
Mei
Het zachte, bleke ochtendlicht ontdekt met elk klein zonnestraaltje de geheimpjes van de schaduw. 
Dicht bij de kasteeltoren zijn een jongen en meisjes stevig in slaap, dromend van de lente en 
toverkunst. Het meisje wordt wakker en kijkt door haar raam naar beneden in de vallei, op hetzelfde 
moment is de jongen ook ontwaakt en hij ziet de zee door zijn raam. Het meisje ziet akkers, rivieren en, 
in de verte, bergen. Ze ziet de mensen die aan het werk gaan, de dieren die grazen, terwijl in het dorp 
de dag aanbreekt. De jongen ziet heel in de verte de negen eilanden, verschillende kleine bootjes die op 
het whet water dobberen en iets in de lucht. ‘Wat is dat?’, vraagt hij zich af. ‘Zus!’, roept hij. Het meisje rent 
naar de kamer van haar broer. Hij wijst door het raam, ‘Kijk daar, in de lucht.’ Zwijgend staan ze te 
kijken naar iets dat in de lucht vliegt en dat steeds dichterbij komt. Al snel herkennen ze de grootste 
vogel die ze ooit hebben gezien. En het lijkt erop dat de vogel recht op het kasteel af koerst! Plotsel-
ing zweeft hij naar beneden en landt net boven de kinderen op het dak van de toren. 

De kinderen rennen de trap en openen het 
smalle houten zolderdeurtje. De vogel is 
duidelijk gewond. Ze gaan hem meteen 
verzorgen, halen wverzorgen, halen water en een deken. Ze 
gaan rustig bij de vogel zitten en vragen zich 
zachtjes af waar zo’n enorme vogel vandaan 
kan zijn gekomen. ‘Ik kom van heel, heel ver’, 
zegt de vogel. ‘Wat?’ roepen de kinderen uit, 
‘Kun jij praten?’ ‘Ja, ja, dat kan ik’, mompelt 
de vogel zwak maar vriendelijk. ‘Ik ben door 
een keen krachtige storm van mijn land 
weggeblazen en kwam ver boven zee 
terecht. Ik heb de hele dag en nacht 
gevlogen en redde het nog net tot hier.’
De daaropvolgende dagen zorgen de kinderen 
goed voor hun nieuwe vriend, die langzaam 
herstelt. Maar als hij er weer een beetje 
bovenop is, begint hij te bedenken hoe hij 
naar huis kan vliegen en de kinderen willen 
hem daarbij graag helpen….


