KAl To ΘAPPoΣ
19. H ΠEPF|ΦAΝΕIA
AΦHΓΗT|{Σ
o Φμητρηq ξειιv6ει
κftrιoιoωραio φωιv6,
ιΙε τo τ6ξo και το 66λη
n αvε8αivει στo θouvo.

AΦΗΓHTHΣ
Mα η η1ιil τov ξεγελαει
και μπερδε0ετα πoλ0,
περα δωθε τριγυρv6ει
κι 6ργηoε πoλ0 vα 8ρει

ΛoToMoΣ

Δε φo6doαι,vεφ6 μoυ,
μηv ααroxηoειη βξιξ
Mηv τo 86λη σoυτo δΦμα
ηq αρκo0δξ φv τριlπα
Av rτληγιδσειqηv αρκαiδα
Tα rτvευμovιατoυ γεμiζoυv
τo λoτ6μo πoυ καθ6λoυ
μα 1ωρiq vα oκoτωθεζ
με αερα καθαφ
.δε 6ριoκ6ταvμα<ριξ
τiπoτε δε θα oε αδοει
και κρυφη μια περηφαvεια
δεv ξε1Φρζε o Δημητρηq απ,
μα
τoι, φoυσκιilvειτo μυαλ6.
ηv αγμα ηq oργrι
ηv ηx6 oπτ,ηv τoεκoυρια
ΔH!iF|TP}|Σ
ΔHMF|TP!.|Σ
,μαι
voι6Γρι
oε
Δε φο€ψοι
Σαv τov θρηκε,π6ει κoιrτ6τoυ Mη
Μπoρεi vα
ακ6μα vfog
Θεμα εγιι
τ, ξρια
και τoυ λεει φιλκα
μα δεv εiμαι πιa μικρoq,
Δεiξε μoυ μov61α,w ξθρειg,
Φμερα d oλoη θo δεξω
ΔHM}ITPHΣ
πιrη εiμ, 6ξιo9 κυηγ69.
ηg αρκοιjδη τo vroΦ.
Kαλημ6ρο'εiμ, o Δrlμητρηs
Τo crrιoυδαioδεγ εiv, τα 1ρovιo, απ, τov π6ρα μq[αλcl
ΛoToMοΣ
αrηv κoρδια
Τα qy6ρια ηq τα ξ6μl,
μα τo θ6ρφs
.oποιog
Λoτo|ιjtoΣ
τo ,χει εivαι αιrrραq,
μο6xωδεικαιη φω}.ια
πεq
Σε
μoU
μα
για
1vωρiζω,
πoυ τρuπωvειη αμo0δq
η ηλκiα δε μετρα
τι γυρει3ειgεδω πcξ
εΙv,σε κε(η η orι11λι6.Δεv τo ξdρειg πωq στo λoγγo
Ε[vαι τιbρα εvog μηvαg
Να τo μovoπατι,αε8α
μαιjρη αρκoιiδατριγυρvc
πoιJ στo δαoη τριγυρvα
τωρα Θα η 8ρειgεκεL
η μεγαλη μαυρηαρκoιiδo
Δ}|MHTPl.lΣ
Mα γιιιτi 1λιilμιαοη iτοι;
,loα.ioααιrn1v
κι €καvε τoη ftμια.
γuρευω
Γιατi εκαvεgατρoφη;
και πoλ0 παρακαλιi,
Πηρε ορvακια crΙ6 η αrαιη,
Δl.|Ml.|ΤPμ{Σ
vα μoU πειq αv καπoυ ε(δε9
κιrτoκακια απ, η 8ooκη,
Δε ooυ εiπα vα μα.l δεξειg
κ6πoια ixtη αrd τo Θεριo.
lιοπoια μερα ioωqαρπ6ξει
ηg αρκoιiδη η φ4,λια,
ΛoToMoΣ
και παιδ6κι απ,ηv αυλη.
μovαxα τ, α1yαμα θ6λω
Eioαι 6ξιoc vα τα 6αλει9
vα δω πoιj εivαι κα μrrα,
θεριo;
τdτoιo
Bγξκαtlε δι,n.τριg μεγαλoι
Φριo
με
θα τo π&ω μα μαrrraτo
τξα π(η ηγ κιrηγoιiv,
vα τo μ6θow ατα 1ωρια
A}|MHTP|.IΣ
μα δε tΙ[Ι6μοor, μαq εiπαv,
Bλ6πει9ηv αρματωοιαμoυ; κιrηγo( και τoελιμαδεq
oιrrε αavαρια ηq vα 6ρow.
και αξ κ6vowε καλα
Θα anrπησω στo Ψαlyo.
Kαλ6 8ρ6δυ,6xεγεια!
Aλλ6 εγιil θα ιtnξω τωρα
περα ωg πφα τo 6oυv6
και Θα 8μl κfrrnυτ, α1v6ρια
πω oδrryoι.vεατo θερι6,
AΘl.|Γ}ΙT}|Σ
Ξαφvου αrη1εi αro δ6oo9
διryατ6 και καθαρα,
τoυ λoτoμou τo τοεκo0ρι
πoυ 6vα δ6ιrrρoπελεκd.
Δ}|MHTPl.|Σ
Σfrrroμα θα μ, οδηγηoει
αro λoτ6μ0 η τxd)
και αυτξ Θα μ, εκτιμηoει
o(n, τoυ πω π ι}ξvω εδω.

r
19. Το

xΩΡ|κρΣ

ΠAooΣ Tt.|ΣEκΔlκ}.|Σ|.ΙΣ
xΩP|κoΣ

AΦHΓι{Tl{Σ
Mα λoγo εκε(voqδε γρκα,
εκδiηη δι$α,
φωτια ηg 8αζει cπr1voυρα,
ατo δβμo ηv πετα
Τbv κ6κκoΦ μou dρπαξε,
Φωτιd Θα 6ολω ατα ατoιrπια Kι η αλεπo0 πoυ καiγεται,
.τo
τρ61ει παyτo0τpελ6
μ6vο κα καλo
και με κλωταd γερη,
και π6φτειαrα xωμφ{α.τoU,
πoυ εi1α αro κoτ6τσιμoU
θα ηv πετdξω 6ξω απo δω
oτα ωριμα arrιαρτξ
κι 6vα κoτ6πoυλo.
τρ6xorταq vα καεi.
που 6πωq εiv, κατ6ftρο'
Kα πριv δυo vιiμεξ μοU,φσγε
l( 6oo θα τoουφυφλiζεται αρπ6ζowε φωτι&
γαλoπα;λα<ιοδυ6.
Mε τρ6μo τ6τε o χ(φιJ(6q
και θα αrριφoγυρv6,
Av ηv τoα<ιiloω,γε[τοvα,
τρε1ει, ηv κιrvrryα
εκδΙηη θα παiρvω και
o',Jηρα θα εκδκηθΦ.
Θα γελω απ6 1αρ&,
Boηθεια φωvζει,
.
ΓEITοΝAΣ
vα o6ξoει η φωτο,
ΓΕlτoΝAΣ
Aιπi vα πoλι.οκ6φτεoαι
vα αilοει η οoδειατoυ,
Aπ6vθρωπαεiv, αιπo τα
πξ θα εκδυqΘε(g,
μα εivαι rπα αργα
6αoαιrιαπ1ρια,
δι6ρθοroετo φρd1η ooυ
Δεv τoυ 6μειvεoιταρι,
μπoρεig vα η oκoτωoειq,
για vα πραpυλαarεig.
κριΘαριoιhε orτειρli
χωρ(qμαρτuρια
|.|αλεπoιj η παμπ6ηρη
Kαι c,τηv αιελπιoιo τoυ
μια τριjπα κcπιoυαv θρει
Σou δivει η εκδiηη
voγα η α,'μ6oυλη
θα ξwαμπεi ατov κηπι, ooυ
κdπoια Xαρα κακη,
ποU τoU ,δωσεo γε(τovαg:
v, αρπdξειo,τι μπoρεi.
αMα οι.r1v6oε o6ρvει στηv n|.{
εκδiηη
μπορi
αUτoκατoστρoφη.
XfrΡlκβ.Σ
κακη xαρα vα διilαειοου
Δεv εxω τιilρο εγω καιρo,
μα και καταoτ,ραpdυ.
loυλει6 μrιαλωμαη
vα καvω αro κoτ6τoιμoυ,
o\λ6 81ω oκεφτεi
τρoπο vα κ6γω τoακωτη
ηv Mdρωτr1vκυρα
Θ,αrιλdroωαro κoτdτοιμoυ
Zημια μεYoλημoU'καvε
κι oποψε η αλεπo0.
Θα τo rιληρc,loειακρι8ο,
πo0 θα μoυ π6ει,πoιj;

τo δ(aruτουψαρa

Θα μrιλξa dηgημαο, αuτ6
κι ιilοπoυ ιn ξεμrιλεμεi,
oι κ6τεq Θα λoληooι;ιrε
κι εγιil θα τμξω εκεL

Θα ηv αρποξω απ, ηγ oUΦ,
τα π6δια θα ηq δεoω
κcιι τo πραi, Θo δεη κι εαi,
oκληΦ Θα ηv παιδει}ω.

AΦ|Γ}|T}|Σ
Kατ6πωq ε[τε εκαvε.
Tη vξτα ξαγριrrτvεi

και καvει ηv κυρα αλεπoιj

οrrο δ[aru τοακωτη.

Kαι τo πρω{τo γεiτovα
φωvζει vα τoU πει:
',,22

Tηv 6πιooα ηv κλεφτοφυ
κι 6δεoααπ1v ouρd
αro λdδι 6οιrηγμ6vα
κoυρdλιακαι oτouπια

13. H fu\AzoN|A ΚA| το ψEMA
AΦHΠ{Tl,|Σ
AΘηvαiη ταξιδΦει,
παει για τα ηα6
και μαζi τoυ στo καρ66ι
παiρvει για οιrιrrφφιd
.'t.

μιαι.μαΙμΦ πoλι! εξιlrτvoιjλα

πoυ τα παιxyiδια
ηg,

oι γκρψαroεq και τα κoλπα
και τα αιoλ(διαηg,
+.

στov αφarτη κα oε 6}.λoυq
δivoιnr πoλλη 1αρα
κα ξεlααlv τoυ ταξιδιο0τoυg
rιληξη κoι τεμrελι6.
Mα οαv πιdvαlr K66o vτ, 6ρo,
τo γvα,τo ακρωηρι"
d,igvoια φoυρτoιποπ6φτow
κcil .oποειτo τρη1οrηρι
Mε τα κυματαπαλειjoυv
dil.θ-μlπoι και μαiμoυ,
μα' τoη παμo6ρvει η λ8oοα
τΨ 6iαoυ 6vεμoυ.
i]

:!''

..'

KΓ:6λoιrιv(γοιrrαιoι :(c.i
1μ6voι,
εT'r,oξ
αrd
η μoiμoυ,
1j,,
" πoυ ακoιjειπoλu κovτ6 τnc
τη:'φοrη εvξ δελφιvιο0.
'.

t{

.'||
ΔEJ\Φ|}||
Να! Ση ρ6xη μoυ old8α
και μηv αργoπoρεig,
πι6οoιr και γεφ κρατηοoυ.
Mε βvα θο αυΘεig.
Γρηγoρα πoλ0 θα εioαι
oτo cπιfπ ooυ ξωlq
γισri εγcδαrd τo καρd6ι
τξιδαlοl

πιo γoργα

AΦHΓt|T}|Σ
Kι η μoΙμo4η γoιlαγιoμ6vη,
πι6rετα με xαΦ
σrι, τα, δελφιvω0η ρoXη

και σε μiα ιilμ' vα!
Στo λψαvι rιληoιαζow
τoυ ωραiουΠειρoια
|-tφοιrρτα.rvαdxει κοπαoει
και λαδι τα νεβ

Tδτε τo δελφiιnατρi8ει,
ρωταει η μαiμoO:
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ΔEΛΦ|Ν|
Eiooι απo ηv Aθηvα
η απo καπoυα}.λοιi;
AΦHΓΙ.|Tl.|Σ
Kι η μαiμουμε περηφαvεια,
πoυ γι, 6t€ ρ ωπo ηv περvq
δε διαrαζει vα πει Ψεμα
με μεγαλη ουρα

MAΙMoY
Eiμαιθ6μ Aθηvαiα
κι αrι6 γεvι6 καλη,
η φoμλιαμoυ μεγαλη
και γvωοτηπoλ0.
ΔΕΛΦlΝl
AΘηvα[ααφo0εioαι
μπoρεigτov Πειραιd
λiγo vα μoUπεριγρoι,pειg,
ov τov ξερειq ,(αλξ
. .ιilAfιloγ
,o1ι
μ6vo τov γvωρiζω
τov Πειραι6ιιαλ6,
μα ε[vαικαι oιrγγεvηq μoU
αrεv6g,[διαγεvια
o,τι θ6λειqριilηo6 με
και θα οoυ απαvτΦ.
Mε Θυμ6γιoτi κoυvι6oαι;
Mε ρixμειqαro vερo.
ΔEΛΦ|Νl
Στo vεβ oε ρ[xyω π6λι
κι ελπiζω vα rιvιγε(g.
Ψει.rτoρoιi
τ6oo μεγdλη
δε θ, 6ξιζε vα ζειg.

12. ol Δγo TAΞlΔlΩτEΣ

,{1

τoυ γαΙδαφυ πoυ κoιrrd τουq
α16κειακiητoq.
Bιαcπκ6 τov rτληα6ζει
και αροζει ξαrιλωτog

MΕNιΠΠoΣ
Mε 1αρα μou, Φλoκrτ1η,
για που' μ τo κολ6;
Πoιαη αvσγη για ταξ[δι
lΙεξ τo ζεατ6 καιβ;

Φ|ΛoκTHTHΣ
πιdvovταg6λo τov ioκιo
πιo περα
Mπροξ,
,Eλα, γαiδαiμ μoυ,
για vα δρooiζεται
πoυ oε τμ&il.
και δεv τov voιαζει o Mdvιrrποg
Σε voiκιαoα ToY[α<ιoooυ
πoυ καψαλiζεται
θα τov χαΦ εγ0b.

Φ|ΛoκτHT}|Σ

Σταη Δελφoιiq θ6λω vα παω
vα παμl 6vα 1ρψμ6,
α.'μθoυληαπ6 αvθμδπoυq
πoυ ξ6ρoιnrτo oιυατ6
τφπo γιcl vα διoφ[vω
oε διbκoλεg ετtγμdg
πξ vo oκ6φτoμο1vα πρ6τrω
χωρξ ωrοrιoδιξ.

,i!$

,{i

Mα o iΙεrιrτπoξ oαrrε(δε
ηv πΦξη τoυ αι.rrη,
Θυμωμwατoυ μιλοει
και τov κoτr1γoρεL

MEΝlnΠoΣ

Πατi 6πιαoεqτov (oκιo
τoυ γαΙδdρoυμou εΦ;
Av δικ6 μoυ αι.rτ6,δκτj μou
κcIιη oκι6 τoυ αι.rrη.

ΦlΛoΚτHτHΣ
Τι μtουλεq, κaλd μoυ φ{λε,
o αιoπξ ooυ εivαι crrτoυδαiog cπo16ooυτo
ξαv6.
κα αiμo χαραι,γΙl
Νoiκιαoατo γαiδα.lρισoυ,
ξεnvq.ε Δε φo6oμαι
δκη μoυ κι η ακια
η ζεαrrι ηv πo}λη.

MEΝιΠnoΣ

ξξ

MEΙι||ΠtloΣ

Φ|ΛοκTHT}|Σ
Μ6vιττπε,Θελω γo παω
ταξiδι μακριv6.
Noκζω τo γαiδαlρι ooυ
μ owα για oδηγ6.

,Eλo

διilθε, γαiδoυρoκo,
ξεκ6λλα oπo κει
,Eτoι
μπρα8o.Tωμ εγω
αη oκι6 oαl αrr,d

AΦHΓ}ΙTHΣ
Kι cτrτ,τo τμ6α μπρos και περo
κι απ6 τov πoλιj καυγ6,
τo γαiδoιiρι αγμειει
και με γερη κλωτα6
διιδ1νει περq 1n.rημ6vα
. τα δυo τoυ αφεrπκα'
και ηv καηΦρo παiρvει
γι, Aθηvα πoει ξαvα
Σα vr; λ6ει xωρligλ6για
και στυUqδυoτoυ ε1θρo0q,
αΔεv αξiζετε γα παrε
στouq ιερoξ Δε,\φoυφ.

AΦΗΓ}{T|{Σ
Mε τo χoρoμα ατo δρ6μo
8γαivαπε και oι τρειξ,
o Mivrπιη, o γdiδαρoq
Kα o πρooκιΛrrrΓrlq.
Kα πoλλη χoρd τoυq δivει
η πμ'tvη δρoαα,
τo ωιυδια<πocρακι
απ' τα ιΙ,η,\6 θα,ιιlα

,lΙ Mα
ωιr τπ6yει μημ6ρι,
καβ
η
η δwαη
I
τoη ζαλζει τo κεΦλι
και cπfuη crηv rπ1μ

υ1i,

καvoιnrγια vα πιαivε oλoι
vεραα δρooεβ,
και τ6rω για ξεκαlμαr1
ψα}yαΙ,ε ιoκεβ
Mα ειεi μlρω δε φυτρωvει
δειrrρα<ιπoυθεv6.
Ξoφvui o Φιλotcτηηg
κoιτζa η oκια
15

11, o BAΣlΛlAΣ,}| ΓP|A KA| TA ΦAΣoΛΙA
AΦ}|Γ}|Tl{Σ
Bαoιλξ δoξαo1r6vog
κι.rvrγdμεξ τo δ6o11,
μα sκo8ει απ,τoυq 6λλουq
Kαι τo δΦμo 61ει xαoει
Κι εivα τιilρα διn μ6ρε9
πoυ γυρv6 και δε θρηκε
φaγr1τovα 1oρταoει
και αε σrεYη δε μrηκε
κολol ιirιvo vo π6ρει
Tιδμ εiv, μημ6pι
κα o δΦμog παr π6ει
τελικαΘα τov Φρει
oε μκΦ καλυ86xι
με λαroo0δεqrιλεγμεvo,
φτω1κ6, μα ζεα16
κα γα,(oκυρεβvο.
Mια γριoιiλα στη μ6η
τo φαΙ κατε8ζα
απ. τη φοlτια μ τα ξ0λα
και σπlv α<ρητo 66.z-sl'
r'i.il

Mια γλυκει6ευιυδiα
6vα μμl oκoρπiζει
η qrοrξ φαοoλ6δo,
και o ξ€voq Ψελλiζει
BAΣlΛtAΣ
Π6ooθα ,Θελαλiγo
απ, αι,rτ6τo rpαγ6κι
Kαλψf4cι κυραiλα
Πρ6Φξ€ με λιγtr<ι
Eiμοι o δoξαq.ιεroq
8ααλξ o€,υ, o ltεγαλoq
ηq τrrρiδαg oφ€ιrηq.
Σαv qdvοrε dλλοg
κoλεqΙεl/η κw6vαq
δε Θαμrηκε d αυτo ooυ
τo μικρo καλι.6α<ι
t(ι αι6 τo φαγητ6 ooυ
Θα δε1τω 6vα rιuiτo,
θα μαr κdvει κoλ6.
ΓPlοY,\A
Bααλιq' τo φαΤ μou
εivα μ6vo εγα πι6τo.
Δε μrιoΦ vα (χι, πω,
dλα,
φαro.
'Φθηoε,
14

Νηcπικι6θ, αrιoμεivω
και oιjτ,εiv'ε0κoλο τιilρα
vα ξαvoμαγεφειpω.
Λ.rπ6μαι,αryιilρα

τo καλυθιφυ τoι.rro
πιo πoλ0 61ει αξiα
Κ αv καλ6αro1ααrε(q
τoυη ηv ιατoρ(α,

BAΣ|ΛlAΣ
Μα εγιil εiμα τ6oo
τρoμεραπειvοομ6voq.
Διlo μ6ρεqwρiζω
μεξ τo δ6oη 1αβvoq.
Δε μπoρεΙ vα μη διδoειq

[οωqvιωoειgμεγαλη
ΘλiΨηκαι κcrrολ6θειg
πωq με τov εγωισμ6 ooυ
αδιdκoπαθα6ειq

σ, ειlε φαΙ λΙγo τd}ρα,

πoυ κατ61ω6αo[}εια
και ετo0η η xd}ρα

ΓPloYΛA
lΦ6ερvdqπολλεgxd}ρεξ,
διαφεrτει.iειqωrΘριilπουq.
Mα οι ε1θφ( οoυ γυρειjow
vα σoυπ6ρoι.nrτoυgτ6πoυ9
πoυ ovoμ6ζειgδκoιls σoU.
n αξiζow τα rιλofη
και oι κπjoεg oου 6λε9,
Bαoιλιd, μπροξ oε τofη
η ζεoΦ φαooλ6δα,
τιilρα πoυ ζηnαvει3ειg;
Μπρoqoε 6λεq τιq 1ιilρεq
που εαi διαφειrτειiειg,

κ6πoιo oληθειακαι μιilcrr1
πoυ θαθιαβοα κρ06ει9
μα δε θεg vα κoιτ6ξειq.
Kι ioιη παβιq vα oκι38ειg
Clε μιοξ ψei,πtσlsδ6ξα9
ηv rτλαvειπμ ιδ6α
και αρxioειqvα 8λdπειg
και να ζειg ζωη v6α
AΦHΓl.tτ}|Σ
o Bαoιλιξ ξαφvιαoμεvog
η γριoυλακoιταζει,
τη ζωη τoυ αro16ζεται
και τo δα<ψ τοu ιπ6ζει

10. YΠAPxElΔlκA|oΣYΝΙ-|;
AΦ}|Γl-|τHΣ
KρuΦ<ριφd κι αθ6ρυθα
6vαg λιiκoqπειvαoμεvη
κoπαδι φvι6 ακoλoυθεi
κι εi'Uαιαποφασισμ6vog,
v, φπαξει χωρiq vα τov δouv
καrτoιoπα1oυλ6αρvακι
και σττlφωλιατoυ vα γευτεi
καλo,φΦΦ(o κρεατ6κι
=εβvει π[α,l 6v, φv[
θ6oκoιrταqxoρτ6ρι ωμ[o
κι o λιiκη ηoυxα oρμo
και με δ6γκωμαμoιραio
τoυ πα(ρvα η ζωη. Mεr6,
απ, τo o66ρκoτo ηκιδvει
και ξεμαιμivει απ6 κεζ
ι
μovoπαrια<αρφολιilvε

Πoιi τo 6ρηκε9oυ τ,αρvακι
και τo λεq δκ6 ooυ κrημct
Mηv ατo 1dριoε 6vαq φiλοq;
Mηv τo πλημυοεg με Xρημcζ
Mr1vεδo0λεψεqγια κ6πoιov
και μ,αuτ6 oε ξεπληριiloαv;
Mηπωs εκωrεgτooπωrr1q
κα για αμoι8ηαro δωοαv;

ΛYκoΣ

Δε ooυ λ6ω πωg τo 6ρηκα
Γιo η θiα ooυ λ6γo Θα δΦoειq.
Av ι.rπ6ρ1ειδκαιooirη,
o<ρι66θα τo rιληριioειg.
Λ|oΝTAPI
}Jε η θiα εαi φπζαg,
ooυ τo παtρvωεγιil με θiα
To δικαiωμαδ(vει η πεivα
κι η κoιvη μαq κρεoφαγiα.

αγριo οκoπ6πωg 6xει

Mεg oτr1gζoι.rγκλαqτο 6αoiλειo
δεv ιπτ6ρ1ειδκαιooι!.η.
Θεq vα ζdoειg1ωρ(g8io,
δiκαια κoι με ειρηvη;

vα τoυ φπαξει τo αρvακι
Πριv πρoλii6ειv, αvτιδρ6oει,
τo λιovταριεivοι κotrτ6τoυ,
και 1ωρiqσnγμη vα 16οει,

Π6ι.pεεΦ πριilτη η 8iα,
μη o<oτιilvειqγια vα τρωq,
6τα μ6vo θ, αvεrελει
δiκαιoqκ6oμη και καλog.

Mα για nrxη τoυ καη
6λ6πει fu6ιrrαρoπoυ τρ6xει
καταπονω τoU και vιιilΘει

μ. 6νo δαμωμα αrr1ρ6xr1,
τoυ αρπ6ζειτo κυvηγι
Kαι o λu<η oπ, τo φ6θo
τρε1ει μφι6 vα φ0γει
Mα λoξα<oιτα.και6λ6πει
τo λιovταμ vo μα<ρα(vει,
Τoτε αrε<εικαι.με μiooq
κι &γριoθυμ6τoυ κραivει
'η.

ΛYκoΣ

Ληαrαρp, φovιξ τo ξ6vo
γιαri αδ[οrακrααρπ6ζειq;
Kαι γιαri τov κoπb τoυ αMoυ
oιirε πε(vαλoγαpιαζειg;
Λ|oNTAPI

Πoψε, λιfiε' μη φωv6ζειq
και μη }εq αvoηoiεg.

ινιημιλ6sγιo δκαιoouη
Koι για ιδιoιcηoiεq"
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H αρκο0δαrιλτpι6ζει
κοι πoλιj πρoοεrnκ6
τo φυΘowι α<oυμπ6ει
και τo α16μα crιαλ6
cπo κεφ6λι τou πεσμ6voυ.
Στo αφτi τoυ αταματ6.
,Ycπερα
γυρζε πioω
κoι Fρκ68ει &ωrκι
|.|αρκoιjδoτεΘαβvo
δw αγγiζa για φαΤ
η δεv εβ αrηΘioει
vα τβει αθgiπιvo κopμL
Nα κι o πμδτη

o66λτoq φλoq

κcπεθα(vει
απ,τα ψηλα

Ξοφvκα θλ6πa τov dλλo

oλζιiltποvo, καλ6.

i'r'

ΓlANΝHΣ
Φilε μoυ κoλξ π τιrm,
γΜrτωοεqαrt' τo θεριo!
,σror
6πεωq σε rηρα
μα vεκρ6 αtι, τov πcΞ.,:;:δ.
κΩΣTAΣ
Eκωlα τov ψ6φιo,6λεπει9,
"γλiτωoα6τα η ζωη,
κι απ6 τηv φκoι1δαrηρα
μio α;μθouλη καλη.
Γ|AΙ.ιN}|Σ
Σιψ6oυλη αrι6 ηv αρκoιiδq
Δε oε καλoanroιil.
liα μιλωrε α φκoιiδεg;

6

KΩΣTAΣ
Δεv ηv εiδεq πoU στo αφτi μoυ
εθαλε τo oτ6μα ηg;
Θεq v, ακο0oειg καrτoιovoψα
απ, ηv oμιλiα ηq;
Γ|AΝΝ}|Σ
Περιdργεια μεγαλη
6χω κι εiμαι 6λo9 αφτια
T6τoια θα0μcπα,τo ξερειg,
δε α.lμθαivoι.nrεoιrxνα

ΚΩΣrAΣ
H αρκα,lδα μoυ

,rτε:α,orιoιη,

d 6vcv κiγδιryo μπρoα16

φλo παρcπζ δεv 6xει

φλoU αληΘιvoιj καβιdυ.

5. Φ|ΛoΣfu\l.|Θ|ΝoΣ
AΦ}|Γ}|τ}|Σ
K6πoια βρα ωrrαμd}vow
ο, 6vα δΦμo, ξαφvκ6,
διio φλoι oπ, τα ωμ(α
1βvια τoUξ το παιδικα
ΓlAΝΝ}|Σ

ΦiΜ μυ, η καληπrxη

::
ι. ,

i#;.
tr\'l
I

.rl

τo ,φφε vα ξααδΦ
ηv σγαTηη μoρφη ooυ
πou πoτd μoυ δεv ξηιγιΙ'.

{'

nΤl:
ι1ι

]ξ
rf.

AΦ}|ΓHτttΣ
Tηv κoυθdιrτατoυ ηv κ68ει
κ6πoιo Φριo μoηκρητ6
αrι6 αρκαjδα πειvαqr6η
πoU τouq θρηκε τo rrτορ6.

κΩΣTAΣ
μια Xαρα μεγαλη
πoU με oε ξαrαμιλιδ,
και πολιi Θα επιθυμoιioα
πoλλεq ωρεξ vα oε δω.

Tρ61ει τ6τε o πΦτη φiλoξ
και στoυ δarrφυ τov κoρμ6

ΓlAΝNHΣ
Mα κι εγιil θα τo 1αιβμow.
Π6με α0ριo εκδρoμη;
Θα πφ6oοUμε τo δ6ooξ
κoι θo 6γo0μ αrηv κoρφη.

ΓlAΙ.|NHΣ
Πι6ooυ απ, τov πμδτo κλιilvο
και τρα8ξξοtj 6σo uπcοεig,
τηv κoιλι&σου v, ακoυμrηoειq
και κατ6rnvα oτoθεiq.

AΦ|.|ΓHτHΣ
Mε τo x6ραμα ξυrw6vε,
απ, τo δρdμo ξω θγαivoυν,
παiρvαlrε τo μovoπαrι'
αro rn.ιοr6τo δ6oξ μπαivow.

ι((}ΣTAΣ
Δεv μπoβ ν, αvε6ω,66ηΘα
EΙoαι oθ6λτo9,δυvατoq,
θα πιααrιil απ, τo κλωv6ρι
απ6 o6vo οrr1κωτ6q.

ΓlANNHΣ
n Θαι+οοιocrγερ6κι!
Δiva ιryεiα και 1αβ
Nιιδθοtvα ξorcrγεwεμαι
περπατιiιrταq στo 8οuιr6.

ΓιAΝNF|Σ
Av κατ66ω,κιvδυvειjω
orι6 ηv φκoι3δα εγιil.
,Ωorιoυ vα σε orε66οι,l
θα μ κ6γει αρπαμ6.

,E1ω

1'

ΓlAΝΝl-|Σ
Mη φoθdοαι6,τι κι α πjχη
6oo εiμ,ηιil κotrτα
Φiλoq φiλo θοηΘ6ει
d 6πoια τα,t κακοτυ1ια

|ΦΣτAΣ
Eivοι μoι-rρικo,ατ, αληΘεια
,oμιη
φλε μoυ εγιil
δε ooυ κρ08ωπωq φoθ6μαι
λ(γo, και παμκαλιil
vα tltι φa.rγειq μακρι6 μoυ,
καθιδg περπarαq γoργα,
vα ,1ω τη 6oηθεια ooυ,
ov ιlοξ τ.ryει ωrαπoδια

πιοyεται και oκαρφολιilvει

oε r<λαρiπoλιi ιιJηλ6.

N α η κω λα g ! n Θ η ρ ( o !
Φλε μoυ κo\6 61ε γεια!
,Eκαvα6,π
μπoφιjoα
TΦρα πια..
oεvα
εγιil για
AΦ|.|Γ}|T|.|Σ
Mπφιjμιπα o φλog π6φτει
αrα 1oρτ6ρια τα ξερα
,φερε o
φ66oq,
K6λπo τou
λιγoΘυμια
η ξαφvuΦ
5
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20. Ml-|Ι{ΞYΠΝAΣ To M|ΣoΣ
AΦ|.|ΓΙ{TΗΣ
γφκo λιovταρι,
ξαrιλωβvo αrη orrηλι6τoυ,
φilvαξε εvo γερo λ0κo
πoυ τov εixε γε(τovατoυ
και τoυ λεεu

,Evα

ΛΙoΝTAPl
Εγω τΦρο

αργξ γρηγoρα πεθαivω.
To κoρβ μoυ απo αρρωατιo
κι.αrτ,τα 1ρovιαvιημ€ v o,
δε 9,ωrrξει πoλ0ακ6μα
Π' αrτo Θα ,θελo μια μ6μ
oλα t' Φρια τoυ δαooug
Kαι ηξ ζoηκλαg πdρo ωg πdρα
vα σιJYκεvτμυθowμπροα16μoυ,
vcl το δω oλα εvα-dvα
Πηγαιvεκει κ6λεoε τα
και vo η,λεiψει καvdvα
AΦΙ.|Γ|{τl.|Σ
Και ηv oλλη κιoλαq μερα
γυρω τoυ σι,γκεvτρωμεvα,
αrαξκα
,.Eλειπε oλα τ, ογρ(μια
μοvαxο εvα:
F| γρια αλεπoυτoυ δαooυg.
.Kοιο λιxξ, πoυ κακiα
ηq κρcπΦoε απ6 xρovια,
oκεφηκε:

AΦΗΓHTHΣ
l.l oυκoφαrriαπι6vει
και o 6αoιλιdqθuμωvει.
Μα καθξ μιλouoεo λ0κog,
vα, η αλεπoυ!Zιrγωvει,
ακoυει, .
ηv κω<oλoγfα
. μα ηv ψυxρoψiακρατε(
και ι|lοηψειτρdπo vα γλιτιi:oει
κoι μαζ[vα εκδκηθεL

Λ|oNrAPl

Δoq μoυ to ψεoωq τιilρα'
αv ζηταg vα παρειgχαρrμ
-l

AΛEΠoY
Τo Θωρε(gεδιυ μπρoα16ooυ:
E(vαι του Μκoυ τo τoμαρι
Zωιrταv6αμα τov γδαριg
και ζεα16 (ryτo φoρ6οειq,
αrvτoμα ιrγεiακoι vι&rα
vα ξαv66ραgΘα μπoβοειg.

AΛEfloY
Βασιλι6 μoυ, απoλoγiα
AΦHΓ}|THΣ
με διto λ6για μoυ Θα δωoω.
Πoιη αrt'τoη αJγκεvτμυβvoυq M, 6vα xπ,rημα γεβ τoυ
τo λ0κo ρ.}yει τo λιorrτ6μ
θα oε οφελdoει τ6οo
ooo εγιil, πoυ oλη η μ6ρα
6τρεxαοε καθε τoπo,
για vα θρω τo γιατρικ6ooυ;
Δε λιπηΘηκo τov κoπo.

και δoυλειd πιοvει αμεαlg,

ηv πρo6ειατoυγια vα γδoρει
Kι ιη o λuκη ξεΨιlxαει'
η αλεπo06τoιμiλ6ει:
AΛEΠoY
ΛloNTAPI
Και τι 6ρηκεq,πεξ μoυ αμεoωg! Στov αφdιrη μαqδεv πρεπει
ηv κακiαvα ξιrrιvαει

AΛΞtτoY

Bρηκα γιατρκo oτιoυδαio,
πoU γιατρε0ει κ6θε αρρωστια,
τα γε:ροματg,και v6o
oιirrιoμα oε ξοrακαvει

καvεig μαg, oιπε μ(oog,
μα vα τov παoα{ιvαμε
οrηv αγαrη, γιατi αλιιilq
τα κεφ6λιo μcξ θα φαμ*

ΛγκoΣ

μq

gμt(οlβiiα

vα εκδυα1&il,
vα 8λoιpω
ηv παμrιαrηρηαλεπo0
πoυ μoυ oρπαζε κυvηγια
βd απo τα vξια μoυ.
Mια κα<ηαrκoφovτio
θα ηg 86λω και θα δω
τo λιotrταρv, cιyρεOει,
vα ηq θελει τo κακo.
Bααλια ;.loυ,εδιil μπρoα16 oου

ηρθorε oλo τ, αγρiμια
Movo η αλεπo0δεν ηρθε
χοι αιrro εivαι 6λαcrrημια,
πρooθoληστrlv αφεvτια οoυ.
Σα vα μη σε λoγαριαζει
Τιμωρiαvα διατοξειg,
μυολo ολι(ξ αυΦ δε 86ζει
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3. Γ|AT| ΔEN MO|PAΖEΣTE TA BAPI-|;
AΦ}lΓt|τΗΣ
,-ιυ[.πρωiεφ6ρτωoε
δυo τooυθ6λιαα16ρι
αro γ6ιδαρ6 τoυ o 11ωρκ69
και π6ει για τo παζ6ρι
Nα τα πoυληoεικαι μετ6
τα ι}ωvια τα,,vα κ6vει,
κι (w τελειιiloειγρηγoρcι
τo γι6μo ατtiπφτ6vει
Mζι τoυ πoiρει t' 6μoρφo
τo 6λoγo oελωβvo,

καιδεv το ,xει
ξεκoυρααro

o 1ωρκξ ξαφvι6ζεται

και λιlπαrαι μα γoργd
τoυg ο6κκoυqλwει και ξαv6
τoυg φoρτιilvειμε o1oιvι6
ση ρ6χη τoυ αλoγoυτoU.
|(αι τo γ6iδαφ τραθ6
σπ, τo δΦμo ατo 1ωrτ6κι
και τov γδ6ρvει 8ιααrκ6.
Kαι ρi)αει παγω cπ, 6λoγo
τoυ γαiδ6ρoυ το τoμ6ρι
Tη oκ6fi κdvει πιη μπoμi
vα τo διiloει cπo παζoρι

τiπoτα φoμιηrdvo,
για vα μπoFi αro γυριαμ6
Yα τo κoθαλυιε$ει
Mα τo γαiδοιiρι απ, τo 8αρ0
tPoρτio 61a ρ6ι|ει'
κι αιoθ6vετα πωg δε μπoρε(
ολλo δρ6μo vα π6ει
Στ€κεται t' αλoγo κoιτ6
(xI vα τoυ μoλoγ6ει:

8ιτoι6 ρι}μει t' αλ6γoυτoυ
μηvυμαγια vα π6ρει
vα πρoxωρηoειγρηΥoρα
στrlv π6λη, cπo παζφι

ΓAΙΔAPoΣ
To φoρτio μου δεv 8λ6πειg,
πξ θ, αrπξω τ6oov κ6πo;
Παρ, εαi τo εγα τοoυθ6λι'
cnr δε θεg vα π6ω ατov τ6πo.

Πριv απ6 λ(γoo γ6iδαφq
μ, εixε παροκολi,oει

AΦ}|Γt|τ}|Σ
To περηφωlo αλoγ6 μαq
vα κοιτθξει δε γυρv6ει
τo κακ6μoιρoγαΙδoι1μ
και oκληρ6 ταr απαvτΦc
AJ\oΓο
Τo φoρτio εit' η δoυλει6 oou
vα τρα86s κα μη γυραiειq
ατα πλευΦ ttoυ vα φoρτιiloεη
Δε με voι6Φι αv παξ ατoν τ6πo.
Εγιδ ε(μαι τιi)pαoελωμ€vo,
αroλιoμdvo κα δoυλει6 μoυ
εivαι μovo τov αφ6rrη
vα or1κιδvωστa πλευρ6 μoυ.
AΦt|ΓHTt|Σ
Aκoμα λiγα θηματα
τo γαiδoθμ rφoxωμ
tα απ,η μεyαληκo0μη
πfφτει κfτω κα ψoΦ

Kαι t' 6,λoγoτ6ρo 6oγ.γ6,
16vει.xορ6και 16ρη,
μ6οα απ1 ζ6αη ωq κoυ6αλ6
oακκo0λιακαι τoμ6ρι

Α/\oΓo

vα μoιραοτιil τo 66ρη τoυ.
Δε μπ6ρεοε v, ω116ξει
t.l κoυραη τov oκoτωoε,
τo φταiξιμo δκ6 μoυ.
Πλημilvω τωρα τρiδιrτλα
αrιovι6 κι εγωιoμ6 μoυ.

17. O Aμ|oPΩΠoΣMYPMI-|ΓK|
ΠAlΔ|
Γιατi,πατερq τα μυρμηγκια
παvε κι 6ρxoιrrαιoλη μ6ρα,
κου6αλΦιrrη αrτ6φυ9 κι $1ερα
αrιo δοiΘεκι απo πiρcη
Πoυ τιg παv τooεgπρoμηΘειεg,
'
θα πg Φvε oλεq τd1q
Σε πoιo μερoξ τιg μαζευoυv;
Arrα vα 'ξερo μov61α.

nATEΡAΣ

tbιδi μoυ, τf,τoεq απoρiεg
εfiα κι εγιil παιδi μικρ6,
και για vα πξ λ'lα,l 6oκαιpα
μυρμηγκoφωλι69σωρ6.
}fuιεiδα μεq σrη γη oκαμμ6vεq
μκρ6q απoθηκαlλεq,
oαv ιrroυλαπια εvτοι11ιoμ6vα,
xωρiq oμωq πq πoρτoιjλεg.
l(οι oε μια 6φ1η μεγαλη
α φωλι6qτoη πλημμυρiοαv
κι orι6 πρoμηθειεξ K:Ξiuυρμηγκια
αiτε δεiγμα δεv αφr1οαv
κι αvαρωτηθηκαειrτoξ μoυ:
Ποτi τ6cyηααroχαoιΦ
Tiaτi vα 16vow η ζωη τoυq
οrr1vαρπαγη κCιισΓΙl δoυλειΦ
tτA|Δl
Aι116,πατερc1μoυ θυμΙζει
η ζωη πoΜωv cvΘρωπωv,
πoυ 6λo oυooιιlρειiιoυvπλoυro,
μιo ζωη αρπω1ηgκαι κοπωγ.
Aλλ6 cπo τ6λοqμε μια κρ[η,α.rγκρoυαr1εθvιδv,cπ6μωη
τo 16vow 6λo κα η ζωη τoυξ.
Θ€λημα τωv Θεiωvv6μωu
tlATEPAΣ
Παιδi μoU o λ6γoq ooυ ετoυτog
μoυ Θυμiζει καπoιo αρxαio,
πoραδoξο,θαυμαοιoμ0Θo
κα με voημα orιouδαio.
ΠAlΔ|
Να μoυ τov πειq, πατερα, αμ6oω9.
.Ιoι,lξ
κρ0θει κ&πoιαΥvωη
πoU αv ηv καλocπo1αατoιiμε
αιo Θλiι$ειqθα μαq oιiloει
2A

ΠATEPAΣ
o μιiθοqλ€ει πωq τo μυρμdμι

oε πoλ0 παλιoιjg καιρoιjq,
ητωlε 6vθρωπog αγρoηq
μα δεv αρκι6ταv στοη καρπαlg
πoυ ,διvε η δoυλει6 η διη τα.l

κι ε[xε φΘovερ6τo 6λ6μμα,
α.rxν6 κι αρπα;grκ6 τo 16ρι
προξ τoυ γε(τovα τo αrρεμμα

Kι εvω εi1αv τ6o11oφθoviα,
για vα ζηooιry 6λoι ωμiq
τoυg €crτρω1ρε η λοιμαργiα
οε arurημcπα μoφαiα
K o A1vωσoξ, o Μ6γαq Πλα<πηg,
εoιβθη αιrτ6 τo rιλdqlα
και με μιαv 6γριo αcπραrη Tα,t,
μ6οα αrωv καιβv τo 1αoμα
αφdvιoετo αvθρωπ6κι,
oε μυρμηγκι 6λλαξ6 τo,
πoυ με ηv iδια λαιμαργfα
κοπι6ζει' πρ6oεξ6 τo'
και με ηv iδια αδιακριoiα
απ6 τα 1ωρ6φια αρπζει
ooα cπ6ρια κι ξυρα 8ρioκει
κι οπ6 φoθo τα ow6ζει

,Χει
oε απoΘηκεξ, για vα τCt
αγουρια τoυ. Mα καπoιo 6ημq

η μια θρoxητιξ καταστρEφει
και τιq κ6vει δκ6 τoυ μvημα

