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Ridder Muis stormt de kaaswinkel binnen.
De kaasboer staat achter haar toonbank.
Muis zwaait gevaarlijk met het zwaard in haar hand 
en briest:
‘Sidder en beef!
Hier is Ridder Muis!
Ik hak iedereen in mootjes die niet doodsbang voor 
mij is.
Geef maar toe dat je doodsbang bent.
Geef het maar toe, kaasboer.
Geef toe!
En geef me ook een stuk kaas. 
En snel een beetje!’
Muis wacht op een reactie.
Er gebeurt niets.
De kaasboer heeft haar niet gezien. 
Muis is te klein om boven de toonbank uit te komen.
De kaasboer heeft wel iets gehoord.
‘Is daar iemand?’ vraagt ze verbaasd.
Muis springt driftig op en neer.
‘Is daar iemand!
Is daar iemand!
Verdraaid, hier ben ik!
Hallo!
Hier!’
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‘Ik dacht echt dat ik iets hoorde,’ zucht de kaasboer, 
die echt dacht dat ze iets hoorde. 

Draak staat voor de kaaswinkel en kijkt door het 
raam naar binnen.
Ze voelt mee met haar vriendin. 
Ze wil haar helpen en steekt haar hoofd naar 
binnen.
‘Kijk toch even wie er voor je neus staat, trien!’ 
roept Draak boos naar de kaasboer.
Die schrikt zich lam en rent doodsbang weg.
‘Een draak! 
Help, een draak!’ roept ze terwijl ze bang naar 
buiten vlucht.
‘Dankjewel, hoor,’ zegt Muis tegen Draak.
‘Graag gedaan, hoor,’ glimlacht Draak tevreden.
Ze helpt haar vriendin graag.

Maar Draak had niet gehoord dat de ‘dankjewel’ 
van Muis geen echte ‘dankjewel’ was.
Soms zijn vriendelijke woorden niet zo vriendelijk 
bedoeld.
Muis bedoelde niet ‘dankjewel’ zoals in ‘dankjewel’, 
maar ze bedoelde:
‘Je hebt het helemaal verpest.
De kaasboer ging net doodsbang voor mij worden. 
Maar daar kan jij niet tegen. 
Jij bent jaloers omdat ik een ridder ben.
En jij maar een ieniemienie draakje. 
Iedereen vindt een ridder stoer.

Met dat zwaard en die helm.
Iedereen is bang voor een ridder. 
Ook de kaasboer. 
Maar daar kan jij niet tegen. 
Daarom heb je het verpest.
Je bent mijn vriendin niet meer.
Ik ga op zoek naar een andere vriendin.
Zoek het maar uit!’ 
Dat bedoelde Muis eigenlijk toen ze ‘dankjewel’ zei.

Muis draait zich om en vertrekt. 
‘Waar ga je heen?’ vraagt Draak bezorgd. 
‘Ergens waar jij niet bent,’ zegt Muis. 
Ze stapt boos weg. 
Draak wil haar volgen, maar Muis draait zich 
kwaad om.
‘Waag het niet mij te volgen!’ sist ze boos. 
En weg is ze. 
Draak blijft alleen achter. 
Eenzaam en verdrietig.




