Co všechno umí podzim
„Podívej!“ zvolal malý Kája, když se dostali hlouběji do lesa.
Vojta se podíval, kam jeho malý bráška ukazuje, ale nemohl přijít na to, z čeho by měl být šťastný.
Kája se rozběhl a vyšplhal na velký vyvrácený pařez. „Tohle je moje pevnost,“ vysvětlil. „Chceš
kralovat se mnou?“
„Víš, Kájo,“ začal otráveně Vojta, „tohle není ideální počasí na kralování.“
Kája se na něj zadíval: „V tom případě se nedá nic dělat,“ prohlásil neméně radostně. „Budeš můj
poddaný.“
Vojta si povzdechl a přemýšlel o tom, co v tom lese vlastně dělá. Z vlastní vůle by tam nikdy
nešel, A už vůbec ne jako králův doprovod. A už vůbec v tomhle ročním období. Jenže měl dnes
bratra na starost, a proto si s ním musí hrát, jak jen bude Kája chtít. Nakopl kámen, který mu ležel v
cestě, a mezi zuby procedil: „Nesnáším podzim.“
Když to Kája uslyšel, skoro spadl ze své převrácené „pevnosti“ a zaškaredil se. „Jak to
myslíš?“ osopil se na svého bratra. „Podzim je nejlepší část roku.“
„To říkáš i o létu. A o jaru a o zimě,“ řekl Vojta. „Podzim je hrozný.“
„Ale to říkáš i o létu,“ opakoval to po něm Kája, „a o jaru a o zimě.“
„Na podzim nejvíc fouká,“ argumentoval starší. - „Na to máme čepice,“ vedl si svou Kája.
„Taky je všude listí. Listí je nepořádek,“ zkusil to znovu Vojta. - „Vtom případě jsem hezčí
nepořádek neviděl,“ pokračoval Kája.
„A navíc,“ dodal mladší z bratrů, „podzim je příprava na zimu. Dává zvířátkům, vědět, že se blíží.
A ty tak mají čas připravit se na zimu. Podzim nám dává poslední možnost jít si hrát, než napadne
sníh. To všechno umí podzim.“
Alice Kudláčková, 04
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Co všechno umí podzim
Podzim je úžasný čaroděj. Oproti ostatním obdobím, která se snaží naši krásnou krajinu
vymalovat pouze jednou barvou, má podzim širokou paletu barev, kterými náš svět mění téměř
k nepoznání. Tu jeden strom nabarví nažluto, tu zase načerveno a tuhle zase nahnědo.
Nejenom že umí nádherně malovat barvami na stromech, ale také se stará, abychom měli dostatek
spánku. I když přicházíme ze školy domů dříve, podzim dá pokyn slunci k západu, aby nám tím
naznačil, že bychom měli jít spát. Také ráno, když vstáváme, nám tmou naznačuje, že bychom měli
zvolnit a nikam nespěchat. Říká nám tím, že se máme ještě na chvíli zavrtat do peřin, kde je přeci
jenom větší teplo a pohodlí, než kdekoliv jinde, a vyčkat, až slunce vyjde na oblohu.
Podzim také umí nádherně čarovat s počasím, až bychom si mohli občas myslet, jestli si z nás
čirou náhodou nedělá legraci. V jednu chvíli nás trápí déšť a bláto, a v tu ránu bum! Svítí slunce a je
teplo!
Když se nad tím zamyslím, myslím si, že podzim musí být asi velice vášnivý zahradník, co se
zavlažování týče.
Toto roční období je nádherné jak na pohled, tak i na dotek. Takže bych vám chtěl poradit jednu
věc. Netrapte se podzimními depresemi a soustřeďte se na všechno krásné a pozitivní, co vám může
tento čas přinést.
Filip Piesche, 01T

