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Κάποτε, τον παλιό καιρό, υπήρχε στην άκρη ενός χωριού ένα μεγάλο δάσος. 
Το δάσος αυτό ήταν τόσο πυκνό  από τα πολλά και ψηλά δέντρα, που δεν χωρούσε να
μπει το φως του ήλιου, και γι΄αυτό, οι χωρικοί το έλεγαν το μαύρο δάσος. 
Ο λίγος ήλιος που τρύπωνε μέσα από τα φύλλα των δέντρων, έσκιζε το σκοτάδι σαν 
σπαθί, κάνοντας τις ηλιαχτίδες να χορεύουν πότε εδώ και πότε εκεί, σαν αερικά που 
πετούσαν από δέντρο σε δέντρο.
Τα μικρά ζωάκια του δάσους, μη μπορώντας να εξηγήσουν αυτόν τον παράξενο χορό 
που έκαναν οι ηλιαχτίδες, τις ονόμασαν τα «ξωτικά» του δάσους. 

Αυτό το δάσος όμως, έκρυβε ένα μικρο στολιδι μέσα στην καρδιά του. 
Στη μέση του δάσους, ήταν ένα μικρό καταπράσινο λιβάδι με μια μικρή λιμνούλα. 
Αυτό το μικρό άνοιγμα γης που έκανε το λιβαδι, ήταν μια μικρή φωτεινή όαση, αλλά 
και γεμάτη από τις φωνούλες των ζώων που ζούσαν εκει, σε ένα μεγάλο σπιτι των 
ανθρώπων.

Στο σπιτι αυτό, ζουσαν λιγοστά ζωάκια με τις οικογένειές τους και τα 
σπιτάκια τους. Το κάθε ζώο, είχε και από ένα όνομα.  

Ηταν ο κυρ-γάϊδαρος, ο κυρ-λαγός, η κυρία κότα, ο κυρ-πετεινος, η κυρία 
πάπια,η κυρία προβατίνα, η κυρία κουκουβάγια, και άλλα. 

Όμως τα ζωακια αυτά, δεν ήταν ελεύθερα. 
Οι άνθρωποι τα είχαν εκει για να παίρνουν από αυτά ότι έφτιαχναν και γι αυτό

αυτό τα ταϊζαν. Από την κοτούλα έπαιρναν τα αυγά, από την κυρία προβατίνα το 
γάλα. Ο γαϊδαρακος ήταν για να κουβαλά πράγματα, ο πετεινος για να τους ξυπνά το 
πρωί. Όλα έκαναν από μια δουλεια.

Τα ζώα, είχαν δύσκολη ζωή.  Το καλοκαίρι, η ζέστη ήταν βαριά γιατί δεν 
υπήρχαν δέντρα στην αυλή για να δροσιστούν. Ο χειμώνας ήταν κρύος, γιατί δεν 
είχαν ποτέ πολύ σανό για να τυλιχτούν και ξυλα για να ζεσταθούν. Κάποιες 
χιονισμένες βραδιές ακούγονταν οι παραπονιάρικες φωνούλες των μικρών που 
ζητούσαν φαγάκι και ζεστασιά για να μην κρυώνουν. Οι γονείς τους δεν μπορούσαν 
να κάνουν τίποτα, γιατί ήταν πάντα κλειδωμένα μέσα στη φάρμα των ανθρωπων.

Κάπως έτσι κυλούσε η ζωή τους. 
Η ζωή τους ήταν ένα ρολόϊ. Τικ τακ, τικ τακ, κάθε χτύπος, και ένας χρόνος 

για να κάνουν κάτι. Ετρεχαν για να τα προλάβουν όλα, και να μην στεναχωρήσουν 
τους ανθρώπους. 

 
Ετσι, κάθε μέρα τα αρνάκια έμπαιναν στη σειρά για να τα αρμέξουν, οι 

κοτούλες κακάριζαν όταν γεννούσαν τα αυγά, τα λαγουδάκια κουνούσαν τις 
μουσούδες τους περιμένοντας το χορταράκι, και τα γουρουνάκια κυλιόντουσαν στη 
λάσπη μουγκρίζοντας για περισσότερο φαγητό.  

Μερικές φορές μάλωναν μεταξύ τους , όμως μέσα στην ψυχούλα τους, υπήρχε
πολύ αγάπη για τον άλλον όταν χρειάζονταν. Ο,τι κι αν είχαν, τα βράδια, ξεχνούσαν 
τα προβλήματα, και μαζεύονταν όλα μαζί στο παχνί έξω από το σπιτάκι των 
κουνελιών. Εκει έλεγαν ιστορίες για τα παλιά χρόνια των παππούδων και των 
γιαγιάδων τους που ήταν ελεύθερα στο λιβάδι και ήταν τόσο ευτυχισμένα.   
Άλλες φορές τραγουδούσαν με όλη τη δύναμη της φωνής τους για να ξεχάσουν ή να 
χαρούν.
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ…

Ένα φθινοπωριάτικο πρωινό σαν όλα τα άλλα, μια παράξενη σιωπή τους 
τάραξε. Αν και σιωπή, έκανε θόρυβο από την παρουσία της.

Κανείς δεν ήρθε το πρωϊ να αρμέξει τα προβατάκια, να πάρει τα αυγουλάκια 
από τις κοτούλες, να ταϊσει τα ζωντανά του λιβαδιού. Ησυχία επικρατούσε παντού. 

Τι να έγινε άραγε και τους ξέχασαν ;
Πρώτος που κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, ήταν ο κυρ κόκκορας, που με τη 

φωνή του κάθε πρωϊ σήμανε το ξύπνημα στη φάρμα, αλλά δεν είπε τίποτα, γιατί 
σκέφτηκε ότι δεν ήταν αυτή η δουλειά του…

Σε λίγο, άρχισαν και τα άλλα ζωάκια να ανησυχούν….και το καθένα με την 
ξεχωριστή φωνούλα του άρχιζε να χρωματίζει με ήχους την ησυχια.

Μας ξέχασαν, δεν μας έφεραν χορταράκι, φώναζαν τα προβατάκια. 
Δεν μπορεί κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει, έλεγε και ξανάλεγε η κυρά 

κοτούλα βαδίζοντας ανήσυχη πάνω - κάτω μέσα στον αχυρώνα. 
Κυρ κόκορα επιτέλους, κάνε κάτι χρήσιμο του φώναξε, δες τι έγινε, δεν 

μπορεί, κάτι έγινε. 
Μα κυρία κοτούλα δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δική μου δουλειά είναι να 

σας ξυπνώ το πρωϊ και μετά να κάθομαι. Δεν είμαι υπηρέτης σας. Σας παρακαλώ, εγώ
είμαι  διαλεχτός και δεν καταδέχομαι τέτοια συμπεριφορά, της απάντησε σηκώνοντας
ψηλά το λειρί του. 

Εκείνη τη στιγμή, άνοιξε η πόρτα του σπιτιού της κυρίας γουρούνας 
βγάζοντας έξω τα 3 γουρουνάκια της που φώναζαν «πεινάμε»- «πεινάμε».
Περίμεναν να τους ταϊσει το ανθρώπινο χέρι, μα δεν το έβλεπαν πουθενά, και έκοβαν 
βόλτες γύρω από τον εαυτό τους.

Σωπάστε καλά μου, μην φοβάστε, τους έλεγε και τα αγκάλιαζε η μανούλα 
τους, δεν μπορεί, κάτι θα έγινε, θα έρθουν, θα σας φέρουν φαγάκι, ηρεμήστε καλά 
μου.

Απαράδεκτο ! Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό, φώναξε ο κυρ κόκορας, 
προσπαθώντας να επιβάλλει την τάξη στο ανάστατο λιβάδι.

Οχου κυρ-κόκκορα, φώναξε ο κυρ-λαγός. Σιωπηηή!! Με τις φωνές δεν θα 
δουμε τι εγινε, φώναξε με όλη του την δύναμη. Είναι απλό.

Ναι, ναι φώναξαν τότε όλα τα ζωακια μαζί χαρούμενα, είναι απλό, πως δεν το 
σκεφτήκαμε. Είναι απλό έχει δίκιο ο κυρ-λαγός. Μα τι μυαλό που έχει !

Και όλα μαζί μια και δυο, έτρεξαν και μαζεύτηκαν στη λιμνούλα. 
Όμως  αυτό που είδαν, τα τρόμαξε ακόμη πιο πολύ. 
Η φάρμα ήταν άδεια, οι άνθρωποι δεν ήταν εκεί!
Μυστήριο ….
Οι πόρτες και τα παράθυρα του μεγάλου σπιτιού τους, ήταν κλειστά. 
Είχαν φύγει…και είχαν ξεχάσει να κουρδίσουν και το μεγάλο ρολόϊ. Το τικ-

τακ σταμάτησε, και μαζί με αυτό, και ο χρόνος να μετρά την ζωή των μικρών ζώων.
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Μυστηριο ειπε ο κυρ σκυλος, θα ψαξω να δω τι συμβαινει. Και αρχισε με την 
μουσουδα του να μυριζει κάθε σπιθαμη του σπιτιου.

Τιποτα φωναξε δυνατά. Δεν είναι κανείς εδώ, εφυγαν!
Τα ζωάκια ξαφνιάστηκαν. Ενοιωσαν φόβο!
Εφυγαν ; φώναξε με τρόμο η κυρα γουρούνα. Αλίμονο τι θα απογίνουμε ;
Εφυγαν ; κακάριξε η κυρ κοτούλα με τη σειρά της, πάει καήκαμε.
Αλίμονό μας, ειπε θλιμμένα η κυρά προβατίνα.
Καταστροφή, καταστροφηηή, άρχισε να τσιρίζει ο κόκορας, χαθήκαμε, 

χαθήκαμε…
Κι κιρίκου , κοκο, μπέεε, βρουμ βρουμ, καταστροφή, καταστροφή, άρχισαν 

να φωνάζουν όλα τα ζωα μαζί. 
Θα πεθάνουμε από την πείνα χωρίς τους ανθρώπους. 
Τι θα τα κάνω τα αυγουλάκια που θα γίνουν κοτοπουλάκια; Με τι θα τα ταϊσω

για να ζήσουν, έλεγε η κυρά κοτούλα.
Και εγώ που θα βρω χορταράκι για τα αρνάκια μου, έλεγε η κυρά προβατίνα.
Και εμείς, και εμείς, που θα βρούμε λαχανικά, έλεγαν κλαίγοντας τα 

γουρουνάκια… 
Καταστροφή, καταστροφή, και έτσι φοβισμένα όπως ήταν τα βρήκε το βράδυ,

μόνα τους, πεινασμένα, κουρνιασμένα κάθε οικογένεια μέσα στο σπιτάκι τους.
Ηταν το πρώτο βράδυ που κανένα ζωάκι δεν βγήκε για την βραδινή 

συνάντηση στο παχνί, όπως γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια.  
Για πρωτη φορά το σκοταδι του μαυρου δασους απλώθηκε πάνω από την 

φάρμα.

Η πείνα

Ένα βράδυ, ένα πεινασμένο ζωάκι μαζεψε οσο θάρρος ειχε και χτύπησε την 
πόρτα ενός σπιτιου. Ο θόρυβος που έκανε, ξύπνησε τον κυριο γκρίζο γουρούνη και 
βγαίνοντας να δει, τι να πει, τα έχασε.

Ένα μικρό γουρουνάκι, του ζητούσε λιγη τροφή κλαίγοντας.
Κύριε, κρυώνω και πεινάω, σας παρακαλώ δώστε μου λιγο φαγακι από το 

δικό σας..
Τι κάνεις, τι θες εδώ, είναι δικό μου το φαγητό,  φύγε του είπε με δυνατή 

φωνή.
Κύριε, πεινάω, σε παρακαλώ εσύ έχεις πιο πολλά από εμάς, δώστε λίγα και σε

μενα. 
Ναι σε νοιώθω και πονάω για σένα, αλλά εγω τι φταίω, ας φρόντιζε η 

οικογένειά σου να είχε τροφιμα στην αποθήκη.
Μα είμαστε πολλά παιδάκια, ενώ εσείς δεν έχετε, κυριε.
Ασε με, και εγώ πεινάω του απάντησε ο γκρίζος γουρούνης.
Εκείνη την στιγμή, ο κυρ γάϊδαρος ακούγοντας την φασαρία, βγήκε από το 

σπιτάκι του.
Ε ! γείτονα τι κάνεις? Μαλώνεις ένα πεινασμένο παιδί; Δεν ντρέπεσαι, τόσα 

σου περισσεύουν. 
Θυμωμένος ο κύριος γκριζος γουρούνης, έκλεισε την πόρτα του.
Τότε ο γαϊδαράκος έκανε κάτι σπουδαίο.
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Αγκάλιασε το μικρό γουρουνάκι και του σκούπισε τα δάκρυα. Μην κλαις 
καλό μου. Ξέρω τι είναι να πεινάς, εγώ θα αντέξω πιο πολύ από εσένα, να μην χαθείς 
εσύ. Πρέπει ο ένας να βοηθά τον άλλο, αλλιώς θα είμαστε μόνο μια κοιλιά χωρίς 
μυαλό και καρδιά. Η κοιλιά πεινά, αλλά το μυαλό σκέφτεται και η καρδιά αγαπά. Και
του έδωσε λίγο από το δικό του φαγητό.

Αν ξαναπεινάσεις χτύπα μου την πόρτα και αν εχω φαϊ, θα το  μοιραστούμε 
μαζί. Σύρε στο καλό….

Κύριε γαϊδαρε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, σας υπόσχομαι όταν και εσείς με 
χρειαστείτε δεν θα σας αφήσω μόνο σας.

Φυγε καλό μου, δεν μου χρωστάς τίποτα, μόνος είναι εκείνος που αγαπά μόνο 
τον εαυτό του.

O  Φόβος 

Δεν πέρασαν μερικές μέρες, και το Φθινόπωρο είχε φτάσει για τα καλά.
Τα φύλλα γίνονταν από πράσινα χρυσαφένια, και ένα- ένα έπεφταν από τα 

δέντρα του δάσους. Και εκείνες τις μερες ακούγονταν άλλοι ήχοι, υπήρχαν άλλες 
μυρωδιές στον αέρα, διαφορετικά από του καλοκαιριού. 

Τώρα δεν ακούγονταν όλα τα πουλιά να τραγουδάνε, μα ούτε και ζώα να 
φωνάζουν. Οι μοσχοβολιές των λουλουδιών αλλαξαν, και στη θέση τους ήρθε η 
μυρωδιά της βρεγμένης γης και των δέντρων.

Όμως, μαζί με αυτά, έφτασε και ο φόβος.
            Λίγες μέρες είχαν περάσει από τότε που έφυγαν οι άνθρωποι από το μεγάλο 
σπίτι και τα τρόφιμα όλο και λιγόστευαν.

Το βράδυ έπεφτε βαρύ μέσα στα σπιτακια των ζώων. Κανείς δεν είχε όρεξη 
για κουβέντα. Ολοι σκέφτονταν το πώς θα ζησουν τωρα χωρις τους ανθρωπους, και ο
φόβος μπήκε στο μυαλό τους. Τα αυτάκια τους που ήταν πάντα στητά, τώρα ήταν 
πεσμένα μαζί με τους ώμους τους.

Αρχισαν να τρωνε λιγότερο, να κρυώνουν αφού δεν είχαν ξύλα. 
Ολη η ζωή τους ξαφνικά άλλαξε. Εχασαν τα πάντα σε μια μέρα. Ερχονταν 

μέρες που ήταν το άγνωστο που δεν ήξεραν.
Στο σπιτι της κυρά προβατίνας, τα αρνάκια αγκάλιαζε το ένα το άλλο για να 

ζεσταθουν από το παχυ μαλλι τους, ξέροντας όμως ότι σε λιγο καιρό, θα πέθαιναν 
είτε από την πείνα, η από την αλεπού και  το λύκο που τριγυρνούσαν στο μαύρο 
δάσος.

Αργα ή γρήγορα θα καταλάβαιναν ότι τα ζωάκια ήταν μόνα τους και θα τα 
άρπαζαν  ένα- ένα τη φορά.

Αλίμονο , αλίμονο έλεγαν το καθένα με τη φωνούλα τους στο κάθε σπιτικό. 
Τι θα κάνουμε τώρα μόνα μας χωρίς τους ανθρώπους, πως θα ζήσουμε ; 

Βραδάκι, και στο λιβαδάκι τα αστέρια είχαν ανέβει στον σκοτεινό ουρανό 
προσπαθώντας να αγκαλιάσουν με το φως τους τα σπιτάκια…

Κάποιος εκείνο το βράδυ, δεν ηταν  στο σπιτι του. 
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Πανω σε μια πέτρα στη μέση του λιβαδιου, ο κυρ λαγός στέκονταν όρθιος 
κοιτώντας την κατηφόρα που οδηγούσε στη λιμνούλα. Στο βάθος κάπνιζε η καμινάδα
του σπιτιού των γουρουνιών.

Δεν ακούγονταν τραγούδια, ούτε φωνές των μικρων, ούτε λόγια αγάπης από 
τα ζευγάρια.  Η σιωπή που άφησαν οι άνθρωποι φεύγοντας, έγινε η σιωπή των ζώων, 
στην πείνα και το κρύο.

Ο κυρ λαγός, κοιτούσε το σπιτάκι του στην άκρη της λιμνούλας. Τα ξύλα 
τελειώνουν και τα κουνελάκια μου, θα παγώσουν σκέφτονταν, και πάνω σ΄αυτό 
έχουμε και την αλεπού εξω από την φάρμα. 

Τι άλλο κακό μπορεί να μας συμβεί; 
Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, έλεγε και έπιανε με τα χέρια του το κεφάλι 

του.. Πρέπει να υπάρχει μια λύση έλεγε στον εαυτό του. Δεν μπορεί, κάτι υπάρχει, 
αλλά τι;  Έλεγε και ξανάλεγε.

Ξάφνου, άκουσε ένα θόρυβο πίσω του. Γυρνά και βλέπει τη κυρά λαγουδίνα 
που τον έψαχνε. 

Εδώ είσαι καλέ μου, θα κρυώσεις εδώ έξω του λέει, έλα μέσα. 
Δεν μπορώ αγαπημένη μου, της απάντησε. Δεν μπορώ, και δάκρυα έσταξαν 

από τα μάτια του. Τα παιδιά μου πεινάνε, και εγώ δεν μπορώ να τους βρω φαγητό, 
είπε και αναστέναξε βαθιά. 

Πως θα τα κοιτάξω στα μάτια; Τι θα τους πω; Τι θα σκεφτουν για μένα; Θα 
πουν ότι δεν είμαι καλος πατέρας αφού δεν μπορώ να τους δώσω φαϊ. Και εγώ τι θα 
έχω να τους απαντήσω με άδεια χέρια;

Που΄ναι τα ξωτικά του δάσους, οι καλικάντζαροι και όλες οι νεράϊδες που 
έλεγαν οι γονεις μας  ότι μας προστατεύουν;  Γιατί τώρα που τις χρειαζόμστε δεν 
είναι εδώ? Μας εγκατέλειψαν και αυτά. 

Μείναμε μόνοι στο λιβάδι και η αλεπού απέξω τριγυρίζει. Δεν μπορεί υπάρχει
λύση, πως ζούσαν τα παλιά χρόνια οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας  χωρίς τους 
ανθρώπους; 

Η κυρά λαγουδίνα τότε τινάχτηκε και με δυνατή φωνή του είπε :  Κακός είναι 
αυτός που δεν αγαπά τα παιδιά του, κακός είναι αυτός που μπορεί και δεν κάνει 
τίποτα. Σαν φύγαν οι άνθρωποι, δεν φταις εσύ. Δική τους πράξη είναι, όχι δική σου.

Τα κλάματα και τα ξωτικά του δάσους δεν θα μας φέρουν το φαί, ούτε φωτιά 
στο τζάκι, ούτε θα μας σώσουν από την αλεπού. Εμείς δεν αλλάξαμε. Μήπως δεν 
τρώμε χόρτα, μήπως δεν γεννάμε παιδιά;  Τι σταμάτησε από αυτό;

Τίποτα, αλλά οι άνθρωποι μας έδιναν το φαί. Οι ανθρωποι μας εδιναν το 
φαϊ… αυτοί μας έδιναν το φαϊ είπε σιγα – σιγά σαν κάτι να σκέφτονταν…

Αυτό είναι το βρήκα! 
Σηκώθηκε με δύναμη και αγκάλιασε την λαγουδίνα του. 
Αχ, τι θα έκανα χωρίς εσένα καλή μου, της είπε και την σήκωσε ψηλά με τα 

χέρια του. Σίφουνά μου!
Αυτό είναι, οι άνθρωποι, δίνοντάς μας τροφή, ξεχάσαμε πως ζούσαμε παλιά 

μόνοι μας! Αυτό είναι!
Μα τότε  είπε η λαγουδίνα, ζούσαν στο δάσος, μάζευαν χορτάρι, και όλα τα 

ζώα τα μοίραζαν μεταξύ τους, και δεν πεινούσαν.
Εδώ είναι λοιπόν η απάντηση, της είπε ο κυρ λαγός. Εδώ ακριβώς!
Που εδώ, του απαντά η κυρα λαγουδίνα και ψάχνει γύρω της. Δεν βλέπω 

τίποτα…
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Όχι εκεί καλή μου, εδώ στο μυαλό!  Μπορούμε και μόνοι μας χωρις τους 
ανθρωπους!

Μόνοι μας;  Μα δεν ξέρουμε πώς να ζουμε μόνοι μας. Και η αλεπού ; ρώτησε 
η λαγουδίνα.

Με αυτήν θα ξεμπερδέψουμε μια και έξω, εμείς θα την διώξουμε και πίστεψέ 
με, ολοι μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από αυτήν!

Η  Αλεπού, αφεντικό

Την άλλη μέρα το πρωϊ, ακούστηκε μια δυνατή φωνή.
 Μαμά, μαμά φώναξε το μικρό λαγουδάκι, έξω υπάρχουν πατημασιές στη γη, 

ήρθαν, ήρθαν, άρχισε να φωνάζει χοροπηδηχτά, οι άνθρωποι ήρθαν, σωθήκαμε!
Μόλις το άκουσαν και τα άλλα ζωάκια, πετάχτηκαν από τα σπιτάκια τους και 

με μιας, το ένα πίσω από το άλλο, έτρεξαν να βγούνε από τον αχυρώνα για να δούνε 
τι είχε συμβεί.

Όμως μόλις βγήκαν τι να δουν, πάγωσε το αίμα τους. Τα σημάδια δεν ήταν οι 
πατημασιές των ανθρώπων, αλλά της αλεπούς!

Καταστροφή, καταστροφή άρχισε να φωνάζει η κυρά γουρούνα, έφτασε το 
τέλος μας, θα μας φάνε ζωντανούς. Τι θα απογίνουν τα παιδιά μας; 

Να σώσουμε το παιδιά μας, να τα σώσουμε ναι, αλλά πως, της απάντησε η 
κυρά προβατίνα και άρχισε να τρέχει φοβισμένη πάνω κάτω.

 
Εκεί κοντά στη φάρμα μέσα στο σκοτεινό δάσος, ζούσε και η φοβερή αλεπού 

με τα μεγάλα νύχια και τα κοφτερά δόντια. Σαν καλή πορτογύρα που ήταν κάθε μέρα 
εξέταζε όλη την περιοχή για να βρεί τροφή. Εβλεπε απο μακρυά την φάρμα αλλά δεν 
τολμούσε να πηδήξει τον φράχτη, γιατί ήξερε οτι υπήρχαν άνθρωποι με κάτι ξύλα 
που έβγαζαν φωτιά και μπορούσαν να την σκοτώσουν.

Ετσι μια μέρα εκεί που έκοβε βόλτες, αντιλήφθηκε μια παράξενη ησυχία, 
χωρίς την φασαρία που κάνουν οι άνθρωποι με τις φωνές τους ή τα εργαλεία τους.

Κάτι δεν πάει καλά, σκέφτηκε, αλλά αμέσως χαμογελώντας μέσα απο τα 
πεινασμένα δόντια της είπε, μάλλον, κάτι πάει πολύ καλά κυρ-αλεπού, χο χο χο.

Και έτσι μια και δυο ετοιμάστηκε για την φάρμα των ζώων. Φτανοντας σιγά 
σιγά εκει τι να δει; Οι ανθρωποι δεν ήταν εκεί και τα ζώα ηταν μόνα τους. 

Α !  φώναξε με χαρά, η κοιλιά μου θα χορτάσει. Ναι αλλά πως; Δεν έπρεπε να
το καταλαβουν τα ζωάκι. Επρεπε να τα κοροϊδεψει, γιατί τώρα είχε αποφασίσει να 
γίνει αυτή το αφεντικό! Να την ταϊζουν τα ζώα και αυτή να ξαπλώνει στο φράχτη 
κάτω απο τον ήλιο.

Μια και δυο, η αλεπού κουνιστή και λυγιστή, με μια γραβάτα στο λαιμό 
λαίμαργη και πονηρή, πηδά το φράχτη και τρυπώνει στη φάρμα.

Τρομάξανε τα προβατάκια και με μιας αρχίσανε τη λαλιά όλα μαζί. 
Τρόμος, πανικός σε όλη τη φάρμα. Το γουρουνάκι κρύφτηκε στη λάσπη, η 

κοτούλα κάτω από το άχυρο. Ο σκύλος ο καημένος γαύγιζε και απειλούσε, μα σαν 
λείπανε οι άνθρωποι, φοβήθηκε κι αυτός.

Η αλεπού αφού σηκώθηκε από την άκρη της, τεντώθηκε χέρια – πόδια, και με
ένα σάλτο σε ένα κάρο, φώναξε στα ζωάκια που είχαν μαζευτεί στο λιβαδάκι.
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Μην φοβάστε τους λέει, δεν θέλω το κακό σας, θα καθίσω εδώ στην ακρούλα 
πάνω στο ξύλο, και θα τρώω από το φαγητό σας, γέλασε δείχνοντας τα κοφτερά της 
δόντια.
           Δεν σε πιστεύουμε φώναξε το γουρουνάκι, εμάς θες να φας.
           Μα γιατί να το κάνω αυτό ; Χαζή είμαι; 
           Τι θέλω η καημένη;  Να θα κάνουμε μια συμφωνία, τίμια μεταξύ μας. Εγω θα 
κάθομαι εδώ και εσείς θα ψάχνετε τροφή για μένα, θα με ταϊζετε. 
             Μπορώ εγώ χωρίς εσάς ; Είπε και έφερε την φουντωτή κόκκινη ουρά της 
μπρος στα μαγουλά της.  Εγω θα σας φυλάω στο δάσος από τα κακά ζωάκια είπε 
γελώντας, και εσεις θα βρίσκεται τροφή για μένα. Και επειδή είμαι πολύ καλή, θα σας
αφήνω λίγο και για σας…

 Σκεπτικά τα ζωάκια μόλις το άκουσαν, άρχισαν να  κουνάνε το κεφάλι τους 
και να αρχίζουν να το συζητάνε μεταξύ τους. 

Δεν μου ακούγεται και τόσο άσχημο λέει το γουρουνάκι. Καλό έ; , σαν καλό 
ακούγεται πάντως… Που το βάζεις ότι θα είμαστε ασφαλείς, θα γλιτώσουμε από το 
λύκο σαν δει την αλεπού εδώ. 

Ναι, μάλλον ναι έλεγε η κουκουβάγια, αλλά αυτή η φάτσα της, αυτή η φάτσα 
της, δεν μου αρέσει. 

Αν μας εξασφαλίζει το φαγητό μας, να το σκεφτούμε, είπε ο κύριος γκρίζος 
γουρούνης. Τι έχει η φάτσα της, μια χαρά είναι. Κόκκινη γούνα, στόμα με ασπρα 
δόντια, και μεγάλα ματια.

Ναι αλλα θα μας φάει είπε η κυρ κοτούλα, μην την πιστεύετε. Τα δόντια της 
είναι άσπρα και ωραία, αλλα είναι κοφτεράαα! Λέγοντας με μια φωνή δυνατή. Μόλις 
μας βλέπει γλύφει το στόμα της με την μεγάλη της γλώσσα, την βλέπετε δεν την 
βλέπετε? Καλά μόνο εγώ το βλέπω?

Με ένα πήδημα, ο λαγός μπαίνει μπροστα τους. 
Μην φοβάστε τους λέει! Δεν έχουμε ανάγκη την αλεπου για να ζήσουμε εμεις.

Μπορούμε και χωρίς αυτην να έχουμε φαγητό. 
Και πως θα γίνει αυτό, ρώτησε ο κυρ κόκκορας ; Μήπως θα μας φέρνεις εσύ; 

Χα χα χα είσαι τόσο μικρούλης για να το κάνεις αυτό, θα σε φάνε αμέσως τα ζώα του
δάσους, στο λεπτό μόλις βγεις από τη φάρμα.

Ε! κυρ  πετεινε μην φοβάσαι δεν θα με φάνε, αλλά ούτε κανέναν άλλον μας.   
Υπάρχει λύση! Κατεβείτε όλοι στον αχυρώνα, ολοι τώρα εκεί, είπε τρέχοντας ο λαγός
ξεκινώντας πρώτος.

Ναι αλλά είναι πονηρή και έχει δόντια κοφτερά, λέει η κυρά πάπια,τα είδες; 
Δεν τα είδες; Νομίζω οτι έχω δίκιο...είπε χαμηλώνοντας τη φωνή της.

Τα δικά μας είναι πιο κοφτερά και πιο πολλά, της απαντά ο κυρ λαγός. 

Εεε΄ δεν θα περιμένω και πολύ, χάρη σας κάνω, φώναξε η αλεπτού. Υπάρχουν
και άλλα ζώα που με παρακαλούν. Που θα πάτε, θα με παρακαλάτε και εσείς…χωρίς 
εμένα δεν μπορείτε…

Τα ζωάκια φοβισμένα έτρεχαν τώρα ακόμη πιο γρήγορα για τον αχυρώνα. 
Εμείς να κατέβουμε κυρ λαγε, την αλεπού τη ρώτησες; Δεν τη ρώτησες και 

αυτή πεινάει αν δεν με γελάνε τα μάτια μου, τσίριζε ο κύρ κόκκορας τρέχοντας την 
κατηφόρα.

Τρέξε,τρέξε κυρά κοτούλα έλεγε και το γουρουνάκι που κι αυτό ξεφυσούσε 
από φόβο. Θα μας φάει αν το αρνηθούμε κυρία κοτούλα, έτσι δεν είναι; Πρέπει να 
κανουμε ότι θέλει.

8



Ολα τα ζωάκια αφού μαζεύτηκαν, έκαναν ένα κύκλο γύρω από τον λαγό και 
περίμεναν να τον ακούσουν.

Υπάρχει λύση φωνάζει δυνατά ο λαγός!  Τη ζωή των προ-προ παππούδων μας
αν θυμηθούμε, νέα ζωή θα βρούμε. Να το σχέδιο από την αλεπού, να απαλλαχθούμε.
           Θα της αρνηθούμε !  
           Δεν θα την φοβηθουμε. Να το σχέδιο : 

Ολοι μαζί θα μπούμε μπροστά της και τα πόδια μας θα χτυπήσουμε δυνατά 
κάτω στη γη. Θα σηκώσουμε σκόνη πολύ, και θα της κοπεί η χολή!  Θα ξαφνιαστεί, 
γιατί δεν θα το περιμένει. Τότε εμείς όλοι μαζί θα αρχίσουμε να φωνάζουμε τόσο 
δυνατά μέχρι να μην αντέχει τις φωνές μας.
Επειτα θα την κυνηγήσουμε, και με πρώτο το γουρουνάκι, στη λάσπη θα την 
οδηγήσουμε εκεί για να πνιγεί.

Εγώ, μα γιατί εγώ, να πάει η κοτούλα που έχει και ωραία φωνή, τσίριξε το 
γουρουνάκι.. 
            Εγώ δεν μπορώ βράχνιασα, να δείτε δεν μπορώ, με το ζόρι απ΄το φόβο βγαίνει
η φωνή.

Σιωπηη, απάντησε με δύναμη ο λαγός. Ολοι μαζί, ούτε η αλεπού ούτε ο λύκος
μπορούν να μας κάνουν κακό. Είμαστε πιο δυνατοί μαζί.

Εχω σχέδιο λέει χαμογελώντας πονηρά. Σχέδιο… 
Ω όχι πάλι σχέδιο, μουρμούρισε  το γουρουνάκι. Πάλι κάτι θα με βάλει να 

κάνω, τελικά εγώ κάνω τα πιο δύσκολα εδώ. 
Ακούστε με καλά τους είπε ο λαγός.
Δεν θέλουμε να μας λέει η τεμπέλα αλεπού, που θέλει να ζει με του άλλου το 

φαϊ, πως θα ζήσουμε εμείς. Ξεκινάμε, ολοι μαζί πάμε να βάλουμε τη πιο δυνατή 
φωνή που έχουμε μέχρι να κουφαθεί η αλεπού και να φύγει.

Ετσι το είπε και έτσι έγινε.
Ολα μαζι, για να φύγει η αλεπού, άρχισαν να φωνάζουν. Την κύκλωσαν, τα 

γουρουνάκια πέταγαν λάσπη, οι κοτούλες κακάριζαν τόσο δυνατά που της έσπασαν 
τ΄αυτιά, και ο κυρ γάϊδαρος γκάριζε και την κλώτσαγε δυνατά και ο σκύλος έδειχνε 
τα δόντια τα κοφτερά. 

Τρόμαξε κι’ αυτή και όπου φύγει-φύγει άρχισε να τρέχει να κρυφτεί, στο 
δάσος το βαθύ. 

Όλα τα ζωάκια τσίριζαν τόσο δυνατά που μέχρι και στο μαύρο δάσος έφτασε 
η φωνή και τρόμαξαν τα πουλιά και τα ζώα που έτρεχαν να κρυφτούν στις φωλιές 
τους. 

Ετσι έκανε και η αλεπού. Μην την είδατε ξανά. 

Δεν θα πεινάσουμε ξανα! 

Την άλλη μέρα πριν ακομη ο πετεινός λαλήσει, κάποια ζωάκια άρχισαν να 
μιλάνε σιγά. 

Κάτι δεν πάει καλά, κάτι λείπει έλεγε η κοτούλα
Φαϊ λείπει χαζή της απάντησε η σοφή κουκουβάγια, φαϊ, δεν θέλει και πολύ 

μυαλό, μυαλό κότας έχεις;
Μα κότα είμαι τόσο μυαλό έχω. Εσύ που μας λες ότι είσαι σοφή, πες μας μια 

σοφία αντί να μας κοιτάς από ψηλά.
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Εγώ, εγώ δεν είμαι για να δίνω λύσεις απάντησε η κουκουβάγια.
Την βάψαμε απάντησε ο κυρ- γάϊδαρος.
Λιγο πιο κάτω, ο κυρ-λαγός πήγαινε στο σπίτι του κυρ-κόκορα και του 

χτυπούσε την πόρτα.
Αγουροξυπνημένος όπως ήταν του άνοιξε βαριεστημένα την πόρτα. 
Απαράδεκτο, απαράδεκτο, κύριε λαγέ του είπε μόλις τον είδε. Με ποιο 

δικαίωμα έρχεστε εδώ πριν εγώ ο ξακουστός κόκορας, λαλήσω και ξυπνήσω τη 
φάρμα;

Τι θες λοιπόν  πρωϊ- πρωϊ και με ξυπνάς;
Ντύσου γρήγορα και κάνε ο,τι σου πω, του απαντά με μιας ο κυρ-λαγός. Βγες 

στη μέση του λιβαδιού και βάλε τη πιο δυνατή φωνή σου για να τους ξυπνήσεις 
όλους στη φάρμα.

Μα γιατί αυτή η βιασύνη ;  ρώτησε ο κόκορας.
Θα δεις, θα δεις είπε σοβαρός ο κυρ-λαγός. 
Πράγματι έτσι και έγινε. Ο κόκορας στήθηκε, τέντωσε το λειρί του και 

άρχισε να τσιρίζει με όση δύναμη είχε. 
Σε λίγο όλα τα ζώα μαζεύτηκαν γύρω από τη λιμνούλα, να δουν τι 

συμβαίνει…. Αγουροξυπνημένοι όλα ρωτούσαν ο ένας το άλλο.
Μα τι έγινε, τι έγινε;

             Με ένα γρήγορο σάλτο, ο λαός ανεβαίνει στο ψηλότερο σημείο και βάζοντας 
όλη τη δύναμή του, τεντώνεται στα πίσω πόδια του , για να τον ακούσουν όλοι.
             Φιλοι μου διαλεχτοί!  Μαζευτήκαμε για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε!
Βάλαμε μυαλό και με τη δουλειά μας, θα χορτάσουμε φαί, όπως την παλιά εποχή.
            Μα πώς, τι λες, το ονειρεύτηκες μάλλον πρωϊνιάτικα μέσα στο κρύο, του 
απάντησε θυμωμένη η κουκουβάγια.
            Ναι, ναι άρχισαν να λένε και άλλα ζωάκια.
            Υπομονή αγαπητοί μου, υπομονή, τους είπε ο λαγός.
            Μα τι θα κάνουμε συνέχισε η κουκουβάγια.
           Τι θέλουμε για να ζήσουμε? 
           Φαγητοοο, απάντησαν τα ζωάκια με μια φωνή.
           Ναι αλλά πώς, είπε η καλοκάγαθη κοτούλα. Μέχρι τώρα μας τάϊζαν οι 
άνθρωποι. 
            Εμείς δεν ξέρουμε πως μπορεί να γίνει αυτό, απάντησε η κουκουβάγια.
            Είναι απλό, φώναξε με σθένος ο κυρ-λαγός! Θα βγούμε έξω από την φάρμα 
για να βρούμε τροφή.
             Εξω από την φάρμα; Πάει χάλασε ο κόσμος, θέλει πολύ τόλμη αυτό, είπε ο 
κόκκορας.
            Αν το πιστέψουμε, θα γίνει απάντησε ο λαγός.
            Εγω πιστεύω στο στομάχι μου που πεινάει αυτή τη στιγμή, είπε το 
γουρουνάκι.
            Η θα βρούμε φαγητό στο δάσος, ή θα πεθάνουμε, είπε ο λαγός. Η απόφαση 
είναι μόνο μια, να ζήσουμε! Ο καθένας μας, αν και ξεχωριστός, μαζεύει χόρτα, 
σκουληκάκια, για να τραφεί.  
            Ε λοιπόν, να η λύση!
           Ολοι μαζί. Ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Ολοι θα φροντίζουμε ο ένας 
τον άλλον με αυτά που μαζεύουμε, θα τα μοιραζόμαστε και έτσι θα έχουμε όλοι 
φαγητό να τρώμε.
           ...και χορτασμένοι φώναξε η κυρα κουκουβάγια, μην το ξεχνάς σε παρακαλώ. 
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           Μα βέβαια, αυτό θέλουμε, απάντησε ο κυρ λαγός.
           Εμένα μου άρεσε ότι θα τρώμε, μεγάλο πράγμα να έχεις να τρως, γρύλισε το 
γουρουνάκι.
              Ορίστε λοιπον : 

Οι κοτούλες μας
Εσύ κυρ-κότα τι κάνεις ;
Εγώ;….Εγώ γεννώ αυγά, μεγαλώνω τα κοτοπουλάκια μου.
Ναι αλλά δεν κάνεις μόνο αυτό. Καθαρίζεις την φάρμα τρώγοντας τα σκουλήκια, 
κάνεις δηλαδή καθαριότητααα! Σκάβεις το χώμα για να βρίσκεις την τροφή σου που 
είναι σπόροι, έντομα αλλά και σαύρες και μικρά ποντικάκια καμιά φορά. Δεν μπορείς
να πετάξεις ψηλά, αλλά οι πιο δυνατές μπορούν να πετάξουν πάνω από τον φράχτη ή 
να κουρνιάσουν πάνω στο δέντρο για να κοιμηθούν.
Ετσι δεν είναι; 
Α! ναι αλλά τι σημαίνει αυτό για να μην πεινάμε;
Είναι απλό είπε ο λαγός.
Πάλι είναι απλό φώναξε νευριασμένη η κουκουβάγια που δεν έβγαζε άκρη.
Οι κοτούλες θα καθαρίζουν την φάρμα, απάντησε ο λαγός, αλλά θα κάθονται και 
πάνω στο δέντρο για να βλέπουν τι γίνεται εξω.

Τα γουρουνάκια
Ολοι τα θεωρείται τα πιο βρώμικα ή χαζά ζώα. Κάνετε λάθος!
Τα γουρουνάκια αφήνουν το μέρος που κοιμούνται πεντακάθαρο! Δεν νοιάζονται 
μόνο για τον εαυτό τους,  έχουν σώσει πολλές φορές άλλα ζώα. 
Οι άνθρωποι θεωρούσαν τα γουρουνάκια τα πιο έξυπνα ζώα μετά τις μαϊμούδες και 
τα δελφίνια. Είναι και καλοί κολυμβητές. Είναι αγαπησιάρικα γιατί αγαπούν να 
κοιμούνται μύτη με μύτη με τον σύντροφό τους. Βλέπουν και όνειρα όπως οι 
άνθρωποι. 
Τρώνε τα πάντα, χόρτα αλλά και ποντίκια. Τους αρέσει να παίζουν στην λάσπη για να
τρίβουν το δέρμα τους ή να δροσίζονται το καλοκαίρι. 
Αυτό τα κάνει ξεχωριστά. Τα γουρουνάκια θα μαζεύουν λάσπη για τα σπιτάκια αλλά 
θα έχουν και την ευθύνη να φροντίζουν το τείχος της φάρμας που μας προστατεύει 
από την αλεπού και τον λύκο.
Θα είστε χτίστες!

Τα προβατάκια
Τα προβατάκια τρέφονται με φρέσκα και ξερά χόρτα, τα οποία αφού τα καταπιούν 
σχεδόν αμάσητα τα ξαναμασάνε όταν ξεκουράζονται. Βγάζουν πολύ και ωραίο γάλα.
Τα προβατάκια θα μοιράζουν το γάλα για όσα ζωάκια το έχουν ανάγκη, και θα δίνουν
μασημένη τροφή σαν κρεμούλα στα νεογέννητα ζωάκια της φάρμας. 
Θα φυλανε τα παιδιά μας. Θα φροντίζουν να έρχεται η τροφή τους, να τα κρατάνε 
καθαρά, να τα κοιμίζουν, ώστε όταν έρχονται οι γονείς τους να τα παίρνουν για το 
απόγευμα στο δικό τους σπιτάκι.   
Θα φροντίζετε τα παιδάκια όλων των ζώων !

Οι λαγοί 
Οι λαγοί είναι μεγάλοι κυνηγοί, και τρέχουν πολύ γρήγορα.  
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Τρέφονται με λαχανικά και τεύτλα. Τους αρέσουν τα ξερά χόρτα, τα ραδίκια, το 
τριφύλλι, τα καρότα, τα λάχανα, τα μπρόκολα, οι πράσινες πιπεριές, το μαρούλι αλλά 
και το σπανάκι. Ομως προτιμάνε και τα φρούτα, τα μήλα, τα δαμάσκηνα, τα 
βατόμουρα και τις φράουλες.
Οι λαγοί, θα φέρνουν τα λαχανικά και τα φρούτα για όλους μας! 

Ο γαϊδαράκος μας
Ο φίλος μας ο κυρ-γάιδαρος, ο πιο υπομονετικός απ΄όλους μας. Να ξέρετε οτι είναι 
πιο έξυπνος από το άλογο τον συγγενή του. Εχει μνήμη φοβερή, θυμάται με κλειστά 
μάτια τους δρόμους για να βρεί φαγητό, μπορεί να μεταφέρει τρόφιμα και νερό πολλά
χιλιόμετρα.  Καταλαβαίνει όταν έρχεται η βροχή και ανησυχεί όταν έρχονται οι 
αστραπές και βροντές γι΄αυτό γκαρίζει για να προειδοποιεί. Δεν κοιμάται βαριά και 
έτσι είναι φύλακας καλός.
Ο γαϊδαράκος μας, θα μας μάθει τα μονοπάτια του δάσους, θα φέρνει νερό και θα 
μεταφέρει τα χορταράκια, τα λαχανικά και τα φρούτα του δάσους που θα μαζεύουν 
τα άλλα ζωάκια. Επειδή όμως έχει και γερή κλωτσιά, θα είναι αυτός που θα κλωτσά 
την αλεπού ή τον λύκο και να γκαρίζει δυνατά για να μας προειδοποιεί.
Θα είσαι ο οδηγός και ο φύλακας μας!

          Ναι αλλά όταν θα είναι έξω με τα άλλα ζώα, ποιος θα φυλά την φάρμα; ρώτησε
το γουρουνάκι.

Η φίλη μας η χήνα και ο σκύλος! 
Ναι μην βλέπεται την χήνα που όλο χάρη περπατά και πλατσουρίζει στα νερά. Είναι 
φύλακας καλός και δεν αφήνει τίποτα και κανέναν να πλησιάσει στην περιοχή της 
χωρίς μάχη. Φωνάζει και φτερουγίζει και έτσι ειδοποιεί και τα άλλα ζώα για να 
διώξουν τον εχθρό.
Η χήνα μας τρέφεται με σπόρους, καλαμπόκι, σιτάρι και κριθάρι, φρέσκους 
βλαστούς, έντομα αλλά και μαλάκια από το ποτάμι.
Ο σκύλος, όλοι το ξέρουν είναι φίλος και φύλακας καλός! Είναι έξυπνος, μαθαίνει 
λέξεις, μπορεί να μάθει μέχρι 100. Και έτσι όταν θα του λέμε ‘ελα’ θα έρχεται, 
μπορεί να καταλάβει από την φωνή μας αν φοβόμαστε, αν χαιρόμαστε.
Μυρίζει εκατό χιλιάδες φορές πιο δυνατά από τον άνθρωπο. Μπορεί ακόμη να 
μυρίσει αν κάποιος είναι άρρωστος. Ο σκύλος καταλαβαίνει ήχους, τέσσερις φορές 
μεγαλύτερες από ότι ο άνθρωπος.

Πω, πω, πω έκαναν με μιας τα ζωάκια.
Και δεν είναι μόνο αυτό συνέχισε ο κυρ-λαγός.
Εχει και άλλα; Ρώτησε η κυρά κοτούλα, για μένα είπες λίγα.
Είναι ο καλύτερος φίλος μας. Δίνει ακόμη και την ζωή του για να φυλάξει το 

μέρος που ζει μαζί όσους βρίσκονται σε αυτό.  Θα είναι ο φύλακας της φάρμας με 
βοηθό την κυρά χήνα.

Και εγώ ; ρώτησε με δυσπιστία η κυρά κουκουβάγια. Εμένα με ξέχασες, κάτι 
αξίζω και εγώ, δεν θα τρώω τσάμπα το φαγητό μου.

Εσύ καλή μου κουκουβάγια θα έχεις ένα υψηλό καθήκον… Θα μαθαίνεις τα 
παιδιά μας γράμματααα, αναφώνησε όλο ενθουσιασμό ο κυρ-λαγός.
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Και εγώ, εγώ χοροπήδησε ο κυρ-πετεινός, εγώ τι θα κάνω ρώτησε, ελπίζοντας 
ότι αυτός θα ήταν πρόσωπο σπουδαίο.

Εσύ κυρ- πετεινέ μου πρέπει να σκεφτώ περισσότερο. 
Δεν λέω, έχεις ωραία μεγάλα φτερά, με μακριά ουρά και λαμπερά στο λαιμό και στην
πλάτη. Εχεις μεγαλύτερο λειρί απο τη κότα, γι΄αυτό έχεις βροντερή φωνή. Βέβαια, 
δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου, αλλά εσύ ήσουν αυτός που μας ξυπνούσες το 
πρωϊ.

Μα γιατί ; τέτοιο ταλέντο είμαι δεν μπορεί, στρίγγλισε ο πετεινός
Ε λοιπόν, θα συνεχίσεις να μας ξυπνάς το πρωί και ια ελέγχεις αν όλα τα 

ζωάκια είναι στη φάρμα το βράδυ πριν τον ύπνο.
Χι χι χι, γέλασε ο πετεινός, το δέχομαι, μόνο κάτι τέτοιο θα μου ταίριαζε στη 

στητή κορμοστασιά και το πλουμιστό λειρί μου.

Ναι, ναι φώναξαν και άρχισαν να χοροπηδούν τα ζωάκια μέσα στην καλή χαρά.
Αγκαλιάστηκαν όλα μαζί και άρχισαν το τραγούδι.

Τι ωραία τι καλά, θα γεμίσει η κοιλιά, θάχουμε ξύλα στην φωτιά, φροντίδα και 
γράμματα για τα παιδιά! Τίποτα δεν μας φοβερίζει πια!

Ετσι στη μικρή φάρμα με το μαύρο δάσος τριγύρω της, άρχισε μια νέα ζωή.
Κατέβασαν το μεγάλο ρολόϊ των ανθρωπων από την αποθήκη, και στη  θέση του 
έγραψαν  :    

Η ελεύθερη φάρμα των ζώων ! 

ag
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