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Η ιστορία που θα σας πω είναι αληθινή

και λέει για τρεις µάγειρες που ήτανε κακοί.
Λέει και για έναν ήρωα, ένα µικρό αχινό,
που έσωσε τη θάλασσα απ’ τον αφανισµό.

Ο πυρετός σ’ όλη τη Γη δεν έλεγε να πέσει^
έκανε πολλή, µα πάρα πολλή ζέστη.
Οι µορφωµένοι όλου του κόσµου είπαν να συγκεντρωθούν,
στης Μήλου τ’ όµορφο νησί, µια λύση για να βρουν.
Ήρθανε λέει από παντού,
απ’ το Παρίσι κι απ’ το Κατµαντού,
απ’ το Χονγκ Κονγκ κι απ’ τη Γαλλία,
µέχρι κι από την Τανζανία!

© Γ ιωρΓος Λ εμπεςης 2012 / ε κδοςεις Ψ υχοΓιος 2012

© Γ ιωρΓος Λ εμπεςης 2012 / ε κδοςεις Ψ υχοΓιος 2012

Τότε εκείνος, µυστικά, του εξήγησε πολύ απλά:
τίποτα δεν ήθελε ο ίδιος να του ψήσει,
µονάχα τους συνέδρους του σουπίτσα να τα}σει.

Έτσι, λοιπόν, ο δήµαρχος είπε να τους τα}σει
µε το καλύτερο φα}, να τους ευχαριστήσει.
Μια λύση έπρεπε να βρει προτού ο ήλιος δύσει
πώς των συνέδρων τις κοιλιές καλούδια θα γεµίσει.
Χωρίς πολύ να το σκεφτεί, τ’ ακουστικό βάζει στ’ αυτί^
µα τη γαρίδα τη βραστή, που φέρνει γούρι στη ζωή,
αµέσως έπιασε γραµµή!
Ένα «εµπρός» ακούστηκε, βαριεστηµένο κάπως.
Ποιος να ’ναι στο τηλέφωνο; απόρησε ο Κάκτος.
Μα µόλις αντιλήφθηκε το συνοµιλητή,
ο νυσταγµένος µάγειρας στάθηκε προσοχή.
«Τον έξοχό µας δήµαρχο πώς να τονε βοηθήσω;
Μήπως κάτι λαχταριστό γρήγορα να του ψήσω;»
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«Να µείνουν όλοι γελαστοί και τρισευτυχισµένοι,
µε τη σουπίτσα του νησιού να φύγουν χορτασµένοι!»
Έτσι του είπε ο δήµαρχος κι έκλεισε δίχως «γεια»,
και του ’φτασε του Κάκτου µας η πίεση στ’ αυτιά.
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«Μα την ανάλατη σαρδέλα,
αυτό που λέει ο δήµαρχος είναι µεγάλη τρέλα.
Πού θα βρω τόσα λεφτά για σκεύη και λαχανικά;
Τα ψάρια που χρειάζοµαι πες µου πώς θα βολέψω,
αφού µου απαγόρευσαν στον όρµο να ψαρέψω;
Είναι προστατευόµενος, µου είπε ο επιστάτης,
και από κείνη τη στιγµή δεν πάτησε πελάτης.
Πώς θα τα}σω, κύριε, όλον αυτό τον κόσµο,
που στην ταβέρνα µου από χθες δεν έχει ούτε δυόσµο;»

Φωνάζει µε βαριά φωνή τους δυο βοηθούς ν’ αρχίσουν
αµέσως το µαγείρεµα και το κουσκούς ν’ αφήσουν.
Τους το ’πε κι άλλη µια φορά, και δυο και τρεις και δέκα,
µήπως δεν καταλάβουνε και φτιάξουν οµελέτα.
«Ψαρόσουπα θα βράσουµε στου κόλπου τα νερά
και µέσα τους θα ρίξουµε πολλά λαχανικά».

Τότε τη θάλασσα κοιτά και τα σκαρφίζεται όλα:
«Θα κάνουµε τον όρµο µας πελώρια κατσαρόλα!
Θα ρίξω βράχο στο γιαλό, το άνοιγµα να κλείσω,
και µε την υπερθέρµανση τα ψάρια θα τα ψήσω!»
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Την ίδια ώρα στο βυθό η Ρίτσα η πεσκανδρίτσα
σφυρίζοντας µελωδικά έφτιαχνε τη βαλίτσα.
Ήθελε λέει σαν τρελή να κάνει αλλού καριέρα
και η φωνή της ν’ ακουστεί απ’ το βυθό πιο πέρα.
Ο φίλος της ο πιο πιστός, ο Βρασίδας ο αχινός,
φώναζε και ικέτευε, κι ας ήταν σκυθρωπός:
«Ρίτσα γλυκιά και όµορφη, πες µου, τι πας να κάνεις;
∆εν είναι θέατρο η στεριά, θέλεις να µε τρελάνεις;
Είναι γεµάτη στεριανούς που θέλουν να σε φάνε
και όχι την καριέρα σου στην κορυφή να πάνε».

