5.

LEEG
Kat zit hoog in zijn boom.
Hij ziet zijn baas in de tuin.
Brengt hij iets voor in zijn kom?
Nee, zijn baas maait het gras.
Kat wacht tot hij klaar is.
Nu haalt hij vast voer, denkt hij.
Maar nee, zijn baas pakt een schaar
en hij snoeit de heg.
Dan loopt zijn baas het huis in en uit.
Hij brengt een doek mee
en een dweil
en een slang
en een bak.
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Kat rekt zijn nek.
Waar is zijn baas nu?
O nee, schrikt hij,
mijn baas loopt ons huis in.
Wat is hij van plan?
Zijn baas komt hun huis al weer uit.
Wat heeft hij mee?
De bak.
Zijn baas loopt naar de hoop mest.
Daar giet hij de bak leeg.
En hij gaat nog door.
Hij spuit hun huis schoon met de slang.
Hij wrijft de vloer droog met de dweil.
Met de doek lapt hij het raam.
Kat wipt van tak naar tak.
Nee!
Stop!
Hou op!
Maar zijn baas snapt het niet.
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‘O,’ kreunt Kat.
Hij grijpt naar zijn buik.
‘Scheelt er wat?’ vraagt Mus.
Ze landt net op een tak naast hem.
‘Mijn baas was in ons huis,’ zegt Kat,
‘met een slang
en een doek
en een dweil.’
‘Fijn,’ zegt Mus.
‘Dan is ons huis vast schoon.’
Kat schudt zijn hoofd.
‘Hij had ook een bak mee.
Hij ging met
die bak vol vuil
naar de hoop mest.’
‘Wat!’ roept Mus.
‘Hij deed toch niets weg uit ons huis?
Dat moet ik zien.’
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Vlug vliegt ze
heen en weer.

‘En?’ vraagt Kat.
Mus slaat haar vlerk voor haar kop.
‘Een ramp,’ steunt ze.
‘Ik keek door het raam.
Jouw plek is weg.
Mijn bloem aan de muur is ook weg.
Ons huis is leeg,’ zegt Mus.
‘Maar er is nog meer.
Jouw baas deed de knip op de deur.’
‘Nee toch!’ roept Kat.
‘Is ons huis op slot?
Wat nu?’
‘Ik weet het niet,’ zegt Mus.
‘Ik ook niet,’ zegt Kat.
‘Ik voel me leeg.’
‘Ik ook,’ zegt Mus.
‘Zo leeg als ons huis.’
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