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Kleine Raaf vliegt naar de maan

“Je mag alleen met ons
meespelen als je eerst naar
de maan vliegt!” Zo plagen de
andere raven Kleine Raaf. Maar
de kleine vogel is niet bang
en vliegt ervandoor, helemaal
naar die verre, verre maan.
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De Vier Windstreken

Op een tak in de eikenboom zaten drie oude raven.
Ze verveelden zich verschrikkelijk.
“Hier gebeurt ook nooit iets!” kraste de eerste.
“Dat is toch altijd zo geweest,” steunde nummer twee.
“Nee hoor,” zei de derde. “Dat is niet zo. Herinneren jullie je
Kleine Raaf nog? Die met de zilveren veer?”
“Die zilveren veren had hij alleen in jouw droom.”
“Niet waar! Weten jullie soms niet meer hoe het verhaal ging?”
En zo begon de oude raaf te vertellen.

“Het was al bijna juni. Uit alle eieren waren
kuikentjes gekomen. Maar in één ravennest lag
nog een ei.
Toen dat eindelijk begon te barsten, bleek er
iets piepkleins in te zitten. Iets wat hongerig zijn
snaveltje opensperde.

Samen met de andere raven ging ik bij het nest
kijken. Maar we hadden geen goed woord over
voor de nieuwkomer.
‘Wat een scharminkel!’ zei ik spottend.
‘Van zo’n kleintje passen er wel tien in een ei!’
riep een ander.
‘Moet dat nou een raaf worden?’ kraste een derde.

