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Odpadky a vodník Brekeke
Vodník Brekeke měl svůj rybník moc rád. Každý večer vysedával na staré vrbě a spokojeně poslouchal
kvákání žab. Jedna věc mu ale dělala starosti a tou byly odpadky.
Každý podvečer přicházel k rybníku malý chlapec s igelitovým pytlem, který měl vynést do smetí.
Protože byly nádoby na smetí daleko a chlapci se nechtělo jít až tam, házel pytel do rybníka.
Na hladině se tak povalovaly plastové láhve, igelitové sáčky, plechovky a skleněné nádoby.
Pomalu klesaly ke dnu, kde do nich nechápavě šťouchaly ryby. „Jaké že jsou to divotvorné předměty?
A k čemu v rybníce jsou?“
Jednoho dne vodník Brekeke vzteky vyždímal své šosy: „U sta kaprů, takhle to dál nejde, dnes si na něj počkám!“
Když se chlapec s odpadky toho dne objevil u rybníka…chňap…a byl pod vodou.
„Hochu, já jsem ochránce tohoto rybníka! Ty sem chodíš každý den a házíš mi do vody jedovaté věci! Ryby mi pak hynou
a voda už není tak průzračná jako dřív, ba naopak. Musím tě potrestat. Budeš mi sloužit ve vodní říši a čistit rybník a na zem
už se nevrátíš.“
Chlapec prosil a naříkal a sliboval, ale vodník Brekeke byl neoblomný.
Nastalo léto a chlapec se s prací nezastavil. U rybníka trávilo čas hodně lidí
a všechno, co si s sebou přinesli, tak většinou neodnesli. Byl z toho mrzutý,
protože mu nezbývalo mnoho času na vodní hrátky.
Říkal si: „Kdyby sem ti lidé neházeli smetí, tak závod se žábami ve skoku dalekém určitě vyhraju. Ale takto? Nemám čas trénovat
a jsem unavený. Zase budu poslední,“ postěžoval si své kamarádce Šupince.
Tahle vodníkova nejoblíbenější ryba byla moc veselá a taky zvědavá. Za slunečních dní s oblibou vyskakovala pro zábavu nad hladinu
a s ostatními rybami se vesele bavila hrou na schovávanou mezi kameny. Někdy chlapce doprovázela při hledání víček od lahví mezi
vodními řasami. Ráda okouněla, jak vodník čistí kořínky leknínů nebo počítá malé žáby a za soumraku, když skončil práci a všechno
ztichlo, si spolu povídali u vrby.
Jednoho nedělního rána měl chlapec velkou fůru práce. Den před tím byla u rybníka veselice a, pane jo, to bylo něco.
„Mám zas co dělat celou neděli.“
Najednou uviděl, že jeden odpadek se nějak podivně hýbe. Velký igelitový sáček sebou divoce mrskal na všechny
strany, takže uvnitř bylo určitě ještě něco. Nebo někdo?
Zauzlený sáček otevřel a v něm uvíznutá chudák Šupinka! Igelit se jí omotal okolo těla, takže nemohla dýchat.
Vyděšený chlapec Šupinku vyndal z pasti a oddychl si. Viděl moc rád svou kamarádku zase v pořádku. Ufffff.
Šupinka se hned vydala za vodníkem povědět mu, co se stalo. Brekeke se dlouho škrábal za uchem, plaval sem a tam a vzdychal.
Večer vzkázal pro chlapce a říká: „Synku, už tě tu dál věznit nebudu. Jestli chceš, můžeš zpátky na zem. Doufám, že jsi tu nabral trochu
rozumu a rád bych, abys ho rozdával dál ostatním na zemi.“
A tak se stalo. Z chlapce se stal mladík a z mladíka muž a později vodní hospodář, který se v lesích staral o rybníky a tůně i o to,
aby se už žádná Šupinka do igelitu nezamotala.

