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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΜΗ ΣΙΝΗ

Τα μεγάλα ψέματα
του μικρού Ερμή

Εικονογράφηση

Άγγελος Αγγέλου

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Στον Γ. Σ.,
που η προγιαγιά του
ήταν πράγματι νεραϊδογέννητη...

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΨΕΥΤΗΣ
ια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα μικρό χωριό
ξεχασμένο από την τύχη και τον χρόνο,
ζούσε ο μικρός Ερμής. Ο Ερμής ήταν ένας
νεαρός κεφάτος και δραστήριος, θαρραλέος και πρόθυμος, που του άρεσε πολύ να διαβάζει. Συχνά τον έβρισκες στη βιβλιοθήκη του χωριού, ανεβασμένο πάνω
στην ξύλινη σκάλα της μεγάλης σάλας, να εξετάζει μια
μια τις ράχες των βιβλίων και να διαλέγει τους τόμους
με τα παραμύθια που μίλαγαν για νεράιδες, δράκους
και θεριά. Στους μύθους αυτούς, άλλωστε, έβρισκε όλα
τα στοιχεία που χρειαζόταν για να κατασκευάσει και τις
δικές του φανταστικές ιστορίες.
Κι αν αυτό μοιάζει φυσιολογικό για ένα παιδί της
ηλικίας του, που σκαρφίζεται αθώα ψέματα και παίζει
με τους φίλους του παριστάνοντας τον πειρατή ή τον
μεγάλο μάγο, τίποτα δεν ήταν φυσιολογικό στην περί7

πτωση του μικρού Ερμή. Γιατί, αντίθετα από τα υπόλοιπα παιδιά, εκείνος ο μπαγαπόντης χρησιμοποιούσε τις
ψεύτικες ιστορίες του για να ξεγελάει και να κοροϊδεύει τους συγχωριανούς του. Και τις έλεγε τόσο πειστικά
ο άτιμος, που όλοι τον πίστευαν!
Έλεγε ψέματα παντού και πάντοτε! Το πρωί υποστήριζε ότι ξύπνησε με το μουγκρητό ενός δράκου,
ενώ το μεσημέρι ότι έφαγε κροταλία στιφάδο με σάλτσα από κροκόδειλο! Το απόγευμα έτρεχε από αυλή
σε αυλή, φωνάζοντας ότι έπιασε φωτιά ο στάβλος του
χασάπη και αμέσως μετά ξεκαρδιζόταν βλέποντας τον
κόσμο να τρέχει πανικόβλητος κουβαλώντας κουβάδες
με νερό. To βράδυ, δε, που τον έπιανε ο οίστρος, αράδιαζε τα πιο εξωφρενικά του ψέματα: ότι είναι συλλέκτης αστεριών, ότι εκπαιδεύει κακομαθημένους ιπποπόταμους και ότι στην αυλή του φυτρώνουν φασολιές
που φτάνουν μέχρι τον ουρανό!
Ήταν σίγουρα ο μεγαλύτερος ΨΕΥΤΗΣ του χωριού
και, πιθανότατα, όλου του Ανάποδου Κόσμου!

