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kip wies zit op haar ei.
kip lies zit ook op haar ei.
naast kip sien
en naast kip fien.

ik wil ook een ei, tokt kip kaat.
leg er dan een, kraait haan daan.
ik doe mijn best, zegt kip kaat.
maar het lukt niet.
er komt niks.
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wil je een ei van mij? vraagt kip wies.
ik heb er twee.
of van mij, zegt kip lies.
ik heb er vier.
of van mij, zegt kip sien.
ik heb er wel zes!

van mij krijg je niks, zegt kip fien.
ik heb er zelf maar een.
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laat maar, kraait haan daan.
ik ga wel op zoek.
ik ga wel op zoek naar een ei voor kip kaat.
wat voor ei moet het zijn, kaat?

kip kaat denkt na.
het moet niet te groot zijn,
maar ook niet te klein.
en wit is wel mooi,
maar bruin mag ook.
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daar gaat haan daan.
hij rent het hok uit
en het erf af.
hij komt in de wei.
langs de wei loopt een sloot.

en wat ziet haan daan daar?
een nest waar een ei in ligt.
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haan daan hipt naar het nest.
een ei voor kip kaat! roept hij blij.
hij geeft het ei een duw.
het rolt uit het nest.

wat moet dat daar? kwaakt een stem.
het is de stem van eend els.
ik zoek een ei, kraait haan daan.
een ei voor kip kaat.
dit ei is van mij, snauwt eend els.
maak dat je weg komt, haan daan,
of ik pik je in je poot!



haan daan holt de wei in.
hij rent zo snel als hij kan,
want hij is bang voor eend els.
hij let niet op.
boem!
daar ligt hij.

au! roept haan daan.
er lag iets in het gras.
het lag voor mijn poot
en toen viel ik.
maar wat was het?
wat lag er in het gras?
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een ei!
een ei voor kip kaat!
het is niet wit
en ook niet bruin.
het is wit met zo hier en daar een stip.

haan daan pakt zijn ei-foon.
knip! doet hij.
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dag kip kaat, tikt haan daan.
dit ei is niet wit
en ook niet bruin.
maar het is wel mooi.
wil je het?

ping! doet de ei-foon van haan daan.
het is kip kaat.
nee, zegt ze.
dat ei wil ik niet.
het lijkt niet op het ei van een kip.
want het is niet wit en ook niet bruin.
zoek maar door, haan daan.
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wat is er mis met zo hier en daar een stip?
denkt haan daan met een zucht.
hij rent de wei uit
en komt bij een plas.

aan de kant zit gans griet op haar nest.
dag gans griet, groet haan daan.
mag ik een ei van jou?
het is voor kip kaat.
zij wil graag een ei,
maar het lukt niet.
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mij best, zegt gans griet.
ze stapt van haar nest.
kies maar een ei.
het zijn er zat, kijk maar.
haan daan kijkt blij.
hij ziet er wel tien
en ze zijn heel mooi wit.



21

haan daan pakt zijn ei-foon en knipt.
is dit wat, kip kaat? tikt hij.
ping! doet zijn ei-foon.
nee, zegt kip kaat.
het ei van een gans is te groot voor mij,
daar val ik van af.
zoek maar snel door, haan daan.




