
ank, lank, lank gelede tussen die goue gras op die oop 
vlaktes van Afrika, het Leeu ‘n vreemde magic gehad 

wat hom vlerke laat groei het.  Leeu het sy krag gebruik 
om hoog bo die grond te vlieg en diere uit die lug te jag.

Geen dier was veilig nie.  Al die diere het in vrees geleef 
vir Leeu se verskriklike krag. 

Maar in die geheim was Leeu self bang dat sy magic 
halssnoer gesteel sou word. So, toe steek Leeu sy 
magic weg in ‘n skatkis onder sy versameling stink 
bene buite sy grot.  In daai dae kon aasvoëls nie 

vlieg nie, so Leeu het hulle sy slawe gemaak.
Leeu het ‘n paar aasvoëls beveel om ‘n groot hoop 
bene op te bou om sy magic weg te steek.
“Nou sal al die diere sien wat ‘n kwaai jagterek is”,

sê Leeu terwyl hy sy bene bewonder.
Toe brul Leeu, “As enigiemand aan my hoop bene raak 

sal ek hulle vrek maak” en hy vlieg weg om te gaan jag.

Padda het verby gehop oppad Rivier toe.  Padda ruik toe iets 
aakligs en sien hoe die aasvoels rondom ‘n stink hoop bene staan.
“Haai, Aasvoëls, wats fout met julle?  Hoekom staan julle almal by 
daai walglike bene?” vra Padda.
“Leeu het gesê om niemand naby sy bene toe te laat nie”, 
antwoord die Aasvoëls.
Die Aasvoëls het geweet Padda was nie veronderstel 
om aan die bene te vat nie.  Maar Padda was
erg nuuskierig en wou weet wat onder die bene
weggesteek is.  Die Aasvoëls het probeer om hom te stop 
maar Padda was nie bang nie. Padda het bo-op die hoop 

bene gespring; hy het hulle rond 
gegooi en gebreek. 

magic dat hulle die necklace met hul snawels gepik 
het. Hulle vind toe uit die magic voel goed. hulle het 
elk ‘n helfde om hul nekke gehang.  Tot hul 
verbasing het hul armpies in vlerke verander.  

Hulle het hul nuwe vlerke geklap, opgestyg en in 
sirkels gevlieg op die warm lugstrome.  Intussen, toe 
Leeu probeer vlieg het om te gaan jag, kon hy nie 
opstyg van die grond af nie.  Sy magic wou nie 
werk nie.  Leeu het terug gehardloop na sy grot toe 
om te sien wat aangaan. Hy het sy hoop bene
stukkend en omgekrap gevind; en sy magic was weg.
“Hahahaa!” lag die Aasvoëls vanuit die lug.
“Kom hier, julle onnooslike voëls!  Ek wil vir julle ‘n les 

leer!”  Brul Leeu.
“Hoekom sal ons af kom?  Jy het nooit die magic met 

Die Aasvoëls was vreesbevange vir wat Leeu aan hulle sou doen 
as hy moet terugkom en sy bene deurmekaar moet vind
“Moenie worry nie, ouens!  Sê vir Leeu dat dit ek was wat sy 
bene omgekrap het. Leeu kan my onder by die Rivier kom 
kry.  Ek is nie bang nie!” sê Padda en hop weg af na die 
Rivier toe.

Aan die begin was die Aasvoëls lekker bang maar toe 
hulle die magic halssnoer tussen die gebreekte bene sien le, 
toe is hulle gefassineerd. Die halssnoer was in die helfde 
gebreek. Die Aasvoëls het so belang gestel in die 

ons gedeel nie!  Ons hou van vlieg! Dit was Padda wat jou hoop 
bene gebreek het. Hy wag vir jou by die watergat!” skreeu 

die Aasvoëls. Die Aasvoëls het in ‘n sirkel hoër en 
hoër gevlieg tot hul weg was.  

Leeu was gereed om iemand te laat betaal
vir sy verlore magic.  Leeu het reguit na die
sprankelende watergat gehardloop op soek na 
Padda. Padda het Leeu se weerkaatsing  in die 
stil water gesien en net betyds weg gespring. 
Leeu kon nie vir Padda in die water vang nie.
“Koning van die diere!  Nou moet jy op die

grond jag net soos die res
van ons!”  Lag Padda.

En so is dit tot vandag.  Leeu moet op die grond
jag soos al die ander diere terwyl aasvoëls hoog in 
die lug vlieg opsoek na kos.  Maar aasvoëls is 
steeds baie versigtig vir Leeu; en hulle kom net af 
grond toe wanneer Leeu klaar propvol geëet is.
Fluit fluit, ons storie is uit.
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