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Minden jog fenntartva!

 

Megszületik Balambér
 

Balambér, a bálnaborjú, egy csodálatos tavaszi éjszakán
született,  amikor  északi  fény  ragyogott  a  grönlandi  égen.
Igazán gyönyörű kisbálna volt, csodájára jártak a környékről
az állatok.

– Nahát,  milyen szép formás teste van! Olyan,  akár egy
hordó! – mondta a fóka. – Ha tudna kúszni az uszonyaival, a
legszebb fókabébi lenne!

– Ugyan! – mosolygott Bálna Anyuka. – Ha kúszni nem is, de
úszni remekül tud majd velük!

– Ó, milyen szép erős farka van! – tette hozzá a rozmár. –
Ha egy kicsit nagyobbak lennének a fogai, akár az én kisfiam
is lehetne.



– Fogak? – kacagott Bálna Apuka. – Hiszen mi bálnák olyan
pici falatokat eszünk, hogy nincs szükségünk fogakra.

– Milyen szép nagy csecsemő! – dicsérte a jegesmedve is. –
Ha lenne bundája, vadászhatna velünk a jégtáblákon!

–  Bunda?  –  csodálkozott  Bálna  Anyuka.  –  Hiszen  olyan
meleg az irhája, hogy a legvastagabb bundával is felveheti a
versenyt!

– Ó, milyen hatalmas szája van! – mondta a kardszárnyú
delfin. – Ezzel aztán lehet énekelni!

– De még hogy! – kiáltotta Bálna Apuka. – A bálnák énekét
mindenki csodálja a világon!

–  Te  vagy  a  legszebb  bálnaborjú,  kicsikém!  –  nevetett
Balambérra az anyukája. – Ki látott már olyat, hogy egy bálna
a parton csúszkáljon, vadásszon, vagy hogy hatalmas fogai
legyenek?

Balambér pedig kedvesen mosolygott Bálna Anyukára.



Teltek  múltak  a  hónapok.  Balambér  lassacskán
felcseperedett. Megismerte az öblöt, ahol a családja lakott,
megtanulta, hogy melyek a biztonságos helyek a környéken.
Anyukája gyakran figyelmeztette:

– Balambér, kisborjam, ne menj ki a nyílt tengerre; erős
áramlatok vannak arrafelé. Nehogy elsodorjanak, mert akkor
lehet, hogy többé soha nem találsz haza!

– Igen anyuka, nagyon vigyázok – felelte Balambér, és szót
is fogadott, soha nem úszott ki a Szürke Sziklán túlra, ahol a
nyílt  tenger  kezdődött.  Sokat  játszott  barátaival,  a
fókakölykökkel, akik minden reggel eljöttek érte, és elhívták
versenyt  úszni.  Kiúsztak  az  öböl  szélére,  és  sokáig
hancúroztak a vakító fehér jégtáblák között.  Versenyeztek,
hogy ki tud gyorsabban elúszni a Kopasz Kőig meg vissza.
Bár  mindig  Balambér  lett  az  utolsó,  nem  bánta,  mert  a
fókagyerekek  örültek  a  győzelmüknek.  Mikor  ráuntak  az
úszásra,  hancúroztak még egy ideig.

– Balambér, hintáztass a farkadon! – kérlelte a legkisebb
fókakölyök.



– Engem is, engem is! – kiabálták a többiek is.

– Na jó, nem bánom, mindenki fölülhet egy kicsit, de csak
szépen  sorban,  egymás  után  –  bólintott  a  bálnaborjú.
Megvárta,  amíg  a  legkisebb  fókakölyök  felmászik  a
farkuszonyára,  akkor  jól  meglengette  a  farkát,  és
meghintáztatta rajta a fókakölyköt. A harmadik lendítés után
a  fókakölyök  bukfencezett  egyet  a  levegőben,  és  nagy
csobbanással  fejest  ugrott  a  vízbe.  Aztán,  hogy ne legyen
sértődés, Balambér sorba meghintáztatta a többieket is. Volt
nagy kacagás meg sikongatás, ahogy Balambér farkuszonya
ide‑oda lengett, mint egy igazi hinta.

– Most már mennem kell – mondta egyszer csak Balambér.
Megígértem a halaknak, hogy játszom velük is.

Így, miután versenyt úszott a fókákkal és meghintáztatta
őket, elment bújócskázni a halakkal. Balambérnak jutottt a



feladat, hogy kiszámolja, ki lesz ma a hunyó:

 

Halacska, halacska, kicsinyke és nagyocska,

Ezüstös pikkelyén megcsillan a napocska.

Halacska, halacska, óriási és aprócska,

Te leszel a hunyó–hal, kezdődjék a bújócska!

 

A halacska, akire a mondóka vége jutott, becsukta a szemét.
A  többiek  gyorsan  szétrebbentek,  és  bebújtak  egy–egy
hasadékba. Csak Balambér nem tudott bebújni sehová, mert
olyan nagy volt, hogy egyik lyukba se fért bele. Végül talált
egy  jégbarlangot,  és  odabújt.  De  az  uszonyát  nem  tudta
behúzni, kilógott a legvége. Meg is találta egyből a hunyó
halacska:

– Ott vagy Balambér, látom a farkadat, kilóg a barlangból!
Most te vagy a hunyó!

Ötig kellett számolnia, hogy ezalatt mindenki elbújhasson:

 

Egy rákocska, két rákocska,

Bálnagyerek megkóstolja...

Három falat, még egy falat,

Megtömöd a pocakodat...

 



– Mi jön a három és még egy után? – akadt meg hirtelen a
számolásban. – Talán a hét? Nem, a hét nem jöhet, mert az a
hat után van eggyel. De mi lehet a hat előtt? – morfondírozott.
Erősen törte a fejét,  de sehogy sem jutott eszébe. – Majd
otthon  megkérdezem  az  anyukámat,  de  most  megyek,
megkeresem a többieket.

– Aki bújt, aki nem, megyek!

Sorba bekukucskált a sziklák és a jégtáblák közé.

– Hol vagytok, kishalak? Úgyis megtalállak titeket!

– Nem itt vagyunk, nem itt vagyunk! – felelték a halak.

– Ha nem itt lennétek, akkor nem is hallanám a hangotokat
– nevetett Balambér –, itt kell hát, hogy legyetek. – És meg is
találta a ravasz halakat,  hiszen jól  ismerte az öböl összes
barlangját és hasadékát.

– Na ugye, hogy itt vagytok, huncut halacskák – mondta a
lógó  orrú  halaknak.  –  Nem  olyan  egyszerű  ám  becsapni
engem!

– Ugye, holnap is jössz bújócskázni, Balambér? – kérdezték
a halak.

– Hát persze, ha Bálna Anyuka elenged, holnap is jövök.

Balambér kedvenc időtöltése az úszkálás volt a jégtáblák
között.  A  jégtáblák  közelében,  a  Szürke  Szikla  oldalában
lakott  az  öreg  sirály.  Balambér  nagyon  szerette  hallgatni
Sirály  Apó  meséit  messzi  tájakról,  ahol  sosincs  jég,  és
különös állatok élnek, akik egyáltalán nem hasonlítanak sem
a bálnákra, sem a fókákra.



– Mesélj a pillangóhalakról! – kérlelte Balambér. – Milyenek
a pillangóhalak?

Sirály Apó boldogan osztotta meg élményeit a bálnaborjúval.

– A pillangóhalak nagyon kényes jószágok. Olyan vékonyak,
mint egy toll a szárnyamból.

– Akkor biztos nem valami vastag az irhájuk. Nem fáznak?

–  Már  hogy  fáznának!  Ahol  a  pillangóhalak  laknak,  ott
meleg a tenger.

– Meleg a tenger? Milyen az, ha meleg a tenger?

–  Ha  meleg  a  tenger,  akkor  nincsenek  jégtáblák,  csak



korallzátonyok. A víz színe nem sötétkék, hanem türkiz, és ott
laknak a szép színes halak.

– Színes halak? Még sosem láttam színes halakat. Milyenek
a színes halak?

– A színes halak csodálatosak! Épp úgy tündökölnek, mint
az északi fény!

– Mint az északi fény? Szeretnék egyszer odaúszni veled, és
megnézni a színes halakat. Kérlek, vigyél magaddal, Sirály
Apó! – kérlelte Balambér az öreg sirályt, és már indult volna
vígan ficánkolva a hosszú útra, de Sirály Apó visszatartotta:


