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των αγριεµ)νων κυµτων, βρ7σκεται η κοινων7α των
ψαρι-ν. Εκε7 συν$θως επικρατε7 απλυτη ηρεµ7α.
Τις τελευτα7ες µως ηµ)ρες, αυτ$ την απλυτη
ηρεµ7α του βυθο: τραζαν κποιες µυστικ)ς κιν$σεις που )καναν τα ψρια, καθ-ς ετο7µαζαν )να
πρτι-)κπληξη στον Τριγωνοψαρο:λη για τα γεν)θλι του. Η Γλ-σσα τα ε7χε ειδοποι$σει λα! Ετο7µαζαν λοιπν στα κρυφ πρωττυπα δ-ρα, γιρλντες απ φ:κια, φαγητ απ πλαγκτν και µια τερστια το:ρτα απ σφουγγρια. Ε7χαν πολ: κ)φι
και χα7ρονταν που ο Τριγωνοψαρο:λης δεν ε7χε καταλβει τ7ποτα!
=τσι νµιζαν!
Γιατ7 ο Τριγωνοψαρο:λης ε7χε καταλβει τι η
µαµ του τους ε7χε πει πτε βγ$κε απ το αυγ,
δ)κα χρνια πριν, και πως του ετο7µαζαν )να µεγλο πρτι! >ταν πολ: ευχαριστηµ)νος που αυτ το
πρτι θα $ταν ευκαιρ7α να βρεθο:ν λοι οι φ7λοι
του µαζ7, λοι σοι του συµπαραστθηκαν στις περιπ)τει)ς του. Η αγαπηµ)νη του Γλ-σσα πρ)πει να
ε7χε καλ)σει τους πντεςκι ο µικρς του αδελφς,
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ο Τριγωνοµικρο:λης,
να ε7χε φροντ7σει για
κθε λεπτοµ)ρεια.
Τους φηνε λοιπν
να συνεχ7ζουν τις
προετοιµασ7ες νοµ7ζοντας πως δεν )χει ιδ)α!
Απ το µυαλ του
µως π)ρασε πως 7σως να
)χουν ξεχσει να καλ)σουν
τη δασκλα του, την κυρα-Σουπι! Αποφσισε λοιπν να πει στο σχολε7ο να τη δει και να
προσπαθ$σει να την ψαρ)ψει! ∆ηλαδ$ να καταλβει αν ξ)ρει για τα γεν)θλι του και για το πρτι.
Την $θελε οπωσδ$ποτε κοντ του ταν θα )σβηνε
τα κερκια. Αυτ$ $ταν η πρ-τη που τον υποδ)χτηκε στην ψαροκοινων7α και τον ονµασε Τριγωνοψαρο:λη! Θα µπορο:σε να πει κποιος πως δεν $ταν
µνο δασκλα του, αλλ και νον του.
Pφησε λοιπν τα θαλσσια ρε:µατα να τον οδηγ$σουν στο σχολε7ο. Qταν )φτασε, στθηκε απ)ξω
και παρατηρο:σε τα ψαρκια που )παιζαν στην αυλ$. Πσα του θ:µιζε αυτ$ η εικνα! Σαν να µην ε7χε
περσει ο:τε µια µ)ρα. Να το βραχκι που καθταν
µνος ταν δεν τον )παιζαν τα λλα ψαρκια και
σιγοτραγουδο:σε. Qµως κτι του τρβηξε την προσοχ$.
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«Μπα, τι βλ)πω; ∆εν ε7ναι δυνατν» σκ)φτηκε
και γο:ρλωσε τα µτια. Στο βραχκι του καθταν
)να µικρ ψαρκι, µια αγρισαλπα προσφυγοπο:λα1, κι )κλαιγε! Ε7χε πολλ µακρι αγκθια στη ρχη της, που σχηµτιζαν µια βεντλια. Τα λλα ψρια
δεν την )παιζαν. Ο Τριγωνοψαρο:λης πλησ7ασε και
τα κουσε να την κοροϊδε:ουν για τη βεντλια!
«Μ$πως ανοιγοκλε7νεις κιλας;» τη ρωτο:σαν.
Ο Τριγωνοψαρο:λης )νιωσε µια απ)ραντη στεναχ-ρια.
«Τσα χρνια λοιπν τ7ποτα δεν λλαξε;» αναρωτ$θηκε, µελαγχλησε κι )φυγε λυπηµ)νος…
Τριγυρνο:σε σκεφτικς. Π$γαινε στα βραχκια των φ7λων
του, οι οπο7οι µως ευγενικ του )δειχναν πως θα
$ταν καλ:τερα να )φευγε. Ε7χαν τις προετοιµα1. Οι αγρισαλπες ονοµζονται προσφυγοπο:λες γιατ7
ε7ναι οι πρ-τοι Λεσεψιανο7
µετανστες, δηλαδ$ τα
πρ-τα ψρια που π)ρασαν
στη Μεσγειο µετ τη
δινοιξη της δι-ρυγας
του Σου)ζ.

σ7ες για το πρτι, που $ταν µυστικ)ς. Εκε7νος µως
$θελε να µιλ$σει για τις σκ)ψεις που τον βασνιζαν. Π$γε στη µαµ του!
«Καλ-ς το µικρ µου».
«∆εν ε7µαι µικρς, ε7µαι δ)κα ετ-ν!»
«Για µ)να θα ε7σαι πντα το µικρ µου».
«Κι ο αδελφς µου;»
«Ο Το:λης; Θα ε7ναι το λλο
µικρ µου, το µικρτερο!»
«Μαµ, µην τον λες Το:λη, νευριζει!»
«Καλ, φησε τ-ρα
τον Το:λη και πες µου
εσ: τι )χεις! Σαν µελαγχολικς µου φα7νεσαι. Στεναχωρι)σαι που τα ψρια )χουν δουλει)ς και δε θ)λουν να γυροφ)ρνεις µ)σα
στα πτερ:γι τους; Κνε υποµον$ και θα
δεις».
«Qχι, χα7ροµαι που κτι σκαρ-νουν, αλλ…»
«Τι αλλ;»
«Να, π$γα προς το σχολε7ο για να δω τι κνει η
δασκλα µου. Εκε7 κουσα τα ψρια να κοροϊδε:ουν µια αγρισαλπα προσφυγοπο:λα, µια συµµαθ$τρι τους, και στεναχωρ$θηκα. Οι αγ-νες που )κανα χρνια τ-ρα να τους πε7σω λους πως κθε πλσµα )χει δικα7ωµα να ζει στο βυθ, σο διαφορετι-
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κ και παρξενο κι αν ε7ναι, δεν απ)δωσαν καθλου; Π$γαν χαµ)νες τσες προσπθειες;»
«Τ7ποτα δεν πει χαµ)νο! Αν )στω κι )να ψαρκι )χει αλλξει στση και απψεις µαθα7νοντας την
ιστορ7α σου, ττε )χεις νικ$σει. Qµως να ξ)ρεις
πως ο αγ-νας δεν τελει-νει ποτ), σα χρνια κι αν
περσουν. Pλλωστε ξεκ7νησε πριν καν εσ: βγεις
απ το αυγ!»
«Τι εννοε7ς;»
«Ξ)ρεις ο µπαµπς σου κι εγ- τι περσαµε;»
«Ο µπαµπς;» ρ-τησε µε )κπληξη και λαχτρα
ο Τριγωνοψαρο:λης.
Του ε7χε µιλ$σει γι’ αυτν και για το π-ς γνωρ7στηκαν τυχα7α κνοντας βλτα π7σω απ τον :φαλο της Αουρ)λια2, αλλ απ ττε δεν τον ε7χε
αναφ)ρει ποτ) ξαν.
«Ο µπαµπς σου ε7ναι ψ-

2. [φαλος ε7ναι εκε7 που
τα γαλζια νερ συναντο:ν την κκκινη θλασσα. ∆ηµιουργ$θηκε απ την αγπη ενς ψαριο: και
µια µ)δουσας, της
Αουρ)λια.

ρι του γαλζιου πελγους κι εγ- ψρι της κκκινης
θλασσας!»
«Ε και;»
«Μπορε7 αυτ για σ)να να µην ε7ναι πρβληµα,
αλλ στα µυαλ των ψαρι-ν $ταν, και µλιστα τσο
σηµαντικ, -στε να ξεσπσει…»
«Τι;»
«Πλεµος! Ο µεγλος πανθαλσσιος πλεµος!»
«Μαµ, τι
λες; Εµε7ς ε7µαστε η αιτ7α
που )γινε ο
µεγλος πανθαλσσιος πλεµος;»
«Η αιτ7α χι. Ο πλεµος
θα γινταν. Εµε7ς $µασταν η
αφορµ$! Κποτε θα τα µθεις λα…»
«Τ-ρα, τ-ρα θ)λω να τα µθω λα!»
«Εσ: $σουν ο λγος που ο πλεµος αυτς σταµτησε. Εγ- µετ )φυγα στον κσµο των παρξενων ψαρι-ν για να κρυφτ- κι ο µπαµπς σου, αφο:
)φερε κρυφ το αυγ σου εδ- που υπ$ρχε ασφλεια…»
«Πο: π$γε;»
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