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Τα τέσσερα νεογέννητα γατάκια άνοιξαν τ

ματάκια τους κι αντίκρισαν για πρώτη φορά

κόσμο τους.

Το σπίτι τους ήταν ένα παλιό, εγκαταλειμμένο

γκαράζ. Γύρω τους , εδώ κι εκεί , διάφορα

μικροπράγματα που ο μπαμπάς-γάτος είχε βρει στο

δρόμο και τα έφερε για να στολίσει το σπίτι

Η μαμά-γάτα μέσα στα άδεια κονσερβοκούτια

είχε φυτέψει λουλούδια , φτέρες , το χέρι μιας

σπασμένης κούκλας, μια παλιά οδοντόβουρτσα

και μια φανταχτερή φουρκέτα. Είχε πάρει επίσης

ένα κουρδιστό ποντικάκι - το πιο ωραίο πραγματάκι

που ' χε ποτέ βρει ο μπαμπάς-γάτος - και πολύ

προσεκτικά το είχε κολλήσει με κόλλα στον τοίχο

και γύρω του είχε βάλει μια ξύλινη κορνίζα.

Η μαμά-γάτα κι ο μπαμπάς-γάτος ήταν πολύ

περήφανοι για το σπιτικό τους.

Και τώρα τέσσερα μικρά γατάκια ήρθαν να

συμπληρώσουν την ευτυχία τους - τρία αγόρια

και ένα κοριτσάκι

Κανείς τους όμως δε φανταζόταν τις περιπέτειες

που περίμεναν την οικογένεια από δω και πέρα .



- ,/ -



Αυτό που τους απασχολούσε τώρα ήταν τι

ονόματα θα έδιναν στα τέσσερα μικρά γατάκια.

Το μικρότερο ήταν λίγο ντροπαλό και μαζεμένο.

Τον πιο πολύ καιρό του τού άρεσε να τον περνάει

κοντά στα λουλούδια ή στο περβάζι του παραθύρου

και να κοίταζει μακριά.

Όταν άρχισε να μιλάει , μιλούσε με στιχάκια:

«Αυτό είναι ένα παλιό παπουτσάκι

που μου κάνει για βαρκάκι" .

ή

« Σ' αγαπώ πολύ καλή μου μαμά-γάτα

κι όταν γίνω πλούσιος θα σου αγοράσω μια τσάντα" .
. .

Και φυσικά το ονόμασαν Ποιητή .

Το δεύτερο γατάκι ήταν μαστροχαλαστής.

Του άρεσε να διαλύει τα πράγματα - ρολόγια ,

ραδιόφωνα, να βγάζει τα πόδια απ ' τις καρέκλες, να

ανοίγει τα στυλό , τις ξυριστικές μηχανές - και

μετά να τα ξαναφτιάχνει.

Κι έτσι το ονόμασαν Μηχανικό.

Το τρίτο γατάκι δεν είχε ιδιαίτερο ταλέντο , παρq

μόνο να κάνει πάντα λάθη . Όταν κουνούσ την \
ουρά του , τα κατάφερνε έτσι ώστε να χτυ άει

κάποιο γυάλινο βάζο και να το σκορτιίξέι" Κ άτια
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στο πάτωμα. Όταν πήγαινε να καθίσει στο

τραπέζι για να φάει , θα έβαζε κατά λάθος τον

αγκώνα του μέσα στη σούπα . Κι άμα προσπαθούσε

να διαβάσει , αντί να κρατάει το βιβλίο κανονικά

το κρατούσε ανάποδα.

Ήταν βέβαια χαριτωμένο με όλες αυτές τις

αδεξιότητές του , αλλά ήταν φυσικό να το

ονομάσουν Χαζούλη .
..,

. ο για το γατάκι που ήταν κοριτσάκι , ε! αυτό πια

' '(αν ένας σίφουνας. Έξυπνο, σβέλτο , γρήγορο

είχε το αρμονικό κορμί ενός αθλητή. Μπορούσε

ιΥ_:'':-'-''''χό μη να παίζει με τρεις μπάλες του Πινγκ-πονγκ

~ συχρόνως σαν ένας τέλειος ταχυδακτυλουργός.

. Μπορούσε να κλοτσήσει μια πάνινη μπάλα από τη

~J:l. lD άκρη του δωματίου και να χτυπήσει ακριθώο
./ το στόχο στην άλλη άκρη. Μπορούσε να πηδάει

~ , το ένα κλαδί του δέντρου στο άλλο σαν
ακροθάτηο. Και φυσικά το ονόμασαν Αστραπή.



Της Αστραπής της άρεσε πολύ να παίζει

ποδόσφαιρο. Φτιάξαν λοιπόν μαζί με τ ' αδέλφια

της ένα γήπεδο δίπλα στο γκαράζ. Για δίχτυα του

γκολπόστ βάλανε ψαράδικο δίχτυ που το

στερεώσανε με δυο εερνεο. Παίζαν με μια

πολύχρωμη πάνινη μπάλα. Ο Ποιητής ήταν

τερματοφύλακας στην ομάδα της Ασπραπής και

ο Χαζούλης στην ομάδα του Μηχανικού. Ο Ποιητής

τις πιο πολλές φορές χάζευε ψηλά στον ουρανό

ονειροπολώντας κι έτσι ο Μηχανικός έβρισκε την

ευκαιρία να βάζει πολλά γκολ.

Αλλά και η Αστραπή δεν πήγαινε πίσω.

Μόλις με το πόδι της κλότσαγε την μπάλα για να

βάλει γκολ, ο Χαζούλης χοροπήδαγε από

ενθουσιασμό και η μπάλα πέρναγε κάτω από τα

πόδια του κι έμπαινε το γκολ.





Μια μέρα ο μπαμπάς-γάτος γύρισε σπίτι φέρνοντας

άσχημα νέα :

« Ξέρ ετε τώρα τελευταία κλέβουν μικρά γατάκια

στη γειτονιά » .

Η μαμά-γάτα κοίταξε τρομαγμένη τον μπαμπά-γάτο

και σκούπισε νευρικά τα χέρια της στην ποδιά της:

« Π ο ύ το ' μαθες αυτό: » ρώτησε.

«Από την ομάδα του δρόμου μας . Έχει

εξαφανιστεί η Τόπσυ του Κίτσου , η Μπέλα του

Τοτού και ο Τίγρης της Μαυρούλαο » .

«Αλλά ποιος και γιατί » , ρώτησε ψύχραιμα η

Αστραπή.

« Ή η αστυνομία της γειτονιάς που προσπαθ εί να

μας ξεφορτωθεί ή ο ι ίδ ιες οι οικογένειες που

μένουν εδώ γύρω κα ι θέλο υν ζωντανά παιχνίδια

για τα παιδιά τους . Φυσικά εμείς δεν πρόκειται να
; , " ,

κατσουμε με σταυρωμενα χερια , ο ,τι κι αν απ τα

δυο συμβαίνει» .

« Κα ι τι θα κάνουμε : » ρώτησε η μαμά-γάτα καθώ,ς

από ένστικτο πήγε κοντά στα παιδιά της.

Π . . λ . . , 11 Ι \ IJ~-q/
« ρεπει να ειμαστε πο υ ηροσεκτικοι - , απα~Iησβ 9
μπαμπάς-γάτος , χρησιμοποιώντας μια από \1 ις V

μεγάλες κουθέντεο του. 1\ \' " /
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Μ · ..• • . ~/~~« ηπως μπορω να κανω κατι κι ενω ; » , ρωτησε / . '
ανήσυχα ο Χαζούλης , γιατί ήξερε πόσο άγαρμπος .> Ι ~
και γκαφατζής ήταν πάντοτε . /' !
«Αυτό που θέλει να πει ο πατέραο », είπε γυρίζοντας YJt1JΙΙ'} ,
προς το Χαζούλη η Αστραπή , « ε ίνα ι πως θα Ι

πρέπει να είμαστε επιφυλακτικο ί και προσεκτικοί ~ Ιι

και να μην κάνουμε κάτι που θα τους έδινε την '
ευκαιρία να μας απαγάγουν».

Ο Ποιητής κλαψούρισε λίγο και δάκρυα έτρεξαν (Ι

απ ' τα μάτια του στη φοθερή ιδέα ότι μπορούσαν

να τον απαγάγουν. J
«Συγνώμη - μμμμ - αν έχυσα δάκρυα , ε ίναι

γιατί , μμμμμ ... ω.Θεέ μου , μμμμ ..., σνιφ , σνιφ ...»

Ο μπαμπάς-γάτος είπε τότε με σοβαρή αυστηρή

φωνή: « Κ ι εσείς παιδιά πρέπει από δω και πέρα

να είσαστε δυνατά, θαρραλέα, άφοθα και γρήγορα

και να προστατεύετε και την αδελφούλα σας την

Αστραπή » . ' ~/
/. / ~7-χX

Η Αστραπή τον κοίταξε ξαφνιασμένη . // /,/ / / / /
« Να ηροστατέψουν ... εμ~να ; Ποιος ; ο Πoι~τ~ς , I~ "
ο Μηχανικος και ο Χαζουλης ; Θα ΠΡOστατεΨ)1> '/111ι //~
μόνη μου τον εαυτό μου! » ~ .



ι '



« Λκο υ σεο τι σου είτια:» , της αντιγύρισε απότομα

ο μπαμπάς-γάτος.

« Λκο υ σεο τι σου είπε ο πατέρας σου;", είπε και

η μαμά-γάτα.

Η Αστραπή τα ' χασε με το ξέσπασμα των γονιών

της και μαζεύτηκε σε μια γωνιά μουρμουρίζοντας

σιγανά για να μην την ακούει κανείς ...

« Θα προστατέψω μόνη μου τον εαυτό μου ... Θα
προστατέψω μόνη μου τον εαυτό μου ".

Την άλλη μέρα , τα γατάκια βγήκαν πάλι έξω να

παίξουν το αγαπημένο τους παιχνίδι ... Ποδόσφαιρο.
Η μέρα ήταν πολύ καλή κι ο ήλιος έλαμπε

στεγνώνοντας τη λάσπη απ ' τη χθεσινοβραδινή

βροχή.

Ξαφνικά ο Χαζούλης γλίστρησε κι έπεσε πάνω

στο δίχτυ και μπλέχτηκε ανάμεσα στα σχοινιά .

Ο Μηχανικός και η Αστραπή έτρεξαν για να τον

βοηθήσουν. Γελώντας τον τράβηξαν έξω απ ' τα

δίχτυα κι έτσι δεν μπόρεσαν να δουν τι γινόταν

στην άλλη άκρη του «ηοδοσφα ιρ ι κο ύ» γηπέδου :

\

\
\ \
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ο Ποιητής παρακολουθούσε μια πεταλούδα , μια

μεγάλη όμορφη , χρυσαφιά και μαβιά πεταλούδα ,

που πέταξε με περίσσια χάρη μπρος απ ' τη μύτη του

και μετά έξω απ ' την αυλή στο δρόμο . Ο Ποιητής

ακολούθησε χορεύοντας την πεταλούδα , πέρασε

τον πέτρινο φράχτη και βρέθηκε έξω στον εχθρικό

κόσμο .

Όταν τα άλλα γατάκια κατάφεραν να ξεμπερδέψουν

το Χαζούλη απ ' τα δίχτυα και κατάληξαν και τα

τρία εξαντλημένα απ ' την προσπάθεια και

λασπωμένα στο έδαφος , η Αστραπή είδε το άδειο

τέρμα στην άλλη άκρη του γηπέδου.

« Πο ιητή !» φώναξε.

Ο Μηχανικός και η Αστραπή πετάχτηκαν όρθιοι

στα πόδια τους αμέσως. Ο Χαζούλης , πιο αργός ,

άργησε να καταλάβει τι είχε συμβεί , αλλά μόλις

το κατάλαβε πετάχτηκε πάνω ξαφνικά με τα πόδια

ανοιχτά , έτοιμα για μάχη και έριξε πάλι κάτω

στη λάσπη και την αδελφή του και τον αδελφό του .

Τελικά , κατόρθωσαν και οι τρεις να σκαρφαλώσουν

στην κορυφή του φράχτη και να κοιτάξουν το
/

δρόμο που περνούσε απέξω . Ήταν άδειος , ούτε -γάτος, ούτε άνθρωπος δε φαινόταν πουθενά . 0/ v'
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Όταν ο μπαμπάς-γάτος γύρισε εκείνο το βράδυ

στο σπίτι , έμαθε τα δραματικά νέα. Είχαν

απαγάγει τον Ποιητή! Αμέσως διάταξε την

υπόλοιπη οικογένεια να μείνει μέσα στο σπίτι και

να μην τολμήσει να ξεμυτίσει έξω απ ' αυτό. Κι

αυτός , για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, μαζί με

τους άλλους γάτους της γειτονιάς έψαχναν τους

δρόμους.

Στο μεταξύ η Αστραπή ήταν ανήσυχη .

« Πώο μπορούμε να καθόμαστε εδώ και να μην

κάνουμε τίτιοτα : » , μουρμούριζε στο Μηχανικό . Ο

Χαζούλης ήρθε κι αυτός κοντά τους και κάθισαν

και οι τρεις για λίγο σιωπηλοί και πολύ

δυστυχισμένοι.

«Ακο ύ στε ! » , είπε η Αστραπή , « σκεφτόμουνα

κάτι Πρώτα απ ' όλα μπορεί να μην έχουν απαγάγε ι

τον Ποιητή . Ίσως να παραπλανήθηκε μακρ ιά από

δω ακολουθώντας κάποια πεταλούδα , ένα πουλάκι

ή ό ,τι άλλο . Δεύτερο , δεν του αρέσει να πε ρπατάει

πολύ κι έτσι δέ χρειάζεται να πάμε πολύ μακρ ιά .

Τρίτο , θα ψάχνει για λουλούδια και όμορφα τοπία .

Ας το σκάσουμε με τρόπο λοιπόν , κι ας αρχίσο υμε

να ψάχνουμε στο δρόμο . Νομίζω πως μπορε ί να

ανακαλύψου με το μέρος που βρίσκεται ο Ποιητήο».
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Η Αστραπή σκέφτηκε λίγο ακόμη και συνέχισε:

" Π ρέπε ι, όμως να μεταμφιεστούμε . Σκέψου σε τι

μπορούμε να μεταμφιεστούμε , Μηχανικέ ".

" Η τελειότερη μεταμφίεση για μαο» είπε αργά ο

Μηχανικός , " ε ίνα ι να ντυθούμε σκυλιά ».

« Ο υχ !» , έκανε ο Χαζούλης.

" Πολύ καλή ιδέα " , είπε η Αστραπή , « αλλά ιιώο : » .

Μέσα σε λίγα λεπτά ο Μηχανικός μάζεψε τα

απαραίτητα πράγματα. πάλιές εφημερίδες , νερό

κι αλεύρι για να φτιάξουν κόλλα , κουτιά από

μπογιές που είχε φέρει στο σπίτι ο μπαμπάς-γάτος

απ ' τις εξερευνήσεις του στη γειτονιά ...

/ ,

/





Έκατσαν λοιπόν και οι τρεις κάτω και άρχισαν να

φτιάχνουν κεφάλια σκυλιών που θα τα φορούσαν

στο δικό τους κεφάλι. Όταν τα ετοίμασαν και

είδαν πως η μαμά-γάτα ήταν απασχολημένη να

φτιάχνει το φαγητό στην κουζίνα , όρμησαν έξω απ '

το σπίτι με τα ψεύτικα κεφάλια στα χέρια τους.

Μόλις βρέθηκαν έξω , φόρεσαν τα κεφάλια ,

σκαρφάλωσαν στο φράχτη και πήδησαν στον

απαγορευμένο κόσμο. Δεν είχαν στρίψει ακόμη

τη γωνιά και η Αστραπή γύρισε στο Χαζούλη :

«Για τ ' όνομα του Θεού , Χαζούλη! Έχεις φορέσει

το κεφάλι ανάποδα! "

Τα δυο γατάκια - ή μάλλον τα δυο σκυλάκια τώρα

πια - βοήθησαν το Χαζούλη να στρίψει το κεφάλι

στη σωστή του θέση.





Προχώρησαν ίσια μπροστά τους και πέντε σπίτια

πιο κάτω είδαν ένα καταπληκτικό σπίτι, χτισμένο

με κάτασπρη πέτρα, που το σκέπαζε ολόκληρο ένα

αναρριχώμενο φυτό με κάτασπρα λουλουδάκια

και με έναν κήπο γεμάτο από μαργαρίτες, πανσέδες,

τριαντάφυλλα και νερολούλουδα. Το σπίτι είχε

έντονα μπλε παντζούρια, που εκείνη τη στιγμή

ήταν ανοιχτά κι έτσι μπορούσε ο καθένας να

κοιτάξει μέσα. Τρεις μουσούδες σκυλιών κόλλησαν

πάνω στο τζάμι και τι βλέπουν; .... Καθισμένος
πάνω σ' ένα πολυτελέστατο καλάθι, ντυμένος με

μεταξωτό κοστούμι πειρατή , ο Ποιητής ...
-εφύλλιζε τις σελίδες ενός παιδικού βιβλίου ...
Αν οι χάρτινες μάσκες μπορούσαν να δείξουν

έκπληξη, θα την έδειχναν εκείνη τη στιγμή! Η

Αστραπή έτρεξε και δοκίμασε να ανοίξει την

πόρτα. Ήταν ανοιχτή και έτσι βρέθηκαν και οι

τρεις μέσα στο ίδιο δωμάτιο με τον αδελφό τουο «

τον Ποιητή .

- --
- "
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"Ω Θεέ μου , Παναγιά

τρία σκυλιά μες στο

δωμάτιο

και για μένα

δεν υπάρχει σωτηρία!-

Ο Ποιητής είπε δυνατά τους στίχους του και μετά

έκατσε τρέμοντας.

« Μην ανησυχείς , Ποιητή ... εμείς είμαστε ... Η , 1/
Αστραπή , ο Μηχανικούλης και ο Χαζούλης. Να , ιί/.
κοίτα!» /~ιY'

Και τράβηξαν απ' τα κεφάλια τους τις μάσκες τoυ~
«Ελα , λοιπόν » , είπε η Αστραπή « γρήγορα πριν

γυρίσει αυτός που σε απήγαγε » .

« Μ α, κάνετε λάθος ... εγώ τους διάλεξα ... δε ~~/,ί

αιιήναναν». /I~/)" ,
«Τώρα λες κουταμάρεο », είπε η ΑστραΠι{kαιιφε
μια γρήγορη κίνηση άρπαξε τον Ποιητή και τον

έριξε στον ώμο της και άρχισαν να τρέχουν -όαα

πιο γρήγορα μπορούσαν για το σπί;ι ΤOυ~ !~~tη~.

μητέρα και ατον πατέρα-γάτο. ί?I '~~

//
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Το γιόρτασαν όλοι στο σπίτι εκείνο το απόγευμα.

Δηλαδή σχεδόν όλοι Ο Ποιητής καθόταν σε μια

γωνιά πολύ δυσαρεστημένος και έπαιζε με τη ζώνη

του πειρατή.

«Λο ιπόν λεθέντεο μου » , είπε ο πατέρας-γάτος.

«Θα πρέπει να σας συγχαρώ για την τόλμη σας

κα ι την εξυπνάδα σας. Μάλιστα κερδίσατε το

δικαίωμα να έρχεστε μαζί μου στις περιπλανήσεις

μου στη γειτονιά. Αστραπή , ά'ντε σαν καλό κορίτσι

να φτιάξεις λίγο ζεστό ψαρότσαγο για τους ό.ντρες

του σπιτιού».

Η Αστραπή κοίταξε τον πατέρα και μετά τη μητέρα

της έτοιμη να κλάψει

« Να ι, καλή μου " , είπε η μαμά-γάτα. « Π ρέπε ι από

δω και πέρα να μάθεις να συμπεριφέρεσαι σαν

κορίτσι Πολύ γρήγορα θ ' αποκτήσεις δικό σου

σπίτι και παιδιά ".





«Και μόλις κάνω παιδιά θα τα βάλω να παίζουν στην

ποδοσφαιρική μου ομάδα» , είπε απότομα η

Αστραπή.

« Γ ι' αυτό που είιιετ; » , είπε ο μπαμπάς-γάτος , « θα

σ ' αφήσουμε μόνη σου με τη μητέρα σου να

ετοιμάσεις το βραδινό φαγητό . Ελάτε παιδιά ,

πάμε μια βόλτα. Έλα μαζί μας Ποιητή » .

Ένα δάκρυ κύλησε απ' τα μάτια του Ποιητή αλλά

ξεκίνησε κι αυτός αργά πίσω απ ' τα αδέλφια του .

«Τ ι κουταμάρες είναι αυτέτ; » , ξεφώνισε η Αστραπή ,

μόλις έκλεισε η πόρτα πίσω τους. Και από τη μανία

της κλότσησε την πάνινη μπάλα στην άλλη άκρη

του δωματίου, χτυπώντας τη μουσούδα του

καδραρισμένου ποντικιού .
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" Καλή μου Αστραπή», είπε η μητέρα της μ' ένα

στεναγμό.

"ο καιρός της ελευθερίας σου και του παιχνιδιού

τέλειωσε για σένα. Τώρα θα πρέπει να μάθεις να

μαγειρεύεις , να ράθειο , να καθαρίζεις το σπίτι και

να πλένεις τα ρούχα .... Είναι πολύ σπουδαίο να

έχεις πάντα ένα καθαρό και άνετο σπίτι για τον

άντρα σου. Ένα μέρος για να ξεκουράζεται μετά

από τη δουλειά του. Πρέπει να τον κάνεις

ευτυχισμένο ».

" Κ ι εγώ ; Εγώ δεν πρέπει να είμαι ευτυχισμένη

εηίσηο: »

" Κα ι βέβαια θα είσαι ευτυχισμένη κάνοντας τα

πράγματα που είναι καθήκον σου να κάνεις ... θα
δεις ... θα δεις ... Να, φόρεσε τώρα αυτή την ποδιά.

Θα ετοιμάσουμε το φαγητό πρώτα και μετά

θ ' αρχίσουμε να φτιάχνουμε ένα καινούριο σπιτικό

για σένα και την οικογενειά σου στην άλλη γωνιά

του γκαράζ».
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Πέρασε πολύς καιρός μέχρι ν ' αποφασίσε ι να

συμπεριφέρεται « σαν κορίτσι» η Αστραπή. Το

συζήτησε , αγωνίστηκε , πάλεψε ... όποτε της

δινόταν όμως η ευκαιρία έτρεχε έξω κρυφά για να

παίξει ποδόσφαιρο . Δυστυχώς όμως , η μαμά-γάτα

και ο μπαμπάς-γάτος ήταν πολύ αυστηρο ί στην

απόφασή τους .

Ύστερα από λίγο καιρό , ο Ποιητής , που δεν του

άρεσε να γυρίζει και να μαζεύει πράγματα στους

δρόμους , εξαφανίστηκε μια μέρα και δεν

ξαναφάνηκε. Η Αστραπή σκέφτηκε μήπως έκανε

λάθος που τον έφερε πίσω στο σπίτι την πρώτη

φορά. Έτσι αποφάσισε ν ' ακολουθήσε ι τις

διαταγές της μαμάς της και του μπαμπά της .

Γρήγορα λοιπόν εγκαταστάθηκε στο δικό της σπίτι

με τα δυο της παιδιά: ένα αγοράκι κι ένα

κοριτσάκι . Το κοριτσάκι ήταν φτυστό η Αστραπή

και το ίδιο ευκίνητο και αθλητικό . Το ονόμασαν

Αναλαμπή. Το αγοράκι που ήταν χαρού μενο και

γελαστό , το ονόμασαν Ευτυχούλη .

Οι καιροί είχαν αλλάξει κάπως και τώρα επέτρεπαν
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στα μικρά γατάκια να απομακρύνονται και λίγο απ '

το σπίτι. Η Αναλαμπή κι ο Ευτυχούλης τριγύριζαν

σ ' όλη τη γειτονιά και η Αναλαμπή βρήκε πολλές

φίλες για να κάνει παρέα. Η Αναλαμπή δεν πήγαινε

πουθενά χωρίς το καπέλο της - ένα καπέλο

γυρισμένο βέβαια ανάποδα , για να παίζει με άνεση ...
τι άλλο ... ποδόσφαιρο!

Ωστόσο. η μέρα που πάντοτε φοθόταν η Αστραπή .

ήρθε . Ήταν καιρός να πει στην Αναλαμπή να

βγάλει το καπέλο της , να αφήσει την ποδοσφαιρική

μπάλα της και να αρχίσει να ετοιμάζεται για

οικογένεια . Άρχισε λοιπόν να ράβει μια

καταπληκτική ποδ ιά που πίστευε πως θ άρεσε της

Αναλαμπής .

«Αναλαμπή », είπε πολύ γλυκά μια μέρα. «Δεν

μπορείς πια να βγαίνεις έξω και να παίζεις μπάλα .

Θέλω να σε μάθω πώς να φτιάχνεις μια καταπληκτική

σπεσιαλιτέ με τόνο » .

« Να φτιάχνω τι ; » , ρώτησε η Αναλαμπή.

« Μ ... μια καταπληκτική σπεσιαλιτέ με τόνο » ,

ξεροκατάπιε η Αστραπή .

« Μ ου κάνει κι ο σκέτος τόνος. Γεια σου , μαμά! »



«Στάσο υ μια στιγμή. Να , κοίταξε εδώ" , είπε η

Αστραπή , δείχνοντας την ποδιά που είχε ράψει.

«Σε τι χρησιμεύει αυτό ; "

« Π ρέπε ι ν ' αρχίσεις να ετοιμάζεσαι για τη δουλειά

της ζωής σου , καλή μου . Πρέπει να μάθεις να ράθεκ;

και να μαγειρεύεις, να καθαρίζεις το σπίτι και να

πλένεις τα ρούχα. Είναι πολύ σπουδαίο να έχεις

ένα καθαρό , άνετο σπίτι για τον άντρα σου για να

ξεκουράζεται μετά τη δουλειά του. Πρέπει να τον

κάνεις ευτυχισμένο ».

Η Αναλαμπή κοίταξε για αρκετή ώρα τη μητέρα

της . Μετά έβαλε το δάχτυλο μες στο στόμα και

ένα παρατεταμένο σφύριγμα ακούστηκε.

Μέσα σε μισό δευτερόλεπτο το σπίτι γέμισε από

γάτες και γάτους που έτρεξαν για συμπαράσταση.

Παντού γατιά ... πάνω στο τραπέζι, στο περβάζι του

παραθυριού , στο τζάκι , στην κουνιστή καρέκλα ....
όλα ντυμένα με τζιν και ποκάμισα. Κάθισαν με

σταυρωμένα χέρια περιμένοντας την Αναλαμπή

να πει κάτι.
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