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Elke aand teen skemer klim die trop bobbejane tot bo in die groot maroelaboom.
Dit is hulle gunstelingslaapboom. Almal klim en klouter op soek na die gemak
likste slaapplek. Die klein bobbejaantjies wil eers gou nog gryp-en-knyp speel,
maar die groot bobbejane raas kwaai. Die son sak vinnig en die nag is op pad.
Daar is nie nou tyd vir speletjies nie. Dit duur ’n rukkie voor almal tot ruste kom,
maar uiteindelik het selfs tant Skurwestert die regte mik vir haar moeë lyf. Dit is
doodstil. Die bobbejane wag vir die aandster se koms. Wie gaan die ster vanaand
eerste sien?
“Daar is hy!” roep een van die jonges.
Die ster het skaars verskyn of ’n stemmetjie pleit: “Vertel vir ons ’n storie,
asseblief!”
“Ja, ’n storie, ’n storie!” weerklink dit van tak tot tak.
Soos elke ander aand, kreun en steun die ou bobbejane asof storievertel groot
moeite is. Maar hulle maak verniet of hulle nie regtig wil vertel nie. Eintlik kan
hulle self ook nie wag vir die stories nie. Maar wie sal eerste vertel? Die heel
oudste, natuurlik – oompie Langasem.
“Wat sal ek vertel?” vra oompie Langasem.
“Van die olifantneste!” roep Kneukeltjie. Die storie van die olifantneste is haar
gunstelingstorie.
“Nou goed,” sê oompie Langasem. Hy knyp ingedagte ’n lastige vlooi dood,
versit vir oulaas sy stert en begin vertel.
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Die olifantneste

E

en oggend, ná ’n baie koue en winderige nag, staan ’n trop olifante
nukkerig in die sonnetjie en warm word. Dit was glad nie ’n maklike nag
nie. Veral nie vir klein Opslurp nie. Sy het deksels koud gekry. Sy kyk
skrefies-oog op na die son. Sy weet regtig nie hoekom die son nie maar snags ook
kan skyn nie. Is hy te lui of wat? Skielik sien sy hoe die mossies opgewek uit hul
deurmekaar nes tuimel. Dit laat haar dink.
“Moets,” vra sy en trek liggies aan haar ma se stert, “hoekom moet ons in die
winter koud slaap terwyl selfs die mossies warm neste het?”
“So is dit maar,” sê Flap-Oor vaak. “Al ons voorouers het so geslaap.”
“Is mossies dan slimmer as olifante?” vra Opslurp.
Flap-Oor skud haar lang slurp. “Nee! Natuurlik nie! Almal weet ons olifante is
die slimste diere in die veld.”
Opslurp is egter nie tevrede nie. “Nou as ons so slim is, hoekom slaap ons dan
koud en die mossies warm?”
“Mossies is pieperige goedjies en gaan maklik dood,” sê Flap-Oor. “Ons is sterk
en word baie oud. Ons kan die koue vat.”
Opslurp stamp vies aan ’n stuk dooie stam. “Ek wil nie elke nag koud kry nie.
Ek dink ons olifante is net te dom om neste te bou.”
Flap-Oor kyk kwaai na haar jongste. “Moenie polle praat nie, Opslurp! Ons is nie
te dom om neste te bou nie. Ons wíl net nie. Dit is maar al.”
Opslurp kyk verstom na haar ma. “Ons wíl nie? Hoekom nie?”
Al die ander olifante hou op vreet en kyk na Flap-Oor. Ja, wanneer sou hulle dan
so besluit het?
Flap-Oor stroop ’n klomp blare van ’n tak af en maak asof sy nie gehoor het nie.
“Ek wil ’n warm nes hê,” sê Opslurp. “Ek wil, ek wil, ek wil!”
“Jy moenie jou slurpie gaan staan en opruk nie!” raas Flap-Oor en slaan Opslurp
liggies op die boud met haar slurp. “Olifante bou nie neste nie en klaar!”
Opslurp sluk haar nukkerigheid. As Flap-Oor haar verder vervies, is daar
moeilikheid.
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Teen laatmiddag is dit heerlik warm en sonnig en het almal al vergeet van die
oggend se gesprek. Selfs klein Opslurp ook. Maar toe kom die nag. ’n Windstil,
ysige nag. Die volgende oggend is die olifante behoorlik verkluim.
“Brrrr,” sê Opslurp. Sy kry te koud om te praat. Sy wys met haar slurp na die
mossieneste.
“Brrr,” sê al die ander olifante vir mekaar en kyk op na die bome. Dit voel
vanoggend of hulle oral net snoesige, warm voëlnessies sien.
“Ek wil niks van neste hoor nie!” trompetter Flap-Oor. Sy is glad nie in ’n goeie
bui ná die koue nag nie.
Die olifante loer verlangend na die neste bo in die bome en sug. Maar Flap-Oor
is die tropleier en as sy gesê het nee, is dit nee.
Die volgende nag is dit kouer as koud. Teen die oggend voel Opslurp asof haar
slurpie afgevries het. Maar oor neste sê sy niks, al wil sy baie, baie graag. Sy weet
wanneer haar ma omgekrap is en wanneer nie. Vanoggend is Flap-Oor sommer
baie knorrig. Sy rammel elke nou en dan ongeduldig en kyk dan vies op na die
neste bo in die bome.
Die nag daarná is dit nog kouer. Toe die son opkom, bewe Opslurp se hele lyf.
Haar slurp bewe so, sy kry skaars die gras gepluk. Die ander olifante kry net so
koud. Hulle loer heeltyd na Flap-Oor en die neste en mompel onder mekaar.
Skielik rammel Flap-Oor baie lank en baie hard. Opslurp loer grootoog na haar
ma. Hoekom roep sy die bulle? Sy klink vreeslik omgekrap.
Een vir een kom die bulle uit die veld uit nader gestap. Krultand, klein Opslurp
se pa, loop heel voor.
“Wat is dit, Flap-Oor?” vra Krultand. “Hoekom het jy ons geroep?”
“Ek is moeg daarvoor dat ons olifante snags so koud slaap,” sê Flap-Oor nors.
“Vandag nog gaan ons neste bou. Olifantneste! En julle gaan help. As die mossies
kan warm slaap, kan die olifante ook.”
“Olifantneste? Agge nee, dit is nou pure waaisand!” brom Krultand. Hy en die
ander bulle begin sommer weer pad maak die veld in.
“Krultand, julle gaan nêrens!” keer Flap-Oor kwaai. “Vandag sal julle jul plig
doen. Olifantneste wil ons hê en olifantneste sal ons kry, al is dit die laaste ding
wat in dié veld gebeur!”
Klein Opslurp loer na haar pa. Gaan hy luister?
“Olifantneste?” kreun Krultand moedeloos en staar na die nessies in die bome.
“Maar nou ja, as dit jou beter sal laat voel ... Maar heel eerste moet ons die regte
bome daarvoor vind. Kom ons versprei deur die veld en soek die sterkste bome.”
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Die veld kraak en knars behoorlik soos wat die olifante aan bome ruk en pluk
om dit te toets. Opslurp loop saam met haar ma. Sy is baie opgewonde oor die
nesbouery. Om te dink sy gaan vanaand lekker warm slaap. Ai! Nou moet hulle
net die regte boom kry.
“Moets, wat van daardie boom?” roep Opslurp en wys na ’n reuse kremetartboom.
Flap-Oor flap haar ore tevrede. “Mooi, Opslurp! Dit is die perfekte nesbou-boom.”
Die res van die trop stem saam. Die bielie van ’n boom is net reg vir die heel
eerste olifantnes ooit.
Maar nesbou is nie speletjies nie. Selfs al het jy so ’n handige slurpneus soos die
olifante. Almal moet help takke en gras aandra. Klein Opslurp ook.
Uiteindelik is die nes klaar en selfs die voëls moet toegee dat dit pragtig is. Dit is
stewig aan die buitekant en heel sag en snoesig aan die binnekant. Boonop is dit
so dig soos ’n slangeier se dop. Nie ’n druppel reën sal dit binnedring nie.
Opslurp en al die ander olifante is skoon in vervoering oor hulle slurpwerk. Hulle
loop om en om die boom en bekyk die nes van alle kante.
“Maar die nes is net groot genoeg vir twee olifante. Ons sal moet beurte maak
om daarin te slaap,” sê Krultand.
“Wel, ek is die tropleier,” sê Flap-Oor. “En dit was Opslurp se idee. Dit is dus
niks minder as reg dat ons die eerste beurt moet kry nie.”
“Jippie!” roep Opslurp opgewonde.
“Kom, Opslurp, sê nag dat ons in die nes kan kom,” sê Flap-Oor.
“Nag, almal!” roep Opslurp. “Sien julle môreoggend!” Toe klim sy en Flap-Oor
met ’n gesukkel teen die boom op en in die nes in.
Terwyl Opslurp en haar ma hulle gemaklik maak, hoor hulle hoe die ander
olifante onder die boom staan en mor. Laat hulle maar rammel en raas, dink sy,
vannag slaap sy warm. Dit gaan heerlik wees.
Dit ís ook heerlik. Vir die kort rukkie wat sy slaap. Want toe word sy met ’n
vreeslike hongerte wakker. Met moeite klim sy voel-voel uit die boom om te gaan
vreet. Toe haar honger gestil is, klim sy weer terug. Weer maak sy haar gemaklik
en raak ewe tevrede aan die slaap. Skaars is sy egter aan die slaap, of sy word
wakker van ’n lawaai. Dit is haar ma wat met ’n gesteun en ’n gekreun uit die
boom klim om te gaan vreet. Later klim sy weer met net so ’n lawaai terug.
In die middel van die nag ruk ’n harde slurpklap Opslurp wakker.
“Wat doen jy?” trompetter Flap-Oor.
Opslurp kyk verskrik om haar. O gaats! Sy het in haar slaap aan die nes se
grasvoering begin vreet.
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“Jammer, Moets,” pleit sy om vergifnis.
“Moenie dat dit weer gebeur nie!” raas Flap-Oor.
Opslurp voel so skuldig dat sy sukkel om te slaap. Net toe sy uiteindelik
insluimer, ruk sy wakker van ’n geklap en ’n geknars. Dié keer is dit haar ma wat
half deur die slaap die nes se takke stroop.
“Moets! Word wakker!” roep Opslurp en stamp hard aan haar ma.
“Huh?” rammel Flap-Oor verskrik en steier agteruit. Te ver. Met ’n vreeslike
gekraak van takke val sy by die nesopening uit.
DOEF! dreun dit deur die veld toe sy die grond tref.
“Moets!” sê Opslurp ontsteld. “Het jy seergekry? Wag, laat ek jou ophelp!”
Maar natuurlik is Opslurp te klein om haar ma op te help. Dit is sý wat afgetrek
word grond toe.
DOEF! dreun dit weer deur die veld.
“Eina, eina!” kreun en steun die twee.
“Wat gaan daar aan?” rammel Krultand van iewers uit die donker.
“Niks!” antwoord Flap-Oor voor sy haastig vir Opslurp terug nes toe aanpor.
Maar nou is Opslurp se lyf so seer dat sy nie eers aan slaap kan dink nie.
Buitendien is sy al weer honger. Dit beteken dus nogmaals versigtig afklim, vreet
en dan weer terugsukkel.
Teen sonsopkoms voel Opslurp misliker as wat sy nog ooit in haar lewe gevoel
het. Moeg en vaak en styf en seer en als.
“En toe, het julle tweetjies lekker warm geslaap?” vra Krultand ewe onskuldig.
Opslurp vat-vat met haar slurpie aan die skaafmerk op haar een knie en brom
iets onhoorbaars.
Maar as sy sleg voel, is dit niks in vergelyking met haar ma nie. Flap-Oor se
agterstewe is gekneus, haar linkeroor is geskaaf en haar een tand se punt is skoon
afgetjip. Sy gluur eers lank na Krultand en toe trompetter sy skielik: “Ek HAAT
neste!” Met dié storm sy op die kremetartboom af en begin daarteen druk. “Ek
haat NESTE!” trompetter sy oor en oor. Die volgende oomblik stoot sy die boom
met nes en al onderstebo.
Van daardie dag af sal olifante sommer uit pure moedswilligheid ’n boom omstoot
net omdat daar ’n voëlnes in is. En van olifantneste moet jy liewer glad nie praat
nie. Veral nie as Flap-Oor of Opslurp naby is nie.
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“Ai, die olifante darem,” skaterlag die bobbejane.
“Hulle neem hulself heeltemal te ernstig op,” grinnik Toontjies. Net die vorige
dag het ’n ou olifantkoei haar liederlik vir hom vererg toe hy haar ewe speels
met ’n miskoek gegooi het.
“As ek ’n leë olifantnes kry, gaan ek elke nag daarin slaap,” sê Kneukeltjie
droomverlore. “Dit sal so warm en snoesig wees.”
“Ha! Ha!” lag Stompie en gooi haar met ’n halfgevrete peul. “As jy ’n leë
olifantnes kry, eet ek dit met boom en al op.”
“Ma, Stompie terg my!” kla Kneukeltjie vies.
“Stompstert, los jou niggie!” roep tant Skurwestert. “Jy is nog nie te groot om
’n dwarsveeg te kry nie!”
“Sekere diere hoort net nie in bome of in die lug nie,” sê tant Hangwang. “Vat
nou maar die bere ...”
“Bere?” vra Toontjies ongelowig. “Ek het nog nooit van bere gehoor nie.”
“Bere! Ga! Daar is nie sulke diere nie!” roep oom Peuterpoot vererg. “Nêrens
nie!”
“Maar daar wás bere in die veld,” sê tant Skurwestert. “My groot-oumatjie
Woelstert het my self vertel.”
“Slakspore!” sê oom Peuterpoot.
Tant Skurwestert val amper van haar tak af soos sy haar vererg. “Sê jy my
groot-oumatjie Woelstert het slakspore gepraat, jou ou motgevrete mispel!” roep
sy woedend.
“Saggies!” raas Grootbek, die brandwag. “Wil julle die hele veld wakker maak?”
Vir ’n rukkie is die bobbejane doodstil, maar dan kan Stompie dit nie meer hou
nie. “Vertel ons asseblief van die bere?” vra hy op sy mooiste.
“Ja toe, asseblief!” pleit die ander jonges ook.
“Ga!” grom oom Peuterpoot.
Tant Skurwestert maak asof sy hom nie gehoor het nie. “Dit is ’n baie ou storie,”
sê sy. “Ek weet nie meer of ek alles kan onthou nie, maar ek sal my bes doen.”
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