
Dagboek van een lorijong 
EEN VERHAAL VOOR DE KLEINTJES
                                            TEKST&BEELD : SJEEK-SPIER
  
   Nog niet zo lang geleden op een plaats niet zo ver van hier, in een niet zo groot bos, staat  
een oude volière met een schuurtje en nestbakken voor vogels die wel van ver weg komen 
en hier de mensen met hun schoonheid verblijden.

     
   In de hoek van de volière naast de ingang is er een groot nest, daar wonen Lorre en Lora, 
twee honingpapegaaitjes uit een ver land van de andere kant van de wereld, het nest is wat 
groter dan gebruikelijk maar dat mag ook wel, want Lorre is zowat de burgemeester van de 
volière en die mogen best wat groter wonen.                                           

                              Hier woont Lorre                                                           Lorre

   Het blok welke  het eerste is   in een rij van drie en moest via de wand betreden worden, 
dan kwam je in het voorportaal en dan moest je weer door een gat om het eigenlijke nest te 



betreden, dit hielp om de warmte in het nest te houden omdat het in de winter nogal eens 
durft koud te zijn, Lora had met beukenblokjes een knusse woonplaats ingericht. 
   In de prille lentedagen liggen twee lorijongen in het nest, twee kleine hulpeloze wezens 
die steun en warmte met mekaar delen.
Ze waren niet het eerste nest van Lorre en Lora dit seizoen, een paar weken voor de winter 
echt begon, was er al één enkel jong geboren maar dit had de barre winterkoude niet 
overleefd, maar lori's hebben geen tijd om te treuren, wereldwijd is het vogelbestand in 
gevaar door de alles op hun weg vernietigende tweevoeters, en alles moet in het werk 
gesteld worden om als soort te overleven.
Jesse was een dag later geboren dan haar broertje James, nadat hun moeder de eitjes 
vierentwintig dagen had warm gehouden, tot de kuikens het levenslicht zagen. Nu in hun 
eerste levensdagen was het verschil duidelijk merkbaar, maar dat zal wel goed komen, in het
begin hadden zij op kleine donzige bolletjes geleken, met hun naar alle kanten uitstaande 
wit-grijze haren.

   De goede attenties van hun ouders hadden er voor gezorgd dat zij  groeiden als kool, 
alleen was hun dons niet evenredig vermeerderd met de omvang van hun lichaam en zagen 
ze er nogal bloot en zacht stoppelig uit, vooral hun voldane buikjes waren de beharing flink 
ontgroeid.
Gelukkig was het in hun nest lekker warm, overdag scheen de zon op het dak vlak boven 
hun nest en s'nachts waren er pa en ma om het nest te verwarmen.
Overdag waren de ouders nogal eens uithuizig, maar keerden regelmatig terug naar het nest 
om de jongen te voeren.



   De afwezigheid van de ouders word door Jesse en James benut om te slapen, enkel 
wanneer zij gestommel horen van de ouders die het nest betreden worden zij wakker en 
krijsen om het luidst om voedsel.
Wanneer de ganse familie in het nest is, word er wat afgekletst, lori's bespreken nu eenmaal 
graag de situatie.
Wanneer pa en ma het nest verlaten hebben, de kropjes gevuld en de rust is weergekeerd, 
ligt Jesse na te mijmeren over de vele ervaringen, die ze in haar nog jonge leven heeft 
opgedaan.
James ligt zelfvoldaan op zijn rug alsof hij zijn roes ligt uit te slapen na een overdadige 
schranspartij, James is nogal aan de luie kant en zijn activiteiten beperken zich tot eten, 
slapen en sch...., ja wat er in gaat moet er ook uit.
Jesse van haar kant is wel wat actiever en wat attenter dan haar broer en wanneer de luie 
donder geen respons geeft, voert ze van lieverlee maar een gesprek met zichzelf alsof ze 
haar avonturen aan haar eigen moet uitleggen, << hèhè weer goed gegeten, mijn broer 
slaapt al, maar ik heb nog gene vaak, vandaag weeral wat meegemaakt, er zijn er hier 
twee binnen geweest met een vreemd taaltje, dat ik niet verstond, zij hadden al een hele 
tijd geprobeerd hier binnen te geraken, maar onze pa joeg ze altijd weg, onze pa zegt dat 
het twee kleine papegaaitjes zijn uit Afrika, maar waar dat dat is, weet ik ook niet, het 
waren aggaprottis of zo iets.
Onze pa weet dat wel, onze pa is een hele slimme, die weet alles, ons ma zegt dat onze 
papa zo een beetje de burgemeester van de volière is, al weet ik ook niet wat dat is, maar 
ons ma zegt dat we dat nog zullen zien als we groter zijn, maar zien doen we hier ook 
niks, want het is hier stikdonker.
Regelmatig blijven ons ma en onze pa hier bij ons slapen, onze pa zegt dat dat de nacht is,
en gewoonlijk worden wij dan wakker van het gerommel achter en voor onze nest, ons ma
en ons pa gaan dan vlug naar buiten en als ze terug komen hebben ze gewoonlijk iets 
lekker bij om te eten, ik ben dan nog wel een beetje bang van het gerommel, maar onze pa
zegt dat ik daar niet bang moet van zijn, want het is de baas maar, die eten brengt.
<Een baas, wat is dat Pa? ><De baas is een mens en hij staat in voor onze verzorging>, 
een mens dat ken ik ook niet, maar onze pa zegt dat dat zo iets is gelijk een aap maar een 
aap heeft meer haar, op zijn gezicht en zo, een aap dat ken ik ook niet maar onze pa zegt 
dat ik zo niet moet zagen en dat hij geen tijd heeft, maar zo kan ik toch niets leren, pfft>>,
in gedachten verzonken valt Jesse dan in een diepe slaap.
   De jongen zijn inmiddels een paar weken oud en de ogen zijn open, al zijn ze daarmee 
geen stap verder want in het nest is het stikdonker.
Lori's die in volières leven, krijgen een ring om hun poot en gewoonlijk gebeurt dat rond de 
tijd dat de ogen open gaan en de jonge vogels beginnen te zien.
Om de kast met de jongen open te doen sluit de baas gewoonlijk het invlieggat af, zodat de 
ouders hem niet kunnen aanvallen, als hij aan de achterkant het nest openmaakt.
Het was Jesse en James al eens eerder overkomen dat hun nest werd opengemaakt, maar 
toen waren ze nog blind, en hadden ze totaal geen benul van wat er gebeurde, maar nu 
waren hun oogjes open en werd het een totaal andere belevenis, Jesse verteld.
<<Amaai, vandaag weer wat meegemaakt, we lagen daarstraks  te slapen toen we opeens 
weer dat gestommel achter ons nest hoorden, maar ditmaal was het erger en hoorden wij 
onze pa en ons ma woedend schreeuwen en ook andere vogels waren mee aan het lawaai 
maken, plots was er aan de achterkant van het nest enorm veel licht, ik dacht; we zijn 
dood, maar dan kwam er een grote klauw die me vastgreep en uit het nest trok, ik zag een 
enorm wezen met overal haar,” NEN AAP!”, van schrik liet ik alles lopen, ook mijn 



broertje werd gegrepen en we werden door het wezen meegenomen naar een onbekende 
plaats, daar zat nog een wezen maar met niet zoveel haar op het gezicht, dat zal een mens 
zijn.
We werden op zoiets als een platte plaat gelegd, op een zachte doek, daar kalmeerde ik 
een beetje en kon ik eindelijk mijn broer zien waartegen ik al die tijd zo knus geleund 
had, ooh maai gaad wat was hij lelijk.
Ondertussen waren de aap en de mens aan onze poot aan het frunniken aan onze tenen 
aan het trekken en hadden onze voeten ingesmeerd met één of ander vettig spul en toen 
we terug op de plaat met het doek lagen, hadden we een ring rond onze poot.
Eigenlijk zo een ring is best wel mooi en de mijne is veel schoner dan die van mijn broer 
en ik sta daar ook veel beter mee.
Enige tijd later werden we weer gegrepen en terug gebracht naar het nest.
Eigenlijk was ik wel een beetje fier op mijn ring en wou ik hem graag aan pa en ma laten 
zien, maar tegen de tijd dat zij terug in het nest kwamen om alles te controleren, was het 
alweer stikdonker, onze pa was ondertussen al een beetje gekalmeerd en ik vroeg hem,
“was dit nu een aap pa?”, neen kind,antwoordde hij, alhoewel er niet veel verschil is, 
maar dit was nu de baas>>.

   
   De doorstane emoties had onze helden zo moe gemaakt dat ze niet eens voelden dat de 
bodembedekking wat harder was dan daarstraks omdat de houtspaanders ververst waren en 
algauw waren onze beide vrienden in een diepe slaap.
   
   Zo vorderen de weken gestaag, en groeien Jesse en James zo hard dat je het bijna kan 
zien, niet alleen door de goede zorgen van pa en ma, maar ook de Afrikaanse dwergjes 
komen de jongen voeden, als de ouders het nest verlaten hebben komen Bob en Bobette 
stiekem in het nest om de jongen te voeden en te kroelen, als ze horen dat er iemand 
aankomt verlaten ze gauw het nest maar blijven in de buurt, om een nieuwe kans af te 
wachten, en weer het lorinest in te gaan.
Zoveel eten brengt natuurlijk ook wat afval mee, een vogel moet toch zijn behoefte doen 
nietwaar, en elke week komt de baas om nieuwe houtsnippers in het nest te doen, en 
alhoewel de baas de kleine gasten voorzichtig behandelt, kan Jesse het maar niet gewoon 
worden, << goh, vandaag was het weer van datte, de baas heeft ons weer uit het nest 
gezet, ons pa zegt dat we niet bang moeten zijn, want dat de baas ons niets zal doen, maar 



waarom is hij zelf dan altijd zo kwaad als het toch geen erg is, ons ma zegt dat onze pa 
altijd zo van zijn oren maakt om de Jan uit te hangen.
Ons ma zegt dat het eigenlijk maar goed is dat het nest schoongemaakt word, want op het 
einde van de week moeten wij altijd in een hoekje gaan zitten omdat het nest dan nat is, 
maar dat is onze James zijn schuld, ons ma denkt dat onze James incontent is, ik weet 
niet goed wat dat is, maar ons ma zegt dat dat is dat ge dan altijd moet kakken, ook als er 
gene wc is.
Onze pa zegt dat dat aan die twee lilliputters ligt, omdat die ons teveel eten geven, hij zegt 
dat ze zelf maar een paar eieren moeten uitbroeden, dan kunnen hun jongen bij hun 
eigen alles onderkakken in plaats van op een ander, als hij ze hier nog eens ziet zal hij ze 
eens een trap onder hun kont geven, maar wij hebben graag dat Bob en Bobette op visite 
komen want dan is het altijd lachen.
Ons ma zegt dat onze pa dat allemaal niet meent, maar dat hij moet laten zien wie de baas
is, ons ma en onze pa komen soms niet overeen en hebben dan een beetje ruzie, maar dat 
duurt nooit lang, ons pa had voor ons ma nog een andere vrouw, High Five, maar die 
woont nu met haar dochter Juniora in een ander nest, en zij zijn baas in het schuurtje, 
daar heeft onze pa niets te zeggen, ons pa zegt dat dat twee lesbieke trutten zijn, maar dat 
weet ik ook niet wat dat is.>>.

   Elke keer dat de baas komt om het nest te kuisen en de jongen hiervoor uit het nest neemt 
ziet Jesse haar broertje weer, en telken male ziet hij er weer gans anders uit dan de week 
ervoor, als ze niet wist dat het haar broertje was, ze zou hem geeneens meer herkennen, in 
het nest is het zo donker dat je mekaar niet kan zien, Jesse verwonderd zich er altijd over 
hoe papa en mama hen in het donker zo goed kunnen vinden.
<< Hoh ik heb vandaag weer wat meegemaakt eerst deed ik het in mijn broek van schrik, 
omdat de baas ons weer uit het nest haalde, maar toen deed ik het weer in mijn broek van
het lachen toen ik mijn broer zag, verleden week zag hij er nog uit als een grijze ijsbeer 
met een blauwachtige kop, en vandaag zit hij daar met pluimen aan zijn poep en zijn 
armen gelijk een cabaretdanseres, als ik er zo moest uitzien, ooh maai gaad, ik zou niet 
meer durven buitenkomen, maar onze James kan niets verdragen en zegt dat ik beter 



naar mijn eigen zou kijken, pfff onze pa zegt dat ik het hardste op hem lijk, en ons ma 
zegt zelf dat onze pa nen hele ferme kerel is, keiknap>>.

   
   Weken verstrijken en onze kleuters beginnen steeds meer op hun ouders te lijken, stilaan 
komen op hun hele lijf pluimen te voorschijn, in dezelfde mooie kleuren als pa en ma.
Maar de laatste tijd zijn de jongen wat onrustiger geworden, naast de nooit aflatende honger 
is er nu ook de drang naar avontuur, nieuwsgierig naar wat er buiten het nest allemaal 
gebeurt en wat die geluiden allemaal betekenen.
Voorzichtig hebben ze al eens door het gat gegluurd waarlangs pa en ma altijd binnen 
komen, maar daar was niet veel te zien, enkel een gang met aan het einde weer een gat 
waarlangs daglicht naar binnen schijnt.
.Jesse mag dan misschien wel het haantje de voorste zijn als het er om gaat om het woord te 
voeren, de echt gevaarlijke dingen laat  ze over aan haar broer, het is alleen maar de zaak 
James zover te krijgen dat hij in actie komt,<< onze pa heeft gezegd dat ge nooit uwe kop 
zomaar ergens moogt binnensteken, want dat is gevaarlijk, hij zegt dat hij als hij zelf 
ergens binnengaat, ook in zijn eigen nest dat hij eerst even binnen kijkt, want daar kan 
een beest inzitten dat uwe kop afbijt, dat is heel slim van onze pa dat hij eerst even kijkt, 
maar ik ben nog slimmer, ik laat onze James eerst gaan want als ze uwe kop afbijten dan 
kunt ge niet meer eten en dan gaat ge dood van de honger>>.
Jesse zit aan het gat en al tientallen keren heeft zij haar hoofd half door het gat gestoken en 
dan weer rap terug getrokken, terwijl ze zachtjes zit te fezelen.
Door de lange duur is ook de interesse van James gewekt en komt hij ook naar het gat om er
vervolgens voorzichtig doorheen te gluren, James mag dan wel lui zijn, maar hij heeft zeker 
niet het geduld om zoals Jesse honderd keren zijn kop door het gat te steken en dan weer 
terug, want hoe meer je je met zo'n prullen bezighoud hoe minder lang je kan slapen.
Het duurt dan ook niet lang of James zit met zijn hele lijf in het gat en kan van daaruit door 
het volgende gat een glimp van de buitenwereld opvangen.
Nu in het gat gaan zitten is één zaak, voor de stap naar het volgende gat moet er eerst nog 
wat moed vergaard worden, James is wel dapper maar niet gek.
Jesse die merkt dat er niets gebeurt is, kan zich wel voor haar kop slaan omdat ze zelf niet in
het gat gaan zitten is en vol ongeduld port ze James om plaats te maken,<< vooruit dikzak, 
laat mij kijken, ga opzij ik wil ook kijken, ik had het gat het eerst gezien laat mij ook 
kijken, pa onze James laat mij niet kijken !>>.
Maar pa en ma zijn er niet, alleen Bob zit buiten het nest het jonge loriduo met vrolijk 



getjilp en korte vleugelslagen aan te moedigen, maar James houd het voor bekeken, genoeg 
sensatie voor één dag en trekt zich terug in het nest, om slapend de volgende maaltijd af te 
wachten.
Nu James terug gaan slapen is ziet het gat er ineens weer een stuk gevaarlijker uit, en er zit 
voor Jesse niets anders op dan ook maar te gaan slapen en mokkend voegt ze zich bij haar 
broer, en even later droomt ook zij van grote avonturen in de buitenwereld.
De volgende dag staat de ontdekkingstocht naar het gat weer op het programma en ditmaal 
is ook bij James de drang naar avontuur ontwaakt, om beurten gaan zij in het gat zitten en 
kijken reikhalzend naar het volgende gat, wanneer James genoeg gezien heeft schuifelt hij 
achterwaarts terug zodat Jesse zijn plaats kan innemen en dit gaat zo uren door enkel 
onderbroken door korte slaappauze's en natuurlijk eten.

   
   Lori's zijn van nature voorzichtige vogels en elke beslissing word vooraf uitvoerig 
besproken, het duurt dan ook nog twee dagen eer onze vrienden voet aan de grond zetten 
aan de andere kant van het schot en plaats nemen aan het gat dat rechtstreeks toegang geeft 
tot de buitenwereld, en weer is het James die de spits mag afbijten.
Nu kunnen zij hun pa en ma goed zien als ze komen aanvliegen, en ook Bob en Bobette 
houden enthousiast de wacht voor het nest, misschien zijn zij nog wel het meest 
opgewonden van allemaal.
In het licht dat door het gat in het voorportaal binnenvalt kunnen zij nu ook elkaar beter 
zien, ze zijn inmiddels helemaal in de pluimen met hier en daar op hun kop, borst en 
schouders nog een verdwaald plukje dons, maar stilaan beginnen zij toch op hun ouders te 
lijken.
Het lijkt wel dat onze vrienden bijna geen slaap meer nodig hebben, de hele tijd word er 
gemanoeuvreerd en geduwd om de beste plaats aan het gat te hebben, James mag dan wel de
sterkste zijn, tegen het verbaal geweld van Jesse kan hij niet op.
<<Egoïst, jij moet altijd maar aan het gat zitten, ik wil ook wel eens kijken, kijk daar is 
onze pa, amaai kijk eens hoe een grote papegaai hij daar wegjaagt, dat wil ik ook kunnen,
kijk pa ik zit hier!!
Ik heb ook de baas gezien, onze pa kent de baas heel goed, hij spreekt zelfs een beetje 
zoals de baas, daarstraks heeft hij de baas gebeten, heb ik gelachen, dat zal hem leren ons
zo maar uit de nest te pakken, volgende keer bijt ik hem ook.
Onze pa heeft gezegd dat wij binnenkort ook uit het nest mogen om met hen mee te 



vliegen, maar hij zegt dat dat nu nog niet gaat, omdat ons staartje nog te kort is, ha daar 
is ons ma met eten, ik zal maar rap gaan zien voordat James alles opeet>>.
   Het is nu ongeveer tien weken geleden dat Jesse en James zich aan hun eischaal 
ontworstelden en nu is de tijd gekomen om een nieuwe grens te overschrijden.
Reeds een paar dagen zitten onze helden in of beter uit het invlieggat en kijken reikhalzend 
naar de buitenwereld, om beurten als de één in het gat zit, doet de andere vleugeloefeningen,
je kan altijd zien wie er geoefend heeft, want in het voorportaal liggen houtkrullen en geen 
beukenblokjes en door het gefladder vliegen de krullen alle kanten op.
Uiteindelijk breekt ook voor Jesse de grote dag aan, James heeft al een dag eerder de grote 
stap gemaakt, maar nu is het de beurt aan Jesse.
Jesse heeft al een paar keer om en om gedraaid op het instapstokje voor haar nest en tracht 
zich te concentreren op de stok een beetje verderop, in mensenmaten maar een driekwart 
meter maar voor onze onervaren held is het een heel eind, met tussen haar en de stok een 
gapende diepte, en dan ineens; hop en Jesse vliegt naar de stok een beetje verderop, de 
landing is nog niet helemaal je dat, maar het is gelukt.
Lorre en Lora zaten haar al op te wachten en komen naar haar toe, ook Bob en Bobette zijn 
laaiend enthousiast << waaaw hebt ge dat gezien pa, he ma ik kom helemaal van ginder 
en nu zit ik hier, ik kan vliegen ik kan vliegen! >>,dit smaakt naar meer en in de roes van 
het succes besluit Jesse met haar ouders mee te vliegen, uit de vlucht de volière in,<< 
joehoe en wijle weg, we gaan nogal een gang hé pa “BENG” auw!!>>, Jesse is tegen de 
draad gevlogen, maar begrijpt eerst nog niet wat er gebeurt is, Lorre en Lora komen 
toegesneld om te kijken of alles in orde is, Jesse is niet gekwetst maar wel erg geschrokken, 
en hangt ietwat verbouwereerd aan de draad.
<< Wat is er gebeurt, pa wat is er gebeurt???>, <je bent tegen de draad gevlogen mijn 
kind,><wat is dat draad, en waarvoor dient dat pa ??>, <die draad dient opdat wij en de 
andere vogels hier zouden blijven en niet weg vliegen.>< maar pa, en die vogels aan de 
andere kant van de draad dan??>< ja kind, maar dat zijn vogels van hier, en die kunnen 
vrij rondvliegen>< zijn wij dan niet van hier pa?? ><neen wij komen uit een ver land aan
de andere kant van de wereld , het heet Australie >< maar pa, waren we dan niet beter 
daar gebleven??><misschien, maar daar hakken de mensen onze bomen en onze bossen 
om, en als wij dan eens van hun vruchten eten worden wij doodgeschoten of vergiftigd>< 
is Australie dan zo een klein landje pa?>< neen ,Australie is een zeer groot land>< wonen
er dan zoveel mensen pa?>< neen er wonen helemaal niet zoveel mensen liefje>< maar 
pa, dan is er toch genoeg plaats voor ons en de mensen??>< mensen hebben nooit genoeg
mijn kind >>.



   Het ongevalletje met de draad, maar vooral het gesprek met vader hebben diepe indruk op 
Jesse gemaakt en zet een beetje een domper op haar uitgelatenheid, tot overmaat van ramp 
word zij door de andere vogels geplaagd omdat ze nog niet zo goed kan vliegen en Jesse 
besluit zich dan maar te verstoppen in een struik en daar vind ze James terug, die ongeveer 
hetzelfde heeft meegemaakt, samen praten ze nog wat na over wat pa hun verteld heeft.
<<ons pa zegt dat de mensen de enige dieren zijn die zeggen dat zij geen dieren zijn en dat
zij zeggen de enige redelijke wezens op de planeet te zijn, maar waarom doen zij dan alles 
kapot, de planten en de dieren en soms zelfs mekaar, laat ons maar hopen dat wij nooit 
redelijk worden, kijk daar is ons ma met eten>>, Lorre en Lora weten hun kroost best te 
vinden in de struiken en de jongen worden ter plekke gevoerd.
Tegen de avond trekken de ouders zich terug in het nest maar Jesse en James kennen de weg
terug naar het nest nog niet en even ziet het er naar uit dat ze deze nacht buiten zullen 
moeten slapen, maar tegen duister komt de baas die de twee jongen uit de struiken plukt en 
hen terug naar het nest brengt.
De eerste paar dagen moet de baas de jongen nog naar het nest brengen, maar dan weten zij 
de weg zelf wel te vinden, de jongen uit een vorig nest wisten na een week het nest nog niet 
terug te vinden, de baas noemde hen Alz en Heimer. 
Jesse en James hebben nu ook de struiken verlaten en zitten nu tussen de andere lori's op de 
takken, als er een andere lori komt om hen weg te jagen dan buigen zij voorover en laten 
bedelgeluiden horen en dan krijgen ze eten in plaats van weggejaagd te worden, goeie truuk 
vind Jesse.

   Vanop de tak kunnen zij het leven in de volière gade slaan, ze leren waar de etensbakken 
staan, dat kan je merken want soms hangt de ganse snoet vol met eivoer of fruitrestjes en 
ook leren ze omgaan met de andere vogels, <<gisteren heeft onze James een duif weg 
gejaagd zoals onze pa altijd doet, de duif wilde eerst niet weggaan en toen moest onze 
James de duif bij haar poot pakken voor dat de duif wilde weggaan, maar onze James zoo
ne nek, toen hij het even later met een muisparkiet probeerde, moest hij zelf gaan lopen, 
dat vond ik keigrappig, heb ik gelachen, ooh maai gaad>>.
Soms kunnen ze zien dat de baas in de volière komt en iets meebrengt om te eten, dan gaan 
alle lori's naar de baas en springen op zijn hoofd en schouders en zijn handen om iets 
lekkers te krijgen, ook Bob en Bobette zijn dan van de partij, Jesse en James kijken dan van 
op korte afstand gespannen toe.
s'Avonds in het nest word de voorbije dag uitvoerig besproken, ook het voorval met de baas,



<<amaai pa, gij durft nogal, de baas met zijn oren trekken en een stuk appel van tussen 
zijn tanden uitpakken, hebt gij geen schrik dat hij kwaad word en u doodmaakt, hij is 
toch een mens?>< welnee kind, onze baas houd van dieren en van vogels, hij zal ons echt 
niets doen en hij vind het fijn als wij bij hem komen, dan moet ik altijd wat zeggen in zijn 
taal, dat heeft hij graag>< is hij dan niet redelijk zoals de andere mensen?><tja eigenlijk 
is hij wel een beetje gek><pa zijn er zo nog mensen zoals de baas?>< ja hoor kleintje, er 
zijn nog meer vogelgekken, gelukkig maar, al worden het er naar het schijnt, net zoals de 
vogels, altijd minder>>.
Een paar dagen later komt de baas weer in de volière en gaat op de veranda op een stoel 
zitten en al vlug verzamelen de lori's en de andere papegaaitjes zich om hem en aan het 
gekibbel te horen, lijkt het snoepje dat hij vandaag heeft meegebracht wel erg lekker.
Jesse en James begeven zich naar het hek van de veranda vlak bij de baas, waar zij het 
schouwspel van om beurten wegjagen, gauw even likken en dan weggejaagd worden van 
vlakbij aanschouwen, de baas heeft een ijsje meegebracht.
De verleiding word Jesse te groot en voor de eerste keer in hun leven is het James die Jesse 
moet volgen wanneer zij zich in de smullende carrousel voegen, en met volle teugen van de 
frisse en zoete lekkernij genieten en wat meer is, vandaag hebben zij hun plaats opgeëist in 
de groep en geleerd wat het betekent om in een groep iets te doen.
<< ooh maai gaad, vandaag hebben ik en onze James ons mannetje nogal moeten staan, 
maar het was de moeite, het ijsje was keilekker, geen wonder dat iedereen wilde 
meesnoepen, gelukkig is er op de baas plaats genoeg, eigenlijk valt de baas nog best mee 
en is het voor ons hier net zo goed als in Australie, als ik later groot ben en zelf kinderen 
heb, hoop ik maar dat er nog vogelgekken zijn net als de baas, om voor hen te zorgen, 
dan zullen zij een goed leven hebben, maar dat is zorg voor later>>.
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