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Kijk, daar gaat Ganzelot, op weg naar de markt. Zijn zussen

hadden eieren gelegd en die ging hij nu verkopen. Het was
herfst en de familie Gans wilde met vakantie naar het zuiden.
Ze hadden geld nodig voor onderweg, vandaar dus die eieren.
Het zuiden! dacht Ganzelot. Wat zouden ze een fijne avonturen gaan beleven.
Ze waren nog nooit met vakantie geweest. Elke herfst waren
ze het van plan, maar steeds kwam het er niet van.
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In het gras langs de weg zat Fazant.
Belangstellend keek hij naar het mandje. ‘Zitten er kuikens
in die eieren?’ vroeg hij.
‘Volgens mij niet,’ antwoordde Ganzelot. ‘Hoezo?’
‘Ik wil zo graag een kuiken om voor te zorgen,’ zei Fazant.
‘Dan ben ik niet meer zo alleen. Mag ik zo’n ei hebben?’
Ganzelot dacht even na en pakte een ei uit het mandje.
‘Och, waarom ook niet?’
Blij ging Fazant op het ei zitten broeden en Ganzelot liep
verder…
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Aan de rand van het dorp stond een circustent. De circusartiesten waren aan het oefenen.
Roodborstje temde de gieren. Spotvogel deed grappig.
‘Mag ik even?’ vroeg Ooievaar. Hij pakte drie eieren uit het
mandje van Ganzelot, ging op één poot staan en gooide de eieren op. ‘Moet je kijken wat ik kan…
…Oeps! Kapot! Sorry.’ Ooievaar grinnikte verlegen.
Ganzelot verstopte de mand achter zijn rug, stapte over de
stukgevallen eieren heen en liep gauw verder…
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