Štyri svety
Kde bolo tam bolo, žili raz štyria odlišní ľudia. Odlišní boli preto, lebo každý z nich bol
výnimočný niečím iným. Tento príbeh sa začína rozprávaním o prvom človeku.
Prvý človek žil v svete číslo 1. Pre svet číslo 1 bolo typické, že každý človek tam mal
obyčajné oblečenie a dobrú prácu. Nikto sa tam s nikým nerozprával, každý bol
zatvorený doma. Ľudia sa tam s nikým nestretávali a slovo zábava a smiech vôbec
nepoznali. Voľný čas trávili čítaním kníh a učením sa. Prvý človek nemal rád svet, v
ktorom sa narodil. Nechápal ľudí, ktorí v ňom žili. On mal totiž rád úplný opak. Chcel si
nájsť veľa kamarátov a nebavila ho práca ani čítanie kníh. Chcel spoznávať nové veci,
a preto ho ľudia odsudzovali, a to ho veľmi mrzelo.
Druhý človek žil vo svete číslo 2. Nemal rád tento svet. Každý deň sa ulicami ozýval
krik a hluk. Tento človek mal rád pokoj. Ľudia chodili oblečení v neónových farbách v
rôznych strihov. Radi sa bavili a cestovali. Žiadnu prácu nepoznali a všetci sa mali radi
a navzájom sa kamarátili. On rád čítal a učil sa. Ľudia ho neodsudzovali, len on s nimi
nechcel mať nič spoločné . Možno sa ich trochu bál a možno mu neboli sympatickí.
Chcel odísť z tohto sveta, pretože toto nebol život, ktorý chcel on žiť.
Tretí človek žil vo svete číslo 3. Tento človek bol celý život veľmi smutný. Už keď bol
malý, mu ľudia z tohto sveta dávali najavo, že k nim nepatrí, a to len pre jediný
dôvod. Vyzeral totiž úplne inak ako ostatní. Pre tento svet bolo typické, že každý
vyzeral tak isto. Ženy mali blond vlasy, modré oči a boli vysoké. Muži mali hnedé vlasy
aj oči a boli vyšší od žien. Tretí človek sa im vôbec nepodobal. Nemal totiž jednu ruku.
Títo obyvatelia tretieho sveta ho preto obchádzali a vôbec sa mu nezdravili. Tento
človek často potreboval pomoc, no nikdy sa jej nedočkal.
Štvrtým človekom bola žena, ktorá žila v štvrtom svete. Táto žena mala dlhé blond
vlasy a modré oči. V tomto svete sa necítila dobre, pretože chcela patriť medzi ľudí,
ktorí sa na seba podobali. V štvrtom svete žili ľudia, ktorí si navzájom pomáhali,
pretože vedeli, že človek raz za čas potrebuje pomoc. Tu sa nikto nepozeral na výzor
človeka, ale na jeho povahu.
Nad všetkými svetmi stál panovník, ktorý sa rád zabával a počúval. Tento panovník
miloval svety ktoré vytvoril. No časom sa začal dozvedať, že nie všetci ľudia sú šťastní
s ľuďmi, s ktorými vo svojom svete žijú. Panovníka to veľmi trápilo, a tak začal
rozmýšľať. Bolo to veľmi ťažké, pretože tým nikomu nechcel ublížiť. Nakoniec sa
rozhodol že títo štyria ľudia, si môžu vybrať svet, v ktorom chcú žiť, pretože ak sa
obklopujeme “ v našom svete“ ľuďmi, ktorí sú nám blízki, budeme šťastní.

