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 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ έλαο πνληηθνύιεο-ε 

κακά ηνπ ηνλ θώλαδε Πηηζηθνύιε-πνπ δνύζε ζ’ έλα 

παιηό εξεκσκέλν ζπίηη ζηελ πιαγηά ηνπ δάζνπο. 

 Κάζε πξσί ν Πνληηθνλνηθνθύξεο παίξλεη έλα 

κεγάιν θύιιν από ηνλ γεξν-πιάηαλν ηεο απιήο, ην 

γπξίδεη θαη θηηάρλεη ηνλ ζάθν ηνπ γηα λα βάιεη κέζα 

ηα ζπνξάθηα πνπ ζα καδέςεη. Παίξλεη ην θαπέιν 

ηνπ, θνξάεη ην γηιέθν ηνπ, ζηάρλεη ηελ νπξά ηνπ, 

γπαιίδεη ηα κνπζηάθηα ηνπ κε λεξό πνπ ζηάδεη από 

ηα θύιια θαη θεύγεη κε ηελ Πνληηθνθπξά πνπ αξγεί 

λα εηνηκαζηεί… Ζ κακά πνληηθίλα κόιηο ρηελίζεη ην 

γπαιηζηεξό ηεο ηξίρσκα θαη αξσκαηηζηεί κε 

δπόζκν, αγθαιηάδεη ηνλ κηθξνύιε ηεο θαη ηνπ ιέεη: 

 

 Με θνβάζαη αγόξη κνπ 

 λα κε θύγεηο από ην ζπίηη 

 θαη λα κελ είζαη άηαθηνο… 

 θαη λα κελ αλνίμεηο ζε θαλέλαλ! 

 

  Κη ν κπακπάο κε ην δάρηπιό ηνπ: 

 

 Θπκήζνπ ηηο γάηεο, 

 ηα θίδηα θαη ηηο πνληηθνπαγίδεο 

 …θαη ηα θαθά δώα! 

 

 Ο πνληηθνύιεο καο παίξλεη μπιάθηα, θάλεη 

θαηαζθεπέο. Φηηάρλεη κπαιίηζεο θαη ζρήκαηα, 

ςεθηδσηά θαη ζπηηάθηα από ηηο θνύηεο πνπ 

ξνθαλίδεη… Όκσο δελ έρεη ηέξκα θαη αληηπάινπο λα 

παίμεη κπάια… Τα θάλεη θνκθεηί θαη ηα ξίρλεη ςειά, 

θάλεη θαη κηα γπξνβνιηά… Καηεβάδεη ηε 

κνπζνπδίηζα ηνπ ιππεκέλα, θηηάρλεη έλα  

 



 

παηρληδάθη θαη ηνπ κηιάεη… 

 Κη αθνύ άλνημε κεξηθά καμηιάξηα θαη ζθόξπηζε ηα 

πνύπνπια, ρνξνπεδάεη ζηα ληνπιάπηα θαη ζηα 

αλνηγκέλα ζπξηάξηα θαη…ρνπ! βξίζθεηαη ζην πόκνιν 

ηεο πόξηαο. «Μαθάξη λα έβγαηλα έμσ, ζα έβξηζθα 

θίινπο λα παίμσ!». Πεδάεη άιιε κηα θνξά πην ςειά 

θαη δπλαηά θαη λα!...αλνίγεη ε πόξηα! 

 «Αααα!» Θακπώλεηαη από ην θσο ηεο άλνημεο! 

«Τζηθ, ηζηθ. ηζηθ...» πάεη θαη θξύβεηαη θάησ από 

έλα θύιιν πιαγηαζηό… θνηηάδεη νιόγπξα… Γελ 

βιέπεη ηίπνηα πνπ λα ηνλ ηξνκάδεη… κόλν θύιια 

ρξσκαηηζηά, πεπθνβειόλεο, ςειά δέληξα, ξπάθηα… 

Αθνύεη κνπζηθέο θαη θειαξύζκαηα θαη θξξξ… έλα 

πνπιάθη πεηάεη θαη ζηέθεηαη απέλαληί ηνπ.  

 «Ααα!... έλα πνληηθάθη! Από πνύ ήξζεο θαη ηη 

δεηάο;» 

 Τν πνληηθάθη βγάδεη δεηιά ηε κπηνύια ηνπ θη 

απαληάεη: «Δίκαη κόλνο κνπ, ζέισ λα βξσ θίινπο!» 

«Έια πξνζπάζεζε λα βγεηο, έλαο άιινο θόζκνο ζε 

πεξηκέλεη!» ηνπ ιέεη θαη πεηάεη καθξηά ζ’ άιιν 

θιαδί. 

 Κνηηάδεη νιόγπξα θαη βιέπεη κηα θνπθνπβάγηα κε 

θιεηζηά βιέθαξα. Θπκήζεθε ην βηβιίν κε ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ μεθύιιηδε κε ηε κακά ηνπ. 

 «Αλ μππλήζεη θαη κε θάεη;» θαη γξήγνξα θξύβεηαη 

ζ’ έλαλ αγθαζσηό ζάκλν. Θαύκαζε ηελ νκνξθηά 

ηνπ ηξηαληάθπιινπ, παίξλεη κηα βαζηά αλάζα θαη 

μαλαβγαίλεη… 

 Από εθεί πεξλνύζε κία ρειώλα, ε «ζνθή ρειώλα», 

όπσο είρε κάζεη. Κνληνζηέθεηαη, ηεληώλεη ην 

θεθαιάθη ηεο θαη ηνλ ξσηάεη: 

«Τη γπξεύεηο εδώ;» 

«Εεηάσ θίινπο!», απαληάεη ν κηθξνύιεο καο. 

 



 

«Πήγαηλε ζηε κακά ζνπ…!» 

 Πην θεη αθνύεη ζζζ... θάησ από ηα θύιια. Έλα θίδη 

κε πξάζηλεο θαη καύξεο γξακκέο θη άζπξεο βνύιεο 

ραζκνπξήζεθε θαη ηόηε ν Πηηζηθνύιεο βιέπεη ηα 

κπηεξά ηνπ δόληηα θαη ηε καθξηά ηνπ γιώζζα. Τν 

θίδη όκσο πνπ λύζηαδε απνθνηκήζεθε βιέπνληάο 

ηνλ λα πεγαίλεη πέξα-δώζε. 

 «Θεέ κνπ δώζε κνπ δύλακε… Άγηε κνπ Χξηζηόθνξε 

άλνημέ κνπ ηνλ δξόκν!» Τόηε ην πνληηθάθη καο 

θάλεη κηα θσινηνύκπα ζηνλ αέξα θαη βξέζεθε 

καθξηά! 

 Βξίζθεη έλα ηνύλει θαη ην αθνινπζεί. Πηηζηιηέηαη, 

είλαη βξώκηθνο, ηηλάδεηαη… Βιέπεη έλα θσο, 

ζθαξθαιώλεη θαη βγαίλεη από ηνλ ππόλνκν: 

θσηεηλά ηδάκηα κε πνιιά ξνύρα, κε παηρλίδηα 

παξάμελα, γθξίδα κεγάια θηίξηα κε πνιιά θώηα, 

απηνθίλεηα πην κεγάια θαη πην γξήγνξα από ηα δηθά 

ηνπ απηνθηλεηάθηα… έλαο άιινο θόζκνο!  

 Τόηε άθνπζε ην ζηνκαράθη ηνπ λα γνπξγνπξίδεη. 

«Αρ καλνύια κνπ… λα ήζνπλ εδώ!» θαη κπαίλεη 

άθξε  άθξε ζην εζηηαηόξην κε ηηο ιαρηαξηζηέο 

κπξσδηέο. Πηαηέιεο κε ηπξηά θαη ξνδνςεκέλα 

θνηόπνπια πεγαηλνέξρνληαλ ζηα ηξαπέδηα. Τόηε ν 

λεζηηθνύιεο καο ζθαξθαιώλεη ζηνλ κπνπθέ θη 

αξπάδεη έλα θνκκάηη ηπξί πνξηνθαιί θαη ηξύπην… 

Παληθόο ζην εζηηαηόξην κε ηα πνιιά αζηέξηα! Πόδηα 

πνιιά θαη θσλέο κπεξδεύνληαλ γύξσ ηνπ. «Πηάζηε 

ηνλ, πηάζηε ηνλ γξήγνξα!» Σπάηνπιεο, ηεγάληα θαη 

θαηζαξόιεο πεηάγνληαλ θαηαγήο. Έλαο κάιηζηα 

άξπαμε ηνλ ππξνζβεζηήξα. Δπηπρώο πνπ μέθπγε… 

ζα πάζαηλε αζθπμία! 

 Μόιηο βγήθε από ηε κηθξνζθνπηθή ηξππνύια, 

«νπθ!» αλαζηέλαμε καδεύνληαο ηα ρεξάθηα ηνπ 

 



 

 ζηελ θνηιίηζα ηνπ. Σεθώλεη ηα καηάθηα ηνπ, έλαο 

θάδνο ήηαλ κπξνζηά ηνπ θαη «δπζηπρία κνπ!», δπν 

κάηηα πνπ θσζθόξηδαλ μεπξόβαιαλ από κέζα. Ο 

θαηάκαπξνο γάηνο έδεημε ηα γακςά ηνπ λύρηα. Τνλ 

πηάλεη ηξέκνπιν ηνλ πνληηθνύιε καο! «Μαλνύια 

κνπ!» θαη θιείλεη ηα κάηηα ηνπ ζθηρηά. Δθείλε ηε 

ζηηγκή ην πνπιάθη πνπ ήηαλ ρειηδόλη θηεξνπγίδεη 

από ην πεύθν ηνπ γεηηνληθνύ πάξθνπ θαη 

πξνζγεηώλεηαη κπξνζηά ηνπ απιώλνληαο ηα θηεξά 

ηνπ. Ο πνληηθνύιεο καο κ’ έλα ρνπ! βξέζεθε πάλσ 

ζηε ξάρε ηνπ πνπιηνύ, θαη νη δπν καθξηά από ηα 

γακςά λύρηα ηνπ γάηνπ! 

 

«Ήζεια ηόζν πνιύ λα ηαμηδέψω θαη λα δω ηνλ 

θόζκν από ψειά!» 

 

Πέηαμαλ πάλσ από ηηο ςειέο θνιόλεο κε πίζζα πνπ 

θώηηδαλ ηνπο δξόκνπο, πέξαζαλ από ην γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ κε ηνπο ρξσκαηηζηνύο παίθηεο, 

άθεζαλ πίζσ ηνπο ην εξγνζηάζην κε ηα ηπξηά, 

αθνινύζεζαλ ηνπο ρσκαηέληνπο δξόκνπο, είδαλ 

ηνπο ιαραλόθεπνπο θαη ηα ιηβάδηα θαηαπξάζηλα… 

Τν ρειηδόλη ρακειώλεη ηα θηεξά ηνπ θαη ηνλ αθήλεη 

ζηελ θακηλάδα ελόο ζπηηηνύ. Ήηαλ κηα γλώξηκε 

θακηλάδα. «…λα είλαη ηνπ ζπηηηνύ κνπ;», 

αλαξσηήζεθε.  

«Δπραξηζηώσσ…!» 

 κόιηο πνπ πξόιαβε λα θσλάμεη γηαηί ην ρειηδόλη 

ήηαλ θηόιαο καθξηά. Καηεβαίλεη ινηπόλ ηα παιηά θαη 

ζπαζκέλα θεξακίδηα, θάλεη ηζνπιήζξα ζην ινύθη 

ηνπ ζπηηηνύ θαη νππο! βξέζεθε ζηα ηεηξάγσλα 

πιαθάθηα ηεο απιήο. Σην κεηαμύ ε κακά ηνπ ε 

θαεκέλε θαη πνύ δελ ηνλ είρε δεηήζεη! Σηα 

 



 

 μεραξβαισκέλα ζπξηάξηα ηεο ληνπιάπαο, θάησ 

από ηα θξεβάηηα, θάησ από ηα ραιηά, πάλσ ζηηο 

θνπξηίλεο, ζηα ραξηόθνπηα ηεο απνζήθεο, ζηελ 

ληνπιάπα κε ηα παδι… κέρξη πνπ βγήθε έμσ 

αλήζπρε λα ηνλ ςάμεη ζηηο ξίδεο ησλ ξαδηθηώλ. 

 Ο Πηηζηθνύιεο ξίρλεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο θη αξρίδεη 

λα εμνκνινγείηαη ηη έθαλε θαη ηη είδε. 

«Μακά κπνξνύκε λα πάκε αιινύ, λα βξσ θίινπο!» 

Κη ελώ ε καλνύια ηνπ ρατδεύεη ηε ζηαρηηά γνπλίηζα 

ηνπ, γπαιίδεη ηα κνπζηάθηα ηνπ θαη ζηάρλεη ηελ 

νπξίηζα ηνπ, «άληε κακά, ζα ’ξζεη ην ρειηδόλη λα 

καο πάξεη λα θύγνπκε, λα γλσξίζνπκε καδί ηνλ 

θόζκν!» 

«Μα…», δηζηάδεη ε κακά Πνληηθίλα. 

 

 Θ’ αλεβνύκε θαη ζην νπξάλην ηόμν. 

 Να πεηάμνπκε κπαιόληα θαη θαξδνύιεο. 

 Θα γλωξίζνπκε θαη θίινπο. 

 Γηα λα παίμνπκε καδί. 

 Τα κήια θαη ηνπο βόινπο! 

 Έια θη εζύ καδί!  

 Ν’ αλεβνύκε θαη ζηνλ πύξγν. 

 Τνλ ιεπθό κε ηε ζεκαία. 

 Να δνύκε θαη ηε ζάιαζζα. 

 Τελ γαιάδηα, ηελ ωξαία! 

 

Τν ρειηδόλη απιώλεη ηα θηεξά ηνπ… κηα ζηάζε ζην 

καλάβηθν λα πάξνπλ ηνλ Πνληηθνπαηέξα… θαη 

ηαμίδεπαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα! 

 

 


