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"Nieostrożna rybka"

Bajka przeznaczona jest dla dzieci, które za szybko przywiązują się 
do pierwszego napotkanego człowieka, za bardzo ufają obcym ludziom.

 
       Za pewną górą, w niewielkim jeziorku mieszkała sobie rybka.
Nazywała się Neonka. Miała kilku przyjaciół: pana Kraba, Żabkę Malwinkę
oraz malutkiego konika morskiego, którego nazywano Kary. Bawili się
całymi dniami, pluskając głośno w wodzie i chlapiąc poważnego pana
Kraba. Biedny i cały mokry zawsze narzekał:
     - W końcu byście przestali mnie chlapać i wymyślili sobie inną zabawę!
Lecz oni właśnie to lubili najbardziej.
         I tak mijały różne pory roku w naszym jeziorku. Wiosną kwitły piękne
lilie pływające po wodzie. Wszędzie czuło się zapach miodu
wydobywającego się z małych domków pszczółek. Latem było bardzo
gorąco i nasza rybka wygrzewała się w jasnym słoneczku. Jesienią spadały
liście, które mieniły się różnymi barwami. No, a zimą... jak zimą. Śnieg
padał całymi dniami, aż połączony z mrozem przykrył pokrywą lodu nasze
jezioro.
          Ale nasza historia wydarzyła się pewnego letniego poranka. Było to
przed porą obiadową. Neonka pływała sobie pod wodą, szukając czegoś
do jedzenia. Wtedy to nad jezioro przyszedł chłopiec. Ściągnął swój
plecak i wyjął z niego dużą, czarną wędkę. 
           Nasza rybka zaciekawiona widokiem człowieka, którego widziała już
wcześniej, a o którym słyszała już kiedyś od mamy, wypłynęła ponad taflę
wody. Zauważył to chłopiec i dziwnie uśmiechnął się do rybki. Wyciągnął
robaczka z puszki, nałożył na wędkę i wielkim zamachem rzucił spławik z
robakiem do wody. Nasza rybka myśląc, że człowiek chce ją nakarmić,
zaczęła zbliżać się do robaczka. A był to jej ulubiony przysmak, którego
dziś głodna nie mogła znaleźć. Gdy tak podpływała, nagle przypomniała
sobie słowa swojej mamy:
     - Pamiętaj, Neonko! Nie ufaj nigdy człowiekowi, gdyż będzie on chciał
wyrządzić tobie krzywdę.
          Nagle tuż nad wodą chłopiec zaczął nucić jakąś melodię:
     - Ta ta ta...la li li laj...!

 



          Rybka słysząc tę zabawną i wesołą przyśpiewkę, zapomniała o
słowach swojej mamy i połknęła robaczka. W jednej chwili poczuła, że
nie jest już w wodzie i jakiś haczyk trzyma jej pyszczek, od którego nie
może się uwolnić. Bardzo przestraszyła się nasza rybka, nie wiedząc, co
się dzieje. A chłopiec śmiał się bardzo głośno i zadowolony mówił:
     - Oj, będę ja dziś miał pyszną kolacyjkę. Jeszcze parę takich i mogę
wracać do domu.
          I wtedy rybka przypomniała sobie słowa mamy i zrozumiała, że
została schwytana podstępem. Płakała i płakała, lecz człowiek nic nie
słyszał, bo nie znał mowy rybek. Kiedy już miała pogodzić się z losem,
nagle chłopiec bardzo wysoko podskoczył i krzyknął:
     - JAUUUUĆ !!!!!
         Wypuścił on przypadkiem Neonkę z rąk, a ta szybciutko wskoczyła
z powrotem do wody.
         Okazało się, że to nasz poważny, lecz kochany pan Krab ukłuł
chłopca swoimi szczypcami w pupę i ten z wielkim bólem i płaczem
uciekł znad jeziorka. Neonka podziękowała panu Krabowi i od tego dnia
wiedziała już, że nie może tak łatwo ufać człowiekowi, gdyż nie zawsze
on ma dobre intencje.
         A Ty, młody Czytelniku, zawsze pamiętaj o tym, co mówi twoja
mama i tata. A nade wszystko nie ufaj ludziom, których nie znasz.




