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Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit: 
Kikkers, kikkers en nog meer kikkers, geschreven door Erik van Os en Elle 
van Lieshout. Illustraties: Lars Deltrap. Uitgeverij de Inktvis.
 
In het boek staan nog veel meer moppen, verhalen, informatieve teksten en 
gedichten om samen te lezen. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via 
www.inktvis.nl
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Hoi pap, Korhan komt hier spelen.
Hebben wij trouwens een woordenboek?

Natuurlijk.
Ik pak het wel even uit de kast.
     
Staat het woord driftkikker er in?
Zoek jij dat even op?
     
Doe ik.
Hier staat het al: een driftkikker is een driftkop.

Een driftkop?
Dat is toch als je heel boos bent?

Klopt.
Niet zomaar boos, maar heel kwaad, woest.
Iemand die ontploft van kwaadheid om iets kleins.

Kai

vader

Kai

vader

Korhan

vader

Kai vader

Driftkikker

Kai en Korhan zijn vrienden. 
Korhan komt bij Kai thuis spelen. 

De vader van Kai is er ook.

Korhan
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Bijvoorbeeld omdat hij geen snoepje krijgt.
Dan zeg je: ‘Wat ben jij een driftkop, zeg!’

Of: ‘Wat ben jij een driftkikker.’
    
En weet je ook wat een kale kikker is?

Uh…, een kikker die net naar de kapper is geweest?

Of een kikker die net verveld is? 
Zijn huid is eraf gevallen.
Dat kan hoor.
    
Mis.
Een kale kikker is iemand die heel arm is.

Waarom is dat dan een kikker?
    
Tja, zo zeg je dat.
Ik zeg ook vaak: ‘Wat ben jij een engeltje.’
Dat heeft ook niks met een engeltje te maken.
Dan vind ik jou gewoon lief.

Staan er nog meer kikkerwoorden in?

Gifkikker.

Die ken ik. 

Kai

vader

Kai

Korhan

vader

Kai

vader

Korhan 

vader

Kai



4

Een aardbeikikker is een gifkikker.
Er zijn heel veel soorten gifkikkers.

Dat klopt.
Maar soms noem je een mens een gifkikker.
Daar kun je maar beter uit de buurt blijven.
Dat is net zoiets als een driftkikker.
Maar een gifkikker roept heel gemene dingen, als hij 
boos is.
De woorden uit zijn mond zijn net vergif.
    
Staan er nog meer van die dingen over kikkers in?

Wat is een opgeblazen kikker?

Dat weet ik.
Dat deden ze vroeger.
Kinderen stopten een rietje in een kikker zijn gat.
En dan bliezen ze hem op.
Dat was een spelletje.

Wat gemeen.
Dat doe je toch niet.

Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn opa.
Maar met een opgeblazen kikker bedoel je ook een 
mens. Dat is iemand die heel verwaand is.
Die vindt zichzelf heel goed en heel belangrijk.

Kai

vader

Kai

vader

Korhan 

Kai

vader
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Nou heb ik wel genoeg van kikkers gehoord, pap.
Ga je mee buiten spelen, Korhan?

Dat wil ik wel, maar het regent.    

We wonen niet voor niks in een kikkerlandje.

Hoezo, een kikkerlandje?
Wat is dat nou weer?
    
Dat zeg ik niet, Kai.
Ik mocht toch niets meer over kikkers zeggen!

Kai

Korhan 

vader

Kai

vader




