ELIESE HET EGELTJE

Door José Mangelsdorf

Grrrrrrrrrr.............., grrrrrrrr.............., grrrrrrrrrrr.............. Eliese het egeltje is diep in slaap. Ze droomt mooie dromen over al
haar vriendjes en vriendinnetjes in het bos. En ze merkt er niets van dat boven haar hoofd de wind als een dolleman tekeer
gaat. Het waait ontzettend hard. Het stormt, een echte storm. Heel veel bladeren vallen naar beneden, maar ook eikels en beukenootjes en takken. Eliese merkt het niet. Ze slaapt. Grrrrrrrrrr.............., grrrrrrrr.............., grrrrrrrrrrr............... Zoals ieder
jaar heeft ze aan het eind van de zomer haar buikje lekker rond gegeten. Daarna heeft ze een heleboel mooie herfstbladeren gezocht, waarvan ze een lekker warm bedje heeft gemaakt. En daar is ze gisteravond in gekropen, in dat warme bed. Ze
wil er de hele lange, koude winter in slapen. Eliese is in winterslaap.
Maar wat is dat? Iets of iemand zit aan haar stekels te trekken, blaast in haar
oor, kriebelt aan haar snuitje en roept alsmaar “Eliese, Eliese, wordt
eens wakker!” Maar Eliese slaapt. Ze droomt zó fijn. Ze draait zich
nog eens lekker om en kruipt wat dieper onder de bladeren. Maar
het begint opnieuw, het getrek, het geblaas, het gekriebel
en het roepen. “Eliese, Eliese, wakker worden! Word
nou wakker!”Voorzichtig doet Eliese haar oogjes open en ziet Wouter de woelmuis. “Maar
Woutertje toch”, roept ze. “Waarom laat
je me niet lekker slapen. Ik ben in winterslaap hoor.” “Niks winterslaap”
zegt Wouter. ‘Nee Eliese, je mag nog
niet in winterslaap, want er is een ongeluk gebeurd. Heb je niet gemerkt dat
het vanochtend zo ontzettend hard gewaaid
heeft? Nou, door die harde wind zijn er heel veel beukenootjes naar beneden
gevallen. En toen wilde Erik de eekhoorn die allemaal pakken en verstoppen
voor zijn eigen wintervoorraad en toen......... oh, het is zo erg. Ik kan het je haast
niet vertellen.” “Wát is er zo erg, Wouter”, zegt Eliese, “toe vertel het me dan”.
“Nou” zegt Wouter, “toen viel er een hele grote tak uit de boom en die viel boven
op Erik’s mooie pluimstaart. En nou zit Erik vast. De tak is veel te zwaar, hij kan
er niet meer onderuit. Wil je komen helpen om hem te bevrijden?” “Maar natuurlijk” zegt Eliese. “Natuurlijk wil ik helpen. Dáárvoor wil ik wel wakker worden.
Erik kan toch niet gevangen blijven zitten onder zo’n grote tak. Ik ga onmiddellijk met je mee.”
En daar gaan ze. Eliese en Wouter, samen op pad om hun vriendje Erik te helpen.
Een eindje verderop zien ze hem zitten, met een hele grote tak bovenop zijn staart.
Gelukkig zijn er meer vriendjes gekomen. Ko het konijn en Fleur de Vos zijn er ook. En
samen willen ze proberen die grote tak van Erik’s staart te duwen. Ze steken hun koppies allemaal tegelijk onder de tak en duwen zo hard ze kunnen. Oef, dat is zwaar werk.
Maar het is net of de tak toch een beetje beweegt. Ze
duwen nog eens, en nog eens en nog eens.
En opeens........... is Erik vrij. Vlug springt
hij bij de tak vandaan.

gaat in winterslaap

“Oef” zegt hij, “was me dat even schrikken. Ik
zat helemaal vast. Wat fijn dat jullie me kwamen helpen. Want anders had ik hier voor altijd
moeten blijven zitten. Dank je wel allemaal.”
“Geen dank hoor Erik”, zeggen de
vriendjes in koor. “We hebben het
graag voor je gedaan. Ga maar gauw verder
met het maken van je wintervoorraad. Want voordat je het
weet, ligt er sneeuw en kun je geen eten meer vinden.”
“Oké, zegt Erik, dat ga ik doen. Ik ga maar gauw. Bedankt hoor vrienden. Dankjewel”. Erik springt weg en
even later zit hij al in de allerhoogste boom. Ko het konijn,
Fleur de vos en Wouter de woelmuis gaan ook ieder weer hun eigen weg.
En Eliese? Eliese gaat weer op zoek naar de plek met de mooie herfstbladeren,
waarvan ze haar bedje had gemaakt. Diep kruipt ze onder de bladeren en even later kun
je haar weer luid en duidelijk horen snurken. Grrrrrrrrrr..............,
grrrrrrrr.............., grrrrrrrrrrr.............. Eliese slaapt. En nu wordt ze
voor niets en niemand meer wakker. Pas in de lente doet ze
haar oogjes weer open. Maar eerst komt nog die
lange koude winter. Eliese zal er niets
van merken. Ze slaapt. Een lange,
lange winterslaap, met de mooiste
dromen over al haar vriendjes en
vriendinnetjes.

