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ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ

άποτε, μέσα στο μεγάλο δάσος
των πρώτων καιρών του κόσμου,
οι αλεπούδες μύριζαν πιο παράξενα απ’ όλα
τ’ άλλα ζώα και κανείς δεν τις ήθελε παρέα.
Ε, εκείνο τον καιρό, μια ζεστή μέρα της άνοιξης, ξεμύτισε για πρώτη φορά απ’ τη φωλιά
της μια γκρίζα αλεπουδίτσα.
Και πήρε το μονοπάτι του δάσους και περπάτησε κι έτρεξε κι έπαιξε με τα λουλούδια.
Έκοψε κι έβαλε πίσω από τ’ αυτιά της δυο
παπαρούνες κατακόκκινες. Ύστερα μάζεψε
κάμποσες μαργαρίτες κι έφτιαξε γιρλάντα
να στολίσει τον λαιμό της.

Κι εκεί που περπατούσε ανέμελα, κάποια
στιγμή, σ’ ένα στένεμα του μονοπατιού,
να σου μπροστά της τρεις ασβοί που της
έκοβαν τον δρόμο.
–Για πού το ’βαλες, κακάσχημη αλεπού;
ρώτησε με αγένεια περισσή ο πρώτος.
–Βρομοκοπάς, το ξέρεις; ρώτησε ο δεύτερος
με επιστημονική περιέργεια.
–Δεν έχω δει ποτέ μου πιο γελοίο ζώο. Σαν
σκουπίδι στολισμένο γιορτινά, αποφάνθηκε
ο τρίτος γελώντας κακαριστά και δε ρώτησε τίποτα.

