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Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης

Η ΒΑΡΔΑΛΑΜΠΟΎΜΠΑ.
Τι καθωσπρέπει πόλη! Όλα εδώ λειτουργούν τέλεια. Τα τρένα έρχονται πάντα στην ώρα τους. Οι σκύλοι απαγορεύεται να γαβγίζουν μετά τις εννιά το βράδυ. Και ποτέ κανείς δεν ξεχνάει στο σπίτι τα κλειδιά
του. Ποτέ!
Ένα μονάχα πρόβλημα υπάρχει: ο Γιάννης.
Λέει τα πάντα λάθος. Ειδικά τις παροιμίες και τα
γνωμικά. Το έκανε από παλιά, από τόσο δα παιδάκι.
– Τι είχες, Γιάννη; τον ρωτούσαν οι συγγενείς του.
Ο Γιάννης έξυνε το κεφαλάκι του.
– Ενός κοκόρου γνώση!
Όχι! Λάθος. Πάλι λάθος! Τα λέει άλλα αντ’ άλλων!
Μεγαλώνοντας, όλο και χειροτερεύει.
– Σπίτι χωρίς Γιάννη, Γιάννη;
– Κουκιά σπέρνει!
Ω, τι χάλι! Τι ντροπή!
– Και τον λεν και Γιάννη!
– Τι να κάνω, βρε παιδιά; λέει χαμογελώντας ο Γιάννης. Όπως φαίνεται, άλλος έχει το όνομα κι άλλος την
κουκουβάγια.
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ΑΓΆΠΗ ΘΈΛΕΙ
Ο ΚΟΡΟΝΟ-ΓΙΌΣ
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Εικόνες:
Θανάσης Πέτρου
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– ΡΟΜΠΈΡΤΟ, Μ’ ΑΚΟΎΣ;
Ο Ρομπέρτο ανοίγει το ένα μάτι, με κοιτάζει κι ύστερα το κλείνει ξανά και τεντώνεται πάνω στο χαλάκι της
εξώπορτας. Εγώ βρίσκομαι σε ασφαλή απόσταση από
το χαλάκι ώστε να είμαι έτοιμος να το βάλω στα πόδια,
αν εμφανιστεί ο κύριος Αριστείδης. Ο κύριος Αριστείδης μένει στο ρετιρέ, φοράει καφέ παπούτσια και δεν
αντέχει να σε βλέπει να κάθεσαι στο χαλάκι της εξώπορτας. Την πρώτη φορά
που με πέτυχε εκεί με
βρήκε απροετοίμαστο.
Πού να φανταστώ πως
θα μου έριχνε τέτοια
κλοτσιά, λίγο ακόμη
και θα με σακάτευε;
Από τότε, με το που τον
παίρνω μυρωδιά, γίνομαι καπνός. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω
εδώ και λίγη ώρα στον
Ρομπέρτο.
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Πολυαγαπημένε μου αδελφέ,
Εμείς είμαστε όλοι καλά και ελπίζουμε κι συ να
είσαι γερός και δυνατός.
Εγώ, η αδελφή σου η Μαρουλίτσα, σου γράφω
τούτη δω τη γραφή για να σου πω πως στο χωριό
μας, τη Μικρή Ραχούλα, τούτηνε την Κυριακή που
μας έρχεται θα έχουμι γιορτές και πανηγύρια.
Γάμο, πολυαγαπημένε μου αδελφέ μου, θα έχουμι.
Τώρα θα με αρωτήσεις ποιος και ποια παντρολογούνται.
Τον καλό μας τον μπαλαδόρο, τον Ευθύμη, τον
θυμάσαι; Αυτούνε, μωρέ, που έριχνε κάτι κλοτσιές
κει στην αλάνα έξω από το χωριό και η ομαδάρα
μας, ο Κεραυνός της Ραχούλας, όλους τους Κεραυνούς
και τις Αστραπές και τις Βροντές των άλλων των
χωριών, που είναι και πιο ψηλά απ’ του δικό μας
και είν’ και πιο κάτου, τις ξέσχιζε. Ναι, μωρέ, για
τον Κλότσο σου λέγω - τον θυμήθηκες; Έτσι τον
φωνάζαμε, Κλότσο, για τις κλοτσιές του.
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«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΙΕ»
προειδοποιούσε η ταμπέλα στην αυλόπορτα, μα εκείνος
την αγνοούσε επιδεικτικά. Προσποιούνταν ο γάιδαρος
ότι δεν την έβλεπε, άνοιγε κι έμπαινε κορδωτός καμαρωτός στον κήπο. Ανέβαινε τα σκαλιά, ίσιωνε την κακόγουστη γραβάτα του κι έπαιρνε να χτυπά φορτικά το κουδούνι.
Εκτός από ενοχλητικός, ήταν και
συνεπής. Συνεπέστατος. Ερχόταν
κάθε βδομάδα ανελλιπώς. Κάθε
Τετάρτη στις δέκα. Ακόμη κι
όταν απεργούσαν τα μέσα. Με
βροχή, χιόνι, χαλάζι – τίποτα
δεν τον πτοούσε.
Φταίγαμε κι εμείς. Την
πρώτη φορά που μας δειγμάτισε την πραμάτεια του, αγοράσαμε μια ηλεκτρική σκούπα.
Σφάλμα ολέθριο, καθώς ενθαρρύναμε την ανάπτυξη του κα-
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Σπύρος Γιαννακόπουλος
Εικόνες: Γεωργία Ζάχαρη

Ο ΜΑΝΊΚΑΣ ΑΝΕΒΟΚΑΤΈΒΑΖΕ ένα γιογιό σφυρίζοντας έναν εύθυμο σκοπό και ο Καραμπανίκας έκανε
ότι διάβαζε μια εφημερίδα. Κάθε τόσο όμως σήκωνε το
βλέμμα του για να κοιτάξει στον δρόμο. Και οι δύο ήταν
ντυμένοι με πολιτικά και φορούσαν μαύρα γυαλιά, γιατί
ήταν σε αποστολή παρακολούθησης.
Ο Καραμπανίκας κρατούσε την εφημερίδα ανάποδα.
Όταν ο ύποπτος εμφανίστηκε από τη γωνία, ο ένας
μάζεψε το γιογιό και το έβαλε στη δεξιά τσέπη του σακακιού του και ο άλλος τύλιξε την εφημερίδα και την
έβαλε κάτω από τη μασχάλη και άρχισαν να τον ακολουθούν. Ο ύποπτος φορούσε ριγέ σακάκι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, μαύρο μπορσαλίνο, είχε στο πέτο
ένα κόκκινο γαρίφαλο και κρατούσε μια θήκη βιολιού.
– Κοίτα πόσο άνετος και χαλαρός δείχνει! έκανε ο
Μανίκας.
– Βάζω στοίχημα πως, αντί για βιολί, η θήκη περιέχει
κάποιο μυδραλιοβόλο, έκανε ο Καραμπανίκας.
– Σίγουρα πρόκειται για περιβόητο ληστή τραπεζών!
– Βιάσου! Πηγαίνει προς την τράπεζα!
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ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ Η ΔΑΣΚΆΛΑ μάς είπε πως όλα τα παιδιά μοιάζουμε με τους γονείς μας. Πως, ό,τι ξέρουμε, απ’
αυτούς το έχουμε μάθει, και πως όλα τα παιδιά λίγο πολύ θέλουν να μοιάσουν στους γονείς τους. Η δασκάλα,
πάλι, μας κάνει και πολλές ερωτήσεις. Ίσως να φταίει ο
μπαμπάς ή η μαμά ή ο παππούς που ποτέ δε βρίσκω τη
σωστή απάντηση.
– Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
– Κατάσκοπος, είπε ο Οδυσσέας.
– Αυτό δεν είναι επάγγελμα, απάντησε η δασκάλα.
Όλοι, όταν μεγαλώσουμε, πρέπει να γίνουμε κάτι χρήσιμο.
– Κομμώτρια, είπε η Διαλεχτή.
– Αυτό μάλιστα, είναι επάγγελμα.
– Μεγάλη, είπε η Αναστασία.
– Πολλά, είπα εγώ, και…
– Πλούσια, με διέκοψε η Έλσα και η δασκάλα γέλασε κι ύστερα μας είπε για τη Δευτέρα να γράψουμε σ’
ένα χαρτί τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε.
Η Έλσα ξέρει πάντα τις σωστές απαντήσεις και γι’
αυτό η δασκάλα την αγαπάει πιο πολύ απ’ όλους. Πά-
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