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siep is weg!

dag! hier is mus.
ik ben bij sam.
en bij zijn poes siep.
ze is leuk en lief.
siep eet ook heel veel.
maar waar is ze?
sam, waar is siep?
weet je het niet?
dan is ze weg!
kom met me mee, sam!
we gaan op zoek.





is siep op het dak?
nee, daar is ze niet.
is ze op de muur?
nee, ook al niet.
kom mee, sam!
we gaan naar die boom.
daar op de hoek.
is ze daar?
ja, ik zie haar!
ze is hoog in de boom.
poes loopt op een tak.
kom maar hier, siep!



siep wil niet.
ze ziet een mees op een nest.
siep wil naar het nest gaan!
dat mag niet, poes!
dat nest is van die mees!
weg daar!





ik los het op, sam!
ik lok siep met een koek.
die zit in mijn tas.
kom hier, poes!
eet mijn koek maar op.
jij mag het ei van de mees niet!

siep is weer uit de boom.
ze zit bij sam op de arm.
ze nam het ei niet weg.
ze koos voor de koek.
siep eet heel vaak koek.
het is raar maar waar.

het is al laat.
ik moet naar huis. 
dag siep en dag sam!
ik kom snel weer.
tot dan!
dag mus!



de poes is weer weg!

dag! ik ben weer bij sam.
ik pas op siep.
want sam gaat naar zijn oom.
dag, sam! 
tot zo.

dag, siep!
wat ben je dik!
je eet veel te veel.
kom, dan gaan we wat doen.
nee, loop niet weg!
waar ben je nou, poes?
siep! siep!
die poes is weer weg!
nou zeg, dat is raar.
ik moet weer op zoek!
maar ik los het op,
want ik ben mus!





ik loop naar de boom.
en tuur naar de tak.
die tak met het nest.
de mees zit er weer.
maar siep is daar dit keer niet.
is ze op de weg?
ik zie haar niet.
waar zit die poes?
ik weet het niet meer.

ik los het wel op, hoor!
want ik heb een plan:
ik pak mijn tas.
en dan maak ik wat.
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