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Всяка зима гърбатите китове напускат полярните морета и поемат към 

тропическите води на Хавайските острови – най-прелестното място на 

планетата. Там от незапомнени времена поемат първата си глътка въздух 

всички малки китчета.

На пътешествие се отправят заедно цели семейства, които си помагат да 

преодолеят огромния Тихи океан. А по пътя мъжките китове пеят. 

Ами да, китовете имат чудесни гласове и постоянно огласят с песните си 

океанските дълбини!

Each winter the humpback whales leave the Polar waters and set off for the tropical 

seas around Hawaii: the most delectable spot on the planet. From time immemorial, all 

little whales have breathed their first breath just there.

Entire families set off on the voyage together, helping each other cross the immense 

Pacific. And the males sing all the way. 

Oh, yes: whales have beautiful voices and their songs fill the ocean depths forever! 
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Така и таткото кит пееше на прекрасната си съпруга, а в корема є растеше 

техният син. Слънчеви зайчета танцуваха в такт с песента и гъделичкаха 

мама кит всеки път, когато изплуваше да си поеме въздух. И при всяко зайче 

китчето в корема є шаваше радостно.

– Ще бъдеш слънчево китче, мило дете! – пееше гигантският му татко. – И 

весело ще пориш слънчевото море…

При това обещание китчето в корема на майка си се вълнуваше още повече, 

ето защо родителите му решиха да го кръстят Съни. Което значи „слънчо“ на 

английски. 

– Мамо още много ли ще пътуваме? – питаше нетърпеливо майка си Съни. 

– Мило мое дете, ние – гърбатите китове – сме най-гигантските животни 

на планетата и изминаваме огромни разстояния всяка година, просто бъди 

търпелив! Ето, послушай сега песента на татко си!

Съни се вслушваше и се успокояваше замалко, но скоро пак питаше:

– Мамо, мамо, още дълго ли ще пътуваме?

And so, Father Whale sang to his beautiful bride while their son grew inside her belly. 

Glints of sunlight shimmered as they danced to the tune, tickling Mother Whale each 

time she surfaced for a breath. And each shimmer made the little whale inside her 

belly jiggle with joy.

“You’re going to be a sunny whale, sweetie!,” sang his huge father, “I can just see you 

cutting through the sunny waters..!”

On hearing this, the little whale in his mother’s belly jiggled yet more, making his 

parents pick the name Sunny for him. Sunny is as Sunny does, after all!

“Are we nearly there?,” Sunny asked his mother.

“My dear child! We the whales are the most enormous animals on the entire planet. 

We travel equally enormous distances each year. You must be patient! Relax and listen 

to your father sing!”

Sunny would listen and settle down for awhile, but he’d soon be at it again:

“Have we long to go yet, Mother dear?”
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Така пътуваха китовете и не след дълго 

семейството им пристигна в топлите 

води на прекрасните Хаваи.

Майката на Съни с облекчение изпръска 

дъха си на фонтан и щастливо плесна 

с дългите си плавници, за да извести 

своите приятели за благополучното 

пристигане.

– Мамо! – възкликна Съни. – Вече трябва 

да се родя, много искам да плувам в 

океана! И най-сетне да видя слънцето!

Той шаваше все по-неспокойно в 

корема на майка си, понеже знаеше, 

че го очакват много приключения и 

пътешествия.

And so the whales swam on and on until, 

not long after, the entire family arrived in 

the beautiful warm waters of Hawaii.

Relieved to be there, Sunny’s mother 

uttered a huge fountain of a sigh and 

clapped her long flippers to communicate 

her joy to her companions.

“Mother!,” exclaimed Sunny, “Isn’t it time for 

me to be born yet?! And to see the sun! I so 

wish to swim the ocean!”

He jiggled ever more excitedly in his 

mother’s belly, for he could foretaste the 

many exploits and miles of travel that lay 

ahead.


