
Diuen que els                     som               molt intel·ligents.

Ens agrada banyar-nos dins un                           o en una bassa  

i ens diverteix força xuclar aigua amb la       i prendre una          .

Després, ben xops, ens rebolquem per terra.

Això ens protegeix de les picades dels               de la                  !

També ens agrada caminar l’un darrere l’altre. 

    Amb la              agafem la           de l’                    de davant,

i així, l’un darrere l’altre, fem una fila índia de molts d’elefants.
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Quan marxem així per la                     , 

som una colla vistosa, 

perquè som els animals terrestres més grans de tots: 

arribem a fer 3,5                      d’alçada! 

La nostra             és espessa, de color          ,       .

i tenim poc         .

Allà on en tenim més és a la      , 

que acaba amb un manyoc de pèls forts i gruixuts.

Com que som tan grans i pesem tant, 

dins de les                       tenim una mena de                       .

de greix que ens ajuden a suportar el nostre enorme pes.



Ja ho heu vist: a mi, l’elefant, tots els animals 
i la mainada em coneixen per les orelles 
enormes... i, sobretot, per la meva immensa 
trompa. Però, sabeu?, fa moltíssims segles, jo 
no en tenia, de trompa. Mireu com va anar...



Sabíeu que, en els primers temps, l’elefant no tenia trompa? 
Tenia tan sols un nas negrenc i tou, gros com una sabata, que 
podia remenar, però que no li servia per agafar res.

Una vegada hi havia un elefantó molt tafaner que vivia 
a l’Àfrica i que feia preguntes a tothom sobre totes les 
coses per les quals sentia curiositat:

—Per què us creixen plomes a la cua? —va demanar 
el petit elefant a la tia estruç.

—Vinga, vinga, no m’atabalis amb preguntes, que 
prou feines tinc, jo!

L’elefantó es va quedar sense resposta. Després va 
dir a la tia girafa:

—Us puc fer una pregunta? Per què teniu la 
pell tacada?

—Ves, ves a jugar al riu —li va dir la tia girafa 
tot encalçant-lo perquè se n’anés.
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