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Pravdivý příběh o pávech z Brna
Před více než sto lety ve Wilsonově lese a jeho okolí žila
roztodivná zvířata: Lišky, stříbrní vlci, duhoví ještěři
a kdovíco ještě. Jasné ale je, že mezi nimi byli dva pávi.
Tito dva pávi se po celé dny procházeli v přírodě, běhali
a hráli si s ostatními zvířaty na schovku. To je bavilo,
protože na rozdíl od většiny pávů byli hnědí, splývali
se stromy, a tak vždycky vyhráli.
Jednoho dne se dozvěděli, že se k lesu mají nastěhovat
lidé. Zvířátka se usnesla, že raději odejdou na jiná
místa, aby je noví obyvatelé nerušili, a aby na ně snad
nechtěli pořádat hon.
Dva pávi byli moc smutní. Milovali to místo, kde se narodili
a kde doposud prožili takové krásné dny, ale zároveň se
báli, aby je třeba někdo nechtěl chytit a zavřít do klece.
To by byl s jejich životy ámen! Přemýšleli, promýšleli,
přemítali, lámali si hlavu. A pak se rozhodli, že se svěří
jednomu staviteli, který tam také připravoval dům pro
svou rodinu. Ten muž se jmenoval Dušan Jurkovič.
Zamyslel se a říká: „Pánové pávové, jestli chcete, já
vám pomohu.“

Nechal si ze dřeva vyrobil překrásnou bránu, a do
její horní části vyřezal okénka. Tam se pávi pohodlně
usadili. A protože byla brána navlas stejné barvy jako
samotní pávi, nikdo z kolemjdoucích nezaznamenal nic
zvláštního.
A tak od té doby sedí pávi na bráně vily. Vypadají jako
dřevění, ale to se nenechte mýlit: Za hlubokých nocí
seskakují dolů a prochází se po Wilsonově lese. Kdo
nevěří - ať se tam jde podívat!
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Pávy si můžeš vystřihnout a nalepit na okno!

