Živá voda
Jan Vařejka

Měsíce a roky plynuly. Střídala se noc se dnem, strážci oblohy - Měsíc
a Slunce si měnili svoje stanoviště. Těžké to pro ně muselo být, když se
dívali, jak se něčí rodná ves skryla pod vodní hladinu.
Obyvatelé marně protestovali proti rozhodnutí, že na místě jejich
vesnice má být vodní plocha. Chtě nechtě se začalo s výstavbou
přehrady. Dělníci pracovali ve dne, v noci, aby co nejdříve byli hotovi.
Ale Měsíc se Sluncem se na to dál nemohli dívat. Litovali vesničanů,
proto se usnesli, že jim pomohou. Slunce se na obloze zahalilo do
mračen a v noci se Měsíc skryl za šedavou clonu. Ale ani to zdaleka
nezastavilo výstavbu. Byly položeny základní kameny, a tím byl osud
vísky zpečetěn. Vesničané se museli přestěhovat. Jen hospodský se
radoval. Měl tajnou dohodu, která by se žádnému obyvateli vesnice
nelíbila. Lakotný hospodský to neřešil a zachoval se lstivě jako liška.
S vedoucím stavby probral celou záležitost u korbelů plných piva.
Také nerad opouštěl své místo ve vísce, ale penězi měl natolik
zaslepený zrak, že by byl schopen udělat cokoli, dokonce zradit
spoluobčany. Hovor se sice točil kolem výstavby, ale hospodský myslel
jen na vydělané peníze. Každé slovo, každé zašumění, které dolétlo
hospodskému k uším, mu připomínalo cinkání peněz, snadný a rychlý
výdělek, proto kývl na všechno.
Večer, když se vracel s měšcem plným zlaťáků, si zkrátil cestu přes
lávku. Mlsně se prohraboval v penězích a ani nepostřehl, jak se pod ním
lávka kymácí. Pod každým jeho krokem prkna zavrzala. Jeho další krok
se mu však stal osudným. Sotva dupl na prkno, to se pod ním přelomilo
vejpůl a i s hospodským zmizelo pod hladinou.
Dodnes si prý o tom stromy šuškají, a co víc, voda prý ustoupí
poctivému a štědrému pocestnému, aby dosáhl na měšec. Lakomého
a sobeckého člověka spolkne jako našeho hospodského.
Nejkrásnější je však zmínka o tom, že si i dnes Měsíc zpívá smutnou
a dojemnou píseň o vodě, jako o pomocníku i nezkrotném živlu.
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