Vier dappere muisies
ln het Noorderland, op de ijsblauwe vlakten, wonen de witte wintermuisjes.
Op sneeuwwitte velden, tussen sneeuwwitte bergen, in warme huisjes van steen.
Jonge wintermuisjes, oude wintermuisjes, allemaal in dezelfde muizenhuisjes, al meer dan honderd
jaar onder een sneeuwwit dak.
ln het Oosterland, aan het pad van de zon, wonen de rode lentemuisjes.
Op grasgroene velden, tussen bladgroene bomen, in veilige huisjes van hout.
jaar
Jonge lentemuisjes, oude lentemuisjes, allemaal in dezelfde muizenhuisjes, al meer dan honderd
onder een vaalbruin dak.
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ln het Zuiderland, onder de gloeiend hete luchten, wonen de bonte zomermuisjes'
Op zandgele velden, tussen zandgele heuvels, in koele huisjes van
)
Jonge zomermuisjes, oude zomermuisjes, allemaal in dezelfde muizenhuisjes, al m&r dan honderd
jaar onder een krijtwit dak.

doek.

ln het Westerland, onder de waaiende wolken, wonen de grijze herfstmuisjes'
Op natblauwe velden, tussen diepblauwe golven, in hoge muizenhuisjes van staal.
Jonge herfstmuisjes, oude herfstmuÍsjes, allemaal in dezelfde muizenhuisjes, al meer dan honderd
jaar onder een roodbruin dak.
Op een dag verlaat één van de witte muisjes het Noorden. Het jonge muisjes Kjeld.
Hij wil weten of er meer is dan alleen maar winterland.
Het wordt een lange, moeilijke reis. Langs een glibberig pad.

Met ijsbergen, sneeuwstormen en drijvende schotsen onderweg.
En ijskoud water, waar kleine muisjes in verdrinken kunnen.

Maar Kjeld gaat niet terug. Hij wil het Zuiden zien.
Diezelfde dag verlaat één van de rode muisjes het Oosten.
Het jonge muisje Mai Li.

lenteland.
gevaren.

Zij wil weten of er meer is dan alleen maar
Het wordt een lange, moeilijke reis. Langs een pad vol
Met donkere bossen, snijdend gras en brede sloten onderweg.
En spokeplanten waar kleine muisjes bang van worden'
Maar Mai Li gaat niet terug. Zij wil het Westen zien.
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Diezelfde dag verlaat één van de bonte muisjes het Zuiden.
Het jonge muisje Zaïd.
Hij wil weten of er meer is dan alleen maar zomerland.
Het wordt een lange, moeilijke reis. Langs een gloeiend pad.
Met zandstormen, steenblokken en steile rotsen onderweg.
En diepe ravijnen, waar kleine muisjes in verdwijnen kunnen.

Maar Zaïd gaat niet terug. Hij wil het Noorden zien.
Ook diezelfde dag verlaat één van de grijze muisjes het Westen.
Het jonge muisje Silke.
Zij wil weten of er meer is dan alleen maar herfstland.
Het wordt een lange, moeilijke reis. Langs een pad zonder houvast. Met zeeën water, donderluchten
en tornado's onderweg.
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En zuigendé modder, waar kleine muisjes in weg kunnen zakken.

Maar Silke gaat niet terug.
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wil het Oosten zien.

Vier dappere muisjes. Uit alle windstreken één.
Na veertig dagen komen ze aan op het Kruispunt van Paden. Over het pad van de lucht... het witte
wintermuisje Kjeld.
Over het pad van het vuur... het rode lentemuisje Mai Li.
Over het pad van de aarde... het bonte zomermuisje Zaid.
Over het Pad van het water... het grijze herfstmuisje Sílke.
Ze bekijken elkaar en besnuffelen elkaar. Praten met elkaar.
En... spelen met

elkaar.
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En grote muizen krijgen weer kleihe muisjes.

ln de Speeltuin van Plezier spelen 22 muizenkinderen. Van wintervader Kjeld. Van lentemoeder Mai
Li. Van zomerpapa Zard. En van herfstmama
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Silke.
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Op het Kruispunt van Paden heeft het muizenvolk een kleurenstad gebouwd.
Met warme huisjes van steen, en veilige huisjes van hout.
Met koele huisjes van doek, en hoge huisjes van staal.
Ze eten samen, ze drinken samen.
Ze hebben, oud en jong, de hele dag plezier.
En geven hun kinderen de mooiste namen:
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