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AHOJ, JÁ JSEM FLORENTINA

Žila byla velryba jménem Florentina. Tedy vlastně velrybka 
Florentina. Byla totiž ještě hodně maličká. Narodila se tepr-
ve nedávno kdesi ve chladných vodách Atlantského oceánu. 
Florentina byla modrá velryba (taky se říká plejtvák obrov-
ský) a byla na to náležitě hrdá. Maminka jí říkala, že až vyros-
te, bude z ní největší zvíře na světě. A aby tak hezky vyrostla, 
musí teď pít hodně mlíčka. A to si Florentina řekla, že udělá, 
protože být největším zvířetem na světě rozhodně chce.

Florentinina maminka, Karolína, byla ta nejkrásnější velryba 
na světě. Úplně nejkrásnější ze všech. Alespoň pro Florentinu. 
Protože maminka je přece vždycky ta nejkrásnější na světě. 

A tak plula Florentina po boku své krásné maminky spolu 
s několika dalšími tetami širým oceánem a těšila se, co všech-
no na ni v tom velkém novém světě čeká.

Všude kolem bylo uklidňující modro a od hladiny sem tam pro-
bleskovalo sluníčko. Florentina měla sluníčko moc ráda. Ve 
vodě se lesklo a třpytilo. A když vyplavala blíž k němu, krás-
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ně ji hřálo. Tam, kde se blýskalo sluníčko, byla 
voda hezky teplá. Stejně musely vždycky jednou 
za čas nahoru na hladinu, nadýchnout se. A jak 
tak Florentina přemýšlela o sluníčku, napadlo 
ji, že vlastně neví, proč se musí nadýchnout až 
na hladině. Chvilku si s tím lámala hlavu, ale 
pak si řekla, že se raději zeptá. 

„Mami, proč musíme nahoru na hladinu každou 
chvíli? Viděla jsem spoustu různých ryb, ale 
nahoru na hladinu vůbec nemusely. Tak proč 
my musíme?“ Pomyslela si, že maminka to mož-
ná také nebude vědět... 

Ale věděla: „Víš, Florentinko, je to proto, že my 
velryby nejsme ryby. Patříme mezi savce. Proto 
piješ mlíčko. A savci mají plíce a dýchají vzduch. 
Ryby plíce nemají. Mají žábry a těmi mohou dý-
chat přímo ve vodě. Proto na hladinu vyplou-
vat nemusí, ale my musíme.“

Ty jo! Tak tohle Florentinu vůbec nenapadlo. 
Plave tady mezi rybami celou dobu. Má stejný 
ocas i stejné ploutve jako ryby, vlastně je jim 
celá dost podobná, jen větší. Ale přitom je to-
lik jiná. Překvapením otevřela pusu. Natekla 
jí tam hromada vody. A maminka jí řekla: „Teď 
zavři pusu a vypusť tu vodu ven.“ Florentina 
ji poslechla a procedila vodu mezi kosticemi. 
A... „Mňam!“ V puse jí zůstala nějaká dobrota. 
„Ahááá, tak takhle se to dělá, to lovení jídla.“ 
Maminka se jen usmála: „Tomuhle se říká kril. 
Dobrota, viď?”

Malá skupinka velryb pak vyplula vzhůru 
k hladině. Nadýchnout se a užít si slunce. Flo-
rentina se vyhřívala na sluníčku, odfukovala 
svoje vodotrysky a říkala si, jaký to byl prima 
den. Dozvěděla se, jak to má s dýcháním, a hlav-
ně konečně zjistila, jak si má chytit jídlo. Už to 
všechno umí. To je paráda, ten život!
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