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In het huis achter de kerk woont een nieuwe jongen met zijn vader.
'Heb jij geen moeder?' vragen de andere kinderen.
'Jawel,' zegt de jongen. 'Je kunt haar alleen niet zien.' 
De andere kinderen kijken elkaar aan.
'Wat je niet ziet, bestaat niet,' zeggen ze. 



De jongen denkt daar anders over. 
Hij pakt verf en penselen uit de kast en schildert zijn moeder.
Als het schilderij klaar is, hangt hij het aan de muur van zijn nieuwe kamer. 

Voor hij naar bed gaat, schuift hij de gordijnen opzij en zwaait naar de sterren. 
'Daarachter woont je moeder nu,' heeft zijn vader ooit gezegd. 
De jongen neemt zijn schilderij van de muur en houdt het voor het raam. 
'Kijk,' zegt hij. 'Dit ben jij. Mooi hè!'


