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Klein-Mannetje was een héél klein mannetje. Hij woonde in 
een oude schoenendoos.
Klein-Mannetje was gelukkig en tevreden.
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Maar het regende drie dagen en drie nachten lang.
Helaas is dat voor een schoenendoos wat al te veel. Op de 
derde dag zakte hij langzaam in elkaar.

Op een dag begon het te regenen.
“Regen is goed voor mijn tuintje,” zei Klein-Mannetje 
verheugd.
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Nu heb ik geen huisje meer, dacht hij treurig.
Er zat een vogel in de boom die riep: “Kom toch boven, bij 
ons is het droog en gezellig!”

Klein-Mannetje pakte zijn spullen in een rode zakdoek en 
ging ervandoor. Onder een dikke boom bleef hij staan.
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... viel naar beneden. 
Dat komt ervan, dacht hij. Als je geen vogel bent, kun je 
maar beter op de grond blijven.

Klein-Mannetje klom in de boom, al hoger en hoger en...
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