
Hoe de heremijt wederom quam tot zijnder

kluyse met zijnen peteren. 1

[10]

Als de kinderen [nu] verkeert waeren in witte swanen, soo quam de

heremijt weeder tot zijnder kluysen metten jonghen Helias, ende sy

en vonden de ander ses kinderen niet, die zy daer gelaten hadden,

waer af sy tonvreden waren. Ende [de heremijt riepse ende

niemandts en andtwoorde, ende] de heremijt socht aen d’een zijde,

ende de jonghen Helias aen d’ander zijde, al ’t bosch door allen

den dach lanc totten avont toe, maer sy en vondense niet, des sy

[seer] droevich waren.

Des [anderen daechs] morghens vroech begon de jonghe Helias

zijn broeders ende suster weder te soecken al weenende tot dat hy

op een water quam, daer hy sach ses schoone swanen, dat zijn

broeders ende suster waren, alsoo verkeerdt by den wille Godts,

maer ’t was hem onbekendt. Nochtans verblijde hy hem int aensien

vande swanen natuerlijc, 2 ende hy ginck naerder by hun, ende sy

quamen hem feesteren. 3 Ende hy gaf hun broot dat hy had, ende hy

streecse over hun lijf by natueren, die hem dat dede doen. Ende

alsoo hier gheschreven is, soo ginck desen kleynen Helias hun alle

daghe besoecken ende droech hun tbroot dat hem gegeven wert om

Gods wil.

Als de heremijt vernam dat hy dicwils op dat water ginck spelen,

so seyde hy den heremijt dat hy vonden had ses schoon swanen die

hem onsprekelijcke vriendtschap bewesen.

Dese Helias was schoon ende jonck, sterck ende gracieus, ende

daer en quam niet een beest int bosch, hy en vervolchde met nae

loopen. Hy was oock van goede zeden, zo dat de heremijt

ordineerden 4 om hem priester te maecken ende ten dienst Gods te

stellen. En[de] dit was des heremijts meyninge totter tijdt toe dat

1. peteren: petekind

2. natuerlijc: instinctief

3. quamen hem feesteren: waren blij hem te zien

4. ordineerden: besloot
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hem de enghel boodtschapte dattet Godt anders met hem

gheordineert hadt, alzoot namaels wel scheen.
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