
Před tímto nádherným divadlem se zastavil se mnou i Conseil. Ten statečný hoch všechny houby, 

láčkovce a měkkýše neustále zařazoval. Láčkovců a ostnokožců tu bylo na zemi dost a dost. Jako 

květinový záhon vypadaly shluky různých druhů korálů a mořských sasanek, přisedlých svalovými 

terči mezi ozdobnými trubýši s límcem azurových chapadel. Na písku byly i skupiny hvězdic mořských 

a lilijic, které vypadaly jak jemné krajky vyšité rukama mořských víl. Jejich límce se chvěly při 

sebemenším zavlnění, vyvolaném našimi kroky. Bylo mi opravdu líto, že jsem při každém kroku 

rozmačkával ty nádherné měkkýše, kteří pokrývali půdu po celých tisících. Byly tu hřebenatky, 

sekeranky, opravdu skákající lastury, kotouči, šišani, křídlatěnci a mnoho jiných živočichů 

nevyčerpatelného oceánu. Musili jsme však jít dál, a tak jsme pokračovali v cestě, zatímco nad našimi 

hlavami pluly skupiny medúz, jejichž opálové nebo růžové klobouky s azurovým vroubkovaným 

lemem nám zastiňovaly sluneční paprsky. A konečně talířovky, které nám svítily v temnu na cestu 

světélkující září. 

Všechny tyto divy jsem pozoroval v půlkilometrovém okruhu kolem sebe, spěchaje za kapitánem 

Nemem. Charakter dna se brzy změnil. Písečnou pláň vystřídala vrstva mazlavého bahna, 

vytvořeného jen vápnitými a křemičitými ulitami. Pak jsme popocházeli jakousi loukou chaluh 

bujného vzrůstu. Tyto husté a měkké trávníky mohly soupeřit s nejměkčími koberci utkanými lidskou 

rukou. Zeleň se teď nerozkládala jen pod našima nohama, nýbrž obklopovala i naše hlavy. Na hladině 

se splétaly v klenbu mořské rostliny zařazené do početné rodiny mořských řas, do níž patří přes dva 

tisíce druhů. Viděl jsem dlouhé, splývající stuhy různých chaluh a pozoroval jsem, že zelené rostliny 

byly spíše při hladině kdežto červené rostliny ve střední hloubce. Černé a hnědé mořské řasy 

vytvářely zahrady a záhony v největších hloubkách oceánu. 

Tyto řasy jsou opravdové divy přírody, jeden z rostlinných zázraků na zeměkouli. Do jejich skupiny 

patří nejmenší i největší rostliny světa. Vždyť v pěti krychlových milimetrech vody bylo těchto 

nepostřehnutelných rostlinek napočítáno čtyřicet tisíc a zároveň byly nalezeny chaluhy přes pět set 

metrů dlouhé. 

Nautilus jsme opustili před půldruhou hodinou. Bylo skoro poledne. Poznal jsem to podle kolmo 

dopadajících slunečních paprsků, které se už nerozkládaly. Kouzelné barvy se zvolna ztrácely a z naší 

oblohy zmizely smaragdové a safírové odstíny. Náš pravidelný krok zněl na mořském dně s 

překvapující silou. I nejmenší šelest se zde přenášel rychlostí, na jakou nejsme na zemi zvyklí. Voda je 

skutečně lepším vodičem zvuku než vzduch, kterým se zvuky šíří rychlostí čtyřikrát menší. 


