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Το τραγούδι της Αριάνας
Λοράνς Μοκέ – Σιμπίλ

Κ αθισμένη σ’ έναν βράχο, με το κεφάλι να ακουμπά στα χέρια της, 
η Αριάνα αγνάντευε θλιμμένη τον ορίζοντα και αναστέναζε. 

«Ο ωκεανός είναι τόσο όμορφος και τόσο μεγάλος! Πρέπει να τον 
εξερευνήσω!» μονολογούσε. Ονειρευόταν περιπέτειες και νέες γνωριμίες, γιατί 
στο Νησί του Χαμένου Χρόνου είχε μόνο λίγους φίλους. Αποφάσισε λοιπόν 
να φύγει, αφήνοντας πίσω της αυτή τη βαρετή ζωή που δεν της ταίριαζε πια. 

«Εμπρός για την περιπέτεια!» αναφώνησε καθώς βυθίστηκε στο νερό.
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Χάιδεψε τις θαλάσσιες ανεμώνες, κουνώντας με 
χαρά τη μικρή φολιδωτή ουρά της. 

«Καλημέρα! Είμαι η Αριάνα!» συστήθηκε χαρούμενη.
Τα ζώα ενθουσιάστηκαν. Η Αριάνα ήταν μια ευχάριστη νότα 

στην καθημερινή ρουτίνα τους. 
Η μικρή γοργόνα κολύμπησε για πολλή ώρα ανάμεσα στα μυτερά 

φύκια. Συνάντησε απίστευτα κοχύλια, υπέροχους αστερίες και 
εκπληκτικούς αχινούς. 

Χαιρέτησε μερικά γιγάντια αλλά φοβισμένα καβούρια που κρύβονταν 
στην άμμο. Ανακάλυπτε έναν καταπληκτικό και πανέμορφο κόσμο. Ξαφνικά 
άκουσε κάτι σαν «νιαούρισμα».

«Ποιος είναι εκεί;» ρώτησε γυρίζοντας να δει.
«Εγώ είμαι, ο Φελίπε, το γατόψαρο!» απάντησε ένα περίεργο ψάρι με 

τεράστια μουστάκια. Ήταν τόσο όμορφο ψάρι που η Αριάνα το λάτρεψε. 
«Αν θέλεις να γίνεις φίλος μου, ακολούθησέ με!» του πρότεινε η Αριάνα.
«Με μεγάλη μου χαρά», συμφώνησε ο Φελίπε.
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Μια και δυο, λοιπόν, ξεκίνησαν χαρούμενοι τη βόλτα τους. Έπαιζαν κρυφτό 
και περιπλανιόνταν σε μέρη μυστηριώδη και κάποιες φορές επικίνδυνα. 
Διασκέδαζαν σαν παιδιά, όταν ξαφνικά άκουσαν γέλια.

«Ποιος είναι εκεί;» ρώτησε η Αριάνα.
«Ο Αρθούρος είμαι, το ψάρι-κλόουν!» απάντησε ένα αστείο ψάρι με ρίγες.
«Αν θέλεις, μπορείς να γίνεις φίλος μας!» πρότειναν η Αριάνα και 

ο Φελίπε, που τον έβρισκαν πραγματικά γλυκούλη.
«Μμμ… δελεαστικό!» απάντησε ο Αρθούρος κάνοντας τρεις τούμπες.
Οι τρεις τους πια συνέχισαν το ταξίδι. Το ψάρι-κλόουν έκανε αστεία πίσω 

απ’ την πλάτη τους, έβγαζε μπουρμπουλήθρες, φυσούσε και ξεφυσούσε, 
και είχαν ξεκαρδιστεί όλοι στα γέλια. 

Κάποια στιγμή σοβαρεύτηκαν πάλι και αποφάσισαν να εξερευνήσουν 
τη σπηλιά του γιγάντιου σφουγγαριού. Στη συνέχεια πέρασαν ξυστά από 
το κοράλλι. Ήταν εντυπωσιακό! Ο Αρθούρος τούς έλεγε συνεχώς ανέκδοτα. 
Διασκέδαζαν τόσο πολύ μαζί, που η ημέρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουν.

«Κοιτάξτε!» ψιθύρισε ο Φελίπε μαγεμένος από το θέαμα. Ένα αμυδρό φως 
φαινόταν στον ορίζοντα και σιγά σιγά πλημμύριζε τα βάθη του ωκεανού. 
Ήταν το φεγγαρόψαρο, που έριχνε παντού το γλυκό φως του καθώς τους 
παρατηρούσε.

«Σουτ! Είναι ώρα για ύπνο», τους είπε απαλά. 

Ένας διαγωνισμός πάνω στα κύματα, ένας χορός 
στο παλάτι, ένα πλοίο που κινδυνεύει και άλλες 
πολλές ιστορίες υπέροχες και μαγικές θα σας 
βοηθήσουν να ανακαλύψετε τον φανταστικό 

κόσμο όπου ζουν παραμυθένιες 
πριγκίπισσες και πανέμορφες γοργόνες. 

ΗΛΙΚΙΑ
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