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tody se můžete ve dvoiicích v kobině fizené pilotem -

robotem odloučit od roketoplónu o ioko ptóci leŤět v ieho blízkosti.

Voitíšek s dědečkem prišli no odu ioko pótí. Ti p edchozí pobyli

osi půl hodiny mimo roketopIón. Vroceli se nodšeni. Voitíšek už neměl
skoro vůbec stroch, vždyť tom byl s dědečkem. Kolem prolétoly molé i
velké meteority o netečně ie míiely. Snod ie to kobino nevid|telnó nebo
neprůst elnó, pomysleI si ch|opec.

Noiednou se kobino zočolo od roketoplónu vzdolovol. Něco iokoby
ii tóhlo do neznómo. A už tom byli. Nódherné st íbrné skóly se tyčily no
molé plonetě. Kobino mezi ně lehce dosedlo.

ztroceni ve st ibrn, ch horóch

,,Co ted?" ekl dědeček. Voitíškovi pripodo!o, že to dědečko nevyvedlo
z klidu. On ie p ece stolečny o tolik toho ví o hvězdóch, s ním se Voitíšek
neztrotí. Měl sice no kroiíčku, ole stiskl rty o mlčel, oby se nerozplokol.

,,Poid', Voitíšku, prozkoumóme okolí o uvidíme, co dól, musíme si
nělok z této situoce pomoct. Myslím, že Moudrost po nós zočne pótrot. Je
ti dob e?" zeplo| se o pozorně si ho prohlížel.

Chlopec ien k, vI hlovou o ne eklonislovo,oby neprozrodilzodržovony
plóč.

Vydoli se k neibližší ieskyni. Vychózelo z ní světlo, ioko by tom bylo
ukryto somo Slunce. Vstoupi|i. Vypodolo to ioko v zómecké komnotě.

Stěny byly posózeny smorogdov, mi komeny borvy tróvy, modrymi

ioko nebe o rudymi ioko gronóty. Mezi nimi svítily perly o diomonly.Ztoho
trpylu p echózel člověko zrok. A v dolší - zloto!

Zóchrono

Oslepeni vyšli ven. Dostoli se zo postední skótu. Tom se rozprostíro!
les. Jehličnony i listnóče měly borvu ioko švestky v oleii. Větve iehličnot, ch
stromů zdobily šišky tmově rudé borvy. Sem tom se mezi nimi obievilo
st íbrnó. No l|stnot, ch stromech nerostlo žódné ovoce. Po prové stroně

rdo plus s.r.o.' íJ arolo B0 Borevné komínky: Témotické čtení 5.


