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ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ!»

«Λοιπόν, για να δούμε… Το πρωινό μου το έφαγα. 
Στο ημερολόγιό μου έγραψα, το φυτό μου το πότισα, 
δοκίμασα και το δώρο της γιαγιάς… Α, χτένισα και 
τη γούνα μου. Χμμ… Γιατί έχω την αίσθηση πως κάτι ξεχνώ;



«Δεν καταλαβαίνω… Γιατί αισθάνομαι τόσο παράξενα; 
Γιατί νιώθω έξω από τα νερά μου; Είναι σίγουρο ότι κάτι 
με ενοχλεί, αλλά δεν καταλαβαίνω τι!»



«Ε, γεια σας, παιδιά! 
Τι κάνετε; 
Πώς πάει; 
Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω! 
Φαντάζομαι ότι είστε μια χαρά. 
Υπέροχα! Κι εγώ μια χαρά είμαι! 
Είναι όλα                        
Καλά, δεν το πιστεύω. Χα χα! 
Το νερό, καλό; 
Μπράβο, μπράβο. 
Κι εγώ το αγαπώ το νερό. 
   , μιλάμε. 
Είναι τόσο 
αναζωογονητικό… 
Λοιπόν, τα λέμε!»

ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ!

ΛΑΤΡΕΙΑ



«ΓΙΑΤΙ 
ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 
ΦΟΡΑΕΙ ΒΡΑΚΑΚΙ;»



«Λοιπόν, λοιπόν… Περπατάω 
στο δάσος και δεν έχω την 
παραμικρή έγνοια! Ω ναι, 
ω ναι, είμαι τόσο κουλ!

Και δεν έχω στο βάθος του 
μυαλού μου το παραμικρό 
που να με απασχολεί και να 
μου αποσπά την προσοχή…

και να με κάνει διαρκώς 
ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ 

ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ!»
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Ο αρκούδος μάλλον ξέχασε κάτι.
Έφαγε πρωινό, πότισε το φυτό, 
αλλά κάτι δεν του πάει καλά. 
Ξεκίνησε να βρει έναν φίλο 

να του πει τι συμβαίνει.

Μια ξεκαρδιστική ιστορία 
για τους φίλους 

που είναι πάντα εκεί για να σε στηρίζουν.


