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Harlekijn en Columbina vervelen zich. 
Het regent heel hard buiten, en ze 
hebben alle spelletjes die ze kennen 
al een keer gespeeld. Er is ook niets 
op TV.  
 
Moeder is aan het werk, anders 
hadden ze misschien een taart 
kunnen bakken. Nu is er helemaal 
niets leuks te doen. Harlekijn kijkt  
uit het raam naar buiten. Hij zucht. 



Er lopen druppels aan de 
buitenkant van de ramen naar 
beneden. Harlekijn probeert ze te 
volgen met zijn vinger. Er valt water 
van het dak in een gieter. 

Het maakt een mooi geluid. Drup, 
drup, drup. Net als de kraan na het 
tandenpoetsen, denkt Harlekijn. 
Elke keer als er een druppel valt 
klapt hij in zijn handen. Wat een 
mooi ritme. Columbina komt naast 
hem staan.  
Ze wilt weten wat Harlekijn doet. 
“Waarom klap je?” vraagt ze. 



“Ik weet een nieuw spel,” zegt 
Harlekijn. Columbina kijkt hem aan. 
“Wat voor spel?” vraagt ze. 
“We maken muziek. Op het ritme van 
de regen,” antwoordt Harlekijn. 
Columbina luistert ook naar de 
vallende druppels. Dat is niet echt 
een spel, denkt ze. Maar veel meer is 
er vandaag toch niet te doen. 

“Hoe gaat het spel?”
Harlekijn denkt even. 
“Je mag vijf spullen uit het huis 
zoeken om muziek mee te maken. 
En je mag ook je handen of je voeten 
gebruiken, of je hoofd. En wie de 
mooiste muziek maakt, die wint.” 

“En wie zegt dan wat het mooiste is?” 
vraagt Columbina. 

“Dat doen we samen,”  
zegt Harlekijn.



Columbina en Harlekijn krijgen 
allebei tien minuten om vijf dingen te 
verzamelen om muziek mee te maken. 
Ze proberen van alles uit. Een glas, 
het koffiekopje waar oma altijd uit 
drinkt, de prullenbak. Columbina 
klapt haar boeken dicht om te horen 
welk boek het mooiste geluid maakt. 
Ze kiest uiteindelijk de zwaarste. 

Harlekijn heeft een elastiek gevonden 
en een oude fietsbel. Allebei rennen 
ze van boven naar beneden en komen 
terug met hun handen vol spullen. 
“En nu?” vraagt Columbina. 



“Nu maken we muziek,” zegt 
Harlekijn. Hij knoopt het elastiek 
tussen twee stoelpoten en zet de 
prullenbak ondersteboven neer. Ook 
de fietsbel krijgt een mooie plek. Hij 
heeft ook twee pannendeksels gepakt. 
Columbina legt het zware boek op 
de grond. Ze heeft ook een ketting 
met belletjes in haar haar, en een 
bloemenvaas neergezet.

Harlekijn zet het raam open zodat ze 
de regen goed kunnen horen. Dan 
slaat hij de twee deksels tegen elkaar 
aan. En nog een keer. Columbina tikt 
tegen de vaas met een vork. Ting, 
Ting, klinkt het door de kamer. Het 
elastiek maakt een gek geluid en het 
zware boek geeft een harde knal. 
Ze zijn zo blij dat ze de wedstrijd 
helemaal vergeten. 



Als Harlekijn op de prullenbak 
slaat beweegt Columbina met haar 
hoofd. De belletjes rinkelen vrolijk. 
Columbina zingt en Harlekijn 
gebruikt zijn voeten voor het elastiek. 
Ze denken alleen nog maar aan de 
muziek. Harlekijn danst met zijn 
prullenbak door de kamer. Het is 
buiten zelfs te horen. 

Het is gestopt met regenen. Harlekijn 
legt de prullenmand naast zich neer. 
Ze liggen lachend op de grond.  
“Dat was leuk!” zegt Columbina. “Ja,” 
zegt Harlekijn. “En door onze muziek 
schijnt de zon weer.” Zonder op te 
ruimen trekken ze hun schoenen aan. 
Tijd om buiten te spelen.
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