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Στθ διάρκεια τον πολζμου ζνα μικρό κορίτςι χάνει τθ μθτζρα 
του. Το ςώηει μια γυναίκα, που το υιοκετεί και το ανατρζφει με 
τρυφερότθτα και αγάπθ. Μετά από χρόνια, θ φυςικι του 
μθτζρα, που ποτζ δε ςταμάτθςε να το αναηθτά, το ξαναβρίςκει 
και κζλει να το πάρει κοντά τθσ. Στο κείμενο που ακολουκεί, θ 
Μόνα, θ κετι μθτζρα τθσ ιςτορίασ μασ, διθγείται ςτο παιδί ζνα 
παραμφκι, με ςκοπό να το προετοιμάςει για τθν αλικεια, αλλά 
και για τισ αλλαγζσ που πρόκειται να ςυμβοφν ςτθ ηωι του. 
Από κείνο, το ίδιο κιόλασ βράδυ, άρχιςε να του λζει με δικά τθσ 

λόγια απλά το καυκαςιανό παραμφκι του «Κφκλου με τθν κιμωλία». 
«Ήταν, που λεσ, Λουλοφδι μου, ςτα πολφ παλιά χρόνια, ζνασ βαςιλιάσ και μια 
βαςίλιςςα, που είχαν ζνα μεγάλο παλάτι, που ζμπαινεσ και δεν ιξερεσ τι να 
πρωτοκαυμάςεισ. Τισ ηωγραφιζσ, τουσ κακρζφτεσ, τα χρυςαφικά, τα χαλιά, τουσ 
κιπουσ, τα πατώματα κι ό,τι άλλο κεσ. Ο βαςιλιάσ κι θ βαςίλιςςα δεν είχαν παιδιά. 
Όλα τα καλά τα είχαν. Μόνο ζνα παιδί τοφσ ζλειπε. Ώςπου μια μζρα ιρκε κι αυτό το 
καλό. Χαρζσ, γιορτζσ, γλζντια, που κράτθςαν μζρεσ. Και τότε, πάνω ςτο μεκφςι τθσ 
χαράσ του, ο βαςιλιάσ είπε ότι δε φοβόταν πια κανζνα. Κανζνα. 
Το άκουςε ο δράκοσ Πόλεμοσ και λζει: "Να δεισ, κα τουσ δείξω εγώ!". Παίρνει τα 
τςιράκια* του και πάνε και βάηουν φωτιά ςτο παλάτι. Και τρζχει ο βαςιλιάσ να 
ςωκεί και τρζχει θ βαςίλιςςα να φφγει. Αλλά, προτοφ να βγει από το παλάτι, θ 
βαςίλιςςα κυμικθκε ότι ξζχαςε να πάρει το πιο ακριβό πράγμα που είχε ςτον 
κόςμο: ζνα μεγάλο ρουμπίνι που άςτραφτε ςαν μικρόσ ιλιοσ. Τρζχει, που λεσ, το 
παίρνει και φεφγει από τθν πίςω πόρτα. Μόλισ βγικε από το παλάτι, κυμικθκε ότι 
είχε κι ζνα άλλο πολφτιμο πράγμα: το μονάκριβο παιδί τθσ που κοιμόταν ςτθν 
κοφνια του. Αχ, πώσ το ξζχαςε! Κάνει να γυρίςει να το πάρει, μα βλζπει ότι τα 
τςιράκια του δράκου Πόλεμου είχαν μπει ςτο παλάτι. "Αχ, βαχ", τι να κάνει θ 
βαςίλιςςα, φεφγει με τθν άμαξα και γλιτώνει τθ ηωι και το ρουμπίνι τθσ». 
—  Και το παιδί, τι ζγινε το παιδί; 
—  Ναι, το παιδί. Θα δεισ τι ζγινε. 
«Πζραςαν χρόνια κι θ βαςίλιςςα, που δεν ιταν πια βαςίλιςςα κι ο άντρασ τθσ είχε 
ςκοτωκεί, μακαίνει ότι το παιδί τθσ ηοφςε. Το είχε ςώςει μια από τισ υπθρζτριζσ 
τθσ, θ πιο μικρι. Όταν είδε ότι το ξζχαςαν, το πιρε και με κίνδυνο τθσ ηωισ τθσ το 
ζςωςε. Δεν είχε άμαξα να φφγει αυτι, δεν είχε άλογα, δεν είχε λεφτά. Το πιρε και, 
περπατώντασ, τράβθξε προσ το βουνό. Κι εκεί κρφφτθκε. Ύςτερα, βρικε κάτι καλοφσ 
ανκρώπουσ που τθσ δώςανε δουλειά, και το μεγάλωςε το παιδί. 
Λοιπόν, ιρκε φςτερα από χρόνια θ μθτζρα του, που το ξζχαςε ςτθν κοφνια και λζει: 
"Το παιδί είναι δικό μου". "Όχι", λζει θ γυναίκα που το ζςωςε. "Εγώ το γλίτωςα, το 
μεγάλωςα, το αγάπθςα· είναι δικό μου το παιδί". "Όχι, δικό μου" θ μια, "δικό μου" 
θ άλλθ και, για να βρουν το δίκιο τουσ, πιγαν ςε ζνα μεγάλο και ςοφό δικαςτι. 
Κι αυτόσ λζει ςε κάποιον από τουσ ανκρώπουσ του να πάρει μια κιμωλία και να 
φτιάξει ςτο πάτωμα ζναν κφκλο κι εκεί μζςα να βάλουν το μικρό παιδί. 
Ζτςι και κάνουν. Κι όλοι κοιτοφν με απορία. Τότε, λζει ο δικαςτισ ςτισ δυο γυναίκεσ 
να πιάςουν το παιδί. Από το ζνα χζρι θ μια, από το άλλο χζρι θ άλλθ. Και μόλισ κα 
'δινε εκείνοσ το ςφνκθμα, να το τραβοφςε θ κακεμιά προσ το μζροσ τθσ. Όποια 
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κατάφερνε να το τραβιξει ζξω από τον κφκλο, προσ το μζροσ τθσ, κα κζρδιηε το 
παιδί, κα 'ταν δικό τθσ. 
Σφυρίηει ο δικαςτισ μια, και να ςου, τραβά θ μια από τθ μια μεριά κι θ άλλθ από 
τθν άλλθ. Μα ςε λίγο, αφινει το χζρι του παιδιοφ θ μια και το τραβά προσ το μζροσ 
τθσ και το βγάηει ζξω από τον κφκλο με τθν κιμωλία θ άλλθ. Η μάνα που το γζννθςε. 
Ήταν όλο περθφάνια που αυτι κζρδιςε, και περίμενε ο δικαςτισ να τθσ πει να πάρει 
το παιδί και να φφγει. 
Ο δικαςτισ όμωσ ςτράφθκε ςτθν άλλθ γυναίκα και ρώτθςε: "Γιατί ςταμάτθςεσ να το 
τραβάσ; Γιατί του άφθςεσ μόνθ ςου το χζρι;". Κι εκείνθ απάντθςε: "Τι να ζκανα; Να 
το ςακάτευα; Να του ζβγαηα το χζρι; Είδα ότι το παιδί είχε αρχίςει να πονά". 
Τότε ο δικαςτισ τθσ είπε: "Το παιδί είναι δικό ςου, γιατί εςφ το αγαπάσ τόςο πολφ, 
που δε κζλεισ να του κάνεισ κακό". 
Κι ζτςι, θ γυναίκα που το μεγάλωςε το πιρε και ζφυγε, ρίχνοντασ μια τρυφερι 
ματιά ςτο δικαςτι και ςτον κφκλο με τθν κιμωλία, που άςτραφτε ςτο θλιόλουςτο 
πάτωμα κι ιταν ςα να τθσ μιλοφςε και να τθσ ζλεγε: "Στο καλό, κοπζλα μου, ςτο 
καλό..."». 
—  Κι αν το παιδί δεν ζδινε τα χζρια του να τα τραβιξουν, βρικε να πει το 
Λουλοφδι, τότε τι κα ζκανε ο δικαςτισ; Γιατί δεν το ρώτθςαν και το μικρό παιδί ποια 
από τισ δυο γυναίκεσ αγαποφςε περιςςότερο; 
Η Μόνα ξαφνιάςτθκε από τθν παρατιρθςθ αυτι του Λουλουδιοφ και για μια ςτιγμι 
δεν ιξερε τι να πει. Ύςτερα, είπε: 
—  Πολφ ςωςτό. Μπράβο ςου που το ςκζφτθκεσ. Ζτςι, ασ ποφμε ότι ιςουν εςφ ςτθ 
κζςθ του παιδιοφ και ςε ρωτοφςαν ποια από τισ δυο αγαπάσ πιο πολφ, τι κα 'λεγεσ; 
—  Θα 'λεγα ότι εγώ αγαποφςα εκείνθ που μ' αγαποφςε πιο πολφ. 
Ζτςι, ςιγά ςιγά άρχιςε να του φανερώνει τθν αλικεια. Σε λίγεσ μζρεσ το Λουλοφδι 
όχι μόνο ιξερε πώσ το βρικε θ μθτζρα του, αλλά κι ότι κινδφνευε να τθσ το πάρουν. 
 
                                                                   *τα τςιράκια (το τςιράκι): οι πιςτοί ακόλουκοι 
 
 
 

Ο Μπζρτολτ Μπρεχτ ςτο κεατρικό ζργο του «Ο καυκαςιανόσ κφκλοσ με τθν κιμωλία» 
αναφζρει: 
«Κανζνα πράγμα δεν είναι κανενόσ — ή, αν όχι, 
τότε είναι ςίγουρα κεινοφ που το ’χει 
μεράκι του, και τ’ αγαπά και το γνωρίηει. 
Ένα παιδάκι ανήκει ς’ όποιον το φροντίηει». 
 

 
 
 


