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Han ligger på en spik… 
Läste en underbar, men sorglig lite historia för ett tag sedan:  
 
En man gick en dag förbi ett hus där det satt en gammal dam i en gungstol. 
Bredvid henne satt en gammal man och läste medan han gungade. På golvet 
låg det en hund och gnällde som om den hade ont. När mannen gick förbi 
undrade han varför hunden gnällde. 
 
Nästa dag gick han förbi samma hus igen. Både den gamla damen och mannen 
satt i sina gungstolar och även hunden låg på sin plats. Och lät på samma sätt. 
Mannen som passerat förbi bestämde sig då för att om hunden fortfarande låg 
där och gnällde nästa dag skulle han fråga dem varför... 
 
Tredje dagen kunde han förfärat konstatera att hunden fortfarande låg där och 
gnällde, situationen hade  inte förändrats. Mannen stod inte ut längre.  

"Ursäkta frun!" ropade han till den gamla damen.  
"Vad är det med er hund?” 
"Åh, han" svarade hon. "Han ligger på en spik..." 
 
Mannen som frågat såg förbryllad på henne och frågade: "Men om han ligger 
på en spik och det gör så ont, varför flyttar han sig inte då?” 
Den gamla damen log och svarade med mjuk farmorsröst: 
”Raring — det gör precis tillräckligt ont för att han ska gnälla över det, men 
inte tillräckligt ont än för att han ska flytta sig!"  
 
Fundera på: 
Hur ser det ut i ditt liv... 

• Vad har du i ditt liv som skaver som spiken? 
• Hur länge ska du låta det fortsätta? 
• När kommer dagen då du flyttar dig från spiken? 
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