
Γη κι ουρανός, πουλιά και λουλούδια, τ’ αστέρια και το φεγγάρι…
κι η άνοιξη. Όλα συνυπάρχουν αρμονικά σε τούτο το παραμύθι,
που περιγράφει τη ζωή μιας γιασεμιάς, την τρυφερή φιλία της
μ’έναν γέρο ξύλινο φράχτη κι έναν μικρούλη ονειροπόλο άνεμο…
και μας αποκαλύπτει τα όνειρα, τις προσδοκίες και τις λαχτάρες
τους. Ο φράχτης, λέει, λαχταρά να νιώσει πάλι όμορφα, όπως μια
φορά που ήταν δέντρο στο δάσος… Ο μικρούλης άνεμος ονειρεύ-
εται να γίνει ποιητής. Κι η Γιασεμιά; Χμ… η Γιασεμιά όχι μόνο
λαχταρά και ονειρεύεται, αλλά είναι σίγουρη ότι κάποια νύχτα θα
πέσει στην αγκαλιά της ένα… αστέρι!

Άραγε θα γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους; Ποιος ξέρει;

Το παραμύθι ζωντανεύει με την ονειρική, γεμάτη ποίηση και λυρισμό

εικονογράφησή της η Κριστίν Μενάρ.
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«Είτε βραδιάζει είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμί!»

Γ. Σεφέρης

Στα εγγόνια μου,
Βαγγέλη, Ευδοκία και Ευρυδίκη,

τ’ αστεράκια που φωτίζουν
την αγκαλιά και τη ζωή μου.
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Μια φορά κι έναν καιρό ένας άνθρωπος φύτεψε στην άκρη
του κήπου του, πλάι σ’ έναν γέρο ξύλινο φράχτη, μια μικρή γιασεμιά.
Τη λέω μικρή∙ ένα τόσο δα κλαράκι με δυο καταπράσινα τρυφερά
φυλλαράκια ήταν όλη κι όλη!

Ο φράχτης καταχάρηκε που την είδε. Άρχισε μάλιστα να κάνει όνειρα.
Φαντάστηκε το κλαράκι να μεγαλώνει, να πετάει φύλλα και κλαριά,
να ψηλώνει, να ανθίζει, να σκαρφαλώνει πάνω του, να τον τυλίγει
με τη δροσιά και τη μοσχοβολιά του. Είδε με τον νου του πουλιά
να τρυπώνουν στις φυλλωσιές του, τα άκουσε να κελαηδούν.
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«Τι καλά! Με τη γιασεμιά πλάι μου θα μοιάζουν όλα όπως
παλιά! Όπως τον καιρό που ήμουν δέντρο στο δάσος»,
μουρμούρισε.

«Δεν είσαι μόνη σου, μικρούλα μου. Κανείς δεν είναι
μόνος του σ’ αυτό τον κόσμο, αν δεν το θέλει!»
ήθελε να της πει ο φράχτης. Μα δεν μίλησε.
«Θα το καταλάβει με τον καιρό μόνη της»,
είπε μέσα του.

Κι η χαρά, δροσερό ποταμάκι, κύλησε στο γέρικο
ξερό κορμί του. Η μικρή Γιασεμιά όμως δεν κατάλαβε
τη χαρά και τα όνειρα του παλιού φράχτη. Κοίταξε
τριγύρω, είδε πως ήταν μόνη, μακριά από τα άλλα
λουλούδια του κήπου κι άρχισε να κλαψουρίζει.

«Τι άτυχη που είμαι! Πώς θα ζήσω μόνη
κι έρημη σαν την καλαμιά στον κάμπο;»
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