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Η ΣΚΙΑ

Ο γιος του αρχηγού
παντρεύτηκε 
μια νέα 
και ωραία γυναίκα.
Ζούσαν πολύ ευτυχισμένοι.

Μια μέρα,
 ο γιος του αρχηγού,
γύρισε από ένα μακρινό κυνήγι.



Βρήκε τη γυναίκα του
κοντά στη φωτιά.



- Τι έχεις;
τη ρώτησε με αγωνία.

- Είμαι άρρωστη,
είπε εκείνη.

- Θα πάω
να φέρω το γιατρό.

-Όχι, όχι τώρα.
Αν κοιμηθώ 
θα γίνω καλά.
Αύριο θα είμαι καλύτερα.

Την άλλη μέρα
η γυναίκα πέθανε.

Ο γιος του αρχηγού 
ήταν πολύ λυπημένος.
Την έθαψε 
και πήγε στον πατέρα του.



-Πατέρα,
του είπε,
Θα φύγω.
Θα περπατήσω πολλές μέρες.
Θέλω να κουραστώ, 
ώστε να κοιμηθώ
και να ξεχάσω τη λύπη μου.

Ο γιος του αρχηγού έφυγε.

Συνάντησε
 Βουνά,
  δάση,


ρεματιές

Στενά και βαθιά ανοίγματα 
σε ένα βουνό,
που κυλούν τα νερά 
ορμητικών ποταμών.



 Και χαράδρες,

Κουράστηκε, 
γιατί περπάτησε πολύ
και κοιμήθηκε.

Ξαφνικά, 
ενώ κοιμόταν
άκουσε φωνές!
Οι φωνές τον οδήγησαν στην άκρη 
μιας λίμνης. 
Στην απέναντι πλευρά της λίμνης
ήταν ένα ινδιάνικο χωριό.

Βαθιά και στενά ανοίγματα,
που σχηματίζονται ανάμεσα σε δυο βουνά. 



Σκέφτηκε
να περάσει τη λίμνη.
Μα δεν είχε ούτε ένα μονόξυλο.

Τι να κάνει;
Άρχισε να φωνάζει.
Φώναξε, φώναξε,
σφύριξε,
τίποτα.
Κανένας δεν τον άκουγε.
Τότε είδε μια βάρκα,
που ερχόταν προς το μέρος του.
Ήταν άδεια.
Την τράβηξε έξω από τη λίμνη,
μπήκε μέσα 
κι άρχισε να κάνει κουπί
για να κινήσει τη βάρκα.

μια ινδιάνικη, μικρή βάρκα



Στην άκρη της λίμνης
τον περίμεναν οι ινδιάνοι.
Ανάμεσά τους ήταν η πεθαμένη γυναίκα του.
-Πρέπει να έρχεσαι από μακριά,
του είπαν.
Εδώ είναι η χώρα των ονείρων.

- Κάθισε 
να φας.
- Μη φας τίποτα,
του είπε η γυναίκα του ψιθυριστά.
Όποιος τρώει το φαΐ τους,
μένει εδώ για πάντα.
Αν ακόμα με αγαπάς,
πάρε με 
να φύγουμε αμέσως.
Ο γιος του αρχηγού έβαλε τη γυναίκα του 
στη βάρκα. 
Χωρίς να καθυστερήσει καθόλου



έκανε γρήγορα κουπί
και έφυγαν μακριά.

Τι περίεργο όμως!
Οι ινδιάνοι δεν τους κυνήγησαν.
Στην πραγματικότητα όμως,
η γυναίκα του ήταν μια σκιά,
που μόνο εκείνος έβλεπε.

Ύστερα από δυο – τρεις μέρες
γύρισαν στη χώρα του πατέρα του.
- Κοιτάξτε,
είπε στους δικούς του,
έφερα την πεθαμένη γυναίκα μου.
- Πού είναι;
τον ρώτησαν εκείνοι.



Γιατί η γυναίκα του ήταν μια σκιά
και κανένας δεν μπορούσε να τη δει,
εκτός από αυτόν.
Μόνο η σκιά της έπεφτε πάνω στη γη.

Όταν ετοίμασαν το φαγητό 
και κάθισαν
 να φάνε
έβλεπαν μονάχα τον ίσκιο των χεριών της
να κινείται,
όπως έτρωγε.

Από τότε,
ο γιος του αρχηγού και η σκιά της γυναίκας 
του πήγαιναν μαζί.



Όταν περπατούσαν στο χωριό,
οι άλλοι έβλεπαν δυο σκιές στη γη.

Έτσι καταλάβαιναν 
πως ήταν η γυναίκα του.
Και τη νύχτα
άκουγαν τη φωνή της,
που κουβέντιαζε
και γελούσε με τον άντρα της.
Μια νύχτα όμως,
μια γριά, που δεν πίστευε στα μαγικά,
κρύφτηκε πίσω από την καλύβα του ζευγαριού
και περίμενε. 

Τους άκουσε να μιλάνε.
 

- Δεν πρέπει να με δει κανένας ξένος,
γιατί θα με χάσεις για πάντα,
έλεγε η γυναίκα.
Βαρέθηκα όμως να ζω σαν σκιά.
Άναψε τη φωτιά.
Θα με δεις όπως ήμουν ζωντανή.



Η γριά,
με ένα μικρό μαχαιράκι έσκισε τη σκηνή 
για να δει.
Ο γιος του αρχηγού πήρε ένα ξυλαράκι,
φύσηξε τη φωτιά
και εκείνη φούντωσε.
Ω! Θεέ μου!
Τι ήταν αυτό;
Μπροστά του στεκόταν πάλι η γυναίκα του 
όπως ήταν παλιά.

 Όμορφη,


 Zωηρή,


 Ευτυχισμένη.

Ο γιος του αρχηγού φώναξε από χαρά
και έσκυψε
να αγκαλιάσει τη γυναίκα του.
Την ίδια όμως στιγμή είδε την τρύπα,
που είχε ανοίξει η γριά.
Η φωτιά έσβησε
και η γυναίκα χάθηκε στο σκοτάδι.



Την άλλη μέρα ο αρχηγός βρήκε το γιο του 
νεκρό.

Αυτός και η γυναίκα του έφυγαν 
για να ζήσουν για πάντα μαζί
στη χώρα των ονείρων. 
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