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Μέσα στον σκουπιδοτενεκέ τους, o Μούργος 
και ο Χαλκομανίας παίζουν τον σκύλο με τον 
γάτο. Μερικές φορές, ο Μούργος κλέβει, 
φωνάζοντας «μαγικός σκουπιδοτενεκές!» 
μόλις σκαρφαλώνει στο καπάκι, όμως κατά 
τα άλλα οι δύο φίλοι περνούν καλά μαζί και 
διασκεδάζουν. 
— Σ’ έπιασα! φωνάζει ο Χαλκομανίας. 
Ο Μούργος απλώνει το πόδι του, για να 

βγάλει τον φίλο του από τον σκουπιδοτε
νεκέ, αλλά ξαφνικά σταματάει.
— Δε γίνεται ένας γάτος να πιάνει έναν 

σκύλο! φωνάζει. 
Ο Μούργος δεν αστειεύεται. Δεν έχει νιώ
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σει ποτέ ξανά τόσο σκύλος, εκτός ίσως από 
εκείνη τη μέρα που ένας περαστικός τού είχε 
φωνάξει: «Φύγε, κοπρίτη!».
— Βαρέθηκα, Χαλκομανία! Θέλω να παί

ξουμε μπά… μπάλα!
— Μα δεν έχουμε μπάλα.
— Ούτε ένα τοσοδά μπαλάκι;
Εκείνη τη στιγμή, ο Μούργος συνειδη

τοποιεί ότι η ζωή του μαζί μ’ έναν γάτο δεν 
είναι η ζωή που ονειρεύεται. Δίνει λοιπόν μια 
και πηδάει έξω από τον σκουπιδοτενεκέ. 
— Να σε περιμένω για φαγητό; ρωτάει ο 

Χαλκομανίας. 
— Όχι. Θα φύγω και θα πάω να βρω ένα 

σπιτάκι για σκύλο. Αντίο, γάτε μου.
Χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά πίσω του, 

ο Μούργος εγκαταλείπει τα σκουπίδια του.
«Πόσο θα ήθελα να βρω έναν σκύλο για 

φίλο… Θα μου πετούσε μπα… μπαλάκια κι 
εγώ θα του έφερνα κλαδάκια» σκέφτεται ο 
Μούργος.
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Και, όπως γίνεται συνήθως, όταν σκεφτό
μαστε κάτι πολύ έντονα και δε συμβαίνει 
τίποτα ποτέ, ο Μούργος σκουντουφλάει 
πάνω σε έναν φανοστάτη.
— Τι έγινε, σκύλε; Κάνεις βόλτα χωρίς τον 

γάτο σου; ρωτάει το κανίς με τη φράντζα.
— Ναι, δεν είναι φίλος μου πια.
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— Έχει αλλεργία στις γάτες, αστειεύεται 
το μπασέ με το παλτουδάκι. 
— Μπορώ να παίξω μαζί σας; ρωτάει ο 

Μούργος.
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— Σύμφωνοι, θα είσαι ο μούργος της πα
ρέας, χαχανίζει το κανίς με τη φράντζα.
— Παρέα; Θα γνωρίσω μια παρέα;
Ο Μούργος είναι ενθουσιασμένος. Κανείς 

δεν τον έχει εντάξει ποτέ σε μια ομάδα, εκτός 
από εκείνη τη μέρα που κάποιος του είχε πει 
ότι ήταν ο πιο ανόητος από όλους τους ανόη
τους.




