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Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά

Ο Μούργος γεννήθηκε μέσα σ’ έναν σκουπι
δοτενεκέ και οι φήμες που κυκλοφορούν για 
αυτόν είναι πολλές: λένε ότι τον παράτησαν 
οι γονείς του, ότι μυρίζει σαν άπλυτη κάλτσα 
και ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει το δεξί από 
το αριστερό. Όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά 
υπάρχει και συνέχεια. Ο Μούργος είναι γε
μάτος ψύλλους και τον ακολουθεί πάντοτε 
ένα σύννεφο από μύγες. 
Ωστόσο, κάτω από το τρίχωμα αυτού του 

βασανισμένου ζώου κρύβεται ένα γλυκό και 
τρυφερό πλάσμα – δεν είναι τυχαίο άλλω
στε που, μερικές φορές, νομίζει ότι είναι 
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λαμπραντόρ. Στην πραγματικότητα, δυστυ
χώς, το τρίχωμά του μοιάζει με τριμμένη 
μοκέτα, κάτι που απομακρύνει ακόμα και τα 
πιο ατρόμητα παιδιά. 
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Ο Μούργος μοιράζεται τον σκουπιδοτενεκέ 
μ’ έναν γάτο, τον Χαλκομανία, αδικημένος κι 
αυτός από τη ζωή, αφού, όταν ήταν τριών 
μηνών, βρέθηκε κάτω από τις ρόδες ενός 
φορτηγού.
Ο Χαλκομανίας τού ζητάει συνέχεια να 

παίζουν τα ίδια παιχνίδια:
— Παίζουμε τις γάτες;
— Όχι! Εγώ είμαι σκύλος…
— Παίζουμε τότε τη γάτα που σκαρφαλώ

νει;
— Όχι! Εγώ δεν είμαι δέντρο…
Καημένε Μούργο, δεν καταλαβαίνεις ποτέ 

τίποτα… 
Μια μέρα o Moύργος βρίσκει μέσα στον 

σκουπιδοτενεκέ ένα παλιό κορδόνι και αμέ
σως κάνει μια αστεία ερώτηση στον φίλο 
του:
— Πες μου, Χαλκομανία: Γιατί τα σκυλιά 

έχουν λουριά;
— Γιατί έχουν αφεντικά, Μούργο!
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— Και τι θα πει αυτό;
— Δεν ξέρεις τι σημαίνει αφεντικό;
— Όχι.
Στη μουσούδα του Μούργου αρχίζουν αμέ

σως να κυλούν δάκρυα. Καταλαβαίνει ότι το 
αφεντικό είναι κάτι σημαντικό, κάτι που ξέ
ρουν όλα τα σκυλιά εκτός από εκείνον. Για να 
πάρει κουράγιο, καταβροχθίζει ένα ληγμένο 
γιαούρτι και μια σάπια μπανανόφλουδα. 
— Μην κλαις άλλο. Θα σου εξηγήσω, τον 

καθησυχάζει ο Χαλκομανίας. 
Λίγη ώρα αργότερα, ο Μούργος, μ’ ένα 

άδειο κεσεδάκι πατέ πάπιας και τρία κον
σερβοκούτια στο κεφάλι, ονειρεύεται ένα 
αφεντικό που θα τον αγαπάει και θα τον ταΐ
ζει κροκέτες. 
— Χαλκομανία, μήπως μπορώ να βρω 

αφεντικό μέσα στα σκουπίδια;
— Όχι, Μούργο! Για να βρεις αφεντικό, 

πρέπει να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο, που 
είναι απέραντος.
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Τότε, ο Μούργος, βρόμικος σαν γουρου
νάκι και ανόητος σαν γαϊδουράκι, αποφασίζει 
να βγει από τον σκουπιδοτενεκέ. Υπόσχεται 
στον Χαλκομανία ότι θα γυρίσει σύντομα 
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με μια τρόμπα ποδηλάτου, για να τον φου
σκώσει και να τον κάνει όπως πριν, κι έπειτα 
φεύγει. 

Αφού μπέρδεψε ένα λουρί για σκυλιά μ’ ένα 
σκοινάκι γυμναστικής και αφού ακολούθησε 
δύο περιστέρια τα οποία τα πέρασε για αφε
ντικά, τελικά ο Μούργος βλέπει έναν άνθρωπο 
που θα μπορούσε να γίνει αφεντικό του.
«Θα του χαρίσω μερικούς ψύλλους, για να 

μ’ εμπιστευτεί» λέει στον εαυτό του.
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Αρχίζει να τρίβεται πάνω στον άνθρωπο, 
όμως εκείνος δεν το εκτιμά ιδιαίτερα: 
— Δίνε του, βρομόσκυλο!
— Τόσα κοπρόσκυλα στην πόλη μας! Δεν 

είναι κατάσταση αυτή! γρυλίζει ένα κανίς με 
φράντζα, που συνοδεύει τον άνθρωπο. 
— Και πολλαπλασιάζονται σαν τα ποντί

κια, συμπληρώνει ένα μπασέ με παλτουδάκι. 
Ας τα θανατώσουν όλα να ησυχάσουμε!
Τελικά, ο άνθρωπος πλησιάζει τον Μούργο, 

τον κοιτάζει με παραξενεμένο βλέμμα κι 
έπειτα αρχίζει τις ερωτήσεις: 
— Για πες μου λοιπόν, πατσαβούρα: Τι κά

νεις μόνος σου στον δρόμο; Σε παράτησαν; 
Είσαι στ’ αλήθεια σκύλος;
Και σκάει στα γέλια. 
«Μάλλον με συμπάθησε…» σκέφτεται ο 

Μούργος. 
Θα ήθελε πολύ να γαβγίσει, για να γιορτά

σει αυτή τη συνάντηση, όμως δεν καταφέρνει 
να βγάλει τον παραμικρό ήχο. Είναι τόσο 
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συγκινημένος, που είναι σαν να έχει σταθεί 
στον λαιμό του ένα σακουλάκι φιστίκια. 
— Πάμε, ψωριάρη, θα σε κανονίσω!
Είναι η ομορφότερη μέρα της βασανισμέ

νης ζωής του Μούργου. «Έρχονται κροκέτες 
και μπα… μπαλάκια!» σκέφτεται χαρού
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μενος. «Άραγε τι δωμάτιο θα μου δώσει το 
αφεντικό μου; Θα έχει τηλεόραση; Μήπως 
υπάρχουν και παιδιά που θα μου δίνουν 
λιχου… λιχουδιές;» 
Ο Μούργος είναι τόσο ενθουσιασμένος, 

που οι ψύλλοι χοροπηδούν πάνω στο τρί
χωμά του. 
Όμως το αφεντικό του τον αφήνει στην εί

σοδο μιας μικρής γκρίζας αυλής και κρεμάει 
στον λαιμό του μια ετικέτα που γράφει: 
«ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΥΡΓΟΣ!».
Το βράδυ το γεύμα για το γενναίο μας το 

σκυλάκι είναι ένα μπολ με περισσεύματα 
από τα αποφάγια της προπροηγούμενης 
μέρας. Ο Μούργος τρώει και αποκοιμιέται 
πάνω στα χαλίκια σαν κούτσουρο. 
Το επόμενο πρωί το αφεντικό του τον ρω

τάει:
— Κοιμήθηκες καλά, πατσαβούρα;
— Πολύ καλά, ευχαριστώ, απαντάει ο 

Μούργος. 




