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  Για την αγαπημένη μου μαμά ,  

     την Τζόαν , 

 
 

 
aπό την (όχι πάντα)

                           υπέροχη κόρη σου 

 
 

 
           Λιζ

Θυμάσαι τον γουρλωμάτη αρκούδο;

Τον έχω ακόμα – μοιάζει 
με τον κύριο Φούλερμαν.

Στην εκδοτική μου 

ομάδα

 Ένα   ΠΕΛΩΡΙΟ  

     ευχαριστώ 

     σε ΟΛΟΥΣ 

για τη δουλειά σας 

   στα βιβλία μου 

   – σας είμαι 

   ΠΟΛΥ ευγνώμων

 Με αγάπη Λιζ 
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 ΟΛΑ 

ΤΑ TEPATA
 που έχω 

            ζωγραφίσει

Καπέλο

Καπέλο
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ANTOY!
Στο 
βιβλίο
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  Mακάρι  το σχολείο να ξεκινούσε 

στις v a  o  

                       κα ι

 

               s vv  παρά τέταρτο 

       

Γκρρρ !
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Mου παίρνει                                      να βάλω σε λειτουργία    

            το μυαλό μου και ακόμα περισσότερο να κάνω 

                        τα               μάτια μου ν’ ανοίξουν.

                   O κύριος Φούλερμαν 

                               (ο δάσκαλός μου) είναι 

     πάντα Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ  Y NIO . 

Aυτή τη στιγμή είναι μπροστά στην τάξη 

όλος                  και                   , 

ενώ γράφει s λέξεις στον  π ί νακα 

που δε βγάζουν κανένα νόημα.

           Λέει

            «Μάλλον θα αναρωτιέστε γιατί
               γράφω όλες αυτές τις λέξεις
               στον πίνακα!».
                                (E ,  λ ί γο . . . )
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«Θέλει κανείς να ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ τις δικές 

του ενδιαφέρουσες λέξεις στη λίστα;»

    (Δε λέω κουβέντα.)                            

            Mετά κάποιος από το τέρμα της τάξης

                    λέει   ΤΟΥΡΤΑ,       κύριε. Πολύ καλή επιλογή 

(σε όλους αρέσουν οι τούρτες, έτσι δεν είναι;).

O κύριος Φούλερμαν γράφει ΤΟΥΡΤΑ  στον πίνακα.

Mετά ο Mαρκ Κλαμπ προτείνει 

τη λέξη     MAMOYNI                  και 

η Τζούλια Μόρτον λέει     MO YBI
 

(που  ΔΕΝ   είναι και τόσο ενδιαφέρον, αλλά 

ο κύριος Φούλερμαν το γράφει).

O H αυτή  την ώρα εγώ    σκέφτομα ι 

– κι αναρωτιέμαι IATI 

δε δείχνει ποτέ κουρασμένος ο κύριος Φούλερμαν. 
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MH  επειδή τα        του είναι 

τόσο TEPA TIA
και                              και ΓΟΥΡΛΩΤΑ;

O κύριος Φούλερμαν                     πραγματικά έχει 

τις IO
 TEPA TIE  

   ME A E  
 OYP TE  

    MATAPE .
        Αυτό  ακρ ιβώς  σκέφτομα ι .
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Mόνο που EN  το σκέφτομαι.

Tο ΛΕΩ  κιόλας…

 YNATA.  
«ME A E
 OYP TE   
   MATAPE ».
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«Συγγνώμη, Τομ, είπες κάτι;»

O κύριος Φούλερμαν 

με κο ι τάζε ι .

   «‘O , ».
«Και γιατί εμένα μου ακούστηκε σαν 

να έλεγες ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΟΥΡΛΩΤΕΣ ΜΑΤΑΡΕΣ, Τομ;»

   (Σκέψου… σκέψου…) «‘O , ».
«Τότε, τι έλεγες, Τομ;»

«Eίπα… ME A E  ΓΕΜΙΣΤΕΣ                κύριε».

Kι όλοι στην τάξη πάτησαν τα 

                                              

                                           (Εκτός  από  μένα)

Xa! Xa !  Xa !

IE A.
TAPTE
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O κύριος Φούλερμαν μου ρίχνει ακόμα μια άγρια    

           MATIA  και λέει,

«Αυτό είναι ΤΡΕΙΣ λέξεις, Τομ – διάλεξε  μία  ».

Με πιάνει                                και λέω          

                                                      
ΤΑPTΕΣ, 

το οποίο και γράφει στον πίνακα.

O κύριος Φούλερμαν μας εξηγεί τι θέλει να κάνουμε 

στη συνέχεια.

«Θα ήθελα να γράψετε μια μικρή ιστορία που να 
περιέχει όσες ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ απ’ τις ΛΕΞΕΙΣ του 
πίνακα μπορείτε.
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Η ιστορία σας μπορεί να μιλάει για ό,τι θέλετε. 

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη!»

   Ωραία… Αν το ήξερα, θα διάλεγα μια λίγο 

πιο  λέξη για την ιστορία μου, 

όπως  AYTO  ή KAI .

A  σίγουρα όχι το TAPTE .
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Μια  φορά  κα ι  μ ια  ΤΑΡΤΑ .

Ήταν  μ ια  ΜΕΓΑΛΗ  ΤΑΡΤΑ .
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ΛΙΣΤΑ ΛΕΞΕΩΝ

ΦΥΣΟΥΣΕ
ΜΠΑΝΙΕΡΑ
ΓΕΜΙΣΑ
ΕΚΠΛΗΞΗ
ΤΟΥΡΤΑ
ΚΑΛΟΣ
ΜΙΚΡΟ
ΜΑΜΟΥΝΙ
ΜΟΛΥΒΙ
ΨΥΓΕΙΟ
ΤΑΡΤΕΣ

(Oκύριος Φούλερμαν δεν είπε πως σώνει και καλά πρέπει 

να βγάζει νόημα η ιστορία, οπότε πάλι καλά – ορίστε.)
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  Γ λώσσα
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ Τομ Γκέιτς

‘H ταν μια νύχτα που Y OY E κι εγώ έκανα 

EK H H  στην γκρινιάρα αδερφή μου, την Ντίλια: 

Της EMI A  νερό την M ANIEPA         

για να κάνει αφρόλουτρο. Ήταν πολύ χαρούμενη, μέχρι που 

της είπα πως έχει ένα         MAMOYNI στο κεφάλι, 

αλλά μπορεί να το διώξει με το αφρόλουτρο. 

Όμως η Ντίλια νευρίασε και προσπάθησε να το δ ι ώ ξ ε ι 

μ’ ένα MO YBI .

Kάποια στιγμή, πήγε να κάνει το μπάνιο της κι εγώ πήγα να φάω 

τις υπέροχες         TAPTE  που είχε στο Y EIO.  

Είχε και TOYPTA! Την έφαγα σχεδόν όλη. Αλλά, επειδή 

είμαι KA O  αδερφός, άφησα και στην Ντίλια ένα πολύ 

MIKPO κομμάτι.

                                
  (Να το)                               

   Τέλος

           Ορίστε – έτοιμη.
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Mε το που τελειώνω την ιστορία, το μυαλό μου 

γυρίζει σε άλλα πράγματα, όπως τους

(που είναι το όνομα του συγκροτήματος που έχουμε με τον Ντέρεκ).

Αποφασίζω να πειραματιστώ ζωγραφίζοντας 

διαφορετικούς τύπους v ως                            , 
έτσι για αλλαγή.

Συνήθως  τους  ζωγραφ ίζω  έτσ ι .

Γκρρρρρ
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Αλλά σήμερα σκέφτομαι να ζωγραφίσω κάτι καινούριο, ένα

                                                    TEPA TIO
                                                            σκυλοζόμπι,

Πάνω που έχω πάρει μπρος, ο κύριος Φούλερμαν μου ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ 

τελείως τη ζωγραφική…

σκυλοζόμπ ι ,

έ να  βλαμμένο

ένα  μ ικρό

σκυλοζόμπ ι ,
έ να  λουκάν ικο

σκυλοζόμπ ι…


