Het feest van de olifant
door Marike Jongsma

In een land hier ver vandaan
leefde eens een mooie olifant.
Olifant had vele vrienden in
het woud. Maar zijn vrienden
hadden olifant al een poosje
niet meer gezien.

Op een dag spraken de vrienden met elkaar.
Vogel zei: “hebben jullie olifant gezien?”
Panda, poes, haas, beer noch aap, niemand had olifant
gezien. Vogel ging op onderzoek uit.
Panda riep hem nog na: “ik heb hem een paar dagen geleden
nog wel ergens in de verte zien lopen.” Maar nu wist
niemand waar hij was.
Na lang zoeken vond vogel olifant weggescholen in de
schaduw van een boom. Vogel streek neer op zijn grote rug
en prikte met zijn snavel in zijn dikke huid en zei: “hey waar
was jij nou al die tijd?!”
Tranen biggelden over de slurf van olifant. Olifant zei:
“vogel, jij hebt daar boven vaak helder zicht misschien weet
jij wel raad.”
Olifant begon te vertellen. “Kijk nou naar mij! Ik ben maar
een grijze olifant, log en groot met een rimpelige en stoffige
huid en zo’n rare slurf. En heb je die staart weleens van
dichtbij gezien? Ik zou zoo graag vlug, snel en behendig
willen zijn zoals haas of aap. Of zo heerlijk zacht en aaibaar
als poes, beer of panda. Of licht met van die prachtige veren
zoals jij.”

Vogel keek verbaasd, dacht even na
en zei toen: ”juist ja, olifant, jij kan
wel gaan vliegen maar heel ver zal je
niet komen met jouw gewicht en
slingeren aan een liaan lijkt me voor
jou ook beslist geen feestje.”
Olifant keek nog bedrukter. “Ik ben inderdaad ook nergens
goed voor jammerde hij.”
“Waar het om gaat, kwetterde vogel, is om de dingen te doen
waar je wel goed in bent! Olifant wat doe jij nou het liefst?
Waar wordt jij nou echt blij van in dit avontuurlijke woud?”
Olifant dacht even na en zei toen: “Tja, het liefst eet ik lekker
van de bomen, ik heb altijd goed oog voor de mooiste en
lekkerste bomen en bladeren. En zo af en toe, in een
baldadige bui vind ik het leuk om een grote boom omver te
trekken met al mijn kracht.”
En verder vroeg vogel: “waar word je nog meer blij van?
Waar ga jij van stralen?”
“Nou samen met mijn vrienden lekker spetteren, spelen en
lol maken in het water. Anderen nat maken en laten lachen
met die slurf van mij, dat is gegarandeerd succes!”
Er verscheen een glimlach om de mond van olifant. “Dat
klinkt heel goed”, tjirpte vogel die bijna van de rug van
olifant viel door zijn rondslingerende staart.
Intussen waren de andere dieren ook
op zoek gegaan naar olifant en hadden
zich verzameld onder de boom. “Wat is
hier aan de hand?” zei panda. Vogel
schraapte zijn snavel en zei: “olifant
zou graag zoals jullie willen worden, hij
wil zichzelf niet meer zijn.” De dieren
begonnen luid door elkaar te praten.

Aap zei, terwijl hij op de rug van olifant
klom en van zijn slurf afroetste:
“verander in ieder geval niets aan je
slurf want dat is mijn favoriete
glijbaan!”
Poes zei: ”je houd de vliegen altijd zo fijn op afstand door
met je grote oren te wapperen.”
Haas zei: “olifant je bent zo lekker groot bij jou in de buurt
voel ik me veilig.”
Beer zei: “er is niemand met zulke bijzondere slagtanden als
jij!”
Vogel zei: “als ik iets ben vergeten help jij mij herinneren.”
En tot slot zei panda: “luister vriend, niemand is zo krachtig
en sterk als jij.”
“Olifant, kijk nou eens echt goed!” zei vogel. “Jij bent
bijzonder en imposant. Met je slagtanden en slurf ben jij
uniek. Net zoals wij hier allemaal uniek zijn. Geniet ervan!”
“Goh, zo had ik het nog niet bekeken”, en de ogen van olifant
begonnen te stralen. “Dus.. als ik het goed begrijp vinden
jullie dat ik het beste maar gewoon olifant kan zijn?”
Olifant was uit de schaduw van de boom gestapt en stond nu
midden op een mooie groene weide met alle vrienden om
zich heen. “Weten jullie waar ik zin in heb”, zei olifant, “laten
we een feest organiseren voor alle dieren in het woud! Dan
gaan we dansen en lol maken!”

Al snel ging het nieuws rond in het woud dat er nog
diezelfde dag een groots feest zou worden gehouden. Alle
dieren brachten eten mee, er werd muziek gemaakt en
iedereen danste en lachte.
Aap slingerde vrolijk aan de takken en had schijt aan
iedereen.
Haas onthaasde, hij huppelde in het rond,
zijn sprongen waren niet te groot en niet te
klein, precies goed en hij genoot vol
vertrouwen van dit moment.
Beer deelde knuffels uit, veel dieren lagen
lekker tegen zijn zachte vacht aan. Op zijn
tijd, als het nodig was liet hij zijn klauwen
even zien.
Panda zat tevreden op een berg met hooi en
keek om zich heen en dacht: ach, ik blijf nog
even, die boodschap komt morgen wel.
Poes snorde genoeglijk, ze had een
prachtige plek voor zichzelf gemaakt
hoog boven in de boom. Ze strekte zich
nog eens heerlijk uit om vervolgens met
veel smaak haar vleeshapje te
verorberen.
Olifant straalde van oor tot oor, maakte lol met al zijn
vrienden en genoot met volle teugen.
En vogel, met haar prachtige veren, keek toe vanaf een tak
en had vertrouwen dat het wel goed kwam met die olifant en
de rest van de dieren. Ze nestelde zich in haar vertrouwde
boom en ging tevreden slapen.

Aan het eind van het feest bleven aap, beer, panda, haas,
poes en olifant als laatste over. Vanaf een grote rots keken ze
uit over het woud. De zon ging onder en de lucht kleurde
prachtig oranje. Het uitzicht was wijds en helder.
Olifant zei: “dit is een mooie dag!”

