Sedel sem ob Dravi

Nekoč sem sedel ob Dravi in si mislil, kako je umazana ta naša reka ter na kak način bi jo lahko
očistili. Nato me je nekaj pičilo! Bil je povodni plavač, to je namreč pajek, ki je neizmerno hiter in
pomemben za reko, saj jo čisti. Zdelo se mi ni nič kaj takega, saj je bil le majhen pajek, ampak takrat
še nisem vedel, kaj me čaka. Naslednji dan sem se zbudil lažje kot po navadi in tudi počutil sem se
zelo dobro. Nato pa sem se pogledal v ogledalo, ko sem naenkrat zagledal škrge ob rebrih na mojem
telesu! Bil sem prestrašen in zaskrbljen, saj nisem vedel, kaj se mi dogaja. Odšel sem v šolo tako kot
vsak dan, ko se mi je kar naenkrat zabliskalo pred očmi. Spet sem bil začuden in zmeden!
Takoj po pouku sem odšel domov, kar naenkrat sem postal utrujen. Kar padel sem v posteljo. Nato se
mi je sanjalo nekaj neverjetnega! Neki človek, starejši gospod, mi je govoril, kako moram očistiti
Dravo s svoji umom. V sanjah sem mu rekel, kako to misli s svojim umom? Odgovoril mi je, naj si
zamislim eno stvar in pojavila se bo pred mojimi očmi. Preden se je odpravil, mi je še povedal, da je
to, kar me je pičilo, bilo nadnaravno bitje ter naj te moči, ki mi je bila dana, ne uporabljam za slabe
namene. Nato je izginil in jaz sem se naenkrat prebudil.
Ponoči tistega dne sem se potihoma izmuznil iz hiše in šel do Marlesa, da preizkusim svoj um. Takoj
sem pomisli na formulo McLaren MP4/4, saj sem velik oboževalec formule. Zaprl sem oči, si zamislil
ta avto, odprl oči, pogledal okoli sebe in tam je bil McLaren MP4/4, pred mojimi očmi. Za nekaj minut
sem samo strmel vanj. Ko sem prišel blizu njega, sem opazil, da je v njem pismo. Pisalo je, da moram
do Drave in jo očistiti.
Odšel sem do Drave in si zaželel povodni McLaren MP4/4! Ampak ta je imel spodaj super čistilec!!!
V vodi sem prižgal motor in slišal zverinski zvok V6 turbo motorja! Kar pokal sem od veselja. Nato
vklopim še hibridni motor čistilca. Odpeljal sem se na reko, ko je čistilec naenkrat začel vleči vase vso
umazanijo. Hitro je bilo konec čiščenja in voda je bila kristalno čista.
Na kopnem so izginile prav vse stvari na mojem telesu in tudi to, kar sem si zaželel. Vesel sem odšel
domov. Zjutraj se zbudim, ko pogledam novice, se je povsod govorilo o tem čudežu na Dravi. Vsi so
se spraševali, kdo je to naredil in kako je to mogoče.
Niso vedeli, da je to naredil 14-letni fant iz Limbuša, jaz!
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