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«Πέσαν τ’ άνθη στην ποδιά σου, 
άστρα γέμισε ο γιαλός»

Έβγα έβγα Μαγισσάκι
χτύπα χτύπα το ραβδάκι

ντο και ρε και μι και φα
μες στα ροζ τα σύννεφα.

Οδυσσέας Ελύτης
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Μάνος Κοντολέων

ταν, κάποτε, μια μικρή ηλιαχτίδα. Μικρή, μα πολυταξιδεμένη.
Και πού δεν είχε πάει!
Είχε ταξιδέψει μέχρι τα πιο μακρινά αστέρια. Είχε διασχίσει

το διάστημα σκαρφαλωμένη πάνω σε βιαστικούς γαλαξίες.
Μα πάντα γυρνούσε πίσω. Στη ζεστή αγκαλιά του ήλιου. Ώσπου

μια μέρα αποφάσισε να έρθει στη Γη. Και ήρθε.
Έπαιξε με τα κύματα. Κρύφτηκε μέσα στα σκοτεινά φυλλώματα

των δέντρων. Δροσίστηκε στα νερά των ποταμών. Κουβέντιασε,
καθι σμένη πάνω στα πέταλα μιας μαργαρίτας, με τις μέλισσες και
τις πετα λούδες. Ακούμπησε πάνω στις φτερούγες ενός αηδονιού
και τραγού δησε μαζί του.

Και οι μέρες περνούσαν. «Πότε θα γυρίσεις πίσω;», τη ρωτούσε
ο ήλιος. «Αχ, είναι όμορφη η Γη!», του απαντούσε εκείνη. «Άσε με
να μεί  νω για πάντα!».

O ήλιος δεν της το χάλασε το χατίρι. «Μείνε!», της είπε. Κι η ηλια -
χτίδα, χαρούμενη, άρχισε να ψάχνει να βρει το πού θα έστηνε το νέο
σπιτικό της.

Έψαξε εκεί που φυτρώνουν τα λουλούδια. Κι εκεί που υψώνονται
τα πεύκα. Εκεί που κοιμούνται τα ελάφια. Εκεί που ξεδιψούνε τα
πουλιά. Παντού ήταν όμορφα! Ποιο μέρος να πρωτοδιαλέξει;

Ώσπου μια μέρα συνάντησε ένα δέντρο. Μικρό ήταν. Μα είχε
κατα πράσινα φύλλα, με όμορφη μυρωδιά. Είχε και κάτι ολοστρόγ -
γυλους καρ πούς, που κρεμόντουσαν από τα κλαδιά του.

Κάτω από τη φλούδα τους –κι αυτή μυρωδάτη ήταν– η ηλιαχτίδα
άκουσε τους χυμούς να την προσκαλούνε: «Σ’ εμάς μείνε!», είπαν.
«Σ’ αυτό το πορτοκάλι!». Κι έτσι έκανε.

Από τότε είναι που το πορτοκάλι έχει αυτό το λαμπερό χρώμα.
Όταν το πιάνεις στα χέρια σου, λες και κρατάς τον ήλιο. Ίδια μ’ αυτόν
λάμπει.

Το πορτοκάλι και μια ηλιαχτίδα

Ή
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Δραστηριότητες
1. Η ηλιαχτίδα του κειμένου μας ταξιδεύει στη γη. Κάτω βλέπουμε μια εικόνα με

αντανακλάσεις του φωτός. Οι ηλιαχτίδες της εικόνας αυτής ταξιδεύουν στη
θάλασσα. Συζητάμε για τα ταξίδια των δύο ηλιαχτίδων.

2. Στην ιστορία μας το πορτοκάλι πήρε το λαμπερό του χρώμα από την ηλιαχτίδα.
Γράφουμε τη δική μας μικρή ιστορία για το χρώμα της ντομάτας, του μήλου ή
της πατάτας.

3. Ακούμε το τραγούδι του Νίκου Κυπουργού « Ήλιε μου» (στίχοι Λένας Κιτσο-
πούλου, Νίκου Κυπουργού). Φανταζόμαστε τους ήχους και τους ζωγραφίζουμε
με χρώματα.

Γράφει πεζογραφία για παιδιά και για μεγάλους. Επίσης, ασχο-
λείται με την κριτική του βιβλίου. Τα θέματα των βιβλίων του ανα-
φέρονται στις οικογενειακές σχέσεις και στα καθημερινά προ-
βλήματα του ανθρώπου. Μερικά από τα έργα του: Κάποτε στην
Ποντικούπολη, Ο Φωκίων ήταν ελάφι, Ο σκύλος... θα δείξει, Οι
κάλτσες με τα δώρα, Ο αδερφός της Ασπασίας, Δομήνικος.

Ευγένιος Τριβιζάς, Ο ήλιος της Λίζας, εκδ. Κέδρος.

Πρόταση για διάβασμα

Μάνος Κοντολέων (Αθήνα 1946)

Oι ηλιαχτίδες ταξιδεύουν (φωτογραφία: Pωμύλος Παρίσης)
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Λέο Μπουσκάλια

i γεμάτους φύλλα

i απαλός ήχος
από την κίνηση

των φύλλων

i δυνατό χτύπημα
του αέρα

i δυνατά
χτυπήματα

Άνοιξη είχε περάσει. Το ίδιο και το Καλοκαίρι.
Το φύλλο που το έλεγαν Φρέντυ είχε μεγαλώσει.
Είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά την Άνοιξη σαν ένας μικρός

βλαστός σ’ ένα μεγάλο κλωνάρι στην κορυφή ενός πανύψηλου
δέντρου.

Του Φρέντυ του άρεσε που ήταν φύλλο. Αγαπούσε το κλωνάρι
του, τους ανάλαφρους φυλλωτούςi φίλους του, τη θέση του ψηλά
στον ουρανό, το θρόισμαi που έφερνε ο άνεμος, τις ηλιαχτίδες που
τον ζέσταιναν, το φεγγάρι που τον σκέπαζε με απαλές, άσπρες σκιές.

Ο Φρέντυ συμπαθούσε ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Κάθονταν
πολύ ήσυχα πάνω στο γρασίδι και περνούσαν εκεί την ώρα τους
σχεδόν ακίνητοι. Μιλούσαν ψιθυριστά για τα περασμένα.

Και τα παιδιά ήταν επίσης διασκεδαστικά, παρ’ όλο που ορισμένες
φορές χάραζαν τα ονόματά τους στον κορμό του δέντρου και έσκιζαν
τις φλούδες του. Ήταν, ωστόσο, διασκεδαστικό να τα βλέπεις να
τρέχουν αδιάκοπα και να γελούν τόσο πολύ.

Όμως, το Καλοκαίρι του Φρέντυ πέρασε γρήγορα.
Μια μέρα, ένα πολύ παράξενο πράγμα συνέβηκε. Η ίδια αύρα, το

ίδιο αεράκι, που σε άλλη εποχή έκανε τα φύλλα να χορεύουν ανάλα -
φρα, τώρα τα φυσούσε δυνατά πάνω στο κοτσάνι τους και τα τρά -
νταζε αγριεμένα. Μερικά φύλλα δεν άντεξαν το ανεμόδαρμα,i κό -
πηκαν από τα κλαράκια τους και βρέθηκαν να πετούν ψηλά στον αέ -
ρα. Στο τέλος, έπεφταν μαλακά πάνω στη γη.

Ο Φρέντυ πρόσεξε ότι τ’ άλλα φύλλα συνέχισαν να πέφτουν. «Θα
ήρθε η ώρα τους», σκέφτηκε. Είδε, μάλιστα, ότι μερικά φύλλα αντι -
στέ κονταν για λίγο στις ριπέςi του ανέμου πριν πέσουν. Άλλα πάλι
αφή νονταν να κοπούν από το κλωνάρι τους με το πρώτο φύσημα
του ανέμου κι έπεφταν απαλά στη γη.

Γρήγορα το δέντρο έμεινε σχεδόν γυμνό.

Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ

H
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Τώρα ο Φρέντυ ήταν ολομόναχος, το μόνο φύλλο που είχε απο -
μείνει στο κλαδί.

Τα χαράματα ο άνεμος πήρε τον Φρέντυ από το κλωνάρι του.
Καθόλου δεν πόνεσε. Ένιωσε να πλέει ήρεμα, απαλά και αθόρυβα
μέσα στο κενό, όλο προς τα κάτω.

Ο Φρέντυ έπεσε πάνω σ’ ένα σωρό από χιόνι. Κατά κάποιον τρόπο
ένιωσε να είναι μαλακά, ακόμα και ζεστά. Σ’ αυτή τη νέα του θέση
ήταν πιο άνετα από κάθε άλλη φορά. Έκλεισε τα μάτια του και
κοιμήθηκε. Δεν ήξερε ότι ο ξερός και άχρηστος εαυτός του,i όπως
τον νόμιζε τώρα, θα γινόταν ένα με το νερό και θα χρησίμευε
να γίνει το δέντρο πιο δυνατό. Πιο πολύ απ’ όλα, δεν
ήξερε ότι εκεί, κοιμισμένα μέσα στο δέντρο
και τη γη, υπήρχαν κιόλας σχέδια για
να βγουν νέα φύλλα την Άνοιξη.

i ο ξεραμένος
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Δραστηριότητες
1. Πάνω στο δέντρο του Φρέντυ είχε τη φωλιά του ένα πουλί. Όταν γεννήθηκαν

τα μικρά του, τους διηγήθηκε την ιστορία του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ.
Τι να τους είπε;

2. Παίζουμε την ιστορία του Φρέντυ χρησιμοποιώντας το σώμα, την κίνηση και
την έκφρασή μας.

3. Φαντάζομαι τον Φρέντυ σε κάθε εποχή. Μαζεύω ή ζωγραφίζω φύλλα διαφο-
ρετικών δέντρων και φτιάχνω μια συνεικόνα (κολάζ).

Καθηγητής της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας στο Πανε πιστή -
μιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Έχει γράψει πολλά βιβλία που αναφέ -
ρονται στις ανθρώπινες σχέσεις, στη δύναμη των ανθρώπινων συ-
ναισθημάτων, και ειδικότερα της αγάπης. Τα πιο γνωστά βιβλία του
είναι: Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις, Λεωφορείο 9 για τον Πα-
ράδεισο, Ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλο, Η πτώση του φύλλου που το
έλεγαν Φρέντυ.

Μάρω Λοΐζου, Ο αθάνατος γαϊ -
δα   ράκος, εκδ. Πατάκη.
Ιβάν Τουργκένιεφ, Αχ, κυνη γέ...
κυνηγέ, εκδ. Παπαδό που λος.

Προτάσεις για διάβασμα

Λέο Μπουσκάλια (Λος Άντζελες 1924-1998)

Nικόλαος Λύτρας
(1883-1927),

Tο γαϊδουράκι
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Το τραγούδι της φάλαινας

Ντάιαν Σέλντον

γιαγιά είπε μια ιστορία στη Λίλη.
«Μια φορά κι έναν καιρό», άρχισε, «ο ωκεανός ήταν γεμάτος
φάλαινες. Φάλαινες μεγάλες σαν τους λόφους κι ήρεμες σαν

το φεγγάρι. Ήταν τα πιο θαυμαστά πλάσματα στον κόσμο».
Η Λίλη σκαρφάλωσε στα γόνατα της γιαγιάς της.
«Συνήθιζα να κάθομαι στην άκρη της προβλήτας, περιμένοντας

να ακού σω τις φάλαινες», συνέχισε η γιαγιά.
«Μερικές φορές καθόμουνα εκεί όλη την ημέρα κι όλη τη νύχτα.

Και τότε, εντελώς ξαφνικά, τις έβλεπα να ’ρχονται από πολύ μακριά.
Έσκιζαν το νερό, σαν να χόρευαν».

«Μα πώς ήξεραν ότι ήσουνα εκεί, γιαγιά;», ρώτησε η Λίλη. «Πώς
σε έβρισκαν;».

Η γιαγιά χαμογέλασε. «Α, μα πρέπει να έχεις πάντα μαζί σου κάτι
ξεχωριστό. Ένα τέλειο κοχύλι ή μια όμορφη πέτρα. Και αν οι φάλαι-
νες σε συμπαθήσουν, θα πάρουν το δώρο σου και θα σου δώσουν
κι εκείνες το δικό τους».

«Και τι μπορούσαν να σου δώσουνε, γιαγιά;», ρώτησε η Λίλη.
«Τι σου χάρισαν οι φάλαινες;».
Η γιαγιά αναστέναξε. «Μια δυο φορές», ψιθύρισε, «μια δυο φορές

μονάχα τις άκουσα να τραγουδάνε».
Ο θείος Φρειδερίκος μπήκε φουριόζος στο δωμάτιο.
«Δεν είσαι τίποτα άλλο παρά μια παράξενη γριά!», είπε θυμωμένος.

«Οι φάλαινες ήταν πολύ σημαντικές για το κρέας τους, τα κόκαλά
τους και για το λίπος τους. Αν πρέπει να πεις κάτι στη Λίλη, οπωσ-
δήποτε, πες της τουλάχιστον κάτι χρήσιμο. Μην της γεμίζεις το κε-
φάλι με ανοησίες. Άκου, φάλαινες που τραγουδάνε!».

«Υπήρχαν φάλαινες εδώ, εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστούν
τα πλοία και οι πόλεις, ή ακόμα και οι άνθρωποι των σπηλαίων», συ-

H
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i άκουσε 
προσεχτικά

νέχισε η γιαγιά της Λίλης. «Οι άνθρωποι συνήθιζαν να λένε πως είχαν
κάτι μαγικό».

«Οι άνθρωποι συνήθιζαν να τις τρώνε και να τις βράζουν, για να πά-
ρουν το λίπος», μουρμούρισε ο θείος Φρειδερίκος. Μετά τους γύρισε
την πλάτη και βγήκε έξω στον κήπο.

Η Λίλη ονειρεύτηκε τις φάλαινες.
Ήταν θεόρατες σαν τα βουνά μέσα στα όνειρά της, πιο γαλάζιες κι

απ’ τον ουρανό.
Τις άκουσε να τραγουδάνε μέσα στα όνειρά της, οι φωνές τους ήταν

ολόιδιες με του ανέμου. Πήδηξαν έξω απ’ το νερό μέσα στα όνειρά
της και τη φώναξαν με το όνομά της.

Το επόμενο πρωί η Λίλη πήγε μια βόλτα μέχρι τον ωκεανό. Πήγε
εκεί, όπου κανένας δεν ψάρευε ή κολυμπούσε, ούτε άραζαν βαρκού -
λες. 

Περπάτησε μέχρι την άκρη της παλιάς προβλήτας. Η θάλασσα ήταν
γαλήνια, ακίνητη σχεδόν. Έβγαλε ένα κίτρινο λουλούδι από την τσέπη
της και το πέταξε στο νερό.

«Αυτό είναι για σας», φώναξε.
Η Λίλη κάθισε στην άκρη της προβλήτας και περίμενε.
Περίμενε όλο το πρωί και όλο το απόγευμα.
Και τότε, καθώς έπεφτε το σούρουπο, ο θείος Φρειδερίκος κατέβηκε

από τους λόφους για να τη βρει. «Φτάνουν πια οι ανοησίες», της είπε.
«Γύρισε σπίτι. Δε θα σε αφήσω να περάσεις ονειροπολώντας ολό -

κληρη τη ζωή σου».
Εκείνη τη νύχτα, η Λίλη ξύπνησε απότομα.
Το φως του φεγγαριού έλουζε το δωμάτιο. Ανασηκώθηκε και αφου-

γκράστηκε.i Στο σπίτι επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Κατέβηκε από
το κρεβάτι και πλησίασε το παράθυρο. Κάτι ακουγόταν από μακριά,
πέρα από τους λόφους.

Βγήκε γρήγορα έξω κι άρχισε να τρέχει προς την παραλία. 
Η καρδιά της κόντευε να σπάσει, όταν έφθασε στη θάλασσα.

Κι εκεί, πελώριες μέσα στον ωκεανό, βρισκόντουσαν οι φάλαινες.
Πηδούσαν και στριφογύριζαν, σα να χόρευαν στο φως του
φεγγα ριού.

Το τραγούδι τους γέμιζε τη νύχτα.
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