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Weer werd aan de prins gevraagd om haar te verstoten, opnieuw 
weigerde hij. 

Tot zeven keer toe verdween er een kind van J edjiga en haar 
prins. 

Nu fluisterde iedereen: 'De dochter van de slang heeft haar 
zeven kinderen verslonden!' 

Maar de prins bleef vanjedjiga houden. 
Toen vroeg Jedjiga aan haar gemaal: 'Laten we samen naar 

mijn vader reizen. Ik moet steeds vaker aan hem denken en aan 
het moment waarop ik mijn belofte heb verbroken en hem zo 
diep heb beschaamd! Veel te lang heb ik gewacht om terug te keren 
en hem te vertellen hoe erg me dat spijt.' 

Ze reisden door het ravijn tot bij de grot. Daar stond een oude 
man, omringd door zes prachtige jongens met gouden haren. In 
zijn armen hield de oude man een zuigeling, met gouden dons 
op zijn hoofdje. 

Jedjiga vroeg aan de oude man: 'Meneer, heeft u soms de 
grote slang gezien die in deze grot woont ?' 

'Waarvoor hebben jullie hem nodig?' vroeg de oude man. 
'Ik zoek hem om hem mijn verontschuldigingen aan te bieden,' 

zei J edjiga. 'Dat had ik al lang geleden moeten doen.' 
'De slang die in de grot woonde, dat was ik,' zei de oude man. 

'Als jonge man had ik ooit op een donkere nacht op een slang 
getrapt. Die slang had me vervloekt en in een slang omgetoverd. 
Ik werd een beest dat rauw vlees vrat en bloed dronk, de men
sen ontvluchtte en in een grot woonde. Nu ben ik weer vrij omdat 
de slang die me heeft vervloekt gestorven is. Ik aanvaard je ver
ontschuldigingen, dochter. Al die jaren heb ik gewacht tot je terug 
zou keren om het goed te maken. Elk jaar heb ik een kind van je 
meegenomen, in de hoop dat je naar me toe zou komen. Ik heb 
ze verzorgd als waren ze de mijne. Maar nu sta je hier, einde
lijk!' 

De oude man gaf het jongste kind aanjedjiga. 'Neem je zeven 
zonen mee en leef gelukkig met je prins. Wat er ook werd ver
teld, je prins bleef in jou geloven, hij heeft voor je gezorgd, veel 
beter nog dan ik het heb gedaan.' 
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