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Die kremetart is ‘n
Afrika-skat wat se wortels
aan die bokant is, omtrent

asof sy hart aan die buitekant is.



Die kremetart is ‘n groot boom,
met net so ‘n groot hart.

Almal is welkom om skuiling in,
oor of onder die boom te vind.

Almal… behalwe die olifante.



Die olifante word nie na
die Winterwalse toe genooi nie.

Hulle het nog nooit van die
Herfs-heerlikheid gehoor nie.



Hulle neem nie deel aan die
Lente-lawwighede nie,

en word vergeet tydens Somer-samekomste.

Hulle kla nie. Dit is al so vir ten minste ‘n duisend jaar.
Hulle loop net elke keer verby die feestelikhede op pad dam toe.



Een jaar het dit nie saak gemaak hoe 
die mense gedans het nie,

die hemel het geweier om te huil.
Jy sien, die hemel werk ‘n bietjie anders.

Dit is nie die hartseer dinge wat die hemel laat
huil nie, maar die goeie dinge.

Feesvierings!

Maar daardie somer was daar geen trane nie –
maak nie saak hoe feestelik die vierings was nie.



Die plaaslike mense was dors.
Die plaaslike mense was honger.
Daar was niks om te vier nie.

Op ‘n dag, het Esi, die jongste olifant
van die trop weggedwaal

en haarself by die
kremetartboom bevind.

Hoekom word ons
nooit na die partytjies
toe genooi nie?
vra Esi toe.



Wel… uh… jy sien…" mompel 
die kremetartboom

… olifante is nie goed vir 
kremetartbome nie."

Hoekom nie?" het Esi gevra.

Hoekom?" het sy weer gevra.

Omdat olifante ons kan verwoes," 
het die boom geantwoord.

Daar word gese dat as olifante ons
boombas eet, dan kan dit veroorsaak 

dat ons dalk mag omval,
het die kremetart geantwoord.



Wat? Dis dom! Julle is die grootste bome in die hele land.  
Hoekom sal julle omval as die ander bome nie omval nie? 

het Esi gegiggel.

O, ek weet nie… dit klink laf noudat ek dit hardop 
ges  het,  het die kremetart gelag.

Esi en die kremetart begin toe oor allerhande ander lawwighede praat, 

soos hoekom ‘n olifant se neus ‘n slurp genoem word, 
en die kremetart se onderkant ‘n stam genoem word. 

Sodat die slurp aan die
stam kan ruik!

het hulle die meeste saam laat lag.



Wat is die sterkste – ‘n slurp 
of ‘n stam?  het hulle mekaar uitgedaag,

en dit is hoe die gestoei begin het.

Esi het haar slurp om die kremetart
se stam gedraai en die kremetart 
hetprobeer om so vas te bly staan

 as moontlik.

Esi het diep asemgehaal om
al haar krag bymekaar te
skraap toe iets onverwags

gebeur het.



Sy het iets geruik wat soos trane ruik…

Ewe skielik word haar slurp vol… trane.

Die kremetart se stam was vol van die hemel se trane!



Daardie aand kon Esi, 
met die hulp van haar trop, 

al die trane uit die kremetart 
se stam suig –

sonder om die kremetart 
se boombas te kou soos wat altyd
gevrees was – en hulle kon toe
die trane in hulle slurpe bere.

Die olifante kon genoeg hemeltrane in hulle slurpe dra om ‘n dam te vul.

Almal het fees gevier!

  



Weereens het die kremetart uitkoms gebied,
maar hierdie keer met ander se hulp.

  Almal het onthou hoe die olifante die somer gered het. 

Die olifante het die kremetart se geheime krag, 
om die trane uit die hemel op te neem, ontdek.

  



Van daardie dag af, was die olifante nie net na die partytjies toe
genooi nie, maar hulle was die middelpunt van elke partytjie.

            Soveel so...

  



...dat die hemel met elke feesviering begin huil het.  




