
Eens, lang geleden, leefde diep in de berg het kleine volkje. De berg zag er zo alledaags uit dat 
je er normaal geen aandacht aan zou schenken. Je zou zeker nooit vermoeden dat er diep onder 
de oppervlakte een heel dorp zou zijn. Het kleine volkje glipt naar binnen door een verborgen, 
houten deur achter een boom en staan dan bovenaan een lange, wentelende trap van steen, 
evenals bijna alle andere dingen van steen zijn gemaakt. Rondom in de grot bevinden zich langs de 
wanden rijen en rijen van kleine huisjes die in het steen zijn uitgehakt. Iedere familie heeft zijn 
eigen kleine rotshol met bedden die uit de vloer zijn gebeiteld en stoelen die in de wanden zijn 
gehakt.gehakt.
Als je helemaal bovenaan de trap bent, zie je in de diepte, midden in de ruimte, een flink meer. 
Het is lekker water, want de bron wordt door de aarde verwarmd. Er zijn verschillende gaten in 
de top van de berg en elke dag valt het licht van de zon precies door een gat op het meertje 
zodat de mensen van het kleine volkje weten dat het tijd is erin te springen, te badderen en hun 
lange haren en pluizige baarden te wassen. Het is een speciaal en geliefd moment voor de kleine 
mensen van het volkje.

Daarna is het de tijd voor de voorbereiding van het dagelijkse feest. De voedselzoekers zijn de 
hele ochtend op pad geweest om bessen en noten te verzamelen. Ze vullen hun manden tot de 
rand met het heerlijke voedsel van het land rondom de berg. Om de beurt gaan ze aan de slag om 
een heerlijke maaltijd te bereiden van de gevonden lekkernijen. De hele gemeenschap gaat aan 
een grote, stenen tafel zitten.

Deze maand is exDeze maand is extra bijzonder, alle bewoners van de dalen en de berg komen bij elkaar om het 
oogstfeest te vieren. Er hangt opwinding in de lucht, als de dag van het festival dichterbij komt. 
Het gebeurt niet vaak dat het kleine volkje hun berg verlaat om naar het stadje in het dal te 
gaan, maar nu het zover is, doet iedereen zijn mooiste kleren aan, kamt zijn haar en verzamelt de 
handelswaar in grote manden. Ze hebben allemaal mooie, handige en kunstzinnige dingen 
gemaakt. De mensen in het stadje kijken er al reikhalzend naar uit! Het kleine volkje sjouwt hun 
gevulde manden de berg af en neemt op de terugweg lekker voedsel mee uit het stadje. 
In een lange In een lange rij lopen ze achter elkaar over het uitgesleten pad en al snel horen ze de muz-
ikanten spelen en de mensen lachen. Als ze de hoek om komen, staat er al een blije menigte 
vriendelijk te wuiven en ‘hoera’ te roepen bij het zien van hun vrienden…


