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Αυτό το παραμύθι είναι για την Ana-Maria,
που χαμογελάει σε κάθε πετάρισμα πεταλούδας.
Για τον Lutz και τη Salva, που τη βλέπουν πάντα
να χαμογελάει.

Ο

Ι ΠΕΤΑΛΟΎΔΕΣ δεν έχουν σχεδόν καθόλου βάρος.
Είναι ανάλαφρες. Είναι σαν να τρεμοπαίζει μια αχτίδα του ήλιου,
σαν τα μάτια του ήλιου να τσούζουν κι εκείνος να βλεφαρίζει
κάθε λογής χρώματα.
Οι πεταλούδες έχουν τόσα χρώματα, που μοιάζουν να γεννήθηκαν
απ’ το φτέρνισμα του ουράνιου τόξου ή να είναι τα κομματάκια του
που λείπουν όταν η άκρη του χάνεται στον ορίζοντα.
Πριν από πολύ καιρό δεν υπήρχαν πεταλούδες. Όπως δεν υπήρχαν
και πολλά άλλα πλάσματα, που περίμεναν κάποιος να τα δημιουργήσει.
Αυτό ήταν το έργο των Σχεδιαστών των Πάντων. Καθήκον τους ήταν να
σχεδιάσουν απ’ τη μια τα ζώα κι απ’ την άλλη τα φυτά, τα λουλούδια τους
και τους καρπούς τους. Απαγορευόταν όμως αυστηρά να δώσουν σε ζώα
χαρακτηριστικά φυτών και σε φυτά χαρακτηριστικά ζώων. Τα ζώα πρέπει
να είναι ζώα και τα φυτά, φυτά ήταν ο βασικός Κανόνας της Δημιουργίας.
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Όντιλο ήταν ένας νεαρός ανήσυχος σχεδιαστής,
πολύ εφευρετικός, με επιδέξια χέρια, που του άρεσε
να πειραματίζεται και να δοκιμάζει το καθετί. Μαζί με λίγους
φίλους του μαζεύονταν κρυφά σε μια σπηλιά στο δάσος και μιλούσαν
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για τα θαυμαστά πλάσματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
αν δεν υπήρχε εκείνος ο αυστηρός κανόνας.
« Ένα δέντρο που να κελαηδάει σαν πουλί ή ένα πτηνό που αντί
για αυγά να κάνει φρούτα», έλεγε ο Όντιλο στους φίλους του.
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Κ

ΡΥΦΉ λαχτάρα του Όντιλο όμως ήταν να φτιάξει ένα πλάσμα
που να πετάει σαν πουλί και να είναι όμορφο σαν λουλούδι.
Αυτό ήταν το μεγάλο του πάθος, αυτό απασχολούσε
τις σκέψεις του μέρα-νύχτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει, όσο κι αν
προσπαθούσε, να του δώσει με τη φαντασία του μορφή.
Ο Όντιλο κι οι φίλοι του περνούσαν τόσο χρόνο στη σπηλιά,
που η Σοφή Γερόντισσα, η επικεφαλής των Σχεδιαστών των Πάντων,
ανησύχησε. Μια μέρα τους κάλεσε και τους μίλησε αυστηρά:
«Η τάξη του σύμπαντος βασίζεται στην αρμονία», είπε. «Η τελειότητα
πηγάζει απ’ την απλότητα. Όλα, όσο μικρά κι αν είναι, σχεδιάζονται
με μεγάλη σοφία. Για να μάθετε πόσο σημαντικό είναι να υπακούτε
στους Κανόνες της Δημιουργίας, αποφασίσαμε να σας αναθέσουμε
μια καινούργια δουλειά», τους ανακοίνωσε.
Τράβηξε τις βαριές κουρτίνες της αίθουσας και στο βάθος αποκαλύφθηκε
ένα παλιό, σκονισμένο εργαστήριο με τοίχους φτιαγμένους από ιστούς
αράχνης.
«Από τώρα και στο εξής θα δουλεύετε στο Εργαστήριο των Εντόμων»,
τους είπε η Σοφή Γερόντισσα.
Το Εργαστήριο των Εντόμων είχε πολύ κακή φήμη μεταξύ
των Σχεδιαστών των Πάντων. Το έβλεπαν με περιφρόνηση, γιατί τα έντομα
ήταν μικρά, ενοχλούσαν και τσιμπούσαν τα μεγάλα ζώα ή ήταν βλαβερά
για τα φυτά. Οι Σχεδιαστές των Εντόμων ήταν ντροπαλοί, φορούσαν
χοντρά γυαλιά και ζούσαν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους.
Μεγαλύτερο επίτευγμά τους θεωρούσαν τη συμβολή τους στη δημιουργία
της αράχνης – που όμως δεν είναι ακριβώς έντομο.
«Τα έντομα δεν είναι όμορφα!» διαμαρτυρήθηκε ο Όντιλο.
«Ποιος λέει ότι δεν μπορούν να είναι;» αντέτεινε η Γερόντισσα.
«Κάντε τα όμορφα εσείς. Έχετε όλη την ελευθερία να τα σχεδιάσετε
όπως θέλετε. Μπορείτε να κάνετε έντομα που τραγουδούν ή
που δεν τα ξεχωρίζεις από φυτά, που μοιάζουν με κλαδάκια ή με φύλλα.
Να θυμάστε όμως: Τα ζώα πρέπει να είναι ζώα και τα φυτά, φυτά ».
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