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VODA NAD ZLATO
Budu vyprávět příběh o jedné vesnici, která se nachází v okolí řeky Moravy. V ní si lidé přestali vážit
vody. Začali s ní plýtvat.
Jednou na jaře se spustil liják. Studny se zaplnily vodou. Voda zalila zahrady, pole a sady. Vody
v řece Moravě bylo víc než dost. Asi po dnu vydatného deště se opět oteplilo. Lidé si vodou mohli
zalít květiny a kropit zahrady. A proto s ní začali neskutečně plýtvat.
Přešlo jaro a nastalo léto. Hodně horké a suché léto. Pršelo už jen výjimečně. Ze stromů padalo
suché listí. Květiny vadly a všechny jehličnaté stromy začaly žloutnout a opadávat, protože jim
chyběla vláha. Z lesů se vytratila všechna zvířata. Půda byla suchá a rozpraskaná. Voda v řece se
pomalu odpařovala. Vody postupně ubývalo. Teploty ve dne dosahovaly až čtyřiceti stupňů a v noci
okolo třiceti. Bylo strašné vedro.
Jednoho dne skutečně voda došla! Někdo chtěl umýt nádobí, ale z kohoutku nic. Žádná voda! Ve
studních prázdno. Voda nikde nebyla. Někteří začali panikařit. Na dně vyschlé řeky ležely mrtvé ryby.
Stromům vedrem praskaly větve. Slunce nemilosrdně hřálo. Nikde žádné mraky, ze kterých by
mohlo začít pršet. Bylo sucho a horko. Lidé si začali uvědomovat, že jsou potrestáni za to, jak si vody
nevážili. Vůbec nevěděli, co si počít. Někteří začali přemýšlet, že se přestěhují. Jiní si zatím chodili pro
vodu do lesa, kde ještě tekl menší potůček. Ten ale zanedlouho taky vyschl. Někdo se opravdu
odstěhoval. Postupně si lidé ve vesnici navzájem záviděli každou kapku vody. Někteří vodu dokonce
kradli! A vedro neustávalo. Teploty někdy přesáhly tropické hodnoty. Ve vesnici žila už jen malá
hrstka obyvatel. Mnozí to brali tak, že je Bůh trestá za to, že vodou přestali šetřit. A tak se tam
všichni jen a jen hádali. Toto napětí trvalo celé léto…Myslíte, že se situace změnila?
Ano, situace opravdu lidi změnila. Uvědomili si, co může nedostatek vody způsobit a jaké mohou
být následky jejího nedostatku. Proto si jí začali nesmírně vážit…

