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Με λένε Μάγκα και 

είμαι το πιο διάσημο κουτάβι της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας.  

Θέλω να σας εξομολογηθώ τις περιπέτειες, 

τις σκανταλιές και τα βάσανά μου.  

Θέλω να σας πω και για κείνο τον φίλο μου,  

τον κοκαλιάρη σκύλο, που ήταν πιο γενναίος  

απ’ όλου του κόσμου τους ιππότες.  

Είμαι βέβαιος πως όλα τα παιδιά θα με αγαπήσουν. 

Και ίσως και κάποιοι μεγάλοι, διαβάζοντας ετούτο 

το παραμύθι, να θυμηθούν πως κάποτε  

υπήρξανε παιδιά…
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Με λένε Μάγκα! Και είμαι το πιο διάσημο κουτάβι της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Τη μητέρα μου την έλεγαν Πηνελόπη Δέλτα. Και ήταν συγγραφέας.
Γεννήθηκα στην Ελλάδα. Μα τις περισσότερες μέρες της ζωής μου 

τις πέρασα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο.
Να, εδώ, σ’ ετούτη τη φωτογραφία μπορείτε να με καμαρώσετε με 

τα αφεντικά μου: τον Λουκά, τις δίδυμες Λίζα και Άννα, τον Μήτσο, 
την κυρά μου και τον κύρ… Οχ! Ο κύριός μου δε χώραγε στη 
φωτογραφία!



Μαζί μας, στο ίδιο σπίτι, για την ακρίβεια στον στάβλο, ζει και η 
Ντέιζη. Η Ντέιζη είναι μια φοράδα πανέμορφη, αλλά χαζή! Νομίζει 
πως είναι σπουδαία, επειδή οι γονείς της ήσαν Άγγλοι λόρδοι! 
Σιγάαα…

– Εγώ έχω «καταγωγή», λέει συχνά.
– Ό,τι καταφέρεις μοναχή σου, Ντέιζη! της έγρουξα μια μέρα που 

βρεθήκαμε οι δυο μας μες στον στάβλο.
– Πφίουουου! χλιμίντρισε εκείνη κι ορθώθηκε στα πισινά της 

πόδια. Κουτάβι κουτό!
– Ναι, καλά, Ντέιζη! Σημασία δεν έχει ποιοι ήσαν οι γονείς σου! 

Σημασία έχει τι θα καταφέρεις εσύ στη ζωή σου! Κι εσύ είσαι 
μωροπερήφανη και ξιπασμένη!

– Και κουτσομπόλα! συμπλήρωσε ο Μπόμπης, το άλλο άλογο που 
ζούσε στο διπλανό παχνί.

– Χρλιουουούμ! φρούμαξε εκείνη αλαζονικά.
Της γύρισα τη ράχη κι έφυγα. Με την ουρά στα σκέλια. Μες στην 

κοιλιά μου ένιωθα πόνο βαθύ.
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