Ο Ευελπίδης και ο Πισθέταιρος, δύο Αθηναίοι πολίτες, έχουν αφήσει την
πόλη τους και με οδηγό μια κουρούνα και μια κάργια ψάχνουν να βρουν τον
Τηρέα, τον τσαλαπετεινό που ήταν κάποτε άνθρωπος, για να τον ρωτήσουν
αν ξέρει κάποιον τόπο ειρηνικό και ήσυχο για να πάνε να ζήσουν.
«Αχ, μας κορόιδεψε τελικά ο Φιλοκράτης. Μας πούλησε αυτά εδώ τα ζω
ντανά και μας διαβεβαίωσε ότι θα μας οδηγούσαν στον Τηρέα», είπε οργι
σμένος ο Ευελπίδης.

«Έχεις δίκιο. Έχουμε κάνει τόσο δρόμο και δεν έχουμε βρει τίποτε ακό
μα», συμφώνησε ο Πισθέταιρος. «Μα… για στάσου μια στιγμή. Εδώ και
αρκετή ώρα η κουρούνα μού γνέφει να κοιτάξω ψηλά. Γιατί άραγε;»
«Και η κάργια κοιτάζει συνέχεια ψηλά», συμφώνησε ο Ευελπίδης.
«Να δεις που εδώ θα υπάρχουν πουλιά. Προτείνω να κάνουμε
θόρυβο για να φανερωθούν».

Πράγματι, άρχισαν να καλούν τα πουλιά και σε λίγο εμφανίστηκε ο υπηρέτης
του Τηρέα. Οι δύο άντρες ζήτησαν από τον υπηρέτη να τους οδηγήσει στον Τηρέα
γιατί ήθελαν να του μιλήσουν. Έτσι και έγινε. Μόλις αντίκρισαν τον Τηρέα, έμειναν
άφωνοι από το θέαμα. Ήταν ένα μεγαλόσωμο πουλί χωρίς πολλά φτερά, καθώς του
είχαν πέσει τον χειμώνα, και με τεράστια μύτη! Όταν ο Τηρέας τούς ρώτησε γιατί
βρίσκονταν εκεί, εκείνοι του απάντησαν:
«Εμείς οι τρεις έχουμε κάτι κοινό: χρωστάμε
λεφτά και δεν τα δίνουμε. Όπως εσύ λοιπόν
έφυγες από την πόλη κι έγινες πουλί, έτσι
κι εμείς θέλουμε να φύγουμε από την
Αθήνα και να ζήσουμε σ’ ένα ήσυχο
και ωραίο μέρος χωρίς άγχος.
Γι’ αυτό ήρθαμε σ’ εσένα. Να
μας πεις αν ξέρεις ένα τέτοιο
μέρος, μιας και σίγουρα
θα έχεις δει
πολλά μέρη
πετώντας τόσο καιρό
σε όλο τον κόσμο».

Ο Τηρέας, αφού σκέφτηκε λιγάκι, άρχισε να τους προτείνει διά
φορες πόλεις όπου θα μπορούσαν να ζήσουν ευτυχισμένοι οι δύο
άντρες. Όμως καμία δεν τους άρεσε. Πάνω στην κουβέντα ρώτησε ο
Πισθέταιρος πώς είναι να ζει κανείς σαν πουλί. Κι ο Τηρέας άρχισε να
περιγράφει τη ζωή τους:
«Εμείς εδώ ζούμε πολύ απλά. Το βασικό είναι ότι δεν χρειαζόμαστε
χρήματα. Όταν πεινάμε, τσιμπολογάμε λίγους σπόρους που βρίσκου
με στη γη και πετάμε όλη μέρα».
«Πολύ ωραία ζωή!» αναφώνησε ο Πισθέταιρος. «Έχω όμως μία
απορία. Μου λες ότι πετάτε άσκοπα όλη μέρα. Αντί να κάνετε αυτό,
γιατί δεν χτίζετε μια πολιτεία εδώ στον αέρα, ανάμεσα στους θεούς και
τους ανθρώπους;»
«Και γιατί να το κάνουμε αυτό; Τι έχουμε να κερδίσουμε;» ρώτησε
ο Τηρέας.
«Θα κερδίσετε πολύ περισσότερα απ’ όσα φαντάζεσαι. Αν χτίσετε μια
πολιτεία εδώ, θα διακόψετε την επικοινωνία των ανθρώπων με τους
θεούς. Έτσι, κάθε φορά που οι άνθρωποι θα κάνουν θυσίες προς τους
θεούς, εσείς δεν θ’ αφήνετε την τσίκνα να περάσει από την πολιτεία
σας και να πάει πάνω σ’ αυτούς αν δεν σας πληρώσουν πρώτα».
«Φανταστική ιδέα! Πώς δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα! Θα καλέσω
τώρα αμέσως όλα τα πουλιά να έρθουν για ν’ ακούσουν την ιδέα σου»,
είπε ο Τηρέας κι έφυγε.

