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V‰ichni lidé a pr˘ i zvíﬁata mají své sny. O ãem se zdá
slonÛm nebo my‰kám, nic nevíme a mÛÏeme si o tom
jen nechat zdát. Ale o snech lidí toho víme víc neÏ dost.
Lidem se zdá tolik vûcí, tolik nesmyslÛ, aÏ se tomu sami diví.
V Bibli se nepí‰e, jak vypadali první lidé. Nedoãteme
se v ní, zdali byli Adam a Eva chlupatí jako gorily, nebo
se podobali dne‰ním kráskám a krasavcÛm. AÈ to bylo
jak to bylo, urãitû uÏ tenkrát mûli sny o rajsk˘ch vûcech a také o létání.
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Jejich dûti také snily o létání. Snily o nûm dal‰í a dal‰í generace. Vyprávûjí se legendy o bájném chlapci Ikarovi, kter˘ se na sv˘ch kﬁídlech z per a vosku tak pﬁiblíÏil
slunci, Ïe se kﬁídla roztavila a Ikaros se zﬁítil do moﬁe.
V Kolumbii se zase na‰la tisíce let stará zlatá letadélka,
nad jejichÏ pÛvodem badatelé dodnes kroutí hlavou. Îe
by uÏ tehdy indiáni na obloze zahlédli nûco, co vypadalo
jako pták, ale pták to tak docela nebyl?
Od pﬁíbûhu Adama a Evy ubûhly stovky a tisíce let
a bûhem nich dal‰í a dal‰í lidé snili o létání. Nûkolik podivínÛ a odváÏn˘ch jedincÛ se o létání také bezúspû‰nû
pokou‰elo. Mnozí z nich se pﬁi pokusech zranili, nûkteﬁí zahynuli. Sny o létání v‰ak byly tak krásné a silné,

Jednou spolu leÏeli v ráji nazí ve stínu stromu obaleného ãerven˘mi, ‰Èavnat˘mi jablky a podﬁimovali. LeÏeli
na zádech v zelené trávû, mhouﬁili oãi na modré nebe
a snili. Vidûli cupitat stádo bíl˘ch beránkÛ a pod nimi
velkého ptáka. Král ptaãí ﬁí‰e plachtil vysoko nad rájem bez pohybu kﬁídel. Pak se k nûmu pﬁidal druh˘ pták
a létali spolu. Vzne‰en˘ ptaãí pár tanãil vzduchem zásnubní tanec.
„Takhle bych chtûl nûkdy letût,“ ukázal nahoru prstem Adam a Eva se usmála:
„Já taky. To musí b˘t nádhera.“
JenÏe tenhle sen se jim nikdy nesplnil. Po vyhnání
z ráje se Adam s Evou museli plahoãit svûtem. Hledat
si obÏivu v potu tváﬁe a vychovávat dûti.
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Velk˘ pták

Ïe se jim nedalo ubránit. Lidé se stále pokou‰eli o jejich
splnûní a jednou… Po dlouhém ãase hledání a pokusÛ
se to potomkÛm Adama a Evy koneãnû podaﬁilo. Lidem
se splnil sen a létají jako ptáci.
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Nad italsk˘m mûstem Florencií pﬁelétl velk˘ pták.
Byl to ãtyﬁmotorov˘ dvouplo‰ník Boeing 707-320 C.
Cestovalo v nûm asi 140 turistÛ, milovníkÛ umûní a dûtí.
S mámou a tátou letûl do PaﬁíÏe také druhák Mareãek.
Cestující se tû‰ili na krásy mûsta, na Eiffelovu vûÏ a na
galerii Louvre s nejslavnûj‰ím obrazem na svûtû. Letadlo pﬁelétalo mûsteãko Vinci a stﬁechu kamenného
domu kousek od nûho, kdyÏ se ozval Mareãek:
„Tatí, co myslí‰, je lep‰í matematika, nebo kreslení?“
„Co tû to napadlo?“ prohlíÏel si synka udivenû táta.
„Jen tak,“ ﬁekl Mareãek, kterému ve ‰kole ‰lo líp kreslení neÏ matematika.
„Já nevím,“ zamyslel se táta, „asi matematika.“
„A proã?“ ptal se Mareãek.
„No proã, proã, matematika má v Ïivotû lep‰í uplatnûní.“
„Já myslím, Ïe je lep‰í kreslení,“ pﬁidala se maminka.
„A proã?“ oÏil Mareãek.
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