Kapten Gustos magiska dykning
(Text: Marjo Soulanto och Anna Swanljung)

Hallo där, här är Kapten Gusto! Nu skall vi dyka under Östersjöns yta. Denna klippa vid
stranden är en underbar rutschbana.
Jättefint! Tack vare havsmagin kan jag andas i vattnet. Den magiska saltdroppen
förvandlade mig till lika liten som en (storspigg).
Här svajar någonting klar grönt, kan det vara håret av Hagar Havsgud... Men, det är ju
(grönslick).
Hoppsan, jag föll ännu djupare, kan detta vara skog eller hav? Javisst ja, detta är den
berömda (blåstångs)-skogen.
Så vackert här är! Men vad ser mina ögon! Dansar där en riktig sjöhäst eller är det ändå
dess släkting (tångsnälla)?
Pulp-sis! Hhhkk! Plask-stänk? (Jag talar vattenfolkets och fåglarnas språk. Jag sade: God
dag, fru (ejder). Gav din dykning ett läckert byte?) Detta hemlighetsfulla djur är en
(blåmussla).
Denna varelse, som liknar ett ufo, är en (öronmanet). Hm, du är vacker, men adjö, jag
skall nog litet längre bort, så att du inte bränner mig med dina tentakler.
Ser man på, där krafsas algen av en ung (tångmärla).
Ojdå! Ännu djupare! Pulp-pirsk! Adjö blåstångsfolket.
Vet ni, bästa tittare, varför denna undervattens äng är så röd? Den får sin färg av (röd
havsmossa).
Men huj! Vad gömmer sig där på botten? A-aaa...angenämt, herr (hornsimpa)! Så ståtliga
horn du har!
Aj, stör jag dig i din fångst? Har jag ändå tid att säga adjö till (ishavsgråsuggan), innan
den är en relik i din mage!
Jag kan se en glans av silver ute på havet: ett (strömmingsstim)...
Hjälp! Ett jättemonster lurar bakom stenen! Saurusreseprogrammet är i fara att avbrytas...
Men vänta litet, monstret försöker säga någonting: ”Jag är inget monster, utan Esox Lucius,
kungen av undervattensvärlden!” Ahaa, det är alltså en (gädda).
Men, vems är dessa förtjusande morrhår? Hej, du (östersjövikare), du får inte kittlas!!!
Hej sluta!! Hihhih-hii...!
Vad nu? Somnade jag vid havsstranden... Vilken strålande undervattensdröm!

