Kvapka a kamaráti
Bola strašná búrka. Pršalo sedem dní a sedem nocí. Všade bolo toľko vody, až sa
rieky vylievali z koryta. Na ďalší deň vyšlo slnko, lúky sa zazelenali. Ale jedna
kvapka nestihla odísť spolu s riekou a zostala sama. Kavapka radka si všimla, že ľudia
znečisťujú rieku a hádžu do nej odpadky. Rozhodla sa, že pôjde na vandrovku.
Keď prechádzala okolo lúky, začula čudné zvuky: „Kvak, kvak.“ Z malej mláky
vyskočila žabaa spýtala sa: „Kam ideš a ako sa voláš ?“ „Volám sa Radka a idem na
vandrovku. Ak ccheš, môžeš ísť so mnou.“ Žabka Zvedavka sa veľmi potešila. Išli,
išli, prešli cez kamenistý potôčik, až sa dostali na začiatok borovicového lesíka. Tam
žila myška Výmyselníčka. „Kam ste sa vybrali ?“ „Na vandrovku, keď chceš, môžeš
sa k nám pridať.“ Už boli tri a išlo sa im veselšie. Schyľovalo sa k večeru a nevideli
ani na krok. Myška Výmyselníčka dostala nápad, aby si pozháňali nejaké suché
konáriky a založili si oheň. Každá našla nejaké drievka, ale oheň sa im nepodarilo
založiť. Na založenie ohňa potrebovali silné ruky, ale tie z nich nikto nemal. Žabka sa
rozhodla, že ide pohľadať niekoho silného. Dlho chodila po húštinách, okolo
ovisnutých stromov, až zrazu spadla do nejakej chodby. Bola to zajačia nora. „Kto je
to ?“ spýtal sa otec zajac. „Ja som žabka Zvedavka a hľadám niekoho, kto má silné
labky a vedel by nám urobiť oheň.“ „Rád vám pomôžem.“ Prišli na miesto a zajac sa
dal do práce. Tak silno pracoval labkami, až vzplanula iskierka a oheň bol založený.
Poďakovali sa zajacovi za pomoc a spýtali sa ho, čo preňho môžu urobiť. „Nemám
darčeky pre svoje deti a zanedlho budú mať narodeniny.“ „Netrápte sa, my už niečo
vymyslíme.“ A tak celú noc vyrábali hračky, ani si nepospali. Keď ráno prišiel pán
zajac, bol veľmi šťastný a spokojný. Rozlúčili sa s ním a putovali ďalej. Keď boli
hladné, pochutnali si na lesných plodoch.
Zrazu kvapka Radka zbadala rieku, ktorú videla doma. Povedala si, že ju vyčistia,
pretože takto vyzerať nemôže. Zvolali všetky zvieratká a dali sa do práce. Vybudovali
aj prístroj na čistenie vody a zachytávanie odpadu. Trvalo to dlho, ale výsledok stál za
to. Do riek sa postupne vrátili ryby a vodné rastliny.
Kvapka Radka konečne cítila, že aj keď je len malou kvapkou, môže byť užitočná.

