Rikki
Rikki =
Dokter=
Klein konijn=
Groot konijn=
Ander konijn=
Rest van de konijnen=
Verteller: Er bestaan dikke konijnen en dunne konijnen, lange konijnen en
korte konijnen, slimme konijnen en domme konijnen, schone konijnen en vieze
konijnen, brave konijnen en stoute konijnen, meisjeskonijnen en jongenskonijnen.
En allemaal hebben ze twee lange oren. Die had Rikki ook, alleen…..
Rikki’s oren waren anders. Konijnenoren horen mooi rechtop te staan,
ALLEBEI! (Konijnen wijzen hun oren aan). En het rechteroor van Rikki HING.
(Rikki laat zijn oren goed zien)
Andere konijnen: Hangoor! Slapoor! Zet je oor rechtop, net zoals wij!
Verteller: twee rechte oren. Rikki wilde niets liever, maar hoe? Àat zou
Rikki kunnen doen?
Rikki boog zijn hoofd naar beneden. Nu stonden zijn oren rechtop. Rikki,zo kun
je toch niet altijd blijven staan?
Rikki: Nee.

De andere konijnen beginnen te lachen.

Dus verstopte Rikki zijn oren. Onder een oude muts van zijn oma. De
konijnen moesten heel hard lachen, zoiets geks hadden ze nog nooit gezien.
Verteller: Hij rolde zijn oren in een verband.
De konijnen begonnen weer te lachen.
Verteller: Hij probeerde het met een tak en een wasknijper. Kan jij zo altijd
blijven rondlopen, Rikki?
Rikki: nee
De konijnen begonnen weer te lachen.
Maar niets hielp.
Rikki: Ik snij dat stomme rotoor er nog af. En die stomme rotkonijnen wil ik
ook nooit meer zien.
Àat kon Rikki nog meer doen?

Misschien moest hij wel naar de dokter gaan.
En het leek alsof zijn oor slapper hing dan ooit tevoren.
De dokter onderzocht Rikki’s oor vanbinnen en vanbuiten. Hij keek heel goed.
Alle resultaten schreef hij op.
Dokter: Er is niks mis met jouw oor. Hij is niet zo stevig, maar je kunt goed
horen. Alle oren zijn anders.
Verteller: onderweg dacht Rikki diep na over alles wat de dokter had
gezegd. Dat alle oren anders waren en zo. Dat was waar.
Àat voor oren heeft mama? Lieve oren. En papa? Sterke oren.
Opa had slimme oren. En oma? Hele zachte.
En jij Rikki? Rikki: Ik heb 2 verschillende oren.
Een omhoog en een omlaag.
Rikki moest er zelf om lachen. OMHOOG, OMLAAG….
Klein konijntje: Daar komt Rikki!
Groot konijn: Hoi Rikki! Leuk dat je terug bent. Het was saai zonder jou.
Ander konijn: Kun je nog trucjes met je oren?
Rikki: Ja. Àacht maar af.

(Rikki pakt een bak en hangt aan elk oor een wortel).
Verteller: Kijk, nu hangt bij iedereen een oor omlaag en staat er een
omhoog. En voor een keertje waren alle konijnen hetzelfde!!!

