Ο ΚΑΛΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ
ΚΑΙ
Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

Το παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας από την πλευρά του λύκου

Το δάσος ήταν το σπιτικό µου.
µου Ζούσα εκεί και νοιαζόµουν γι' αυτό.
Προσπαθούσα να το διατηρώ τακτικό και καθαρό.
Κάποτε, µια ηλιόλουστη µέρα,
µέρα ενώ προσπαθούσα να συµµαζέψω κάτι σκουπίδια
που είχε παρατήσει ένας κατασκηνωτής,
κατασκηνωτής άκουσα βήµατα. Πήδηξα πίσω από ένα
δέντρο και είδα ένα µικρό κορίτσι να έρχεται από ένα µονοπάτι, κρατώντας
ένα καλάθι. Μου φάνηκε ύποπτη από την αρχή γιατί φορούσε αστεία ρούχα
ολοκόκκινα, και το κεφάλι της ήταν καλυµµένο µε µια κουκούλα σαν να µην
ήθελε να την αναγνωρίσουν.
αναγνωρίσουν

Φυσικά, την σταµάτησα για να ερευνήσω το ζήτηµα. Την ρώτησα ποια ήταν,
πού πήγαινε, από πού ερχόταν κλπ. Μου είπε µια ιστορία για κάποια
γιαγιά, που πήγαινε να την επισκεφθεί και να της πάει φαγητό.
Έδειχνε βασικά έντιµο άτοµο, αλλά βρισκόταν στο δάσος µου και έδειχνε
ύποπτη µ' αυτά τα ρούχα. Έτσι αποφάσισα να της δείξω πόσο σοβαρό ήταν...
να εισβάλλει έτσι, χωρίς ειδοποίηση, ντυµένη αστεία.
Την άφησα να συνεχίσει αλλά έτρεξα πριν από αυτήν στο σπίτι της γιαγιάς
της. Όταν συνάντησα την συµπαθητική γριούλα, της εξήγησα το πρόβληµά µου
και συµφώνησε ότι η εγγονή της χρειαζόταν ένα µάθηµα. Η γριούλα
συµφώνησε να κρυφτεί ώσπου να την φωνάξω. Έτσι, κρύφτηκε κάτω από το
κρεβάτι. Όταν έφτασε το κορίτσι, την κάλεσα να µπει στην κρεβατοκάµαρα
όπου βρισκόµουν στο κρεβάτι ντυµένος σαν τη γιαγιά. Το κορίτσι ήλθε, µε
τα κόκκινα µαγουλά της, και είπε κάτι άσχηµο για τα µεγάλα µου αυτιά. Με
είχαν προσβάλει κι άλλοτε και έτσι προσπάθησα να πω κάτι θετικό. Είπα
ότι, ίσως, τα µεγάλα µου αυτιά, µου επέτρεπαν να την ακούω καλλίτερα.
∆ηλαδή έδειχνα ότι την συµπαθούσα και ήθελα να προσέχω αυτά που λέει.
Αλλά έκανε άλλο ένα καλαµπούρι για τα γουρλωτά µου µάτια. Τώρα
καταλαβαίνετε πώς άρχισα να αισθάνοµαι γι' αυτό το κορίτσι, που έβαζε
ένα ευγενικό προσωπείο, αλλά ήταν τόσο κακοήθης. Παρ' όλα αυτά, έχω την
τακτική να γυρίζω και το άλλο µάγουλο, και της είπα ότι τα γουρλωτά µου
µάτια µε βοηθούν να την βλέπω καλλίτερα. Η επόµενη προσβολή στ' αλήθεια
µε νευρίασε. Έχω κάποιο σύµπλεγµα για τα µεγάλα µου δόντια κι αυτό το
κορίτσι έκανε µία προσβλητική παρατήρηση. Ξέρω ότι θα έπρεπε να µην χάσω
την ψυχραιµία µου, αλλά πήδηξα από το κρεβάτι και της φώναξα πως τα
µεγάλα µου δόντια ήταν χρήσιµα για να την φάω καλλίτερα.
Τώρα ας είµαστε ειλικρινείς, κανείς λύκος δεν θα έτρωγε ποτέ ένα
κορίτσι, όλοι το ξέρουν αυτό, αλλά αυτό το τρελλοκόριτσο άρχισε να
τρέχει γύρω-γύρω ουρλιάζοντας κι εγώ προσπαθούσα να την φτάσω για να την
ηρεµήσω. Έβγαλα και τα ρούχα της γιαγιάς, αλλά αυτό φάνηκε να
χειροτερεύει τα πράγµατα. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε µε δυνατό κρότο και
ένας µεγαλόσωµος τύπος στεκόταν εκεί µε το τσεκούρι του. Τον κοίταξα και
κατάλαβα ότι είχα βρει τον µπελά µου. Υπήρχε ένα ανοιχτό παράθυρο πίσω
µου και την κοπάνησα.
Θα ήθελα να µπορούσα να πω πως εδώ τελειώνει η ιστορία. Όµως, αυτή η
γριούλα γιαγιά ποτέ δεν είπε την δική µου πλευρά της κατάστασης. Σύντοµα
κυκλοφόρησε η φήµη ότι ήµουν κακός και µοχθηρός. Όλοι άρχισαν να µε
αποφεύγουν. ∆εν ξέρω τι έγινε το κοριτσάκι µε τα αστεία κόκκινα ρούχα,
όµως, εγώ δεν έζησα από τότε καλά. Έτσι αποφάσισα να σας γράψω την
ιστορία µου.

Με εκτίµηση ... ο λύκος...

