Naplněný bazén
Žil jednou jeden milionář jménem Hugo Pozlatílek. Byl to postarší chlapík, který žil na Jižní Moravě.
Měl strašně moc peněz, byl přezdíván jako nejbohatší člověk ve svém okolí, ale nezajímalo ho nic
jiného, než jeho vlastní potřeby. Každé léto, když byly ty největší tropy a horka, si napouštěl den co
den plný bazén jen pro sebe. Nezajímalo ho, že plýtvá vodou, hlavně že měl čistou vodu. Jednoho
slunečného dne usnul na zahradě ve svém altánku. Zdál se mu však sen, který vůbec nečekal.
Viděl mnoho lidí, kteří plýtvají vodou stejně jako on. Nebylo to deset lidí, ani sto, byly to miliony.
Zhrozil se, ale sen pořád nekončil. Nebyl známý boháč, jako je v realitě. Byl to normální člověk, který
neměl svůj vlastní bazén, takže se nemohl koupat doma. Žil v malém bytě se sprchovým koutem,
místo obrovské vany. Jeho vodní postel nahradila malá postel pro jednoho člověka a místo obrovské
zahrady měl malý balkonek. Nastal večer a on si chtěl jako obvykle napustit plnou vanu a dát si
dlouhou koupel. Přišel do koupelny a došlo mu, že ho čeká sprcha, ne plná vana. Něco si zamumlal
pod nosem a nespokojeně si vlezl do sprchového koutu. Cukl sebou, jelikož ho polila studená voda a
chvíli trvalo, než na těle ucítil teplé kapky vody. Rychle se osprchoval, usušil a zalezl si do postele. Do
zad ho tlačila pružina z matrace. Při každém pohybu postel vydávala všelijaké zvuky a Hugo se
nakonec vůbec nevyspal. Takto probíhal každý jeho večer. Ve zprávách se neustále opakovala zpráva,
že dochází voda. Časem se lidé nemohli umýt, neměli co pít a voda scházela naprosto všude a všem.
Došlo mu, že za tohle neštěstí mohou právě bezohlední lidé, jako je on a mnoho dalších. Lidstvo
začalo vymírat.
Těsně před jeho smrtí se však probudil a tak silně sebou škubl, že mu spadly jeho drahé brýle a
rozbily se. Ani je nezvedl. Už ho nezajímaly jeho drahé věci, bazén, obrovská zahrada a vana. Měl jiné
priority. Místo toho se ihned pustil do projektu, který měl lidem ukázat, jak mohou šetřit vodou a
investoval do toho velkou část svých peněz. Lidé ho začali uznávat a spotřeba vody se zmenšila. Už
nebyl známý svou bezohledností, ale byl velmi obdivovaný a šťastný.
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