
Η «AΛΛΗ» ΓΛΩΣΣΑ

H
ΜΙΚΡΗ ∆ΩΡΙΛΕΝΙΑ µιλ��-

σε απ� την  ρα π�υ

γενν$θηκε, αλλ( κα-

νε)ς απ� τ�υς δικ��ς της δεν

την καταλ(βαινε, παρ( µ�ν� η γ(-

τα της η Ριρ)κα, π�υ τρ�πωνε

κρυ.( στην κ��νια της.



λωσε επ)σηµα η ∆ωριλ0νια. Και να

δεις π�υ, σαν βγ�υν τα δ�ντια µ�υ, η

µαµ( µ�υ τ�υλ(1ιστ�ν θα µε κατα-

λαβα)νει.

Ωστ�σ�, ακ�µη κι �ταν 0παψε να

ε)ναι .α.��τα η ∆ωριλ0νια, π(λι �ι

µεγ(λ�ι δεν την καταλ(βαιναν �ταν

µιλ��σε. 3�τε καν η µαµ( της. Μ(-

λιστα, απ� µια στιγµ$ και µε-

τ( (ρ1ισαν να της 4ητ��ν 

να πει «µαµ(» $ 

— Γιατ), βρε Ριρ)κα µ�υ, δε µε κατα-

λαβα)ν�υν �ταν µιλ(ω; τη ρ τησε

µια µ0ρα. Μ$πως γιατ) τ�υς τα λ0ω

.α.��τικα;

— Μπα. ∆ε σε καταλαβα)ν�υν, γιατ)

εκε)ν�ι µιλ��ν την ανθρωπ�λαλι(

εν  εσ� µια «(λλη» γλ σσα. Αυτ$

π�υ µιλ��ν �λα τα µωρ( των ανθρ -

πων.

— Εσ� π ς καταλαβα)νεις και µ0να

και κε)ν�υς;

— Εµε)ς τα 4 α καταλαβα)ν�υµε

�λες τις λαλι0ς της Γης. Μην κ�ιτ(ς

π�υ δε µιλ(µε την ανθρωπ�λαλι(. Κι

εσε)ς �ι (νθρωπ�ι, �ταν γεννι�σα-

στε, καταλαβα)νετε �λες τις λαλι0ς

της Γης. 7πως τη γατ)σια τ ρα εσ�.

Μ�λις �µως αρ1)4ετε και µαθα)νετε

την ανθρωπ�λαλι(, 8ε1ν(τε �λες τις

(λλες λαλι0ς – ακ�µη και τ� �τι κ(-

π�τε τις 80ρατε!

— Εγ  δε θα τις 8ε1(σω π�τ0! δ$-
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«µπαµπ(» στην ανθρωπ�λαλι(. Αλλ(

η ∆ωριλ0νια δεν 0λεγε τ)π�τε, γιατ)

δεν $θελε να 8ε1(σει τις (λλες λα-

λι0ς τ�υ κ�σµ�υ. =σε π�υ, κατα-

λαβα)ν�ντας �λες αυτ0ς, 0κανε συ-

ν01εια .ιλ)ες. Να, �πως 0γινε κι εκε)-

νη τη µ0ρα…

14



Ο ΓΑΛΑΖΕΝΙΟΣ

H
∆ΩΡΙΛΕΝΙΑ ψιλ�βαρι�ταν µ0σα

στ� π(ρκ� της. Η Ριρ)κα κα-

θ�ταν µπρ�στ( στην αν�ι1τ$

µπαλκ�ν�π�ρτα και θα�µα4ε τ(1α τη

θ0α. Στην πραγµατικ�τητα κ�)τα4ε

λα)µαργα κ(τι περιστ0ρια στην απ0-

ναντι ταρ(τσα.

@α.νικ( ακ��στηκε 0να αν(λα-

.ρ� «.ρ�υπ!» και στ� µπαλκ�νι τ�υς

πρ�σγει θηκε 0να γαλ(4ι� περιστ0-

ρι.

Η Ριρ)κα γλε).τηκε κι ετ�ιµ(στη-

κε να τ�υ �ρµ$σει.

— Aσυ1α, Ριρ)κα! τη σταµ(τησε η

∆ωριλ0νια. Μην τ� πειρ(4εις.

Η Ριρ)κα µα4ε�τηκε κατσ�υ.ια-

σµ0νη στην (κρη.

— Bλα µ0σα, περιστ0ρι, ε)πε τ ρα η

∆ωριλ0νια. Π ς σε λ0νε;

— Γαλα40νι�, απ(ντησε εκε)ν� κ�ι-

τ(4�ντας πλ(για τη γ(τα.

— ∆ε θα σε πειρ(8ει η Ριρ)κα, τ�

ησ�1ασε η ∆ωριλ0νια. Bλα να πα)-

8�υµε. Bλα κι εσ� Ριρ)κα.
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— ∆εν 01ει σηµασ)α ε)πα, την 0κ�ψε

η ∆ωριλ0νια. Bπειτα, � Γαλα40νι�ς

µπ�ρε) να… κρατηθε) λιγ(κι. Bτσι δεν

ε)ναι, Γαλα40νιε;

— Bτσι, ε)πε εκε)ν�ς και γ�υργ��ρι-

σε.

— ∆εν τ� πιστε�ω! ακ��στηκε τ�τε

µια 0κπληκτη .ων$ απ� την π�ρτα

τ�υ δωµατ)�υ.

Απ�τ�µα 0στρεψαν και �ι τρεις

τ�υς και ε)δαν να στ0κεται εκε) η µα-

µ( της ∆ωριλ0νιας µε γ�υρ-

λωµ0να µ(τια.
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— Γκ�υ1! 8ερ�βη8ε εκε)νη πλησι(4�-

ντας. Αυτ� δε θα αρ0σει καθ�λ�υ στη

µαµ( σ�υ.

— Και γιατ); απ�ρησε η ∆ωριλ0νια.

— Να, 1τες π�υ ε)δε 0να (λλ� περι-

στ0ρι στ� µπαλκ�νι µας, τ� 0διω8ε

αµ0σως λ0γ�ντας «@�υτ! @�υτ απ�

δω! Fρα ε)ναι να µ�υ µα4ε��νται

εδ  τα περιστ0ρια και να µ�υ γεµ)-

4�υν τ� µπαλκ�νι κ�υτσ�υλι0ς!».

3 Γαλα40νι�ς 0σκυψε ντρ�πια-

σµ0ν�ς τ� κε.(λι.

— Και λ�ιπ�ν; 7λ�ι µας κ(ν�υµε…

κ�υτσ�υλι0ς, ε)πε η ∆ωριλ0νια και

0σια8ε λιγ(κι την π(να της.

— 71ι �π�υ βρ��µε �µως, αντιγ�ρι-

σε η Ριρ)κα.

— ∆εν 01ει σηµασ)α. =λλ�ς τα κ(νει

στην π(να τ�υ, (λλ�ς στην (µµ�, (λ-

λ�ς εδ , (λλ�ς εκε)…

— Πρ�σ01�υµε �µως να µη λερ ν�υ-

µε, επ0µεινε η Ριρ)κα. Εµε)ς �ι γ(τες…



— Τι δεν πιστε�ει;

απ�ρησε η ∆ω-

ριλ0νια.

— Αυτ� π�υ βλ0πει.

Καν�νικ( εγ  θα 0πρε-

πε να ε)1α 8επ�υπ�υλι(σει τ ρα τ�

περιστ0ρι και �1ι να κ(θ�µαι µα4)

τ�υ π(νω στην αγκαλι( σ�υ, ε8$γησε

παγερ( η Ριρ)κα.

— Καλ�τερα να πηγα)νω εγ  σιγ( σι-

γ(, µ�υρµ��ρισε � Γαλα40νι�ς και

πρ�1 ρησε πρ�ς την µπαλκ�ν�π�ρτα.

— Να ’ρθεις π(λι α�ρι� να πα)8�υµε!

τ�υ . να8ε η ∆ωριλ0νια. Φ0ρε και

τ�υς .)λ�υς σ�υ!

— @�υτ! @�υτ! 0κανε στ� περιστ0ρι

η µαµ( της, π�υ ε)1ε συν0λθει στ�

µετα8� απ� την 0κπλη8η και $δη

0ψα1νε κα1�π�πτα εδ  κι εκε) για

κ�υτσ�υλι0ς. Π(ει, 1(4εψε η γ(τα

µας, µ�ν�λ�γησε τ ρα. =κ�υ να µην

�ρµ$σει στ� περιστ0ρι!…
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— Εγ  της ε)πα να µην τ� πειρ(8ει,

π$ρε τ� µ0ρ�ς της Ριρ)κας η ∆ωριλ0-

νια.

Αλλ(, .υσικ(, η µαµ(

της δεν την κατ(λαβε.

— Ωρα)α! Ε)µαι και 1α-

4$ απ� π(νω τ ρα!

γκρ)νια8ε η Ριρ)κα και,

σηκ ν�ντας αγ0ρω1α τη

.�υντωτ$ της �υρ(, βγ$κε

στ� µπαλκ�νι πρ�σβλη-

µ0νη κι απ�.ασισµ0νη

να µην α.$σει καν0να

περιστ0ρι να πλησι(-

σει 8αν(.



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

T
ΗΝ ΕΠ3ΜΕΝΗ ΜΕΡΑ �µως, �ταν

� Γαλα40νι�ς πρ�σγει θηκε

π(λι στ� µπαλκ�νι, η Ριρ)κα

$ταν στην κ�υ4)να κι 0τρωγε. Και δεν

ε)δε π�υ $ρθε µετ( εκε) και �λ�κλη-

ρη η παρ0α τ�υ Γαλα40νι�υ, ��τε

π�υ �λ�ι µα4) µπ$καν µ0σα στ� δω-

µ(τι� κ(ν�ντας τη ∆ωριλ0νια να 8ε-

τρελαθε) απ� τη 1αρ( της και να µην

80ρει π�ι� περιστ0ρι να πρωτ�1αϊδ0-

ψει, σε π�ι� να πρωτ�µιλ$σει, µε

π�ι� να πρωτ�πα)8ει… Κι (λλ� καθ�-

ταν στ� κε.(λι της, (λλ� στ�ν  µ�

της…

— Ριρ)κα! Ε! Ριρ)κα! Bλα µ0σα! . -

να8ε ενθ�υσιασµ0νη κ(π�ια στιγµ$.
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απ’ �λα γ(τα. Και �ι γ(τες κυνηγ��ν

τα πετ��µενα, δε γ)ν�νται .ιλαρ(κια

τ�υς!

Αλλ(, επειδ$ η Ριρ)κα δεν $θελε

να πληγ σει τη µικρ$ της .ιλεν(δα

–��τε και να τρ ει, β0βαια, κατσ(δα

απ� την κυρ( της–, συµ. νησαν µετ(

να µην 0ρ1�νται τα περιστ0ρια �λα

µα4) αλλ( δ�� $ τρ)α τ� π�λ� κ(θε

.�ρ(,  στε να µην τ�υς πα)ρνει κα-

ν0νας (λλ�ς ε)δηση. Αλλ( τελικ( δε

γλ)τωσε απ� τις κατσ(δες η Ριρ)κα…
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7µως, µα4) µε τη γ(τα, 0.τασε εκε)

τρ01�ντας κι η µαµ( της, π�υ ε)1ε

ακ��σει τις .ων0ς της και δεν ε)1ε κα-

ταλ(βει, β0βαια, τι 0λεγε.

— Παναγι( µ�υ! Τ� παιδ)! 0κανε τρ�-

µαγµ0νη βλ0π�ντας τη ∆ωριλ0νια α-

π� π(νω µ01ρι κ(τω γεµ(τη περιστ0-

ρια. @�υτ! B8ω! (ρ1ισε να δι 1νει τα

π�υλι( αλα.ιασµ0νη. 7ρµα τ�υς, Ρι-

ρ)κα!

7µως η ∆ωριλ0νια µε µια µατι(

της ε)1ε $δη κ�ψει τη .�ρα της γ(-

τας.

— Α να µ�υ 1αθε)ς, 1α4�γατα! τη

µ(λωσε η κυρ( της.

Εκε)νη π$γε και κ(θισε

σε µια (κρη κατασκασµ0-

νη. Ωρα)α και

καλ$ η κ�υβ0-

ντα µε τη ∆ωρι-

λ0νια, αλλ( τ�υ λ�-

γ�υ της $ταν πρ τα



— Και η γ(τα; ε)πε εκε)ν� βγα)ν�-

ντας διστακτικ( πι� 08ω.

— Ριρ)κα, µην πειρ(8εις τ� π�ντικ(-

κι, 0τσι;

Η Ριρ)κα και µ�ν� στ� (κ�υσµα

«π�ντικ(κι» ε)1ε πετα1τε) απ� τη θ0-

ση της και µ�ρι4ε τ�ν α0ρα σαν λα-

γωνικ�.

— ∆ε θα τ� πειρ(8εις ε)πα! 8αν( η

∆ωριλ0νια πι� αυστηρ( τ ρα. Bλα,

0λα, π�ντικ(κι µ�υ, κ�ντ(! και, κ�β�-

Τ3 Ρ3M Π3ΝΤΙΚΑΚΙ

E
ΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ, 0τσι �πως 0-

τρωγε �λη η �ικ�γ0νεια, απ�

µια γων)α 8επρ�βαλε 0να ρ�4

π�ντικ(κι. Η πρ τη π�υ τ� ε)δε $ταν

η ∆ωριλ0νια.

— Γεια σ�υ! τ�υ . να8ε. Κ�πιασε!



ντας 0να κ�µµατ(κι τυρ), τ� π0τα8ε

στ� π�ντ)κι π�υ ε)1ε πλησι(σει.

— ∆ωριλ0νια, δεν πετ(µε .αγητ�

στ� π(τωµα! τη µ(λωσε η µαµ( της

κι 0σκυψε να πι(σει τ� τυρ). Αααα!

Bνα π�ντ)κι! Ριρ)ιιικα!

7µως η Ριρ)κα –λ�γω της ∆ωριλ0-

νιας– π0ρα 0βρε1ε!

— =1ρηστη! της π0τα8ε .�υρκι-

σµ0νη η κυρ( της, εν  τ� π�ντι-

κ(κι ε)1ε κι�λας ε8α.ανιστε).

Bτσι και σ�υ κ�ψω τ� .αγητ�, θα

δεις τ�τε π ς θα κυνηγ(ς…

— ∆ε .τα)ει η Ριρ)κα! ε)πε η

∆ωριλ0νια, 8ε1ν ντας π(-

λι πως δεν την κατα-

λ(βαινε η µαµ(

της, και 0στει-

λε κρυ.( 0να

.ιλ) στη Ριρ)κα,

π�υ την κ�ιτ��σε

.�υρκισµ0νη.

Παρ’ �λ’ αυτ(, δεν κρ(τησε και

π�λ� η .��ρκα της Ριρ)κας. Μ(λι-

στα, αργ�τερα, �ταν τα α.εντικ( της

0πεσαν να κ�ιµηθ��ν για µεσηµ0ρι

και στ� δωµ(τι� της ∆ωριλ0νιας $ρ-

θε �λη η �ικ�γ0νεια τ�υ µικρ�� π�-

ντικι�� να γνωριστ��ν, εκε)νη µ01ρι

και «1α)ρω π�λ�» ε)πε!
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