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ΖΗΚΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ
ΦΩΝΑΞΕ ΜΟΥ Σ’ ΑΓΑΠΩ! 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ



Πρώτα το κατάλαβαν τα σαλιγκάρια, μετά
το τραγούδησαν τα πουλιά κι ύστερα,
με μια δυνατή μπόρα, έφτασε η άνοιξη
στο μεγάλο βουνό. Η φύση άπλωσε τα 
χρωματιστά της στον ήλιο για να στεγνώσουν
και η χελώνα η Πανωραία βγήκε από νωρίς
εκείνο το πρωινό για να μαζέψει χόρτα.
Όμως, δυο ζοχούς και μια τσουκνίδα
παραπέρα, τι να δει;





«Τι κάνεις εκεί, Ζήκο; Σταμάτα να μασουλάς
τα χόρτα μου! Εσένα πώς θα σου φαινόταν αν
έτρωγα το φαΐ σου;» διαμαρτυρήθηκε η Πανωραία.
«Δε μ’ ενδιαφέρουν πια τ’ αρνιά», είπε ο Ζήκος ο λύκος.



«Αγαπάω, Πανωραία μου, την πιο όμορφη
λύκαινα του βουνού, αλλά δεν ξέρω πώς
να της το πω»,
είπε κι έκρυψε
τη μουσούδα του
μέσα σε μια
μολόχα.



«Και πώς είναι η αγαπημένη σου;»
ρώτησε η Μυρτώ, η παλαβιάρα σκιουρίνα,
που κρυφάκουγε μέσα απ’ την κουφάλα
της μεγάλης οξιάς.



«Έχει τα πιο φωτεινά μάτια της νύχτας»,
είπε ο Ζήκος, «μια μυτούλα υγρή σαν τη δροσιά 
του πρωινού και μια υπέροχη ουρά, φουντωτή
κι ανέμελη, που θα τη ζήλευε και η πιο
παλαβιάρα σκιουρίνα».



«Γιατί, ξέρεις πολλές;» ρώτησε η Μυρτώ 
κι έφαγε ένα φουντούκι

απ’ τη ζήλια της.

Σήκωσε το φρύδι η Πανωραία και με ύφος στρατηγού 
είπε στοχαστικά: «Αγάπη!...  Όμως για να την κατακτήσεις, 
Ζήκο μου, χρειάζεται τόλμη και γοητεία!... Ίσως και λίγη 
πονηριά», συμπλήρωσε και του ’κλεισε το μάτι.



Οι μέλισσες ζουζούνισαν
συγκινημένες και σκούπισαν

τα δάκρυά τους συμφωνώντας,
«Αγάπη, αγάπη, ναι...»



«Άκουσέ με, λοιπόν», συνέχισε η Πανωραία, 
«θα πας στους πιο φουντωτούς θάμνους,
έξω απ’ τις καλύτερες σπηλιές, κάτω απ’ τα ψηλότερα
δέντρα και γύρω απ’ τις μεγαλύτερες κοτρόνες και... 
θα τα κατουρήσεις όλα, κι έτσι θα καταλάβει η κοπελιά
τι σημαίνει Ζήκος στα μέρη μας!»





«Δε μ’ ενδιαφέρουν πια τ’ αρνιά», είπε ο Ζήκος ο λύκος.
«Αγαπάω την πιο όμορφη λύκαινα του βουνού,
αλλά δεν ξέρω πώς να της το πω…»
 
Θα καταφέρει άραγε ο Ζήκος να κατακτήσει τη λύκαινα
της καρδιάς του; Η χελώνα η Πανωραία, ο Τζίμης ο λαγός,
ο αρκούδος ο Πατού, ο Λουκής ο τυφλοπόντικας,
ο Τρύφωνας η νερόκοτα κι οι υπόλοιποι φίλοι του
είναι έτοιμοι να τον βοηθήσουν.
 
Με αφορμή την τρυφερή ιστορία του Μιχάλη Καζάζη,
γνωρίζουμε το λύκο, μαζί με άλλα είδη της άγριας ζωής
που ζουν στα δάση και στα βουνά μας
και χρειάζονται την προστασία μας.
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