
 O zlaté rybce 

  (povídka) 

Bylo krásné letní ráno a zpoza stromů vylézalo sluníčko, které svými 

rozzářenými paprsky vysušovalo rosu z trávy. Zvířata byla šťastná z krásně 

začínajícího dne a ptáci zpívali jako o život. Prostě den jako z obrázku.   

Znenadání se do tohoto ranního klidu ozvalo pronikavé bzučení a zpoza keře 

vybíhá statný, urostlý chlap, který se řítí k prutům z plného laminátu. Mohutně 

zasekává a boj začíná. Stařičký laminátový prut je ohnutý jak jen to jde. Muž je 

rozčilením v obličeji celý rudý a volá na manželku: ‚‚To je macek jako klacek.“ Asi po 

pětiminutovém souboji přibíhá půvabná manželka s podběrákem a rybu podebírá. 

Vyndají si papíry, že rybu zapíší, ale nemohou se rozhodnout, jestli je to cejn 

nebo kapr. Když už chtějí rybu zapsat jako cejna, ryba promluví: ‚‚Nechte mě žít a já 

vám splním tři přání.“ Manželé souhlasí a jmenují: ‚‚Chceme mít milion, nejlepší 

rybářský cajk a velké rybářské úspěchy!“ Rybka jim na to odpoví: ‚‚ Běžte domů, tam 

všechno najdete. “ Manželé tedy rychle zabalí, naskočí do auta a uhánějí domů. 

Otevřou dveře a už vše vidí, na stole leží milion a všude kolem je vyrovnané rybářské 

náčiní. 

Ihned jedou na ryby. Blesku rychle rozbalí vercajk a čekají na záběry, které jim 

rybka slíbila.  A opravdu přichází záběr za záběrem. Jak už to bývá a jak říká přísloví: 

Kdo má hodně, chce ještě víc. Manželé začali brát i podměrečné ryby a ryb začalo 

ubývat. Když už v rybníce zůstala jen naše rybka a pár jedinců, rozhodla se s tím 

něco udělat. Přemýšlela a přemýšlela, ale nemohla na nic přijít.  

Naštěstí šel druhý den na obchůzku porybný Pepa. Protože u rybníka nebyl 

nikdo kromě pytlačících manželů, nestihli utéct. „ Dobrý den, prosil bych vaši 

povolenku a úlovkový lístek.“ prohlásil Pepa a šel se kouknout k vezírku, ve kterém 

byly hájené a podměrečné ryby. Pepa jim rovnou sebral papíry, ryby vrátil vodě a 

nahlásil to nadřízenému. Ten dospěl k názoru, že manželům udělí půlmilionovou 

pokutu. Od té doby se manželé u vody už neukázali. 
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