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Όλοι στο ποντικοχωριό περιμένουν με αγωνία  
τη νέα κολεξιόν του αγαπημένου τους ράφτη 
ποντικού κι ανυπομονούν το καινούριο τους 

κουστούμι να διαλέξουν. Μα ο ράφτης ποντικός  
δεν είναι καθόλου βιαστικός. Αναζητά την  

έμπνευση που θα τον βοηθήσει ρούχα υψηλής 
αισθητικής να δημιουργήσει. Θα τα καταφέρει  
να κάνει τη γιορτινή του συλλογή μοναδική,  

όπως επιθυμεί; Θα μπορέσει να ευχαριστήσει  
και να ενθουσιάσει τους πελάτες ποντικούς;  

Ποιο είναι της τέχνης του το μυστικό;
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Μια φορά και έναν καιρό, στο ποντικοχωριό, ένας ποντικός, 

γκρίζος σοβαρός, κουστούμια σχεδιάζει με γνώση 

και υπομονή, μεράκι και επιμονή. Βελόνες, καρφίτσες,  

μεζούρες, κουμπιά, νύχτα μέρα ράβει με κέφι και χαρά!  

Για τους πελάτες ποντικούς, κύριους μεγάλους  

και μικρούς. 

Θέλει στη γιορτή των ποντικών, την πιο τρανή 

στην πόλη, τη συλλογή του να παρουσιάσει,  

τους πελάτες να εντυπωσιάσει. 



Πηγαίνει σε υφασματοπωλεία, φοράει γυαλιά, 

υφάσματα ψάχνει ξεχωριστά! Για κάθε γούστο, 

χρώμα και στιλ, ποιότητα πρώτη αναζητά.

Υπάλληλοι τρέχουν και πωλητές τον ράφτη 

ποντικό να καλημερίσουν και την πραμάτεια 

τους να δείξουν.

«Καλημέρα!» ο ένας. 

«Καλημέρα!» ο άλλος.
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