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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ινώ Καρέλλα



Χαρισµένο στον Στέφανο



Η
ταν µια φορά ένας µικρός γρύπας µε γαλάζια φτερά. Ζούσε πάνω
στην Ακρόπολη, εκεί ήταν το σπίτι του. Κάθε δειλινό, ο µικρός
γρύπας περίµενε ανυπόµονα την ώρα που ο ήλιος πήγαινε να

βασιλέψει. Τότε, άνοιγε τα γαλάζια φτερά του και πετούσε ελεύθερος
στον Ιερό Βράχο.

Πήγαινε πρώτα στον Παρθενώνα, να συναντήσει τους καβαλάρηδες
και τ’ άλογα – που ήταν σκαλισµένα γύρω γύρω στο ναό. Έπειτα, µέσα
στο µουσείο, για να ξυπνήσει τ’ αγάλµατα και να ζωντανέψει τις όµορφες
ζωγραφιές πάνω στ’ αγγεία. Με γέλια, πειράγµατα και σκανταλιές
περνούσε τον καιρό του ο µικρός γρύπας. Ώσπου αγάλµατα κι αγγεία
µετακόµισαν στο νέο µουσείο της Ακρόπολης κι έπρεπε να πει αντίο
σ’ όλους τους φίλους του.
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Χωρίς αυτούς, όµως, αισθανόταν πολύ µόνος και βαριόταν. Ένα
απόγευµα ήταν τόσο λυπηµένος, που άρχισε να κλαίει µ’ αναφιλητά.

Τον άκουσε το λιοντάρι, ψηλά, από του ιερού ναού τη στέγη,
και ρώτησε:

– Τι έχεις, µικρέ γρύπα, και κλαις;
– Οι φίλοι µου έφυγαν…
– Μα µπορείς να ξαναβρείς

τους φίλους σου στο νέο µουσείο
της Ακρόπολης.

– Ω! έκανε ο µικρός γρύπας. Πώς δεν το είχα σκεφτεί;
Στέγνωσε βιαστικά τα δάκρυά του, χαιρέτησε το λιοντάρι
κι ανοίγοντας τα γαλάζια φτερά του πέταξε για το νέο
µουσείο της Ακρόπολης.
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Ήταν η ώρα που οι αχτίδες του ήλιου έπεφταν πλαγιαστές πάνω
στη µεγάλη κρυστάλλινη τζαµαρία του µουσείου και τη χρωµάτιζαν
µε πορτοκαλί και χρυσαφί χρώµα. Ο µικρός γρύπας πέρασε, γλιστρώντας
µέσα από τις κλειστές πόρτες, και προσγειώθηκε πάνω στο γυάλινο
δάπεδο. ∆υο Πήλινες Νίκες στέκονταν στην είσοδο.

– Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στο µουσείο, µικρέ γρύπα; ρώτησαν.
– Ήρθα να βρω τους φίλους µου.
Οι δυο γυναίκες κάτι ψιθύρισαν µεταξύ τους κι έπειτα είπαν:
– Μπορείς να περάσεις. Καλή τύχη!
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Ο µικρός γρύπας προχωρούσε βιαστικά πάνω
στο γυάλινο ανηφορικό δάπεδο, όταν ένιωσε πως
κάποιοι τον παρακολουθούσαν. Ποιοι να ήταν
άραγε; Γύρισε το κεφάλι και είδε –µέσα
στην κόγχη µιας στήλης– ένα µέτωπο µε δυο
καστανά µάτια. Την επόµενη στιγµή, τα δυο
καστανά µάτια σπίθισαν και ρυάκια από φως
και χρώµατα άρχισαν να τρέχουν πάνω
στο γυάλινο δάπεδο. Απ’ όπου περνούσαν,
πράσινοι βλαστοί και περικοκλάδες ξεπετάγονταν,
απλώνονταν, µεγάλωναν και µπλέκονταν
µεταξύ τους. Γρήγορα πέταξαν φύλλα, έπειτα
µπουµπούκια, που άνοιξαν κι έγιναν λουλούδια
πολύχρωµα, λαµπερά.

Ο µικρός γρύπας κοίταζε συνεπαρµένος
το θαυµαστό θέαµα. Το νέο µουσείο
της Ακρόπολης φάνταζε µαγεµένο.
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Μια όµορφη
χορεύτρια είχε
ξεκινήσει ένα τραγούδι
κι η αίθουσα γέµισε
µε ωραίους ήχους.

– Ω, έλα, µικρέ
γρύπα, πρότεινε
µε τραγουδιστή φωνή.
Έλα, λοιπόν, να
χορέψουµε.

Ο µικρός γρύπας
και η χορεύτρια
στροβιλίζονταν µε κέφι,
όταν ένας δυνατός ήχος
νερού ακούστηκε.
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Κύµατα φούσκωναν, άφριζαν, πετάγονταν ψηλά
και κατρακυλούσαν στα γυάλινα σκαλοπάτια. Ανάµεσα
στα νερά, ξεχώριζε ένα θαλάσσιο πλάσµα. Ήταν µισός
άνθρωπος, είχε φιδίσια ουρά ψαριού και πάλευε µ’ έναν άνδρα.

© Μάνια ∆ούκα / EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ 2012




