Το τωριό τοσ καβγά
ποσ έγινε εργαστήριο της ταράς
Η Εηξήλε θαη ε Φσηεηλή δελ είραλ πάεη πνηέ ζην ρσξηφ ηεο κακάο ηνπο.
-Δελ είλαη λα παηήζεη θαλείο εθεί, ε κακά, πνπ ηε ιέγαλε Επγελία, ηνπο έιεγε.
Είλαη ην ρσξηφ ηνπ θαβγά. Όηαλ παο εθεί, αξξσζηαίλεηο.
Η Εηξήλε θαη ε Φσηεηλή δελ μέξαλε ηη ζα πεί ρσξηφ ηνπ θαβγά, γη’ απηφ
ζέιαλε πνιχ λα πάλε λα ην γλσξίζνπλ.
Μηα κέξα ινηπφλ πνπ ε κεηέξα ηνπο πήγε ζηελ θνπκπάξα ηνπο θαη έκεηλε
ιίγεο κέξεο, ε Εηξήλε θαη ε Φσηεηλή απνθάζηζαλ λα πάλε κφλεο ηνπο ζην ρσξηφ.
Όηαλ έθζαζαλ, άθνπζαλ θσλέο. Τξφκαμαλ θαη ξψηεζαλ κηα γηαγηά.
-Τη γίλεηαη εδψ;
Τη ζπκβαίλεη;
Η γηαγηά φκσο δελ ηηο άθνπζε, γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή ζήθσλε κηα ζθνχπα, πην
κεγάιε απ’ απηήλ, θαη ηελ θαηέβαδε ζηνλ πνπφ κηαο άιιεο γηαγηάο!
-Γηαγηά, γηαγηά, ζέινπκε λα ζνπ κηιήζνπκε, είπαλ ηα θνξίηζηα…
Μα ε γηαγηά θψλαδε πνιχ θαη δελ άθνπγε… Ύζηεξα πήξε κηα θαηζαξφια θαη
εηνηκάζζεθε λα ηελ πεηάμεη ζηελ άιιε γηαγηά!
Έηζη ηα θνξίηζηα θχγαλε θαη πξνρψξεζαλ πξνο ηελ πιαηεία.
Σηελ πιαηεία, ζην θαθελείν, θάζνληαλ κφλνλ άλδξεο. Σε θάζε ηξαπέδη ηνπ
έλαο, κνλαρφο. Όκσο φινη θσλάδαλε θαη ηα θνξίηζηα θαηάιαβαλ φηη ν θαζέλαο έβξηδε
ηνλ άιιν.
Τα θνξίηζηα κείλαλε κε αλνηρηφ ην ζηφκα, ηφζν μαθληάζηεθαλ.
Έηζη θχγαλε γξήγνξα απφ ηελ πιαηεία θαη γπξίζαλε ζηηο γεηηνληέο… .
Εθεί ζηηο πφξηεο θάζνληαλ άλζξσπνη κε ζθνχπεο θαη καιψλαλε. Πνπ θαη πνπ
ζεθψλαλε ςειά ηηο ζθνχπεο θαη θνβέξηδαλ φινλ ηνλ θφζκν.
Τα θνξίηζηα πιεζίαζαλ πνιχ επγεληθά θαη θψλαμαλ δπλαηά:
-Τη είλαη εδψ;
-Τν ρσξηφ ηνπ θαβγά, θσλάμαλε πνιχ πεξήθαλα φινη καδί.
-Τα παηδηά ζαο πνχ είλαη; ξψηεζαλ ηα θνξίηζηα.
-Είλαη άξξσζηα απάληεζαλ φινη καδί νη άλδξεο θαη άξρηζαλ λα θιαίλε.
-Γηαηί θιαίηε; ξψηεζαλ πάιη ηα θνξίηζηα; Καη γηαηί δελ ρακνγειάηε πνηέ;
-Τν ρακφγειν ην βιέπνπκε κφλν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.
-Τν ρακφγειν δελ ππάξρεη κφλν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Μπνξεί λα ην έρεηε
φινη.
Πψο; ξψηεζαλ πάιη φινη καδί θαη αλνίμαλε ην ζηφκα ηνπο!
-Να θάλεηε σξαίεο νηθνγέλεηεο.
-Καη πψο λα ηηο θάλνπκε;

-Να παληξεπηείηε, εζείο ηα παιεθάξηα κε θνπέιεο. Καη νη θνπέιεο κε
παιεθάξηα. Να αγαπήζεηε πνιχ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ζαλ έιζεη ε αγάπε, ζα έξζεη θαη
ε ραξά. Καη λα θάλεηε πνιιά παηδηά θαη λα ηνπο δψζεηε ηε ραξά ζαο, ακέζσο κφιηο
ηα ληψζεηε ζηελ θνηιηά ηεο γπλαίθαο ζαο… .
Να ηνπο ηξαγνπδάηε, λα ρατδεχεηε ηελ θσιηά ηνπο, πνπ είλαη ε θνηιηά ηεο
γπλαίθαο ζαο, λα ηνπο ηξαγνπδάηε, λα ηα πεγαίλεηε πεξίπαην, λα θηιάηε ηε θσιηά
ηνπο!
Να θάλεηε επηπρηζκέλν ην κσξφ… θη έηζη φηαλ ζα κεγαιψζεη θαη ζα βγεη έμσ
απφ ηελ θσιηά ηεο γπλαίθαο ζαο, λα μέξεη λ’ αγαπάεη, λα μέξεη λα ραίξεηαη θαη λα
δεκηνπξγεί, λα μέξεη λα ζθνξπίδεη ηελ επηπρία…
-Κακκηά θνπέια ζην ρσξηφ καο δελ μέξεη λα αγαπάεη θαη λάλαη ραξνχκελε
είπαλ δπν παιεθάξηα. Οη δηθέο καο θνπέιεο είλαη άζρεκεο θαη θσλαθινχδεο θαη φιε
κέξα ηζαθψλνληαη…
Αρ! Πφζν φκνξθεο είζζε εζείο θαη θαιέο!
Πφζν ζάζεια εζέλα λα πάξσ γπλαίθα κνπ, εζέλα λα παληξεπηψ, ιέεη ην έλα
παιεθάξη ζηελ Φσηεηλή.
-Κη εγψ εζέλα, ιέεη ην άιιν παιεθάξη ζηελ Εηξήλε…
Αρ πεο κνπ πσο δέρεζαη λα γίλεηο γπλαίθα κνπ είπαλ θαη ηα δπφ παιεθάξηα
καδί.
Γέιαζαλ ε Εηξήλε θαη ε Φσηεηλή θαη θνίηαμαλ ηα παιεθάξηα ζηα κάηηα…
Είδαλ φηη ηα κάηηα ηνπο δελ έκνηαδαλ κε ησλ άιισλ, ήηαλ ηξπθεξά θαη δσεξά,
πσο έιακπαλ απφ ραξά…
-Θα γπξίζνπκε θη εκείο πίζσ ζην ρσξηφ καο πνπ ην ιέλε «Εξγαζηήξη» γηα λα
κηιήζνπκε ζηε κεηέξα καο λα ηεο πνχκε πσο ζα παληξεπηνχκε εδψ.
Έθπγαλ ινηπφλ θαη γχξηζαλ πίζσ ζην ρσξηφ ηνπο ην «Εξγαζηήξη».
Είπαλε ζηε κακά ηνπο πσο βξήθαλε ζην ρσξηφ ηεο, ην ρσξηφ ηνπ θαβγά, δχν
θαιά παιεθάξηα γηα λα παληξεπηνχλ.
Η κακά Επγελία ζχκσζε.
-Γηαηί κε παξαθνχζαηε θαη πήγαηε ζ’ απηφλ ηνλ ηφπν;
Πψο είλαη δπλαηφλ λα δήζεηε ζ’ έλα ηέηνην κέξνο φπνπ φινη είλαη άξξσζηνη;
Είζζε ηξειέο; Πψο ζα παληξεπηείηε αγφξηα απφ θεη;
Εγψ έθπγα επεηδή δελ κπνξνχζα λα δήζσ θη αγάπεζα ηνλ παηέξα ζαο ζ’ απηφ
ην επγεληθφ ρσξηφ…
Σαο αλαζξέςακε κε ηνλ παηέξα ζαο κε ηελ πην κεγάιε αγάπε γηα λα
παληξεπηείηε θαινχο θαη ζνθνχο αλζξψπνπο θαη λα δεκηνπξγήζεηε ηηο πην σξαίεο
νηθνγέλεηεο…
Δελ ζέισ λα μαλαθνχζσ θάηη ηέηνην!
Δελ ζέισ λα ζαο ζπζηάζσ…
-Μακά, εζχ καο έιεγεο φηη ε αγάπε θαη ε πξνζθνξά δελ είλαη ζπζία, αιιά ε
πην κεγάιε ραξά…
Ξέξνπκε ηνλ θαυκφ ζνπ…

Άζε καο λα πάκε θαη λ’ αιιάμνπκε ην ρσξηφ ζνπ…
-Θα ην ζπδεηήζνπκε κε ηνλ παηέξα ζαο, είπε ε Επγελία.
Τελ άιιε κέξα ηα δπφ παιεθάξηα ήιζαλ ζην ρσξηφ ησλ θνξηηζηψλ γηα λα
δεηήζνπλ ην ρέξη ηνπο.
-Αλ αγαπάο ην ρσξηφ ζνπ ζα καο δψζεηο ηηο ζπγαηέξεο ζνπ…
-Θα παληξεπηνχκε κακά, είπαλ κε κία θσλή ε Εηξήλε πξψηε ?????, γηα λα
θάλνπκε ην ρσξηφ ζνπ ζαλ ην δηθφ καο ρσξηφ: «εξγαζηήξη» θαη ζα ην πνχκε
«Εξγαζηήξη ηεο ραξάο».
Η κακά Επγελία ήηαλ ε πην ζνθή γπλαίθα ηνπ ρσξηνχ. Όινη ζην «εξγαζηήξη»
εθείλελ ξσηνχζαλ γηα λα βξνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο.
Σθέθζεθε πνιχ θαη ζην ηέινο είπε:
-Πάκε λα ην θάλνπκε ην ρσξηφ έλα εξγαζηήξη ηεο αγάπεο!
Πήγαλε ινηπφλ φινη καδί –κάλα θαη θφξεο.
Γλψξηζε ε κακά Επγελία θαιχηεξα ηνπο γακπξνχο θαη ηνπο αγθάιηαζε.
Ύζηεξα θάλαλε ηνπο γάκνπο κε ραξέο θαη παλεγχξηα.
Σε ιίγν θαηξφ νη δχν αδειθέο πεξηκέλαλε κσξφ.
-Τψξα, είπε ε κάλα, ζα θαινδερζνχκε ηα κσξά πνπ κεγαιψλνπλ ζηελ
θνηιίηζα ζαο. Έηζη ηα ράτδεπαλ θαη ηνπο ηξαγνπδνχζαλ θαη ηνπο κηινχζαλ φιν
αγάπε.
-Όηαλ πεγαίλεηε πεξίπαην, λα ηνπο δείρλεηε ηηο ιίκλεο, ηε ζάιαζζα, λα ηνπο
κηιάηε γηα ηα ςαξάθηα, λα ηνπο δείρλεηε ηνλ ήιην θαη ηα βνπλά, ηα ινπινχδηα θαη ηα
δέλδξα, ην θεγγαξάθη θαη λα ηνπο ηα ιέηε ηξαγνπδψληαο, έηζη πνπ λα ληψζνπλ φιε
ηελ ραξά πνπ καο δίλνπλ. Πνπ καο δίλεη ε ιίκλε πνπ θαζξεθηίδεη ην θεγγαξάθη θαη
κέζα ηεο ηξέρνπλε ηα ςάξηα.
Να ρατδεχεηε ηα παηδάθηα θαη ηνπο παππνχδεο θαη ηηο γηαγηάδεο θαη λα ηνπο
ιέηε πφζν ηνπο αγαπάηε…
Ύζηεξα λ ρνξεχεηε θαη λα ιέηε ζηα κσξά ζαο φηη ζα γίλνπλ ζπνπδαίνη
άλζξσπνη… θη φηη ζαο δίλνπλ ηελ πην κεγάιε ραξά ζηνλ θφζκν. Έηζη ζα γελλεζνχλε
θαηαπιεθηηθά παηδηά!
Καη γελλήζεθαλ!
Δελ κνηάδαλε θαζφινπ κε ηα άιια κσξά. Τα καηάθηα ηνπο ήηαλ δσεξά θαη
ιακπεξά, γπξίδαλε απφ δσ θη απφ θεη θαη θνίηαδαλ ην θάζε ηη θαη πάληα γεινχζαλε.
Κνίηαδαλ ηνπ γνλείο ηνπο ζην ζηφκα θαη ζηα κάηηα θαη κε ηα καηάθηα ηνπο
ηνπο κηινχζαλε.
Όηαλ ηα παηδηά κεγάισζαλ πήγαλε ζην ζρνιείν θαη γίλαλε νη θαιχηεξνη
καζεηέο θαη βνεζνχζαλ ηα’ άιια παηδηά.
Σην ρσξηφ ηνπ θαβγά θαλείο δελ ην έθαλε απηφ, κφλνλ καιψλαλε.
Γη απηφ, φηαλ κεγάισζαλ θη έγηλαλ άλδξεο, ν θφζκνο δηάιεμε απηνχο λα
γίλνπλ πξφεδξνη ηεο πφιεο ηνπο.
Έηζη ην ρσξηφ απέθηεζε ηνπο πην ηθαλνχο, πην θαισζπλάηνπο θαη
ραξνχκελνπο πξνέδξνπο. Κη φινη ηνπο ζαχκαδαλ…

Όκσο νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ είραλ παξαηεξήζεη πψο ηα κεγαιψλαλε νη
καλάδεο ηνπο φηαλ ηα πεξηκέλαλε λα γελλεζνχλ. Καη ζηγά-ζηγά λέεο θνπέιεο πνπ
πεξηκέλαλε παηδί, άξρηζαλ λα κηκνχληαη ηηο καλάδεο ησλ πξνέδξσλ.
Καη θάζε κσξφ πνπ γελληφηαλ είρε ηα ίδηα γειαζηά κάηηα νπ κηινχζαλ, έθαλε
πνιινχο θίινπο, πνηέ δελ ηζαθσλφηαλ θαη ε δαζθάια ραηξφηαλ ηελ θαισζχλε θαη
ηελ εμππλάδα ηνπο.
Σηγά-ζηγά, φιν θαη πην πνιιά παηδηά γελληψληαλ κέζα ζηελ αγάπε θαη ζηε
κνπζηθή θαη ζηε ραξά… θη έηζη ην ρσξηφ ηνπ θαβγά άιιαδε.
Καβγαηδήδεο κείλαλε κφλν ιίγνη γέξνη, κα θη απηνί δελ είραλ ηφζε φξεμε, γηα
θαβγά, γηαηί παληνχ αληερνχζε ην γέιην.
Καη θάπνηα κέξα ην ρσξηφ έγηλε ην ρσξηφ ηεο ραξάο. Τψξα αθνχγνληαλ ηα
σξαηφηεξα ηξαγνχδηα, ν έλαο βνεζνχζε ηνλ άιινλ θη φινη ήηαλε θίινη θαη
ζπλεξγάδνληαλ θη έρηηζαλ μαλά θαη νξγάλσζαλ ην πην φκνξθν, ραξνχκελν θαη
εξγαηηθφ ρσξηφ… θαη ην είπαλε εξγαζηήξη ηεο ραξάο.
Εθεί δήζαλε θαη νη δχν αδειθέο, ε Εηξήλε θαη ε Φσηεηλή θαη ε κακά ηνπο, ε
ζνθή Επγελία, πνπ ήηαλε γηαγηά θαη πξνγηαγηά.
Ήηαλε ηξηζεπηπρηζκέλε. Κη έιεγε ζ’ φπνηνλ ζπλαληνχζε: Τα θνξίηζηα κνπ
αιιάμαλε ην ρσξηφ θαη κάζαλε ζηηο καλάδεο πψο λα θέξλνπλ ζηνλ θφζκν ζπνπδαίνπο
αλζξψπνπο…κε ελζνπζηαζκφ, κε αγάπε, κε ραξά…

