
H αλεπού κι ο κόρακας

Kάποτε ζούσε µια πα-
µπόνηρη αλεπού, η 

κυρα-Mα ριώ, µαζί µε τα δυο 
µικρά αλε   που δάκια της. Ένα 
πρωί, αφού συγύρισε το σπίτι 
της, είπε στα παιδιά της που 
έπαιζαν καθισµένα στο πάτωµα:

– Παιδιά µου, θα κατέβω ως το 
χωριό να ψωνίσω τίποτε να φάµε.

– Eγώ θέλω να µου φέρεις έναν αλη-
θινό κόκορα να φάω κι όχι σαν αυτόν τον 
ψεύτικο! της είπε το ένα αλεπουδάκι.

– Kι εγώ µια αληθινή χήνα, µητέρα! είπε το άλλο.
– Έννοια σας, έννοια σας, αποκρίθηκε η κυρα-Mα-

ριώ. Θα σας φέρω από όλα τα καλά. Σήµερα έχει παζάρι 
και θα βρω πολλά πράγµατα να αγοράσω. Θα γεµίσω το 
καλάθι µου.

H κυρα-Mαριώ νίφτηκε κι ύστερα πήγε µπροστά στον 
καθρέφτη και άρχισε να ντύνεται. Θα φορούσε το πιο 
καλό της φουστάνι σήµερα, γιατί θα είχε πολύ κόσµο στο 
παζάρι.
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– Παιδιά µου, όση ώρα θα λείπω θέλω να καθίσετε 
φρόνιµα, είπε στα αλεπουδάκια. Mην κάνετε καµιά 
ζηµιά γιατί θα σας τιµωρήσω.

– Έννοια σου, µητερούλα µας, της είπαν και τα 
δυο. Mείνε ήσυχη, θα καθίσουµε φρόνιµα ώσπου να 
γυρίσεις.

Mόλις βγήκε η Aλεπού από το σπίτι, τα αλεπουδά-
κια άρχισαν τα παιχνίδια και τις τρέλες τους. Eίχαν ξε-
χάσει και τα δυο τις συµβουλές της µητέρας τους.

– Zήτω! φώναζαν. Θα παίξουµε µε την ψυχή µας ως 
το µεσηµέρι.

Στο µεταξύ, η κυρα-Mαριώ συνέχιζε τον δρόµο της 
για το χωριό όπου γινόταν το παζάρι. Περπατούσε και 
σκεφτόταν πώς θα ψώνιζε, αφού στην τσάντα της δεν 
είχε ούτε µια δεκάρα.

Πάνω στα κλαδιά ενός δέντρου, δυο κόρακες κου-
βέντιαζαν.

– Tι θα φάµε σήµερα; έλεγε ο ένας στον άλλον. 
Eίµαι από χτες το βράδυ νηστικός.

– Πο, πο, πού να σας τα λέω! τους είπε µια καρακά-
ξα. Πέρασα πάνω από το παζάρι και είδα του πουλιού 
το γάλα. Kρέατα, τυριά, ψάρια. Όµως, φοβήθηκα να 
κατέβω πιο χαµηλά.
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