Ik zit graag in de tuin naar de
kippen te kijken. Toch mis ik iets:
Toevallig heeft de dikke Ciska
net een ei gelegd. Alleen is ze
niet van plan het uit te broeden.
Daarom besluit ik het zelf te doen.
Maar een ei uitbroeden is niet
zo gemakkelijk. En het duurt veel
langer dan ik dacht…
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Kukeleku! Als ik ’s ochtends de tuin in
kom, kraait de haan vrolijk. Om hem
heen kakelen de kippen. Silke loopt
trots heen en weer, Sonja scharrelt
wat in de aarde en Ciska pikt hier
een graantje, daar een grasspriet.
Het enige wat ik mis, is een kuiken,
zo zacht, zo lief…
Zou er snel een geboren worden?

“Om een kuiken te krijgen moet een kip
eerst een ei leggen en er 21 dagen op
broeden,” heeft mama gezegd.
Maar hoe broedt een kip een ei uit?
Nieuwsgierig schuif ik de grendel van het
deurtje en stap het kippenhok in.

Binnen is het warm en vochtig. Het ruikt er naar stro en
kippenpoep. Door het luikje in het dak valt een streep licht
naar binnen. Voorzichtig kruip ik achter een paar strobalen.
Daar wacht ik, muisstil.
Eindelijk beweegt het kippendeurtje. Ciska komt binnen,
rond en wit als de maan. Fladderend landt ze op haar nest.
Ik houd mijn adem in.

Lange tijd zit Ciska doodstil
in het stro.

Dan zet ze haar veren op en ze wiebelt
heen en weer. Tussen haar veren
verschijnt een wit puntje.

Ik kijk mijn ogen uit.

Het puntje wordt groter en groter
en plotseling…

