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Velrybátko, kterému se chtělo žit 

Pilot průzk~mného letadla ná~ ohlásil , že u vjezdu do laguny uvízlo na mělčině vel . ml~dě. Okamžitě ~rážfme s člunem . V dálce vidlm na pf sečném výběžku tmavou skvrnu. Je to určitě mi?b, P~eJtvákovce. Bude Ještě naživu? Zblízka ~=~ ml~ě jako mrtvé: dlouhý plochý čumák mu ležl na í :ě kuže zmo~rala, <:či má zavřeny. Hrouti se lastnl ahou ·en kousek od vody, kterou potřebuje k životu. ~• kážeme-li pro ne něco podniknout, je jeho osud zpečetěn. 0
• Mládě jevl dost slabé známky života. Ted ie tu první a horečně hledá v člunu kus plátna, který by ml~ ~- Kyt?vec u~lzlý na mělčině ~ ajde dehydraci a slunce mu spálí kůži. Vysílené zvlře se dokon muže u~-~přihvu . Když jsme mládě polili vodou, trochu se my ulevilo. Ted, celý udýchaný, tahá z mo~ kbeli~. ~ ~lévá je na trpící zvlfe; pak letí pro další kbelíky. Mládě se dokonce pohnulo. e Ph,hppe ~ž inform?val mateřskou loď Calypso rádiem a požádal o vyslání týmu se síti a lany. Mládě se už za~e nehybe a oči má zavřeny, aby mu do nich nešlo slunce. Dehydrace asi dostoupila nebezpečného stupn~. '!'-- na _hlav~ mu krvácí velká otevřená rána: je to dílo ptáků, patrně tfíii&C{[žravých písečn@jespáků. • Ted z JeJI vehkost1 usuzuje, že už tu mládě leží několik hodin, možná od večera . Nemáme představu , co se m~ prlhodil~. _Snad je zaskoči l odliv. Jenže v tomto věku dokáže matka dos~ mládě ze všech nesnází i při odhvu. Možna Je to sirotek nebo není zdravé a matka je opustila. Vypadá@abé a podvyz.1veng:> 

Ted se nemůže dočkat záchranného týmu. Vypadá jako otec, který chce zoufale zachránit nemocného syna. ~lun s_e sem řití plnou rychlostí. Přivezl síť i lana a všichni se pouštějí do práce. Mládě váží určit~ ~ a Je s nim hrozně těžká práce. Ted trvá na tom, že se s ním musí zacházet velmi opatrně , kdežto Philippe stále volá: ,,Honem! Musíme ho okamžitě dostat do vody!" Oba se o něho bojí. Pomalu a namáhavě skulí šest mužů nehybnou masu do sítě a pak ji táhnou do vody. Jakmile velryba ucítí moře, vzdechne a celá se piítom zachvěje. 
Jenže ještě nemá vyhráno. Neudrží se na hlad ině, dýchací otvor má pod vodou a hrozí, že se utopí. Konce sítě uchycujeme tam, kde ční z člunu jakási vzpěra , ale než jsme s tím hotovi, slunce už stojí vysoko a praží. Malý plejtvákovec však žije a normálně dýchá. Ted nad ním stojí ve člunu, hladí ho a@< němu hovoří. A pak se člun pomalu vydává na cestu ke Calypso. Všichni věří , že máme šanci velrybu zachránit, záleží to však na tom, jak dalece pokročila dehydrace, než jsme mládě našli. 
Úkolem naší třicetičlenné posádky není napravovat nálady přírody tím, že budeme zachraňovat umírající živočichy, protože smrt je jedním z nástro· ů , 'imiž se příroda udržuje v chodu . Jenže aťto je logické, neboneni, cítíme odpovědnost za tuhle adou, bezbrannou elrybu. Téměř zahynula, my jsme se jí ujali a chceme ji zachránit. Čili se nám to stalo závazkem a musíme udělat všechno, co je v našich silách. Celé tři dny, co jsme měli mládě na lodi, tam panovala tak výtečná morálka jako nikdy. Všichni byli ochotni držet mimořádné nočnl hlídky a sledovali sebemenší změnu dýchání mláděte i jeho pohyby. 
První den mi připadalo nejrozumnější nechat mládě v síti u lodi. Soudil jsem, že je matka bude hledat. a určitě uslyší jeho volání. Pak bychom mohli mládě prostě vrátit matce. Ovšem než se dostaví , musíme mládě neustále hlídat, jinak by se stalo kořistí žraloků . Hlídky s nabitou ručnici se střídají celou noc každé dvě hodiny. První noc se nic nestalo. Ráno je mládě naživu, ale matka o sobě nedala vědět. 
Velrybátku - pojmenovali je Jonáš - je už líp. Má otevřené oči a jsou jasné. Dokonce se zdá čilejší . . . ze všeho nejdřív ho musíme nakrmit. Jak se vlastně krm í @voutunov~nemluvně? Ted usilovně m1cha kaši z kondenzovaného mléka, mouky a vitam inů a nese ji Jonášovi. Mládě se vůbec nediví, dívá se na Teda a zdvořile otevírá tlamu na kaši. Jenže kaše mu neprošla hrdlem a spadla do vody. Pak vyrábíme obrovskou dětskou láhev ze sudu a hadice. Ted ukuchtil trochu tekutě ' ší kaši a vrážíme Jonášovi konec hadice do tlamy. aby ínstinktívně začal cucat. Jonáš se činí - ale fes všechnu sna nedokáže potravu spolknout. k Ted usoudil, že Jonáš je dost starý, aby mohl konzumovat tuhou@ofrav~ Proto vyrobil směs ze zaděnetí a kalmarů. To už Jonáš spolkne a podle všeho mu to i chutná. Ted ho krmí tak, že mu klad~ h~t _u,. :m na obrovský jazyk, který si Jonáš zformuje do válcovitého žlabu. Už všechno se~I, ale sv,_rá dal J~ ne Tedovu ruku a nechce jí pustit. Ted má slzy v očích a křičí : ,,On ví, že ho chceme krmit: Rozum, nám, m m 

rád!" Ted strávil celý život výzkumem zvířat a teď ho hluboce dojalo Jonášovo gest?, J~h~_pro~a ou:~:~it Nakrmit naše nemluvně dvanácti kilogramy měkkýšů nás stálo de~ práce,_protoze čty~ m~ : 11 na dně laguny. A deset kilo je na nemluvně plejtvákovce málo. Vzalt JS~e s1 na se~ pora?ny _u .: s normálním řádem na Calypso je konec: celý život na lodi se teď toc1 ko_lem Jonaše. Uz arn_neiime v~ 
videlnou dobu a celý pracovní plán jsme hodili za hlavu. Všichni se shlu~uJ~ kolem :~da. Musim ~nz;řesto nejsme dobře vybaveni na něco takového. Kromě měkkýšů má~e potravu Jedině pro hdi. ne pro vel y.t . mu. se mi zdá, že Jonáš sílí, a jsem vážně přesvědčen, že -~ám hled1 pomáhat,_ abychom m~ mohli ~mi • áš ravdu uzdravit potřebujeme pro neJ bazén, kde seo něJ budeme moa starat. A~~ . tak~~é~;~ J;;ěro~:kaře. Nic z toho nemáme. Pak telefonuji do oceanária v San Diegu. Ředitel mne u1

1
štuJe. 
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8 50 hrozně rádi Jonáše ujmou ~ vypi~lajl ho. Připadá mi to jako ideální fešenl. Těžko se budeme loučl1 
~ a pfedávat Je_~o ?1zlch rukou, ale je nám jasné, že v San Diegu mu bude věnová~a 
5 eJlepši odbo~á p~če a že to, co ZJISti Jeho pozorováním vědci vybavení nejnovějšími pomůckami, prospěJe 
~ejen Jonášovi, ale I každé dalšl velrybě, která se dostane do podobné situace. Joná§ nenf náš. i když sl to 
1110c přejeme. •. . . . 

zatím muslme hlavně ošetnt Jonašovi ránu na hlavě , která se zanltila. Mauric vymyslel jakousi kolébku, 
rá by umožňoval? volnoSt pohybu. Proto chceme vytáhnout Jonáše na palubu a uložit ho tam do ní, zatímco 

~~ Ted oš~tf_í zranenl. Jenže ta~at vel~bu z moře neni jen tak. 1 velrybí nemluvně se může zhroutí~ vlastni 
vahou, nen1-h v~ude rov~oměrne podepreno. Ted se poušti do práce. Zjišťuje, že ptáci poškodili okraJe tlamy 
a že je zraněno I kol~m dychaclho otvo~~- ~lidá ~?nášův dech a tep sleduje stetoskopem, jenže mu v tom vadl 
vrstva tuku. Pak potirá rány směs! ant1b1ot1~ a s1hkonu. Přihlížející napjatě sieduji jeho práci. 

Jonášova přit~mnost na palube má na vsechny podivný vliv. Vidíme ho tam, slyšíme, jak dýchá, a vnimá~e 
život, který_ p~lsu!e ~od tou spous~ou ma~a. Dokonce vnlmáme i teplo, které mu sálá z těla. Je to st?Jně 
teplokrevny_živočich Ja~o !11Y· Když Je_ Jon~s venku z vody, vypadá sice jako beztvará hromádka, ~lemy vi~e, 
~vqdě ,sou kyto~c, zazrake'!1 hbitosti a elegance. Jonáš už pro nás není anonymní bytostí zJméh~ s~eta, 
nýbrž duvěrn_~ znám~m tvorem, Jako pes nebo kočka , které zranilo auto. Byla to jenom pouhá náhoda, ~e Jsm~ 
se k němu pnnatrefih včas : bez nás by byl určitě zahynul. Je to dojemné stvořeni, ale nejdojemnější Je, kdyz 
dýchá svým dýchacím otvorem a přitom se mu třesou pysky, jak vtahuje vzduch. 

Ošetřili jsme Jonášovi zranění, jemně jsme ho uložili do postroje a spustili do vody. Nikdy pfedtím jsme 

5 našim jeřábem nezacházeli tak ohleduplně. Jonáš ve vodě oživl a párkrát mávl ocasem, jako by nám chtěl 
sdělit , že je mu líp a že nám děkuje . Postroj mu zřejmě daleko víc vyhovuje než síť. 

Večer ie Ted přesvědčený. že Jonáše zachráníme. Jenže tu máme problém s přepravou do San Diega. 
Možná seženeme hydroplán . Jonáš vypadá líp, ale stále má potíže s rovnováhou i v dost mírném přílivu . 

Velrybí siroteček bojuje o život, seč je. Pomohli jsme mu, jak jsme mohli, a teď bychom ho chtěli hlavně 
g_chránit před nočními dravci. Proto v noci znovu stavíme ozbrojené hlídky. Ještě nikdy nevypadala zdejší kra
jina nehostinněji než teď. Všude je ticho a pusto jako v docela jiném světě . Je to vhodná scenérie pro Jonáše, 
kterého jsme přijali za svého, ale pro něhož už nejsme s to udělat víc. 

Ve tři ráno se jdu na mlád~ Vypadá dobře a voda je klidná. V pět ráno budí hlídka kapitána a ten 
utíká na zadní palubu . Jonáš se převrací na záda a namáhavě dýchá. Pak hlídka budí i mne. Okamžitě tam 
utíkám a vidím Jonáše, jak pomalu a nezadržitelně umírá. Přece jen jsme ho neobjevili včas. Byl už příliš 
dehydrován sluncem, než abychom ho zachránili svými primitivními prostředky. 

Rozhlížím se kolem: svítá a P..elikáni už provozují sv..Qg~dušnou akrobac"i. Jako ějaký záhadný signál 
se posádka shromažďujel@zadn~Jonáš,~ úžasnějších výtvorů přírod se už zapsal do dějin 
Calypso. Pro všechny je ztělesněním mystéria života a smrti. eni o poprve, co jsme svědky skonu velkého 
mořského tvora, ale nic námi dosud tak neotřáslo jako tato pomalá agónie velrybího nemluvněte, kterému se 
chtělo žít a které jsme my chtěl i udržet při životě . Ovšem naše reakce jsou reakcemi lidských tvorů . V přírodě 
neexistuje smutek ani slitování. Tak jako smrt člověka, který dlouho trpěl, vysvobozuje nás i Jonášův skon 

z transu. 
(Podle knihy Velryba, 1972; autor Jacques-Yves Cousteau [kustó]; překlad E. S. Vávrová) 

Otázky a úkoly: 
K_!akému literárním žánru ukázka patří? 
ZJistěte informace a o autorovi ukázky Jacques-Yves Costeauovi. 
Vysvětlete slova: plejtvákovec, kytovec, dehydratace, dýchací otvor, agónie. 

Jak se asi mládě velryby dostalo do potíží? 
Jak se snažili výzkumníci mládě zachránit? 
Se~tavte osnovu příběhu. 
zvyrazněné jazykové jevy roztřiďte a zapište do tabulky v pracovním sešitě na straně 40. Pro usnadnění 
Prace jsou jednotlivé skupiny jevů vytištěny odlišným typem písma: 

a) QÍ.Smo netučné podtržené - věty, v nichž máte určit typ podmětu; 
b) kurziva podtržená - věty, v nichž máte určit typ přísudku ; 
c) kurzíva -výrazy, v nichž půjde O určeni větného členu ; 
d) Qismo tučné podtržené_ věty bezpodmětové a neslovesné; 

e) Písmo tučné - druhy vedlejších vět. 
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