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Μες στις παλάμες η αγάπη

Μια κρύα, βροχερή, χειμωνιάτικη νύχτα ένα μικρό, τραυματισμένο σπουρ-
γίτι περιπλανιόταν στο βαθύ σκοτάδι. Προσπάθησε να βρει κάπου να προ-
στατευθεί μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. 

Ξαφνικά είδε ένα φως να τρεμοπαίζει από μακριά! Πλησίασε προσεκτικά 
και είδε ένα σπιτάκι μες στην κουφάλα μιας βελανιδιάς. 

Το σκέφτηκε λίγο και χτύπησε με την φτερούγα του την πόρτα.
«Είναι κανείς μέσα;» ρώτησε.
Τότε από το μικρό άνοιγμα της πόρτας φάνηκαν δυο σκιουράκια που ήταν 

αδερφάκια.
«Πω, πω, πού πας μες στην κοσμοχαλασιά;» είπε το ένα.
«Πέρασε μέσα να ξεκουρα-

στείς. Εσύ τρέμεις!» συμπλήρω-
σε το άλλο. «Α! Κάπου χτύπη-
σες, τρέχει αίμα!».

Αφού του περιποιήθηκαν την 
πληγή, του πρόσφεραν ζεστή 
βελανιδοσοκολάτα και ρώτησαν 
να μάθουν τι συνέβη και για πιο 
λόγο βρισκόταν μόνο του έξω 
μια τέτοια επικίνδυνη νύχτα.



«Μα στάσου!» είπε το ένα σκιουράκι. «Ούτε το όνομά σου δεν μας είπες!»
«Με λένε Σπάκυ!» απάντησε κι ήπιε λίγο από το νόστιμο ρόφημα.
«Εγώ είμαι η Γκριζούλα κι από δω η αδελφή μου η Καφετούλα. Όμως δε 

μας είπες τι σε έφερε ως εδώ»
«Ψάχνω την αγάπη», απάντησε το σπουργιτάκι.
«Την αγάπη; Πρώτη φορά βλέπουμε κάποιον να ψάχνει την αγάπη»
«Ναι, θέλω να τη δω, να την αγγίξω, να μ’ αγκαλιάσει και να την αγκαλιά-

σω. Δεν μπορεί, κάπου θα είναι η χώρα της, κάποιος θα ξέρει πού είναι το 
παλάτι της», απάντησε κι ήπιε μια ακόμα γουλιά βαλανιδοσοκολάτα.

«Τι να σου πούμε! Πρώτη φορά βλέπουμε κάποιον να την ψάχνει», είπε η 
Γκριζούλα και χαμογέλασε.

«Ναι», συνέχισε η Καφετούλα. «Εμείς δεν ψάξαμε. Από τότε που μείναμε 
μόνες μας είπαμε να μη χωρίσουμε ποτέ, να ζει η μια για την άλλη και ό,τι 
δύσκολο μπαίνει στο δρόμο μας να το παλεύουμε μόνες μας. Αυτό δεν είναι 
μια αγάπη από μόνο του;»

«Μα καλά δε θέλετε να δείτε έστω και μια φορά την αγάπη; Αφού υπάρχει ο 
ουρανός, τα σύννεφα, τα δέντρα και τα νερά, θα υπάρχει και αυτή. Έτσι δεν είναι; 



Εγώ πολύ θα ήθελα να την αγκαλιάσω, να με ζεστάνει», ξανάπε το σπουργιτάκι 
και τύλιξε άλλη μια φορά το μακρύ κασκόλ γύρω απ’ το λαιμό του.

Μόλις 3 μέρες πέρασαν και η φτερούγα του Σπάκυ είχε γίνει τελείως καλά. Γι’ 
αυτό το πρωί της τέταρτης μέρας ο Σπάκυ αποχαιρέτησε τους δυο του φίλους, αφού 
πρώτα τους ευχαρίστησε για όλα. Άνοιξε τα φτερά του και βρέθηκε μες στον μεγάλο 
ουρανό. Τις νύχτες έφτιαχνε στα γρήγορα μια πρόχειρη κουβερτούλα από κλαδιά και 
φύλλα, και αναρωτιόταν αν η επόμενη μέρα θα του έφερνε πιο κοντά την αγάπη. Δεν 
μπορεί, όλο και κάποιος θα ήξερε να του πει πού να τη βρει.

Πεινασμένος και κουρασμένος, έφτασε σε ένα χωριό. Η μυρωδιά φρέσκου 
ψωμιού τον τράβηξε από τη μύτη και έτσι προσγειώθηκε στη στέγη ενός 
φούρνου. Μπήκε προσεκτικά απ’ την ανοιχτή πόρτα και, δίχως να τον δει 
κανείς, άρχισε να τρώει όσα ψίχουλα έβρισκε στο πάτωμα. Τα σποράκια από 
σιτάρι, κριθάρι και βρώμη του έκαναν πιο νόστιμο το φαγητό. 

Λίγη ώρα μετά ο φούρναρης βρήκε το πουλάκι ξαπλωμένο ανάμεσα στα 
σακιά με το αλεύρι. Κοιμόταν του καλού καιρού! 

«Έλα εδώ, καλό μου πουλάκι, μη φοβάσαι!» είπε και το έκλεισε στις χού-
φτες του.



Πόσο τρόμαξε το καημένο! Νόμισε ότι κάποιος γίγαντας, σαν εκείνους 
των παραμυθιών, ήθελε να το φυλακίσει ή –αλίμονο- να το πατήσει με την 
τεράστια πατούσα του!

«Μην μου στενοχωριέσαι», είπε γλυκά ο φούρναρης. «Μου θύμησες τότε 
που ήμουν παιδάκι και έφτιαχνα φωλίτσες να έρθουν τα πουλιά και να μεί-
νουν κοντά μας». 

«Πω, πω, ένα πουλάκι!» ακούστηκε η φωνή της κυρά Μάρθας, της γυναί-
κας του φούρναρη. Πλησίασε και τίναξε το αλεύρι από τα χέρια της.

«Αυτή η μικρή ψυχούλα βρήκε τόπο να ξεκουραστεί από το μεγάλο ταξίδι. 
Πόσο χαίρομαι που ήταν ο δικός μας τόπος», συμπλήρωσε ο φούρναρης και 
της το έδωσε να το χαϊδέψει.

Πόσο όμορφα ένιωθε τώρα ο Σπάκυ! Τα μεγάλα χέρια των ανθρώπων δεν 
τον φόβιζαν πια. Έμοιαζαν με μια μεγάλη αγκαλιά, σαν… ναι, έμοιαζαν με μια 
μεγάλη αγάπη, ζεστή αγάπη!

«Α, να ένα σακουλάκι» είπε η κυρα-Μάρθα και πήρε λίγα σποράκια από 
έναν μεγάλο σάκο για να γεμίσει. 

«Πόση χαρά μας έδωσες, να ’ξερες. Τα παιδιά μας λείπουν στη μεγάλη 
πόλη και μονάχα τα καλοκαίρια τα βλέπουμε. 

«Μα εγώ δεν είμαι άνθρωπος», είπε και γούρλωσε τα ματάκια του.
«Είσαι αυτός που μας γλύκανες τη μέρα, περισσότερο κι απ’ το γλυκό ψωμί». 
«Μα δεν μας είπες», είπε ο φούρναρης. «Πώς και βρέθηκες εδώ;»
Ο Σπάκυ δεν ήξερε τι να πει. Κάτι μέσα του τον έκανε να σκεφτεί καλά 

προτού απαντήσει. Πώς να τους έλεγε ότι εδώ και μέρες ψάχνει τη χώρα της 



Αγάπης! Γιατί άραγε;
«Ξέρετε», είπε διστακτικά, «καμιά φορά αυτά που ψάχνουμε δεν βρίσκο-

νται κι άλλες φορές δε χρειάζεται να τα ψάξουμε. Βρίσκονται μέσα μας βαλ-
μένα από τον Θεούλη».

Η κυρα-Μάγδα δεν πολυκατάλαβε και κοίταξε τον άντρα της που κι αυ-
τός είχε μείνει σκεφτικός.

«Όμως, είναι ώρα να πηγαίνω» διέκοψε την ησυχία η φωνούλα του μικρού 
Σπάκυ. «Σας ευχαριστώ πολύ, δεν θα ξεχάσω την αγάπη που μου δείξατε!»

«Στο καλό! Στο καλό, μικρό σπουργιτάκι. Να προσέχεις!»
Πήρε το δρόμο για το μεγάλο δάσος και κουνούσε δυνατά τα φτερά του 

για να μπορέσει να σηκώνει το σακουλάκι με τους σπόρους. Σε 2-3 μέρες θα 
έφτανε στο σπιτάκι της βελανιδιάς, στην Γκριζούλα και την Καφετούλα.

Τρελάθηκαν από τη χαρά τους οι δυο αδελφούλες μόλις είδαν τον φίλο 
τους και φώναζαν «Ήρθε, ήρθε ο Σπάκυ μας!»

«Βοηθήστε με να βγάλω από τα πόδια μου το σακουλάκι» τους είπε κι 
εκείνα τον βοήθησαν.

«Α, είναι γεμάτο σπόρους! Σιταράκι, κριθαράκι και βρώμη… μα τι είναι 
αυτό;» ρώτησε έκπληκτη η Γκριζούλα.

«Είναι ένας σπόρος από έλατο! Φαίνεται πως θα έπεσε μες στο σα-
κουλάκι σου όταν κοιμόσουν στα δέντρα του μεγάλου δάσους», είπε η 
Καφετούλα.

«Να φυτέψουμε αυτόν το σπόρο, να γίνει ένα ωραίο μεγάλο έλατο και 
όταν έρχονται τα Χριστούγεννα θα το στολίζουμε για να θυμόμαστε πάντα 



τη γνωριμία μας», είπε ο Σπάκυ και έφερε κοντά στα ματάκια του τον σπόρο 
να τον δει καλύτερα.

«Έτσι θα μας θυμίζει και την αγάπη μας, τη φιλία μας», συμπλήρωσε η 
Γκριζούλα».

«Και την άλλη αγάπη όμως!» είπε με ύφος η αδερφή της.
«Την άλλη αγάπη;» απόρησαν οι άλλοι.
«Μα ναι! Την αγάπη του Θεού που έστειλε τον Χριστούλη στη γη για να 

μάθει στους ανθρώπους πως το πιο σπουδαίο πράγμα είναι η αγάπη».
«Και κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, έτσι;» είπε ο Σπάκυ κι έκλισε πονηρά 

το μάτι. Ο φούρνος της κυρα-Μάρθας ήρθε στο μυαλό του κι έμοιαζε τώρα 
με το πιο όμορφο παλάτι του κόσμου!

Ο χειμώνας έφτασε, το σποράκι ολοένα μεγάλωνε και ο Σπάκυ ήταν ευτυ-
χισμένος κοντά στους φίλους του και στο σπιτάκι της βελανιδιάς. Το βράδυ 
στον ύπνο του είδε την Αγάπη σαν μια γλυκιά μανούλα που τον έκλεινε στην 
αγκαλιά της…


