Ο νέος πρίγκηπας
Κατερίνα Θεοδωρακοπούλοσ
Ήηαλε δπό ρώξεο γεηηνληθέο ηόζν όκνξθεο πνπ όινη ραίξνληαλ λα πεξπαηνύλ ζηα ιηβάδηα ηνπο, λα
ινύδνληαη ζηηο ζάιαζζέο ηνπο, λα κπξίδνπλ ηα επσδηαζηά ινπινύδηα ηνπο… Καη νη δπό ιανί δνύζαλ
ηξηζεπηπρηζκέλνη, είραλ κεηαμύ ηνπο θηιία θαη ν θαζέλαο επηζθεπηόηαλ ηελ δηπιαλή ρώξα ζηηο γηνξηέο θαη
ζηηο αγνξέο. Αιιά κηα κέξα, έλαο θαθόο άξρνληαο αλέβεθε ζην ζξόλν ηεο πην όκνξθεο θαη γηα αθνξκή
αζήκαληε θήξπμε ζηνπο γείηνλεο ηνλ πόιεκν. Μάηαηα ν βαζηιηάο ηνπο πξνζπαζνύζε λα ηνλ ζπλεηίζεη.
Οη δπν ρώξεο άξρηζαλ λα πνιεκνύλ ε κηα ηελ άιιε θαη νη δπν ιανί ήηαλε δπζηπρηζκέλνη δηόηη
θαλέλαο δελ αγαπνύζε ηνλ πόιεκν. Η ραξά έιεηςε από παληνύ θαη θαλείο δελ κηινύζε γηα ηίπνηε άιιν παξά
γηα ηνλ πόιεκν. Αιιά ηόηε αθνύζηεθε έλα ραξνύκελν λέν πνπ θπθινθόξεζε παληνύ.
Η βαζίιηζζα ήηαλε έγθπνο θαη ζε ελλέα κήλεο ζα γελλνύζε ηνλ λέν πξίγθεπα. Η βαζίιηζζα δελ είρε
άιια παηδηά, γη απηό ε ρώξα ηεο γέκηζε ραξά θαη όινη ηεο εύρνληαλ λα γίλεη ν λένο πξίγθεπαο έμππλνο θαη
δπλαηόο θαη λα ζηακαηήζνπλ νη πόιεκνη πνπ βαζαλίδαλε ηνπο δπν ιανύο.
Τόηε κηα παξάμελε γηαγηά θπθινθόξεζε ζηε ρώξα θαη δήηεζε λα ηεο δείμνπλε ην παιάηη γηα λα
ζπλαληήζεη ηελ βαζίιηζζα.
Όηαλ αλέβεθε ζηελ βαζηιηθή αίζνπζα θαη είδε ηελ βαζίιηζζα ηελ πιεζίαζε ακέζσο, ράηδεςε ηελ
θνηιηά ηεο θαη ηεο έδσζε πνιιά θηιάθηα. Ύζηεξα ηξαγνύδεζε ζην κσξό έλα ηξαγνύδη:
«Θα γελλεζείο ήιηνο ιακπξόο
εηξεληθόο θαη δπλαηόο
θη όινη ζα ζ’ αγαπάλε.
Τα δπν βαζίιεηα εζύ ζα ελώζεηο
θαη εηξήλε θαη ραξά θη αγάπε
παληνύ εζύ ζα δώζεηο.»
Ύζηεξα είπε ζηελ βαζίιηζζα: βάιε θη εζύ ην ρέξη ζνπ λα ρατδέςεηο ην κηθξό πξηγθεπόπνπιν πνπ
έξρεηαη ζηνλ θόζκν!
Σηελ αξρή ε βαζίιηζζα αθνύκπεζε θνβηζκέλε ην ρέξη ηεο κα έλνησζε έλα κηθξό ράηδεκα, ζαλ έλα
ηόζν δα ραξνύκελν πήδεκα θαη θώλαμε ραξνύκελε:
-Τν παηδάθη κνπ κε ρατδεύεη, κνπ ζηέιλεη ραξνύκελν ρηύπεκα! Καη ηόηε ε βαζίιηζζα άξρηζε λα
ρατδεύεη κε ραξά ηελ θνηιηά ηεο θαη ην πξηγθεπόπνπιν απαληνύζε κε πην ραξνύκελα ρηππήκαηα.
«Βαζίιηζζά κνπ», είπε ηόηε ε γηαγηά, «ηώξα πνπ έρεηο ην πξηγθεπόπνπιν ζηελ θνηιηά ζνπ, ζα ηνπ
κάζεηο πώο λα γίλεη έλαο αιεζηλόο βαζηιηάο πνπ ζα θέξεη ηελ εηξήλε θαη ηελ αιιειεγγύε ζην βαζίιεηό ζαο.
»Κάζε κέξα ζα ηνπ ηξαγνπδάο ην ηξαγνύδη πνπ ηνπ ηξαγνύδεζα..
»θαη ζηνλ πεξίπαηό ζνπ ζα ηνπ δείρλεηο ηελ νκνξθηά ηεο ρώξαο ζνπ, ηελ αγάπε ζνπ θαη ηελ αγάπε
όινπ ηνπ ιανύ θαη ηελ ζνθία ησλ γελλαίσλ αλζξώπσλ.
»Καη ζα ηνπ εμεγήζεηο ηε ραξά ηνπ Βαζηιηά παηέξα ηνπ θαη όινπ ηνπ ιανύ. Θα ηνπ ιεο όηη όινη
πεξηκέλνπλ πνιύ πεξήθαλνη ηε γέλλεζή ηνπ θη εύρνληαη λα θέξεη εηξήλε θη επηπρία».
Όηαλ ε γηαγηά έθπγε, ε Βαζίιηζζα δηεγήζεθε ηα λέα ζηνλ άληξα ηεο, ηνλ Βαζηιηά. Καη ν Βαζηιηάο
όηαλ άθνπζε, είρε κεγάιε έθπιεμε. Αιιά ακέζσο κεηά, άξρηζε θη απηόο λα ηξαγνπδάεη ζην κσξό, καδί κε
ηε Βαζίιηζζα… θαη ην ράηδεπε.. θαη ηνπ κηινύζε θαη ηνπ έθθξαδε ηελ ραξά θαη ηελ αγάπε ηνπ. Τνπ έιεγε
όηη απηόο ζα απαιιάμεη ηε ρώξα από ηνλ πόιεκν θαη ηε δπζηπρία. Καη όινο ν ιαόο, πνπ είρε κάζεη γηα ηελ
επίζθεςε ηεο παξάμελεο γηαγηάο, έλσλε ηηο επρέο ηνπ κε ηελ βαζίιηζζα!
Καη όηαλ ε Βαζίιηζζα θαηέβαηλε ζηνλ θήπν γηα λα δείμεη ζηνλ κηθξό πξίγθεπα ηηο σξαίεο
ηξηαληαθπιιηέο θαη λα κπξίζεη ην άξσκά ηνπο, ν Βαζηιηάο παξάγγειλε ηα πην όκνξθα ηξηαληάθπιια από
όια ηα ρξώκαηα γηα λα ζηνιίζνπλ ην δσκάηηό ηεο. Καη ηνπ έιεγε, ρατδεύνληάο ην απαιά: όπσο απηά ηα

ηξηαληάθπιια είλαη παλέκνξθα θαη κπξσκέλα, έηζη θαη ε ςπρή ζνπ, θακάξη κνπ, ζάλαη επγεληθή θαη ζα έρεη
ην άξσκα ηεο αμίαο θαη ηεο αξεηήο ζνπ!
Καη νδεγνύζε ηελ βαζίιηζζα θάζε κέξα ζηα πην σξαία κέξε θαη ηεο έδεηρλε ηηο απέξαληεο
ζάιαζζεο, θαη ηα θαηαπξάζηλα ιηβάδηα, θαη ηα βνπλά θαη ηηο βνπλνθνξθέο, θαη ηα πνηάκηα θαη ηα ξπάθηα
θαη ηνλ ήιην, ηελ ώξα πνπ αλέηειιε νινπόξθπξνο κέζα από ηελ ζάιαζζα…θαη ηνλ θαηαγάιαλν νπξαλό θαη
ηελ βξνρή κε ηηο δηακαληέληεο ζηαγόλεο…θαη ην νπξάλην ηόμν κεηά ηελ βξνρή… Καη ε βαζίιηζζα ζαύκαδε,
ζαύκαδε, ζαύκαδε θαη δηεγόηαλ ζην κσξό ηεο όιε απηήλ ηελ νκνξθηά ηεο ρώξαο ηνπο θαη ηνπ έιεγε πόζν
θαιόο είλαη ν Θεόο πνπ δίλεη ζηνπο αλζξώπνπο ηόζεο ραξέο…
Κη όηαλ έπαηξλε ην γεύκα ηεο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο βαζηιηά, εμεγνύζε ζην κσξό ηεο πόζα δώξα ε
κεγάιε κάλα Φύζε ηνπο δίλεη θαζεκεξηλά…πνξηνθάιηα θαη κήια θαη αριάδηα θαη θεξάζηα θαη θξάνπιεο
θαη ρίιηα άιια πεληαλόζηηκα θξνύηα θαη θαγεηά!
Έηζη ν κηθξόο πξίγθεπαο κεγάισλε κεο ζηελ αγάπε θαη ηελ ραξά θαη όηαλ γελλήζεθε όινη
ζαύκαζαλ ηελ νκνξθηά ηνπ… Καη θαζώο κεγάισλε, ηα κάηηα ηνπ έιακπαλ από εμππλάδα θαη θαινζύλε.
Καη όινη όζνη ηνλ πιεζίαδαλ, ήζειαλ λα γίλνπλ θίινη ηνπ.
Καη όηαλ έθζαζε ε ώξα λα θπβεξλήζεη ηελ ρώξα ηνπ, επηζθέθζεθε ηνλ Βαζηιηά ηεο γεηηνληθήο
ρώξαο θέξλνληαο δώξα θαη θάιεζε ηνπο δύν ιανύο θαη ηνπο δήηεζε λα δήζνπλ κε θηιία θαη ζπλεξγαζία θαη
αληάιιαμαλ ηα πξντόληα ηνπο, ηα ηξαγνύδηα ηνπο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπο. Έηζη από θάζε ρώξα πήγαηλαλ θαη
πάιη λα γηνξηάζνπλ ζηηο γηνξηέο ησλ γεηηόλσλ ηνπο… όπσο πξηλ. Καη μέραζαλ εληειώο όηη ζην παξειζόλ
πνιεκνύζαλ κεηαμύ ηνπο.
Καη ε κακά Βαζίιηζζα έπαηξλε ηελ άκαμά ηεο θαη θαηέβαηλε θάζε κέξα ζην πάξθν θαη ζηηο γεηηνληέο
ησλ δύν ρσξώλ. Έβξηζθε ηηο λεαξέο θνπέιεο θαη ηηο κακάδεο θαη ηνπο δηεγόηαλ ην κπζηηθό ηεο θαιήο
γηαγηάο: πώο λα πεξηκέλνπλ ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνύ ηνπο κεο ζηελ ραξά θαη ηελ αγάπε, πώο λα ηνπ
καζαίλνπλ ηηο νκνξθηέο ηεο ρώξαο ηνπο, πώο λα ηνπ κηινύλ γηα ηελ εηξήλε, ηελ θαινζύλε, ηελ αγάπε, ηελ
ζνθία θαη ηελ δηθαηνζύλε ησλ αλζξώπσλ, ηελ αξκνλία, ηε κνπζηθή θαη ηελ νκνξθηά… γηα λα δήζεη ν ιαόο
ηνπο πάληα κεο ζηελ εηξήλε θαη ηελ νκόλνηα, ηελ νκνξθηά θαη ηελ αγάπε!

