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ER was eens een jongen die Mano heette.

Hij woonde in een grote stad in een land niet ver hiervandaan.
Toen hij nog maar net was geboren vloog er een duif door het open
raam naar binnen.
Mano’s moeder lag in bed.
Zijn vader kwam binnen met een bord met twee beschuiten met
blauwe muisjes erop.
‘Lang leve Mano!’ riep hij.
De duif schrok en vloog tegen de lamp.
Een klein wit veertje dwarrelde naar beneden en kwam precies op de
mond van Mano terecht.
De duif vloog vlug door het open raam naar buiten.
Mano’s vader wilde het veertje pakken.
Maar het vloog al omhoog en kwam naast de wieg op de vloer terecht.
‘Hij blaast het weg!’ riep hij. ‘Hij heeft het weggeblazen!’
‘Wat?’ vroeg Mano’s moeder.
‘Een veertje!’
‘O,’ zei zij en ze deed haar ogen dicht. Ze was gelukkig. 			
Ze had een zoon.
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Op een dag ging Mano voor het eerst met zijn vader
en moeder naar buiten.
De zon scheen en de bladeren aan de bomen ritselden en
ruisten.
Mano lag in een wandelwagentje.
Ze liepen tussen weilanden door.
‘Dat zijn kieviten,’ zei zijn vader en hij wees naar twee
vogels die om elkaar heen buitelden hoog in de lucht.
‘En dit zijn je vader en moeder,’ zei zijn moeder
en ze greep zijn vader om zijn middel.
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