Samá voda

Filip Mucha
Z vesmíru je naše planeta modrá, také z ptačí perspektivy se naše dvorky a zahrádky
modrají. Jsme bazénovou velmocí, přestože v kdysi divokých říčkách nezbylo vody ani na
smočení palce a řeky se daly překročit suchou nohou.
Už od pradávna se naši předci snažili hospodařit s vodou. Egypťané stavěli složité sítě
zavlažovacích kanálů a první osadníci na našem území, v nížinách kolem řek, prosili bohy
deště a přírody za zavlažení jejich políček.
Jenže pak nám přestaly pouhé dary přírody stačit, osídlili jsme nehostinné pouště a začali
přetvářet ráz krajiny.
Kapka vody, zdá se tak obyčejnou, ale bez ní semínko nevyklíčí a život nevznikne.
Pocházíme z vody, přináší nám život. Přesto ji znečišťujeme a nevážíme si jí. Mnoho lidí už
její nedostatek zakusilo. I mé babičce v létě vyschla studna. Půda popraskala a šedé mraky
se nechtěly ukázat. Přesto kohoutek u cisterny s pitnou vodou prokapával na žhnoucí asfalt
až do druhého dne, pak teprve nějaká dobrá duše pod něj strčila kyblík s ulomeným uchem.
Lidé v novinách o tom četli, ve zprávách slyšeli, všichni pokyvovali hlavou, ale udělal
s tím někdo něco? Především zde ve městech, kde voda vesele proudí v našich koupelnách a
kuchyních, se jen krčí rameny. Ručičky vodoměrů se divoce otáčí, když si napouštíme večer
vany místo rychlé sprchy. Co při čištění zubů nenechat volně protékat vodu?
Jsou to jen maličkosti, ale když každý začne sám u sebe, zůstane víc kapek vody pro
vyklíčení života.
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