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Σαμαρτζή

Μια φορά κι έναν καιρό πριν από
πολλά χρόνια, τότε που οι προπαππούδες
μας ήταν ακόμη παιδιά, ζούσε στην Αγγλία,
στη μικρή πόλη Πάντλμπι, ένας γιατρός:
ο Τζον Ντούλιτλ. O δρ. Τζον Ντούλιτλ.
Δόκτωρ θα πει επιστήμονας
σπουδαίος! Όλοι θαύμαζαν
τις γνώσεις του κι όλοι
εκείνον ειδοποιούσαν όταν
τύχαινε να αρρωστήσουν.
Κι όποτε τριγυρνούσε στην
πόλη με το ψηλό καπέλο του,
μικροί και μεγάλοι έτρεχαν
να τον χαιρετήσουν. Και μαζί
τους έτρεχαν και τα σκυλιά
και τα γατιά… γιατί ο δρ.
Ντούλιτλ αγαπούσε τα ζώα
όσο και τους ανθρώπους.
Ίσως και λίγο παραπάνω.

Στο μικρό του σπίτι, που ήταν μαζί και ιατρείο,
είχε πάρα πολλά ζώα. Είχε κουνέλια και κότες
και παγώνια και μια αγελάδα και πρόβατα.

Και μια λιμνούλα με
χρυσόψαρα. Κι έναν σκίουρο
που είχε τη φωλιά του στην
ντουλάπα, έναν σκαντζόχοιρο
στο κελάρι και ποντικάκια που
ζούσαν μέσα στο πιάνο του!

Μα τα πιο αγαπημένα του
ζωάκια ήταν η Νταμπ Νταμπ
η πάπια, ο Τζιπ ο σκύλος,
ο Γκαμπ Γκαμπ το μωρό
γουρουνάκι, η Του Του
η κουκουβάγια κι η
παπαγαλίνα Πολυνησία.

Όμως όσο πιο πολλά ζώα μάζευε στο σπίτι, τόσο πιο δύσκολο γινόταν για τους ανθρώπους
να τον επισκέπτονται.
Μια μέρα, μια ασθενής του κάθισε κατά λάθος πάνω στον σκαντζόχοιρο που κοιμόταν
στον καναπέ, και τρόμαξε τόσο πολύ που δεν ξαναπάτησε στο ιατρείο. Οι ασθενείς του
άρχισαν ολοένα και να λιγοστεύουν, ώσπου τα χρήματα που κέρδιζε ίσα που έφταναν
για να φροντίζει τα ζώα του.
Ο τελευταίος πελάτης που του είχε μείνει, του έδωσε μια ιδέα:
– Γιατρέ! Αφού αγαπάς τόσο πολύ τα ζώα, γιατί δεν γίνεσαι γιατρός για ζώα; Θα ήσουν
ο καλύτερος!
Η Πολυνησία η παπαγαλίνα, που καθόταν στο παράθυρο και σιγοτραγουδούσε ένα παλιό
ναυτικό τραγούδι, άκουσε την ιδέα και, όταν ο δρ. Ντούλιτλ έμεινε μόνος, πέταξε ώς το
γραφείο του και του είπε:
– Σίγουρα θα γίνεις ο καλύτερος γιατρός για ζώα, δρ. Ντούλιτλ.
– Μα υπάρχουν τόσοι κτηνίατροι, Πολυνησία.
– Ναι, αλλά θα σου πω ένα μυστικό. Το ήξερες ότι τα
ζώα μιλούν; Εγώ, που μιλώ τη γλώσσα των ανθρώπων,
μπορώ να σου μάθω τη γλώσσα των ζώων… Πως όταν
η Πολυνησία λέει κα-κα-ουί-φι-φι εννοεί Γιατρέ, θέλω
κρακεράκι, κι όταν ο Τζιπ κουνάει το ένα του ρουθούνι
σημαίνει πως Η μπόρα πέρασε. Βλέπεις, τα ζώα δεν
μιλούν μόνο με λέξεις και ήχους αλλά και με νεύματα,
με τα αυτιά τους, τα πόδια, την ουρά και τα μάτια.

Ο δρ. Ντούλιτλ, που ήταν πολύ
φιλομαθής και λάτρευε ό,τι είχε
να κάνει με ζώα, ενθουσιάστηκε.
Έφερε το χοντρό τετράδιό του
και ένα μολύβι.

– Αρχίζουμε μάθημα, είπε
στην Πολυνησία. Μάθε μου
πρώτα την αλφαβήτα των
πουλιών.

– Σίγουρα θα γίνεις
ο καλύτερος γιατρός
για ζώα, δρ. Ντούλιτλ.
– Μα υπάρχουν τόσοι
κτηνίατροι, Πολυνησία.
– Ναι, αλλά θα σου πω ένα μυστικό.
Το ήξερες ότι τα ζώα μιλούν; Εγώ, που μιλώ
τη γλώσσα των ανθρώπων, μπορώ
να σου μάθω τη γλώσσα των ζώων…
Πως όταν η Πολυνησία λέει κα-κα-ουί-φι-φι
εννοεί Γιατρέ, θέλω κρακεράκι, κι όταν
ο Τζιπ κουνάει το ένα του ρουθούνι σημαίνει
πως Η μπόρα πέρασε. Βλέπεις, τα ζώα
δεν μιλούν μόνο με λέξεις και ήχους
αλλά και με νεύματα, με τα αυτιά τους,
τα πόδια, την ουρά και τα μάτια.
Ο δρ. Ντούλιτλ, που ήταν πολύ φιλομαθής
και λάτρευε ό,τι είχε να κάνει με ζώα,
ενθουσιάστηκε. Έφερε το χοντρό
τετράδιό του και ένα μολύβι.
– Αρχίζουμε μάθημα, είπε στην Πολυνησία.
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