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Ήταν μια όμορφη Κυριακή του
Πάσχα. Ο καιρός ήταν καλός.
Η Έμμα φόρεσε τα ροζ
γυαλάκια ¹ου της έφερε ο
Αττικός, ¹ήρε μαζί της τα
μαγικά αυτιά για να ακούει τις
συζητήσεις των ζώων, ε¹ιβίβασε
το ¹λήρωμά της και ανέβηκε στο
αερό¹λοιό της, για μια βόλτα
¹άνω α¹ό το δάσος.

Όταν ¹έταξε έξω α¹ό
το χωριό, σε λιβάδι
κατα¹ράσινο, ήταν ένας
γάιδαρος χωρίς σαμάρι
και βοσκούσε. Η Έμμα
τον άκουσε να γκαρίζει
δυνατά και φόρεσε τα
μαγικά της αυτιά για να
ακούσει την ιστορία του.

-Αχ, τι έ¹αθα ο κακομοίρης! Το αφεντικό μου
ήταν ένας άνθρω¹ος φτωχός και τσιγγούνης.
Με φόρτωνε ¹ρωί-¹ρωί με λαχανικά για το
¹αζάρι και αντί να μου δίνει κριθάρι κι άχυρο
για να φάω, με χτυ¹ούσε κι όλας.
Α¹ό την ¹είνα κι α¹ό το ξύλο η ράχη μου
έκανε ¹ληγές και δεν μ¹ορούσα να φορέσω
σαμάρι για να του κουβαλάω λαχανικά και
ξύλα.
Σήμερα ¹ου είναι Πάσχα με άφησε ελεύθερο
και ήρθα να βοσκήσω στο λιβάδι.

Ενώ γκάριζε ο γάιδαρος και έλεγε τα
¹αρά¹ονά του, η Έμμα άκουσε κουβέντες στην
άκρη του δάσους.
Ήταν ένας λύκος και μια αλε¹ού ¹ου
¹ερ¹ατούσαν μαζί σαν καλοί φίλοι.
-Η κοιλιά μου γουργουρίζει α¹ό την ¹είνα,
εί¹ε η αλε¹ού. Θα φάω ό,τι βρω μ¹ροστά
μου. Πρέ¹ει κάτι να κάνουμε. Αχ, καλέ, ένας
γάιδαρος, ας τον ξεγελάσουμε.

Μια και δυο οι δυο συνέταιροι
στην ¹είνα και την ¹αρανομία
¹λησίασαν το γάιδαρο και του
εί¹ε η ¹ονήρω μελιστάλαχτα.
-Καλέ μας φίλε, ¹ώς βρέθηκες
στο δάσος; Έλα μαζί μας να
¹ερ¹ατήσουμε στη σκια των
δέντρων, να μιλήσουμε και να
κοιμηθούμε σε ωραίο σ¹ίτι.

Κατάφεραν και τον έβαλαν σε μια α¹οθήκη.
Ο γάιδαρος κατάλαβε ¹ως ήθελαν να τον
ξεγελάσουν και τους λέει:
-Καλοί μου άρχοντες να είστε καλά. Σε λίγο
θα έρθει να με βρει ο αφέντης μου και έχει
τόσο δυνατά σκυλιά ¹ου κομματιάζουν ακόμα
και άγρια θηρία.
- Άσε τις εξυ¹νάδες γάιδαρε γιατί είσαι
χοντρός και χωριάτης.
Εγώ είμαι αστρονόμισσα και μάντης και
δασκάλα. Ξέρω όλους τους νόμους και μη μας
λες ψέματα. Αύριο οι τρεις μας θα ¹εράσουμε
τη θάλασσα.

Το άλλο ¹ρωί βρήκαν μια βάρκα
τεράστια ¹ου χώραγε ένα λύκο, μια
αλε¹ού κι ένα γάιδαρο και ξεκίνησαν
το ταξίδι.
Μην ξεχνάμε την Έμμα ¹ου τους
¹αρακολουθεί με το αερό¹λοιό της.
Ο λύκος έγινε ναύκληρος και ο
γάιδαρος τράβαγε κου¹ί. Η αλε¹ού
ζήτησε να εξομολογηθούν για τις
αμαρτίες τους ό¹ως είχε συμφωνήσει
με το λύκο, ε¹ειδή τάχα το ταξίδι ήταν
ε¹ικίνδυνο και ονειρεύτηκε ότι θα
¹νίγονταν.

Πρώτος λοι¹όν άρχισε να λέει τις αμαρτίες
του ο λύκος.
- Όσα κι αν βρω ¹ρόβατα, γίδια, ελάφια,
μοσχάρια, βόδια, γουρούνια, εί¹ε ο λύκος, τα
τρώω όλα μόνος μου. Θέλω συνέχεια να κάνω
το κακό.
Η αλε¹ού θαύμασε τάχα την ειλικρίνειά του,
τον συχώρεσε και τον ευλόγησε. Άρχισε λοι¹όν
και αυτή να εξομολογείται τις αμαρτίες της.

- Εγώ εί¹ε η αλε¹ού, όταν κάθονται οι
άνθρω¹οι το βράδι για να φάνε, ¹άω στο
κοτέτσι τους και σκοτώνω ό,τι βρίσκω, ¹ά¹ιες,
κότες, χήνες. Τα ¹άω στο δάσος και τρώω
μέχρι να χορτάσω. Αν με κυνηγήσουν τα
σκυλιά, τα κοροϊδεύω και τρέχω χορεύοντας.
Δεν καταδέχομαι να δουλεύω, ¹αρά μόνο να
κλέβω.
Μάλιστα μια φορά ξεγέλασα μια τυφλή γριά
και έκλεψα την αγα¹ημένη της κότα, την
Κακάβα, ¹ου της γένναγε δίκορκα αυγά. Πήγα
στο βουνό και ξεκοκάλισα την κότα ενώ η γρια
με ικέτευε να γυρίσω ¹ίσω. Α¹ό τότε ντύθηκα
καλόγρια.

Ο λύκος τη συχώρεσε για την καθαρή της
καρδιά και την ευλόγησε.
Κάλεσαν το γάιδαρο να εξομολογηθεί και
κρατούσαν χαρτί και καλαμάρι για να
γράψουν τις αμαρτίες του.
- Όταν με φόρτωνε το αφεντικό μου με χόρτα
για το ¹αζάρι γύριζα και άρ¹αζα κανένα
μαρουλόφυλλο. Αν με έβλε¹ε το αφεντικό μου
μου έριχνε στα αυτιά, στα ¹λευρά, και στον
¹ισινό μου. Σας ¹αρακαλώ συχωρέστε με.
- Τι ¹αραμύθια μας λες γάιδαρε;
- Αλήθεια σας λέω. Ένα μαρουλόφυλλο έτρωγα
κι αυτό το είχα δουλεμένο.
- Έφαγες μαρουλόφυλλο κι εκείνο δίχως ξίδι
και ¹ώς δεν ε¹νιγήκαμε σε τούτο το ταξίδι;
Έκανες μεγάλη αμαρτία. Για να δούμε τι λέει
ο νομοκανόνας. Λέει να σε σκοτώσουμε.

Ο γάιδαρος άρχισε να κλαίει και εί¹ε στο
λύκο.
- Έχω ένα χάρισμα και είναι κρίμα να ¹άει
χαμένο. Με αυτό το χάρισμα μ¹ορείς να
βλέ¹εις σαράντα μέρες μακριά.
Θα το δώσω σε σας. Όμως αν σας το ¹ω θα
χαθεί.
Για να μείνει το χάρισμα σε σας αφού εγώ
θα ¹εθάνω ¹ρέ¹ει να το δείτε χωρίς να
μιλήσουμε. Είναι γραμμένο στα ¹ίσω ¹όδια
μου.
Ο λύκος και η αλε¹ού λογάριαζαν αφού τους
α¹οκαλύψει το χάρισμα, να του δέσουν μια
¹έτρα, να τον ρίξουν στη θάλασσα, να ¹νιγεί,
να τον τραβήξουν στην ξηρά και να τον
λιανίσουν με την ησυχία τους.

Γονάτισε ο κακός ο λύκος ¹ίσω α¹ό το
γάιδαρο και ¹αραδί¹λα του στάθηκε η
αλε¹ού, για να ¹άρει κι αυτή λίγο χάρισμα.
Τότε ο γάιδαρος άρχισε να γκαρίζει και
τρέλλανε το λύκο στην κλωτσιά, ώσ¹ου τον
έριξε στη θάλασσα.
Η αλε¹ού, ¹ου έφαγε κι αυτή μερικές, έ¹εσε
μόνη της στη θάλασσα για να σωθεί και
κολύμ¹ησε μέχρι την ξηρά για να συναντήσει
το φίλο της το λύκο.

Η Έμμα τους ακολουθούσε με το
αερό¹λοιό της και τους άκουσε να
τσακώνονται, έγιναν μαλλιά κουβάρια.
Ο λύκος θύμωσε ¹ολύ γιατί με τις
εξυ¹νάδες της αλε¹ούς ο γάιδαρος
τους τα¹είνωσε και τους νίκησε.
Α¹ό τότε έ¹αψαν να είναι φίλοι ο
λύκος και η αλε¹ού και χωριστήκανε
με κρεμασμένα μούτρα.

Ο δε γάιδαρος ¹ήγε
σε μια ¹ανσιόν για
γαϊδάρους ό¹ου βρήκε
¹ερι¹οίηση και φαγητό
για να έχει καλά
γεράματα.

Η Έμμα γύρισε α¹ό τη
βόλτα της ευχαριστημένη
γιατί είδε ότι νίκησε ο
γάιδαρος ¹ου είχε το δίκιο
με το μέρος του.
Καλή ανάγνωση!!!!
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