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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι βράδυ στους λόφους του Σιονί κι ο Μπαμπάς Λύκος ετοιμάζεται να βγει για κυνήγι.
Ένα χαρχάλεμα ακούγεται πίσω από τους θάμνους κι εκείνος κοντοστέκεται. Πρέπει να είναι
προσεκτικός απόψε. Λένε πως ο Σιρ Χαν ο Τίγρης έχει βγει κι αυτός για κυνήγι στα μέρη τους.

Κι άλλος ήχος. Ο Μπαμπάς Λύκος πηδά να επιτεθεί
αλλά… τελευταία στιγμή σαν να σταματά στον αέρα.
Δεν είναι τίγρης αυτό που ξεπρόβαλε από τους
θάμνους. Ένα μικρό κουτάβι είναι. Ένα ανθρώπινο
κουτάβι. Ένα παιδί. Μικρούλι, γυμνό και απροστάτευτο.
Κι αντί να τρέμει τον Μπαμπά Λύκο, του χαμογελά.

Εκείνος το σηκώνει με τα
δόντια του απαλά, όπως μόνο
οι μπαμπάδες λύκοι ξέρουν,
χωρίς να κάνει στο μικρό
ούτε γρατζουνιά. Το πηγαίνει
στη σπηλιά του όπου η Ράξα,
η Μαμά Λύκαινα, θηλάζει
ξαπλωμένη τα τέσσερα μικρά
λυκόπουλά της. Στο φως του
φεγγαριού που μπαίνει από
την είσοδο της σπηλιάς, η Ράξα
κοιτάζει το μικρό παιδί.
– Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπινο
κουτάβι, λέει ενώ ο μικρός
σπρώχνει τα λυκόπουλα για
να χωθεί κι αυτός στην αγκαλιά
της και να πιει από το γάλα της.

Ξάφνου το μεγάλο κεφάλι του Τίγρη
κλείνει την είσοδο της σπηλιάς.
– Τι ζητάς στα μέρη μας, Σιρ Χαν;
ρωτά θυμωμένος ο Μπαμπάς Λύκος.
– Το παιδί που ήρθε προς τα εδώ.
Αυτό κυνηγούσα απόψε.
Δώστε μου το.
– Οι λύκοι παίρνουμε
εντολές μόνο από τον
Αρχηγό μας, τον Ακέλα,
και το Συμβούλιο
της Αγέλης, λέει
ο Μπαμπάς Λύκος.
– Είναι το κυνήγι μου!
Δώστε το αμέσως!
Είμαι εγώ, ο Σιρ Χαν,
που σας μιλάει.
Και τότε η Μαμά
Λύκαινα πετάγεται
όρθια. Τα δυο της
μάτια φεγγοβολούν
σαν καταπράσινα
φεγγάρια στο σκοτάδι…

– Κι είμαι εγώ, η Ράξα, που σου απαντάει! Τούτο το παιδί ήρθε μόνο, πεινασμένο κι απροστάτευτο
ώς τη σπηλιά μου, να πιει από το γάλα μου, να ζεσταθεί δίπλα στα μικρά μου. Θα ’ναι κι αυτό παιδί
μου. Θα το μεγαλώσω μαζί με τα λυκάκια της Αγέλης, κι όταν έρθει η ώρα και μάθει να κυνηγά,
τότε αυτό θα κυνηγήσει εσένα, Σιρ Χαν! Δειλέ! Κουταβοκυνηγέ! Βατραχοχάφτη! Και τώρα φύγε!
– Ας είναι. Θα δούμε αν θα το
δεχτεί αυτό η Αγέλη, λέει ο Σιρ Χαν
κι απομακρύνεται μουγκρίζοντας.
– Είναι αλήθεια, ψιθυρίζει μετά
από λίγο ο Μπαμπάς Λύκος,
αν κρατήσουμε τον μικρό
θα πρέπει, όπως ορίζει ο νόμος,
να τον δείξουμε στο Συμβούλιο
της Αγέλης με την επόμενη
πανσέληνο.
– Αυτό θα κάνουμε, λέει η Ράξα.
Kοίτα πόσο αστείος είναι χωρίς
τρίχωμα, σαν βατραχάκι, έτσι
θα τον λέω: Μόγλης, το βατραχάκι.

Ένα ανθρωπάκι, ο Μόγλης,
μεγαλώνει στην Αγέλη των Λύκων.
Τρέχει, κολυμπά, σκαρφαλώνει στα δέντρα,
παίζει παρέα με τα μικρά λυκόπουλα.
Κι ακούει πάντα με προσοχή τις συμβουλές
του Μπαγκίρα του Πάνθηρα και τα τραγουδιστά
μαθήματα του Δάσκαλου Μπαλού, που του μαθαίνει,
στίχο στίχο, τον Νόμο της Ζούγκλας:
Σαν τον γαλάζιο ουρανό
είν’ της Ζούγκλας ο Νόμος.
Τόσο σπουδαίος, τόσο παλιός.
Τα ζώα όλα τον σέβονται και τον υπακούνε,
κι αλίμονό σου αν κάνεις αλλιώς!
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