De vier seizoenen
In een bos hier heel vlak bij staat een boom. Een bijzondere boom. Want aan deze boom kan je altijd
als eerste zien welk seizoen het is. Het is een hele taak om steeds weer te veranderen maar gelukkig
krijgt hij hulp. Vier keer per jaar krijgt hij bezoek van een seizoens-elfje.
In de herfst komt het herfst elfje bij hem. Met haar magie kleurt ze de blaadjes eerst geel daarna
oranje en rood en tot slot bruin. Dat kietelt zo dat de boom na al die kleurenmagie zijn blaadjes van
zich af schud. En dat is precies de bedoeling van het herfst elfje. Want dan is de grond onder de
boom mooi beschermd met een dikke laag blaadjes tegen de kou van de winter.
Na het herfst elfje komt dan het winter elfje langs. Soms versiert ze zijn takken met de prachtigste
ijspegels, dat vindt de boom zelf altijd zo geweldig staan. Ze glinsteren in de zon alsof het diamanten
zijn. Ze laat sneeuwvlokjes vallen op zijn takken en zorgt voor ijzige wind. Na al die kou is de boom
altijd weer blij als het lente elfje er aan komt.
Onder de sneeuw op zijn takken gaat het lente elfje dan vast aan het werk. Ze laat kleine groene
knopjes groeien die zich langzaam door de sneeuw heen laten zien. Ze zorgt er voor dat er weer een
lekker warm zonnetje komt om de boom op te warmen en dan laat de boom zijn knopjes groeien tot
nieuwe blaadjes. Als die er allemaal zijn laat ze prachtige bloemetjes groeien en straalt de boom van
de prachtige bloesem die aan zijn takken groeit. De bloesem ruikt zo heerlijk en hij ziet alle mensen
om zich heen er aan ruiken en er van glimlachen. Dat maakt hem heel gelukkig.
Daarna komt het zomer elfje om het nog warmer te maken. Ze zorgt dat alle blaadjes volop gaan
groeien. Zoals je vast wel weet is het heerlijk om in de zomer te kunnen schuilen in de schaduw van
die bladeren. Ieder elfje draagt zo bij aan de start van het seizoen.
Als de andere bomen dit zien volgen ze allemaal het goede voorbeeld en kan het seizoen echt
beginnen.
Het moet wel elk jaar op de zelfde volgorde gebeuren natuurlijk anders raakt alles in de war. Stel je
voor dat het gaat sneeuwen in de lente. Dat zouden al die prachtige lente bloemetjes niet overleven.
En als de bomen in de herfst hun blaadjes niet laten vallen, is er geen warm laagje om de grond te
beschermen in de winter. Soms zijn de elfjes zo trots op hun eigen seizoen dat ze vergeten dat de
andere seizoen ook nodig zijn.
Om hun prachtige seizoenen te vieren hebben de seizoens-elfjes een keer per jaar een groot feest.
Ieder elfje heeft haar eigen dans. En als het lukt om alle seizoenen weer op de goede volgorde te
krijgen dansen ze samen hun jaardans, om te vieren dat ze samen het jaar rond maken.
Het is een magisch feest en als je het ooit te zien krijgt dan ben je vast heel bijzonder. Want eigenlijk
is dit feest niet voor mensenogen bedoeld…

Als je vanmiddag buiten bent, kijk dan maar eens goed of alle bomen hebben opgelet. Hebben ze
blaadjes of niet? Hangen er ijspegels aan? Wie weet wat je allemaal kan ontdekken.
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