
het verdwaalde konijn

Een konijntje woonde met zijn vader en zijn moeder en zijn broer-
tjes en zijn zusjes in een hol. Een gezellig, warm hol onder een oude 
eikenboom.

Op een dag was het mooi weer en het konijntje kreeg zin om een 
wandeling te gaan maken. Hij mocht eigenlijk niet alleen, maar hij 
dacht: ik ga maar een klein eindje. Hij liep tot aan de kastanjeboom 
en daar sloeg hij rechtsaf, de lange laan in. De lange laan was van 
goud, want de zon scheen tussen de bomen door. Tenminste, ver- 
derop. Waar het konijntje nu liep, was het zand gewoon grijs en 
waren de bomen gewoon groen.
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Ik ga naar dat gouden stuk, dacht het konijntje en hij holde  
erheen. Maar toen hij dichterbij kwam,  
werd het zand weer grijs  
en werden de bomen groen.  
Het goud lag nog verderop.

Had het konijntje nu maar omgekeken.  
Dan zou hij gezien hebben dat de zon  
achter hem ook alles van goud maakte. Dan was hij wel omgedraaid. 
Maar het konijntje keek niet om.  
Hij hipte verder,  
steeds verder. 

Hij kwam langs hoge dennenbomen, langs een knoestige beuk, 
hij stak een stukje gras over, sprong over een greppel en kwam in 
het struikgewas.

Daar rook het lekker en er gonsden bijen, want er stond een  
bloesemboom. En overal scheen de gouden zon, maar steeds op  
de plek waar het konijntje niet zat.
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Ik begrijp niet hoe dat komt, dacht het konijntje en hij kroop 
onder het struikgewas uit en holde naar een lichte plek.

Daar lag de grote waterplas, met riet eromheen. Het ritselde in de 
wind, en er staken pluimen bovenuit, die diepe buigingen maakten. 
Het konijntje zette zijn oren recht omhoog en boog netjes terug.

Hoe kom ik toch bij het goud? dacht hij en hij hipte weer verder.
Door het hoge gras, langs een rij witte berken, onder een brede, 

rode beukenboom door, langs een elzenbosje en om een grote 
stekelige braamstruik heen.

‘Au!’
De braamstruik had hem gestoken. 

Een gemene doorn, van een tak die 
ver het gras in was gegroeid, 
zat in zijn poot.  

‘Au!’

Die doorn moest mammie er maar uit trekken. Op drie pootjes 
hinkte het konijn terug.

Terug?
Maar welke kant was dat op?
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