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Η αγελάδα βουνό
και άλλες ιστορίες
Εικονογράφηση Γιώργος Σγουρός
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Η αγελάδα βουνό
ένα οικολογικό παραμύθι

Ήταν μια συνηθισμένη αγελάδα που έβοσκε σε ένα καταπράσινο και εύφορο λιβάδι. Κανένας δεν έμαθε ποτέ πώς αυτή η
αγελάδα άρχισε να μεγαλώνει. Κάθε μέρα που περνούσε, γινόταν όλο και μεγαλύτερη, ώσπου μεγάλωσε τόσο πολύ που σε
λίγο καιρό έμοιαζε με βουνό.
Πάνω της άρχισαν να φυτρώνουν χόρτα, θάμνοι και δέντρα.
Μέσα στις κοιλάδες του λαιμού της φούντωναν πορτοκαλιές
και μανταρινιές. Κάτω από τη ζεστή ανάσα της μεγάλωναν οι
μπανανιές και στη ράχη της οι κερασιές, οι αχλαδιές και οι
καστανιές. Πάνω στο κεφάλι της ανθούσαν και κάρπιζαν οι
μηλιές. Στα πλευρά της οι ροδακινιές και οι βερικοκιές γέμιζαν ζουμερά φρούτα· και πιο χαμηλά, ολόγυρα στα
πόδια της, φύτρωναν κλήματα που χάριζαν γλυκά
σταφύλια. Μέσα στα τεράστια αυτιά της αγελάδας οι
φραουλιές μοσχοβολούσαν. Η μυρωδιά τους έμπαινε
στα ρουθούνια της και την έκανε ευτυχισμένη.
Πάνω σε αυτό το ζωντανό βουνό ανέβαιναν ζώα, ζουζούνιζαν
έντομα και τα πουλιά έκαναν φωλιές.

Ο ήλιος έλαμπε και ζέσταινε την αγελάδα βουνό και η βροχή
τη δρόσιζε.
Η αγελάδα που έγινε βουνό δεν πεινούσε ποτέ ούτε ένιωθε
μοναξιά. Όπου κι αν γύριζε το κεφάλι της, έτρωγε φρέσκο
χορτάρι και τα ζώα τής κρατούσαν συντροφιά. Εκείνη για να
τα ευχαριστήσει, έριχνε μήλα που τους άρεσαν πολύ. Τα κλοτσούσε με το πόδι της από την κορυφή του κεφαλιού της όπου
φύτρωναν οι μηλιές. Για τα άλλα φρούτα, σάλευε δυνατά το
κορμί της. Τότε τα δέντρα κουνούσαν τα κλαδιά τους σαν σε
δυνατό αέρα και τα φρούτα έπεφταν κάτω.
Ο χωρικός που είχε την αγελάδα ήταν ο μόνος που ήξερε καλά
την ιστορία. Όταν όμως πήγε στην πόλη και την είπε, κανένας
δεν τον πίστεψε, κάποιοι μάλιστα τον κορόιδεψαν κι έτσι απλά
η αγελάδα ξεχάστηκε.

Τα χρόνια πέρασαν και μπορεί
κανείς να μη θυμόταν την αγελάδα, όμως διηγούνταν ιστορίες για το
παράξενο βουνό στο κοντινό λιβάδι: Εκεί
που το χώμα έμοιαζε με χαλί, γίνονταν συχνά
σεισμοί και ακούγονταν περίεργοι θόρυβοι.
Μια φορά μάλιστα κάποιοι κυνηγοί είπαν ότι κατρακύλησαν στην πλαγιά του βουνού χωρίς να
μπορούν να εξηγήσουν πώς τους συνέβη αυτό.
Ο χωρικός κρυφογέλασε με το πάθημά τους,
γιατί ήξερε ότι στην αγελάδα δεν άρεσε καθόλου
να την ενοχλούν.

Με τον καιρό ούτε για το παράξενο βουνό μιλούσε κανείς.
Ήταν πια ένα μεγάλο βουνό με δάση και περιβόλια στους πρόποδές του.
Κάποτε πήγαν εκεί εκδρομή τα παιδιά ενός σχολείου. Ένας
παππούς καλλιεργούσε το περιβόλι του και, όταν είδε τα παιδιά, τα πλησίασε και τα κέρασε νόστιμα κεράσια.

Τι θα συμβεί όταν γίνεται ψηφοφορία
μ’ ένα μόνο πρόβατο και πέντε λύκους;
Θα χωρέσουν όλα τα παιδιά στον γάιδαρο λεωφορείο;
Η αγελάδα πώς έγινε... βουνό;
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