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Μια φορά κι έναν καιρό ένα κ λουβί
Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένα κλουβί.
Ένα κλουβί σαν όλα τ’ άλλα κλουβιά, με μια διαφορά:
μέσα του δεν ζούσε ούτε καναρίνι ούτε καρδερίνα
ούτε παπαγαλάκι, ούτε άλλο κανένα πουλί.
Ήταν ένα κλουβί άδειο…
«Συμφορά μου», σκεφτόταν. « Ένα άδειο κλουβί είναι
ένα κλουβί που έχει χάσει όλη του την… κλουβοσύνη!
Ένα άδειο κλουβί πώς να ’ναι ο εαυτός του; Πώς να
’ναι ευτυχισμένο;»
Και, μια μέρα, αποφάσισε να πάει να βρει την τύχη του…
Τα βιβλία της σειράς τυπώνονται στην Ελλάδα με οικολογικά
μελάνια και βερνίκι νερού, σε χαρτί από βιώσιμα δάση,
βιοδιασπώμενο, με ουδέτερο pH, λευκασμένο χωρίς χλώριο.
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Το κλουβί βρήκε τη γρια-κουκουβάγια στο δάσος να ξεκουράζεται πάνω
σ’ ένα κλαδί. Ήταν καθισμένη στο ένα της πόδι, με τα μάτια κλειστά.
«Καλησπέρα», φώναξε το κλουβί για να το ακούσει η γέρικη κουκουβάγια.
«Καλησπέρα», το χαιρέτησε κι εκείνη με βραχνή, πολύ βραχνή φωνή·
κι άνοιξε το ένα της μάτι.
«Είμαι κλουβί», είπε όσο μπορούσε πιο δυνατά το κλουβί που αναζητούσε
πουλί. Και στην πρόταση που είχε κάνει σ’ όλα τα άλλα πουλιά, πρόσθεσε:
«Κι αν έχεις πίεση, νεφρά,
ζαχαροδιαβήτη,
θα σου φωνάζω εγώ γιατρό
να έρχεται στο σπίτι!
Τι λες;»
Το κλουβί περίμενε με αγωνία την απάντηση της κουκουβάγιας. Εκείνη
το κοιτούσε σιωπηλή.
«Καλοσύνη σου, κλουβί», απάντησε τελικά.

«Αποκλείεται!» απάντησε κοφτά το παγόνι, πριν ακόμη
το κλουβί πει τις τελευταίες του λέξεις. Κι άνοιξε τη μεγαλόπρεπη ουρά του.
«Για ποιον με πέρασες, μου λες;
Τέτοια ουρά αυτοκρατορική
μπορεί να ζει κλεισμένη σε κλουβί;
Έχω εγώ μιλιούνια θαυμαστές
που είναι γενναιόδωροι πολύ!
Μου φέρνουν πάντα το καλύτερο φαΐ,
αρκεί να τους καταδεχτώ
και να ’χω την ουρά μου ανοιχτή.
Δεν ρωτάς καλύτερα την κουκουβάγια; Είναι γριά και κουφή και δεν βλέπει πια και
τόσο καλά. Σίγουρα θα θέλει να τη φροντίζουν».
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