
Poes - je        mauw,        kom      eens        gauw

Dikkie Dik ligt in zijn mand.

‘Kom je buiten spelen?’ vraagt Poes Muis.

Maar Dikkie Dik slaapt. Hij hoort niets.

Poes Muis weet wel een manier om Dikkie Dik 

wakker te maken. Ze neemt een sprong en... 

speelt het begin van ‘Poesje mauw’ op de piano.
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Rover steekt zijn kop om de hoek van de deur. 

‘Hallo Dikkie Dik,’ zegt hij. ‘Ik hoor pianomuziek! 

Mag ik ook een stukje spelen?’

Voordat Dikkie Dik antwoord kan geven, 

klimt Rover op de pianokruk en stampt met 

zijn poten op de toetsen.

Ik      heb      lek - ke  -  re           melk     voor     jou
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En        voor        mij           rijs   -    te     -     brij

Opeens stormt Vlekje naar binnen.

‘Hé, dat liedje ken ik!’ roept hij.

Vlekje springt op de kruk van de piano en speelt:
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