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De moeder van Basja vindt dat Basja moet leren hoe hij zelf 
voor zijn eten kan zorgen. Maar Basja durft niet. 

Als hij ’s nachts de sterren aan de hemel ziet staan, zou Basja ze 
dolgraag voor zijn moeder willen plukken. 

Dan zou ze pas trots op hem zijn! Als Basja de sterren 
in het water ziet glinsteren, grijpt hij om zich heen. 

En dan heeft hij ineens iets heel anders tussen zijn klauwtjes …
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Basja is nog klein. Hij speelt de hele dag. Als hij honger 
heeft, staat zijn moeder meteen met lekkere hapjes voor 
hem klaar. 
Ze plukt bessen, ze graaft wortels uit de grond, ze laat hem 
van de honing snoepen en ze vangt zijn lievelingsvis. Als 
het donker wordt, kijken ze samen naar de schitterende 
sterrenhemel.



Op een avond zegt zijn moeder dromerig: “Jij moet later 
de grootste een sterkste beer van het bos worden, Basja, 
met stevige achterpoten en grijpgrage voorpoten. Dan kun 
je voor mij de sterren van de hemel plukken.”
Basja groeit van trots. Ja, dat gaat hij later doen!



Basja groeit ook van het voedsel dat hij van zijn moeder krijgt. 
Hmmm, hij lust alles! Soms blijft haar eigen maag leeg.
“Dat gaat zo niet langer,” zegt ze tegen Basja. “Ik zal je gauw 
leren hoe je zelf voor je eten kunt zorgen.”



Heel vroeg in de ochtend, nog voordat de sterren 
verdwenen zijn, krijgt Basja zijn eerste les.
“Bessen kun je het makkelijkst vinden, als je ze probeert 
te ruiken,” legt zijn moeder uit.
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