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Sisimiut után tovább szeltük a habokat észak felé. Estére meg is tettünk 45 mérföldet és óvatosan 

behajóztunk egy jó védelmet ígérő öbölbe a Nordre Stroemfjord bejáratánál. A látványra nem 

lehetett panasz. Kis keresgélés után lehorgonyoztunk az 5,5m-es vízben és a sebtiben előkapott 

horgászbot damiljának a végén 4 perc alatt két hal kéretőzött be a hajónkba. A harmadikat, a nagy 

halat, ma Csenge fogta ki, és ezzel meg is volt a vacsoránk alapanyaga.  

 

Tele gyomorral az ember sok mindent összeálmodik. Így kergették egymást az álmok az én fejemben 

is. Míg egyik pillanatban még  Oszoly szikláin készültem az „Egyéves” út megmászására, a következő 

pillanatban már valamiféle tengeralattjáró mellett álltam, amit öreg rockerek (a Nagy Feró meg a 

Suszter Lóri) hoztak be és igyekeztek eladni, bizonygatva, hogy minden papírja rendben van. Épp a 

papírokat keresték elő miközben eldördült az ágyú. Lőttek a tengeralattjáróról. Szokatlan dolog ez 

eladás közben.  Azt hiszem, a második ágyúlövésre ébredtem fel.  Gyorsan tisztult a kép. Nincs itt 

semmiféle tengeralattjáró, ám víz sincs elég.  Pontosabban nincs elég víz alattunk.  A hajó újra 

megrázkódott ahogy a szelíd hullámzásban  a kormánylapát ismét elért valamit a fenéken. Hajnali 

három óra volt, és még mindig csökkent a vízszint.  Óvatosan kézzel húzva a láncot előreúsztattuk a 

hajót a horgonyig. Szerencsére még ott is épp elegendő volt a mélység. Ez után lassacskán 

kióvakodtunk erről a sekély vizes részről és lehorgonyoztunk az öböl bejáratában. A gyakorlás 

kedvéért ezen műveletet kétszer végeztük el, ugyanis elsőre csúszott a horgony, szóval föl mindent, 

nehezéket, bóját, horgonyt és ismétlés egy kicsit arrébb.  Mire ezzel elkészültünk, már a vízszint is 

elkezdett emelkedni.  

Most már tudom, az esti horgonyzásnál, túl optimista voltam. Azt gondoltam, hogy ha most 5,5m víz  

van alattunk és ez még emelkedik, akkor biztosan lesz elég mélység apálykor is. Tévedtem. 

Nyilvánvaló, hisz a fenék a legritkábban sík, itt-ott van valami kő, vagy dombocska.  Több mint 3 

métert csökkent a tenger szintje  és ahogy egy kicsit fordított bennünket a szél, pont leért egy ilyenen 

a kormánylapátunk. Mozgalmas éjszaka volt. A hátralévő időben mindenki álmai zavarosak voltak. 

Kivéve Kristófét, aki mindezt jóízűen végigaludta.  Elalvás előtt még a lányok lelkére kötöttem: Ha 

ismét lőnek a tengeralattjáróról, azonnal keltsenek fel, már az első ágyúlövésnél.  

Gyenge szeles nap következett, sok motorozással, ám estére szélnövekedést jósoltak. Végül nem  

álltunk meg a nyílt öblű halásztelepülésnél, hanem ismét egy védett horgonyzó helyet céloztunk meg, 

ahová végül is az apály vízszintje miatt nem hajóztunk be.  Inkább a bevezető részen dobtunk 

horgonyt. Az éjszakára várt szél elmaradt, ám hűvös reggelre ébredtünk. A kabinban a hőmérséklet 7 



fokra süllyedt, a fedélzet pedig reggel jeges volt.  Így történhetett, hogy kis híján egy dupla 

„ritbergerrel”  köszöntöttem ezt az augusztus 20-i reggelt.   

Ez az ünnepi nap hosszúra sikeredett. Köszönhető ez annak is, hogy a délelőtt jó részében bálnákat 

hajkurásztunk. Olyan magas vízpára oszlopokat láttunk amilyeneket előtte még sohasem.  Ám mi 

hiába próbáltunk meg utánuk motorozni, a cetek most nem akarták, hogy közelről is szemügyre 

vehessük őket. A távolság néha csökkent valamennyit, majd gyorsan a kétszeresére nőtt. Így 

bújócskáztunk hosszú ideig, majd feladtuk és tovább indultunk.  

 

 

 



Láttunk út közben egy fóka óvodát, majd később egy másikat is. Bár ők is távolságtartók voltak, de 

úgy tűnt két felnőtt fóka visz egy csapat gyerek fókát. Pont mint nálunk amikor a két óvó néni között 

mennek a gyerekek az utcán.  

 

Keskeny átjárókon, aprócska szigeteket kerülgetve haladtunk mikor Csenge a távcsőért nyúlt. 

Nagynak tartotta a parányi sziget partján üldögélő sirályokat. Alighanem azért, mert ezek nem 

sirályok voltak, hanem szépen sorban ülő kutyák. Vélhetően valaki kirakta a szigetre a hó híján most 

nem befogható kutyáit. A szomszéd szigeten is voltak páran. Mikor megfordultunk, hogy közelebbről 

megnézzük őket, lett olyan énekkari próba, hogy azt még a városban is meghallhatták. Szegények, 

bizonyára azt hitték, hogy jön a kaja…. de nem.   

 

 



Később újra eljátszottuk az itt a bálna – hol a bálna játékot.  Becsábított bennünket a kis szigetek és 

zátonyok közé.  Naivan azt gondoltuk, ott majd biztos meg tudjuk közelíteni, de azt hiszem kikacagott 

bennünket. 

 

 

Estefelé kikötöttünk Aasiaat, másnéven Egedesminde, harmadik nevén pedig  Kangaatsiaq városka 

mólójánál. Ez már a Disco bay déli szegélye. Kikötés után tagjainkat megmozgatandó, kis esti sétára 

indultunk. Még nap közben kihalásztunk egy úszó ám lyukas focilabdát, mondván milyen jó lesz 

Kristófnak. Bevált! Az úton zseniálisat fociztunk vele.  Épp ezzel voltunk elfoglalva amikor egy férfi 

megkérdezte tőlünk: Jól hallom, hogy magyarok? Hát nem tudom ki lepődött meg jobban….  A szülei 

56-ban hagyták el Magyarországot, ő akkor még egészen kis gyerek volt. Dániában éltek a 

feleségével, s tíz esztendeje költöztek át Grönlandra, mert itt több a munkalehetőség. Ez alatt a tíz év 



alatt még nem találkozott itt magyar szóval. Gyorsan telefonszámot cseréltünk s megígértük, 

visszafelé jövet nyugodtabb körülmények között felkeressük.  

  

 

 


