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Το ξέφωτο του δάσους ήταν το σπίτι πολλών μικρών ζώων. Τα πουλιά και οι
σκίουροι μοιράζονταν τα δέντρα. Οι λαγοί και οι σκαντζόχοιροι μοιράζονταν τους
ίσκιους κάτω από τα δέντρα και τα βατράχια και τα ψάρια μοιράζονταν τα κρύα
νερά της λιμνούλας του δάσους. Και ήταν όλα πολύ ευχαριστημένα από τη ζωή
τους.
Μέχρι την ημέρα που ήρθαν τα Τρομερά Πράγματα.
Το μικρό λαγουδάκι είδε τις τεράστιες σκιές τους πριν δει τα ίδια τα Τρομερά
Πράγματα. Αυτά, σταμάτησαν στην άκρη του ξέφωτου και οι σκιές τους εξαφάνισαν
τον ήλιο.
«Ήρθαμε για κάθε πλάσμα που έχει φτερά στην πλάτη του», είπαν με τη βροντερή
φωνή τους τα Τρομερά Πράγματα.
«Δεν έχουμε φτερά», είπαν τα βατράχια.
«Ούτε εμείς», είπαν οι σκίουροι.
«Ούτε εμείς», είπαν οι σκαντζόχοιροι
«Ούτε εμείς», είπαν οι λαγοί.
Τα μικρά ψαράκια πήδηξαν έξω από το νερό για να δείξουν τη λάμψη που είχαν τα
λέπια τους, αλλά τα πουλιά φτερούγιζαν νευρικά στις κορυφές των δέντρων.
Φτερά!
Σηκώθηκαν ψηλά στον αέρα και οι απελπισμένες κραυγές τους ακούγονταν μακριά
ως το μπλε του ουρανού.
Αλλά, τα Τρομερά Πράγματα που είχαν φέρει μαζί τους τα τρομερά τους δίχτυα, τα
πέταξαν πολύ ψηλά και έπιασαν τα πουλιά και τα πήραν μαζί τους μακριά.
Τα άλλα πλάσματα του δάσους μιλούσαν μεταξύ τους νευρικά.
«Αυτά τα πουλιά έκαναν πάντα πολλή φασαρία!», είπε ο Γεροσκαντζόχοιρος. «Καλά
ξεμπερδέματα, λέω.»
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«Υπάρχει περισσότερος χώρος στα δέντρα τώρα», είπαν οι σκίουροι.
«Γιατί τα Τρομερά Πράγματα ήθελαν τα πουλιά;» Ρώτησε το Μικρό Λαγουδάκι. «Τι
δεν πάει καλά με τα φτερά;»
«Δεν πρέπει να ρωτάμε», είπε ο Μεγάλος Λαγός. «Τα Τρομερά Πράγματα δεν
χρειάζονται κανένα λόγο για να κάνουν ό,τι κάνουν. Απλά, να είσαι ευχαριστημένος
που δεν ήρθαν για μας.»
Τώρα, δεν υπήρχαν πουλιά να τιτιβίζουν και να κελαηδάνε στο ξέφωτο. Αλλά η ζωή
συνεχιζόταν σχεδόν όπως και πριν.
Μέχρι την ημέρα που τα Τρομερά Πράγματα ήρθαν πάλι.
Το Μικρό Λαγουδάκι άκουσε τον φοβερό θόρυβο των ποδιών τους πριν δει τα ίδια
τα Τρομερά Πράγματα.
«Ήρθαμε για όλα τα πλάσματα που έχουν φουντωτές ουρές και ζούνε στο ξέφωτο»,
είπαν με τη βροντερή φωνή τους τα Τρομερά Πράγματα.
«Δεν έχουμε ουρές», είπαν τα βατράχια.
«Ούτε κι εμείς. Όχι, δεν έχουμε αληθινές ουρές», είπαν οι σκαντζόχοιροι.
Τα μικρά ψαράκια πήδηξαν έξω από το νερό για να δείξουν τη λάμψη των
πτερυγίων της ουράς τους και οι λαγοί γύρισαν τα οπίσθιά τους, έτσι ώστε τα
Τρομερά Πράγματα να δούνε μόνα τους.
«Οι δικές μας ουρές είναι στρογγυλές και γούνινες», είπαν οι λαγοί. «Με κανένα
τρόπο δεν είναι φουντωτές.»
Οι σκίουροι ξεφώνισαν τρομοκρατημένοι και έτρεξαν στις κορυφές των πιο ψηλών
δέντρων. Αλλά τα Τρομερά Πράγματα πέταξαν τα τρομερά τους δίχτυα πιο ψηλά
από όσο μπορούσαν οι σκίουροι να φτάσουν και πιο μακριά από όσο μπορούσαν
να πηδήξουν, τους έπιασαν και τους πήραν μαζί τους μακριά.
«Αυτοί οι σκίουροι ήταν αχόρταγοι», είπε ο Μεγάλος Λαγός. «Πάντα αποθήκευαν
εκεί ψηλά πράγματα για τον εαυτό τους. Ποτέ δεν τα μοίραζαν.»
«Γιατί όμως τα Τρομερά Πράγματα τους πήραν μακριά;» ρώτησε το Μικρό
Λαγουδάκι. «Μήπως τα Τρομερά Πράγματα θέλουν το ξέφωτο για τον εαυτό τους;»
«Όχι. Έχουν το δικό τους μέρος», είπε ο Μεγάλος Λαγός. «Αλλά, τα Τρομερά
Πράγματα δεν χρειάζονται κανένα λόγο για να κάνουν ό,τι κάνουν. Εσύ να κοιτάζεις
τη δουλειά σου, Μικρό Λαγουδάκι. Δεν θέλουμε να θυμώσουν με μας.»
Τώρα, δεν υπήρχαν πουλιά να τραγουδάνε ή σκίουροι να χοροπηδάνε στα δέντρα.
Αλλά η ζωή συνεχιζόταν σχεδόν όπως και πριν.
Μέχρι την ημέρα που τα Τρομερά Πράγματα ήρθαν πάλι.
Το Μικρό Λαγουδάκι άκουσε τη βοή από τις τρομερές φωνές τους.
2

«Ήρθαμε για όλα τα πλάσματα που κολυμπάνε», είπαν με τη βροντερή φωνή τους
τα Τρομερά Πράγματα.
«Ααα, εμείς δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε», είπαν πολύ γρήγορα οι λαγοί.
«Κι εμείς δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε», είπαν οι σκαντζόχοιροι.
Τα βατράχια βούτηξαν βαθιά στη λιμνούλα του δάσους και κύματα κυκλικά
σχηματίστηκαν στο σκοτεινό, καφέ νερό της. Τα ψάρια κολύμπησαν σαν βέλη μέσα
στο νερό σχηματίζοντας ασημένιες λωρίδες. Αλλά τα Τρομερά Πράγματα πέταξαν τα
τρομερά τους δίχτυα κάτω μέχρι τον πάτο της λιμνούλας και έβγαλαν έξω τα
βρεγμένα βατράχια και τα αστραφτερά ψάρια και τα πήραν μαζί τους μακριά.
«Γιατί τα Τρομερά Πράγματα τα πήραν;» ρώτησε το Μικρό Λαγουδάκι. «Τι κακό
έκαναν τα βατράχια και τα ψάρια στα Τρομερά Πράγματα;»
«Το πιο πιθανό είναι να μην έκαναν τίποτα», είπε ο Μεγάλος Λαγός. «Τα Τρομερά
Πράγματα δεν χρειάζονται κανένα λόγο για να κάνουν ό,τι κάνουν. Πολλά ζώα είναι
δυσαρεστημένα με τα βατράχια. Αυτά τα άσχημα και γλοιώδη πράγματα. Και τα
ψάρια είναι τόσο κρύα και εχθρικά! Ποτέ δεν μας μιλάνε.»
Τώρα, δεν υπήρχαν πουλιά να τραγουδάνε, ούτε σκίουροι να χοροπηδάνε στα
δέντρα, ούτε βατράχια να κοάζουν, ούτε ψάρια να παίζουν στο νερό της λιμνούλας.
Μια σιωπή που τσάκιζε τα νεύρα απλώθηκε στο ξέφωτο του δάσους. Αλλά η ζωή
συνεχιζόταν σχεδόν όπως και πριν.
Μέχρι την ημέρα που τα Τρομερά Πράγματα ήρθαν πάλι.
Το Μικρό Λαγουδάκι μύρισε την τρομερή μυρουδιά τους τους πριν δει τα ίδια τα
Τρομερά Πράγματα. Οι λαγοί και οι σκαντζόχοιροι αναστατωμένοι κοιτούσαν
οπουδήποτε, χωρίς όμως να κοιτάζονται αναμεταξύ τους.
«Ήρθαμε για όλα τα πλάσματα που έχουν αγκάθια», είπαν με τη βροντερή φωνή
τους τα Τρομερά Πράγματα.
Οι λαγοί σταμάτησαν να τρέμουν. «Δεν έχουμε αγκάθια εμείς», είπαν και ίσιωσαν
την άσπρη και απαλή τους γούνα.
Οι σκαντζόχοιροι σήκωσαν τα μυτερά αγκάθια τους με όλη τη δύναμη που είχαν.
Όμως τα Τρομερά Πράγματα πέταξαν το δίχτυ επάνω τους, οι σκαντζόχοιροι
κρεμάστηκαν σε αυτό, όπως οι μύγες στο δίχτυ της αράχνης και τους πήραν μακριά.
«Αυτοί οι σκαντζόχοιροι ήταν πάντα κακόκεφοι», είπε με τρεμάμενη φωνή ο
Μεγάλος Λαγός. «Κακομούτσουνα, αγκαθωτά πράγματα!»
Αυτή τη φορά το Μικρό Λαγουδάκι δεν ρώτησε γιατί. Είχε μάθει πια ότι τα Τρομερά
Πράγματα δεν χρειάζονται κανένα λόγο για να κάνουν ό,τι κάνουν. Πάντως, ακόμα
κι όταν έφυγαν, η μυρωδιά τους γέμιζε το ξέφωτο.
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«Μου άρεσε περισσότερο όταν το ξέφωτο ήταν γεμάτο με όλα τα πλάσματα», είπε
το Μικρό Λαγουδάκι. «Τι θα γίνει αν τα Τρομερά Πράγματα γυρίσουν πάλι; Νομίζω
ότι πρέπει να φύγουμε κι εμείς.»
«Ανοησίες», είπε ο Μεγάλος Λαγός. «Και γιατί να φύγουμε; Εδώ ήταν πάντα το
σπίτι μας. Και τα Τρομερά Πράγματα δεν θα ξαναέρθουν. Εμείς είμαστε οι άσπροι
λαγοί. Δεν μπορεί να συμβεί σε μας!»
Καθώς περνούσαν ήρεμα οι μέρες, το Μικρό Λαγουδάκι σκεφτόταν πως ο Μεγάλος
Λαγός είχε απόλυτο δίκιο.
Μέχρι την ημέρα που τα Τρομερά Πράγματα ήρθαν πάλι.
Το Μικρό Λαγουδάκι είδε την τρομερή λάμψη των τρομερών τους ματιών μέσα στο
σκοτάδι του δάσους. Και μύρισε για ακόμη μια φορά την τρομερή τους μυρουδιά.
«Ήρθαμε για όλα τα πλάσματα που είναι άσπρα», είπαν με τη βροντερή φωνή τους
τα Τρομερά Πράγματα.
«Δεν υπάρχουν άσπρα πλάσματα εδώ, παρά μόνο εμείς», είπε ο Μεγάλος Λαγός.
«Ήρθαμε για εσάς», είπαν τα Τρομερά Πράγματα.
Οι λαγοί έτρεξαν τρομοκρατημένοι προς κάθε κατεύθυνση.
«Βοήθεια!», ούρλιαζαν. «Κάποιος να μας βοηθήσει!» Αλλά δεν είχε απομείνει
κανείς να βοηθήσει. Και τα μεγάλα, κυκλικά δίχτυα έπεσαν επάνω τους και τα
Τρομερά Πράγματα τους πήραν όλους μακριά.
Όλους, εκτός από το Μικρό Λαγουδάκι, που ήταν αρκετά μικρό για να κρυφτεί σε
έναν σωρό από πέτρες κοντά στη λιμνούλα και έξυπνο για να σταθεί ακίνητο, έτσι
ώστε τα Τρομερά Πράγματα να νομίσουν ότι ήταν μια πέτρα.
Όταν έφυγαν, σύρθηκε προσεκτικά μέχρι τη μέση του ξέφωτου. «Έπρεπε να είχα
βοηθήσει τους άλλους λαγούς», σκέφτηκε. Αν όλα τα πλάσματα είχαμε μείνει
ενωμένα, τώρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Ξαφνικά το Μικρό Λαγουδάκι έφυγε από το ξέφωτο. Έτρεξε για να μιλήσει στα
πλάσματα που ζούσαν σε άλλα δάση για τα Τρομερά Πράγματα, με την ελπίδα ότι
κάποιος θα ακούσει αυτά που θα τους πει.
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