


Παιδιά, σήμερα θα σας πούμε ένα παραμύθι… 
Ένα παραμύθι που το έγραψε, στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, μια 
κυρία που ζούσε σε μια χώρα, που την έλεγαν Σουηδία.

- Με συγχωρείτε!!!
- Μα σαν κάπου να σας ξέρω. Μα βέβαια! Είστε η Σέλμα Λάγκερλεφ, 
 η συγγραφέας. Μα πώς;....
- Κάτι ξέρουμε κι εμείς οι παλιές δασκάλες. Βέβαια, όταν άρχισα να 
 γράφω παραμύθια, βγήκα στη σύνταξη. Μπορείς να τα κάνεις κι όλα; 
 Άρεσαν τα παραμύθια μου και μου πρότειναν να γράψω ένα 
 αναγνωστικό για τα παιδιά της χώρας μου, της Σουηδίας.
 Μακριά σάς φαίνεται; Κι όμως οι άνθρωποι μοιάζουν τόσο πολύ. 
 Και κυρίως τα παιδιά. 

Έτσι λοιπόν, δέχτηκα να γράψω το αναγνωστικό, αλλά η έμπνευση 
δεν ερχόταν. Είσαι ανίκανη, έλεγα στον εαυτό μου. Γράψε τα παραμύθια 
που ξέρεις και άσε κάποιον άλλο να κάνει μια τόσο σοβαρή δουλειά. 
Από την άλλη σκεφτόμουν μήπως έφταιγε η πόλη που μένω με τους 
δρόμους και τους τοίχους ολόγυρα, που δε με αφήνουν να ονειρευ-
τώ. Αλλά τα παραμύθια μου πώς τα έγραφα ως τότε; Και τότε πήρα την 
απόφαση να πάω στο χτήμα των γονιών μου, στο πατρικό, στην εξοχή. 
-Μικρό και απομονωμένο όπως ήταν με τους φιλόξενους κατοίκους τής 
περιοχής που κρατούσαν τα ήθη και τα έθιμά τους-. Ήμουν σίγουρη πως 
θα μου έδιναν την πολυπόθητη έμπνευση. Πλησιάζοντας άρχισα να νιώ-
θω παράξενα. Σαν ένας αέρας,φρέσκος και δυνατός να με γύριζε πίσω 
στα παιδικά μου χρόνια.

Μαμά, μπαμπά πού είστε; Γύρισα από το σχολείο. Πότε θα ψήσουμε τα 
κουλούρια; Έρχονται Χριστούγεννα.
Τα λάτρευα τα Χριστούγεννα. Τότε θυμήθηκα κάτι που είχε συμβεί εκεί-
να τα Χριστούγεννα και η μνήμη μου κουρασμένη από τις γνώσεις μιας 
ζωής το είχε διαγράψει. Σε ένα κουτί από τα δώρα των Χριστουγέννων 
κάτι συνέβαινε...



- Ουφ, κόντεψα να σκάσω εκεί μέσα.
- Ένα τόμτε.
- Ωχ, πάλι τα ίδια! Νομίζεις κι εσύ πως είμαι ξωτικό.
- Τόσο μικρούλης!
- Είμαι άνθρωπος σαν και σένα αλλά μεταμορφωμένος σε τόμτε, 
 σε ξωτικό. Έλεγα να κοιμηθώ εδώ απόψε.
- Παράξενο!Θες να μου μιλήσεις για σένα;
- Γιατί όχι;Κουλούρι είναι αυτό;
- Εγώ το ζύμωσα.
- Αν είχες κι ένα ποτήρι γάλα, θα μπορούσα να σου διηγούμαι ως το πρωί.
- Έγινε! 
- Που λέτε, ζούσα με τη μαμά και τον μπαμπά μου στο χτήμα μας. 
 Ήταν φτωχικό αλλά πλούσιο σε αγάπη και φροντίδα. Ο μπαμπάς μου, ο  
 Χόλγκερς Νίλσον ήταν άξιος άνθρωπος. Η μαμά μου φρόντιζε για  
 όλους μας. Εγώ όπως σου είπα ήμουν ένα κανονικό παιδί σαν 
 όλα τ΄ άλλα. Δηλαδή…περίπου…

Και όπως γίνεται στα παραμύθια μεμιάς βρεθήκαμε στη φάρμα του Χόλ-
γκερς Νίλσον. Μια φάρμα που τα είχε όλα... Κότες, αγελάδες, ένα σκύλο 
φύλΆκα κι ένα λευκό χήνο, που τον φώναζαν Μάρτιν! 

- Ντέι, ντέι! Απάνω τους Μάρτιν, απάνω τους.
- Θα πνιγώ. Βοήθεια! θα πνιγώ.
- Καλέ κάντε κάτι...θα πνιγεί...
- Αυτό το παιδί από μικρό...
- Να του δώσω μια δαγκωνιά;
- Καλέ, βοήθεια! Δεν ακούει κανείς;
- Ντέι..ντέι! Πιο γρήγορα λευκό, γοργόφτερο άλογο…
- Τι πράγμα;
- Εσένα λέει. 
- Βοήθεια! Μα δεν υπάρχει κανείς; Αφέντη…!
- Αφέντη...!

Ευτυχώς ο αφέντης, ο πατέρας του Νιλς, ο Χόλγκερς Νίλσον, άκουσε τη 
φασαρία που έκαναν τα ζωντανά ! 

- Μα τι γίνεται; Τι συμβαίνει; Τι είναι όλη αυτή η φασαρία;



- Νίλς…πάλι βασανίζεις τα ζωντανά;
- Εγώ; Ποτέ!
- Και το χήνο γιατί τον έχεις δεμένο;
- Υπάρχει Θεός!
- Του μάθαινα να πετάει.
- Επειδή ξέρεις εσύ!
- Είναι φοβιτσιάρης και τον κρατούσα να μην πέσει. 
- Κι άλλη φορά σου έχω κάνει παρατήρηση. Τώρα θα σε βάλω και τιμωρία.
- Γιατί καλέ μπαμπά; Τι έκανα;
- Ξέρεις πολύ καλά και μη μου αντιμιλάς.
- Τι συμβαίνει πάλι; Γιατί τσακώνεστε εσείς οι δύο;

Ρώτησε καθώς ετοιμαζόταν για την εκκλησία η μητέρα του Νιλς.

- Ο κανακάρης σου. Βασάνιζε τα ζώα πάλι.
- Νιλς!
- Ψέματα μαμά. Μην τον ακούς!
- Αυτό ήταν. Δε θα έρθεις μαζί μας στην εκκλησία. Θα μείνεις εδώ.
- Γιατί; Όλοι μου οι φίλοι θα είναι εκεί.
- Θα μείνεις εδώ! Κι όταν γυρίσουμε, θα ξέρεις απ΄έξω όλη τη σημερινή 
 προσευχή. Μπας και βάλεις λίγο μυαλό.

Αυτά είπαν οι γονείς του μπας και τον κάνουν να σκεφτεί πως δεν πρέ-
πει να φέρεται έτσι άσχημα στα ζώα.

- Ναι καλά, άντε τώρα να μάθεις όλη την προσευχή. Ώχου, τι έκανα τέλος 
 πάντων; Δικά μου είναι τα ζώα, είμαι ο αφέντης τους. Δεν πρέπει να 
 κοιμηθώ!Δεν πρέπει να κοιμ... 

Τον πήρε ο ύπνος τελικά, αλλά ξαφνικά κάτι ακούστηκε μέσα από το 
μπαούλο.

Νιλς: Ποιος είναι εκεί; Χμ, είσαι ποντικός; Λέγε! Είσαι η γάτα μας; Νιαού-
ρισε! Ποιος είναι, είπα! 

Και τότε μέσα από το μπαούλο ξεπετάχτηκε ένα μικροκαμωμένο ανθρω-
πάκι.




