6. prosince
Ahoj kamaráde,
dneska je 6. prosince a to znamená, že bych za sebou večer měl mít
už čtvrtinu své velké cesty. Raději se podívám do mapky, kterou mi v naší
vesnici nakreslili, abych se neztratil. Jo, vypadá to, že jdu správně. To se mi
ulevilo. Podle mapy bych teď měl obejít trnkový keř, přeběhnout stráň, dát
se vlevo a… a tady bych měl obejít tůňku. Rybníček ale nikde! Že bych šel
špatně? Ozvalo se plácnutí, jako když plácnu ouškem o orosené okno,
abych vyděsil sýkorku sedící na parapetu. Co by to jen mohlo být? Jdu blíž
a co nevidím! Uprostřed malé loužičky leží rybka, občas hýbne žábrami,
nebo plácne ocáskem. Nevypadá to s ní ale vůbec dobře. Rybka přece patří
do rybníku, do potůčku nebo do moře. Rybky rozhodně nepatří do louží!
V louži si dokážu představit spokojenou žabku nebo komáří larvu, ale
rybku rozhodně ne. Rychle rozbaluji mapu a hledám nejbližší rybníček.
Snad nebude také vyschlý. Máme štěstí. Stačí, když se kousek vrátím a dám
se u trnek doleva, měl bych tam být co by dup. Namočím si tedy packy,
abych rybce nesetřel ochranou slizovou vrstvičku, která ji chrání podobně,
jako nás chrání kožíšek a opatrně ji pak beru do tlapek.
„Neboj se maličká, spolu to zvládneme!“ zašeptám jí něžně do
ouška, nebo alespoň tam, kde si myslím, že mají ryby uši.
Víte, kde mají ryby uši? Záludná otázka, co? Já jsem se na to ptal
jedné staré sovy, proto to vím. Ryby nemají uši jako my nebo třeba jako
oslíci. Vždyť by taky vypadaly! A navíc by se jim to pletlo při plavání. Ryby
mají něco jako ucho uvnitř těla a taky vnímají spoustu věcí z vody – vlnění,
proudění.
Opatrně se s rybkou prodírám mlázím a přeskakuji pařezy. A jsme
tu! Obezřetně se nahnu k vodě, snad tam nezahučím s rybičkou i já.
Koupat se teď v prosinci, to by se mi tedy nechtělo. Vyšlo to! Rybka se při
prvním ponoření nejdříve jemně zachvěla a pak už byla, no, jako ryba ve
vodě. Prosvištěla k druhému břehu a zase zpátky ke mně. Ponořila se do
hloubky, aby vzápětí vyskočila a plácla ocáskem o hladinu, až mě celého
pocákala.
„Ale já se koupat v prosinci nechtěl!“ naoko jsem ji pohrozil packou.
Vypadala spokojeně a i já byl šťastný, že jsem jí mohl pomoci.
Musím se ale vydat zase na cestu, abych byl v Betlémě včas. Zamával jsem
tedy malé nezbednici a pustil se dál. Cestou jsem si vzpomněl na pohádku,
kterou mi četla před spaním babička. Byla o zlaté rybce, která plnila přání.
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Co bych si tak přál, kdybych potkal rybku, která by byla zlatá? Určitě něco
k jídlu, trochu mi z toho dobrodružství totiž vyhládlo.
A co Ty? Co by sis přál Ty? Vezmi si papír, pastelky a zkus svoje
přáníčko namalovat. Určitě to nebude jen tak. Já mrkvičku namalovat
dokážu, ale vůbec nevím, jak bych namaloval takové autíčko, stavebnici,
kolo nebo dokonce kočárek. Asi bych namaloval krabici s mašlí, v té může
být cokoliv. Třeba i popelářské auto plné mrkvičky.
Kdybys toho malování neměl dost, můžeš si vybarvit rybky na
obrázku. A co takhle, kdybys jim zkusil přimalovat pořádné uši (třeba
zaječí, kočičí, oslí...)? Myslíš, že by rybka s oslíma ušima i hýkala jako oslík?
Že by se pak od rybníku kromě kvákání žab ozývalo i hlasité ÍÁÁÁÁÁ? No
já Ti nevím.
Tak se měj hezky a já poskáču zase dál. Zítra AHOJ!
Tvůj Dáda
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