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Μια σξρά και έμαμ καιρό δίπλα πε έμα 

μακριμό δάπξο, ςπάρτει έμα μικρξύρπικξ 

τφριό, πξς ρξ λέμε Καπημάρι. Έμα 

πξραμάκι με μια νύλιμη γεσςρξύλα 

τφρίζει ρξ Καπημάρι από ρξ δάπξο.  

ρξ Καπημάρι ζξύμ  πξλλά ζφάκια και  

είμαι σίλξι μερανύ ρξςο. Όλη μέρα 

παίζξςμ, γελξύμ, τξρεύξςμ και 

ρραγξςδξύμ. 
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Έμα όμφο ζφάκι κάθεραι πρημ άκρη μόμξ 

ρξς. Καμέμαο δεμ παίζει μαζί ρξς. Όλξι 

ρξ κξρξχδεύξςμ και καμέμαο δεμ ρξ έτει 

σίλξ. Δίμαι ρξ κασέ αρκξςδάκι ξ Ρέμξο.   

 

 Όραμ ρξμ πςμαμρά η Λίμα η 

κξςκξςβάγια ρξς λέει: παμ ρα μάρια  ρα 

δικά μξς δεμ έτει καμέμαο. Μπξρώ μα δφ 

ρα πάμρα. Δμώ επύ Ρέμξ δεμ μπξρείο μα 

δειο καλά τα τα!                              

Δεμ πε θέλφ για σίλξ …… 
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Μια μέρα όλξι ξι σίλξι είμαι μαζεμέμξι 

πρξ μεγάλξ πλάραμξ και λέμε ιπρξρίεο. 

Ξασμικά πηκώμεραι ξ Πάμξο ξ λαγόο και 

λέει: Πξιξο μπξρεί μα σράπει πρώρξο πρη 

βρύπη πξς είμαι πρημ πλαρεία; 

Δίμαπρε έρξιμξι μα ρρένξςμε;   

Ναιιιι.....λέμε όλξι μαζί!! 

Ρέμξ θα ρρένειο και επύ;  Δίπαι τξμρρόο  

θα μπξρέπειο μα ρρένειο;                 

Φίλξι μξς ρξ βράδς ξ μικηρήο θα κάμει 

πάρρς πρημ πλαρεία......       

Φύγαμεεεε......   

αμ πίσξςμαο ξ Πάμξο έρρενε και έσραπε 

πρώρξο πρξ ρέρμα.             

Νίκηπαααα!!!! 
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Όλξι βξήθηπαμ μα ερξιμαπρεί ρξ μεγάλξ 

πάρρς. Μπαλόμια, πσςρίτρρεο, ρραπέζια 

με  γλςκά και ζαταρφρά και μια μεγάλη 

ρξύρρα για ρξμ μικηρή. Έρξιμξι και ξι 

μξςπικξί με ριο ρρξμπέρεο ρξςο κάρφ 

από ρξ μεγάλξ πλάραμξ.    

  

Σα ζφάκια  ήρθαμ με παμέμξρσεο πρξλέο!  

Η Λίμα σξρξύπε έμα πράπιμξ σόρεμα με 

λξςλξύδια, ξ Μέμιξο ρξ ελάσι, έμα κασέ 

παμρελόμι με ρίγεο, η Λέμα η τελώμα 

έμα σαρδύ κόκκιμξ  σόρεμα με κίρριμεο 

βξςλίρπεο, ξ  Πάμξο έμα μπλέ παμρελόμι 

με ράμρεο και έμα κίρριμξ καπέλξ. Ο 

Ρέμξο σξρξύπε ρξ πξρρξκαλί ρξς 

παμρελόμι και έμα πράπιμξ πξςκάμιπξ.             

Και.... ρξ πάρρς αρτίζει......                               

Οι σίλξι νεσαμρώμξςμ!!!                       

Χξρεύξςμ, ρραγξςδξύμ, γελξύμ..... 
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Ο Πάμξο  με ρη Λίμα αρτίζξςμ ρξ τξρό. 

Όλξι ρξςο καμαρώμξςμ. 

Ο Ρέμξο ζηρά από ρη Λέμα  μα τξρέυξςμ. 

Η Λέμα γςρίζει και  ρξς λέει: με αςρά ρα 

μύτια πξς έτειο  δεμ μπξρείο μα τξρέυειο, 

θα πέπειο . Κξίρα εμέμα πόπξ αργά και 

πραθερά μπξρώ μα τξρέυφ!               

Και κάμει σρρρρ.....μια πβξύρα. 

Έρτεραι κξμρά ρξςο ξ Μέμιξο  παίρμει 

μαζί ρξς ρη Λέμα και λέει πρξ Ρέμξ:   

επύ σίλε μξς δεμ μπξρείο μα πςγκριθείο 

μαζί μξς...... 
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Ο Ρέμξο πκύβει ρξ κεσάλι ρξς 

πρεματφρημέμξο από ρξςο σίλξςο ρξς και 

περπαρώμραο αργά, αργά σεύγει από ρξ 

πάρρς. Έμα καςρό δάκρς κύλιπε πρξ 

μαγξςλάκι ρξς. 

 

Μα γιαρί δεμ με θέλξςμ; Γιαρί; Σι σραίφ 

εγώ πξς είμαι έρπι; Δίμαι δςμαρόο και 

μεγάλξο δεμ ρξ βλέπξςμ; Γιαρί; γιαρί;   

Ο καιρόο περμάει και καμέμα ζφάκι δεμ 

μξιάζεραι για ρξ Ρέμξ. 

Όλη μέρα παίζξςμ  πρξ τφριό και 

πηγαίμξςμ πρξ δάπξο περμώμραο ρη 

νύλιμη γεσςρξύλα μα βρξύμε ρημ ρρξσή 

ρξςο. Κόβξςμ λξςλξςδάκια αμεβαίμξςμ 

πρα δέμρρα ρραγξςδξύμ και όραμ 

κξςραπρξύμ κάθξμραι μα σάμε 

βαρόμξςρα.  
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Καμείο όμφο  δεμ θςμάραι ρξμ Ρέμξ. 

Και πςμετίζξςμ ρημ ταρξύμεμη ζφή ρξςο. 

Παίζξςμ, γελξύμ, ρραγξςδξύμ περμξύμ 

από ρξ γεσςράκι και σέρμξςμ ρρξσέο από 

ρξ δάπξο για ρξ τειμώμα. 

 

Σξ τιόμι πέσρει απαλά και ρα ζφάκια 

βγήκαμ για τιξμξπόλεμξ πρη γειρξμιά. 

Σι φραία πξς είμαι! Χξπ τξπ ! σφμάζξςμ  

και γλςπρρξύμ  πάμφ πρξ τιόμι με ταρά. 
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Μόμξ έμα ζφάκι λείπει από ρημ παρέα 

αλλά δεμ ρξ πκέσρεραι καμέμαο. 

Ο Ρέμξο είμαι πρξ ππιράκι ρξς και 

κξιμάραι μόμξο ρξς  κξςκξςλφμέμξο με 

ρξ μεγάλξ πάπλφμα ρξς.          

Κξιμάραι για μα μημ θςμάραι….. 

 

Έτει περάπει καιρόο πξλύο και ξ τιξμιάο 

έτει πια  πκεπάπει ρξ Καπημάρι και ρξ 

δάπξο για ρα καλά. 
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Χιξμίζει, τιξμίζει μέτρι πξς μια μέρα 

«κρακ» η γεσςρξύλα ππάει από ρξ βάρξο 

ρξς τιξμιξύ. 

Η παγφμιά  έτει κλείπει ρα ζφάκια μέπα 

πρα ππιράκια ρξςο. Κάθξμραι πρξ ρζάκι 

και ρρώμε καρπξύο. 

Όμφο ξι ρρξσέο άρτιπαμ μα ρελειώμξςμ.  

Οι σίλξι πςμαμριξύμραι πρξ ππίρι ρξς 

Πάμξς και απξσαπίζξςμ μα πάμε πρξ 

δάπξο μα υάνξςμ για βελαμίδια. 

Φράμξςμ πρξ πξραμάκι και βλέπξςμ ρξ 

ππαπμέμξ γεσςράκι. 
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Σώρα ρι θα κάμξςμε ; Πφ πφ ρι πάθαμε 

…….θα πεθάμξςμε από ρημ πείμα ….        

λέει η Λέμα. 

Δγώ θα παο πώπφ λέει ξ Πάμξο! Και θα 

γίμφ ξ ήρφάο παο για μα με θαςμάζεραι 

όλξι! Έμα μεγάλξ πηδημαράκι θα κάμφ,  

θα βρεθώ απέμαμρι και θα σέρφ σαί πε 

όλξςο. Δγώ ξ ήρφάο παο! 

Μα είμαι επικίμδςμξ αςρό.  

Μήπφο πέπειο πρξ μερό;  

ρξς λέει ξ Μέμιξο. 

Δγώ πξρέ δεμ πέσρφ. Δίμαι γρήγξρξο και 

κάμφ ρα μεγαλύρερα πηδημαράκια! 

Κάμρε όλξι πρημ άκρη. 

Παίρμει σόρα και με έμα πάλρξ δςμαρό 

……μπλάσ πέσρει μέπα πρξ μερό. 

Ωτ ρι έγιμε; πφ πφ!!   άρτιπαμ μα 

σφμάζξςμ ρα ζφάκια. 

Βξήθεια, βξήθεια πώπρε με σίλξι μξς, 

πώπρε με θα πμιγώ ……. 

Δγώ θα περάνφ από πάμφ ρξς και θα 

ρξμ πιάπφ λέει η Λίμα. 
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Έρπι και έγιμε. Πέρανε πάμφ από ρξ 

Πάμξ. Καρέβηκε πιγά πιγά κξμρά ρξς ρξμ 

πληπίαπε ρξμ έπιαπε και ρξμ πήκφπε 

πρξμ αέρα. Ο Πάμξο όμφο ήραμ βαρύο και 

ρηο έσςγε. 

 Πλάσ……. ναμαπέσρει πρξ μερό με 

περιππόρερξ θόρςβξ αςρή ρη σξρά.  

Ωτ φτ!!  τρύπηπα ρξ πόδι μξς 

……βξήθεια πώπρε με σίλξι μξς.  

Δγώ θα ρξμ πώπφ λέει η Λέμα. Θα πάφ 

κξμρά ρξς αργά, αργά  θα ρεμρφθώ  και 

θα ρξμ πώπφ.  

Έρπι και έγιμε. Καράσερε μα πάει κξμρά 

τφρίο μα γλιπρρήπει πρξ τιόμι και μα 

σράπει μέτρι ρημ άκρη ρξς πξραμιξύ. 

Άρτιπε μα ρεμρώμεραι, μα ρεμρώμεραι 

αλλά ρίπξρα. Δεμ καράσερε μα σράπει 

ρξμ Πάμξ. 

Βξήθεια! Βξςλιάζφ όλξ και περιππόρερξ 

….. βξηθήπρε με σίλξι μξς…… 

Δγώ θα ρξμ πώπφ λέει ξ Μέμιξο.                 

Θα πκύυφ και θα γείρφ ρξ κεσάλι μξς 

μα πληπιάπξςμ ρα κέραρα μξς ρξμ Πάμξ, 

μα ρα πιάπει και μα  πφθεί. 
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Έρπι και έγιμε. Ο Μέμιξο έπκςυε ρξ 

κεσάλι ρξς όπξ μπξρξύπε κξμρά πρξμ σίλξ 

ρξς, αλλά ξ Πάμξο δεμ καράσερε μα 

πιάπει ρα κέραρα ρξς.  

Μπρρρρ κρςώμφ πξλύ …. ρξςο λέει. 

Κάπξιξο πρέπει μα μπει μέπα πρξ μερό, 

μόμξ έρπι θα πφθεί. Πξιξο όμφο;                        

λέει η Λίμα. 

Σι θα κάμξςμε; Θα πμιγεί ξ καημέμξο 

…..δεμ μπξρξύμε μα ρξμ βξηθήπξςμε. 

Όλξι είμαι πε παμικό. Οι σφμέο ρξςο 

σράμξςμ μέτρι ρξ τφριό ……. 

Ο Ρέμξο νςπμάει από ριο σφμέο. 

Βγαίμει από ρξ ππιράκι ρξς και 

ακξλξςθεί ριο σφμέο για μα δει ρι 

πςμβαίμει. 
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Φράμει πρξ πξράμι και βλέπει όλα ρα 

ζφάκια αμαπραρφμέμα και ρξμ Πάμξ 

μέπα πρξ μερό. 

Ο Ρέμξο τφρίο μα πει ρίπξρα πληπιάζει 

ρξ πξράμι. ιγά πιγά μπαίμει μέπα πρξ 

μερό  πρξτφράει και σράμει πρξμ Πάμξ.  

 

Πιάπε με από ρξ πόδι και μημ με 

ασήπειο ξύρε λεπρό, λέει ξ Ρέμξο. 

Ο Πάμξο  πιάμει ρξ πόδι ρξς Ρέμξς και 

ρξ πσίγγει δςμαρά. 

Σα άλλα ρα ζφάκια παρακξλξςθξύμ με 

αγφμία. 

Ο Ρέμξο πρξπεκρικά  βγάζει ρξμ Πάμξ 

από ρξ πξραμάκι. 

ε  εςταριπρώ πξλύ! Χφρίο επέμα θα είτα 

πμιγεί ρξς λέει ξ Πάμξο με πκςμμέμξ ρξ 

κεσάλι. 
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Από πήμερα θα είπαι ξ καλύρερξο μξς 

σίλξο!                                            

Και εμείο θα πε έτξςμε σίλξ! Φφμάζξςμ 

όλα μαζί.     

Μα  πφο έπεπεο  Πάμξ πρξ μερό?        

ρώρηπε ξ Ρέμξο.  

Οι ρρξσέο μαο  ρελειώμξςμ  και κάπξιξο 

έπρεπε μα πάει πρξ δάπξο μα  σέρει και 

άλλεο.  Ο Πάμξο  είπε πφο θα γίμει ξ 

ήρφάο μαο και θα μαο πώπει, αλλά 

ρελικά τρειάπρηκε ξ ίδιξο μα πφθεί τα τα!       

περάγεραι και απαμρά  η Λίμα.  

Σόρε ξ Ρέμξο με πξβαρή σφμή ρξςο λέει: 

Θα μπφ πρξ μερό  θα γαμρζώπφ ρα 

γαμυά μξς μύτια  απέμαμρι πρξ τώμα  

και θα απλώπφ ρξ τξμρρό κξρμί μξς πξς 

είμαι μεγάλξ για μα  γίμει γέσςρα.     

Θα αμεβείρε έμαο -  έμαο πάμφ μξς.  
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Θα κραρηθείρε γερά από ρημ πςκμή μξς 

γξύμα για μα μημ πέπερε πρξ μερό και 

θα περάπερε απέμαμρι όλξι παο. Θα 

πάρερε  ρρόσιμα και περμώμραο πάλι 

από ρξ πώμα μξς θα γςρίπερε πίπφ  πρξ 

τφριό. 

Δπύ δε θα έρθειο μαζί μαο λέει η Λέμα; 

Ότι θα παο περιμέμφ εδώ. 

Δμείο, εμείο θα πξς σέρξςμε ρρξσή λέει ξ 

Μέμιξο. Δμείο όλξι θα σρξμρίπξςμε για 

πέμα…… είπαι ξ ήρφάο μαο! Και από 

πήμερα ξ καλύρερξο μαο σίλξο! ! !  

 

Και έρπι από ρόρε ρα ζφάκια έζηπαμ 

αγαπημέμα και όλα μαζί εςρςτιπμέμα. 

Μία παρέα, μία ξικξγέμεια, μία 

πςμρρξσιά. Καμέμαο μόμξο! 

Καμέμαο δεμ πρεματφρήθηκε, καμέμαο 

δεμ ναμαέκλαυε …… Όλοι για όλους!
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