
‘Kom op Felix, vandaag gaan we naar het badhuis,’ zegt Lucius. Felix blaft vrolijk. Lucius pakt 
zijn geldbuidel en samen rennen ze naar buiten. ‘Wie er het eerste is!’ roept Lucius. Hij rent 
zo snel als hij kan door de pottenbakkerstraat. Felix volgt kwispelend.  
 
‘Ave, Lucius en Felix,’ zegt de pottenbakker. ‘Waar gaan jullie zo vlug naartoe?’ ‘Naar het 
badhuis, mama helpen met de zieken verzorgen.’ Lucius en Felix rennen verder. Ze komen 
langs rijen met dakpannen die te drogen liggen. Felix stapt per ongeluk met zijn pootjes in de 
klei. De afdruk van zijn poten staat in de dakpan. Gelukkig heeft niemand het gezien.  
 
In het badhuis doet Lucius zijn schoenen uit. Felix moet buiten wachten. Hij likt aan zijn 
pootjes. En spuugt het meteen uit. De klei is heel zout!  
 
Lucius haalt in het badhuis water en doeken voor de zieken. Ze krijgen van hem allemaal 
koud linnen tegen de koorts. ‘Dank je wel,’ murmelt een vrouw, ‘mag ik ook wat drinken 
alsjeblieft?’ Lucius schenkt wat wijn in. Hij heeft zijn moeder nog niet gezien. Die onderzoekt 
misschien een patiënt.  
 
De dame is blij met de wijn. Ze pakt Lucius’ hand en legt er een gouden [?] ring in. ‘Die is 
voor jou,’ zegt ze. ‘Het is mijn geluksbrenger. Ik heb hem niet meer nodig. Bewaar je hem 
goed?’ Lucius knikt. ‘Dank je wel!’ Hij stopt de ring in zijn buidel. Dan loopt hij zachtjes weg 
uit de ziekenzaal.  
 
Als hij voorbij de kraampjes loopt, ziet hij iets glinsteren. Hij gaat op de grond zitten en kijkt 
onder het doek. Het is een schitterende steen! Zo’n mooie heeft hij niet eerder gezien. Hij 
pakt de steen en bekijkt hem heel goed. Er lijken wel kleine glittertjes op te zitten. Lucius 
stopt de steen bij de ring in de buidel.  
 
Als Lucius naar buiten komt, heeft Felix een heel groot bot tussen zijn tanden. Hij kwispelt en 
springt tegen Lucius op. ‘Wat knap, waar heb je die gevonden?’ vraagt Lucius. Felix rent 
vooruit. Achter de winkels zien ze een heel diepe kuil. Felix springt erin en begint te graven. 
Steeds dieper en dieper en dieper. ‘Niet zo ver,’ zegt Lucius, ‘dadelijk kom je er niet meer 
uit.’ 
 
Maar Felix graaft verder. En dan zit hij vast. Zachtjes huilt hij. Lucius steekt eerst zijn 
rechterhand uit. Daarna zijn linkerhand. Hij gaat plat op zijn buik liggen. Lucius kan Felix niet 
pakken. Hij reikt nog nét iets verder… Dan valt Lucius ook in de kuil. ‘Help!’ roept Lucius, ‘We 
zitten vast!’ Felix blaft zo hard als hij kan. 
 
Daar komt de koopman aangelopen vanuit het kraampje. En de pottenbakker vanuit de 
winkel. Samen helpen ze Lucius en Felix weer terug uit de diepte. Het bot blijft liggen in de 
kuil. ‘Zo,’ zegt de pottenbakker, ‘nu kunnen jullie weer verder spelen. Maar alleen aan de 
voorkant van de winkels. Ik heb wel wat klei over. Daar kunnen jullie vast iets moois van 
maken.’ 
 
Lucius gaat aan de slag. Eerst maakt hij een potje. Dan maakt hij een afdruk van zijn eigen 
hand. Felix snuffelt aan de klei. Hij likt er maar niet meer aan. ‘Felix, staat stil,’ zegt Lucius, ‘ik 
ga jou namaken in klei.’ 



 
Als Lucius klaar is, heeft hij een klein hondje gemaakt. ‘Kijk, dit ben jij,’ vertelt Lucius aan 
Felix. De klei-hond mag in de oven. ‘Je bent een natuurtalent,’ zegt de pottenbakker, ‘kom 
straks maar terug, dan kun je jouw kunstwerk meenemen.’ Lucius en Felix blijven liever bij 
de oven kijken. Dat duurt alleen erg lang. Lucius verveelt zich. Hij opent zijn buidel. Daar 
zitten de schatten in die hij vandaag heeft verzameld. ‘We moeten deze heel goed bewaren,, 
zegt Lucius, ‘ze zijn zo bijzonder.’ Felix houdt zijn hoofd scheef. Dan blaft hij twee keer kort. 
‘Heb je een idee?’ vraagt Lucius. 
 
Felix loopt terug naar de kuil. Daar ligt nog steeds zijn bot in de diepte. ‘Dat is jouw schat,’ 
zegt Lucius, ‘maar daar kunnen we nu niet bij.’ Felix knikt. Dan snapt Lucius wat zijn hond 
bedoelt. ‘Wacht hier!’ Hij rent terug naar de oven. Zijn kunstwerk is klaar. Lucius stopt de 
klei-hond in zijn buidel. Hij gaat zijn schatten heel goed bewaren – diep in de grond! 
 
Plechtig toont Lucius de schatten aan Felix. De gouden [?] ring, de blinkende steen en de 
hond van klei. Felix maakt voor iedere schat een kleine buiging. Dan gaan alle voorwerpen 
terug in de leren buidel. Lucius knoopt die goed dicht. Hij laat het zakje in de kuil vallen. Ze 
gooien er al het zand weer bovenop. Helemaal bovenop legt Lucius een grote kei. ‘Dan 
kunnen we onze schat altijd terugvinden.’ Felix en Lucius kijken nog even naar de plek waar 
de schat ligt. Dan horen ze Lucius’ moeder roepen vanuit het badhuis. ‘Kom op, Felix,’ roept 
Lucius, ‘wie er het eerste is!’ 
 


