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Krekel houdt van de zomer. De 
zomer is het seizoen van plezier. 
Het is het enige jaargetijde waarin 

alles warmte uitstraalt. De zon, het 
water van de rivier en elk kloppend hart. 
Krekel voelt hoe de warmte haar stem 
doet trillen en ze zingt. Ze zingt van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, 
de hele dag lang.

Ze zingt met zoveel overgave dat ze de 
tijd niet voorbij ziet glijden. En zo wordt 
ze verrast door de koude adem van de 
winter. Zijn snerpende noordenwind 
verkilt de harten en doet de stemmen 
verstommen. Krekel merkt plots dat 
de zon verdwenen is en alle plezier 
heeft meegenomen. Er is niemand meer 
buiten en er is niets meer om te eten. 
Geen worm, geen graan, niets.

De buik van Krekel Joëlle Van Hee – illustraties Gilles Frély
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ZS 2012-6 | AVI 7 Reina Ollivier (vertaling), naar de fabel van de krekel en de mier van Jean De La Fontaine

Haar buik verkrampt en gromt ‘honger, 
honger!’ Dat zijn ook de woorden die 
arme Krekel tegen Mier herhaalt. 
– Honger, ik heb zo’n honger. Ik smeek 
je, lieve buurvrouw, leen me een 
paar graantjes. Je hebt de hele zomer 
gewerkt en eten verzameld. Je moet 
een reusachtige voorraad hebben. Geef 
me één enkele korenaar. Zo kan ik 
overleven tot de lente. Ik zal je dubbel 
en dik terugbetalen. Dat beloof ik je op 
mijn hart.

Mier kijkt naar Krekel en denkt na. Elke 
dag, heel de zomer en heel haar leven 
heeft ze gewerkt. Intussen deed Krekel 
niets. Ja, ze zong! Mier hoorde de stem 
en het deuntje bleef tergend lang door 
haar hoofd spelen. Een spottend deuntje, 
terwijl Mier werkte tot ze erbij neerviel. 
Mier lacht schamper.

Hier komt mijn moment om wraak te 
nemen, denkt ze. 
– Wat deed je deze zomer terwijl ik me 
te pletter werkte? 
Arme Krekel trilt op haar pootjes van 
koude en honger. Ze heeft geen zin om 
te liegen. Ze antwoordt: 
– Ik zong! Wat wil je dat ik zeg?
Trots voegt ze eraan toe: 
– Ik zong en heb gekozen voor de 
zomer. Ik heb tenminste genoten!
– Ah, zo? bijt Mier haar toe. 
– Wel, mijn beste, geniet dan ook van de 
winter. Ik heb gekozen om te overleven. 
Ik heb tenminste nagedacht!
En met die woorden slaat ze de deur 
voor de neus van Krekel dicht.
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