
Jak Rákosníãek vyhnal
z Brčálníka lenost

„Dneska je ale vedro, a divno, a líno. Ani vlnka se nezavlní, ani lís-
teãek neza‰evelí a v rybníãku se ani ploutviãka nepohne,“ Ïasl skfiítek.

V‰ude to skuteãnû vypadalo, jako by se i ãas zastavil. „UÏ je to tak,
z toho horka zkrátka pfii‰la na v‰echny náramná lenost. Ale já ji
z nich vyÏenu,“ zlobil se Rákosníãek a hned se do toho pustil.

„Haló, ryby, konec leno‰ení,“ pokfiikoval na hrázi a vrbov˘m prout-
kem je po‰Èuchoval. „Mrsknûte sebou, nebo mrsknu já vás! Jestli tou
stojatou vodou honem nepohnete, tak nám zaroste cel˘ Brãálník Ïa-
bincem!“

Bylo to ale, jako kdyby hluch˘m domlouval. Líní líni se jenom ob-
rátili ze strany na stranu, bûliãky podloÏily hlavy ploutví a kapr
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Matûj se nehnul vÛbec. Kdepak aby sebou mrsknul, to ho ani nena-
padlo.

To skfiítka uÏ opravdu rozhnûvalo, a tak bez dlouhého rozm˘‰lení
mezi ty lenochy skoãil.

„Vstávat, vstávat, ploutve k dílu, potfiebuji va‰i sílu,“ pobízel líny,
ale ti jako kdyby nesly‰eli.

„Mé milé bûliãky, jste jako kuliãky, alespoÀ vy si dejte fiíct,“ do-
mlouval tûm peciválkám, jenomÏe ani jedna z nich ho neposlechla.
Ale to uÏ zaãínalo b˘t s rybníãkem zle. Od bfiehu ke bfiehu se zaãal
rozrÛstat vodní kvût a vypadalo to, Ïe není k zastavení.

„Ach jo,“ povzdechl si Rákosníãek, „tady za chvíli nebude rybník,
ale pofiádná paseka. S takovou stojatou vodou se musí okamÏitû, ale
doopravdy okamÏitû hnout!“

Vyhlásil proto v Brãálníku plavecké závody a fiíkal si, Ïe tohle
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v‰echny rozh˘be, ale udûlat z tûch lenochÛ závodníky bylo nad jeho
síly.

Marnû vyhla‰oval v‰elijaké disciplíny, tfieba pût metrÛ na zádech,
dvakrát tfii metry s obrátkou a deset metrÛ „plav, jak umí‰“, zbyteã-
nû vypisoval lákavé ceny pro vítûze, jako bednu prvotfiídních ÏíÏal
nebo pytel mouãn˘ch ãervÛ. S Ïádnou rybou to ani nehnulo. Stejnû
tak to dopadlo, kdyÏ zahájil pfiebory v potápûní. Nikdo nemûl zájem,
a tak jedin˘m úãastníkem byl skfiítek sám. Stal se sice samozfiejmû
vítûzem, ale rybníku to moc nepomohlo.

„Na sportování opravdu nejste,“ postûÏoval si, „takÏe to zkusíme
tfieba s tancováním.“

Bez dlouh˘ch prÛtahÛ zaãal vykfiikovat, Ïe teì se bude baletit v‰u-
de, a pfiedvádûl, jak si to pfiedstavuje. Zaãal polkou, pokraãoval tfia-
sákem i rejdovákem, a kdyÏ skonãil obkroãákem, motal uÏ v‰echno
dohromady. Pofiád to ale byl tanec sólov˘, protoÏe ryby z jejich le-
nosti nevyburcoval. Skfiítkovo tajtrlíkování jim bylo jedno, leÏely dál
jako mátohy a jenom jedna za‰eptala, Ïe je teì stejnû v módû asi nûco
jiného neÏ tohle starodávné natfiásání.

„Zrovna vy mnû budete vyprávût, co je dneska ve svûtû moderní,“
urazil se Rákosníãek, „vy, které jste z rybníãku nevystrãily ani nos.
Tak abyste vûdûly a vidûly, milé ryby, teì vám pfiedvedu ten nejmo-
dernûj‰í rokenrol neboli, jak se fiíká, rokec.“

UÏ kdyÏ to povídal, mûl cukání v kolenou, takÏe za chvíli skákal
jako kÛzle, toãil se v kole, kroutil a vÛbec ze sebe dûlal tatrmana. Nic
z toho ale rybám jejich línou krev nerozproudilo, a ani vodu v ryb-
níãku. V‰elijaké fiasy a fiásniãky, vodní kvûty i vodní mory se rozrÛs-
taly pofiád dál a v‰echno se splétalo do zeleného koberce, kter˘ uÏ
pokr˘val skoro celou hladinu.

„A je to tady,“ dopálil se skfiítek, „jako kdybych to nefiíkal. Ale já
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to tak nenechám, teì teprve zaãne v‰echno lítat. KdyÏ to s vámi, le-
no‰i, ne‰lo po dobrém, pÛjde to po zlém!“ Hvízdl na prsty tak silnû,
aÏ v‰em v u‰ích zalehlo, a ryby sam˘m leknutím poposkoãily.

Na tohle znamení se v ãerné hlubinû u západního bfiehu zatoãila
voda a mezi ryby pecivály vletûla jako blesk ‰tika zubatka. Hned
z nich lenost spadla a rozutekly se do v‰ech stran. Bylo z toho tako-
vé ‰plouchání, aÏ se voda v rybníãku zvedla nad stavidlo a cel˘ Ïa-
bincov˘ koberec roztrhala na malé kousky, které pak vlny vyhodily
za hráz. Hladina byla zase ãistá, voda samá bublinka a vlnka, zkrát-
ka radost pohledût. A dole, pod hladinou, prohánûla ‰tika líné líny
i bûliãky, aÏ se voda ãefiila, ani kapru Matûjovi nedala pokoj.

„Koneãnû je v rybníku po lenosti,“ liboval si Rákosníãek uÏ zase na
hrázi a oklepával ze sebe poslední kousky Ïabince, „kdepak v Brãál-
níku lenost, kdepak.“

Potom se slastnû protáhl v poledním sluníãku, zívl a zalehl do pfií-
vûtivého stínu pod starou vrbu. Její proutky se ale najednou rozh˘-
baly vûtrem a zaãaly ho po‰Èuchovat zrovna tak, jak to dûlal on sám
povalujícím se rybám. Skfiítek vyskoãil, jako kdyÏ ho píchne, a na-
jednou byl náramnû ãil˘.

„Kdepak lenost,“ drmolil o pfiekot, „tu já prostû nesná‰ím. A proto
do kaÏdého rybníãku alespoÀ jednu ‰tiku, to vám radím já, Rákos-
níãek!“ Pro jistotu se v‰ak od‰oural kousek dál od vody, protoÏe kdy-
by na nûj náhodou pfiece jen ta lenost padla, nerad by se potkal
se ‰tikou.
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