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Ο καημένος ο ποιητής κούνελος αισθάνεται μοναξιά. 
Κανένα από τα άλλα κουνέλια δεν εκτιμάει τα ποιήματά του, 
που τα έχει συνθέσει με τόσο μεράκι. Κι όσο για τα υπόλοιπα 
ζώα; Του λένε απλώς να σωπάσει! Όμως, μια όμορφη νύχτα 

με πολλά αστέρια στον ουρανό, γνωρίζει κάποιον 
που μοιράζεται την αγάπη του για την ποίηση…

ΤΖΟΎΛΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤΣΟΝ

Μετάφραση: Μάρω Ταυρή

Εικονογράφηση

Λίντια Μονκς

Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και τρυφερότητα,

από δύο βραβευμένες δημιουργούς.

Ήταν γραφτό να γνωριστούμε,
το χόμπι μας να μοιραστούμε!

ISBN: 978-618-03-1409-0

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 81409
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Ο ποιητής κούνελος καθόταν με την 

οικογένειά του σ’ ένα χορταριασμένο λιβάδι. 

Όλα τα άλλα κουνέλια έβοσκαν, όμως  

ο ποιητής κούνελος ήθελε να φτιάξει  

ένα ποίημα για το χορτάρι:

Παντού χορτάρι που σαλεύει
στο αεράκι που το χαϊδεύει .

Πράσινο είναι και γλυκό,
μα πάνω απ’ όλα υγιεινό.



«Σταμάτα να φτιάχνεις ποιήματα! Ξεκίνα 

να τρως!» του είπαν τα άλλα κουνέλια.



Άρχιζε να σκοτεινιάζει, όταν ένα από τα κουνέλια 

όρθωσε τα αυτιά του και χτύπησε τα πόδια του  

στο έδαφος.

«Αλεπού!» φώναξε.

Αμέσως όλα τα κουνέλια έτρεξαν στο λαγούμι τους. 

Όλα εκτός από τον ποιητή κούνελο, που έκλεισε τα 

μάτια του και έφτιαξε ένα ποίημα για την αλεπού:

Ω κόκκινη αλεπού εσύ, 
τρόμο σκορπίζεις στην ψυχή

κάθε αθώου κουνελιού
αυτού του πράσινου αγρού.
Είσαι κακιά και πονηρή,

ύπουλη, λαίμαργη, ψυχρή!
Γλείφεσαι και καραδοκείς, 

μα να μας πιάσεις δεν μπορείς!



«Άσε τα ποιήματα και ΤΡΕΧΑ!» τσίριξαν τα άλλα κουνέλια.

Ο ποιητής κούνελος άνοιξε τα μάτια του, είδε την αλεπού 

και έτρεξε. Ίσα ίσα πρόλαβε να φτάσει στο λαγούμι.
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