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Είναι καλοκαίρι. Μέσα στον σκουπιδοτε
νεκέ τους, ο Μούργος δεν αντέχει τη ζέστη, ο 
Χαλκομανίας δεν αντέχει τη δίψα και οι μύγες 
πέφτουν σαν… τις μύγες. Οι δύο φίλοι μας 
βρίσκουν ένα παλιό διαφημιστικό φυλλάδιο 
και ονειρεύονται διακοπές στη θάλασσα.
— Αχ, Μούργο, μακάρι να μπορούσαμε να 

πάμε στην Κυανή Ακτή…
— Είναι όμορφα εκεί, Χαλκομανία;
— Πιο όμορφα απ’ ό,τι μπορείς να φαντα

στείς.
— Κοίτα, Χαλκομανία, κάνω προπόνηση 

για την παραλία! λέει ο Μούργος κι αρχίζει 
να κολυμπάει μέσα στον υπόνομο. 
Οι περαστικοί που τον βλέπουν παίρνουν 

μια έκφραση αηδίας.



Την ώρα που ο Μούργος σκουπίζεται με 
μια σφουγγαρίστρα, ο Χαλκομανίας φωνά
ζει:
— Ίσως έχουμε μια ευκαιρία να πάμε δια

κοπές στ’ αλήθεια!
— Με την Ομάδα των Ξεχασμένων; Την 

ομάδα για τα αδέσποτα σκυλιά και τα πατη
μένα γατιά;
— Ναι, Μούργο, για όλα τα ζώα που δεν 

έχουν κάνει ποτέ διακοπές.
— Θα δούμε λοιπόν την Κυανή Ακτή;
— Μην κάνεις τρελά όνειρα, Μούργο…



Λίγο αργότερα, ο Μούργος και ο Χαλκο
μανίας περιμένουν στην ουρά μπροστά στην 
Ομάδα των Ξεχασμένων, ανάμεσα στα αδέ
σποτα γατιά και σκυλιά της γειτονιάς.
— Το μόνο που έχει μείνει είναι διανυκτε

ρεύσεις στο βουνό, λέει ένας γάτος με τρία 
πόδια.
— Ναι, και μάλιστα σε κάμπινγκ χωρίς 

σκηνή, χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα, συμπλη
ρώνει ένας σκύλος χωρίς ουρά.
— Δεν ακούγεται άσχημο, λέει ο Μούργος.
Δυστυχώς, γι’ αυτό το ασχημούτσικο και 





βασανισμένο ζώο οι τυχερές μέρες δεν είναι 
συχνές. Η Ομάδα των Ξεχασμένων δε δέχε
ται άλλες αιτήσεις.
— Ελάτε του χρόνου, ψωριάρηδες, φωνά

ζει o υπεύθυνος. 
Ο Μούργος και ο Χαλκομανίας όμως δεν 

μπορούν να πάνε πουθενά. Τα πόδια τους 
έχουν κολλήσει στην πίσσα.
— Μοιάζεις μ’ ένα χαλάκι μπάνιου που είχα 

κάποτε και μου άρεσε πολύ, λέει ο υπεύθυ
νος στον Μούργο. Τελικά, ίσως έχω κάτι για 
σένα.




