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Eieren zoeken
door: Nathalie van Beek
Het is lente. De zon schijnt.
Dex en Skribbel lopen in de dierentuin.
‘Morgen is het Pasen,’ zegt Dex.
‘Zal ik eitjes verstoppen?’
‘Pasen? Eitjes verstoppen?’
Skribbel snapt het niet.
Eekhoorns vieren geen Pasen.
‘Pasen is een feest in de lente,’ vertelt Dex.
‘Dan zoek je eieren in de tuin.’
‘Oké,’ zegt Skribbel.
‘Verstop jij maar eieren.
Niet in jouw tuin, maar in de dierentuin.
Dan kom ik morgen zoeken.
Wedden dat ik ze snel vind?
Eieren lijken veel op eikels.
En in eikels zoeken ben ik heel goed!’
‘Leuk!’ zegt Dex.‘Tot morgen!’ ---

De ochtend daarna staat Dex vroeg op.
Hij verstopt 5 eieren in de dierentuin. Tussen het gras,
achter een hek,
onder een bankje,
in het zand en naast een paaltje.
Dan wacht hij bij de ingang.
Skribbel komt er al aan.
Zou hij alle eitjes vinden?
Skribbel heeft er zin in.
Hij rent naar Dex toe,en kijkt al goed om zich heen.
‘Nee,’ zegt Dex.
‘Hier liggen de eitjes niet.
Je moet de dierentuin in.’
Skribbel wil meteen beginnen.
‘Wacht even,’ zegt Dex.
Hij houdt een paasei omhoog. ‘Kijk.
Zo zien de eitjes eruit.
Deze is geel.
Maar er zijn ook groene.
En paarse.
Het zijn er 5.’
‘Oké,’ zegt Skribbel, en hij rent snel weg.
--Een uur later roept Skribbel: ‘Dex! Ik ben klaar!’Skribbel staat bij een
bankje.Op het bankje liggen wel 10 eieren. Groene, gele en paarse,maar
ook witte.

Een uur later roept Skribbel: ‘Dex! Ik ben klaar!
’Skribbel staat bij een bankje.
Op het bankje liggen wel 10 eieren.
Groene, gele en paarse,maar ook witte.
Dex snapt er niks van.
‘Je had me gefopt, toch Dex?’ zegt Skribbel.
‘Ik vond wel 10 eieren. Geen 5. Maar mij houd je niet voor de gek!’
Dex snapt er nog steeds niks van.
Skribbel praat door:
‘Deze lag bij de parkiet.
En deze twee in een ander nest.
En ik zag er meer.
Maar die vond ik eng.
De krokodil heeft scherpe tanden.
En dat ei lag in haar hok.
Die heb ik niet gepakt.
En de slang lag in een hok.
Dat hok was dicht.
Ik zag wel een ei,maar ik kon er niet bij.
Mevrouw Zwaan was boos.
Zij dacht dat het haar ei was.
Maar toen ging ik snel een boom in.
Dat kunnen zwanen niet.’
Dan stopt Skribbel met praten,want Dex lacht heel hard.
‘Gekke Skribbel!’ zegt Dex. ‘Ik fopte je niet.
Je moest 5 eitjes zoeken.
Maar niet van dieren!

Het ei van de zwaan,
dat was wel van haar!
Dat ei is wit.
Mijn paaseitjes zijn geel, of groen, of paars.
‘Oh, oh…,’ zegt Skribbel.
‘Ik dacht dat je me wilde foppen.
Omdat ik ook vaak grapjes maak.’
‘Nee,’ zegt Dex.
‘Ik had maar 5 eieren.
Dus jij hebt 5 echte eieren gepakt.’
‘Gelukkig maar,’ zegt Skribbel,
‘dat ik de krokodil te eng vond!’
‘Zeker weten!’ zegt Dex.
‘Bij de krokodil is geen boom.
Daar had je niet kunnen vluchten.’
‘Zullen we naar de zwaan gaan?’ vraagt Skribbel.
‘Het ei weer in het nest leggen?’
‘Goed plan,’ zegt Dex.
‘Dan is ze vast niet meer boos.’
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