


‘Ik heb een nieuwe vriend,’ zei Tim, toen ze op een 

avond zaten te eten.

‘O, leuk,’ zei Mam. ‘Hoe heet-ie?’

‘Tashi, en hij komt van een plek hier heel ver 

vandaan.’

TASHI





‘Interessant,’ zei Pap.

‘Ja,’ zei Tim. ‘Hij kwam hier op een zwaan.’

‘Een zwarte of een witte?’ vroeg Pap.

‘Dat doet er niet toe,’ zei Tim. ‘Je stelt altijd de 

verkeerde vragen.’

‘Hoe kwam Tashi hier dan op die zwaan?’ vroeg 

Mam.





‘Nou,’ zei Tim, ‘het ging zo: Tashi’s ouders 

waren heel arm. Ze wilden hiernaartoe verhuizen, 

maar ze hadden niet genoeg geld voor de vliegreis. 

En dus moesten ze Tashi verkopen aan een 

krijgsheer, om de tickets te kunnen betalen.’





‘Hoe duur waren de tickets?’ vroeg Pap.

‘Dat dóet er niet toe,’ zei Tim. ‘Je stelt altijd de 

verkeerde vragen!’

‘En waarom is Tashi dan hier, en niet bij die 

krijgsheer?’ vroeg Mam.





‘Nou,’ zei Tim, ‘het ging zo: algauw nadat 

Tashi’s vader en moeder waren vertrokken, zat 

Tashi te huilen bij een meer. Een zwaan hoorde 

hem snikken en zei dat hij op zijn rug moest 

springen. De zwaan vloog meerdere dagen en 

nachten totdat hij hier landde, precies voor de deur 

van het nieuwe huis van Tashi’s ouders.’





‘Landde hij daar ’s ochtends of ’s avonds?’ vroeg 

Pap.

‘Dat dóet er niet toe,’ zei Tim. ‘En ik vertel 

verder niks meer, want ik ga slapen.’





Er ging een week voorbij en Tim lunchte 

iedere dag met Tashi. En elke dag hoorde hij een 

wonderlijk avontuur.

Zo hoorde hij over die keer dat Tashi een ring 

vond op de bodem van een vijver. Als Tashi die 

ring om zijn vinger deed, werd hij onzichtbaar.







Hij hoorde over die keer dat Tashi een vrouwtje 

ontmoette dat zo klein was als een krekel, en zij 

hem de toekomst vertelde.


