
FABEL 
 
Er was een bos 
Een bos vol beesten  
(en nee dat bos was niet boos) 
Het bos was op een zeer rotsachtige berg 
In het bos groeiden bomen, struiken, bloemetjes in de zon, mossen in de schaduw 
 
Er leefden vele dieren: 
Vossen met hun rosse pels 
Dassen zwart wit gestreept 
Konijntjes vooral bruine 
Hertjes met grote en kleine geweien 
Wolven die graag konijntjes eten 
En ook gemzen, geitachtige dieren met hoorns 
En nog zoveel meer dieren 
 
Boven in de berg ontspringt er een riviertje 
In het begin is ze heel klein maar ze wordt steeds groter  
Op een open plek in het bos mindert de rivier een beetje vaart 
En vormt ze een drinkplek voor de dieren 
 
Bij zonsondergang komen alle dieren hier samen 
Ze drinken hier van het koele frisse water 
hier stoppen de roofdieren even met jagen,  
hier is het even vrede 
hier komt iedereen op adem 
hier kan iedereen vertellen wat er die dag is gebeurd. 
maar het liefst van al halen ze herinneringen op, aan vroeger, aan gekke avonturen 
en leuke feesten 
iedereen luistert naar elkaar 
 
Zo vertelt moeder konijn over haar nest met jongen 
vader wolf vertelt over vreemde mensen die hij zag 
en de gems vertelt over zijn vele wandelingen over mooie paadjes en uitzichten  
Hij nodigt iedereen uit om met hem mee te trekken 
Langs bergwanden en dalen, langs panoramische uitzichten, langs zeer oude bomen 
En het liefst wandelt hij door de rivier 
Hij kent al deze plaatsjes en plekjes als de beste 
 
Op een dag gebeurt echter iets vreemd 
Mijnheer hert en de gems staan naast elkaar te grazen 
Plots schrikt mijnheer hert op, hij stijgert als een paard, heft zijn hoeven 
De gems kijkt op, maar net te laat, de poten van mijnheer hert komen op hem terecht 
, gems valt om en blijft liggen, gems sterft een paar minuten later 
 
Alle dieren treuren, ze wenen vele tranen, huilen tot laat in de nacht 
Ze troosten zichzelf door verhalen te vertellen over gems 
Ze wandelen zijn wegjes opnieuw en staan even stil bij een gemzenspoor 
En elke avond opnieuw komen ze samen en drinken op zijn gezondheid 



En ze doen waar ze goed in zijn,  
herinneringen ophalen,  
verhalen vertellen 
over 
Over zijn vele wandeltochten,  
Over zijn ongelofelijk geheugen voor kleine wegjes 
Over… 
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