Det var ikke alle katte, der var så heldige at blive 17 år. Derfor var
katten Mister meget stolt af sin alder.
”17 år uden sygdom og ulykke, ” sagde han, mens han løftede
halen og blinkede på en meget vigtig måde. Mister havde altid
været den smidigste kat i kvarteret, og han var den bedste til at
klatre i træer. Det vidste alle, så derfor havde Mister ret til at føle
sig vigtig.
Men Mister var blevet gammel. Det opdagede han, da han forsøgte
at klatre op i sit yndlingstræ. Det var, som om træet gjorde alt for
at skubbe ham ned. Mister klatrede alligevel helt op i toppen, for
han var den bedste klatrekat i kvarteret.
Dagen efter forsøgte Mister igen, men ikke nok med at træet forsøgte at skubbe ham ned; det var også, som om det var blevet både
højere og mere stejlt.
Mister kiggede rundt for at se, om nogle af nabokattene opdagede,
at han ikke kunne klatre. Det gjorde de ikke, så han besluttede, at
det ville være helt i orden at gå ind i den bløde stol og tage en lur.
Mister sov i fem timer, og da han vågnede, var det, som om luren
ikke var helt færdig. Mister var noget så træt, og kunne det virkelig
passe, at der nu var 100 kilometer hen til madskålen? Sådan føltes
det.
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Men Mister gik alligevel hele den lange vej hen til maden, for
kvarterets vigtigste kat skulle jo spise.
Da han var mæt, kiggede han ud ad vinduet. Han kunne se det
store træ derude, og han kunne mærke i hele kroppen, at træet
trængte til at blive klatret i. Men den bløde stol trængte også til at
blive sovet i, og han var så træt. Mister besluttede sig for at sove
først, og når han var færdig med sin lur, kunne han klatre i træet.
Mister sov i et helt døgn. Men det vidste han ikke, og da han
vågnede, tænkte han, at han da godt lige kunne tage et par timer
mere.
”Åh, du er vågen, Mister!”
Det var Misters menneske, der sad på gulvet ved siden af den
bløde stol.
”Sikke noget larm. Hvad skal det gøre godt for,” sagde Mister.
Mennesket svarede ikke, men kløede Mister i nakken. Det kunne
Mister godt lide. Han kunne også lide mad, og han var da blevet
helt sulten.
Desværre var der adskillige bjerge, der skulle bestiges, inden han
nåede hen til madskålen. Mens Mister gik den anstrengende tur,
kiggede han ud på træet og tænkte ”i morgen. I morgen kan jeg
klatre”. Så spiste han sin mad og gik tilbage til den bløde stol.
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