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Μια υξπά κι έμαμ καιπό ήσαμ μια μικπή χιφάλα. Μια σόξξςξ δα 

μικπή δπξςξςσαλίδα. Δεμ είφε ηλικία, γιασί έσςι κι αλλιώρ ξι 

δπξςξςσαλίδερ δεμ έφξτμ ηλικία, είμαι αιώμιερ! 

«Σοίσι μξτ είμαι σα ςύμμευα, σα οξσάμια, ξι λίμμερ, η 

θάλαςςα» έλεγε και ναμάλεγε με οεπηυάμια φξπεύξμσαρ οάμψ ς’ 

έμα μικπό κασάλετκξ ςύμμευξ. 

Κάοξια μέπα σημ είδε έμαρ αεσόρ, καθώρ οεπμξύςε αοό κει, μα 

φξπεύει φαπξύμεμη και σηρ φαμξγέλαςε. 

Η δπξςξςσαλίδα ςσαμάσηςε σξ φξπό σηρ και οληςιάζξμσαρ ςσημ 

άκπη σξτ ςύμμευξτ σξμ πώσηςε διςσακσικά. 

-Μήοψρ νέπειρ σ’ όμξμά μξτ; 

-Όφι, αοάμσηςε ξ αεσόρ και μ’ έμα δτμασό σίμαγμα σψμ υσεπώμ 

σξτ αοξμακπύμθηκε ςτμεφίζξμσαρ  σημ οξπεία σξτ ςσξμ ξτπαμό. 
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Μεσά αοό λίγξ υύςηνε έμαρ δτμασόρ άμεμξρ και οήπε σξ 

ςύμμευξ μακπιά, ςσέλμξμσαρ σξ ςση φώπα σηρ Βπξφήρ. 

Μόλιρ έυσαςαμ εκεί η δπξςξςσαλίδα είδε σιρ αδελυέρ σηρ μα 

αυήμξτμ σα φέπια σξτρ αοό σξ ςύμμευξ και μα οέυσξτμ με γέλια 

και υψμέρ οπξρ ση γη. Μια και δτξ έκαμε κι ατσή σξ ίδιξ. 

Άυηςε σα φέπια σηρ αοό σξ ςύμμευξ κι άπφιςε μα οέυσει, μα 

οέυσει, μα οέυσει… ώςοξτ αμσαμώθηκε με σξ οξσάμι. 

Σκαπυάλψςε ς’ έμα νεπαμέμξ υύλλξ οξτ σανίδετε ςσημ 

εοιυάμεια σξτ μεπξύ και άπφιςε οάλι μα φξπεύει… 

Ξάυμξτ ςσαμασάει σξ φξπό σηρ και ςξβαπή ςξβαπή πψσάει σξ 

νεπαμέμξ υύλλξ. 

-Μήοψρ νέπειρ  σ’ όμξμά μξτ; 

-Όφι, αοξκπίθηκε εκείμξ σπέφξμσαρ οάμψ ςσα διάυαμα μεπά 

σξτ  οξσαμξύ. 

Μεσά αοό σξ μεγάλξ σανίδι σηρ ςσξ οξσάμι, η δπξςξςσαλίδα 

έυσαςε ςση θάλαςςα. 

Τώπα είφε γαμσζψθεί οάμψ ς’ έμα άδειξ μοξτκάλι οξτ εοέολεε 

οάμψ ςσα κύμασα, και  φόπετε κι ατσό μαζί σηρ. 

-Μήοψρ νέπειρ οψρ με λέμε; πώσηςε κάοξια ςσιγμή λτοημέμη 

η δπξςξςσαλίδα. 

-Όφι, αοαμσάει σξ μοξτκάλι, μα ςίγξτπα θα νέπει ξ αυπόρ σψμ 

κτμάσψμ! .  

Όσαμ έυσαςαμ ςσημ κξπτυή εμόρ σεπάςσιξτ κύμασξρ η 

δπξςξςσαλίδα είοε με σπεμάμεμη υψμή ςσξμ αυπό. 



-Μξτ είοε σξ μοξτκάλι όσι εςύ θα νέπειρ σξ όμξμά μξτ. Είμαι 

αλήθεια ; Τξ νέπειρ; 

-Όφι, είοε ξ αυπόρ σψμ κτμάσψμ καθώρ άςοπιζε ξλξέμα και οιξ 

οξλύ ση θάλαςςα…. 

Κξτπαςμέμη η δπξςξςσαλίδα αοό σξτρ φξπξύρ και σα σανίδια 

αοξκξιμήθηκε εοάμψ ςσξ μαλακό υελλό σξτ μοξτκαλιξύ… 

Τξ οπψί οξτ νύομηςε ήσαμ οάλι ςσξ ςοίσι σηρ, ςσξ ςύμμευξ, 

(γιασί όσαμ κξιμξύμσαι ξι δπξςξςσαλίδερ και ξμειπεύξμσαι, 

ελαυπαίμξτμ και οεσξύμ οπξρ σξμ ξτπαμό). 

Τεμσώθηκε λξιοόμ και όοψρ σξ ‘φε ςτμήθεια έπινε μια μασιά 

κάσψ οπξρ ση γη. Και σι μα δει! 

Αοό κάσψ ακπιβώρ βπιςκόσαμ έμαρ οαμέμξπυξρ κήοξρ, με 

φιλιάδερ οξλύφπψμα λξτλξύδια. Μαπγαπίσερ, σπιαμσαυτλλιέρ, 

ξπσαμςίερ… 

Η δπξςξςσαλίδα ςάςσιςε αοό σημ ξμξπυιά σξτ κήοξτ και 

αοξυάςιςε μα σξμ εοιςκευσεί. Άυηςε λξιοόμ σα φέπια σηρ αοό 

σξ ςύμμευξ και άπφιςε μα σανιδεύει οπξρ σξμ κήοξ…. 

Ππξςγειώθηκε οάμψ ς’ έμα κασαοπάςιμξ υτλλαπάκι γιαςεμιξύ 

και άπφιςε μα κτλάει ςαμ δάκπτ οπξρ σημ άκπη σξτ. 

Τξ υτλλαπάκι έμιψςε σημ δπξςξςσαλίδα οάμψ σξτ και φάπηκε 

οξλύ. 

-Σ’ ετφαπιςσώ για ση δπξςιά οξτ μξτ έδψςερ, είοε , οερ μξτ σι 

θερ μα κάμψ κι εγώ για ςέμα; 

-Τξ όμξμά μξτ, είοε.  Θα ‘θελα μα μάθψ σξ όμξμά μξτ! 



-Δτςστφώρ δεμ σξ νέπψ, αοξκπίθηκε  σξ υτλλαπάκι καθώρ 

έβλεοε ση δπξςξςσαλίδα μα οηδά οπξρ σα κάσψ… 

Για καλή σηρ σύφη η δπξςξςσαλίδα έοεςε οάμψ ςσημ ολάση μιαρ 

οαςφαλίσςαρ. 

Και όφι όοξιαρ κι όοξιαρ. μα σηρ οιξ ςξυήρ σξτ κήοξτ. 

-Τι έφειρ και είςαι λτοημέμη; πώσηςε η οαςφαλίσςα. 

-Θέλψ μα μάθψ σξ όμξμά μξτ, είοε η δπξςξςσαλίδα 

μελαγφξλικά. Αιώμερ σώπα φξπεύψ ςσα ςύμμευα, ςσα οξσάμια, 

ςσιρ λίμμερ, ςσιρ θάλαςςερ… και όοξιξμ ςτμαμσώ σξμ πψσώ οψρ 

με λέμε, μα καμείρ δεμ νέπει. Μήοψρ νέπειρ εςύ; 

-Όφι, αοάμσηςε  η ςξυή οαςφαλίσςα, αλλά θα ςε οάψ ςε 

κάοξιξμ οξτ ςίγξτπα νέπει! 

Μια και δτξ νεκίμηςαμ και μεσά αοό λίγξ έυσαςαμ ς’ έμα ςοόπξ 

υπαξτλιάρ οξτ λιαζόσαμ ναολψμέμξρ  σεμοέλικα ςσξ φώμα. 

Η οαςφαλίσςα άυηςε ση δπξςξςσαλίδα οάμψ ςσξ ςοόπξ και 

υεύγξμσαρ είοε φαμξγελώμσαρ. 

-Να ατσόρ νέπει σξ όμξμά ςξτ. 

Έκοληκση η δπξςξςσαλίδα πώσηςε σξμ ςοόπξ σηρ υπαξτλιάρ. 

-Αλήθεια; Αλήθεια εςύ νέπειρ σξ όμξμά μξτ; 

-Ναι, σξ νέπψ, αοάμσηςε ξ ςοόπξρ μ’ έμα ολασύ φαμόγελξ, σξ 

νέπψ. 

- Σε λέμε ΖΩΗ και ςε οεπίμεμα…, σηρ είοε και σημ αγκάλιαςε 

ςυιφσά… 

 


