
ΤΟ ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΙ  Χρυσούλα Χατζηγιάννου: Ήλιε μου ήλιε μου  

(ζαβολιά, αυτοπειθαρχία) 

 

Στην άκρη της αυλής ήταν μια μυγδαλιά όμορφη και ψηλή. Τα αμύγδαλα τα 

είχαν μαζέψει και τα άπλωσαν στον ήλιο να στεγνώσουν και να μαραθούν λίγο 

τα τσόφλια τους, όπως έλεγε η γιαγιά. Ψηλά στην κορυφή, σε ένα κλαδάκι, που 

έγερνε προς τα έξω, ένα αμυγδαλάκι είχε απομείνει όμορφο και στρογγυλό και 

η Κατερινούλα το κοίταζε, το κοίταζε… Δεν ήταν για ένα μυγδαλάκι… είχε δα 

τόσα… όσα ήθελε να φάει, μα όπως έστεκε καμαρωτό εκεί ψηλά πάνω στο 

κλαδάκι, ήταν σαν να της έλεγε: 

- Δε με φτάνεις… δε με φτάνεις 

- Θα σε φτάσω, είπε η Κατερινούλα και πήρε ένα καλάμι 

- Δε με φτάνεις, δε με φτάνεις, έλεγε το αμυγδαλάκι 

- Τώρα θα σου ρίξω μια πέτρα να δεις, πέφτεις ή δεν πέφτεις. Και 

πήρε και έριξε μια πέτρα. Μα η πέτρα ούτε άγγιξε καθόλου το αμυγδαλάκι 

- Δε με φτάνεις, δε με φτάνεις 

- Μπα! Είπε η Κατερινούλα κι έκανε να φύγει. Έχω τόσες δουλειές… 

και τι θαρρείς πως είσαι; Καθόλου δε με νοιάζει που στέκεσαι εκεί ψηλά. Θα 

σε ρίξει ο αέρας. 

- Δε με φτάνεις, δε με φτάνεις 

- Θα σε ρίξει η βροχή 

- Δε με φτάνεις, δε με φτάνεις  

- Ε! λοιπόν τώρα θα δεις, φώναξε η Κατερινούλα και στη στιγμή, 

έβγαλε τα παπούτσια της και άρχισε να σκαρφαλώνει στο δέντρο 

 

Η ψιψίνα η γατούλα μόλις την είδε, ήρθε κάτω από το δέντρο και νιαούρισε 

σαν να της έλεγε «Θα πέσεις πρόσεχε..» ήρθε και ο Ντικ ο σκύλος και 

γαύγισε βλέποντας τα πόδια της που σκαρφάλωναν πάνω στο δέντρο «Θα 

πέσεις», της έλεγε και εκείνος.  

 

Μα η Κατερινούλα ανέβαινε. Είχε φτάσει στα μισά και το δέντρο χώρισε στα 

δύο μεγάλα χοντρά κλαδιά και στο ένα ψηλά, ψηλά το μυγδαλάκι χόρευε στον 

αέρα και κορόιδευε  την Κατερινούλα: 

- Δε με φτάνεις, δε με φτάνεις 

- Θα σε φτάσω, είπε η Κατερινούλα και πάτησε στο χοντρό κλαδί. Μια 

το ένα χέρι, μια το άλλο χέρι, περπάτησε ένα βήμα. 

- Γαβ, γαβ….φώναζε ο σκύλος Πρόσεχε, πρόσεχε… κι έκανε γύρους 

κουνώντας την ουρά του 

- Νιοάου… έκανε η ψιψίνα κι έβλεπε ψηλά 

- Τώρα τι γίνεται; 



Το κλαδί ανέβαινε ίδιο ολομόναχο, χωρίς ένα τόσο δα κλαδάκι να πατήσει, 

χωρίς ένα κλαδάκι πιο πάνω να πιαστεί. Θα έπρεπε να περπατήσει σκυφτή, 

χέρια πόδια στο ίδιο κλαδί σαν τη γάτα. Μα η Κατερινούλα δεν ήταν γάτα και 

ως έκανε να δοκιμάσει γλίστρησαν τα πόδια της , ξέφυγαν τα χέρια της και 

φραπ! Βρέθηκε στη γη! 

 

- Μανούλα μου! Φώναξε και άρχισε να κλαίει. Με λαχτάρα έτρεξε η 

γιαγιά της. 

- Χτύπησες παιδάκι μου; Αχ! Παλιόπαιδο τι έκανες! Χτύπησες 

καρδούλα μου; Μια τη μάλωνε και μια τη χάιδευε, η καημένη η γιαγιά , τόσο 

είχε τρομάξει. Καλά και δεν χτύπησε πολύ, μόνο οι χούφτες της ήταν 

κατακόκκινες και ξεγδαρμένες. 

- Για ένα παλιοαμύγδαλο…. Έλεγε και ξαναέλεγε η γιαγιά. Ο παππούς 

όταν το έμαθε, πολύ τη μάλωσε 

- Είναι κακό αυτό που έκανες. Ένα φρόνιμο παιδί μετρά τι μπορεί να 

κάνει και τι δεν μπορεί. Γι’ αυτό έχουμε το μυαλό στο κεφάλι, για να μετράμε. 

Δεν ανεβαίνουμε στα κεραμίδια να πιάσουμε ένα πουλί ούτε σκύβουμε από το 

μπαλκόνι να κόψουμε ένα λουλούδι. Αυτά είναι κουτά πράγματα. Κι ύστερα να 

σκέπτεσαι και εκείνους που σε αγαπούν και νοιάζονται, μην πάθεις κανένα 

κακό 

- Δε θα το ξανακάνει , είπε δειλά η γιαγιά 

 

Ο παππούς γαλήνεψε. «Έλα να σου βάλω ιώδιο στα χέρια» 

- Όχι , όχι…. Φώναξε η Κατερινούλα κι έτρεξε στην πόρτα 

- Γαβ, γαβ, μπήκε ο Ντικ μπροστά της. Βάλε ιώδιο … βάλε ιώδιο. Και 

της έβαλαν. Έτσουξε λίγο και έκλαψε η Κατερινούλα. Ύστερα βγήκε στην αυλή 

και κάθισε σε μιαν άκρη παραπονεμένη. Στα κλεφτά έριξε μια ματιά ψηλά στην 

μυγδαλιά 

 

- Παλιοαμύγδαλο…. Είπε με πείσμα κι έσφιξε τα χείλη της. Μα το 

αμύγδαλο δεν ήταν πια πάνω στο κλαδί. Είχε πέσει απαλά, απαλά στα 

χορταράκια και το μάζεψε η μικρή Κατερινούλα  
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