Proljetna bajka dobrog vojnika
“Nekada davno, u vrijeme raznih čuda i čudesa, stvoreno je Proljeće. Prirodi je
dosadila hladnoća, sivilo i tišina. Odluči Proljeću darovati posebnu moć stvaranja i
rađanja topline, šarenila, ugodnih mirisa i zvukova. Tako je Proljeće započelo svoju
bajku. “
U nekoj zemlji živio je kralj koji nije volio Proljeće. Odlučio je poraziti tu proljetnu bajku.
Okupio je svoje vojnike i rekao im da unište toplinu, šarenilo, mirise i zvukove Proljeća.
Jedan vojnik pojeo je komad torte, koju mu je pripremila majka za rastanak kad je čula za
kraljevu naredbu. Torta je bila čarobna, jer je u nju majka umiješala svu svoju ljubav, toplinu,
brigu i sreću.
U svojem srcu vojnik je postao dobar i nije mogao poslušati kraljevu naredbu. Odlučio je
spriječiti druge vojnike, kako ne bi uništili Proljeće i sve njegove ljepote. Pridobio je svojom
ljubavlju vojnike uz sebe.
Dobri vojnik čuvao je šumu, mlado drveće i tek zazelenjene listiće na drveću. Kralj ga je
tražio svuda. Kad ga je našao, odlučio je da će se sam s njim obračunati. Kralj i dobri vojnik
su se borili. I kako to u pravim bajkama uvijek je, dobrota je pobijedila zlo. Vojnik je
pobijedio kralja. Odlučio je da mora nešto brzo učiniti. Kako je i sam postao dio čarolije,
odlučio je dati moć drveću da se može samo obraniti.
Svijet je tada postao kao duga!
Cvijeće je dobilo još šarenije boje, a šume su pjevale. Ljudi su bili presretni zbog toga što je
kralj bio poražen, jer je bio zao i htio je uništiti proljetnu bajku. Kad je dobri vojnik ugledao
ptice i druge životinje koje su vodile u šetnju svoje mlade, znao je da mu je Proljeće zahvalno
što je spasio proljetnu bajku od uništenja.
Čulo se zujanje pčela, vidjeli su se najšareniji i najljepši leptiri, čuo se veseli pjev ptica, a
raznobojno cvijeće po šumama i livadama otvaralo je svoje prekrasne latice. Proljetna bajka
dobila je još jednu bitku protiv zla, sivila i hladnoće!
Budimo i mi svi kao dobri vojnici!
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