Το ςοφό ςπουργίτι
Μια μϋρα ο Χότζασ, τςϊκωςε με τισ ξόβεργεσ που εύχε βϊλει ςτο
φρϊχτη του ϋνα καλοθρεμμϋνο ςπουργύτι και ςκεφτόταν πώσ θα το
μαγειρϋψει για να το φϊει. Όμωσ το ςπουργύτι τού μύληςε με
ανθρώπινη φωνό και του εύπε: «Ούτε καν να το ςκεφτεύσ να με φασ»! Ο
Χότζασ τα ‘χαςε που ϋνα ςπουργύτι μπορούςε να μιλϊει και το εύπε.
«Δεν εύμαι απλό ςπουργύτι», του εύπε τότε εκεύνο, «εύμαι Δϊςκαλοσ,
Χότζασ δηλαδό, ανϊμεςα ςτα πουλιϊ κι αν με αφόςεισ ελεύθερο θα ςου
δώςω τρεισ πολύτιμεσ ςυμβουλϋσ».
Ο Χότζασ ςκϋφτηκε ότι δεν ςυναντϊ κανεύσ πουλιϊ που
μπορούν να μιλϊνε κϊθε μϋρα με ανθρώπινη φωνό και ότι ςύγουρα αυτό το ςπουργύτι θα
πρϋπει να ξϋρει πολλϊ . (Αυτό όταν το πρώτο λϊθοσ του, γιατύ η γνώςη και η ομιλύα δεν πϊνε
απαραύτητα πακϋτο? δεν ςημαύνει ότι όποιοσ λϋει κϊτι ϋχει απαραύτητα και γνώςεισ ούτε ότι
όποιοσ ϋχει γνώςεισ τισ λϋει κι όλασ). Κι ϋτςι, του υποςχϋθηκε να το αφόςει ελεύθερο αν του
δώςει τισ τρεισ ςυμβουλϋσ που του υποςχϋθηκε.
«Εντϊξει», εύπε το ςπουργύτι. «Πρώτη ςυμβουλό: Μην πιςτεύεισ ποτϋ τισ ανοηςύεσ που ςου
λϋει οποιοςδόποτε, ακόμη κι αν ϋχει φόμη, κύροσ, δύναμη, πλούτη ό εξουςύα. Αν κϊποιοσ,
λοιπόν, ςου πει μια ανοηςύα, μην τον πιςτϋψεισ».
«Σύμφωνοι», εύπε ο Χότζασ και το ςπουργύτι ςυνϋχιςε: «Δεύτερη ςυμβουλό: Ό,τι κι αν
κϊνεισ, ποτϋ μην προςπαθόςεισ να κϊνεισ κϊτι αδύνατο για ςϋνα, γιατύ θα αποτύχεισ. Να ϋχεισ
πϊντα επύγνωςη μϋχρι πού μπορεύσ να φτϊςεισ». «Πολύ ωραύα», εύπε ο Χότζασ και το
ςπουργύτι ςυνϋχιςε: «Τρύτη Συμβουλό: Αν κϊνεισ κϊτι που εύναι ςωςτό, μην το μετανιώςεισ
ποτϋ».
Κι ϋτςι ο Χότζασ ϊφηςε το ςπουργύτι χαρούμενοσ, επειδό ςκεφτόταν ότι αυτϋσ όταν
πρϊγματι τρεισ ςοφϋσ ςυμβουλϋσ και ότι θα μπορούςε να τισ πει ςτουσ μαθητϋσ του.
Αποφϊςιςε, μϊλιςτα, να τισ γρϊψει και ςτον τούχο του ςπιτιού του για να τισ θυμϊται πϊντα.
Όμωσ το ςπουργύτι πόγε και κϊθιςε ψηλϊ ςτο κλαδύ ενόσ δϋντρου πϊνω από τον Χότζα και
ϊρχιςε να γελϊει κοροώδευτικϊ. «Τι ςυμβαύνει;» το ρώτηςε ο Χότζασ.
«Έχω μϋςα ςτο ςτομϊχι μου ϋνα πολύτιμο διαμϊντι. Αν με εύχεσ ςκοτώςει για
να με φασ, τώρα το διαμϊντι θα όταν δικό ςου! Χα, χα, χα…» Ο Χότζασ θύμωςε
πολύ και μετϊνιωςε που ϊφηςε το ςπουργύτι να του φύγει. Αμϋςωσ ϊρχιςε να
ςκαρφαλώςει ςτο δϋντρο για να το πιϊςει. Ήταν όμωσ πια γϋροσ και το
ςπουργύτι όταν πολύ γρόγορο: Κϊθε φορϊ που το πληςύαζε εκεύνο πϋταγε όλο
και πιο ψηλϊ. Στο τϋλοσ, ϋφταςαν και οι δύο ςτην κορυφό του δϋντρου, οπότε
το ςπουργύτι πϋταξε μακριϊ και ο Χότζασ κατϊκοποσ, δεν μπόρεςε να κρατηθεύ
γερϊ κι ϋπεςε κϊτω και τςακύςτηκε. Κι ενώ βογκούςε από τουσ πόνουσ ςτο ϋδαφοσ, τον
πληςύαςε το ςπουργύτι και πετώντασ πϊνω από το κεφϊλι του, του εύπε: «Γιατύ πύςτεψεσ την
ανοηςύα που ςου εύπα, ότι ϋχω ϋνα διαμϊντι ςτο ςτομϊχι μου; Και δεν ϋφτανε αυτό, αλλϊ
μετϊνιωςεσ που με ϊφηςεσ ελεύθερο, ενώ εύχεσ κϊνει κϊτι ςωςτό. Και τϋλοσ προςπϊθηςεσ να
κϊνεισ κϊτι αδύνατο για ςϋνα: γϋροσ ϊνθρωποσ να ςκαρφαλώςεισ ςτο δϋντρο. Πριν περϊςει
λύγη ώρα από τη ςτιγμό που ςτισ εύπα, δεν ακολούθηςεσ καμύα από τισ τρεισ ςυμβουλϋσ μου».
«Μμμμ…» βόγκηξε ο Χότζασ, καθώσ το ςοφό ςπουργύτι πϋταξε μακριϊ.

