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In het ei was het aardedonker,
maar de storm klonk heel dichtbij.

Ze hoorde iets spinnen… een zwiep!
De wereld draaide om

en kwam met een bonk en een kraak
tot stilstand.

‘Wat is dat?’ vroeg een zacht stemmetje.

‘Mogen we het opeten?’ vroeg een ander.

‘Natuurlijk niet! Het is een vogel!’ zei een derde.

‘Een roodborstje, denk ik,’ zei de volgende.

‘Laten we haar houden,’ zei het allerzachtste stemmetje.

‘We noemen haar… Robin.’

‘Tjilp!’ tjilpte Robin. Die naam klonk goed. 
‘Robin de roodborst.’



‘Broodkruimels!’ fluisterde Pap.

‘Taartkruimels!’ mompelde Pip.

‘Koekkruimels!’ zuchtte Dink.

‘Hoe kruimeliger, hoe beter!’ tjilpte Robin, 
en ze zette haar veren op, zodat ze 

op muizenoren leken.

De beste kruimels lagen in het Mjensenhuis, 
maar om die te snaaien moest je H E E L  zacht doen, 

anders werd de Kat wakker. 

In het hol was het 
warm en knus en de 

muizenfamilie droomde 
van kruimels.


