Η ιστορία του ποντικού
Μια φορά και ένα καιρό ήτανε ένα ποντίκι που ζούσε σε ένα αγροτόσπιτο, κρυμμένο στην τρύπα ενός
τοίχου. Μια μέρα κοιτώντας από την τρύπα του, είδε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και την γυναίκα του, την
ώρα που άνοιγαν ένα πακέτο.
«Τι φαγητό μπορεί να περιέχει;» αναρωτήθηκε το ποντίκι.
Φανταστείτε την έκπληξή του, όταν ανακάλυψε ότι μέσα στο πακέτο ήταν μια ποντικοπαγίδα!
Έτρεξε αμέσως να ειδοποιήσει τα άλλα ζώα της αυλής.
«Υπάρχει μία ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Υπάρχει μία ποντικοπαγίδα στο σπίτι!»
Τότε η κότα του απάντησε αδιάφορα « Αγαπητέ κύριε Ποντικέ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι πολύ
σοβαρό για σένα αλλά μένα δεν μπορεί να με βλάψει».
Το ποντίκι τότε απευθύνθηκε στο γουρούνι:
«Υπάρχει μία ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Υπάρχει μία ποντικοπαγίδα στο σπίτι!»
Το γουρούνι τον κοίταξε με συμπάθεια και του είπε:
«Λυπάμαι πάρα πολύ κύριε Ποντικέ, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εύχομαι, όμως, πραγματικά να μην
πάθεις κακό».
Το ποντίκι γύρισε έπειτα στην αγελάδα και της είπε τα ίδια. Εκείνη του απάντησε:
«Λυπάμαι, αλλά το θέμα της ποντικοπαγίδας είναι κάτι που εμένα δεν με αφορά καθόλου».
Έτσι, λοιπόν, το ποντίκι γύρισε στο σπίτι εντελώς απογοητευμένο …έπρεπε να αντιμετωπίσει το θέμα της
ποντικοπαγίδας μόνο του…
Αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, μέσα στο σπίτι ακούστηκε ένας δυνατός ήχος. Ο ήχος μιας ποντικοπαγίδας
που έπιασε τη λεία της.
Η γυναίκα έτρεξε αμέσως να δει τι πιάστηκε στην παγίδα. Όμως, μέσα στο σκοτάδι δεν μπόρεσε να δει
ότι αυτό ήταν ένα δηλητηριώδες φίδι και όχι ποντίκι και έτσι, την τσίμπησε
Ο άντρας της την πήγε αμέσως στο νοσοκομείο.
Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, η γυναίκα είχε ακόμα πυρετό. Όλοι, βέβαια, ξέρουν, ότι μια ζέστη
κοτόσουπα είναι ό, τι πρέπει, όταν κάποιος έχει πυρετό. Έτσι, λοιπόν, ο άντρας πήρε το καλάθι του και
πήγε στην αυλή για μαζέψει τα υλικά για το φαγητό.
Όμως, η γυναίκα συνέχιζε να είναι άρρωστη. Κάθε μέρα συγγενείς και γείτονες έρχονταν να την δουν και
ο άντρας της για να τους φιλέψει, έσφαξε το γουρούνι.
Δυστυχώς, όμως, η γυναίκα δεν τα κατάφερε…
Πάρα πολύ άνθρωποι ήρθαν να την αποχαιρετήσουν και ο άντρας έσφαξε την αγελάδα για το γεύμα μετά
την κηδεία.
Το ποντίκι όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούσε τα γεγονότα με μεγάλη λύπη.
Έτσι την επόμενη φορά που θα ακούσεις ότι κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα αναρωτήσου, αν στ’
αλήθεια δεν σε αφορά.
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