TO ΠONTIKAKI ΠOY HΘEΛE NA AΓΓIΞEI ENA AΣTEPAKI
EYΓENIOΣ TPIBIZAΣ

Η ιστορία που σκάρωσε η εύστροφη πένα του Ευγένιου Τριβιζά μπορεί
να διαβαστεί ανά πάσα στιγμή, σε κάθε εποχή του χρόνου. Η υπογραφή
του εγγυάται ότι οι αναγνώστες δε θα σκοντάψουν πάνω σε ηθικοπλαστικά
διδάγματα, αλλά θα ταξιδέψουν σε όμορφα νοήματα με βοηθούς το
χιούμορ και τη φαντασία.
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HTAN κάποτε ένας ποντικούλης που τον λέγαν Tρωκτικούλη. O
Tρωκτικούλης ο ποντικούλης, κάθε φορά που έβλεπε τα αστε
ράκια στον ουρανό, ήθελε να τα αγγίξει.
– Παππού, παππούλη, έλεγε στον παππού του, σήκωσέ µε, σε πα
ρακαλώ, στα χέρια σου για ν’ αγγίξω ένα αστεράκι.
– Δε γίνεται αυτό που ζητάς, καλό µου εγγονάκι, απαντούσε ο παπ
πούς του. Tα αστεράκια είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι
καθόλου εύκολο να τ’ αγγίξει κανείς.
– Mα γιατί είναι τόσο ψηλά, παππού;
– Eίναι τόσο ψηλά για να µην τ’ αγγίζουνε τα ποντικάκια και
λερώνεται η ασηµόσκονή τους.
– Eγώ όµως, παππού, µια µέρα,
να το δεις, θ’ αγγίξω ένα αστεράκι.
Aλλά προτού το αγγίξω,
θα πλύνω καλά καλά
τα χεράκια µου,
για να µη λερώσω
την ασηµόσκονή του.

Kαι τι δεν έκανε ο Tρωκτικούλης
για ν’ αγγίξει ένα αστεράκι!
Έπαιρνε φόρα και πηδούσε µε όλη
του τη δύναµη όσο πιο ψηλά
µπορούσε. Σκαρφάλωνε σε
σκουπόξυλα. Σκαρφάλωνε σε
τηλεγραφόξυλα. Σκαρφάλωνε
σε κεραίες τηλεόρασης.
Σκαρφάλωνε σε καµπαναριά.
Tίποτα, όµως. Όσο και να
προσπαθούσε, δεν κατάφερνε
ν’ αγγίξει ένα αστεράκι.
«Ίσως έχει δίκιο
ο παππούλης» σκεφτόταν.
«Ίσως να µην τα καταφέρω
ν’ αγγίξω ποτέ στη ζωή µου
αστεράκι. Aλλά, πάλι,
το θέλω τόσο, µα τόσο,
µα τόσο πολύ, που,
ποιος ξέρει, ίσως κάποια
µέρα να τα καταφέρω».
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