
To 

  δάσος

    του

     χιονιά    



Μια φόρα κι έναν καιρό, σ’ ένα μυστηριώδες δάσος

πολύ μακριά από εδώ, ζούσαν πλάσματα

στοιχειωμένα, πολύ παράξενα, μάλλον μαγεμένα.

Ήμουν και εγώ εκεί κι αυτό που έχω να σας πω,

είναι πως το δάσος αυτό, ήταν χιονισμένο διαρκώς,

η μόνη εποχή του χρόνου, ήταν χειμώνας

δυστυχώς… άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο δεν είχαν

δει τα κλαδάκια των δέντρων αυτών, μήτε

φύτρωναν φυτά ή σπόροι λουλουδιών. Μα μ’ έναν

τρόπο μαγικό, κανένα τους δεν μαραινόταν, ούτε ένα

φυλλαράκι δεν χανόταν.

Πάντα χιονονιφάδες έπεφταν από τον γκρίζο

ουρανό, άσπρες κι ασημένιες λες και ήταν σε

αστερόσκονη βουτηγμένες. Όλα τα ζωάκια του

δάσους ήταν λευκά, λευκή η αρκούδα, λευκή η

αλεπού, λευκός και ο λύκος, λευκό και το άλογο,

λευκή η κουκουβάγια, λευκά και τα υπόλοιπα

πουλιά. Ακόμη και το παράξενο καλόκαρδο ελάφι,

λευκό ήταν και αυτό.

Μόνο που κάποιες φορές καθώς έτρεχε γοργά πάνω

στο χιόνι το μαλακό, λες κι εξαφανιζόταν, γινόταν

διάφανο κι έπειτα ξανά λευκό. Φαινόταν πως ήταν ο

βασιλιάς των ζώων αυτού του δάσουςήταν

γνωστικό, ήρεμο, δίκαιο, μα πάνω απ’ όλα καλόψυχο

κι ευγενικό. Αντί για παλάτι ή ανάκτορο λαμπρό,

αυτός ο βασιλιάς είχε για σπίτι του μια ξύλινη

καλύβα χιονισμένη, βαθιά στο δάσος, το πυκνό.

Όμως κανείς δεν ήξερε πώς να τη βρει, αφού το

μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτή, χάνονταν όταν το
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ελάφι το διάβαινε για να πάει να ξεκουραστεί. Ήταν

ένα μυστήριο, σίγουρα τρομερό, μα κανείς δεν

ρώτησε να μάθει ποτέ γι’ αυτό. Αφού το ελάφι ήταν

φίλος καρδιακός, δεν υπήρχε λόγος να ρωτήσουν,

και τι με αυτό; Υποκλίνονταν μπροστά του με

σεβασμό, όπως θα έκαναν σε κάποιον ταπεινό.

Έξω από το σπίτι του ελαφιού, καθόταν ένας

χιονάνθρωπος που μιλούσε σαν άνθρωπος αληθινός.

Ήταν ένα θαύμα και αυτός! Φαινόταν πως

φρουρούσε την καλύβα διαρκώς, από τί, δεν έμαθα

ακριβώς. Το μόνο που με σιγουριά μπορώ να πω,

είναι πως ένας δράκος φτερωτός ερχόταν

επισκέπτης συχνός.

Απ’ την κορυφή μέχρι τα νύχια ήταν χρυσός,

λαμπύριζε μέσα στο άσπρο του χιονιού, ήταν στα

αλήθεια εκτυφλωτικός, μα διόλου φοβερός! Στη

ράχη του ήταν πάντα ένα πανέμορφο ξωτικό που

κρατούσε μια άρπα και έπαιζε έναν ήχο μελωδικό.

Το ξωτικό αυτό είχε ολόισα μακριά χρυσά μαλλιά

και δυο γαλαζοπράσινα μάτια σαν κρυστάλλινα

θαλάσσια νερά.

Όταν τύχαινε λοιπόν και το ελάφι βρισκόταν στο

δάσος με τα άλλα ζώα συντροφιά,  και άκουγε αυτόν

τον ήχο τον μελωδικό, άρχιζε να ανοίγει βήμα όλο

και πιο γοργό, ακολουθούσε το μονοπάτι το κρυφό

και χάνονταν στο δάσος το πυκνό. Η όψη του

άλλαζε με μιας, και από ανέκφραστο γινόταν

φωτεινό. Κανείς δεν ρώτησε ποτέ τι ήταν όλο

αυτό…
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Μα μια μέρα, περίεργη όπως ήμουνα εγώ, μπήκα

στον πειρασμό να μάθω τι κρύβεται πίσω απ’ όλο

αυτό. Πέταξα με φτερούγισμα γοργό, να προλάβω το

ελάφι που έτρεχε σαν τον άνεμο. Καθώς έμπαινε στο

μονοπάτι το κρυφό πίσω από κάθε βήμα του

ελαφιού το μονοπάτι έσβηνε με μιας και κάθε ίχνος

του εξαφανιζόταν με τρόπο μαγικό.

Δεν τολμούσα να πηγαίνω και πολύ κοντά, φοβόμουν

μη με πάρει είδηση γιατί  θα το μετάνιωνα πικρά.

Ακόμη λίγα βήματα έκανε το ελάφι και τώρα να,

βρισκόμουν αντίκρυ στο ξωτικό που έμοιαζε σαν

ουρανού αστέρι που έπεσε στα χαμηλά. Ήρθαν

κοντά ξωτικό κι ελάφι, πιο κοντά, και τότε έγινε

αυτό που κανείς δεν φανταζόταν πως υπάρχει πια.

Τα μάτια τους έλαμψαν, με λάμψη χρυσαφιά,

χρυσόσκονη σκόρπισε ο άνεμος στα δυο τους τα

κορμιά. Τα χέρια τους δώσανε, πιαστήκαν γερά και

τότε μεταμορφώθηκαν σε πλάσματα ανθρώπινα. Τα

λογικά μου έχασα, μου κόπηκε η λαλιά!

Ήταν τόσο όμορφοι και οι δυο, αγόρι και κοπελιά!

Αγκαλιάστηκαν σφικτά και όρκους αγάπης

αντάλλαξαν στα κρυφά. Όλα στα γρήγορα γίνονταν

μα, μια θλίψη στην άκρη των ματιών, τους

στερούσε τη χαρά. Και όντως, μετά από λίγα λεπτά,

τα μάγια έρχονταν πάλι με τον άνεμο από μακριά.

Περικύκλωσαν τα δυο τους αβοήθητα κορμιά, και

ίσα που πρόλαβαν ν’ αγγίξουν τις άκρες των

δακτύλων τους ξανά. Το ξωτικό θλιμμένο τώρα πια,

ανέβηκε στη ράχη του ολόχρυσου δράκου νωχελικά.
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Και το ελάφι αφού πάτησε και τα τέσσερα πόδια του

στη γη γερά, χάθηκε στο δάσος αφού έριξε στο

ξωτικό μια γρήγορη ματιά.

Ήμουν άναυδη, δεν το χωρούσε το μυαλό μου τώρα

πια, πως μπόρεσε κάποιος να φυλακίσει δυο καρδιές

μέσα στο δάσος του χιονιά! Έπρεπε γρήγορα τα

μάγια να λυθούν, αυτοί που αγαπιούνται γρήγορα να

ελευθερωθούν! Μα καθώς σκεφτόμουν όλα αυτά,

κάποιος με κοίταζε κρυφά- κρυφά απ’ τα χαμηλά.

Δεν πρόλαβα ν’ ανοίξω τα φτερά για να φύγω

γρήγορα μες  την καταχνιά. Ήταν ο χιονάνθρωπος, ο

άγρυπνος φρουρός, που μου έγνεφε να πάω γρήγορα

κοντά.

« Πώς μπόρεσες να έρθεις ως εδώ; » με ρώτησε με

ύφος αυστηρό. Μα αμέσως βλέποντας με πόσο

ήμουν λυπημένη,  άλλαξε γρήγορα ο τόνος της

φωνής του που ήταν βραχνιασμένη. Πήρα θάρρος

λοιπόν κι εγώ και τον ρωτώ: « Πως γίνεται να

συμβαίνουν όλα αυτά; Πρέπει γρήγορα λύση να

βρεθεί κι αυτοί που προκάλεσαν όλα αυτά, να

τιμωρηθούν όπως τους αξίζει τελικά!»

Και τότε ο χιονάνθρωπος μου απάντησε με τόνο

λυπηρό: «Δεν είναι αυτό εδώ που λες καθόλου

δυνατό, μάγια φρικτά έχουν ζώσει τούτο το ζευγάρι

το ζηλευτό».

«Μα τι ακριβώς συμβαίνει, μίλα ανοικτά, εγώ να

βοηθήσω θέλω μόνο και τίποτε άλλο πια. Παρέα μας

θα είναι όλα τα ζώα του χιονιά, πουλιά μαζί και ο

δράκος που αγρυπνά. Κι εσύ θαρρώ, πως θες, το
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όνειρο αυτού του ζευγαριού να βγει αληθινό!»

απάντησα με ύφος πολύ αφυπνιστικό.

«Άκου λοιπόν πουλάκι μου και μόνο συλλογίσου πως

κάποτε, πολύ παλιά αυτό το αγόρι και η κοπελιά,

ζούσαν σ’ ένα χωριό, πολύ κοντά στο δάσος του

χιονιά. Από μικρά παιδιά, όνειρα κάνανε κοινά,

μεγάλωναν σιγά-σιγά και η φλόγα τους μεγάλωνε

ακόμα πιο δυνατά. Η γυναίκα όμως του βασιλιά, γιο

είχε φθονερό, που από καιρό ποθούσε την κοπελιά,

ταίρι του να κάνει ζηλευτό. Το μίσος του ήταν

δυνατό,  για το αγόρι το φτωχό, κι έτσι η μάνα του

που μάγισσα ήταν σε δρόμο σκοτεινό, αποφάσισε να

μην αφήσει, την αγάπη αυτήν να ανθίσει. Μέσα στα

μάγια τα φριχτά, είναι για αιώνες τώρα πια,

καταδικασμένοι να ζουν, χωρίς να μπορούν ούτε καν

να αντισταθούν. Μόνο αν κάποιος με καρδιά,

κάποιος με αισθήματα αγνά, κόψει το άνθος του

χιονιά, που είναι στο δάσος πολύ βαθιά, βράσει το

άνθος σε νερό απ’ την πηγή την κρυσταλλιά, και

δώσει τούτο το ζωμό να πιει το ζευγάρι το φτωχό,

τότε μόνο με μιας, τα μάγια θα γίνουν παρελθόν.

Πρέπει να δώσει το ζωμό όταν εδώ ανταμωθούν

κάτω απ’ την ξύλινη καλύβα, μόνο τότε θα σωθούν.»

αποκρίθηκε με σθένος ο χιονάνθρωπος.

«Μα ποιος να είναι αυτός που έχει καρδιά, αυτός

που έχει αισθήματα αγνά; Ποιος θα είναι ο

εκλεκτός, αυτός που θάρρος θα έχει και την πυγμή

βαθιά στο δάσος να κρυφτεί, να βρει το άνθος το

μαγικό και έπειτα να το βράσει σε νερό απ’ τη πηγή
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την κρυσταλλιά κι ύστερα πίσω να το φέρει, κρυφά

από τα βλέμματα τα σκοτεινά; Ποιος είναι τόσο

ικανός, θαρραλέος μα και αγαθός;» ρώτησα τότε με

απορία και αποκρίθηκε ο χιονάνθρωπος

χαμογελαστός.

«Νομίζω πως δεν χρειάζεται άλλο να αναρωτιέσαι

ποιος. Εσύ είσαι αυτή που στην πηγή, θα βράσει

νερό με τον ανθό, εσύ είχες το νου ν’ αναρωτηθείς

για τον περίεργο τον δράκο, το ξωτικό αλλά και το

μονοπάτι το κρυφό. Είδες κανέναν άλλο να

προβληματιστεί; Είδες κανέναν άλλο να νοιώσει

οργή, κάποιον να θέλει ν’ αντισταθεί; Ακόμη κι εγώ

που είμαι εδώ χρόνια στη μέση του χιονιά, έχω

βαλθεί να υπομένω τα πάντα καρτερικά. Είμαι εγώ

λοιπόν αυτός;»

Κόπηκε για λίγο η λαλιά, μα πρόσθεσα έπειτα απ’

όλα αυτά: «Δεν το περίμενα ποτέ εσύ, να ξεστομίσεις

όλα αυτά, ένα πουλάκι του χιονιά έχεις αντίκρυ, κι

όχι δα,  έναν τεράστιο γίγαντα! Σ΄ ευχαριστώ όμως

πολύ για τα λόγια σου τα καλά, όμως φοβάμαι πως

εγώ δεν είμαι η κατάλληλη βοηθός, δεν έχω χέρια μα

φτερά…»

«…φτερά για χέρια, φτερά και στην καρδιά.» είπε ο

χιονάνθρωπος διακόπτοντάς με διαρκώς.

«…θα βρεις τον τρόπο, μη φοβηθείς, αρκεί στην

καρδιά να μην αντισταθείς. Φίλη καλή μα και

βοηθός, θα είσαι για το ζευγάρι το αγαπητό, που μες

τα μάγια έχει πνιγεί και δεν μπορεί ν’ αντισταθεί.»
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«Εύχομαι να ΄ ναι όπως τα λες, μα από πού ν ‘

αρχίσω, που να διαβώ, σίγουρα θέλω οδηγό, που να

τον βρω, κύπελλο πρέπει να έχω εγώ μέσα να βάλω

τον ανθό μαζί με το κρυστάλλινο το νερό. Πώς θα το

βράσω; Πως θα το κρατώ, μέχρι να έρθω ως εδώ;

Σίγουρα θέλω και βοηθό.» χωρίς ανάσα είπα εγώ.

«Ηρέμησε πουλάκι μου καλό, όλα θα γίνουν με τον

καιρό, ένα – ένα τη φορά και τα προβλήματα στη

σειρά, μόνα τους θα λύνονται, θα δεις, χωρίς εσύ να

προβληματιστείς.» είπε με ύφος καθησυχαστικό.

«Ας γίνει έτσι.» είπα εγώ κι άρχισα να πετώ πίσω

από την ξύλινη καλύβα, σε μέρη άγνωστα τώρα πια,

δίχως να ρίξω πίσω ούτε μια γρήγορη ματιά,  γιατί

φοβόταν το μυαλό μήπως και τρέξω να σωθώ από

το ξόρκι το τρομερό.

Επήρα δρόμο και δρόμο άφησα, μακριά από την

ξύλινη την καλύβα πέταξα, γύρω μου δέντρα μεγάλα

και ψηλά, και όσο στο δάσος έμπαινα πιο βαθιά, τα

δένδρα θέριευαν, έσβηναν τον ουρανό, ώσπου δεν

ήξερα αν ήταν νύχτα ή πρωινό. Όλα ήταν ήσυχα και

σιωπηλά, ψυχή δεν υπήρχε πουθενά. Άραγε,

σκέφτηκα, δεν υπάρχουν ζώα και πουλιά σε τούτο το

μέρος, στο πουθενά; Καθώς συλλογιζόμουνα,

άκουσα κάπου κοντά, κάτι σαν φύλλων θρόισμα.

Πήγα πιο πέρα για να δω, μήπως είναι κάποιος να

σιγουρευτώ. Και τότε μπροστά μου, τι να δω; Έναν

κατάλευκο πήγασο! Με χαίτη ολόχρυση, μοναδικής

ομορφιάς και ήρθε και μου μίλησε μ’ ανθρώπινη

μιλιά:
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«Εσένα καρτερούσα τόσο καιρό, μόνο που δεν σε

περίμενα τόσο μικρό, έχεις φτερά οπότε πετάς, καλό

είναι αυτό, μην το ξεχνάς!»

Τότε του απάντησα θαρρετά :

«Είσαι πανέμορφο, πλάσμα μοναδικό, ελπίζω να

ξέρεις γιατί ήρθα εδώ. Μου φαίνεται φίλος θα είσαι

εσύ, δικός μου φίλος σε αυτή την άγονη γη.»

«Σωστά τα λες» μου απάντησε αυτός «θα σε

βοηθήσω για το καλό, να λυθούν τα μάγια τα

φοβερά, όλα να γίνουν όπως παλιά.»

«Τι πρέπει να κάνω, πες μου σε παρακαλώ, χρόνο

μη χάνω και φοβηθώ, χάσω το θάρρος και

απαρνηθώ σ’ αυτό που έταξα λύση να βρω.» είπα

εγώ.

«Έλα μαζί μου, όχι μακριά από εδώ, είναι αυτό το

άνθος, σπάνιο είδος, μοναδικό. Μέσα στα βράχια

φυτρώνει αυτό, θα το γνωρίσεις απ’ το χρυσό που

έχει για γύρη και το μίσχο που είναι λευκός, σαν το

χιόνι και αυτός. Γύρω του έχει παραδεισένια πουλιά,

που παίρνουν τη γύρη και το βοηθούν, ζωντανό να

μείνει ώσπου να φανεί, αυτός που θα έρθει να το

γευτεί μέσα σε νερό από την πηγή, την κρυστάλλινη.

Άπλωσε τα φτερά σου, άγγιξέ το απαλά, κι όπως το

χαϊδεύεις, κόψε το μεμιάς. Έπειτα βάλτο, κάτω από

τα φτερά, προστάτεψε το από το χιονιά. Αυτό που

πρέπει να γνωρίζεις καλά είναι πως πρέπει να μην

χάσεις καιρό, γρήγορα να βρεις την πηγή, την

κρυσταλλιά, να βράσεις λίγο νερό και μετά να βάλεις

μέσα και τον ανθό. Βιάσου λοιπόν, ο χρόνος περνά,
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κάθε λεπτό αντίστροφα γυρνά. Δίπλα σου θα είμαι,

μην φοβηθείς, σ’ ότι ζητήσεις θα βοηθηθείς.»Έτσι

απάντησε κι έτρεξα γοργά προς τον ανθό κι  ό,τι μου

είπε έκανα με τη σειρά, μη χάνοντας καιρό. Μα

τώρα η έννοια μου έγινε διπλή, το άνθος να φυλάω

κι εμένα μαζί. Πετούσα και λαχταρούσα για ώρες

πολλές και ξάφνου μπροστά μου ζυγώνει μονόκερος

με κέρας χρυσό, ολόλευκος ήταν κι ετούτος θαρρώ.

Μου μίλησε κι αυτός με ανθρώπινη μιλιά:

«Εσένα καρτερούσα τόσο καιρό, μόνο που δεν σε

περίμενα τόσο μικρό, έχεις φτερά, οπότε πετάς, καλό

είναι αυτό, μην το ξεχνάς!»

Τα είχα ξανακούσει τα λόγια αυτά, οπότε ο

μονόκερος φίλος ήταν και αυτός, ήρθε για να

βοηθήσει, τα μάγια να λύσει.

«Οπότε θα ξέρεις τι πρέπει εγώ, να κάνω για να

βράσω κρυστάλλινο νερό. Οδήγησέ με τότε σ’ αυτή

την πηγή, και να είσαι καλά, που μες τη μοναξιά,

μου έδωσες χαρά.» του είπα εγώ κι αναστέναξα

βαθιά.

«Ακολούθα με τώρα, για να μη χαθείς, είναι κοντά η

πηγή που τόσο ποθείς.» αποκρίθηκε αυτό και πήρε

το δρόμο χωρίς γυρισμό.

Λίγο μετά, βρεθήκαμε και οι δυο μας σε μια λίμνη

μπροστά, μα λίμνη δεν ήταν, λαμπύριζαν τα νερά,

λες και είχαν κλέψει του ήλιου τη φωτιά.

«Μα πως θα κουβαλήσω, λίγο νερό στο ράμφος μου

επάνω για να βάλω τον ανθό, και πως θα το βράσω,
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δεν έχω φωτιά, και που να τη βρω, στο δάσος του

χιονιά;» τόλμησα να πω.

«Επάνω στα δέντρα υπάρχει φωλιά, που άδεια είναι,

δεν κατοικείται πια, δέσ’ την καλά, ξέρεις εσύ, και

βάλ’ την στο ράμφος σου σφικτά να σταθεί. Τότε να

πετάξεις στη λίμνη κοντά, σε κείνο το μέρος που

βγάζει φωτιά. Να σκύψεις να πάρεις λιγάκι νερό, και

τότε να βάλεις κει μέσα τον ανθό. Το χρόνο μη

χάνεις, και με το ράμφος σφικτό, πέταξε πάλι πίσω,

θα είσαι έτοιμη για το γυρισμό. Το νου σου πουλάκι

και μη σταθείς πουθενά, το ράμφος μην τολμήσεις ν’

ανοίξεις ξανά! Μονάχα αφού πιούν το κρυσταλλένιο

νερό, τότε και μόνο θα βγάλεις λαλιά.» είπε ο

μονόκερος και σώπασε πια.

«Ευχαριστώ μονόκερε, σου οφείλω πολλά, εύχομαι

το καλό που μου έκανες να το ‘βρεις μπροστά.»

απάντησα κι έφυγα με θάρρος τώρα πια.

Έτσι κι έκανα, ακολούθησα πιστά, όλα όσα μου είπε

και πετούσα πια, με τη φωλιά στο ράμφος μου

γεμάτη ζεστό κρυστάλλινο νερό, και μέσα

βουτηγμένο τον μαγικό ανθό. Πέταξα για ώρες και

ώρες μακριά, χωρίς να βγάλω ούτε μια λαλιά. Κάπου

στο βάθος πια, αχνά φαινόταν να, η ξύλινη καλύβα

με το χιονάνθρωπο μπροστά.

Μόλις με είδε τα μάτια του έλαμψαν λες, και ήταν

φωτάκια σε μαύρο ουρανό, κι άρχισε να τρέχει

κοντά μου να δει, αν όντως είχα μέσα στη φωλιά το

μαγικό νερό. Και όταν το είδε με πήρε αγκαλιά, με’

βαλε να ξαποστάσω μέχρι που να βγει ο ήλιος ξανά.
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Ελπίζοντας η καινούρια η μέρα να είναι αυτή,  που ο

δράκος θα έρθει με το ξωτικό μαζί, και το ελάφι θα

τους ανταμώσει για λίγο εκεί. Έτσι ευχήθηκα και

αφέθηκα σε ύπνο βαθύ.

Ξημέρωσε η μέρα και μέσα στην καρδιά, μεγάλη

ελπίδα, μα και μεγάλη χαρά, ήταν κρυμμένη  βαθιά.

Ήρθε το μεσημέρι και από μακριά, ακούστηκε η

άρπα, μας χάιδευε  τ’ αυτιά. Ο χιονάνθρωπος κι εγώ

με βλέμμα γοργό, σήμα δώσαμε, πιάσαμε θέση καλή,

περιμένοντας το ζευγάρι να έρθει γρήγορα εκεί. Σε

λίγο προσγειώθηκε ο δράκος ο ολόχρυσος μαζί, με

το μαγεμένο το ξωτικό που απ΄ τη ράχη του πήδηξε

στη γη. Το ελάφι κατέφθασε λαχανιασμένο πολύ, και

τότε πάλι ο άνεμος σκόρπισε σκόνη χρυσή. Οι δυο

τους αγκαλιάστηκαν και γίνανε και οι δυο,

ανθρώπινα πλάσματα, πανέμορφα θαρρώ. Και τότε

πίστεψα πως ήρθε η στιγμή, να κάνω αυτό που

έταξα να πράξω απ΄ την αρχή. Σίμωσα δίπλα τους,

στο ράμφος μου κρεμόταν σφικτά η φωλιά, με το

κρυστάλλινο νερό και τον λευκό ανθό. Σάστισαν και

οι δυο τους , βλέποντας ένα πουλάκι μικρό, στο

ράμφος του να κουβαλά, το μαγικό νερό. Ώρα δεν

είχα για εξηγήσεις, έπρεπε να βιαστώ, γιατί ο άνεμος

σύντομα θα έφερνε και πάλι το ξόρκι το μαγικό.

Πρώτα έδωσα νερό η κοπελιά να πιεί, κι εκείνη ήπιε

το νερό σαν να’ χε το στόμα της για χρόνια ξεραθεί.

Έπειτα πήγα στο αγόρι, και αυτός με κίνηση

βιαστική, έσκυψε, ήπιε το νερό, λες και νερό δεν είχε

ξαναπιεί.
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Πέρασαν δευτερόλεπτα, κανένας δεν τολμούσε λέξη

να πει, σιωπή, στο δάσος του χιονιά, μονάχα

αντηχεί. Και ξαφνικά, το θαύμα ξεκίνησε απ’ τον

ουρανό, γαλάζιο έγινε το χρώμα του το γκρι, ο ήλιος

άπλωσε τις ακτίνες του στην κουρασμένη γη, τα

φυλλαράκια χάιδεψε, κι εκείνα ευτυχισμένα, γέρνουν

στο μέρος του, ο πάγος να λιώσει, που από καιρό τα

είχε μαραζώσει. Και τα ζωάκια σάστισαν με μιας,

γιατί τα μάγια είχανε αλλάξει και αυτά. Καθένα πήρε

το χρώμα του, αυτό που του αρμόζει, μα το ελάφι

χάθηκε, κανείς δεν το ξανάδε εκεί κοντά. Αλλά  και

το ξωτικό άφαντο είχε γίνει πια, τα ξόρκια λύθηκαν

και της λύπης τη θέση, πήρε η χαρά. Κι απόμειναν

λοιπόν εκεί αγόρι και κορίτσι, χέρι – χέρι, τα όνειρά

τους πάλι θύμισες τα έφεραν κοντά, κι ευθείς

αποφασίσανε, να ζήσουν τη ζωή τους, μέσα στο

δάσος που άλλοτε τους κρατούσε μακριά. Έτσι

λοιπόν κι έκαναν, κι έζησαν αυτοί καλά, κι εμείς

καλύτερα απ’ όλους, αφού ποτέ δεν ζήσαμε στο

δάσος του χιονιά.

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ
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