Második útravaló: Nem vagy egyedül!

Az egér és az oroszlán
Messze-messze a forró homoksivatag közepén, élt egyszer egy
kisegér. Kényelmes lakása volt a piramis két kockája között.
Történt egy reggel, hogy a szokottnál is korábban ébredt. Gyorsan
kiugrott az ágyból, megmosakodott, és buzgón mosni kezdte fogacskáit.
Olyan rendes kisegér volt, hogy ezt sosem mulasztotta volna el.
Utána jól bereggelizett, fejébe csapta tórpusi sipkáját és sétára indult a sivatagban.
Már alaposan elfáradt, amikor egy árnyékot vett észre. Azonnyomban le is
űheveredett. Igen ám, de az árnyékot egy sasmadár vetette és máris lecsapott a
kisegérre. Futott, futott a kisegér, a madár már majdnem megfogta, de nagy
szerencséjére egy bambusznád került az útjába. Tüstént belebújt. Azt hitte
megmenekült, de a sasmadár éles karmaival a bambusznáddal együtt a levegőbe
ragadta.
Óvatosan kikukucskált az egérke és bánatában sírva fakadt, amikor látta, hogy ég és
föld között lebeg. No, de azért nem vesztette el a fejét! Zsebkendőjéből ejtőernyőt
rögtönzött és nagy bátran leereszkedett a földre, azután futásnak eredt.
Amikor egy alvó oroszlán mellett szaladt el, a sasmadár újra lecsapott rá, de nem a kisegeret,
hanem az orroszlán farkabojtját találta el! Az oroszlán rettenetesen felbőszült, és megsértett
királyi farka végével úgy vágta kupán a sasmadarat, hogy az talán még most sem tért
magához. Az állatok királya rámordult az egérkére:
-Megállj, te kis izgága! Biztosan te voltál az oka az egésznek! Most azonnal agyoncsaplak!
-Uram Királyom, kegyelmezz az életemnek! Meglátod meghálálom, egyszer még a
segítségedre lehetek!
-Te akarsz nekem segíteni, te tökmag! Hihihi!-nevetett az oroszlán – Nem bánom, amiért
megnevettettél, nem bántalak! Haza mehetsz!
Ment a kisegér, ahogy a lába bírta.
Leszállt az este. Az oroszlán sétájára indult. Időnként felnevetett:
-Bolond kisegér! Még ő akar nekem segíteni!
Úgy elgondolkodott, hogy nem vette észre a csapdát. Egy rántás, egy kiáltás, és az állatok
királya már lógott is a fán.
Az egér épp lefekvéshez készülődött, amikor meghallotta az oroszlán kétségbeesett
ordítását. Rögtön segítségére indult. Amint a hálóban kapállódzó oroszlánt meglátta, tudta
mit kell tennie.Egy párnát húzott a fa alá, aztán felmászott a fára. Éles fogaival rágni kezdte a
kötelet. A kötél nemsokára elszakadt és az oroszlán lehuppant a párnára. Újra szabad volt.
-Te kinevettél engem, nem hitted, hogy segíthetek rajtad. Most láthatod, hegy az egér hálája is
jól jöhet egyszer...
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