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Monki er verdens beste venn. Han reiser rundt i verden og treffer mange
mennesker og dyr. En gang reiste han til Sri Lanka for å møte en gutt som het
Sivatas. Det er langt å reise til Sri Lanka. Du må bruke fly, og det er så varmt der.
Det synes Monki er fint, fordi han synes det er veldig kaldt i Norge av og til.
Monki var ekstra spent da de nærmet seg huset til Sivatas, for han hadde jo ikke
møtt ham før. Men det ble ikke vanskelig. Sivatas ble bare glad og overrasket over
å få besøk. De ble fort gode venner som lekte og lo sammen.

FORUT Barneaksjonen 2017/18 – tekst Morten Lønstad, Foto: Øyvind Strand Endal

Plutselig sa Sivatas at han hadde en annen venn også som han ville Monki skulle
hilse på. Sivatas løp inn i huset der han bodde, og kom ut igjen med et merkelig
dyr. Monki ble litt forfjamset, for han hadde aldri sett et slikt dyr før.
- Jeg er jo mest vant til Minki, tenkte han, og hun ser jo nesten ut som meg selv.
Monki lurte fælt på hva slags skapning dette kunne være. Den hadde kjempestore
ører og en lang, lang nese midt i fjeset.
- Dette er Yanay, og han er en elefant, sa Sivatas.
- Han heter Yanay fordi det betyr elefant. - Da er det jo lurt å hete Yanay, tenkte
Monki, for da glemmer han ikke at han er en elefant.
Monki syntes Yanay var rar og annerledes. Og så snakket han så merkelig.
- Vannakam, sa han da han så Monki. - Vannakam betyr hei, sa Sivatas.
Det var morsomt. Monki forsøkte også å si vannakam.
Og så lærte han Yanay å si hei. Det var gøy å si ord på et annet språk, så de
fortsatte å lære hverandre nye ord.
Monki ble kjempeimponert da Yanay skulle drikke vann. Han stakk den lange nesa
si ned i ei bøtte og sugde opp alt vannet. Og så sprutet han det inn i munnen sin.
- Nesa til elefanten heter snabel, sa Sivatas. Så puttet Yanay snabelen i ei ny bøtte
og sugde opp vannet i den også. Han lagde sin egen dusj med snabelen. Dette
vannet sprutet han over hele ryggen sin. Monki så på med store øyne.
- Wow, tenkte han.
Selv om Monki syntes Yanay var annerledes, ble de gode venner.
Det var spennende at han kom fra et annet land, snakket et annet språk og så
annerledes ut. - Når man er verdens beste venn spiller det ingen rolle om man er
litt forskjellig, tenkte Monki.
Hør fortellingen som lydbok på forut.no/barn

