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Nemocný
Zralok
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oře bylo ten den klidné, sluníčko se slunilo, proudy

proudily, vlny se vlnily a ryby se honily. Na korálovém
útesu to hýřilo barvami. Sasanky, krabi, mořští plži
a hejna pestrých rybek tvořili dohromady nejkrásnější podvodní
zahradu. Zkrátka taková pravá mořská idylka. Najednou se za
útesem ozvalo strašlivé skučení a hekání:
„Smilujte se ryby, šneci! Pomozte mi někdo přeci! Copak
tady nikdo není, kdo mě zbaví utrpení?“
Ryby se s úlekem schovaly za skalnaté útesy, a dokonce
i tropické podmořské proudy se zastavily, aby si prohlédly, kdo
to tak vyvádí. V písčinách se potácel úděsně vyhlížející žralok.
Vypadal jako opilý a břicho se mu vzdouvalo a trčelo do všech
stran. O žralocích se z legrace říká, že jsou mořské popelnice,
ale tenhle dělal jejich přezdívce opravdu čest. Sežral totiž úplně
všechno, na co přišel, a ještě se s tím vytahoval. Ale dnes se
nevytahoval. Nebylo mu totiž vůbec dobře. Zasupěl si, zakašlal
a spustil bědovnou píseň:
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Žraločí píseň
Kdysi jsem byl postrach moří, teď však celý jenom hořím,
má to jedné příčiny, a to moje svačiny.
Špatné svačiny, špatné svačiny.
Špatné svačiny, špatné svačiny.
Žaludek mám totiž plný všemožného odpadu,
místo abych brázdil vlny, mám teď špatnou náladu.
Špatnou náladu, špatnou náladu.
Špatnou náladu, špatnou náladu.
Slupnu všechno bez rozdílu, vždy si přidám, neznám míru,
klenu se jak hora Říp, mám se stravovati líp.
Stravovati líp, stravovati líp.
Stravovati líp, stravovati líp.
Co jen dělat, když hlubina je jedna velká hostina,
břicho mám jak popelnici, neumím si nic odříci,
klenu se jak hora Říp, mám se stravovati líp.
Břicho, jako Říp, měl bych už jíst líp!
Břicho, jako Říp, měl bych už jíst líp!

Pokud si píseň chceš poslechnout,
namiř na QR kód fotoaparát svého
mobilu. Čtečku QR kódů si můžeš
stáhnout jako aplikaci do mobilu,
ale najdeš ji i online na internetu.
Některé mobily už čtečku obsahují.

Žalostný tón jeho nářku se linul kolem kamenů a lesů
mořských řas. Vlny jej nesly do hlubin i mělčin, až se
konečně dostal k té správné osobě. V jeskyni za sasankovým
paloučkem měl totiž ordinaci známý doktor chobotnice.
Mířili k němu mořští živočichové z blízka i z daleka. Kromě
toho, že uměl napravit zatržené šupiny, nalomené ploutve,
nebo vytáhnout háček z tlamy, byl uznávaným odborníkem
na špatné trávení. Když žraločí nářek zaslechl, bylo mu
jasné, že jde o kritický případ. Vzal si kufřík s nástroji a léky,
nastartoval podmořskou sanitku a pustil sirénu:
„Húhú! Pozor, uvolněte cestu! Já jsem lékař na výjezdu,
pacient má na mále, vyšetřím ho na sále.“
Jakmile žralok uslyšel sirénu, velice se vyděsil. Neměl totiž
doktory příliš v lásce. Vždycky když nějakého uviděl, začaly
se mu potit ploutve a vyschlo mu v krku. Proto spustil ještě
horší povyk:
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„Dejte pryč ty svoje zbraně. Je mi zle, jen kouknu na ně.
Radši si čas ušetřete, mne se ani nedotknete! Nejsem přece
na hlavu. Uhněte, ať odplavu!“ Bránil se prohlídce a marně se
snažil o útěk. Ploutve už ale jeho obří tělo neunesly. Máchal
jimi jako zběsilý, ale nehnul se z místa ani o kousíček. Doktor
znal podobné hrdiny z ordinace, takže měl připravenou
konejšivou písničku.

11

