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LENTE FEEST

“Oaaaaaaah!!!! Wat heb ik lekker geslapen!” Slaperig rekt Patty zich uit, daarbij twee kleine armpjes

Maar het is een hele lange doek. En ze kan nergens een gaatje vinden. Al zoekend kijkt Patty

boven de modder uitstekend. Even later komt haar koppie boven de modder uit. Oei wat een fel zon-

niet goed waar ze loopt. En dan opeens..... Oeps.....!!! Daar valt ze zomaar in een diep gat. Ge-

licht. Het doet pijn aan haar oogjes. Snel kruipt ze terug in de modder. Eventjes nog....

lukkig valt ze op zachte blaadjes en heeft ze zich geen pijn gedaan. Ze krabbelt overeind en probeert omhoog te klimmen. Wat gek! Dat gaat helemaal niet! Het gat waar ze in is gevallen, heeft

Patty is een pad. Ze heeft héél lang geslapen! De hele winter! Maar nu is het lente. En nu, nu de zon

steile, gladde wanden. Steeds als ze omhoog probeert te klimmen, glijdt ze weer terug naar beneden.

lekker schijnt, nu overal bloemen bloeien en de bomen allemaal nieuwe blaadjes krijgen, nu is het tijd

Haar pootjes vinden geen houvast. En die stok die er is, is veel te dun om overheen te lopen. Als ze

voor Patty om wakker te worden. Als even later de zon onder gaat, klimt Patty uit de modder omhoog

nou een muis was of een spin..... Maar nee, ze is een pad en padden kunnen niet over een stok

en kijkt om zich heen. Er waren een heleboel padden in de buurt toen ze ging slapen. Vaderpad en

lopen. Patty zit gevangen. Wat nu? ‘Eerst maar even slapen’, denkt Patty. ‘Morgen weet ik misschien

moederpad en een heleboel broertjes en zusjes. Waar is iedereen? Waar is iedereen gebleven?

een oplossing’.

“Kwaak”, roept Patty, “kwaak, waar zijn jullie allemaal”? Maar ze krijgt geen antwoord. Blijkbaar zijn ze

Net als ze zich onder de blaadjes heeft verstopt om een dutje te doen, schijnt er opeens een fel licht in

niet in de buurt. Ze besluit haar familie te zoeken. En zonder dat ze er erg in heeft, loopt ze precies in

haar oogjes. Ze schrikt zich een hoedje! “Help, help! Wat is dat nou weer.....!” Voordat ze begrijpt wat

de richting van het water waar ze zelf vorig jaar geboren werd. Ze loopt en ze loopt en ze loopt. Een

er allemaal gebeurt, wordt ze heel voorzichtig opgepakt door twee grote handen. En even later staat

héél eind! Dóór het hoge gras, langs bloemen, langs struiken, langs bomen.....

ze een eindje verderop in het gras op haar eigen pootjes. Ze is weer vrij!

Boem!!! “Au!” Opeens stoot ze haar neus ergens tegenaan. Wat is dat nu weer? Ze ziet niets.
Of toch wel? Patty moet héél goed kijken om te zien wat het is.
Het lijkt wel een grote lap stof met allemaal gaatjes
er in. Je kunt er doorheen
kijken. Patty kan
het bijna
niet zien.
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door
José Mangelsdorf

Maar het

Wat is er gebeurd? Wel, Patty was niet zomaar in een diep gat gevallen..... Nee, ze viel in een emmer
die dierenvrienden daar expres hadden ingegraven. En die doek waar Patty tegenaan liep, is inderdaad een heel lang net, dat daar óók door dierenvrienden gespannen was. Ook dàt deden ze expres.
Ze deden dat omdat ze niet willen dat Patty en de andere padden bij de straat kunnen komen waar
auto’s rijden. Want padden zijn maar klein. Ze zijn zó klein dat automobilisten de padden die willen
oversteken meestal niet eens zién. Ze rijden er zó overheen. Vandaar! Het felle licht was het licht van
een zaklantaarn. En die twee grote handen die Patty zo voorzichtig oppakten en naar de overkant van
de straat brachten, die waren van een dierenvriend. Een echte dierenvriend.

houdt
haar wel
tegen. ‘Nou,
dan loop ik er

Patty is maar wàt blij dat ze haar weg weer kan vervolgen. Hoort ze daar in de verte geen gekwaak?
Ja hoor! Snel gaat ze in de richting van het geluid. En even later komt ze bij de vijver waar al een heleboel padden en kikkers elkaar gevonden hebben. “Kwaak, kwaak” klinkt het hier, “kwaak,

wel omheen’, denkt ze.

kwaak”. Dan ziet Patty haar vader en haar moeder en een heleboel broertjes,

‘Of misschien zit er wel

zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Wat gezellig! Iedereen is er! Ie-

ergens een gaatje waar
ik doorheen kan kruipen.’

dereen is blij! En samen maken ze een heel groot feest
met een boel gekwaak. Een echt lentefeest!

