
Εάν δεν ίσχυε ο λόγος του πουλιού…   

  Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι, δεν εκελάηδε σαν πουλί, μήδε σαν χελιδόνι, 
παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα: «Για να στεριώσει αυτό το δύσκολο έργο πρέπει 
ανθρώπου θυσία να γίνει, μα όχι μια τυχαία επιλογή. Ο πιο μικρός ,ο πιο αρχάριος  και ο πιο 
ερασιτέχνης μάστορας, την ζωή του πρέπει να δώσει». Κι αφού τα λόγια αυτά ξεστόμισε 
πέταξε μακριά.                                                                                                                           
 Ο γρίφος ήταν δύσκολος και κανείς δεν μπορούσε να διαλέξει.                                   
   -Ο Μάριος είναι...ακούστηκε μια φωνή.                                    
-Μα όχι εγώ, ο Γιάννης…ακούστηκε μια άλλη.
  Κι όλοι οι εργάτες άρχισαν να τσακώνονται δίχως σταματημό και χωρίς λύση να βρεθεί.
Τότε ο πρωτομάστορας παίρνει τον λόγο και τους λέει: «Εδώ δεν υπάρχει πιο μικρός, ούτε πιο
ερασιτέχνης.  Όλοι  μαστόροι  είμαστε  γνωστοί,  μα  ποιόν  εννοεί  το  πουλί;  Ας  πάμε  να  το
ρωτήσουμε κι αν θέλει ας μας δώσει την λύση».
  Αμέσως όλοι άρχισαν να ψάχνουν για αυτό το περιβόητο πουλί, μα αυτό πουθενά.
Μέχρι  το  βράδυ  να  πέσει,  κανένα  πουλί  δεν  φάνηκε,  μήτε  αηδόνι,  μήτε  σπουργίτι,  μήτε
περιστέρι  .  Μόνο μια κουκουβάγια  φάνηκε,  σε  ένα κλαδί  στάθηκε και  τους  είπε:  «Μα τι
πάθατε και σταματήσατε την τόσο σημαντική κατασκευή σας;»
Και  ο  πρωτομάστορας  παίρνει  τότε  τον  λόγο  και  της  απαντά:  «Όλοι  εμείς  ένα  πουλάκι
ψάχνουμε, την λύση να μας δώσει, μα πουθενά δεν φαίνεται εδώ και ώρες»
-Γιατί το ψάχνετε, νομίζετε πως την λύση θα σας δώσει; Μεγάλο λάθος κάνετε και την ώρα
σας τσάμπα χάνετε.  Μα δεν ξέρετε πόσα ψέματα λένε  και  πλάκες κάνουν αυτά τα μικρά
ζωάκια; Μην ακούτε ψεύτες και μόνοι αναζητήστε την λύση για να βρείτε. Καθήστε όλο το
βράδυ, εδώ, στο δέντρο μου μαζί μου και ανακαλύψτε μόνοι σας την λύση»
Ο πρωτομάστορας υπάκουσε και όλο το βράδυ έκατσε και παρακολουθούσε.
  Το άλλο πρωί στα μάτια του δεν πίστευε. Αλήθεια ήταν ή ψέματα; Καθ’όλη την διάρκεια της
νύχτας οι έξαλλοι αγρότες του χωριού χτυπούσαν και με τις τσουγκράνες τους , τη γέφυρα
χαλούσαν.  Μα γιατί  το κάνουν αυτό αναρωτήθηκε και  γρήγορα έτρεξε  για  μια απάντηση
σωστή να πάρει. Τότε ο πιο ψηλός ,ο πιο εύσωμος και ο πιο γεροδεμένος  αγρότης του λέει;  
-«Από εδώ θα περνάτε κάθε λογής, ξένοι, κλέφτες και περίεργα ντυμένοι. Εμείς δεν θέλουμε
τα χωράφια μας να πατήσουν και τα σπαρτά μας να κλέψουν.
    Ο πρωτομάστορας τότε κατάλαβε το πρόβλημα τους και το κατανόησε. Τα πραγματάκια
του μάζεψε και το άλλο πρωί έφυγε με στόχο την εύρεση νέας εργασίας…  
                                                                                                      


