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Et par glade sokker med bamser på
ligger i en butik.
De glæder sig
til at komme på
et par bløde barnefødder.

Og en dag sker det.
Sines mor køber sokkerne,
og Sine bliver glad.
Hun elsker sokker med bamser på.



Men Sines mor er ikke glad.
For sokkerne lugter,
og de skal til vask.
En dag, da Sine er i bad,
tager mor sokkerne
og gemmer dem.
Hun lægger de sure sokker
under en masse vasketøj.
„Puha, sure sokker,” siger hun.

Hver dag fra morgen til aften
går Sine med sine sokker.

Hun sover med dem på,
og sokkerne er glade.



Men sokkerne vil ikke finde sig i
at ligge der og være sure.
De kravler op af vasketøjskurven
og beslutter at gå ud i verden
for at blive glade igen.

Så får de øje på et cirkus.
Nogen sidder i et telt og griner.
Det må være det rigtige sted at gå hen.

De sure sokker finder sig en god plads.
En lille dreng ser på sokkerne.
„Puha, sure sokker. De lugter,”
siger han og smider dem ned på gulvet.
Nu bliver de sure sokker endnu mere sure.
De finder en ny plads tæt ved manegen
og ser på en klovn, som laver sjov.



Klovnen opdager de sure sokker.
Han løfter dem op med to fingre
og lugter til dem.
„Puha, sure sokker,” siger klovnen
og kaster dem højt op i luften.
Folk griner.
Men de sure sokker griner ikke.
De skynder sig ud af teltet. 

De sure sokker går deres vej.
De går længe.
Så får de øje på et tivoli.
De ser en rutsjebane med børn,
der ser ud til at være glade.
De sure sokker går ind i tivoli. 
Der er radiobiler, flyvemaskiner,
rutsjebane og spillehaller.




