jos is in de wei
hij eet koek
mus is er ook
zij zit op een muur
en is heel blij
Mus vliegt naar het hek,
ze fluit een vrolijk lied.
Jos loopt naar het musje toe.
Wat een mooi liedje is dat!
Dan ziet Jos een poes hoog in de boom.
Ben je daarom zo blij Mus, omdat poes bang in de boom zit? Poes schreeuwt: "miauw, miauw..."
wel tien keer achter elkaar. Jos rent naar poes toe en wil haar helpen. Maar het vogeltje wordt nu
boos. Poes zat mij achterna en nu is ze bang. Laat haar daar maar lekker zitten want ik heb geen
medelijden met haar. Maar Jos gaat poes wel helpen.
Nu is het vogeltje heel erg boos en ze krijgen ruzie. Jos klimt in de boom en bevrijdt het poesje
dat op een boomtak angstig zit te kijken. Het musje is verstandig en vliegt nu gauw de boom weer
in. Poes heeft geleerd van de achtervolging en zal nooit meer in een boom klimmen.
Jos ruikt iets vies. Hij kijkt naar zijn schoenen en ziet dat hij in een koeienvlaai heeft getrapt. “Hoe krijg ik
die schoon?” vraagt Jos zich af. Hij trekt een bosje droog gras uit de grond en begint zijn schoenen schoon
te wrijven. Maar echt schoon worden zijn schoenen niet.
Nu ziet hij ook dat zijn broek gescheurd is. Dat zal zijn moeder niet leuk vinden. Maar ze is erg creatief en
kan de broek vast nog wel maken op de naaimachine. Hij kijkt om zich heen en ziet dat het poesje is
verdwenen. Het vogeltje fluit weer een vrolijk wijsje. “Ben je niet meer boos op mij?” vraagt Jos. “Ik kon
dat zielige poesje toch niet in de boom laten verhongeren?”
Het musje vergeeft Jos en slaat zijn vleugels uit. Jos gaat op een sukkeldrafje naar huis. Onderweg moet hij een
drukke verkeersweg oversteken. Hij gaat bij een zebrapad stilstaan en wacht tot de grote vrachtwagen, die hij in de
verte ziet aankomen, langs is gekomen. Dan kijkt hij nog een keer naar links, naar rechts en nogmaals naar links en
steekt over. Thuis aangekomen is zijn moeder gelukkig niet boos over de scheur in zijn broek. Ze maakt lekkere
chocolademelk voor hem en Jos typt het hele verhaal in een Worddocument op de computer. Later wil hij journalist
worden en daarom wil hij journalistiek gaan studeren.
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