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Linda Sarah and Benji Davies

Για τον Στίβεν – LS

Για τη θεία Τζαν και τα καλοκαίρια που περάσαμε 
ζωγραφίζοντας στο Πόντοκ – BD



Linda Sarah and Benji Davies
απόδοση: Αντώνης Παπαθεοδούλου



Δυο χάρτινα κουτιά,

αρκετά μεγάλα ώστε να χωράς να μπαίνεις και να κρύβεσαι.

 Ο Μπερτ και ο Έθο τα παίρνουν μαζί τους κάθε μέρα,

 ανεβαίνουν στον λόφο και κάθονται μέσα στα κουτιά τους.



Sometimes they’re kings,  

soldiers, astronauts.

Sometimes they’re pirates  

sailing wild seas and skies.



Κάποιες φορές είναι βασιλιάδες,

είναι πολεμιστές, είναι αστροναύτες.

Άλλες είναι πειρατές

που ταξιδεύουν αγριεμένες θάλασσες…



Αλλά πάντα –πάντα!–

είναι φίλοι κολλητοί.



Τα αρμενίσματα κι οι πτήσεις τους, 

τα σάλτα και τρεχαλητά τους,

οι κουβέντες και τα γέλια τους,

εκείνος κι ο Έθο,

κι οι σιωπές τους

κι όλα εκείνα τα μικρά 

που παρατηρούν στην κοιλάδα

και τους κάνουν να νιώθουν μεγάλοι σαν γίγαντες!

Σε όλα μαζί, οι δυο τους.

Ο Μπερτ το λατρεύει αυτό το «οι δυο τους».



And then one Monday

(it’s cramping cold)

they meet another box-carrier

who wants to join them.



Το λένε Σου αυτό το μικρό αγόρι.

Κοιτούσε τον Μπερτ και τον Έθο κάθε μέρα,

ώσπου επιτέλους βρήκε ένα αρκετά μεγάλο κουτί

και το θάρρος να τους ρωτήσει αν μπορεί να παίξει μαζί τους.

Όταν μια Δευτέρα

–μια πολύ κρύα Δευτέρα–

συναντούν άλλον ένα κουτοκουβαλητή,

που θέλει να έρθει στην παρέα τους.



Το λένε Σου αυτό το μικρό αγόρι.

Κοιτούσε τον Μπερτ και τον Έθο κάθε μέρα,

ώσπου επιτέλους βρήκε ένα αρκετά μεγάλο κουτί

και το θάρρος να τους ρωτήσει αν μπορεί να παίξει μαζί τους.
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