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Στην Αθηνά

Ο

Ναπολέων ήταν δράκος µε τα όλα του. Ή σχεδόν…
Είχε κορµί σαυρίσιο καλυµµένο µε λέπια, µια µεγά
λη ουρά που η άκρη της έµοιαζε µε µύτη βέλους, δυο
µεγάλα πόδια και δυο µικρά χέρια µε νύχια σουβλερά, δυο θεόρατα
φτερά νυχτερίδας κι ένα κεφάλι µε δυο κέρατα, και, φυσικά, µά
τια, στόµα µε γλώσσα διχαλωτή και δόντια κοφτερά και δυο ρου
θούνια που ξερνούσαν φωτιές. ;ηλαδή όχι ακριβώς. Τα ρουθού
νια του δεν ξερνούσαν φωτιές, µα κάτι µικρές, τοσοδούλικες φλο
γίτσες, αρκετές ίσως για ν’ ανάψουν ένα κερί γενεθλίων, αλλά σί
γουρα όχι για να κατατροµάξουν τον κόσµο!
Κι αυτό γιατί ο Ναπολέων ήταν δράκος µικρός, δρακάκι δηλα
δή – µόλις που είχε τελειώσει το νήπιο, κι ακόµα δεν είχε αναπτυ
χθεί όπως έπρεπε· κάτι που είχε γεννηθεί λίγο πρόωρος, κάτι που
δεν τα πήγαινε καθόλου καλά µε το φαγητό, ο Ναπολέων ήταν πιο
κοντός και πιο αδυνατούλης από τα δρακάκια της ηλικίας του.
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Μ

άταια η µητέρα του προσπαθούσε να τον ταΐσει λίγο
ψαχνό από αρµαδίλιο, τηγανητά πλοκάµια από γιγάντιο
καλαµάρι, µια µπουκίτσα φάλαινα παστή, µια πιρουνιά
φώκια γιαχνί και άλλες τέτοιες νοστιµιές… Ο Ναπολέων ίσα που
τσιµπολογούσε καµιά φτερούγα από κόνδορα, έπινε λίγο γαλατά
κι γαϊδούρας, κι αυτό ήταν όλο. Έτσι, έµενε πίσω στην ανάπτυξη,
όµως δεν τον πείραζε καθόλου. Μπορεί να ήταν µικροκαµωµένος,
αλλά όλη την ώρα έπαιζε στην αυλή, σκαρφάλωνε σε σκάλες και
του άρεσε να κρύβεται στα πιο σκοτεινά και στριµωγµένα µέρη:
πίσω από τον καλόγερο που ήταν φορτωµένος µε παλτά, µπου
φάν, κασκόλ και καπέλα, στο τρίτο συρτάρι της κουζίνας µε τα πε
τσετάκια, στην αποθηκούλα µε τις σκούπες και τις σφουγγαρί
στρες ή στη µικρή ντουλάπα µε τα φορέµατα και τα σακάκια της
µητέρας του.
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Σ

ήµερα, όµως, δεν είχε κρυφτεί πουθενά. Γιατί σήµερα ξε
κινούσε η σχολική χρονιά· ο Ναπολέων θα πήγαινε επιτέ
λους στην πρώτη δηµοτικού! Θα γνώριζε καινούριες δα
σκάλες, νέους συµµαθητές και συµµαθήτριες. Έτοιµος πίσω από
την εξώπορτα, µε τη σάκα του γεµάτη καλοξυσµένα µολύβια και
ντυµένα τετράδια, περίµενε το σχολικό.
Στη χώρα των δράκων τα σχολικά λεωφορεία δεν είναι κίτρινα,
αλλά κόκκινα, κατακόκκινα σαν τις τοµάτες. Και για να µην τα µπερ
δεύουν µε τα πυροσβεστικά, τα τελευταία δεν τα βάφουν κόκκι
να, σαν τις φλόγες που πάνε να σβήσουν, αλλά γαλάζια, σαν το νε
ρό που κουβαλούν! Ήρθε, λοιπόν, το κατακόκκινο σχολικό, όπου
ανέβηκε ο Ναπολέων, έπιασε θέση δίπλα στο παράθυρο, έστειλε
ένα φιλί στη µητέρα του, που τον χαιρετούσε, και ξεκίνησε για το
σχολείο.
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