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Vezi bine că balenele încă nu descoperiseră medicamentul 
Nurofen, ele tratau orice boală cu o gură de oxigen.

— Tu ești tare ciudat, îi spuse într-o zi un pici nou-născut de 
vreo două tone, de-abia botezat Andone. Nu ești așa ca noi, o 
balenă drăgălașă, ești urât, negru și mai ai și cocoașă!

— Ba chiar nu am! E doar înotătoarea mea dorsală uriașă, 
spuse Tase rușinat, mai este și felul în care înot, cu spatele 
încovoiat! În poziția asta înot mai rapid! mai adăugă timid.

— Ești urât, ești urât! repeta Andone, clipind din ochii săi verzi 
hotărât.

— Nu te cred, așa este rasa noastră! Eu sunt diferit pentru că 
nu sunt o balenă albastră!

Acum simțea cum sunetele îi stau în gât, cât pe ce să iasă sub 
formă de melodie duioasă, atât era de amărât! Și începu să 
intoneze un refren trist, cu vocea sa caldă de solist. Bineînțeles că 
fu imediat oprit!
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