ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΤΟ ΝΗΣΊ ΤΟΥ ΠΆΣΧΑ
ταν πρωί στο νησί του Πάσχα,

`Ολα τα πρόβατα µαζευτήκαµε και πήγαµε να σκοτώσουµε το βοσκό
πριν µας σκοτώσει και µας σουβλίσει
όπως έκανε πέρισυ στους γονείς µας.

Καθώς βελάζαµε οµαδικά στο δρόµο,
ξεπρόβαλαν δύο πρόβατα µε κόκκινο µαλί
στην οµοιόµορφη µάζα µας.

Οι περισσότεροι συνοδοιπόροι µας τα γνώριζαν
και έδειξαν αµέσως το θαυµασµό τους
κρατώντας κόκκινες σηµαίες µε άγνωστα σε µας εργαλεία.

`Aρχισαν να µιλούν για αγώνες ενάντια στον καπιταλισµό,
τον ιµπεριαλισµό, τον δυϊσµό και τον πληθυσµό.

Τα περισσότερα πρόβατα συµφώνησαν
και αγόρασαν κουπόνια για κάποιό διαγωνισµό χωρίς δώρα.

Εγώ και άλλα δέκα πρόβατα δεν καταλαβαίναµε τι σόϊ
διαγωνισµός είναι αυτός χωρίς δώρα.

Επίσης ξέραµε ότι ο στόχος µας ήτανε ο βοσκός
και όχι ο “ΙΣΜΌΣ”.

Τελικά µετά απο µια βόλτα
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την οποία καθοδηγούσαν αρκετοί λύκοι
ανοίγοντας µας το δρόµο,
βρεθήκαµε µπροστά στο αρχηγείο του βοσκού
όπου το περιφρουρούσαν αρκετοί λύκοι,
κάποιοι ήταν µε πολιτικά.

Aφού βελάσαµε µερικές τελευταίες φορές
τα κόκκινα πρόβατα και οι ακολουθοι τους
άρχισαν να φεύγουν ξεχνώντας το σκοπό µας :

Nα σκοτώσουµε το βοσκό.
Τότε εµείς τα έντεκα πρόβατα
επιτεθήκαµε στο αρχηγείο
µε πέτρες και ξύλα.

Αµέσως όρµησαν πάνω µας
όχι οι λύκοι,
αλλά κόκκινες νεαρές προβατίνες,
που µε κάποια ασύλληπτη γλώσσα
προσπαθούσαν να µας αποτρέψουν,
εµποδίζοντας ταυτόχρονα την πορεία µας
προς τον στόχο.

Τελικά απογοητευµένοι,
πήραµε το δρόµο της επιστροφής
για το µαντρί µας.

Ξαφνικά ο Μπέκος πέταξε µιαν ιδέα :
Γιατί δεν το σκάµε στην εξοχή …
Πέντε πρόβατα τον απεκάλεσαν ηλίθιο
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και επέστρεψαν στο µαντρί.

Αυτά τα πέντε ήταν τα πρώτα που σφάχτηκαν
την Κυριακή του Πάσχα.

Ακολούθησαν δέκα ανεξάρτητα,
τρία µε ψυχολογικά προβλήµατα
και ένα που ήταν µαύρο.

`Οσο για εµάς τα υπόλοιπα έξι
ζούµε στην εξοχή µε τους απογόνους µας
τα έξι τελευταία χρόνια.

ΓΙΩΡΓΟΣ : myspace.com/acimoc
ΓΙΩΡΓΟΣ Ⓐ.

ΜΑΝΟΣ Ζ.

