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Pohádka o hádavé žabce Skokance
Uprostřed lesa byl malý mokřad. Víte, děti, mokřad je něco jako malý rybníček, ale není moc hluboký.
Někdy se skoro podobá bažině.
Na první pohled se to sice nezdálo, ale bydlela v něm velká mokřadní rodina. Mlok Skvrňák,
komár Pichlák, vážka Kráska, potápník Vroubenka a žabka Skokanka. Na kus řeči často zašli
chřástal Chvástal nebo kachna Divoška.
S chřástalem se žabka Skokanka hádala nejraději a ostatní také všelijak popichovala. S mlokem
se často dohadovala, že si zabral lepší kámen a mlok, aby to nemusel poslouchat, tak jí skoro
vždycky nabídnul svůj kámen. Ale to ne, za chvíli si žabka začala naříkat, že na mlokův kámen
už nesvítí sluníčko a chtěla by zpátky ten svůj. A tak pořád dokola. Komár, když ji viděl, tak hned
raději uletěl na druhou stranu mokřadu, aby od žabky zas nedostal vynadáno, že nemá píchat lidi,
ach jo. Potápník se jí většinou vymlouval, že má špatné uši a odplaval si do vody.
Žabka Skokanka si totiž myslela, že je z celé rodiny nejchytřejší. A to nikdo rád moc nemá, milé děti. Jednoho dne si řekla:
„Už nebudu bydlet s takovými hlupáky. Najdu si svůj vlastní mokřad,“ a vydala se do světa. Začala bouřka, která přinesla průtrž
mračen, ale odhodlaná žabka skákala a skákala, až doskákala na polní cestu. Déšť ustal a přímo před nosem spatřila velkou kaluž.
Spokojeně si řekla: „Tak. Tady budu bydlet a bude to celé jen moje.“ Jak vysvitlo sluníčko, začala se voda ztrácet, až nakonec celou
kaluž polkla země a žabka zůstala bez vody.
Mezitím si na mokřadu všimli, že žabka zmizela. Zvířátka usedla k poradě,
co podniknout.
Vážka bzučela: „Já obletím celý mokřad a kus lesa.“
Potápník: „Já prohledám všechno pod vodou.“
„A já zas kameny,“ přidal se mlok.
„Prošlapu a prosmýčím rákosí,“ kvákala kachna.
Chřástal frnknul pryč a bručel si pod zobák: „Mně teda ta hádavá žába vůbec nechybí, jdu se po dešti trochu proletět.“
Jak si tak letěl krajinou, zahlédnul, jak se něco zeleného hýbe na polní cestě. Když se přiblížil, co nevidí – žabka Skokanka
úplně bez vody, tak vyčerpaná suchem, že za sebou zadní nohy jen vlekla. I když žabku neměl zrovna v lásce, nedalo mu pomyšlení,
že by mohla bez vody zahynout. Opatrně ji vzal do zobáku a rychlým letem přímo na mokřad.
První, kdo ji přišel pozdravit, byl potápník Vroubenka: „Víš, žabko, já slyším dobře, ale ty jsi tak uhádaná a já jsem klidný tvor a nemám
na hádání nervy.“ Žabka nic neodpověděla a přemýšlela, jestli na tom něco není.
„Hej, Skokanko, tady je príma vysluněný kámen. Potřebuješ se zotavit,“ volal mlok. Žabka poděkovala a bylo jí v jeho společnosti tak
nějak dobře.
Vyhřívala se na sluníčku a v duchu si říká:
„Hned, jak přiletí chřástal, musím mu poděkovat, že mi zachránil život. A pak zase hned zavřít pusu.“

