Η Χρυσή Χελώνα
Κάθε χρόνο την ίδια εποχή τα ζώα και οι µάγοι από όλες τις χώρες συναντιώντε σε
ένα µικρό νησί µεταξύ των ηπείρων για να συνεδριάσουν και να συζητήσουν
σηµαντικά ζητήµατα. Ένα µουντό πρωινό το φίδι, ο αντιπρόσωπος µιας µικρής
αφρικανικής χωράς, είπε: “θέλω να θέσω ένα ζήτηµα, και κοίταξε το πλήθος µε
αυταρέσκεια”. “Λοιπόν;”, Ερώτησε βαριεστηµένα ο κροκόδειλος από την Αίγυπτο,
διατεθειµένος να κάνει ένα δυο σχόλια και να το ρίξει στον ύπνο για το υπόλοιπο
της συνενδίας. “Το πρόβληµα που πρέπει να συζητήσουµε σήµερα”, συνέχισε το
φίδι, “είναι το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνουµε ο ένας τον άλλο. Μόνο οι ποιο
µορφωµένοι από εµάς καταφέρνουν να µιλούν περισσότερες από δυο γλώσσες και
αυτές δεν είναι πάντα οι ίδιες”.
Τα ζώα είχαν αποφύγει πολλές φορές να συζητήσουν αυτό το πρόβληµα, καθώς
ήταν άβολο να συλλογίζονται ερωτήσεις που δεν είχαν απάντηση, και γι’αυτό
άρχισαν να φέρονται νευρικά που έπρεπε πάλι τώρα να το αντιµετωπίσουν. “Και
λοιπόν”; είπε το ιρλανδικό ξωτικό, αναποδογυρίζοντας το χρυσό δοχείο για να
καθίσει (ήταν άδειο εκτός από ένα παλιό κουµπί καθώς υπήρχε κρίση στην
παγκόσµια οικονοµία). “Μέχρι τώρα τα έχουµε βρει µεταξύ µας, έτσι δεν είναι; “ –
“Αυτό δεν είναι αλήθεια”, διαµαρτυρήθηκε ένα Σκοτσέζο πρόβατο το οποίο είχε
έρθει διότι η Νέαση είχε κρυολόγηµα. “∆εν έχουµε την δυνατότητα να
µεταφέρουµε σηµαντικά νέα. Τα κοάλας στο ένα µέρος του δάσους δεν ξέρουν αν
στο άλλο υπάρχει φωτιά. Τα ψάρια στην θάλασσα διαµαρτύρονται επειδή δεν τους
λέει κανείς ότι πλησιάζει ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες. Και για τα συνεδρία µας
κάθε χρόνο χρειάζεται να τραβάµε κλήρο για να αποφασιστεί ποια γλώσσα θα
χρησιµοποιηθεί. Αυτό λέτε εσείς συνεννόηση;” Το πρόβατο βέλασε δυνατά για να
ακουστεί και κατόπιν ξάπλωσε αναµασώντας.
Υπήρχε ένα διάστηµα σιωπής ενώ µερικά βαριεστηµένα ζώα σκεπτόταν να
σκοτώσουν το άπειρο πρόβατο. Ξαφνικά το λιοντάρι από την Αραβία είπε
αποφασιστικά. “Να διαλέξουµε την δική µου γλώσσα!”. Σήκωσε το πόδι του
επιδεικνύοντας την οπλή του. “Αυτό επειδή είµαι το δυνατότερο, το γρηγορότερο
και το ποιο επικίνδυνο πλάσµα ανάµεσα µας. Είναι νόµος της φύσης ότι ο
δυνατότερος πάντα επιτυγχάνει. Έτσι το πρόβληµα µας θα λυθεί. Όλοι θα µάθουν
τη γλώσσα µου και έτσι θα καταλαβαινόµαστε.” “Ε, όχι!”, απάντησε η σαύρα που
κανείς δεν ήξερε µε σιγουριά από που ξεφύτρωσε. ¨Την δική µου γλώσσα θα
µιλάµε! Είµαι το πλάσµα µε τον ποιο αρχαίο γενεαλογικό δέντρο που πηγαίνει
πίσω στους δεινόσαυρους και µε τέτοια παράδοση είµαι σε θέση να ξέρω ποιο είναι
το καλύτερο.”
Ακούστηκαν επιδοκιµαστικά σχόλια από το ακροατήριο και η σαύρα κοίταξε το
λιοντάρι περιφρονητικά. “Και γιατί όχι την δική µου γλώσσα;” Ακούστηκε µια
διαπεραστική φωνή που κάλυψε τον θόρυβο, και όταν παραµέρισε ο ρινόκερος
εµφανίστηκε ένα κουνέλι. “Εγώ είµαι γόνιµος και η γλώσσα της χώρας µου θα
είναι το ίδιο.” Μια ύαινα γέλασε και µια Ζεµπρα την χτύπησε στο στόµα µε την
οπλή της. “Και γώ είµαι γόνιµος, ας µιλάµε την δίκη µου γλώσσα”, είπε δειλά ένας
ποντικός. “Την δική µου!”, φώναξε ένα wombat µαζί µε µια αντιλόπη. “Την δική
µου…” µούγκρισε µια λεοπάρδαλη.

Σύντοµα κατέληξε ώστε κάθε ζώο και κάθε χώρα ήθελε η γλώσσα του να µαθευτεί
από όλους και κανείς δεν υποχωρούσε ρούπι.
Μια µικρή χελώνα που δεν αντιπροσώπευε καµιά χώρα αλλά απλά ζούσε στο νησί
άκουσε την φασαρία και άρχισε να έρπετε προς το συγκεντρωµένο πλήθος, αργά
φυσικά, όπως συνηθίζουν οι χελώνες. Όταν έφτασε βρήκε τον πιο ψηλό βράχο εκεί
κοντά και ανέβηκε πάνω. “Σιωπή!” Ένα δυνατό ούρλιαγµα έκανε τα ζώα να
τροµάξουν και ξαφνικά όλα έστρεψαν την προσοχή τους στο σηµαδάκι πάνω στον
µεγάλο βράχο, σαν να τους τράβηξε ένα σχοινί.
Η χελώνα χαµογέλασε ικανοποιηµένη και συνεχάρει τον εαυτό της για όλη τη
δύναµη της φωνής της. “Πιστεύω”, είπε µε δυνατή φωνή, “ότι έχω την απάντηση
στο πρόβληµα σας.” Ξανά η ύαινα γέλασε, αλλά αυτήν τη φορά πρόλαβε να
προφυλάξει το χτυπηµένο στόµα της πριν την ξαναχτυπήσουν. “Γιατί να µην
δηµιουργήσουµε µια νέα γλώσσα;”, συνέχισε η χελώνα από τον βράχο της. “Γιατί
να µην δηµιουργήσουµε µια γλώσσα που θα είναι εύκολη να την µάθουν και να
την µιλούν όλα τα πλάσµατα του κόσµου;” Μια γλώσσα που ούτε θα διακρίνει και
ούτε θα ευνοεί καµιά χώρα;” Η χελώνα κοίταξε τα ζώα που την κοίταζαν σιωπηλά,
ελπίζοντας ότι θα δεχτούν την πρόταση της. Το λιοντάρι µούγκρισε λέγοντας, “και
πως θα δηµιουργήσουµε αυτήν την γλώσσα;” Η χελώνα κούνησε το πόδι της
θριαµβευτικά, διότι µέχρι να φτάσει στον χώρο της συνεδρίασης είχε χρόνο να
σκεφτεί την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. “Θα σας εξηγήσω”, και άρχισε να
µιλάει για πολλές ώρες και όσο περισσότερο µιλούσε τόσο περισσότερο άρεσε η
ιδέα αυτή στα ζώα.
“Θαυµάσια!” είπε ο κροκόδειλος. “Υπέροχα!” σχολίασε το λιοντάρι. “Πρέπει να
δώσουµε µια αµοιβή στην χελώνα”, πρότεινε το ιρλανδικό γκοµπλιν. “Βέβαια”,
συµφώνησαν και οι υπόλοιποι. “Αλλά πως;” “Αφήστε το σε µένα”, είπε
αποφασιστικά µια φωνή µέσα από το πλήθος. Η χολιγουντιανή νεράιδα βρέθηκε
πάνω στον βράχο όπου ήταν η χελώνα, σήκωσε το µαγικό ραβδί της, είπε µερικές
µαγικές λέξεις, και µια βροχή από χρυσάφι έπεσε πάνω στον εφευρέτη της
γλώσσας µέχρι που τον κάλυψε από την κορυφή έως τα νύχια.
“Αναγνωρίζουµε την µεγάλη βοήθεια που µας έδωσες και έτσι από εδώ και στο εξής
µπορείς να παίρνεις µέρος στις συναντήσεις µας”. Το πλήθος χειροκρότησε.
“Παρακαλώ,” υποκλίθηκε η νεράιδα και τραβήχτηκε πίσω στην θέση της. Η
χελώνα πάνω στον βράχο χαµογέλασε και σκέφτηκε ότι, µετά από όλα αυτά, είχε
λόγο να είναι ευχαριστηµένη µε το κατόρθωµα της.
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