1 HER ER JEG
Hei, jeg heter Vasana. Jeg er fem år og bor på Sri Lanka. Hvor gammel er du? Jeg har hørt at du
bor i Norge. Norge er visst veldig forskjellig fra Sri Lanka. Er det sant at dere har snø og kan ake i
snøen? Merkelig, her er det varmt og sommer hele året. Sri Lanka er ei øy med blått hav på alle
kanter. Mye er forskjellig hos deg og meg, men mye er likt òg. Du har sikkert også en blå himmel
høyt der oppe. Du har vel også hår som du må gre om morgenen og ti fingre som du kan telle til ti
med? Nå skal jeg fortelle litt mer om familien min.
Jeg bor sammen med mamma og pappa og de to søstrene mine. Storesøster Priyanka er ti år, og
lillesøster Kavisha er snart tre. Vi bor i et lite hus i en kjempestor by som heter Colombo. Hvis du
var en fugl på himmelen og fløy over Colombo, kunne du se veldig mange biler og trehjulinger og en
masse mennesker. Og kanskje du kunne se meg. Hvis det er om ettermiddagen, kan du se at jeg står
og venter på pappa.
Pappa heter egentlig Shrikant, men for meg er han bare pappa. Jeg venter på at han skal komme
hjem fra jobben. Jeg er spent på hvor mye han har tjent i dag. Pappa arbeider med å bære
fiskekasser fra store lastebiler og ut til bodene der folk kommer for å kjøpe fisk. Kassene er visst
veldig tunge. Det er godt han er sterk. Er pappa'n din sterk? Når pappa kommer hjem, løfter han
Kavisha høyt opp mot himmelen så hun hviner av fryd. I dag er pappa fornøyd. Han har tjent godt, så
mamma kan kjøpe ris og grønnsaker. Det spiser vi til middag sammen med fisk som pappa har med.
Husker du navnet mitt? Vasana. Hva heter du? …Hmm, det var et rart navn. Du syns sikkert at
Vasana høres rart ut. For meg er ikke Vasana rart i det hele tatt. Det er jo meg. Og jeg er vel ikke
rar? Mamma sier forresten at jeg er rar, men det er når jeg ikke vil legge meg om kvelden. Mamma
heter Niroshini. Niroshini er et fint navn. Når jeg skal sove under myggnettet, lukker jeg øynene og
sier Niroshini mange ganger etter hverandre: Niroshini, Niroshini… Da sovner jeg og drømmer om
elefanter, og vips så er det morgen igjen i Colombo.
Det er mamma som vekker meg. Hun drar myggnettet til side. Så løfter hun Kavisha som ligger ved
siden av meg. - Nå må dere stå opp og spise frokost, sier mamma. - Det er litt ris igjen fra middagen
i går. Pappa er alt på arbeid, og Priyanka sitter og tegner. Skulle ønske jeg var like flink til å tegne
som henne. Kavisha vil også være med, men hun er jo altfor liten. Hun tar fargestiftene i munnen.
Hun tror at de er sukkertøy! Så løper hun av gårde med dem. Kavisha er helt vill.
- Nå må du passe på Kavisha, sier mamma. - Kan ikke heller Priyanka gjøre det? sier jeg. - Priyanka
skal hjelpe meg med plastsekkene, svarer mamma. Det er jobben til mamma. Hun drar limbånd av
store sekker som vaskes og brukes på nytt. Jeg har ikke lyst til å passe Kavisha, så jeg stamper
foten i bakken og sier: - Ecca, decca, tuna, hatterai, baha. Det har pappa lært meg.
At når jeg blir sint skal jeg telle til fem, for da blir jeg ikke så sint lenger. Prøv du også:
Ecca, decca, tuna, hatterai, baha. Hjelper det ikke, så teller du bare en gang til:
Ecca, decca, tuna, hatterai, baha. - Se nå er du blid igjen!
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2 KAKEMANNEN
I gata vår er det liv og røre hele dagen. Folk som skynder seg, folk som går langsomt og folk som
bare sitter. Sykler er det mange av, og noen av syklene har en liten butikk på bagasjebrettet.
De selger kanskje sko, kanskje grønnsaker, kanskje… ja, de selger nesten alt mulig rart.
Alle syklene har bjelle, men ingen sykkelbjelle synger penere enn den til kakemannen.
Jeg og de andre løper om kapp bort til sykkelen hans.
Plinge linge ling
Og skubi dubi dupi
Kom og få kake
Bare du har rupi
Men jeg har jo ingen penger, derfor må jeg nøye meg med å se på alt det deilige som står inni
glass-skapet bakpå sykkelen. Boller med krem og boller med kanel, kaker med sjokoladefyll og
kaker med nøttestrø. Skulle ønske jeg var rik. Da skulle jeg spise bolle hver dag.
Ingen av de andre barna har penger heller. Bare en gammal mann kjøper kaker i dag,
men han tar hele posen med seg og går.
Kakemannen lukker skapdøra og skal sykle videre. Akkurat da kommer pappa hjem fra arbeidet.
Han skynder seg bort til sykkelen. - Her, sier han - i dag var det mye å gjøre på arbeidet,
så jeg tjente litt ekstra. Han gir meg penger. Kjøp en kake og del med Priyanka.
Jippi! Jeg blir veldig glad, og kakemannen er også fornøyd. Han åpner glassdøra,
og jeg velger en stor krembolle på øverste hylle.
- Husk å dele med søstra di da! Kakemannen blunker lurt, og pappa ler.
Priyanka slår ball sammen med de store gutta.
Gjett om hun blir glad når hun ser hva jeg har med meg i posen.
- Vi går bort til Radsha og har bollefesten der. Priyanka syns at så god krembolle må feires med et
besøk hos elefanten. Vi setter oss og begynner å slikke i oss den deilige kremen. Nam nam.
Men ooops! Radsha syns nok også det lukter godt. Jeg ser at munnen smiler når han svinger med
snabelen og vil snappe til seg bollen vår, men den gang ei. Jeg spretter opp og piler av gårde.
Først langt borte på plassen tør jeg snu meg. Nå ser jeg at Priyanka strekker ei lang palmegrein
opp mot Radsha, og bollen holder hun bakpå ryggen:
- Se, dette er passe mat til deg, elefant-fanten min, sier hun.
Radsha gumler i seg den grønne greina, og jeg nærmer meg forsiktig:
- At du tør, Priyanka, at du tør!
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Rart å tenke på at hvis du hadde bodd her i gata, kunne du og jeg ha vært bestevenner.
Kanskje du da hadde hett Tushani. For det er akkurat det hun heter, bestevennen min.
Hun bor også her i bydelen Mattakkuliya. I Mattakkuliya ligger de små husene tett i tett.
- Jeg går bort til Tushani, sier jeg til Priyanka som skal hjelpe mamma med å vaske klær.
Jeg må gå forbi mange hus før jeg er hos Tushani.
- Tushani, roper jeg. Mammaen til Tushani står ute og rører i ei gryte over bålet.
- Tushani gikk bort for å se på guttene som spiller cricket, sier hun og peker bortover gata.
Der ser jeg dem. De store guttene er så flinke til å treffe ballen med balltreet.
De slår ballen langt av gårde, og så løper de før de andre klarer å fange ballen.
- Har dere sett Tushani? - Ja, hun var her i sted, men så gikk hun bort til kanalen.
Hun ville visst se på fiskene, sier en av guttene.
Jeg løper til kanalen. Tushani og jeg pleier ofte å stå på brua og se etter fisk.
I kanalen er det høye siv og vannliljer. Av og til driver det forbi en pappeske eller noe annet
rart der nede, men på brua i dag er det bare ei gammal kone som står ved rekkverket.
- Har du sett Tushani? spør jeg. - Det var ei jente her med grønn shorts som ser etter
bestevennen sin, Vasana. Hun ville lete videre hos Radsha, den store elefanten ved tempelet,
svarer kona. - Vasana er jo meg, sier jeg og løper så fort jeg kan bort til tempelet. Idet jeg skal
løpe over gata, holder jeg på å bli overkjørt av en trehjulsbil. - Pass deg litt, dumme jente
- roper sjåføren på trehjulingen som må bremse, men jeg bare løper videre.
Elefanten er stor som et fjell. Han har digre ører og lange støttenner. Akkurat nå er det vasketid.
Elefantpasseren spyler Radsha med en vannslange. Det liker Radsha. Det er deilig å kjøle seg ned i
varmen. Radsha koser seg og svinger med snabelen i vannspruten. Etterpå tørker han seg i sola.
Jeg har lyst til å klappe ham, men tør ikke. Da kommer en gutt. Han ler og klapper på de store
støttennene. Da tør jeg også. - Har du sett Tushani? spør jeg elefantpasseren. - Ja, hun leter
etter deg, svarer elefantpasseren. - Hun gikk visst bortover mot kiosken som selger saftis.
Dit løper jeg. Dama i kiosken er blid. Hun tror jeg skal kjøpe is av henne, men jeg har ingen penger.
- Har du sett Tushani? spør jeg. - Det var ei lita jente her for noen minutter siden.
- Hun spurte om jeg hadde sett Vasana. - Nå har du sett Vasana, sier jeg og skynder meg videre.
Hvor kan hun være? Jo, nå har jeg det. Hun leter sikkert etter meg i huset der
de øver på dansen til det store elefantopptoget. Jeg løper så fort jeg kan.
Tushani, Tushani, Tushani sier hjertet mitt og banker fortere og fortere.
Når jeg kommer fram til huset, er det stengt, men da får jeg høre noen som gråter.
Og der, ved et tre utenfor døra står… du gjetter sikkert hvem?
- Å, Tushani, roper jeg. - Å, Vasana, roper hun. - Jeg har lett etter deg overalt,
sier vi i munnen på hverandre. - Først hjemme hos deg og så både her og der, ja over alt!
Og så må vi le begge to, fordi vi er så glade.
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4 ELEFANTFESTEN
Mamma er så nøye med kammen, for i dag må alle se ekstra fine ut. - Sitt stille, sier hun,
- ellers lugger det. Det er så vanskelig å sitte stille, for jeg gleder meg så fælt.
I dag er den store elefantfesten, peraheraen, og alle i Mattakkuliya gleder seg. Både små og store
tar på seg de fineste klærne de har. Jeg har hørt at dere feirer 17. mai i Norge. Peraheraen er en
sånn fest. Jeg skal få låne kjole og har helt nye sandaler. Da er det klart jeg må være fin på håret.
Peraheraen er om ettermiddagen. Tushani og jeg har venta og venta i hele dag. I år er det helt
spesielt, for vi skal være med og danse i opptoget. Gjett om vi har øvd! Danselæreren er veldig snill,
men ganske streng. Vi må gjøre det om og om igjen til vi danser helt likt og helt riktig. Og endelig:
på den siste prøven som var i formiddag, fikk vi det til. Da fikk vi skryt og en karamell til premie!
Så er det hjem og vaske seg i bakgården. Vi såper oss godt inn, og Priyanka heller vann
over hele meg og så over seg sjøl. Deilig og kjølig, for det er så varmt i lufta.
- Mamma, hvorfor må vi vente så lenge før opptoget starter?
Jeg vet om andre som gleder seg like mye som meg. Noen som har store ører og lang snabel:
Elefantene, ikke sant! Elefantene stamper foten i bakken og blåser i snabelen:
- Skynd deg, perahera, kom. Skynd deg, perahera, kom!
Det er ikke bare vi som pynter oss til peraheraen. Det gjør elefantene også. Fargerike kapper med
sløyfer og broderier som ser ut som sølv og gull. Skulle ønske du kunne komme og se du også.
De er så flotte!
Nå begynner det endelig å nærme seg. Vi har spist oss gode og mette på ris og curry og…
Hysj! Hysj, jeg hører trommer i det fjerne. Det er toget som nærmer seg. Tushani kommer løpende:
- Vasana, skynd deg, skynd deg!
Vi skynder oss ned til hovedgata. Der er det fullt av folk allerede, og på hjørnet står dansetroppen
vår klar. Vi skal danse foran en av elefantene. Kavisha syns det er litt skummelt med de store
elefantene og vil sitte på armen til pappa. - Se toget! roper hun, for nå kommer prosesjonen.
Så flinke guttene er til å marsjere og spille på tromme, og så fint de har pynta seg.
Jeg kjenner dem nesten ikke igjen enda jeg ser dem ganske ofte når de spiller cricket i gata vår.
Elefantene marsjerer så stolt: bommeli bom, bommeli bom.
Mellom elefantene går det noen kjekke gutter på kjempehøye stylter.
Der kommer Radsha, den aller fineste elefanten: rød kappe med sløyfer og frynser!
Han svinger med snabelen når han ser oss: kom og dans, sier han. Vi finner plassen vår i prosesjonen.
Det kribler i beina fordi jeg er så spent, men de nye sandalene gjør akkurat de rette trinnene.
Til og med håret danser i takt. Mamma og pappa, se jeg danser i peraheraen!
Jeg er Vasana, den gladeste jenta i... ja, i hele verden!
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5 PÅ STRANDA
Dette er ikke en vanlig søndag. Det er i dag pappa har lovet å ta oss med til havet. Jeg våkner

tidlig. Mamma gjør i stand roti og te til niste, og så kan vi dra av gårde. Heldigvis er det fint vær i
dag, for når det regner på Sri Lanka, da regner det veldig. Vannet renner i bekker gjennom gatene,
og kanalen blir full av vann som fosser av gårde. Pappa sier at alt vannet som kommer fra himmelen
skal hjem til havet. Det er ikke rart at havet er stort, nesten like stort som himmelen.
Det er langt å gå. Jeg er glad vi har sandaler på oss. Endelig er vi framme. Å, så blankt havet er.
Det glitrer så en skulle tro det var et speil av stjernehimmelen. Og langt, langt der ute går havet
over i himmelen. Tushani og jeg blir stående og måpe. Tenk at havet er så stort! Pappa smiler.
Han sier at det er fra havet fisken kommer, som vi spiser hver dag.
Tushani og jeg holder hverandre i handa, og plutselig løper vi av gårde. Før pappa får sukk for seg
er vi nede ved stranda. Vi har ikke tid til å ta av oss klærne. Vi hopper ut i dønningene med kjolen
på. Plasker og spruter. Det er så deilig. Pappa blir også med ut i vannet. Han viser oss hvordan vi
kan kaste fiskesprett. Vi finner små, flate steiner som vi kaster skrått mot vannet. Da hopper
steinen flere ganger bortover før den synker. Plutselig ser pappa en liten skilpadde – og en til – og
en til: ecca, decca, tuna, hatterai, baha. Fem små skilpadder er på vei ut i bølgene. Pappa plukker
opp en av dem og forteller at dette er babyskilpadder som skal ut i havet og vokse seg store og
sterke. Den søte lille skilpadda spreller med beina, og pappa er snar til å sette den ned igjen så den
kan følge etter de andre.
- Vasana, se! Det er Tushani som oppdager den først: fiskebåten som kommer mot land.
- Kanskje de har med fisk til oss? - Nei, de har ikke fått fisk ennå, sier pappa, - men kanskje…
Så forklarer han at dette er en notbåt, som slipper ut et langt garn, ei not, i havet. I hver ende av
nota er det et langt tau. De to tauene dras inn på stranda med nota i en stor bue på slep. Det er
tungt arbeid å dra nota mot land, så fiskerne er glad for å få hjelp. Det er mange folk på stranda i
dag, og snart står ei lang rekke og drar i tauet. Pappa blir også med. For å dra i takt synger de:
Hiv, hal og dra - hoj - til nota er på land - hoj
En meter til og fra - hoj - med fisk til alle mann - hoj
- Hei småjenter, dere må bli med og dra dere også, sier en mann i rekka. - Så får dere være med og
dele fangsten. Vi når nesten ikke opp til tauet, men vi er da iallfall med og synger:
Hiv, hal og dra - hoj - til nota er på land - hoj
En meter til og fra - hoj - med fisk til alle mann - hoj
Lenger borte på stranda har den andre taurekka vært like flinke som oss.
Nå nærmer nota seg land. Vi kan se fisk som danser og spretter der ute i notposen.
Noen gutter løper uti og passer på at fisken ikke rømmer, og snart er hele fangsten på land.
Det glitrer og spreller, store og små fisk i forskjellige farger.
- Se her, jenter, her skal dere få hver deres fisk fordi dere var så flinke. Sjefen, en mann med
grått hår, plukker ut en fin fisk til hver av oss. Men vi har jo ikke noe å ha fisken i!
- Vi må spise nista vår, sier pappa, - så kan vi ha fisken i matposen.
Nå smaker det godt med mat. Det har vi fortjent.
Gjett om mamma blir glad når vi kommer hjem med to fine fisker til søndagsmiddagen.
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