Agáta z V.A

Je tady od nepaměti…
Vznikla jako každá jiná řeka, z malého potůčku někde v horách.

Když byla řeka maličká, tekla spíš jako bujný potůček. První, koho viděla, byl malý pasáček,
který nedaleko říčky pásl ovce. Jedna ovečka po druhé se napily a nakonec i pasáček se sklonil a
hltavě se z říčky napil.
Když tekla teď už větší řeka dál, uslyšela veselou hudbu, Protékala místem, kde se zrovna
slavila svatba a novomanželé tancovali u řeky svůj tanec. Malé děti začaly přeskakovat z kamene
na kámen a stříkat po sobě studenou vodu. Po dlouhém obřadě to byla náramná legrace!
I vesele si tekla řeka dál, když tu uviděla ženu prát prádlo. Žena si prozpěvovala a prala
košile. Řekla tekla dál, když poblíž lesa spatřila na břehu vojáka, jak smutně odhazuje psaní od své
milé, která ho opustila. Odhazuje ho rovnou do řeky a slzy mu stékají po neoholené tváři. Omyje si
obličej a zvedá se k odchodu.
Posmutní řeka a teče dál. Vidí děvčátka, jak trhají za parného dne květiny, a pak si smočí
nohy v řece. Vidí, jak žebrák nemá chvilku klidu, odevšad ho vyhánějí. Ten pak ulehne do stínu
vrby, která své větve namáčí v řece. Žebrák se napije osvěžující vody z řeky.
Z radosti, že ulevila žebrákovi od žízně, se řeka radostně rozskotačí. Dělá vlnky, naráží do
kamenů a teče zprudka dál.
Řeka uviděla na břehu dívku a chlapce, kteří měli dostaveníčko. Kousek dál uviděla malé
děti, jak pouštějí lodičky. Jenže řeka už byla příliš silná, a tak vyřezávané lodičky pluly příliš rychle,
že je běžící chlapci už nedohnali.
Řeka je teď silná a široká. Ještě zahlédne dva rybáře, kteří v jedné z jejích zátok loví ryby.
Asi je ryb hodně, protože si oba na chvilku zdřímli.
Tekla tedy řeka dál a viděla, jak na blízkém statku zdatný mladík pomáhá s oráním pole a
mladá žena se sázením bylin, když konví plnou vody kropí záhony.

Řeka tekla a tekla, pořád dál a dál, nikde dlouho nepobyla, nikde se nezastavila.
Řeka teče a teče, teče dál. Ví vůbec někdo, jak dlouho už teče? Sto let, tisíce, miliony let?
Co všechno viděla, co zažila, co ještě uvidí, co prožije ………… a přežije?!

MŠ A ZŠ Jarov, V Zahrádkách 48, Praha 3

