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Wat zit er  
in het ei?
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Vandaag is het de eerste mooie lentedag. De zon schittert aan de 
hemel als een diamant, de lucht is blauwer dan de blauwste
zee en de vogeltjes fluiten hun vrolijkste lied. Alleen de frisse wind 
verpest het lentefeestje. Plop zit in de Melkherberg.
Hij heeft het koud. Hij huppelt op en neer om het een beetje 
warm te krijgen. ‘Plopperdeplop, waar blijft die Klus toch?’
Klus zou hout sprokkelen voor de haard van Plop.  
Maar dat duurt toch zo lang. Bzzzz…  

De mutspunten van Plop wippen omhoog. Bzzzzz…  
In de paddenstoel zit een vlieg. Een dikke bromvlieg.  
Plop zucht. ‘Ga weg, jij vervelend zoembeest!’
Daar komt Klus aan. In zijn kruiwagen ligt hout en daar 
bovenop… een groot ei! ‘Is dat paasei voor mij?’ vraagt Plop.  
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Klus lacht. ‘Dit is geen paasei. Dit is een vogelei. Het lag bij een 
boom, onder een vogelnest. Het ei is vast uit het nest gevallen.’
Dat vinden Plop en Klus heel erg. Als het ei te veel afkoelt,  
gaat het kuikentje in het ei dood. Bzzzzzz! Daar is die bromvlieg 
weer.  ‘Niet op letten,’ zegt Plop, ‘ik jaag ze straks wel naar buiten.’ 
Klus neemt hout uit het kruiwagentje en vult de open haard.
‘Kom, we maken vuur en leggen het ei bij het haardvuur.’  
Even later is het in de Melkherberg lekker warm.  

Plop haalt in zijn slaapkamer een kussen en legt het ei op het 
kussen naast de haard. Klus en Plop zitten op hun knieën en 
staren naar het ei. Kraaakkkkk! In het ei verschijnt een grote 
barst! ‘Kom er maar uit, lief vogeltje!’ kirt Klus blij.  
Hij klapt opgewonden in zijn handen. Kraaaakkk!  
Het ei barst verder open. Maar… wat zit daar in dat ei?  
Klus schrikt zich een kaboutermuts. 
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Zijn mutspunten zwiepen omhoog. Met een bevende vinger wijst 
Klus naar het beest in het ei. ‘Klusserdeklus…. Een… een…. 
draak! Er zit een gevaarlijke draak in!!!’ Kijk, uit het ei piept een 
lang, groen beest. Het steekt zijn lange tong uit en likt in het 
gezicht van Klus. ‘Het monster eet me op!’ gilt hij. Plop schatert 
het uit. ‘Hahaha, Klus, dat is geen monster, dat is een hagedis.
Jij vond een ei met een hagedisbaby!’ Klus trilt op zijn benen. 
‘Klusserdeklus, ik vind hagedissen eng.’  

Bzzzz… daar gaat de bromvlieg weer. Hap! Wat doet de hagedis 
nu? Zijn tong floept naar de vlieg. Hap! De dikke bromvlieg 
verdwijnt in de bek van de hagedis. Plop zet de deur open. 
‘Ga nu maar in het bos, hagedisje.’ Plop is blij. ‘Een hagedis 
is misschien een beetje eng, maar wel heel nuttig, ze vangen 
vervelende vliegen.’ Klus knikt. ‘Mij goed. Maar ze geven wel héél 
natte zoenen.’
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