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Αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά, με την ευχή
να ανακαλύψουν σύντομα στη ζωή τους την αξία
και τη χαρά της συνεργασίας. Και σε όλους τους
συνεργάτες μου, με τον θαυμασμό και την αγάπη μου.

«Αν θες να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος σου.
Αν θες να πας μακριά, πήγαινε με παρέα».
Αφρικανική παροιμία

© Ρανια Μ πουΜπουΡη , 2015 / Ε κδοσΕισ Ψ υχογιοσ , 2015

© Ρανια Μ πουΜπουΡη , 2015 / Ε κδοσΕισ Ψ υχογιοσ , 2015

Σ

ήμερα, από νωρίς το πρωί, στο αγρόκτημα του κυρ Νίκου και της κυρα-Θοδώρας επικρατεί αναστάτωση μεγάλη. Έχει έρθει ο γιος τους από την Αθήνα, με τη γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά. Κι όσο χαρούμενοι είναι ο
κυρ Νίκος και η κυρα-Θοδώρα που θα δουν και θα χαρούν
τα εγγονάκια τους, άλλο τόσο εκνευρισμένα είναι τα ζώα
του αγροκτήματος. Επειδή ξέρουν πόσο σκανταλιάρικα είναι αυτά τα δύο παιδιά, η Ζέτα και ο Χάρης.
Το περασμένο καλοκαίρι, τη μια μέρα κυνηγούσαν τις
κότες και τις γαλοπούλες, για να τις αναγκάσουν να πετά-

ξουν. Την άλλη προσπαθούσαν να καβαλήσουν τις πάπιες
και τις χήνες, παίζοντας τον Νιλς Χόλγκερσον. Μετά, έπιασαν δυο κουνελάκια κι ήθελαν να λιώσουν σοκολάτα για να
τα βουτήξουν μέσα, να τα κάνουν σοκολατένια! Εμ, τ’ αρνάκια; Γλίτωσαν τ’ αρνάκια από τα σχέδιά τους, νομίζετε;
Ήθελαν να τα κουρέψουν, για να κάνουν με το μαλλί τους
φωλιά για το μοσχάρι! Ούτε τα αρνάκια είχαν ρωτήσει αν
ήθελαν κούρεμα, βέβαια, ούτε το μοσχάρι αν ήθελε φωλιά.
Ή μήπως νομίζετε ότι τους γλίτωσε ο γάιδαρος, το άλογο,
το γουρούνι, η κατσίκα, ο σκύλος και η γάτα;
Όοοχι! Για όλα τα ζώα, κάτι σκαρφίζονταν. Πώς να μην
ταραχτούν κι αυτά, βλέποντας το αυτοκίνητο να καταφθάνει πρωί πρωί;
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«Να κρυφτούμε στις τρύπες μας!» τσίριξαν τα κουνέλια.
«Να μην ξεμυτίσουμε από το κο-κο-κοτέτσι!» κακάρισαν
οι κότες, ενώ οι πάπιες και οι χήνες συμφώνησαν κουνώντας τα φτερά.
«Να μην το κουνήσουμε-ε-ε ρούπι από τη στάνη, αν θέλετε να γλιτώσουμε-ε-ε το κούρεμα», βέλαξαν μεταξύ τους
τα γιδοπρόβατα.
«Εγώ λέω να τους δώσουμε από μια γερή κλοτσιά στον
πισινό, αν έρθουν να μας πειράξουν πάλι!» γκάρισε ο γάιδαρος και το άλογο χλιμίντρισε κουνώντας το κεφάλι.
«Κι εγώ πέρυσι τα λυπήθηκα, αλλά φέτος θα τους τραβήξω από μια γρατζουνιά που θα ’ναι όλη δική τους», νιαούρισε η γάτα.

«Εγώ δε θέλω να τα δαγκώσω, όμως σιγά μην τ’ αφήσω
να μου κάνουνε αφρόλουτρο με τα μπουγαδόνερα της κυρα-Θοδώρας, όπως πέρυσι», γάβγισε ο σκύλος.
«Ας κάνουν ότι με πλησιάζουν και θα δείτε τι λασπόλουτρο θα κάνουνε στη γούρνα μου», γρύλισε θυμωμένο το
γουρούνι.
Η μόνη ατάραχη ανάμεσα σε όλα τα ζώα ήταν η αγελάδα. «Ψυχραιμία, φίλοι μμμουουου», μουκάνισε. «Δεν ξέρετε τι αρέσει στα παιδιά περισσότερο από καθετί; Το παιχνίδι! Μμμ! Γι’ αυτό τα λένε παιδιά, επειδή παίζουν. Κι
εμμμείς πρέπει απλώς να τους εξηγήσουμε ότι δεν είμαστε
παιχνίδια. Να τους πούμε δυο λόγια για μας, για να μμμας
γνωρίσουν. Κι επειδή τα βλέπω να πλησιάζουν, αφήστε
μμμε να κάνω την αρχή».
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Αγελάδα
Γεια σας και χαρά σας, καλώς τα τα παιδιά,
κοπιάστε
να σας δώσω γνωριμμμιά.
¦ÏÆÐÅ ²ÉÌ¼À ¾À¸ ¼Ç´ÊÂ¼º¿ Ë¸ »·Æ ¼¾¾ÆÅÂÀ¸ ËÆÐÎ ¿ ²Ë¸ Â¸À Æ ¤É¿Î
Εγώ είμ’ η ÇÆÐ
Ρηνιώ,
τηςÊÂ¸ÅË¸ÃÀÉÀÂ¸
φάρμας η αγελάδα,
¼´Å¸À ÇÆÃ·
ÂÀ ¼ÅÆÏÃÆ·Å Ë¸ ÑÈ¸
¦ËÊÀ
Ë¸ ÑÈ¸
ËÆÐ ¸¾ÉÆÂË³Ä¸ËÆÎ
¸Å¸Ã¸Ä¹ÅÆÐÅ »ÉÊ¿
κοπιάστε,
έχω
φτιάξει
λεμμμονάδα.

ËÆ ¸¾ÉµÂË¿Ä¸ ËÆÐ ÂÐÉ ´ÂÆÐ Â¸À Ë¿Î ÂÐÉ¸Æ»ÈÉ¸Î ¼ÇÀÂÉ¸Ë¼´ ¸Å¸ÊËËÍÊ¿ Ä¼¾Ã¿

ÈÊË¼ Å¸ ÄÌÆÐÅ Ë¸ Ç¸À»À ÂÇÆÀ¸ Ê¿Ä¸ÅËÀÂ ÇÉ¾Ä¸Ë¸ ¾À ¸ÐË
Â¸À Ë¿Å ÇÉÆÊ½ÆÉ ËÆÐÎ ÊËÆÐÎ ¸ÅÌÉÈÇÆÐÎ
Νεράκι, λένε,
πίνουμε εμείς οι αγελάδες,
εγώ όμως προτιμώÀτις
λεμμμονάδες.
Ã²Ë¼
Ì¸ Ë¸ Â¸Ë¸½²ÉÆÐÅ
Κι από τα χορταράκια
που βόσκω στη λιακάδα
ÈÉÆ ËÆ &' Ä¼ Ë¸  ËÉ¸¾Æ·»À¸ ËÆÐ ¹À¹Ã´ÆÐ
μμμ’ αρέσειÊ¼πιο
πολύËÆÐη ÃÂÀ¹À»¿
μαρμελάδα.
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Ð¾Ä¸Ã´ÍÅ ¸»¸Â¸É´»¿Î ÐÊË¸Ì´¸ É¸Ë¼ÉµÎ ¸ËÊÆ·Ã¿Î ,GUD .D\QH
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