Marcus Pfister

Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is trots en
ijdel, en daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij een
van zijn mooie schubben weggeeft – en later nog veel meer –
vinden ze hem aardig. En dan merkt hij dat het belangrijker is
om vrienden te hebben dan om de mooiste te zijn.
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Ergens diep in de zee leefde een heel bijzondere vis.
Hij was de mooiste van allemaal. Dat vond hij niet
alleen zelf, dat zagen anderen ook. Zijn glanzende
schubben hadden alle kleuren van de regenboog
en waren bezaaid met zilveren schitters.

De andere vissen noemden hem Regenboog.
Ze wilden allemaal graag met hem spelen.
“Zullen we verstoppertje doen?” vroegen ze.
“Of wie het hardst kan zwemmen?”
Maar Regenboog gaf geen antwoord. Hij zwom
trots voorbij en liet zijn schubben schitteren.

Een jonge vis zwom achter hem aan. “Regenboog,
Regenboog, mag ik je wat vragen? Ik wil zo graag
één van je schubben. Eentje maar. Ik vind ze zo
mooi en jij hebt er zoveel.”

