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Ιστορικό ιστοριών

Τα κείμενα των επτά ιστοριών και τις ζωγραφιές που βρίσκονται
στο Αλφαβητάριο των ζώων και στο οπισθόφυλλο τα έφτιαξα,
μεταξύ άλλων, το 2009, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια
επικοινωνίας με την ψυχή μου. Κάποια στοιχεία των κειμένων,
όπως η λυρική υπερβολή, η απλοϊκή προφανής εξέλιξη και η
εμμονή σε προσωπικές αναφορές, δεν ανταποκρίνονται στον
τρόπο που θα έγραφα σήμερα.  Ωστόσο, οι ιστορίες αυτές είχαν
τότε εξαρχής γραφτεί και προσαρμοστεί, με σκοπό να
εκφωνηθούν αποκλειστικά στα δύο παιδιά μου. Γι’ αυτό
θεώρησα ότι όφειλα να σεβαστώ και να μην τροποποιήσω την
έκφραση αυτού του ανθρώπου, που την ίδια στιγμή που βίωνε
μία τρομερά δύσκολη πραγματικότητα, κατάφερνε να μένει ο
ίδιος.  Ακόμα και σήμερα, την ίδια στιγμή που μου φαίνεται
τόσο διαφορετικός, συνεχίζει να αποτελεί ένα μέρος μου.
Την σύνθεση των τραγουδιών και των μουσικών περασμάτων
καθώς και την απαγγελία της δεύτερης ιστορίας (Τα γενέθλια
του αρκούδου), που βρίσκονται ηχογραφημένα στο CD του
οπισθόφυλλου, τα έκανα μεταγενέστερα, τον Αύγουστο του
2016.

… με την ελπίδα ζωντανή,
Γιάννης Κατσιλάμπρος
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Το σπίτι του κάστορα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο πολύ μακρινό, υπήρχε
ένα μαγευτικό δάσος.  Πανύψηλα δέντρα, γεμάτα πολύχρωμα
περίεργα πουλιά, που όλη μέρα τραγουδούσαν.  Ένα πυκνό
καταπράσινο χαλί ήταν στρωμένο πάνω από το χώμα: θάμνοι
και χόρτα ψηλά, μέχρι το γόνατο!  Κι ανάμεσά τους ξεπρόβαλαν
άνθη.  Το δάσος διέσχιζε ένα δροσερό ποτάμι.  Σε κάποια
σημεία ήταν πιο πλατύ και βάθαινε, ενώ σε ένα πέρασμα
στένευε, φτιάχνοντας μικρούς κολπίσκους, όπου έβρισκαν
ηρεμία οι πέστροφες, που ήταν ψάρια του ποταμού και
έβγαιναν τα νούφαρα, τα ποταμίσια φυτά με τα πολύ πλατειά
φύλλα.

ΣΚΗΝΗ Α’. Βάτραχος / Λαγός
Ένας πράσινος βάτραχος με κόκκινες βούλες παρέμενε ακίνητος
επάνω σε ένα από αυτά τα νούφαρα.  Είχε δει από ώρα ένα
κουνούπι να πλησιάζει.  Και ξαφνικά, χωρίς καθόλου να
κουνήσει το σώμα του, εκτόξευσε τη γλώσσα του και το άρπαξε,
κάνοντάς το μια χαψιά.
Ώπ;  Τι ήταν όμως αυτό που πέρναγε;
Ο βάτραχος στην αρχή τρόμαξε, μα γρήγορα ηρέμησε.
-Ά, είναι ο λαγός που περνάει.  Κάτσε να τον τρομάξω λίγο, για
πλάκα!
Έτσι ήταν ο βάτραχος. Πειραχτήρι.  Μεγάλο πειραχτήρι!
Καθώς λοιπόν το μικρό ζωάκι πέρναγε αμέριμνο, ο βάτραχος
πετάχτηκε με ένα εντυπωσιακό άλμα πίσω του και καθώς
προσγειώνονταν, έκανε ένα μεγαλειώδες «ΜΠΟΥ!».
Το κακόμοιρο το λαγουδάκι…
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Από την τρομάρα του, έπεσε στο νερό.  Ο βάτραχος έσκασε στα
γέλια.  Είχε πέσει κάτω και κτυπιόταν ολόκληρος, κρατώντας την
κοιλιά του.
-Έλα μωρέ βάτραχε, του είπε ο λαγός.  Μη μου κάνεις τέτοια.
Με κατατρόμαξες.
-Πράγματι, αλλά πρέπει να παραδεχτείς ότι είχε πολύ πλάκα.
-Ναι, πλάκα είχε, δε λέω.  Όμως εγώ πρέπει τώρα να βιαστώ,
γιατί έχω αργήσει.
-Και που θα πας, για να’ χουμε καλό ερώτημα;
-Να!  Ο κάστορας κτίζει το σπίτι του και όλη η Παρέα Δέλτα θα
πρέπει να μαζευτεί εκεί να βοηθήσει.
-Παρέα Δέλτα;  Τι μου λες τώρα μωρέ λαγέ;  Τα έχεις χάσει
τελείως;
-Όχι μια χαρά είμαι.  Απλώς, εγώ, ο κάστορας, ο τυφλοπόντικας
και ο ασβός είμαστε πολύ καλοί φίλοι και φτιάξαμε μία ομάδα,
που την ονομάσαμε Παρέα Δέλτα.
-Παρέα Δέλτα έ;  Ωραίο! Μα γιατί Δέλτα;
-Διότι το σπίτι του κάστορα, που θα είναι και το μέρος που θα
συναντιόμαστε, θα το φτιάξουμε στο Δέλτα του ποταμού.
Ξέρεις, σε εκείνο το σημείο που ο ποταμός χωρίζεται στα δύο.
-Ναι, ναι, ξέρω!  Και σχηματίζει ακριβώς ένα τριγωνάκι, που
μοιάζει με το γράμμα Δέλτα!
-Λοιπόν, αγαπητέ βάτραχε, θα πρέπει τώρα να σε αφήσω, διότι
οι άλλοι θα έχουν πιάσει ήδη δουλειά κι εγώ δεν είναι σωστό να
χασομεράω.
Έτσι είπε ο λαγός και συνέχισε το δρόμο του, ενώ ο βάτραχος
ξαναπήδησε πίσω στο νούφαρό του χαρωπός.
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ΣΚΗΝΗ Β’. Παρέα Δέλτα / Αρκούδος / Πάπιες
Πριν καν φτάσει το Δέλτα ο λαγός, άκουσε ένα τραγούδι.  Τις
ήξερε αυτές τις φωνές.  Ήταν οι πάπιες.  Οι κουτσομπόλες του
ποταμού!  Όλα ήθελαν να τα ξέρουν και όλα να τα σχολιάζουν.
Και συνεχώς, πάντα με καλή διάθεση, φωνάζανε.  Σηκώνανε τον
κόσμο!
Και να ’τες τώρα πάλι, το’ χανε ρίξει στο τραγούδι:

-Το Δέλτα, το Δέλτα
με φίλους θα γεμίσει
θα φτιάξουν το σπίτι
ο ήλιος πριν να δύσει

Ο κάστορας είπε
δυο πόρτες να του κτίσουν
και γύρω, με λάσπη,
κορμούς κλαδιά να ρίξουν

-Γεια σου φίλε μου λαγέ, είπε ο κάστορας, χαιρετώντας από
μακριά.  Μωρέ δε σου είπα να μην κουράζεσαι; Γιατί ήρθες;
-Τι λες καλέ μου φίλε, αποκρίθηκε ο λαγός.  Πως είναι δυνατόν;
Πρέπει να βοηθάμε πάντα ο ένας τον άλλον.
-Ελάτε τώρα, μη χάνουμε χρόνο, φώναξε ο ασβός, που μαζί με
τον τυφλοπόντικα κουβάλαγαν κάτι κλαδιά.  Αφήστε τη
συζήτηση!
-Μα, που είναι ο αρκούδος, ρώτησε ο κάστορας.
Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ένας τεράστιος καφέ αρκούδος, με
γλυκό πρόσωπο και γυαλιστερό τρίχωμα, έκανε την εμφάνισή
του.
-Μωρέ αρκούδε, ξέχασες να φέρεις τους κορμούς που σου
ζητήσαμε, είπε ο τυφλοπόντικας.



10

-Όχι, όχι.  Μη φοβάστε παιδιά, τους καθησύχασε εκείνος.
Απλώς σκέφτηκα ένα κόλπο.  Για να μην κουβαλάω τους
κορμούς από την ξηρά, τους έριξα στο νερό.  Μεταφέρονται
σιγά – σιγά, με το ρεύμα του ποταμού.  Ά, να ‘τοι οι κορμοί!
Φτάσανε κιόλας!
-Καλά, φοβερό κόλπο! είπαν ενθουσιασμένες οι πάπιες.

Η αρκούδα η τσαχπίνα
έστησε καλή κομπίνα!

Όλοι γέλασαν και έπιασαν δουλειά.
Το πρώτο που έπρεπε να γίνει, ήταν να μπούνε οι κορμοί μέσα
στο χώμα, για να αποτελέσουν το σκελετό του σπιτιού.  Ήταν μία
δουλειά που μόνο ο αρκούδος μπορούσε να κάνει.  Και το έκανε
με τόση χαρά!

-Η αρκούδα η τσαχπίνα
έκανε το πρώτο βήμα,

συνέχισαν οι πάπιες να πειράζουν τον αρκούδο.
Μα επί της ουσίας, καθόλου ψέματα δεν έλεγαν.  Ο αρκούδος
είχε κάνει εξαιρετική δουλειά.  Οι κορμοί είχαν όλοι καρφωθεί
βαθειά μέσα στο έδαφος, φτιάχνοντας έτσι έναν ιδανικό γερό
σκελετό, για το σπίτι του κάστορα.
Και τώρα ήταν η ώρα της Παρέας Δέλτα, των τεσσάρων φίλων.
Ο ασβός, ο λαγός και ο τυφλοπόντικας μεταφέρανε πολλά
κλαδιά και τα έβαζαν ανάμεσα στους μεγάλους κορμούς.  Τα
κρατάγανε σταθερά και ο κάστορας, χρησιμοποιώντας την
πλατειά ουρά του σα φτυάρι, έσπρωχνε τη λάσπη, γεμίζοντας τα
κενά και κτίζοντας τους τοίχους.
Για τη στέγη, ξαναχρειάστηκε η βοήθεια του αρκούδου, που
τοποθέτησε πλάγια τρεις μεγάλους κορμούς.  Από πάνω, η
Παρέα Δέλτα έριξε και πάλι κλαδιά και λάσπη.
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Ο ήλιος είχε αρχίσει να χαμηλώνει.  Σε λίγο θα κρύβονταν, πίσω
από τα ψηλά δέντρα.  Και το σπίτι ήταν σχεδόν έτοιμο!
Ξαφνικά όμως, ο ασβός πανικοβλήθηκε.
-Κάστορα, κάστορα, ξεχάσαμε…  Κοίτα!  Στον πίσω τοίχο έχουμε
αφήσει τρύπα.  Πω, πω τι πάθαμε…
-Όχι, μη φοβάσαι ασβέ.  Επίτηδες το κάναμε.  Είναι κόλπο!
-Κόλπο; αναρωτήθηκε ο ασβός.  Μωρέ, τι κόλπο μπορεί να είναι
πάλι αυτό, να αφήνουμε τρύπες στους τοίχους των σπιτιών;
-Δεν είναι τρύπα, είπε με ήρεμη φωνή ο κάστορας.  Είναι μία
δεύτερη μικρή πόρτα, έτσι ώστε, αν έρθει κανείς να μας
επιτεθεί, εμείς να μπορούμε να διαφύγουμε!
-Ονομάζεται Έξοδος Κινδύνου, πρόσθεσε ο τυφλοπόντικας.
Και τότε οι πάπιες τραγούδησαν πάλι προφητικά:

-Και πριν στο παραμύθι
το τέλος ακουστεί
να μας το θυμηθείτε
η πόρτα θα χρειαστεί

Το σπίτι ήταν τώρα έτοιμο!  Ο ήλιος είχε πια βασιλέψει.
Μα οι φίλοι μας, παρότι εξαντλημένοι από τη σκληρή δουλειά,
ήταν ευτυχισμένοι. Καληνύχτισαν τις πάπιες, οι οποίες συνήθως
κοιμόντουσαν νωρίς και ετοιμάστηκαν να φύγουν.
-Δεν είστε με τα καλά σας μου φαίνεται, είπε ο κάστορας.  Είναι
δυνατόν σήμερα να μη σας κάνω εγώ το τραπέζι; Πώς να γίνει;
Πρέπει να το γιορτάσουμε! Ολόκληρο σπίτι κτίσαμε!
Όλα τα ζώα δέχτηκαν την πρόταση με ενθουσιασμό και κάθισαν
και απόλαυσαν ένα υπέροχο δείπνο, που ετοίμασε γι’ αυτούς ο
κάστορας.  Αφού έφαγαν και ήπιαν, μετά το ‘ρίξαν στο
τραγούδι, μιλώντας στο φεγγάρι και στα αστέρια:

-Γλυκό μου αστέρι, γλυκό μου φεγγάρι
στη γειτονιά σας στον ουρανό
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θα είναι όλοι ευτυχισμένοι
σε ένα πάρτι γιορτινό!

Και το φεγγάρι και τα αστέρια χαίρονταν που έβλεπαν από εκεί
ψηλά τέτοια ευτυχία στου ποταμού το Δέλτα.
Και το τραγούδι φώτιζε το σκοτάδι.
Και το τραγούδι φώτιζε τη ζωή.

ΣΚΗΝΗ Γ’.  Αλεπού / Πάπιες / Βάτραχος / Φίδι
Μα κάπου, λίγο πιο μακριά, ένα άλλο ζώο τριγυρνούσε
ανήσυχο, μέσα στης νύχτας το σκοτάδι.  Ήταν μία πεινασμένη
αλεπού, που έψαχνε απεγνωσμένα τροφή.

-Ψάχνω, ψάχνω, θέλω, θέλω
το μικρό το λαγουδάκι
ψάχνω, ψάχνω, μα δεν βρίσκω
και γυαλίζει το ματάκι

Το στομάχι μου στην πλάτη
δεν αντέχω ούτε λεπτό
και κουνέλι και λαγό
και μια πάπια επιθυμώ

Μα σήμερα, δεν έμοιαζε να είναι η τυχερή της μέρα. Λες και
είχαν φύγει όλα τα ζώα από το δάσος.

-Τι θα κάνω η κακομοίρα
θα πεθάνω από την πείνα;

αναρωτιόταν συγχυσμένη.
Ξαφνικά όμως, τα μάτια της φωτίστηκαν.  Λύγισε τα πόδια της
και προχώρησε αθόρυβα.  Αχ, καλές μου πάπιες, να ξέρατε τι
σας περιμένει…
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Η αλεπού είχε βρεθεί κοντά στην όχθη του ποταμού, εκεί που
εκείνες κοιμόντουσαν.  Από μακριά ακούγονταν ακόμα το
τραγούδι των φίλων: -Θα είναι όλοι ευτυχισμένοι

σε ένα πάρτι, στον ουρανό!
Η αλεπού πλησίασε και άλλο.  Τώρα, είχε φτάσει ακριβώς πίσω
από ένα θάμνο, μόλις ένα μέτρο μακριά από τις πάπιες.  Μα
κατά λάθος, πάτησε ένα κλαράκι και το έσπασε.  Ο ήχος τρόμαξε
τις πάπιες, που αμέσως προσπάθησαν να ξεφύγουν,
πηγαίνοντας στα βαθειά.  Μα η αλεπού είχε κιόλας πεταχτεί.
Άρπαξε μία πάπια και άρχισε κατευθείαν να την ξεπουπουλιάζει.
Γρύλιζε λαίμαργα, ενώ οι πάπιες φώναζαν, κτυπώντας το νερό
με τα φτερά τους.  Μεγάλη αναστάτωση.  Δεν ήταν η πρώτη
φορά που η αλεπού έτρωγε κάποιο ζώο του δάσους.
-Πρέπει να συγκεντρωθούμε όλα τα ζώα, είπε μία πάπια.
-Ναι, συμφώνησαν κι οι άλλες.  Να οργανωθούμε και όλοι μαζί
να της δώσουμε ένα μάθημα.
-Ναι, καλά, ακούστηκε να σχολιάζει ο βάτραχος, που ήταν
αγουροξυπνημένος, μα δεν έχασε την ευκαιρία να χάψει ένα
περαστικό κουνούπι.  Καλές μου πάπιες, συνέχισε ειρωνικά,
ξέρετε πόσο καιρό ακούω τέτοιες αποφάσεις;
Και ποτέ δεν γίνεται τίποτα.
Γι’ αυτό σας λέω, αφήστε.  Κοιτάξτε να γλιτώσετε εσείς και
αφήστε τα μεγαλόπρεπα σχέδια!
-Δεν είναι έτσι, διαμαρτυρήθηκε μία πάπια.  Κάτι πρέπει να
κάνουμε.  Όλοι μαζί μπορούμε!
Όση ώρα διαφωνούσε ο βάτραχος με τις πάπιες, ένα μεγάλο
φίδι είχε αθόρυβα συρθεί πίσω του, μέσα σε κάτι ψηλά
χορτάρια.  Μα την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, η πάπια του
φώναξε:
-Πρόσεχε βάτραχε, πίσω σου!  Φίδι!
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Ο βάτραχος τινάχτηκε μακριά, με ένα πήδημα και το φίδι έφυγε
απογοητευμένο.
-Σας ευχαριστώ, είπε στις πάπιες.  Μου σώσατε τη ζωή.
-Αφού σου το είπαμε μωρέ βάτραχε, του είπαν εκείνες.  Πίστεψέ
μας.  Όλοι μαζί μπορούμε να αποφεύγουμε τους κινδύνους.
Να λύνουμε τα προβλήματα!

ΣΚΗΝΗ Δ’.  Αρκούδος / Μέλισσες / Ακρίδα / Ελάφι
Η ώρα ήταν πια πολύ περασμένη.  Η Παρέα Δέλτα και ο
αρκούδος είχαν τελειώσει το γλέντι τους.  Οι τέσσερεις φίλοι
μπήκαν στο σπίτι του κάστορα και κοιμήθηκαν αμέσως.  Ο
αρκούδος πήρε σιγοτραγουδώντας το δρόμο για το βουνό.  Ήταν
πολύ χαρούμενος!  Κι αυτό γιατί ήταν ένα ζώο τόσο μεγάλο που
δεν κατάφερνε συχνά να χαίρεται την παρέα των άλλων.  Οι
περισσότεροι τον φοβόντουσαν κι ας ήταν εκείνος αγαθός και
γλυκός.  Τον έβλεπαν έτσι μεγάλο και έτρεμαν.
Μα σήμερα!  Τι χαρά ήταν αυτή σήμερα!  Όλη τη μέρα με
φίλους και τραγούδια… και φαγητά και γλέντια!  Και τώρα, ο
φίλος μας πήγαινε κατευθείαν στον Κόσμο των Ονείρων. Έτσι
συνήθιζε να λέει το ύψωμα, όπου πήγαινε τα βράδια και κοίταγε
για ώρα πολλή τον ουρανό… το φεγγάρι και τα αστέρια! Και
χωρίς να ξέρει το γιατί, τα μάτια του δάκρυζαν από συγκίνηση.
Αισθάνονταν μία γλυκιά ζεστασιά μέσα στο στήθος του και το
πρόσωπό του φωτίζονταν!  Πόσο μάλλον σήμερα, που η μέρα
τον είχε γεμίσει ευχάριστες αναμνήσεις.
Κάποια στιγμή, ο φίλος μας άρχισε αργά – αργά να κατεβαίνει
την πλαγιά.  Μα ξαφνικά, κάτι τρομερό συνέβη!  Το πόδι του
βυθίστηκε σε μία λακκούβα και ο αρκούδος βρέθηκε με το
κεφάλι κάτω και τα πόδια επάνω, κρεμασμένος από ένα σχοινί.
Είχε πέσει σε παγίδα!
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Βοήθεια, βοήθεια, φώναξε πανικόβλητος.
Γιατί να συμβεί τώρα αυτό στο φίλο μας.  Και ήταν τόσο
χαρούμενος απόψε…
Από την κουφάλα του δέντρου που κρέμονταν ο αρκούδος,
ξεπρόβαλλαν κάτι μέλισσες.
-Μπα, μπα, μπα… Τι έχουμε εδώ;  Ήρθες πάλι να μας πάρεις το
μέλι;
-Όχι, απλώς αφού θαύμασα τα αστέρια, γύριζα σπίτι μου και…
-Άστα αυτά αρκούδε.  Ξέρεις μωρέ με τι δυσκολία μαζεύουμε
εμείς το μέλι σταγόνα – σταγόνα κι εσύ ορμάς και μας το
κατασπαράζεις;
-Βρε παιδιά, σας παρακαλώ.  Βοηθήστε με και σας το λέω
ειλικρινά πως δεν θα ξαναπάρω μέλι εάν δεν σας το ζητήσω.
-Τώρα μιλάς καλά. Εντάξει λοιπόν, θα σε βοηθήσουμε.  Μα για
πες μας πως μπορούμε;  Μην ξεχνάς, μελισσούλες είμαστε.  Πως
να κόψουμε τέτοιο χοντρό σχοινί;
-Σας παρακαλώ, φωνάξτε την ακρίδα.  Αυτή είναι σοφή.  Θα
μπορέσει να μας βοηθήσει.  Κάποια λύση θα βρει.
Έτσι κι έγινε.  Οι μέλισσες πήγαν και ξύπνησαν την ακρίδα, η
οποία στην αρχή ενοχλήθηκε, μα όταν άκουσε το τι συνέβη,
θέλησε να βοηθήσει. Εμφανίστηκε λοιπόν μετά από λίγο
μπροστά στον αρκούδο, παρέα με το ελάφι.
-Το ελάφι θα μπορέσει να κόψει το σχοινί με τα κέρατά του!
είπε με σιγουριά η ακρίδα.  Κι οι μέλισσες, βάλθηκαν
τραγουδώντας να ενθαρρύνουν την προσπάθεια:

-Έλα – έλα ελαφάκι
τρίψε, κόψε το σχοινάκι
και όταν πέσει το αρκουδάκι
θα κτυπήσει το πωπάκι!
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Και πράγματι, τη δεύτερη φορά που το τραγούδησαν, το σχοινί
άρχισε να φθείρετε και τελικά έσπασε.  Ο αρκούδος έπεσε
κάπως άτσαλα, κτυπώντας όντως λίγο τον πισινό του.  Μα ήταν
πολύ χαρούμενος και ανακουφισμένος.
-Σας ευχαριστώ όλους.  Μου σώσατε τη ζωή.
-Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα! του απάντησαν τα
άλλα ζώα, λες και είχαν ακούσει τις πάπιες που μιλούσαν στο
βάτραχο νωρίτερα.

ΣΚΗΝΗ Ε’.  Πάπιες / Παρέα Δέλτα / Κροκόδειλος / Μέλισσες
Ξημέρωνε.  Ο ήλιος δεν είχε φανεί ακόμα.  Μα λίγο – λίγο, η
φύση ξύπναγε.  Οι πάπιες είχαν σηκωθεί από πολύ νωρίς και
έκαναν εκπαίδευση στο ποτάμι.  Γύμναζαν και δυνάμωναν τα
φτερά τους και κυρίως εκπαίδευαν τα μικρά τους να πετούν
σταθερά και να μπορούν να ξεκουράζονται ενώ πετούν,
χρησιμοποιώντας τον αέρα.  Ετοιμάζονταν για το μεγάλο ταξίδι,
διότι ήταν ζώα αποδημητικά.  Ταξίδευαν δύο φορές το χρόνο,
για να αποφεύγουν το κρύο και το βαρύ χειμώνα.
Μόλις κάποιες ακτίνες του ήλιου έκαναν την εμφάνισή τους, η
Παρέα Δέλτα άρχισε να ξυπνάει.  Βγήκανε όλοι στον κήπο του
σπιτιού του κάστορα και καλημέρισαν τις πάπιες.  Κάθισαν να
πάρουν το πρωινό τους, θαυμάζοντας το έργο τους.
-Μπράβο παιδιά, μπράβο!  Εξαιρετική δουλειά, τους
επικρότησαν και οι πάπιες, που σταμάτησαν για λίγο την
εκπαίδευση, για να ξεκουραστούν.
-Ευχαριστούμε, είπε ο λαγός.  Μα, για να είμαστε δίκαιοι, το
μπράβο αξίζει κυρίως στον αρκούδο.  Αυτός έκανε την
περισσότερη δουλειά!
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-Ά, ναι τον κακομοίρη.  Και μετά πήγε και έπεσε μέσα στην
παγίδα. Ευτυχώς που σκέφτηκε η ακρίδα να χρησιμοποιήσει τα
κέρατα του ελαφιού.
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας περίεργος ήχος.  Πολύ
περίεργος!  Σαν κλάμα μωρού!  Το μικρό παπάκι παραξενεύτηκε.
-Τι είναι αυτό μαμά; ρώτησε τη μεγάλη στρουμπουλή πάπια,
που μίλαγε με την Παρέα Δέλτα.
-Δεν ξέρω παιδί μου.  Κάτσε τώρα λίγο.  Άσε με να τελειώσω τη
συζήτηση.
-Καλά.  Εγώ πάω να ρίξω μια ματιά να δω τι είναι κι έρχομαι.
Εντάξει μανούλα;
Μα εκείνη είχε τώρα ενώσει τη φωνή της με τις υπόλοιπες
πάπιες, τραγουδώντας θριαμβευτικά για την επιτυχία της
ακρίδας και του ελαφιού:

-Γεια σου ακρίδα πρασινίτσα
γεια σου ευγενικό ελάφι
σώσατε την αρκουδίτσα
πριν κάτι άσχημο να πάθει

-Μπράβο στο ελάφι, φώναξαν όλα μαζί τα ζωάκια.
Ο τυφλοπόντικας, στον οποίο άρεσε πολύ να κάνει αστεία με το
μικρό παπάκι, στάθηκε για μια στιγμή και ρώτησε τη μαμά του.
-Περίμενε τυφλοπόντικα, του είπε εκείνη.  Σε λίγο θα γυρίσει.
Πήγε να δει τι ήταν εκείνος ο περίεργος ήχος, που έμοιαζε με
κλάμα μωρού.
-Κλάμα μωρού; ρώτησε ξαφνιασμένος ο κάστορας.  Τι μου λέτε
τώρα;  Αυτό είναι πολύ, μα πάρα πολύ επικίνδυνο!
-Μη με τρομάζεις, του είπε η πάπια.  Γιατί το λες αυτό;
-Διότι μπορεί να είναι ο κροκόδειλος.  Έτσι κάνουν αυτοί.  Είναι
σα μία πονηρή παγίδα.  Βγάζουν αυτόν τον περίεργο ήχο, που
πράγματι θυμίζει κλάμα μωρού.  Και όταν πλησιάζουν τα άλλα
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ζωάκια, περίεργα για να δουν τι συμβαίνει, εκείνος ανοίγει τη
στοματάρα του και τα κατασπαράζει!
Δεν χρειάστηκε να πει περισσότερα ο κάστορας και όλες οι
πάπιες έτρεξαν πανικόβλητες, προς το μέρος που είχε ακουστεί
ο ήχος.
Και ξαφνικά, κάτω από τα κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου, που
ήταν γερμένα μέσα στο νερό, είδαν το κακόμοιρο το παπάκι σε
μία γωνίτσα εγκλωβισμένο, να ουρλιάζει…
Μπροστά του, ένας πολύ μακρύς κροκόδειλος πλησίαζε με το
στόμα ανοιχτό.
Καμία πάπια δεν τολμούσε να πλησιάσει.  Μονάχα ο κάστορας
έτρεξε στον κορμό του μεγάλου δέντρου.
-Που πας μωρέ; τον ρώτησε ο ασβός.  Θα κατασπαράξει κι
εσένα.
-Έχε μου εμπιστοσύνη ασβέ. Μη φοβάσαι.
Δίπλα στον κορμό ήταν πεσμένα κάτι χοντρά κλαδιά.
Ο κάστορας, με φοβερή ταχύτητα, πλησίασε και κτύπησε ένα
από αυτά με την ουρά του, εκτοξεύοντάς το κατευθείαν μέσα
στο ορθάνοικτο στόμα του κροκόδειλου.  Μάλιστα, το έριξε με
τέτοιο τρόπο, που το κλαδί μπλόκαρε τα σαγόνια του πελώριου
ζώου!  Έτσι, όχι μόνο δεν μπόρεσε να φάει το παπάκι, αλλά
έμεινε σε αυτή τη θέση, με το στόμα ανοιχτό, μέχρι την άλλη
μέρα, οπότε και τον λυπήθηκε η ακρίδα και ζήτησε από τον
τρυποκάρυδο να ροκανίσει λίγο – λίγο το ξύλο. Τόση ήταν η
τρομάρα του κροκόδειλου, που έμεινε στο βυθό του ποταμού
για μέρες.

ΕΞΟΔΟΣ. Όλα τα ζώα
Αμέσως μετά τη διάσωση, ο κάστορας έγινε ο ήρωας των ζώων
του δάσους!  Μάλιστα, όλοι μαζί συγκεντρώθηκαν στην αυλή
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του καινούριου του σπιτιού και το’ ριξαν πάλι στο γλέντι και στο
τραγούδι!

-Δεν φοβόμαστε κανέναν
και χορεύουμε αγκαλιά
είμαστε του δάσους ζώα
δυνατοί σα μια γροθιά

Για το φίλο η αγάπη
κι απ’ το φίλο η αγκαλιά
κράτα τον να σε κρατήσει
για ν’ ανέβετε ψηλά!

Και κάθε τόσο, ένα ακόμη ζώο έμπαινε στο γλέντι.  Και δώστου
χορός και δώστου τραγούδια.
Μα ξαφνικά, εκεί, στο κέντρο του χορού, βρέθηκε ένα παράξενο
ζώο.
-Έλα κι εσύ φίλε, να πάρεις ένα μεζέ, του είπε ο λαγός.  Ποιος
είσαι ξένε;  Από πού μας έρχεσαι;
-Εγώ;  Μα, πως δε με ξέρεται;  Κατοικώ εδώ και πολλά χρόνια
στην άλλη άκρη του δάσους.
-Στην άλλη άκρη του δάσους; μπήκε τώρα στη συζήτηση και ο
τυφλοπόντικας.  Και δηλαδή, τι ζώο είσαι βρε παιδί μου;
-Εγώ; Μα δε με βλέπετε; Είμαι ένα περήφανο ελάφι!
-Τι λες βρε παιδί μου, είπε και ο ασβός.  Πρώτη φορά βλέπω
ελάφι με τόσο φουντωτή ουρά…
-Ε και λοιπόν; είπε ο ξένος.  Είμαι ένα περίεργο περήφανο
ελάφι!
Μα την ίδια στιγμή, η ακρίδα είχε πλησιάσει κρυφά τον κάστορα
και του ψιθύριζε στο αφτί:
-Φίλε, τα πράγματα είναι άσχημα.  Δεν είναι ετούτο ούτε
περήφανο, ούτε περίεργο ελάφι.  Τέτοιες φουντωτές ουρές δεν
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έχουν τα ελάφια.  Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι η αλεπού, που
έχει μεταμφιεστεί για να έρθει στο χορό μας και να βρει την
ευκαιρία να αρπάξει κάποιον από εμάς.  Για αρκετή ώρα, τα δύο
ζώα μιλούσαν για να βρουν μία λύση.  Έφτιαξαν μάλιστα ένα
σχέδιο, για να δώσουν στην αλεπού ένα γερό μάθημα.  Η ακρίδα
ζήτησε από τις μέλισσες να ειδοποιήσουν επειγόντως και τον
αρκούδο.
Μα, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μεγάλη αναστάτωση
δημιουργήθηκε.  Η ακρίδα είχε καταλάβει σωστά. Το περίεργο
περήφανο ελάφι δεν ήταν άλλο από την πονηρή αλεπού, η
οποία πέταξε τη φορεσιά της και άρχισε να κυνηγάει
μανιασμένα τα υπόλοιπα ζώα φωνάζοντας:

-Θα σας φάω - φάω - φάω - φάω - φάω
θα σας φάω, στο στομάχι θα σας βάλω
θα σας φάω - φάω - φάω - φάω - φάω
σας πετώ στο τηγανάκι
και σας κάνω σαγανάκι
κολυμπάτε στη σαλτσίτσα
και σας κάνω μια μπουκίτσα!

Όλα τα ζώα έτρεχαν να σωθούν.  Μόνο ο κάστορας, με την
Παρέα Δέλτα και την ακρίδα, αφού συνεννοήθηκαν βιαστικά,
έβαλαν σε εφαρμογή το μεγάλο τους σχέδιο.
Άρχισαν να προκαλούν την αλεπού:
-Ε, αλεπού, αλεπού! της φώναξαν.  Αν μπορείς πιάσε μας.  Δεν
μπορείς να μας πιάσεις!
Η αλεπού ξαφνιάστηκε. Άκου θράσος!  Όχι μόνο να μην την
φοβούνται, αλλά να την κοροϊδεύουνε κιόλας…
-Ε, όχι. Αυτό πάει πολύ, σκέφτηκε και όρμησε κατά πάνω τους.
Αυτό ήταν που επεδίωκαν και οι φίλοι μας.  Να την αναγκάσουν
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να τους ακολουθήσει.  Χώθηκαν όλοι μαζί στο σπίτι του
κάστορα.
-Και τώρα τι κάνουμε;  Τι λέει το σχέδιο; ρώτησε τρέμοντας ο
λαγός.
-Η επόμενη φάση του σχεδίου λέγεται Έξοδος Κινδύνου.
Θυμάστε που φτιάξαμε την πίσω πόρτα;
-Σας έπιασα.  Τώρα δε μου ξεφεύγετε, φώναξε η αλεπού
μπαίνοντας στο σπίτι του κάστορα. Μα οι φίλοι μας, με
αστραπιαίες κινήσεις, πετάχτηκαν έξω από τη μικρή πίσω
πόρτα.  Η αλεπού δεν μπορούσε να χωρέσει, μα ήταν τόσο
νευριασμένη, που δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί.  Πήρε φόρα
και όρμησε, προσπαθώντας να περάσει από το πορτάκι.  Μα
πως;  Σφηνώθηκε μέχρι τη μέση.  Κι όσο προσπαθούσε να
προχωρήσει, τόσο σφήνωνε περισσότερο! Μέχρι που
εξαντλήθηκε από την προσπάθεια και έμεινε εκεί
ακινητοποιημένη, μη μπορώντας να κάνει ούτε μπρος, ούτε
πίσω!
Όλα τα ζώα ξεθάρρεψαν.  Μαζεύτηκαν και άρχισαν να κοιτούν
με θαυμασμό το επίτευγμα της ακρίδας και των τεσσάρων
φίλων.
-Σας το είχα πει καλοί μου φίλοι, φώναξε ενθουσιασμένος ο
κάστορας.  Όλοι μαζί μπορούμε!
Όλοι ζητωκραύγαζαν και μετά, ένας- ένας, πήγαινε μέσα και έξω
από τη φωλιά και πείραζε την αλεπού, προσπαθώντας να
συνειδητοποιήσει το τι είχε γίνει.  Πάνω στην ώρα, επέστρεψαν
οι μέλισσες, παρέα με τον αρκούδο.  Όλες μαζί απείλησαν ότι θα
τσιμπήσουν την αλεπού.  Εκείνη παρακάλεσε τα ζώα να
σταματήσουν.
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-Εντάξει, φώναξε τότε η ακρίδα.  Ούτως ή άλλως, εμείς ποτέ δε
θέλαμε να σου κάνουμε κακό.  Εσύ ήσουν που μας κυνήγαγες
μια ζωή.
-Αφήστε με και δε θα σας ξαναπειράξω, είπε η αλεπού.
-Δηλαδή, συνέχισε η ακρίδα, υπόσχεσαι ότι εάν σε αφήσουμε,
δε θα μας ξαναενοχλήσεις ποτέ;
-Σας το υπόσχομαι. Πιστέψτε με, είπε η αλεπού.
-Σε πιστεύουμε, είπε τότε ο κάστορας.  Αρκούδε, μήπως έχεις
την καλοσύνη να «βοηθήσεις» την αλεπού να ξεκολλήσει από
την Έξοδο Κινδύνου;
-Μετά χαράς! είπε ο αρκούδος.  Πήγε από τη μέσα πλευρά της
φωλιάς.  Πήρε λίγη φόρα και έριξε μία πολύ δυνατή κλοτσιά,
κατευθείαν στον πισινό της αλεπούς, η οποία τινάχτηκε και
έπεσε κάτω.
-Σε ευχαριστώ αρκούδε, είπε.  Και όπως σας υποσχέθηκα, δεν
πρόκειται να ξαναπειράξω κανέναν σας.
Όλα τα ζώα τώρα ήταν χαρούμενα.  Ακόμα και η αλεπού, την
οποία ο κάστορας προσκάλεσε στο γλέντι που είχε από πριν
ξεκινήσει.
-Θα χορεύουμε και θα τραγουδάμε μέχρι το πρωί, φώναζε
ευτυχισμένος ο κάστορας και όλοι μαζί έπιασαν πάλι το
τραγούδι:

-Δεν φοβόμαστε κανέναν
και χορεύουμε αγκαλιά
είμαστε του δάσους ζώα
δυνατοί σα μια γροθιά



23

Ελάτε τώρα όλοι
αρχίζει ο χορός
κι ο κάστοράς μας είναι
μεγάλος αρχηγός

Για το φίλο η αγάπη
κι απ’ το φίλο η αγκαλιά
κράτα τον να σε κρατήσει
για ν’ ανέβετε ψηλά!
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Τα γενέθλια του αρκούδου*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αρκούδος / Μέλισσες
Είχε σκοτεινιάσει.  Ο ουρανός ήταν καθαρός, γεμάτος με λογής –
λογής φωτεινά σχηματάκια.  Αστέρια, κομήτες, νεφελώματα και
ένα σχεδόν γεμάτο φεγγάρι, πάνω στο οποίο νόμιζε κανείς ότι
μπορούσε να διακρίνει τους κρατήρες της επιφάνειάς του από
τη γη!
-Αύριο θα έχει Πανσέληνο, μονολόγησε ο αρκούδος, που ήταν
ανεβασμένος στον Κόσμο των Ονείρων, όπως συνήθιζε να λέει
το ύψωμα που πήγαινε τα βράδια και καθόταν, ώρες
ατελείωτες, να θαυμάζει τον ουρανό.
-Αύριο, συνέχισε… Αύριο είναι τα γενέθλιά μου.  Θα τα θυμηθεί
άραγε κανείς ή θα με ξεχάσουν όλοι και φέτος;
Το βλέμμα του καρφώθηκε σε δύο φωτεινά άστρα που εντόπισε
στον ουρανό.  Έμεινε σιωπηλός.  Η σκέψη του μεταφέρθηκε σε
άλλες εποχές.  Σε εποχές γιορτινές.  Τότε που εκείνος ήταν μικρό
αρκουδάκι ακόμα και χαίρονταν και απολάμβανε την προστασία
των γονιών του.  Στα γενέθλιά του κόβανε την τούρτα και
γιόρταζαν.

«Στο πιο όμορφο ουράνιο τόξο!
Στο καλύτερο παιδί!»

του έγραφαν πάντα, επάνω στην τούρτα οι γονείς του.
Μα ο καιρός είχε περάσει.  Τα πράγματα είχαν αλλάξει.  Ήταν
αυτός που έπρεπε τώρα «να υψώσει της γιορτής τα δώρα».
Μα πως;
Ο αρκούδος, αν και τεράστιος, ήταν πολύ ντροπαλός.  Είχε
ανάγκη να οργανώσει ένα πάρτυ, μα δεν ήθελε να αναγκάζει
τους φίλους του να έρχονται και να του φέρνουν δώρα.  Ήθελε,
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αν ήταν δυνατόν, με έναν τρόπο μαγικό, να μαζεύονταν όλοι,
από μόνοι τους για να γιορτάσουν!
Την ώρα εκείνη, που τα σκέφτονταν όλα αυτά, τα δύο αστέρια
φώτισαν ακόμα περισσότερο και μετά χάθηκαν, αφήνοντας ένα
ζεστό χάδι στην καρδιά του αρκούδου.  Κάτι σαν: «Χρόνια Πολλά
αγοράκι μας.  Είμαστε περήφανοι!».
Ένα μελαγχολικό τραγούδι ακούστηκε τότε από το στόμα του,
σα να ‘βγαινε κατευθείαν από την καρδούλα του.

-Δε φταίω εγώ μανούλα μου
δε φταίω εγώ μπαμπάκα
που τόσο αυξηθήκανε
της τούρτας τα κεράκια

Αχ να ’ρχονταν οι φίλοι μου
εδώ στο ύψωμά μου
να κάναμ’ ένα πάρτι
να γέλαγε η καρδιά μου

Το τραγούδι γέμισε το σκοτάδι και σα γλυκό παράπονο έφτασε
στα αφτιά των μελισσών, που ζούσαν στην κουφάλα ενός
μεγάλου δέντρου, λίγο πιο κάτω.  Όλες μαζί στενοχωρήθηκαν.
Μα χάρηκαν κιόλας.  Κι αυτό γιατί την επόμενη μέρα θα είχαν
την ευκαιρία να κάνουν τον φίλο τους ευτυχισμένο.
Σταγόνες βροχής είχαν αρχίσει να πέφτουν από νωρίς.  Μα τώρα
πια έβρεχε δυνατά.  Οι μέλισσες έκλεισαν τα παντζούρια τους,
ενώ ο αρκούδος έμεινε εκεί για κάμποση ώρα.  Μετά, με αργά
βήματα κατέβηκε στο σπίτι του, αφού πρώτα «φύσηξε» δύο
φιλιά στον ουρανό.
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ΣΚΗΝΗ Α’.  Μέλισσες / Ακρίδα
Δεν είχε ακόμα ξημερώσει καλά, όμως οι μέλισσες ήταν από
νωρίς στο πόδι.  Οι προτάσεις ήταν πολλές:
-Να φτιάξουμε μία τεράστια ανθοδέσμη, από πολύχρωμα
λουλούδια και να του τα πάμε όλες μαζί στο σπίτι του.
-Να φωνάξουμε όλα τα ζώα του δάσους και να τα
ενημερώσουμε.
-Να του κάνουμε ένα πάρτι έκπληξη!
-Να του φτιάξουμε ένα δώρο αγάπης!
Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος, μα ήταν φανερό ότι τους ήταν
αδύνατο να αποφασίσουν το τι θα έπρεπε τελικά να κάνουν.
-Νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να συμβουλευτούμε την ακρίδα,
είπε η βασίλισσα μέλισσα.  Αυτή θα μπορέσει να μας βοηθήσει.
Ίσως μάλιστα να έχει και καμιά ακόμα ιδέα.
Όμως, η βροχή δεν είχε σταματήσει.  Από το βράδυ της
προηγούμενης έβρεχε συνέχεια.
-Φέρτε μου σας παρακαλώ το αδιάβροχό μου, είπε στο τέλος η
βασίλισσα.
Δύο μέλισσες φέραν ένα πλατύ φύλλο και το φόρεσαν επάνω
της.
Σε λίγη ώρα, η πόρτα της φωλιάς της ακρίδας κτύπαγε.
-Καλή μου βασίλισσα μέλισσα, τι δουλειά έχεις έξω με τέτοια
βροχή;  Τρέχει τίποτα;  Είναι κάτι επείγον;
-Επείγον είναι, είπε η βασίλισσα.  Μα μην τρομάζεις όμως.  Είναι
για καλό.  Χαρά θα φτιάξουμε!
Η ακρίδα ηρέμησε.  Πήγε κι έφτιαξε ζεστό τσάι, με άρωμα
φυτών και το σέρβιρε στο τραπέζι του σαλονιού, με φρέσκα
κουλουράκια βουτύρου.  Έκατσαν και απόλαυσαν την παρέα και
η ακρίδα, όπως πάντα, έδωσε τις πολύτιμες συμβουλές της.
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-Με ρωτάς λοιπόν καλή μου φίλη, είπε στη μέλισσα, ποια από
όλες τις σκέψεις σας είναι η καλύτερη.  Εγώ όμως σου λέω ότι
τις βρίσκω όλες υπέροχες!  Και ξέρεις ακόμα τι λέω;

Ποια - ποια - ποια - ποια ιδέα να σου δώσω
πως - πως - πως τη γιορτή να οργανώσω
τι - τι να κάνει κάθε ζωάκι
που - που - που να στηθεί το ωραίο παρτάκι

Μια νοστιμότατη τουρτίτσα
πρωτότυπος ο στολισμός
κι από τον ήλιο της ψυχής μας
να φωτίζει ο ουρανός
να φωτίζει ο ουρανός

Αυτό λοιπόν προτείνω: Να τα οργανώσουμε όλα σε ένα μεγάλο
πάρτι έκπληξη, στο οποίο θα προσκαλέσουμε όλα τα ζώα, θα
φτιάξουμε τη νοστιμότερη τούρτα, τον ωραιότερο στολισμό, τα
πιο γιορτινά φαγητά και το κυριότερο, θα δώσουμε στο φίλο
μας το πιο γλυκό δώρο αγάπης, που θα του μείνει για πάντα και
θα του θυμίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι
μελαγχολικός, διότι απλούστατα, δεν είναι μόνος του!

Και ένα δώρο που ταιριάζει
σε ένα φίλο παντοτινό
η αγάπη στην καρδιά χαράζει
πως για πάντα θα ‘μαι εδώ
πως για πάντα θα ‘μαι εδώ

Όλα - όλα - όλα - όλα είναι ωραία
φτάνει - φτάνει - φτάνει να τα λέει η καρδιά
απ’ όλα - απ’ όλα - απ’ όλα - απ’ όλα τρέφετ’ η παρέα
όταν στ’ αλήθεια αγαπά



29

-Τέλειο σχέδιο, απάντησε η μέλισσα.  Το ήξερα ότι θα με
βοήθαγες.  Όμως, θέλει προσοχή.  Κανείς να μην του
μαρτυρήσει το πάρτι έκπληξη, ούτε και να του ευχηθεί «Χρόνια
Πολλά».
Οι δύο φίλες χαιρετήθηκαν και δώσαν ραντεβού το απόγευμα
στο ύψωμα!

ΣΚΗΝΗ Β’. Ακρίδα / Παρέα Δέλτα / Πάπιες / Αρκούδος
Λίγο αργότερα, η ακρίδα ξεκίνησε να πάει στο σπίτι του
κάστορα.  Ήθελε να τους ενημερώσει για τα σχέδια του πάρτι.
Μα πλησιάζοντας άκουσε φωνές και όταν έφτασε εκεί
συνάντησε μεγάλη αναστάτωση.  Το σπίτι του κάστορα είχε
πλημμυρίσει.  Όλο το βράδυ έβρεχε και ο ποταμός είχε
φουσκώσει.  Μάταια αγωνίζονταν οι τέσσερις φίλοι της ομάδας
Δέλτα να βγάλουν τα νερά με τους κουβάδες.  Έναν κουβά νερό
έχυναν έξω;  Τρεις μπαίνανε μέσα.
Οι πάπιες, που κανένα πρόβλημα δεν είχαν βεβαίως με τη
βροχή, το είχαν ρίξει στο τραγούδι, κάνοντας πλάκα στον
κάστορα, στο λαγό, στον τυφλοπόντικα και στον ασβό:

-Πω - πω - πω,   Πω - πω - πω
πλημμυρίσαμε θαρρώ
φέρνουν γρήγορα κουβά
να αδειάσουν τα νερά

Έγινε βρε καστοράκι
ενυδρείο το σπιτάκι
όλο λάσπη ξεχειλίζει
ως το γόνατο γεμίζει!

-Γεια σας φίλοι μου, είπε η ακρίδα.  Δυστυχώς, όσο και να
προσπαθείτε, δεν θα τα καταφέρετε μόνο με τους κουβάδες.
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Αφού, μόλις αδειάζετε το νερό, αμέσως ξαναγεμίζει.  Ο ποταμός
έχει φουσκώσει πολύ.  Μόνη λύση θα είναι ένα μικρό φράγμα.
Κάνε μας τη χάρη βρε τυφλοπόντικα και πετάξου μέχρι τον
αρκούδο, να μας βοηθήσει.
Στο μεταξύ, η ακρίδα με τον κάστορα, το λαγό και τον ασβό
κάθισαν κάτω από ένα πυκνό κλαδί και μιλήσανε για το βράδυ,
για τα γενέθλια και το πάρτι έκπληξη.  Όλοι ήταν χαρούμενοι για
το φίλο τους και ήθελαν πολύ να βοηθήσουν.
Μετά από λίγη ώρα, ο τυφλοπόντικας κτύπαγε την πόρτα του
αρκούδου.  Μόλις εκείνος άκουσε το κτύπημα, ενθουσιάστηκε,
γιατί νόμισε ότι κάποιος θυμήθηκε τα γενέθλιά του.  Μα
σύντομα απογοητεύτηκε…
-Αρκούδε, αρκούδε, τρέξε! του είπε ο τυφλοπόντικας.
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου.  Έχει πλημμυρίσει το σπίτι του
κάστορα.

ΣΚΗΝΗ Γ’. Παρέα Δέλτα / Αρκούδος / Πάπιες / Ακρίδα
Στο Δέλτα του ποταμού επικρατούσε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.  Η βροχή είχε σταματήσει βέβαια, πριν από λίγο, μα ο
ποταμός ήταν τόσο φουσκωμένος, που τώρα κατέβαζε με ορμή,
τεράστια κλαδιά και επικίνδυνους κορμούς.
-Μα τι έγινε;  Γιατί αργούν; αναρωτιόταν ο λαγός.
Τότε ακριβώς ακούστηκε η καθησυχαστική φωνή του
τυφλοπόντικα:
-Ελάτε παιδιά, τον έφερα τον αρκούδο! Λέει ότι θα τα
καταφέρει σίγουρα να μας προστατεύσει, φτιάχνοντας το
φράγμα!
Και πράγματι, ο αρκούδος δεν χρειάστηκε ούτε καν να ψάξει για
τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε για να φτιάξει το φράγμα!
Πήρε δύο τεράστιους κορμούς, από εκείνους που παρέσυρε το



31

ποτάμι.  Τους έμπηξε πολύ βαθειά μέσα στον πάτο, για να είναι
σίγουρος ότι θα είναι στέρεοι.  Μετά, με φοβερή ικανότητα και
ταχύτητα, έπιασε πέντε μικρότερα ξύλα και τα τοποθέτησε
οριζόντια, δένοντάς τα με χόρτα, επάνω στα δύο ξύλινα
δοκάρια, που είχε φτιάξει.  Μέσα σε δέκα λεπτά, το φράγμα
ήταν έτοιμο και το νερό σταμάτησε να χύνεται.  Οι φίλοι της
Παρέας Δέλτα είχαν μείνει άφωνοι, με το στόμα ορθάνοικτο.
-Είναι απίστευτο, είπε ο κάστορας.  Ποτέ δεν μπορούσα να
φανταστώ ότι θα τα κατάφερνε κανείς να κάνει κάτι τόσο
δύσκολο, μέσα σε τόσο λίγο χρόνο.  Αρκούδε, είσαι
καταπληκτικός!
Οι πάπιες, που παρακολουθούσαν από κοντά την προσπάθεια,
δεν έχασαν ευκαιρία να τραγουδήσουν και πάλι περιπαικτικά:

-Γεια σου αρκούδε κουραμπιέ
παντοδύναμε κεφτέ!

Μα χωρίς να κάνω αστείο
σωτηρία αυτό το πράγμα
στο πιο κρίσιμο σημείο
ήρθες κι έστησες το φράγμα

Μπράβο αρκούδε κουραμπιέ
παντοδύναμε κεφτέ!

Όλοι γέλασαν και ευχαρίστησαν τον αρκούδο.  Εκείνος πήγε να
σκουπίσει το πρόσωπό του από τις λάσπες και ξαφνικά
χλόμιασε.
-Τι έχεις φίλε; Έπαθες κάτι; τον ρώτησε ανήσυχος ο ασβός.
-Ε, ναι, μάλλον… Φαίνεται πως πάνω στην προσπάθειά μου
έχασα ένα φυλαχτό που είχα φτιάξει για να το φοράω.  Είχε
πάνω το Άλφα, που είναι το αρχικό γράμμα του ονόματός μου.
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-Μη στενοχωριέσαι αρκούδε.  Μη στενοχωριέσαι καθόλου, είπε
τότε ο κάστορας.
Κι αμέσως, έσκυψε στο αφτί της ακρίδας ψιθυρίζοντας:
-Να τι δώρο μπορούμε να του φτιάξουμε.  Θα χαρεί σίγουρα ο
φίλος μας!

ΣΚΗΝΗ Δ’. Όλα τα ζώα
Όλα έδειχναν να είναι υπό έλεγχο.  Το φράγμα ήταν έτοιμο.  Η
βροχή είχε σταματήσει και ένα περήφανο, πολύχρωμο ουράνιο
τόξο είχε κρεμαστεί στον καταγάλανο ουρανό!  Ο αρκούδος το
είδε και δάκρυσε.  Θυμήθηκε τα λόγια που του ‘γραφαν οι
γονείς του επάνω στην τούρτα.  Μελαγχόλησε.
Ήταν πια απόγευμα και όλα, μα όλα, τα ζώα, εκτός του
αρκούδου, είχαν μαζευτεί στο ύψωμα για τις ετοιμασίες! Η
ακρίδα με τον κάστορα είχαν αναλάβει την ευθύνη για το δώρο
– φυλαχτό.  Κρατούσαν ένα εξαιρετικό κομμάτι ξύλου, στο οποίο
είχαν περάσει ένα σχοινάκι, έτσι ώστε να μπορεί να κρεμιέται
στο λαιμό.  Φώναξαν τον τρυποκάρυδο για να χαράξει με τη
μύτη του κάποια αναμνηστικά γράμματα και κάποια λόγια.
Άρχισαν λοιπόν από τα αρχικά του κάθε ζώου:
Άλφα για την ακρίδα, την αλεπού και τον ασβό.
Βήτα για τον βάτραχο…
Αφού τελείωσαν τα αρχικά όλων των ζώων, γύρισαν το φυλαχτό
από την άλλη πλευρά και ψιθύρισαν κάτι στο αφτί του
τρυποκάρυδου, που το έγραψε ενθουσιασμένος.
-Είναι τέλειο, είπε τότε ο κάστορας.  Θα το βάλουμε τώρα μέσα
σε αυτό το ξύλινο κουτί για να του το προσφέρουμε.
-Να ‘μαστε κι εμείς! φώναξαν τότε τα τρωκτικά.
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Ο λαγός, ο ασβός και ο τυφλοπόντικας είχαν πολλούς ξηρούς
καρπούς στις αποθήκες τους και είχαν φέρει μερικά σακουλάκια
για το πάρτι.
Πίσω τους, κατέφθασαν και οι πάπιες,  που κουβάλησαν μέσα
στα στόματά τους δροσερό αφρώδες νερό, που έβγαινε από μία
πυγή, σε έναν μακρινό βράχο.
Η αλεπού με το ελάφι είχαν αναλάβει τον στολισμό.  Είχαν
ζητήσει από τον τρυποκάρυδο να γράψει πάνω στους κορμούς
το «Χρόνια Πολλά» και από τις πυγολαμπίδες να μαζευτούν σε
όλα τα σημεία για να φωτίσουν, όταν έρθει η ώρα της έκπληξης,
το σκοτάδι, δίνοντας έναν τόνο παραμυθιού!  Επίσης, είχαν
κόψει τα πιο όμορφα λουλούδια και είχαν στολίσει όλες τις
γωνίες του υψώματος.
Οι μέλισσες είχαν αναλάβει να φτιάξουν την πιο νόστιμη
τούρτα, μία εξαιρετική μελότουρτα!  Σίγουρα θα ήταν η
αγαπημένη του αρκούδου, αφού τρελαίνονταν για μέλι.  Και
ακόμα, είχαν ετοιμάσει για δώρο δέκα βαζάκια γεμάτα μέλι!
Η πιο αστεία στιγμή ήταν όταν ο βάτραχος εμφανίστηκε
ντυμένος σα διευθυντής ορχήστρας. Σωστός μαέστρος!
Κρατώντας μία μπαγκέτα και φορώντας μακρύ σακάκι και
περούκα!  Κοίταζε δήθεν αυστηρά και κάθε τόσο άλλαζε τα
λόγια του τραγουδιού των γενεθλίων κάνοντας αστεία.
Ξεκαρδίζονταν στα γέλια!  Όμως, παραδόξως, τελικά η πρόβα
του τραγουδιού πήγε περίφημα και όλοι πήραν τις θέσεις τους
για να είναι έτοιμοι για την έκπληξη.  Άλλοι κρύφτηκαν πίσω
από θάμνους και άλλοι πάνω στα δέντρα.  Στείλανε και τον
τρυποκάρυδο να κοιτάζει και να τρέξει να τους ειδοποιήσει,
μόλις δει τον αρκούδο να ‘ρχεται.
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ΕΞΟΔΟΣ. Όλα τα ζώα
Και πράγματι, ο αρκούδος, στενοχωρημένος και μελαγχολικός,
είχε αρχίσει να ανεβαίνει αργά – αργά το βουνό.
-Χρόνια Πολλά αρκούδε, μονολόγησε.  Κανείς δε σε θυμήθηκε
και φέτος.
Ο τρυποκάρυδος έτρεξε και ειδοποίησε τα ζώα.  Όλοι πήρανε
θέσεις.  Ο αρκούδος έφτασε περπατώντας αργά και κοιτώντας
το χώμα.  Τα μάτια του ήταν δακρυσμένα.  Σήκωσε το κεφάλι
του στον ουρανό να κοιτάξει τα άστρα.
Και τότε! εντελώς ξαφνικά και αναπάντεχα!
ακούστηκε πίσω του τέλεια τραγουδημένο το τραγούδι των
γενεθλίων, με μαέστρο το βάτραχο!
Τινάχτηκε ο αρκούδος.  Γύρισε προς τα πίσω και είδε όλα τα ζώα
του δάσους να τον κοιτούν με όλη τους την αγάπη και όλο το
ύψωμα να είναι φωτισμένο από χιλιάδες πυγολαμπίδες!
Πώς να την αντέξει τέτοια χαρά ο φίλος μας;
Ξέσπασε σε κλάματα.
Ένα – ένα ζώο του λέγανε «Χρόνια Πολλά» και τον φιλάγανε.
- Σας αγαπάω πολύ φίλοι μου, έλεγε ο αρκούδος συνέχεια.
-Και τώρα φίλοι μου, είπε ενθουσιασμένος ο βάτραχος,
επιτρέψτε μου να αφιερώσω στον αγαπητό αρκούδο το
τραγούδι των γενεθλίων, με λίγο διαφορετικά λόγια:

Να ζήσεις αρκούδε
και Χρόνια Πολλά
μεγάλος να γίνεις
με δέκα αφτιά

Τις μέλισσες να σκορπίζεις
το μέλι τους να τρως
και όλοι να λένε
να ένας διπλός!
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Όλοι γέλασαν και είχαν κέφι.  Τον αγαπούσαν πολύ τον
αρκούδο.
-Και τώρα, η ώρα του χορού! φώναξε η ακρίδα και άρχισε να
χοροπηδάει ενθουσιασμένη, από τη μία άκρη στην άλλη.  Όλα
τα ζώα χόρευαν συνέχεια για ώρες.  Ξεκουρδίστηκαν εντελώς!
Και κάθε τόσο έρχονταν νόστιμα φαγητά!
Προς το τέλος, εμφανίστηκε μία τεράστια μελότουρτα, σε σχήμα
Δέλτα!  Μόλις ο αρκούδος έσβησε τα κεράκια, έγινε χαμός από
χειροκροτήματα!
Η ώρα είχε περάσει.  Κόντευε πια να ξημερώσει και σε όλων τις
καρδιές βασίλευε η ευτυχία.
-Αγαπημένε μας αρκούδε, είπε τότε ο κάστορας.  Ήταν το πιο
όμορφο πάρτι που έχει γίνει ποτέ στο δάσος.  Μα η πιο μεγάλη
στιγμή έρχεται τώρα!
Καλέ μας φίλε, παντοτινέ, όλα τα ζώα του δάσους σου
χαρίζουμε, με όλη μας την αγάπη, αυτό το ιδιαίτερο δώρο!
Είναι κάτι για να το φοράς στο λαιμό σου. Και όποτε
μελαγχολείς, να το βλέπεις και να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος
σου!  Έχεις όλους εμάς να σε αγαπάμε!
Ο αρκούδος άνοιξε –τρέμοντας από τη συγκίνηση- το ξύλινο
κουτί και φόρεσε αμέσως το φυλαχτό στο λαιμό του.
-Φίλοι μου, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλα.  Με κάνατε
ευτυχισμένο!
Από τη μία πλευρά ήταν χαραγμένα όλα τα αρχικά γράμματα και
από την άλλη τα λόγια:

«Στο πιο όμορφο ουράνιο τόξο!
Στον καλύτερό μας φίλο!».

*Σημείωση: Ηχογράφημα του παραπάνω παραμυθιού
περιέχεται στο CD που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου
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Κάτι γίνεται στο Δέλτα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν βρέχει στο δάσος, τα ζώα κλείνονται στα σπίτια τους.  Όταν
μάλιστα βρέχει τις νύχτες, η εικόνα είναι τρομακτική.  Μέσα στο
απόλυτο σκοτάδι, αστραπές σχίζουν τον ουρανό και μετά από
λίγα δευτερόλεπτα, ακούγονται οι βροντές.  Καμιά φορά
μάλιστα, όταν ο κεραυνός πέφτει κοντά, η κατάσταση είναι
επικίνδυνη.  Έτσι κάπως είχε γίνει κι απόψε.  Μια τρομερή
καταιγίδα είχε ξεσπάσει μέσα στη νύχτα.  Ένας κεραυνός είχε
πέσει πάνω σε ένα μεγάλο δέντρο, κοντά στο σπίτι της ακρίδας
και το είχε κόψει στη μέση.  Το μισό είχε πέσει στο έδαφος και
καίγονταν, ενώ το υπόλοιπο είχε μείνει όρθιο και πράσινο.
Έπρεπε να βρει δύναμη να συνεχίσει.  Έτσι το ήθελε η φύση.
Ευτυχώς η βροχή ήταν πολύ έντονη και δεν υπήρχε κίνδυνος
πυρκαγιάς.  Όλη τη νύχτα, η κακοκαιρία συνεχίζονταν αμείωτη.
Το πρωί όμως ο καιρός άνοιξε.  Έμοιαζε λες και η βροχή να είχε
πλύνει όλο το δάσος.  Η μυρωδιά του βρεμένου χώματος ήτανε
διάχυτη.

ΣΚΗΝΗ Α’.  Κάστορας / Πάπιες / Μωράκι / Βάτραχος
Ο κάστορας ξύπνησε.  Ο ήλιος είχε αρχίσει να βγαίνει και είχε
ήδη στεγνώσει τις ξύλινες καρέκλες και το τραπεζάκι του κήπου
του.
-Ευκαιρία, σκέφτηκε. Ώρα για ένα ζεστό καφεδάκι,
παρατηρώντας την εκπαίδευση που κάνουν οι πάπιες.
Βγήκε έξω και τις καλημέρισε.
-Ωραία μέρα, ε;
-Ωραία, ωραία!  Κοίτα κι αυτό το υπέροχο ουράνιο τόξο!
Όνειρο!



38

Μα κάτι περίεργο έφτασε στα αφτιά του κάστορα.  Κάτι σαν
κλάμα μωρού!  Κι έρχονταν από πολύ κοντά!
-Μα, πως είναι δυνατόν; αναρωτήθηκε.
Ο ήχος έρχονταν από το πίσω μέρος του σπιτιού, από εκεί που
είχε φτιάξει ο αρκούδος το φράγμα για να μην πλημμυρίζει το
σπίτι του κάστορα.  Εκεί ακριβώς, πίσω από το φράγμα, είχε
σταθεί μία βάρκα!  Κανένας δεν φαινότανε μέσα. Ο κάστορας
πλησίασε με αργά βήματα.  Τώρα πια δεν ακούγονταν τίποτα.
Έφτασε κοντά.  Ένα σκέπαστρο κάλυπτε τη μισή βάρκα.  Και εκεί,
πίσω από το φράγμα, μέσα στη μικρή βάρκα, κάτω από το
σκέπαστρο, είδε το θαύμα!!!  Είδε ένα πανέμορφο μωράκι.  Ένα
αγοράκι.  Κι εκείνο του χαμογελούσε!
-Μη φοβάσαι καλό μου, του είπε κατευθείαν ο κάστορας.  Μη
φοβάσαι καθόλου.  Θα σε βοηθήσω!
Μα στην πραγματικότητα, ο φίλος μας τα είχε εντελώς χαμένα.
Φώναξε αμέσως το βάτραχο που λιάζονταν σε ένα νούφαρο,
λίγο πιο κάτω.  Με δυο πηδήματα εκείνος, βρέθηκε δίπλα του.
-Πω, πω!  Είναι υπέροχη, είπε αμέσως.
-Μα τι λες μωρέ βάτραχε;  Δε βλέπεις;  Αγοράκι είναι.
-Μα εγώ δε μιλάω για το μωράκι.  Μιλάω για τη βάρκα.  Είναι
υπέροχη.  Θα την ξύσω, θα τη βάψω και θα τη φτιάξω! Θα γίνω
βαρκάρης!  Θα γίνω γονδολιέρης!  Θα γίνω λέμβαρχος!  Θα
γίνω, θα γίνω ναύαρχος!!!  Ναι, Ναι!  Αυτό είναι!  Θα γίνω
ναύαρχος!
-Εντάξει βάτραχε, του είπε ο κάστορας.  Μπορείς να γίνεις ότι
θέλεις.  Μα πριν, σε παρακαλώ, να πας να ειδοποιήσεις την
ακρίδα, να δούμε τι θα κάνουμε με το μωράκι.
Στο μεταξύ, το μωράκι είχε στρογγυλοκαθίσει στην αγκαλιά του
κάστορα και όταν έβλεπε το βάτραχο να χοροπηδάει ή να βγάζει
έξω τη γλωσσάρα του, γέλαγε με την ψυχή του.
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-Έχεις δίκιο κάστορα.  Και το αγοράκι υπέροχο είναι! είπε ο
βάτραχος και συνέχισε τα αστεία, αφού έβλεπε το μωράκι να μη
χορταίνει να τον κοιτάζει.
Σε λίγη ώρα όμως έφυγε, αφού έπρεπε να ειδοποιήσει την
ακρίδα.  Την ώρα που πέρναγε μπροστά από τις πάπιες, εκείνες
δεν έχασαν την ευκαιρία να τον πειράξουν:

-Ένας βάτραχος σκληρός
και σπουδαίος ναυπηγός
λέμβαρχος είναι τρανός
γονδολιέρης λυρικός

Θα την τρίψει, θα την βάψει
τη βαρκούλα θα αλλάξει
κι όταν θα ‘χει φεγγαράδα
θα μας πάει και μια βαρκάδα

ΣΚΗΝΗ Β’. Παρέα Δέλτα / Μωράκι / Βάτραχος / Ακρίδα /
Πάπιες / Αλεπού

Η ώρα είχε περάσει.  Όλα τα μέλη της Παρέας Δέλτα, ο
κάστορας, ο ασβός, ο λαγός και ο τυφλοπόντικας είχαν μαζευτεί
γύρω από το μωράκι.  Μα εκείνο τώρα είχε αρχίσει να κλαίει.  Ο
κάστορας ήταν ανήσυχος.  Τι με γλυκά λόγια προσπαθούσαν, τι
με αστεία, τι με ακροβατικά … ότι και να ‘καναν, το μωράκι δεν
σταμάταγε.  Και ξαφνικά, έτσι απλά, χωρίς καμία προσπάθεια,
το αγοράκι σταμάτησε να κλαίει και άρχισε να γελάει δυνατά,
κοιτώντας το βάτραχο, που εκείνη την ώρα επέστρεφε με την
ακρίδα.
-Μπράβο βάτραχε! του είπε χαρούμενος ο λαγός.  Απ’ ότι
φαίνεται, αυτός ο μικρός, όχι μόνο σε έχει συμπαθήσει, μα ήδη
σ’ αγαπάει!
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Ο βάτραχος συγκινήθηκε.  Δεν είχε ποτέ φανταστεί το πόσο
όμορφο είναι να κάνεις κάποιον να γελάει!
Η ακρίδα μάζεψε όλα τα ζώα και άρχισε να μιλάει:
-Καλοί μου φίλοι, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή.  Είναι
πολύ μεγάλη η ευθύνη μας.  Ακούστε τι νομίζω ότι πρέπει να
έχει συμβεί:  Μάλλον, καθώς δένανε τη βάρκα οι γονείς αυτού
του παιδιού χτες βράδυ και πριν προλάβουν να βγάλουν έξω το
αγγελούδι τους, το σχοινί τους ξέφυγε και η βάρκα
παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού.  Είναι
σίγουρο ότι οι κακόμοιροι, όλη τη νύχτα, θα έψαχναν μέσα στη
βροχή.  Είναι επίσης σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα έρθουν να
ψάξουν και από τα μέρη μας. Και τότε εμείς θα πρέπει να
είμαστε έτοιμοι. Να έχουμε φροντίσει, όπως πρέπει, το αγοράκι
τους. Να το επιστρέψουμε υγιές και χαμογελαστό!  Για να
σκεφτούμε όμως τώρα, τι ακριβώς σημαίνει να φροντίζεις ένα
τόσο μικρό παιδάκι.  Καταρχήν, θα πρέπει να προσέξουμε το
που θα κοιμάται.
-Αυτό το αναλαμβάνουμε εμείς, φώναξαν οι τέσσερις φίλοι της
Παρέας Δέλτα.  Θα μαζέψουμε φύλλα και θα τα στοιβάξουμε
μέσα σε ένα ξύλινο πλαίσιο.  Μετά θα στρώσουμε πούπουλα και
για σκέπασμα θα φτιάξουμε ένα παπλωματάκι, παίρνοντας λίγο
από το τρίχωμα, που μπορούν να μας προσφέρουν ορισμένα
ζώα.  Με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και ένα πρόχειρο
ρουχαλάκι.
-Τέλεια, είπε η ακρίδα.  Σας έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα
καταφέρετε.  Κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η
καθαριότητα. Θα πρέπει να βρούμε ένα μέρος με ζεστό νερό,
όπου θα μπορούμε να πλένουμε το αγοράκι.  Να το κάνουμε
μπάνιο, χωρίς να κινδυνεύει να κρυώσει.



41

-Αυτό άστο σε εμάς, φώναξαν οι πάπιες.  Γνωρίζουμε το
κατάλληλο μέρος.  Λίγο πιο κάτω, είναι ένα σημείο, στο οποίο ο
πάτος του ποταμού βγάζει φυσαλίδες.  Εκεί, για κάποιο λόγο, τα
νερά είναι πολύ ζεστά.
-Ωραία, ωραία, είπε η ακρίδα ευχαριστημένη.  Και τώρα μας
έμεινε το πιο δύσκολο: η διατροφή!  Τι θα δίνουμε στο μωράκι
να τρώει, μέχρι να μας βρουν οι γονείς του;
Όλοι προβληματίστηκαν.  Σκέφτονταν σιωπηλά για ώρα.  Μα
όσο κι αν σκέφτονταν, κανείς τους δεν μπορούσε να βρει τη
λύση.
Και ξαφνικά, από την πόρτα του σπιτιού του κάστορα,
ακούστηκε μία φωνή:
-Εγώ θα το ταΐζω!  Ήταν η αλεπού!
-Εσύ; ρώτησε παραξενεμένη η ακρίδα.
-Ναι, εγώ.  Μην ξεχνάς ότι τα αλεπουδάκια μου είναι και αυτά
μικρά και πίνουν ακόμα γάλα από εμένα.  Με τον ίδιο τρόπο θα
θηλάζω και το μωράκι, όσες φορές τη μέρα κι αν χρειάζεται!
Όλοι την κοίταξαν με θαυμασμό και ικανοποίηση.
Όλα έμοιαζε τώρα να έχουν τακτοποιηθεί.  Οι πάπιες έπιασαν
πάλι το τραγούδι:

-Μέχρι να ‘ρθουν οι γονείς
θα βοηθήσουμε εμείς
φτιάξε ασβέ το κρεβατάκι
και λαγέ το φουτεράκι

Και όποτε αυτό πεινάσει
η αλεπού θα το θηλάσει
και εμείς το μικρουλάκι
θα το κάνουμε μπανάκι!
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ΣΚΗΝΗ Γ’.  Βάτραχος / Παρέα Δέλτα / Αλεπού / Ακρίδα
Στο μεταξύ, ο βάτραχος είχε πάρει τη βάρκα και την επισκεύαζε.
Έξυσε με γυαλόχαρτο τα μέρη που η μπογιά είχε χαλάσει και
μετά τα πέρασε με φρέσκο γυαλιστερό χρώμα.  Ζήτησε και τη
βοήθεια του αρκούδου, που του άλλαξε τους σπασμένους
αρμούς.  Τέλος, έβαλε σε εφαρμογή το μεγάλο σχέδιο.  Μαζί με
τον αρκούδο, πρόσθεσαν στη βάρκα ένα ψηλό κατάρτι.  Στην
κορυφή του είχαν δέσει μία σημαία μακρόστενη, που έγραφε:
«Βάτραχος θαλασσινός
και μεγάλος ναυπηγός!».
Στο σπίτι του κάστορα, οι δουλειές είχαν τελειώσει.  Το
κρεβατάκι, το πάπλωμα και το ρουχαλάκι ήταν ήδη έτοιμα.  Και
σύντομα θα χρειάζονταν, διότι είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει.
Όμως, το μωράκι, αντί να δείχνει να χαλαρώνει, ήταν νευρικό.
Κάτι αναζητούσε.
-Πάλι τα ίδια, είπε ο λαγός και ειδοποίησε τον βάτραχο.  Μα τα
αστεία του βάτραχου δεν μπόρεσαν, παρά μόνο για λίγο, να
ηρεμήσουν το αγοράκι.  Εκείνη τη στιγμή ήρθε η αλεπού και το
πήρε αγκαλιά.  Εκείνο έψαξε το στήθος της και άρχισε να
θηλάζει λαίμαργα, με ικανοποίηση.  Όλα τα ζώα
ανακουφίστηκαν.
Το μωράκι ήταν τόσο κουρασμένο, που άρχισαν να κλείνουν τα
ματάκια του στην αγκαλιά της αλεπούς.  Τότε τα ζώα άρχισαν να
το νανουρίζουν:

-Έλα ύπνε πάρτο
Σε μετάξι απάνω βάλτο, σιγά
Κι από μέλι – γάλα
Να ‘ν’ του ονείρου του η σκάλα πλατειά

(στίχοι: Λ. Νικολακοπούλου)
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Αφού το αγοράκι πέρασε από όλες τις αγκαλιές για τα φιλάκια
της καληνύχτας, μετά το πήρε ο κάστορας και το σκέπασε στο
κρεβατάκι του.
-Νομίζω ότι για πρώτη φορά τα πήγαμε καλά, είπε
ανακουφισμένη η ακρίδα.
-Ναι!  Και τώρα είναι η ώρα για μία βραδινή βαρκάδα, είπε ο
βάτραχος.  Πήρε περήφανος τη βάρκα και άρχισε να προχωράει
σιγά – σιγά στο ποτάμι.  Η νύχτα ήταν ήρεμη και το φεγγάρι
έμοιαζε να ακουμπάει την επιφάνεια του νερού, καθώς
καθρεπτίζονταν σε κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.
Τόσο χαρούμενος και συγκινημένος ήταν ο βαρκάρης μας, που
συνέχισε να τραγουδάει το νανούρισμα:

-Βλέφαρό μου,
σκαλιστό, αχ τυχερό μου
μη χαράζεις,
άστρο της αυγής, μη μου τρομάζεις

(στίχοι: Λ. Νικολακοπούλου)

ΣΚΗΝΗ Δ’.  Κάστορας / Πάπιες / Βάτραχος / Αρκούδος /
Ακρίδα

Ο ήλιος δεν είχε φανεί ακόμη, μα η μέρα είχε ήδη φωτίσει.  Ένα
μικρό αγγελούδι στο σπίτι του κάστορα ξύπναγε.  Και ξύπναγε
με γέλια!
-Ώρα για πλύσιμο, είπε ο κάστορας.  Ελάτε πάπιες.  Είναι η σειρά
σας.
-Μετά χαράς, είπαν εκείνες.  Τα έχουμε σχεδιάσει όλα.  Έχουμε
εντοπίσει τα πιο ζεστά νερά!
Σε λίγη ώρα, το μωράκι έπαιζε μαζί με το μικρό παπάκι,
χαλώντας τον κόσμο από τα γέλια!
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-Τι καλό που είναι, ψιθύρισε ο κάστορας στον βάτραχο και στη
συνέχεια, αφού το είχε αφήσει να χαρεί το μπάνιο του για ώρα
πολλή, στράφηκε στο μωράκι:  Έλα μικρούλι μου, πρέπει να
βγεις.  Λέπια έχουν βγάλει τα χέρια σου.
Μα, όσες φορές κι αν προσπάθησαν οι πάπιες, το παπάκι, ή ο
κάστορας να το βγάλουν από το νερό, εκείνο ούρλιαζε.  Δεν
ήθελε να βγει, με τίποτα!
-Αφήστε εμένα, είπε τότε ο βάτραχος.  Αφήστε να πω δυο λόγια
στο μικράκι.
-Μα, τι λες μωρέ βάτραχε; είπε τότε ο κάστορας.  Αφού το
αγοράκι δεν έχει μάθει ακόμα να μιλάει.
-Ναι, απάντησε ο βάτραχος.  Σωστά!  Ακόμα δεν μπορεί να
μιλήσει.  Είμαι όμως σίγουρος ότι μπορεί να καταλάβει τα
πάντα!  Για κοιτάξτε για να πεισθείτε:
Στράφηκε στο μωράκι:
-Εάν βγεις τώρα από το ποτάμι, τότε θα σε πάω αμέσως στο
κρεβάτι σου για να κοιμηθείς.
Το μωράκι δεν κουνήθηκε καθόλου.  Ο βάτραχος τώρα, πρότεινε
κάτι άλλο:
-Εάν βγεις τώρα από το ποτάμι, τότε σου υπόσχομαι να πάμε το
απόγευμα, με τη βάρκα για ψάρεμα!
Το μωράκι γέλασε και χωρίς να το σκεφτεί περισσότερο, βγήκε
αμέσως από το νερό.
-Είδατε που σας το είπα! θριαμβολόγησε ο βάτραχος.  Όλα τα
καταλαβαίνει αυτό το αγοράκι.  Όλα.
Και όπως λεν, εάν υποσχεθείς κάτι σε ένα παιδί, τότε θα πρέπει
σίγουρα να το τηρήσεις!
Έτσι λοιπόν, το απόγευμα, ο κάστορας, ο βάτραχος και το
μωράκι, μπήκαν στη βάρκα και πήγανε σε ένα μέρος που ξέρανε
ότι έχει πολλές πέστροφες.  Τι χαρά ήταν αυτή! Ο φελλός
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συνεχώς βυθίζονταν και κάθε τόσο καινούρια ψάρια πιάνονταν
στο αγκίστρι.  Γέμισαν ένα μεγάλο κουβά με πέστροφες!
Γυρνώντας, ήταν τόσο χαρούμενοι, που τραγουδούσαν,
κάνοντας το μωράκι να γελάει:

-Έλα - έλα πεστροφάκι
χάψε - χάψε το αγκιστράκι
των ναυάρχων των σπουδαίων
των ψαράδων των ωραίων

Για θαυμάστε το μικράκι
πως κρατάει το κουπάκι
το πιο όμορφο μωρό
δε χορταίνω να φιλώ!

Και δώστου αγκαλιές και δώστου φιλιά και δώστου αστεία.
Η βάρκα πήγαινε σα μεθυσμένη.  Μία δεξιά, μία αριστερά.
Μέχρι που ένας δυνατός ήχος ακούστηκε και η βάρκα
ακινητοποιήθηκε.
-Ωχ, κολλήσαμε, είπε ο βάτραχος γελώντας.  Φρακάραμε στον
πάτο.  Τι κάνουμε τώρα;
-Έλα, έλα βάτραχε, είπε ο κάστορας, να φωνάξουμε με όλη μας
τη δύναμη τον αρκούδο να έρθει να μας ξεκολλήσει.
Σύντομα, ο αρκούδος εμφανίστηκε γελώντας.  Με τη μεγάλη του
δύναμη, σήκωσε απαλά τη βάρκα και την ξεκόλλησε.
Μετά από λίγο, βρέθηκαν όλοι μαζί στο σπίτι του κάστορα.
Έρχονταν και πάλι η νύχτα.  Ζεστή και γλυκιά.  Το αγοράκι
έδειχνε ευτυχισμένο.  Έπεσε πάνω στην αγκαλιά της αλεπούς
και αφού ήπιε γαλατάκι, αποκοιμήθηκε.
-Αύριο λογικά, θα έρθουν και οι γονείς του παιδιού, είπε η
ακρίδα.  Σήμερα το μεσημέρι, ο τρυποκάρυδος παρατήρησε
κάποιους να ψάχνουν στην άκρη του δάσους.
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-Και γιατί μωρέ παιδί μου δεν τους ειδοποίησε; αναρωτήθηκε ο
κάστορας.
-Προσπάθησε, μα δεν κατάφερε να τους δώσει να καταλάβουν.
Μα τους είδε να στήνουν σκηνή και είναι βέβαιο ότι αύριο θα
συνεχίσουν το ψάξιμο.
-Θα πάω εγώ πρωί – πρωί να τους ειδοποιήσω, είπε πάλι ο
κάστορας.  Δεν μπορώ να τους αφήσω να στενοχωριούνται, ούτε
λεπτό παραπάνω.
-Μα πως θα σε καταλάβουν; ρώτησε η ακρίδα.
-Θα τα καταφέρω.  Κάποιον τρόπο θα βρω.

ΕΞΟΔΟΣ.  Γονείς / Μωράκι / Όλα τα ζώα
Την άλλη μέρα το πρωί, οι γονείς του παιδιού ξύπνησαν
αγχωμένοι.
-Μη φοβάσαι καλή μου, θα τον βρούμε σίγουρα! ενθάρρυνε ο
πατέρας τη μανούλα.
Την ίδια στιγμή, καθώς πήγε να ανοίξει το φερμουάρ της πόρτας
της σκηνής, έβγαλε μία δυνατή κραυγή τρόμου! Κι αυτό γιατί,
από πολύ νωρίς, ο κάστορας βρίσκονταν έξω ακριβώς από τη
σκηνή, περιμένοντας τους γονείς του παιδιού να βγουν.  Μετά
την αρχική τους τρομάρα όμως, οι γονείς κατάλαβαν ότι το
ζωάκι δεν ήταν καθόλου επιθετικό.  Ο κάστορας έκανε
εντυπωσιακές ακροβατικές επιδείξεις, προσπαθώντας να τους
διεγείρει την περιέργεια και να τους πείσει να τον
ακολουθήσουν.
-Νομίζω καλή μου ότι κάτι θέλει να μας πει!
-Τι λες; Τον ακολουθούμε; πρότεινε η μανούλα.
-Ναι.  Βέβαια τον ακολουθούμε.  Γιατί όχι; συμφώνησε και ο
μπαμπάς.
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Έτσι λοιπόν, μέσα σε πέντε λεπτά, ο κάστορας, συνοδευόμενος
από τους δύο γονείς, έφτασε στο Δέλτα.  Ένα χαρούμενο
τραγούδι ακούγονταν από το σπίτι του και οι δύο γονείς
διέκριναν μέσα από την μισάνοικτη πόρτα, ανάμεσα στα ζώα, να
στέκει χαρούμενο το μωράκι τους!
Ευτυχία!
Ορμήσανε και το αγκάλιασαν με όλη τους τη δύναμη, σα να το
αγκάλιαζαν για πρώτη φορά.  Εκείνο ενθουσιάστηκε.  Όλοι μαζί,
άνθρωποι και ζώα κλαίγανε από τη χαρά τους.
-Πώς να σας ευχαριστήσουμε; είπε η μανούλα.  Όχι μόνο το
σώσατε, αλλά το φροντίσατε με τον καλύτερο τρόπο.  Είσαστε οι
φύλακες άγγελοί του!
Όλα τα ζώα ήταν ενθουσιασμένα που τα είχαν καταφέρει.  Τα
άξιζαν αυτά τα «Μπράβο».  Μόνο ο βάτραχος είχε λίγο άγχος.
Τι θα γινότανε άραγε με τη βάρκα;
Μα, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε ο μπαμπάς να λέει:
-Κοίτα καλή μου, πόσο ωραία έφτιαξαν τη βάρκα!  Είναι
καταπληκτικό!  Ε, λοιπόν, ξέρεις τι νομίζω;  Είμαι σίγουρος ότι
συμφωνείς κι εσύ.  Νομίζω πως αυτή τη βάρκα πρέπει να την
αφήσουμε εδώ.  Δώρο σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα, που
σώσανε το μωράκι μας!
Ο βάτραχος δεν μπόρεσε να κρατηθεί.
-Γιούπι! φώναξε και άρχισε να χοροπηδάει ολόκληρος, πετώντας
τη μακριά του γλώσσα εδώ κι εκεί.
Το μωράκι ήταν ενθουσιασμένο.  Γέλαγε δυνατά.
Μα είχε φτάσει πια η ώρα του αποχωρισμού.  Η μελαγχολία των
ζώων όμως δεν κράτησε πολύ, διότι φεύγοντας ο μπαμπάς τους
υποσχέθηκε ότι θα έρχονταν συχνά για να τα βλέπουν.  Άρχισαν
να απομακρύνονται χαιρετώντας, μέχρι που έστριψαν στο
μονοπάτι που οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο.  Μια γλυκιά
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ζεστασιά γέμισε το δάσος.  Ο βάτραχος μαζί με τον κάστορα
πήραν τη βάρκα και έφτασαν μέχρι τη γέφυρα απ’ όπου
πέρναγαν τα αυτοκίνητα.  Χαιρέτησαν τους φίλους τους για μία
ακόμα φορά.
Μα δεν λυπόντουσαν.  Σύντομα θα τους ξανάβλεπαν!  Ήταν
χαρούμενοι.  Τα είχαν καταφέρει περίφημα.  Φτάνοντας πίσω
στο Δέλτα, άρχισαν πάλι να τραγουδούν ήρεμοι και
ευτυχισμένοι:

Κ. –Τι μας έφερε η βροχή;
Β. –Μια βαρκούλα η βροχή
Κ. –Τι έχει μέσα της κρυμμένο;
Β. –Ένα θησαυρό κρυμμένο
Κ. + Β. –Ήταν ένα αγοράκι

ένα όμορφο αγοράκι
το πιο όμορφο αγοράκι
του Θεούλη το δωράκι!
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Ο κάβουρας και η όμορφη μέδουσα

Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο φωτεινό, κάπου πολύ –
πολύ μακριά, σε μια θάλασσα πλατειά, ζούσε ένας πολύ
μεγάλος κάβουρας.  Η μία του δαγκάνα ήταν πιο μεγάλη από
την άλλη.  Κατοικούσε σε έναν πολύ περίεργο βράχο, που ήταν
γεμάτος τρύπες. Έτσι, ο κάβουρας έβρισκε πάντα τρόπους να
ξεφεύγει από τους κινδύνους.  Μία στη μία τρύπα, μία στην
άλλη και μην τον είδατε…
Αγαπημένη του φιλενάδα ήταν μία όμορφη μέδουσα.  Όποτε ο
άνεμος φύσαγε προς τη στεριά, έρχονταν η μέδουσα κοντά στο
βράχο, για να κάνει παρέα στο φίλο της.  Έτσι όπως έπεφτε ο
ήλιος επάνω στην επιφάνεια του νερού, άστραφταν από κάτω,
πολύχρωμα τα υπέροχα πλοκάμια της.
Μία μέρα, ενώ ο κάβουρας είχε βγει στο πάνω μέρος του
βράχου για να χαρεί τον ήλιο και να στεγνώσει, είχε αρχίσει να
ανησυχεί.
-Που να ‘ναι η καλή μου φίλη; Άργησε σήμερα… λες να την έριξε
στην άμμο κανένα μεγάλο κύμα;
Ξαφνικά, διέκρινε σε μία σχισμή του βράχου ένα περίεργο ψάρι,
που είχε ξαπλώσει να ξαποστάσει.
-Ευκαιρία, σκέφτηκε.  Θα χωθώ μέσα στον βράχο και πριν καλά
– καλά το καταλάβει το ψαράκι, εγώ θα πεταχτώ από μία
κοντινή τρύπα και θα το αρπάξω.  Δεν θα το φάω ωστόσο.  Θα
το φυλάξω να το δώσω δωράκι στην φίλη μου τη μέδουσα.
Και πράγματι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ψαράκι βρέθηκε
να σπαρταράει στη δυνατή δαγκάνα του κάβουρα.  Την ίδια
στιγμή ακούστηκε μία αδύναμη φωνή να κλαίει.  Ήταν η
μέδουσα, που φαίνονταν εντελώς εξαντλημένη.
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-Τι σου συμβαίνει καλή μου; τη ρώτησε ο κάβουρας
τρομαγμένος.
-Συμφορά μεγάλη, του αποκρίθηκε η μέδουσα.  Άνθρωποι
ήρθαν απόψε στα μέρη μας και όλη μέρα αναστατώνουν τα
νερά και μας κυνηγούν.  Να ξεφύγουμε δεν μπορούμε, διότι τα
μεγάλα κύματα μας σπρώχνουν προς τη στεριά.
Ο κάβουρας νευρίασε.  Τίναξε γύρω του τα νερά, γεμάτος θυμό,
ενώ το ψαράκι βρίσκονταν ακόμα μέσα στη δαγκάνα του.
-Για να φανταστείς, συνέχισε η μέδουσα, είμαι τόσο
κουρασμένη, που αν δε φάω και αν δε βρω ένα ασφαλές μέρος
να ξεκουραστώ λιγάκι, νομίζω ότι δεν θα αντέξω άλλο να
παλεύω να κρύβομαι στα κύματα.
-Γι’ αυτό είναι οι φίλοι, φώναξε θριαμβευτικά ο κάβουρας.
Σκύψε να σου πω ένα μεγάλο μυστικό.
Η μέδουσα έσκυψε δίπλα στο στόμα του.
-Εμένα που με βλέπεις, δεν με φοβίζουν οι άνθρωποι.  Έχω γίνει
τόσο μεγάλος και δυνατός, διότι εδώ και χρόνια έχω
ανακαλύψει μία φοβερή κρυψώνα μέσα στο βράχο.  Όποτε
μυριζόμουν ανθρώπους και κινδύνους χωνόμουνα εκεί.  Εκεί θα
μπεις τώρα κι εσύ καλύτερή μου φίλη, για να ξαποστάσεις.
Με πολλή αγάπη, την πήγε στην κρυψώνα και της πρόσφερε το
ψάρι, για να φάει και να στυλωθεί λιγάκι.
Η μέδουσα είχε τόσο πολύ χαρεί!
Είναι τόσο ωραίο να σε προστατεύει ένας τόσο δυνατός φίλος,
σκέφτονταν.  Πρέπει να βρω ένα τρόπο να του δείξω κι εγώ την
αγάπη μου.
-Μια μέρα, είπε η μέδουσα, θα στο ξεπληρώσω το καλό που μου
κάνεις.  Θα ανταποδώσω την αγάπη σου.  Αν ποτέ βρεθείς στα
χέρια κάποιου ανθρώπου, μη με ξεχάσεις.  Έχω κι εγώ ένα
σημαντικό μυστικό.
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-Σε ευχαριστώ, είπε ο κάβουρας.  Μα, για εξήγησέ μου, πως εσύ,
μία μέδουσα, θα μπορέσεις να με σώσεις από τους ανθρώπους;
Ποιο είναι το μυστικό σου;
-Σειρά σου να σκύψεις να με ακούσεις, αποκρίθηκε η μέδουσα.
Από μικρή που ήμουν, είχα μία σπάνια και ανεξήγητη ικανότητα,
να μπορώ να μιλάω με ανθρώπινη λαλιά, να μπορώ δηλαδή να
συνεννοούμαι με τους ανθρώπους.
Ο κάβουρας γέλασε.  Δεν ήταν σίγουρος αν η φίλη του του έλεγε
την αλήθεια, ή του έκανε αστείο.  Ας είναι, σκέφτηκε.
-Όπως και να ‘χει σε ευχαριστώ, της είπε καθώς
απομακρύνονταν από τη μυστική κρυψώνα.  Κάτσε τώρα να φας
και να ξεκουραστείς.  Εμείς τα λέμε αύριο.
Βγήκε πάλι επάνω στο βράχο και ήταν περήφανος και
ικανοποιημένος για τη βοήθεια που είχε δώσει στη μέδουσα.
Έμεινε εκεί μέχρι που βασίλεψε ο ήλιος.  Άρχισε να πέφτει η
νύχτα.  Η θάλασσα είχε αρχίσει να φουσκώνει και τα κύματα
κάλυπταν τώρα όλο τον βράχο.  Μέσα στην ησυχία του
σκοταδιού ξαφνικά συνέβη κάτι που φόβισε τον κάβουρα.
Ανθρώπινες φωνές και γέλια ακούγονταν, ενώ λάμψεις φωτός
πετάγονταν από ηλεκτρικούς φακούς.  Σύντομα οι φωνές
έφτασαν δίπλα στον βράχο.  Ο κάβουρας σε άλλη περίπτωση
δεν θα φοβόταν.  Θα χώνονταν στη μυστική κρυψώνα του, όπου
δεν θα μπορούσε να τον πειράξει κανείς.  Μα τώρα δεν
χωρούσε εκεί… ο χώρος ήταν μικρός και η μέδουσα, μόλις που
είχε καταφέρει να κρυφτεί.
Δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, με απόχες, κουβαδάκια
με νερό και φακούς στα χέρια, άρχισαν να φωτίζουν το βράχο.
Ο κάβουρας έτρεμε από το φόβο του.  Πήγαινε από τη μία
πλευρά του βράχου στην άλλη.  Ξαφνικά έπεσε ένα τόσο δυνατό
φως επάνω του, που αναγκάστηκε να κλείσει τα μάτια του.  Πριν
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καλά – καλά προφτάσει να κουνηθεί, μία απόχη τον άρπαξε και
τον τύλιξε.
-Μπράβο Νικόλα! είπε το κορίτσι.  Είσαι φοβερός.  Τα
κατάφερες!
-Φέρε Μυρινούλα τον κουβά με το νερό, είπε το αγόρι.  Πρέπει
γρήγορα να τον ρίξουμε μέσα.
Έτσι κι έγινε.  Τα δύο παιδιά, αφού ολοκλήρωσαν τη δουλειά
τους, σφύριξαν χαρούμενα. Καθώς απομακρύνονταν, το αγόρι
κρατούσε σφιχτά στο ένα χέρι τον κουβά με τον κάβουρα και
στο άλλο το χεράκι της αδελφούλας του.  Ένα φεγγαράκι γεμάτο
τους έδειχνε τον δρόμο.
Την άλλη μέρα το πρωί, η θάλασσα είχε ηρεμήσει. Η μέδουσα
κοιμόταν ακόμα, όταν μία ακτίνα του ήλιου τρύπωσε μέσα στην
κρυψώνα παιχνιδιάρικα.  Ξύπνησε.  Είχε συνέλθει.  Είχε
ξεκουραστεί.  Βγήκε έξω χαρούμενη, θέλοντας να ευχαριστήσει
τον φίλο της και να κάνουν παρέα.  Μα, όσο κι αν τον
αναζητούσε, πουθενά δεν μπορούσε να τον βρει.  Την έπιασαν
τα κλάματα.
-Γιατί κλαις; ακούστηκε μία φωνή αυστηρή, πίσω από το βράχο.
Ήταν μία γαρίδα, που συνεχώς κουνούσε τα μουστάκια της, σα
να την ενοχλούσαν.
-Έχω χάσει τον φίλο μου τον κάβουρα.  Μήπως τον πήρε
πουθενά το μάτι σου; ρώτησε η μέδουσα.
-Ναι, δυστυχώς ξέρω που είναι ο φίλος σου. Χτες βράδυ, μεσ’ τη
νύχτα έγινε το κακό.  Τον πιάσαν οι άνθρωποι.
-Οι άνθρωποι; φώναξε τρομαγμένη η μέδουσα.  Πρέπει να
βοηθήσω το φίλο μου.  Του το είχα υποσχεθεί.  Του το χρωστάω.
Την ίδια στιγμή, γέλια ακούστηκαν και τα δύο παιδιά
ξαναφάνηκαν στην παραλία.  Κράταγαν και τον κουβά και
έδειχναν πολύ περήφανα για το μέγεθος του κάβουρα.  Άφησαν
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τον κουβά στην άμμο και με ένα πήδο, βούτηξαν στο νερό.  Κι
όλη την ώρα έπαιζαν και γέλαγαν.
-Να η ευκαιρία, σκέφτηκε η μέδουσα. Φαίνονται καλά παιδιά.
Θα πλησιάσω να τους μιλήσω.
Έτσι κι έκανε.  Άλλαξε τη φωνή της σε ανθρώπινη και πλησίασε
τα παιδιά.  Εκείνα στην αρχή δεν πίστευαν στα μάτια τους κι
ακόμα περισσότερο στα αφτιά τους.  Πρώτη φορά συναντούσαν
μέδουσα με ανθρώπινη φωνή.  Τους μίλαγε για ώρα.
Προσπαθούσε να τους πείσει να αφήσουν τον κάβουρα
ελεύθερο.
-Σας παρακαλώ, τους είπε.  Είναι ο καλύτερός μου φίλος.
Η Μυρίνη, που ήταν μικρότερη, αρχικά δεν συμφωνούσε.  Ήταν
η πρώτη φορά που είχαν πιάσει έναν τόσο μεγάλο κάβουρα.
Μα ο αδελφός της της θύμισε:
-Καλή μου αδελφούλα, έτσι μας λέει πάντα ο μπαμπάς: Ότι και
να πιάνουμε, σαύρες, τζιτζίκια ή κάβουρες, μετά από λίγο
πρέπει να τα αφήνουμε ελεύθερα.  Νομίζω πως είναι κρίμα.
Είναι πολύ ωραίο να τα αφήνουμε να ζούνε.
Η Μυρινούλα άρχισε να πείθεται:
-Ναι! συμπλήρωσε, θα τον αφήσουμε ελεύθερο και θα
ερχόμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι για να τον ταΐζουμε και να τον
βλέπουμε να μεγαλώνει!
-Βεβαίως αδελφούλα μου, συνέχισε ενθουσιασμένος ο Νικόλας.
Θα είναι ο δικός μας κάβουρας, μα θα ζει ελεύθερος.  Τι
καλύτερο;
-Είστε τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν στον κόσμο, φώναξε
θριαμβευτικά η μέδουσα, που τόση ώρα περίμενε με αγωνία να
ακούσει την απόφαση.  Είμαι σίγουρη ότι οι γονείς σας θα είναι
περήφανοι για εσάς, όπου κι αν βρίσκονται.
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Τα δύο παιδιά, χέρι – χέρι, βγήκαν από τη θάλασσα.  Ο Νικόλας
έπιασε προσεκτικά, μα χωρίς φόβο, τον κάβουρα από το πίσω
μέρος και με πολλή τρυφερότητα, τον ακούμπησε στο βράχο.
Δάκρυα χαράς γέμισαν μεμιάς τα μάτια των δύο παιδιών.
-Δεν πρόκειται να σας ξεχάσουμε ποτέ! φώναξε η μέδουσα,
καθώς αγκάλιαζε ευτυχισμένη τον φίλο της.
Από τότε, τα δύο παιδιά πήγαιναν, πολλές φορές, κάθε
καλοκαίρι στον βράχο.  Τάιζαν και πρόσεχαν τους δύο φίλους
τους.  Ύστερα έφευγαν χοροπηδώντας και τραγουδώντας
χαρούμενα.
Και οι γονείς τους, απ’ όπου βρίσκονταν, ήταν οι πιο περήφανοι
γονείς σε όλο τον κόσμο.
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Μία ανάποδη ιστορία
Η γατούλα που λέγανε Τσίου, το πουλάκι που φωνάζανε

Μπαλού και η σκυλίτσα η Ψιψίνα!!!

Μια φορά κι έναν καιρό
σ’ ένα σπίτι φωτεινό,
εν’ αγόρι δυνατό
ζήτησε απ’ τον Θεό

Για μια μέρα ν’ αναστρέψει
όλα τελείως να μπερδέψει
το παγωτό να ‘χει τυράκι
και η τυρόπιτα ξυλάκι!

Πράγματι, το δυνατό αγόρι, που δεν ήταν άλλο από το Νικολάκι,
είχε ζητήσει από τον καλό θεό στην προσευχή του να κάνει, για
μια μέρα μονάχα, ένα αστείο… να μπερδέψει το άσπρο με το
μαύρο, τον ήλιο με το φεγγάρι!
Ακριβώς λοιπόν την επόμενη μέρα, ο κόκορας δεν ακούστηκε.
Κοιμόταν του καλού καιρού.
-Έλα, έλα να δεις κάτι πολύ περίεργο! είπε στο Νικόλα η όμορφη
αδελφή του, η Μυρινούλα.
Τον τράβηξε από το χέρι και του έδειξε έξω από το παράθυρο.
Ήτανε ήδη πρωί, μα στον ουρανό, αντί για τον ήλιο, έκοβε
βόλτες περήφανο το φεγγάρι!
-Γιαγιά Λήδα, φώναξε ο Νικόλας, πρέπει να βιαστούμε.  Είναι
σήμερα Δευτέρα.  Έχω σχολείο και έχω αργήσει.
-Βρε Νικολή μου, λάθος κάνεις.  Τα σχολεία ανοίγουν μόνο τα
Σαββατοκύριακα.  Ετοιμαστείτε να πάρετε το μεσημεριανό σας
και ύστερα να βγείτε έξω να παίξετε.
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Φόρεσε λοιπόν ο Νικόλας ένα ωραιότατο παντελόνι στο κεφάλι
και έβαλε τις κάλτσες στα χέρια του.  Βοήθησε και την αδελφή
του.  Της έβαλε μία μπλούζα για φούστα και φυσικά, τα
παπούτσια ανάποδα!  Κάθισαν βιαστικά στο τραπέζι και έβαλαν
τα πιάτα τους στις καρέκλες.  Το αγόρι έπινε με το καλαμάκι το
αβγό του,  ενώ το κορίτσι έτρωγε το γάλα του με το κουταλάκι!
Κοίταζαν έξω από το παράθυρο, την τριανταφυλλιά.  Δύο
υπέροχα τριαντάφυλλα, που στόλιζαν την προηγούμενη μέρα
τον κήπο, τώρα είχαν γίνει μπουμπούκια.  Ο Νικόλας ξέσπασε σε
γέλια.
-Κοίτα Μυρίνη! είπε δείχνοντας στην αδελφή του το μεγάλο
ενυδρείο του.  Τα ψάρια κολυμπούν προς τα πίσω!
Η γιαγιά Λήδα κοίταξε το ρολόι.  Οι δείχτες του κινούνταν
ανάποδα, μα εκείνη είπε:
-Ώρα για παιχνίδι.  Ελάτε να βγούμε στον κήπο.
Ένα πουλάκι κελαηδούσε στο δέντρο, με πολύ παράξενο τρόπο.
-Γεια σας, τους είπε.  Το όνομά μου είναι Μπαλού, και είμαι ο
καλύτερος φίλος του ανθρώπου! Α, επίσης μου αρέσουν πολύ
τα κόκαλα.
Την ίδια στιγμή εμφανίστηκε μία γλυκιά σκυλίτσα, που τη
λέγανε Ψιψίνα και προσπαθούσε να κυνηγήσει ποντίκια και να
ανέβει στα κεραμίδια.  Λίγο πιο πέρα, μία γατούλα είχε φτιάξει
μια φωλιά σε ένα κλαδί, είχε βάλει μέσα τα γατάκια της και
προσπαθούσε να κελαηδήσει σαν καναρίνι.
Μετά από πολύ παιχνίδι, το φεγγάρι είχε πια σκαρφαλώσει στον
ουρανό. Η ώρα είχε προχωρήσει.
-Είναι μεσημέρι, φώναξε η γιαγιά Λήδα.  Ελάτε μέσα για
βραδινό.
Αφού έφαγαν γρήγορα, πρώτα το γλυκό και μετά το φαγητό,
έφτασε η ώρα να πάνε βόλτα.  Η Μυρίνη έδεσε τη γιαγιά Λήδα
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στο καρεκλάκι του αυτοκινήτου και ο Νικόλας άρχισε να οδηγεί.
Όλα τα αυτοκίνητα, μαζί και του Νικόλα, πήγαιναν ανάποδα!
Έτρεχαν με την όπισθεν.  Προς τα πίσω!  Όταν φτάσανε, βάλανε
τη γιαγιά στο καρότσι και η Μυρίνη άρχισε να το σπρώχνει.
-Θέλω και παγωτό! φώναξε η γιαγιά Λήδα.
-Πόσες φορές θα σου πω ότι δεν πρέπει να ζητάς, της θύμισε ο
Νικόλας.  Αν δεν ξαναζητήσεις, θα σου πάρω.
Πράγματι, μετά από λίγο, η γιαγιά κρατούσε ένα καλαμάκι και
ρούφαγε με χαρά το παγωτό της.
-Πρόσεχε μη λερωθείς, τη φοβέρισε με καλοσύνη η Μυρίνη.  Θα
σε μαλώσω!
Όλοι ήταν χαρούμενοι.  Είχαν περάσει υπέροχα στη βόλτα.  Όταν
επέστρεψαν, κλείδωσαν την πόρτα για να μπούνε στο σπίτι.  Η
Μυρίνη άρχισε να διαβάζει ένα παχύ βιβλίο, από το τέλος προς
την αρχή, ενώ ο Νικόλας έγραφε με τη γόμα ένα γράμμα.  Όποτε
έκανε κάποιο λάθος, έσβηνε με το μολύβι.
Είχε πια νυχτώσει και ήταν ώρα για το μεσημεριανό.  Η γιαγιά
έστρωσε στο τραπέζι του σαλονιού και άναψε το τζάκι.  Καθώς
τρώγανε χαρούμενοι, έβλεπαν τα ξύλα, αντί να διαλύονται στη
φωτιά, να πρασινίζουν και να μεγαλώνουν.
Είχε έρθει η νύχτα και ο ήλιος ήταν στον ουρανό.  Ακούστηκε ο
κόκορας. Τα δύο παιδιά κατέβηκαν στον πάνω όροφο για ύπνο.
Ο Νικόλας έπλυνε τα δόντια του με το σαπούνι, ενώ η Μυρίνη
έπλυνε τα χέρια της με την οδοντόβουρτσα.  Ξάπλωσαν στα
κρεβατάκια τους, ενώ η γιαγιά έκανε ένα γρήγορο μπάνιο στον
νιπτήρα.  Όταν βγήκε, φίλησε και καληνύχτισε τη Μυρίνη και
όταν έφτασε στο δωμάτιο του Νικόλα, έσκασε στα γέλια.  Είχε
ξαπλώσει με το κεφάλι ανάποδα και τα πόδια του στο μαξιλάρι.
Έλαμπε ολόκληρος καθώς γελούσε.
-Σαν την Πίπη τη Φακιδομύτη! φώναξε.
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Πήρε, με τη σειρά του, τη ζεστή αγκαλιά και τα γλυκά φιλιά της
γιαγιάς, έκλεισε τα ματάκια του και αποκοιμήθηκε.  Στα χείλια
του είχε μείνει ζωγραφισμένο το χαμόγελο.
Ήταν πραγματικά μία πολύ αστεία και ανάποδη μέρα!
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Ήλιος και βροχή

Μια φορά κι έναν καιρό
πολύ ψηλά στον ουρανό
πόλεμο η βροχή κινούσε
με τον ήλιο διαφωνούσε

Μια του ήλιου οι αχτίδες
μια βροντές και καταιγίδες
και οι άνθρωποι στη γη
είχαν τελείως μπερδευτεί

Να φορέσουν το μπλουζάκι
με το κοντό το μανικάκι
ή μπουφάν με την κουκούλα
και την μπλε τη ζακετούλα;

Κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, τα πράγματα πάνω στον
ουρανό ήταν πολύ διαφορετικά.  Ο ήλιος μάλωνε με τη βροχή,
χωρίς να μπορούν να καταλάβουν ότι και οι δύο τους ήταν
απολύτως αναγκαίοι για τη γη, τα ζώα, τα φυτά και βεβαίως
τους ανθρώπους.
-Εγώ, έλεγε κοκορευόμενος ο ήλιος, βοηθάω τα φυτά να
μεγαλώσουν και τους ανθρώπους, που οι κακόμοιροι δεν έχουν
τρίχωμα, να ζεσταίνονται.  Όταν τους φωτίζω, βγαίνουν όλοι να
χαρούν τον ωραίο καιρό!  Πικ – νικ στα καταπράσινα πάρκα και
ηλιοθεραπεία και θαλάσσια παιχνίδια στις παραλίες.  Και μην
ξεχνάς ότι ολόκληρη η γη περιστρέφεται γύρω μου.
-Κάνεις λάθος ήλιε, του απάνταγε η βροχή.  Η γη έχει ανάγκη
από εμένα.  Γίνομαι σταγόνες, πέφτω στη γη, μαζεύομαι στα
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λακκάκια, φτιάχνω μικρά ρυάκια, τρέχω από εδώ κι από εκεί και
κατακλύζω τα πάντα.  Εγώ ποτίζω τα δέντρα και τα φυτά.  Εγώ
δροσίζω τα ζώα.  Κατάλαβέ το ήλιε: Ζωή χωρίς νερό δεν μπορεί
να υπάρξει.
Τότε ο ήλιος γίνονταν έξαλλος και της θύμιζε:
-Ξεχνάς απ’ ότι φαίνεται ότι εσύ και τα αδέλφια σου τα
σύννεφα, το κρύο και τα χιόνια φέρνετε τεράστια προβλήματα
στους ανθρώπους;  Συχνά οι πόλεις πλημμυρίζουν νερό, ενώ
κάποιες φορές οι πόρτες των σπιτιών δεν μπορούν ούτε να
ανοίξουν, απ’ το πολύ χιόνι.  Τα σώματα τουρτουρίζουν,
τρέμουν και πληγώνονται από το κρύο.  Υποφέρουν.
-Εσύ ξεχνάς ήλιε απ’ ότι φαίνεται, απαντούσε εκ νέου η βροχή,
ότι και εσύ φέρνεις μεγάλα προβλήματα.  Τι έχεις να πεις για την
ηλίαση, τις ξηρασίες και για το έδαφος που ανοίγει; Σπάει διότι
δεν έχει νερό να πιει. Είναι διψασμένο.  Εξαντλημένο από εσένα
και τη ζέστη σου!
Δύο παιδιά που έστεκαν στη γη, με τα βλέμματα στραμμένα
στον ουρανό, άκουγαν τη συνεχιζόμενη διαφωνία.
-Ε, εσείς εκεί ψηλά, τους φώναξαν.  Δεν χρειάζεται να μαλώνετε!
-Ποιοι είστε εσείς που τολμάτε να μας διακόπτετε; τα ρώτησε
απότομα η βροχή.
-Ναι, σωστά σας λέει, συμπλήρωσε ο ήλιος. Αφήστε μας να
μαλώσουμε με την ησυχία μας.  Ποιοι είστε εσείς που μας
διακόπτετε;
-Το όνομά μου είναι Νικόλας, αποκρίθηκε το μεγαλύτερο από τα
δύο παιδιά και από εδώ είναι η αδελφούλα μου η Μυρίνη. Σας
διακόπτουμε διότι έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να σας πούμε.
-Ναι, πολύ σημαντικό, συμπλήρωσε και η αδελφή του.
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-Δεν αντέχουμε να σας βλέπουμε άλλο να διαφωνείτε, συνέχισε
ο Νικόλας.  Εμείς θέλουμε να ξέρετε ότι σας αγαπάμε και τους
δύο.
-Μας αγαπάτε και τους δύο;  Πως μπορεί να συμβαίνει κάτι
τέτοιο, αφού είμαστε τόσο διαφορετικοί; ρώτησαν με ένα στόμα
ο ήλιος και η βροχή.
-Και βέβαια μπορεί να συμβαίνει, είπε το αγόρι.  Για να ζήσουμε
εμείς οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά σας χρειαζόμαστε και
τους δύο.  Και τη βροχή με το νεράκι που μας προσφέρει και τον
ήλιο με τη ζεστασιά του.  Βρέχει και χαιρόμαστε που ποτίζονται
τα φυτά και γεμίζουν οι λίμνες μέχρι επάνω!  Από εκεί πίνουμε
νεράκι.  Χιονίζει και λάμπει η ψυχή μας.  Βάζουμε τα βαριά μας
ρούχα και φτιάχνουμε χιονανθρώπους.  Και όταν έχει ήλιο και
καλοκαιρία, εμείς και πάλι χαιρόμαστε!  Βγαίνουμε στα πάρκα
και στις παραλίες για να χαρούμε τη ζωή μας!
-Άλλα είναι τα πράγματα που μας δίνει η βροχή, συμπλήρωσε η
Μυρίνη και άλλα αυτά που μας δίνει ο ήλιος.  Εμείς σας
χαιρόμαστε και σας θέλουμε και τους δύο.
-Σας έχουμε ανάγκη! φώναξαν με μία φωνή τα δύο καλά
αδέλφια και έτρεξαν να συνεχίσουν το παιχνίδι τους.
-Μωρέ, σα να έχουν δίκιο τα παιδιά, είπε τότε ο ήλιος.  Δεν
χρειάζεται να διαφωνούμε.
-Συμφωνώ, απάντησε η βροχή.  Έλα να βρούμε μία ωραία και
δίκαιη λύση.  Έλα να χωρίσουμε το χρόνο και να τον
μοιράσουμε.
Έτσι, μετά από μία ήρεμη και αποδοτική συζήτηση, χώρισαν το
χρόνο στα τέσσερα, δηλαδή στις τέσσερις εποχές.  Η κάθε εποχή
θα είχε τρεις μήνες.  Την Άνοιξη και κυρίως το Καλοκαίρι θα
βασίλευε περισσότερο ο ήλιος, ενώ το Φθινόπωρο και το
Χειμώνα θα κυριαρχούσε η βροχή.  Παρόλα αυτά, συμφώνησαν



62

ότι ακόμα και το Καλοκαίρι θα μπορούσε κάποιες λίγες φορές
να ξεσπάει μία ξαφνική μπόρα για να δροσιστεί η γη.  Και
ακόμα, μερικές φορές το Χειμώνα ο καιρός θα μπορούσε για
λίγο να θυμίζει Άνοιξη και ο ήλιος να είναι στον ουρανό.  Αυτές
τις μέρες τις ονόμασαν Αλκυονίδες Ημέρες.
-Τι σημαίνει καλός και τι κακός καιρός; αναρωτήθηκαν τα δύο
παιδιά.  Εμείς αγαπάμε και τον ήλιο, εμείς αγαπάμε και τη
βροχή.  Τα έχουμε και τα δύο ανάγκη.  Είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο,
εμείς έχουμε πάντα Λόγο να χαιρόμαστε!
Κρατιόμαστε χέρι – χέρι.
Τραγουδάμε και γελάμε.
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Ο λύκος και το μικρό ελάφι

Μια φορά κι έναν καιρό
σε ένα δάσος μακρινό
ένα ελάφι τριγυρνούσε
και περήφανο κοιτούσε

Θαύμαζε ένα ελαφάκι
το χρυσό του το παιδάκι
που του αρέσαν τα τραγούδια
τα παιχνίδια, τα λουλούδια

Μα ήρθε ένας κυνηγός
χαζοβιόλης και χοντρός
με το όπλο του στο χέρι
χίλια προβλήματα θα φέρει

Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα δάσος μακρινό, τριγυρνούσαν
ευτυχισμένα δύο ελάφια: ένας μπαμπάς, με το γιο του.  Όλη την
ώρα έπαιζαν και όλη την ώρα γέλαγαν.  Χαίρονταν τη ζωή τους.
Το δάσος ήταν υπέροχο.  Καταπράσινο.  Γεμάτο περίεργα
λουλούδια και όμορφα μανιτάρια.  Στη μέση του δάσους
κυλούσε ένα ποτάμι, που ήταν γεμάτο ψάρια.  Ώρες ολόκληρες
το μικρό ελάφι κάθονταν συντροφιά με τους πολύ καλούς
ψαράδες, τις αρκούδες και τις βοηθούσε εντοπίζοντας τα ψάρια.
Όταν έσκυβε μαζί με τον μπαμπά του στην άκρη του ποταμού,
για να δροσιστεί, έβλεπε τα δύο τους κεφάλια να
καθρεπτίζονται στην επιφάνεια του νερού.  Γέμιζε η ψυχή του
ευτυχία.  Γύρναγε κι έπεφτε χαρούμενο στην αγκαλιά του
πατέρα του.



64

Το δάσος επεκτείνονταν σαν ένα μεγαλειώδες καταπράσινο χαλί
σε μία πολύ μεγάλη έκταση.  Ένας δρόμος ένωνε την πιο κοντινή
πόλη με την άκρη του δάσους.  Σε αυτή την άκρη του δάσους
άφηναν τα αυτοκίνητά τους όσοι θέλαν να κάνουν εκδρομή και
ακόμα μερικοί κυνηγοί.  Από το σημείο εκείνο, ξεκίναγαν
πανέμορφα μονοπάτια, τα οποία οδηγούσαν στο κέντρο του
δάσους.
Εκείνη την ημέρα, νωρίς – νωρίς το πρωί, είχαν ξεκινήσει την
περιπέτειά τους δύο καλά παιδάκια, ο Νικόλας και η αδελφή
του, η Μυρίνη.  Όνειρό τους ήταν να κατάφερναν να
συναντήσουν κάποιο ελάφι, όσο θα περιπλανιόντουσαν στα
μονοπάτια.  Στο ξεκίνημα της διαδρομής τους, συνάντησαν ένα
κυνηγό που έβαλε τη στολή του, πήρε το όπλο του και κίνησε
αποφασισμένος να κτυπήσει όποιο ζώο τύχαινε να βρεθεί
μπροστά του.
-Λες να κτυπήσει και ελαφάκια; ρώτησε ανήσυχη η Μυρίνη.
-Μπα, μη φοβάσαι, της απάντησε ο Νικόλας.  Τα ελάφια δεν
είναι εύκολος στόχος.  Είναι πολύ γρήγορα.  Θα του ξεφύγουν.
Η ώρα είχε περάσει.  Μετά από μία υπέροχη περιπλάνηση, τα
δύο αδέλφια είχαν στρώσει ένα καρό τραπεζομάντηλο και
χαίρονταν το πικ – νικ.  Ο Νικόλας συνεχώς προστάτευε και
βοήθαγε την αδελφή του, που κάθε τόσο, κουνούσε χαρούμενη
τα κοτσίδια της, κοιτάζοντάς τον με αγάπη.
Την ίδια στιγμή, ο κυνηγός είχε κρυφτεί κοντά στο ποτάμι, πίσω
από κάτι θάμνους.  Ώρα πολλή περίμενε, χωρίς να βγάλει τον
παραμικρό ήχο, μήπως και κανένα διψασμένο ανύποπτο ζώο
πέρναγε για να δροσιστεί.  Ξαφνικά, γούρλωσε τα μάτια του.  Τα
δύο υπέροχα ελάφια εμφανίστηκαν στην άκρη του ποταμού.  Το
μικρό άρχισε τα συνηθισμένα παιχνίδια του.  Ο κυνηγός
ετοίμασε το όπλο του.  Όμως, καθώς κούνησε το πόδι του,
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έσπρωξε κάτι ξερά φύλλα και ακούστηκε ήχος.  Το μεγάλο ελάφι
κατάλαβε αμέσως τον κίνδυνο.
-Κυνηγός! φώναξε αμέσως στο γιο του.  Τρέχα γρήγορα.  Έλα να
κρυφτούμε!
Μα το μικρό ελάφι ήταν απορροφημένο στο παιχνίδι.
Αγωνίζονταν να πιάσει ένα μεγάλο ψάρι, που είχε εγκλωβιστεί
ανάμεσα στις πέτρες.  Δεν άκουγε τίποτα.
-Έλα γιε μου, του ξαναφώναξε ο μπαμπάς του.  Κυνηγός σου
λέω.  Κάνε γρήγορα!
Μα ο κυνηγός είχε τώρα πλησιάσει.  Σημάδευε το μικρό ελάφι
και ήταν έτοιμος να πυροβολήσει.  Το μεγάλο ελάφι, με ένα
δυνατό πήδημα, βρέθηκε ανάμεσα στον κυνηγό και τον γιο του,
θέλοντας να τον σώσει.  Ο κυνηγός πυροβόλησε και πράγματι:  η
σφαίρα, αντί να πετύχει το μικρό ελάφι, κτύπησε τον μπαμπά
του.  Όλα τα ζώα του δάσους τινάχτηκαν από τον τρομακτικό
ήχο και έτρεξαν να κρυφτούν.  Το μικρό ελάφι έτρεξε σαν
αστραπή και κρύφτηκε πίσω από έναν πυκνό θάμνο.
Κρυφοκοίταγε να δει αν ήταν καλά ο πατέρας του.
-Είμαι τραυματισμένος, του φώναξε εκείνος.  Τρέξε να σωθείς
και σου υπόσχομαι ότι θα σε βρω εγώ σίγουρα, κάποια άλλη
στιγμή.
Το μικρό εξαφανίστηκε, μέσα στις κρυψώνες του δάσους, ενώ ο
μπαμπάς του, κουτσαίνοντας από το κτύπημα του κυνηγού,
αγωνίζονταν να του ξεφύγει.
Την ίδια στιγμή τα δύο αδέλφια είχαν παρατήσει το φαγητό.
Ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα.  Είχαν ακούσει τον πυροβολισμό και
υποψιάζονταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
-Έλα γρήγορα.  Πάμε, είπε ο Νικόλας.
-Που; ρώτησε η Μυρίνη.
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-Εάν είναι αυτό που φοβάμαι, ίσως μπορέσουμε να
βοηθήσουμε.
Περπατούσαν γρήγορα.  Πήραν το μονοπάτι που είχε πάρει ο
κυνηγός.  Μετά από αρκετή ώρα, διασταυρώθηκαν με τον
κυνηγό, που γύριζε νευριασμένος.
-Τόση προσπάθεια και μου ξέφυγε την τελευταία στιγμή,
μονολογούσε.
-Ευτυχώς, ψιθύρισε ο Νικόλας στο αφτί της αδελφής του.  Κάνε
γρήγορα.
Τα δύο παιδιά συνέχισαν να κατευθύνονται προς το κέντρο του
δάσους.
Την ίδια στιγμή, το μικρό ελάφι, εξαντλημένο από το τρέξιμο,
είδε σε ένα δέντρο μία μεγάλη κουφάλα και χώθηκε μέσα.
Έτρεμε στη σκέψη ότι είναι μόνο του.  Θα νυχτώσει, σκέφτονταν,
θα σκοτεινιάσει και θα γεμίσει το δάσος αλεπούδες και λύκους.
Και που να είναι ο μπαμπάς μου;  Άραγε τα κατάφερε;
Πράγματι, ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από τα ψηλά δέντρα και
απότομα ήρθε το σκοτάδι. Τα δύο αδέλφια είχαν αρχίσει να
απογοητεύονται, καθώς, όσο κι αν έψαχναν, δεν έβρισκαν
τίποτα.  Είχαν ήδη πάρει το δρόμο της επιστροφής και η Μυρίνη
είχε αρχίσει μία γλυκύτατη γκρίνια.  Ξαφνικά, ο Νικόλας την
έπιασε από το χέρι.
-Σσστ,  της είπε χαμηλόφωνα.  Κοίτα εκεί κάτω.  Κάτω απ’ το
θάμνο.
Η Μυρίνη τινάχτηκε.  Το μεγάλο ελάφι, εξαντλημένο καθώς
ήταν, έχοντας χάσει πολύ αίμα από την πληγή του, αφού
κατάφερε να ξεφύγει από τον κυνηγό, δεν είχε αντέξει και είχε
σωριαστεί κάτω από το θάμνο.  Το μόνο που μπορούσε να κάνει
ήταν να ανοιγοκλείνει φοβισμένο τα μάτια του.  Όρμησαν τα
δύο παιδιά και βάλθηκαν να του μιλούν γλυκά για να το
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ηρεμήσουν.  Ενώ του χάιδευαν το κεφάλι, ο Νικόλας είπε
αποφασιστικά:
-Δεν θα σε αφήσουμε να πεθάνεις.  Θα πάρω αμέσως τηλέφωνο
τον κτηνίατρο να έρθει να σε πάρει.
Έβγαλε το κινητό του και σε λίγη ώρα βρέθηκε κοντά τους ο
κτηνίατρος, ο κύριος Θωμάς.
-Είναι πολύ άσχημα κύριε Θωμά; τον ρώτησαν τα παιδιά.  Θα τα
καταφέρουμε να το σώσουμε;
-Είναι πολύ άσχημα, απάντησε εκείνος.  Μα νομίζω ότι θα τα
καταφέρουμε.  Θα χρειαστεί όμως χρόνος.  Θα το μεταφέρουμε
σε ένα ειδικό νοσοκομείο ζώων.
-Κάνε κουράγιο καλό μου ελαφάκι, του είπε ο Νικόλας.  Θα σε
σώσουμε!  Άκουσες;  Το είπε και ο γιατρός, ο κύριος Θωμάς!
Ενώ λοιπόν οι φίλοι μας φρόντιζαν για τη σωτηρία του
τραυματισμένου ελαφιού, ο γιος του, το μικρό ελάφι, παρέμενε
κρυμμένο στην κουφάλα του δέντρου.  Είχε πια σκοτεινιάσει
εντελώς.  Οι ήχοι της νύχτας το έκαναν να φοβάται.  Έτρεμε
όποτε άκουγε τα μακρινά ουρλιαχτά των λύκων.  Ξαφνικά, πολύ
κοντά στο δέντρο, ακούστηκαν πατημασιές και ψίθυροι.  Δύο
μεγάλες και πεινασμένες αλεπούδες πλησίαζαν με πονηριά,
ακολουθώντας τη μύτη τους.
-Χμμ, κάπου εδώ κοντά μυρίζομαι φόβο, είπε η πρώτη.  Φόβο
και κρέας μικρού ελαφιού.
Η δεύτερη, με ένα πήδημα, βρέθηκε μπροστά στο άνοιγμα της
κουφάλας.
-Βρε, βρε, βρε!  Τι έχουμε εδώ;  Έχεις δίκιο.  Ένα μικρό ελαφάκι
έχει εγκλωβιστεί στην κουφάλα.  Ότι πρέπει για βραδινό!
-Μη με πειράξετε, παρακάλεσε εκείνο.  Σας παρακαλώ, μη με
φάτε.
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Όμως οι δύο αλεπούδες δεν άκουγαν.  Πλησίασαν απειλητικά,
ενώ τα δόντια τους άστραφταν στο φως του φεγγαριού.  Το
ελαφάκι τσίριξε και άρχισε να σκέφτεται τα ωραία πράγματα
που είχε ζήσει… τα παιχνίδια με τον μπαμπά του, το ψάρεμα με
τις αρκούδες στο ποτάμι…
Οι αλεπούδες είχαν φτάσει τώρα μπροστά του και ήταν έτοιμες
να το κάνουν μια χαψιά,  όταν ξαφνικά, ένα απίστευτα δυνατό
και απειλητικό ουρλιαχτό τις έκανε να τρέμουν από το φόβο
τους.  Ένας τρομερός λύκος έστεκε περήφανος πίσω τους.  Τις
κοίταξε άγρια:
-Εάν θέλετε να σας αφήσω να ζήσετε, φύγετε από εδώ, τώρα!
Οι δύο αλεπούδες δεν είχαν καμία άλλη επιλογή.  Έτρεξαν
γρήγορα και χάθηκαν στο σκοτάδι.  Καθώς ο λύκος πλησίαζε, το
ελαφάκι τον εκλιπαρούσε:
-Μη με φας.  Σε παρακαλώ.
Παρότι τα δόντια του λύκου ήταν τρομακτικά και έδειχνε πολύ
άγριος, το ελαφάκι μπορούσε να διακρίνει στα μάτια του την
καλοσύνη.
-Μην τρέμεις.  Δεν θα σε πειράξω, είπε ο λύκος.  Μα πες μου,
πώς βρέθηκες μόνο σου, ανυπεράσπιστο στο σκοτάδι;  Τι σου
συνέβη;
Άρχισε τότε το ελαφάκι να εξιστορεί την περιπέτειά του.  Είπε
για το ποτάμι, τον κυνηγό, τον τραυματισμό του μπαμπά του και
για την κουφάλα, που χρησιμοποίησε σαν κρυψώνα.  Ο λύκος
συγκινήθηκε.
-Μη φοβάσαι, του είπε.  Είμαι σίγουρος ότι ο πατέρας σου
τελικά θα τα κατάφερε να του ξεφύγει.  Μα, μέχρι να έρθει να
σε βρει, να μην φοβάσαι και να μην τρέμεις.  Εγώ θα σε
προστατέψω! Ακολούθησέ με.  Πάμε στη φωλιά μου.
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Το μικρό ελάφι ακολούθησε το λύκο σε μία απόκρυφη σπηλιά,
στους πρόποδες του βουνού.  Ήταν ζεστή και έμοιαζε ασφαλής.
-Εδώ μπορείς να ξαπλώσεις και να ξεκουραστείς, είπε ο λύκος.
Αύριο θα σου φέρω κάτι να φας.
Κοίταξε τις πληγές που είχε στα πόδια του το μικρό ελάφι, από
το τρέξιμο και την προσπάθεια να ξεφύγει από τον κυνηγό.
Έσκυψε και τις έγλυψε με αγάπη, για να τις γιατρέψει. Εκείνο,
εξαντλημένο καθώς ήταν, έγειρε και ξάπλωσε με μία αίσθηση
ηρεμίας ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.  Το πήρε αμέσως ο
ύπνος!
Την άλλη μέρα το πρωί, ο ήλιος εμφανίστηκε ζεστός και
αισιόδοξος.  Τα δύο αδέλφια είχαν ξυπνήσει από πολύ νωρίς και
περίμεναν το γιατρό έξω από την κτηνιατρική κλινική. Όλη τη
νύχτα, ο κύριος Θωμάς προσπαθούσε να βγάλει τη σφαίρα από
το σώμα του ελαφιού και να ράψει την πληγή.  Του έκανε
εγχείρηση.
-Λες να ζήσει, ρώταγε ανήσυχη η Μυρίνη.
-Ναι, βέβαια! έλεγε ο αδελφός της.  Μη φοβάσαι.  Είναι πολύ
δυνατό ελάφι.  Θα τα καταφέρει.
Η πόρτα άνοιξε.
Ο κύριος Θωμάς τους χαμογέλασε.
-Πήγαμε καλά, είπε. Έβγαλα τη σφαίρα και έραψα την πληγή.
Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει.  Θα χρειαστεί όμως χρόνος
για να συνέλθει.  Λίγο – λίγο, θα πρέπει να αρχίσει να τρώει για
να δυναμώσει.  Έχασε βλέπετε πολύ αίμα.  Λίγη τροφή
χρειάζεται και πολλή – πολλή αγάπη.
Από εκείνη τη στιγμή, δεν πέρασε ούτε μία μέρα, που ο Νικόλας
με την Μυρίνη να μην πήγαιναν στην κλινική για να ταΐσουν το
ελάφι και να του δώσουν την αγάπη τους.  Όμως, το βλέμμα του
ζώου παρέμενε πάντα σε μελαγχολία.  Σκέφτονταν το γιο του.



70

Που να τριγυρνούσε;  Μόνος του, καταχείμωνο μέσα στο
δάσος…  Τα δύο παιδιά, που έβλεπαν την πίκρα στα μάτια του
ελαφιού, το χάιδευαν και το παρηγορούσαν.
-Κάνε υπομονή, του έλεγαν.  Σύντομα θα φτιάξει ο καιρός, θα
δυναμώσεις και εσύ και θα μπορέσουμε να σε αφήσουμε
ελεύθερο και πάλι στο δάσος.
Μία λάμψη ελπίδας άστραφτε τότε στα μάτια του πονεμένου
ζώου.
Η ίδια λάμψη άστραφτε και στα μάτια του γιου του.  Τόσες
μέρες τώρα, ο λύκος τον πρόσεχε, τον τάιζε και τον ζέσταινε.
Και όταν τον έβλεπε μελαγχολικό, του έλεγε να κάνει υπομονή
και τον διαβεβαίωνε:
-Έχε πίστη μικρέ μου φίλε.  Είμαι σίγουρος ότι ο μπαμπάς σου
θα γυρίσει μια μέρα. Άλλωστε, στο υποσχέθηκε!  Μη
στενοχωριέσαι.
Μία μέρα που έβρεχε πολύ, το μικρό ελάφι είχε βγει μέσα στη
μπόρα στενοχωρημένο και αρρώστησε βαριά.  Έβηχε για μέρες
και είχε πυρετό.  Είχε πάθει πνευμονία.  Ο λύκος τότε άναψε
φωτιά και άρχισε να μαγειρεύει κάτι.
-Κρεατόσουπα, του είπε.  Ότι πιο δυναμωτικό.  Δε θα θέλεις
βεβαίως να σε βρει άρρωστο ο μπαμπάς σου όταν θα έρθει.
Και πράγματι, το μικρό ελάφι, σε λίγο καιρό, είχε γίνει καλά.
Πολύ καλύτερα όμως ήταν και ο πατέρας του.  Μέρα με τη μέρα
δυνάμωνε όλο και περισσότερο.  Μπορούσε πια να τρέχει και η
πληγή του είχε κλείσει τελείως.
-Σε ένα μήνα, είπε ο κύριος Θωμάς, νομίζω ότι θα είμαστε
έτοιμοι να το ελευθερώσουμε.  Άλλωστε, ο καιρός είναι πια
πολύ καλύτερος.  Έρχεται η Άνοιξη!
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Οι μέρες πέρασαν γρήγορα και η μεγάλη στιγμή έφτασε.  Το
ελάφι θα γύρναγε επιτέλους στο δάσος, ελεύθερο και δυνατό.
Η μικρή Μυρίνη ήταν προβληματισμένη:
-Ξέρεις καλέ μου Νικόλα, έλεγε στον αδελφό της, από τη μία
χαίρομαι που θα το ελευθερώσουμε, μα από την άλλη
λυπάμαι… Θα μου λείψει πολύ!
-Καταλαβαίνω πως αισθάνεσαι, της έλεγε ο Νικόλας. Μα ποιος
σου είπε ότι θα πάψουμε να το βλέπουμε;  Κάθε
Σαββατοκύριακο θα πηγαίνουμε στο δάσος και σίγουρα, κάπου
θα το συναντάμε.  Επίσης, σκέψου και εκείνο.  Πόσο θα του
λείπει τόσο καιρό η οικογένειά του…
-Έφτασε η μεγάλη στιγμή, φώναξε ο κύριος Θωμάς.  Η ώρα που
περιμέναμε ήρθε!  Ελάτε παιδιά μου.  Σε εσάς χρωστάει τη ζωή
του αυτό το ελάφι.  Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχε σίγουρα
πεθάνει.
Έβαλε το ελάφι μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί.  Φόρτωσε το κλουβί
στο φορτηγάκι, έβαλε τα παιδιά να κάτσουν στο πίσω κάθισμα
και πήραν το δρόμο που οδηγούσε στο δάσος. Όσο πλησίαζαν,
τα μάτια του ζώου φωτίζονταν.  Είχε εμπιστοσύνη σε αυτούς
τους τρεις ανθρώπους… Ήξερε ότι το είχανε σώσει και τώρα,
που τους έβλεπε τόσο χαρούμενους, καταλάβαινε ότι έρχονταν
η απελευθέρωσή του.
Φτάσαν στο σημείο ακριβώς που το είχανε δει πεσμένο.  Ο
Νικόλας και η Μυρίνη το αγκάλιασαν και του φίλησαν το
κεφάλι. Ο κύριος Θωμάς του έβγαλε το κολάρο και το ελάφι
έκανε μερικά πρώτα, διστακτικά βήματα στο δάσος.  Σα να
ρωτούσε.  Σα να μην ήξερε τι έπρεπε να κάνει.  Μα ξάφνου,
πήδησε χαρούμενα και χάθηκε μέσα στους θάμνους.  Και μόλις
τα μάτια των παιδιών πήγαν να δακρύσουν, ξαναπετάχτηκε,



72

τους έγλειψε τα πρόσωπα, σα να τους ευχαριστούσε και
επέστρεψε στο δάσος.
Έτρεχε με μία μόνο σκέψη: Να βρει το γιο του!
Έτρεχε, όσο γρήγορα δεν είχε τρέξει ποτέ!
Ούτε τότε που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον κυνηγό δεν
είχε τρέξει τόσο πολύ.  Πέρασε το ποτάμι.  Οι αρκούδες ήταν
εκεί και ψάρευαν.  Μα δεν έβρισκε το γιο του.  Πήγε στο
ξέφωτο, εκεί που ξάπλωναν τα βράδια και έβλεπαν τα αστέρια,
μα ούτε και εκεί τον βρήκε.  Στη σκέψη του, στο πίσω μέρος του
μυαλού του, ένας έντονος φόβος υπήρχε, που έρχονταν και
ξανάρχονταν. Μήπως δεν τα είχε καταφέρει ο γιος του;  Μήπως
τον είχε φάει κανένα άγριο θηρίο;
Ώρες ολόκληρες γύριζε στο δάσος, χωρίς να μπορεί να τον
εντοπίσει πουθενά.  Είχε πια εξαντληθεί και πήρε το μονοπάτι
προς το ποτάμι, για να δροσιστεί.  Έσκυψε απογοητευμένο και
απρόθυμο και με κλειστά τα μάτια άρχισε να πίνει νερό.  Όταν
τα άνοιξε, διέκρινε μια γνώριμη μορφή να καθρεπτίζεται στην
επιφάνεια, δίπλα στη δική του.  Σήκωσε απότομα το κεφάλι και
κοίταξε.  Δεν μπορούσε να το πιστέψει!
Ήταν ο γιος του!
Ήταν ο γιος του!
Ο υπέροχος και μοναδικός γιος του!
Τον κοίταξε και εκείνος με ανοιχτό το στόμα, ενώ ο λύκος που
έστεκε παραδίπλα και είχε καταλάβει τι συνέβαινε, έλαμπε
ολόκληρος από τη χαρά του.  Τα δύο ελάφια αγκαλιάστηκαν
σφιχτά για ώρα.  Έμεναν εκεί, χωρίς να πουν λέξη.
-Γύρισες… γύρισες… μπόρεσε τελικά να ψελλίσει το μικρό ελάφι.
-Σε αγαπάω… Σε αγαπάω… κατάφερνε μόνο να αρθρώνει ο
μπαμπάς του.
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-Στο είχα πει μικρέ ότι θα ‘ρχονταν ο μπαμπάς σου.  Σου το είχε
υποσχεθεί!  Ήμουνα σίγουρος.
-Μπαμπά, είπε το μικρό ελάφι, αυτός είναι ο πιο καλός λύκος
που υπάρχει.  Με έσωσε, με τάιζε, με προστάτευε και συνεχώς
με διαβεβαίωνε ότι μια μέρα θα τα κατάφερνες να με
ξανααγκαλιάσεις!
Το μεγάλο ελάφι αγκάλιασε συγκινημένο το λύκο.
-Σου χρωστάω τα πάντα, του είπε.  Αν δεν ήσουν εσύ, ο γιος μου
δεν θα ζούσε τώρα.
Από εκείνη την ημέρα, η ζωή στο δάσος ήταν ένα όνειρο.  Γέλια
και παιχνίδια, ψάρεμα και τραγούδια και κάθε τόσο ζεστές
αγκαλιές γεμάτες προστασία και αγάπη.  Και το πιο όμορφο,
κάθε Σαββατοκύριακο, τα δύο καλά παιδιά πήγαιναν βόλτα στο
δάσος κι εκεί που μάζευαν μανιτάρια, εμφανίζονταν το
αγαπημένο τους ελάφι και φώτιζε η ψυχή τους.  Και ακόμη
περισσότερο: Μετά τις πρώτες φορές, είχε ξεθαρρέψει και
έρχονταν και το μικρό ελάφι.  Τα δύο παιδιά και τα δύο ελάφια
κάθονταν στο καρό τραπεζομάντηλο, τρώγανε όλα μαζί και
ύστερα ξάπλωναν ευτυχισμένα, το ένα επάνω στο άλλο.  Όταν ο
ήλιος έπεφτε, τα δύο ελάφια τρέχαν στη φωλιά τους, ενώ ο
Νικόλας κράταγε την αδελφούλα του σφιχτά από το χέρι  και οι
δυο τους γύρναγαν στο σπίτι τους χορεύοντας, σφυρίζοντας και
τραγουδώντας.



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99


