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Ο Λίμαν
ν Φρανκ Μπάουμ
μ ήταν Α
Αμερικανός
ς συγγραφέας παιδ
δικών βιβ
βλίων, με
ε
γνωστότε
ερο έργο του τον «Θ
Θαυμαστό Μ
Μάγο του Οζ».
Γεννήθηκ
κε στις 15 Μαΐου το
ου 1856 σ
στο Τσιτενά
άνγκο της
ς Νέας Υόρ
ρκης και υπήρξε
υ
το
ο
έβδομο από τα εννιιά παιδιά της
τ Σίνθια Αν και του
υ Μπέντζαμιν Γουόρ
ρντ Μπάουμ.
Ο Μπάουμ ξεκίνησ
σε να γράφει από π
πολύ μικρή ηλικία, όταν μαζζί με τον μικρότερο
ο
αδερφό ττου, Χένριι, δημιούρ
ργησαν το δικό τους περιοδικ
κό στο φθ
θηνό πιεστ
τήριο που
τους είχε δωρίσει ο πατέρας τους. Το περιοδικό τους περιλάμβανε κ
και διαφημ
μίσεις από
ό
τοπικές ε
επιχειρήσειις, ενώ τα
α τεύχη το
ου διανέμονταν δωρεάν στην
ν οικογένε
εια και σε
ε
φίλους.
Το 1880 ο πατέρας
ς του ίδρυσε ένα θέέατρο για τον
τ
γιο το
ου στο Ρίτσ
σμπουργκ
κ της Νέας
ς
Υόρκης, ώ
ώστε ο Μπάουμ
Μ
να
α αποκτήσ
σει ένα σκ
κηνικό για τα θεατρ
ρικά έργα που είχε
ε
ξεκινήσει ήδη να γράφει.
γ
Στο ίδιο θέα
ατρο, ο Μπ
πάουμ, εκτ
τός από σ
συγγραφέας, υπήρξε
ε
συνθέτης

και

πρ
ρωταγωνισ
στής

αλλά
ά

και

σκ
κηνοθέτης
ς,

μεταφρ
ραστής

(γ
γαλλικών,

γερμανικώ
ών και ιταλ
λικών), επ
πιμελητής κ.ά.
Στις 9 Νο
οεμβρίου 1882
1
ο Μπ
πάουμ παν
ντρεύτηκε την Μοντ
τ Γκέιτζ, δ ιάσημη σο
ουφραζέτα
και ακτιβίστρια του
υ φεμινιστικού κινήμ
ματος. Ο Μπάουμ
Μ
υπήρξε υπο
οστηριχτής
ς των δύο
ο
κινημάτων καθ’ όλη
η τη διάρκ
κεια της ζω
ωής του.
Το θέατρό τους έπ
πιασε φωτ
τιά λίγο αρ
ργότερα, οπότε τον
ν Ιούλιο ττου 1888 το ζεύγος
ς
Μπάουμ μετεγκατα
αστάθηκε στο Αμπεερντίν της
ς Ντακότα ανοίγονττας ένα κατάστημα
κ
λιανικής πώλησης, το οποίο οδηγήθηκ
κε τελικά σε χρεωκ
κοπία, γι’ α
αυτό και ο Μπάουμ
στράφηκε
ε κατόπιν στις
σ
εφημε
ερίδες.
Το 1891, η εφημερ
ρίδα του Μπάουμ
Μ
απ
πέτυχε, γι’ αυτό το ζευγάρι
ζ
μα
αζί με τους
ς τέσσερις
ς
γιους τους εγκατασ
στάθηκε στ
το Σικάγο, όπου ο Μπάουμ εργ
γάστηκε ω
ως ρεπόρτε
ερ.
Το 1900 δημοσιεύττηκε ο «Θαυμαστός Μάγος το
ου Οζ», έν
να βιβλίο π
που αναδε
είχθηκε σε
ε
μπεστ σέλ
λερ παιδικών βιβλίων επί σειρά
άς δύο ετώ
ών.

Στις 5 Μα
αΐου 1919, ο Μπάου
υμ υπέστη
η εγκεφαλιικό επεισό
όδιο πέφτο
οντας σε κώμα,
κ
από
ό
το οποίο συνήλθε μόλις για λίγα λεπττά. Τότε, απευθύνθ
θηκε στη γ
γυναίκα του με μια
φράση, η οποία πα
αρέπεμπε στον
σ
Μάγο
ο του Οζ: «Τώρα μπορούμε ν
να διασχίσ
σουμε την
ν
έρημο». Ο Φρανκ Μπάουμ
Μ
απ
πεβίωσε σττις 6 Μαΐου
υ 1919.

Αξίζει να
α αναφερθεί:


Οι γον
νείς του τού
τ
έδωσαν το όνομ
μα «Λίμαν», το όνομα του αδ
δερφού το
ου πατέρα
του, π
ποτέ του όμως δεν του άρεσ
σε πραγμα
ατικά, γι’ αυτό και προτιμούσ
σε να τον
ν
φωνάζζουν με το
ο μεσαίο όν
νομά του, Φρανκ.



Η πρώ
ώτη φορά που έγρα
αψε για ζώ
ώα ήταν για
γ κοτόπο
ουλα. Ότα
αν ήταν πε
ερίπου 20
0
ετών, ξεκίνησε μια εθνικ
κή μόδα εεκτροφής εξεζητημέ
ένων πουλ
λερικών, την
τ
οποία
αγκάλ
λιασε και ο Μπάουμ. Εξειδικεύ
ύτηκε στην
ν εκτροφή
ή του είδου
υς Hambu
urg και 10
0
χρόνια
α αργότερα
α δημοσίευ
υσε ένα ει δικό βιβλίο
ο για την εκτροφή
ε
ττους.



Ήταν φεμινιστής, όπως και η σύζυγ
γος και η πεθερά το
ου. Σύμφω
ωνα με τη βιογράφο
ο
Κάθριν
ν Μ. Ρότζζερς, ο Μπάουμ
Μ
έν
νιωθε «σίγουρος ως
ω άντρας,, γι’ αυτό
ό και δεν
ν
χρειαζζόταν να επιβεβαιώνει συνεχώ
ώς την εξου
υσία του ως
ω αρσενικ
κό». Τα περισσότερα
βιβλία του είχαν
ν ηρωίδες ως κεντρικ
κά πρόσωπ
πα.



Τα πε
ερισσότερα
α επαγγελ
λματικά το
ου τολμήματα, συμ
μπεριλαμβ
βανομένης και μιας
ς
εφημε
ερίδας, απ
πέτυχαν. Στην
Σ
εφη μερίδα το
ου υποστή
ήριξε έντο
ονα το κίν
νημα των
ν
σουφρ
ραζετών, αλλά
α
δημοσίευσε δύο
ο ρατσιστιικά άρθρα γνώμης γ
για τους αυ
υτόχθονες
ς
της Αμ
μερικής, γιια τα οποία
α οι απόγο
ονοί του ζή
ήτησαν συγγνώμη π ολύ αργότ
τερα.



Ξεκίνη
ησε να γρ
ράφει παιδ
δικά βιβλία
α στα σαρ
ράντα του, μετά απ
πό παρότρ
ρυνση της
ς
πεθερά
άς του, η οποία τον
ν άκουγε ν
να αφηγείται παρασ
στατικά διά
άφορες ιστ
τορίες στα
παιδιά του.



Ο Μπά
άουμ έγρα
αψε με διά
άφορα ψεευδώνυμα,, μερικά εκ
ε των οπ οίων είναι τα Λόρα
Μπάνκ
κροφτ, Φλ
λόιντ Άκερς
ς κ.ά.



Έχασε
ε τα πνευ
υματικά δικαιώματα του «Θα
αυμάσιου Μάγου ττου Οζ», μετά την
ν
παραγ
γωγή μιας παράστασ
σης το 19
908, η οπο
οία κόστισ
σε πολύ π
περισσότερ
ρο από τις
ς
εισπρά
άξεις. Έτσ
σι, χρειάσ
στηκε να κηρύξει πτώχευση
η, χάνονττας τα πνευματικά
δικαιώ
ώματα πολλ
λών ακόμα
α βιβλίων του.

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Thee Laughin
ng Hippopo
otamus
By L. Frank Baum
B
On one of the upper bran
nches of the
e Congo riv
ver lived an
n ancient an
nd aristocra
atic
fam
mily of hippo
opotamuses
s, which bo
oasted a pe
edigree datiing back be
eyond the days
d
of N
Noah—beyo
ond the exis
stence of m
mankind—fa
ar into the dim ages w
when the world
was
s new.
The
ey had alwa
ays lived up
pon the ban
nks of this same
s
river,, so that ev
very curve and
a
swe
eep of its waters,
w
everry pit and sshallow of itts bed, every rock and
d stump an
nd
wallow upon itts bank was
s as familia
ar to them as
a their own mothers.. And they are
livin
ng there ye
et, I suppos
se.
Not long ago the
t
queen of
o this tribe
e of hippopo
otamuses had
h
a child which she
nam
med Keo, be
ecause it was
w so fat a nd round. Still, that you
y
may no
ot be misled
d, I
will say that in
n the hippopotamus la
anguage “Keo,” properrly translate
ed, means “fat
and
d lazy” inste
ead of fat and
a
round. However, no
n one calle
ed the quee
en’s attentiion
to this error, because
b
herr tusks werre monstrou
us long and
d sharp, an
nd she thought
Keo
o the sweettest baby in
n the world .
He w
was, indeed, all right for a hippo
opotamus. He rolled and played iin the soft
mud
d of the river bank, an
nd waddled
d inland to nibble the leaves
l
of th
he wild
cabbage that grew
g
there,, and was h
happy and contented from
f
morniing till nigh
ht.
And
d he was the jolliest hiippopotamu
us that anc
cient family had ever k
known. His
little
e red eyes were forev
ver twinkling
g with fun, and he lau
ughed his m
merry laugh
h on
all o
occasions, whether
w
there was an
nything to la
augh at or not.
The
erefore the black peop
ple who dwe
elt in that region
r
called him “Ipp i”—the jolly
y
one
e, although they dared
d not come anigh him on accountt of his fierrce mother,,
and
d his equally
y fierce unc
cles and au
unts and cousins, who lived in a v
vast colony
y
upo
on the riverr bank.
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And
d while thes
se black people, who llived in little villages scattered
s
a mong the
tree
es, dared not openly attack
a
the rroyal family
y of hippopo
otamuses, they were
ama
azingly fond
d of eating hippopotam
mus meat whenever
w
they
t
could g
get it. This
was
s no secret to the hipp
popotamuse
es. And, ag
gain, when the blacks managed to
t
catc
ch these an
nimals alive
e, they had a trick of riding
r
them
m through th
he jungles as if
they
y were hors
ses, thus re
educing the
em to a con
ndition of slavery.
The
erefore, hav
ving these things
t
in m
mind, whene
ever the tribe of hippo
opotamuses
s
sme
elled the oily odor of black
b
peopl e they werre accustom
med to charrge upon th
hem
furio
ously, and if by chanc
ce they ove
ertook one of
o the enem
my they wo
ould rip him
m
with
h their sharrp tusks or stamp him
m into the earth with th
heir huge fe
feet.
It w
was continual warfare between th
he hippopottamuses an
nd the black
k people.
Gou
uie lived in one of the little villag es of the blacks. He was
w the son
n of the chie
ef’s
brotther and grrandson of the village sorcerer, the
t
latter being an age
ed man kno
own
as tthe “the boneless won
nder,” beca use he could twist him
mself into a
as many coiils
as a serpent and had no bones to h inder his bending his flesh into a
any position
n.
This
s made him
m walk in a wabbly fasshion, but the black pe
eople had g
great respect
for him.
Gou
uie’s hut wa
as made of branches o
of trees stu
uck togethe
er with mud
d, and his
clotthing consis
sted of a grrass mat tie
ed around his
h middle. But his rellationship to
t
the chief and the
t
sorcere
er gave him
m a certain dignity,
d
and
d he was m
much addictted
to s
solitary thou
ught. Perha
aps it was n
natural that these thoughts frequ
uently turned
upo
on his enem
mies, the hippopotamu
uses, and th
hat he shou
uld conside
er many ways
of c
capturing th
hem.
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Fina
ally he com
mpleted his plans, and set about digging
d
a great pit in the ground
d,
mid
dway betwe
een two sha
arp curves o
of the riverr. When the
e pit was fin
nished he
covered it over with small branchess of trees, and
a
strewed
d earth upo
on them,
smo
oothing the
e surface so
o artfully th
hat no one would
w
susp
pect there w
was a big hole
und
derneath. Then Gouie laughed so
oftly to himself and we
ent home to
o supper.
Tha
at evening the
t
queen said
s
to Keo
o, who was growing to be a fine cchild for his
s
age
e:
“I w
wish you’d run
r
across the bend a nd ask you
ur Uncle Nik
kki to come
e here. I ha
ave
foun
nd a strang
ge plant, an
nd want him
m to tell me
e if it is goo
od to eat.”
The
e jolly one laughed hea
artily as he
e started up
pon his erra
and, for he felt as
imp
portant as a boy does when he iss sent for th
he first time
e to the corrner grocerry to
buy
y a yeast ca
ake.
“Gu
uk-uk-uk-uk
k! guk-uk-u
uk-uk!” wass the way he
h laughed; and if you
u think a
hipp
popotamus does not la
augh this w
way you have but to listen to one
e and you will
w
find
d I am rightt.
He c
crawled out of the mu
ud where he
e was wallo
owing and tramped
t
aw
way through
the bushes, an
nd the last his motherr heard as she
s
lay halff in and hallf out of the
e
watter was his musical “guk-uk-uk-u
uk!” dying away
a
in the
e distance.
Keo
o was in suc
ch a happy mood thatt he scarcelly noticed where
w
he sttepped, so he
was
s much surp
prised when, in the m
middle of a laugh, the ground
g
gav
ve way
ben
neath him, and
a
he fell to the botttom of Gouie’s deep pit. He was not badly
hurtt, but had bumped
b
his
s nose seve
erely as he went down
n; so he sto
opped laughing
and
d began to think
t
how he
h should g
get out again. Then he
e found the
e walls were
e
high
her than his
s head, and
d that he w
was a prison
ner.
So h
he laughed a little at his own mi sfortune, and
a
the laug
ghter sooth
hed him to
slee
ep, so that he snored all through
h the night until daylight came.
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Whe
en Gouie pe
eered over the edge o
of the pit ne
ext morning he exclai med:
“Wh
hy, ’tis Ippi—the Jolly One!”
Keo
o recognized
d the scentt of a black
k man and tried
t
to rais
se his head high enough
to b
bite him. Se
eeing which
h Gouie spo
oke in the hippopotam
h
mus languag
ge, which he
h
had
d learned from his grandfather, t he sorcererr.
“Have peace, little
l
one; you
y
are my
y captive.”
“Yes
s; I will hav
ve a piece of
o your leg , if I can re
each it,” rettorted Keo;; and then he
laug
ghed at his own joke: “Guk-uk-u
uk-uk!”
But Gouie, being a thoughtful black man, wentt away with
hout furthe
er talk, and did
not return until the follow
wing mornin
ng. When he
h again lea
aned over tthe pit Keo
was
s so weak from hunger that he co
ould hardly
y laugh at all.
a
“Do
o you give up?”
u
asked Gouie, “or do you stilll wish to fight?”
“Wh
hat will hap
ppen if I giv
ve up?” inqu
uired Keo.
The
e black man
n scratched his woolly head in pe
erplexity.
“It iis hard to say,
s
Ippi. You are too young to work,
w
and iff I kill you ffor food I shall
s
lose
e your tusks, which arre not yet g
grown. Why
y, O Jolly One, did you
u fall into my
m
hole
e? I wanted
d to catch your
y
mothe
er or one off your uncle
es.”
“Gu
uk-uk-uk-uk
k!” laughed
d Keo. “You
u must let me
m go, after all, black man; for I am
of n
no use to yo
ou!”
“That I will nott do,” decla
ared Gouie;; “unless,” he added, as an afterrthought, “y
you
will make a ba
argain with me.”
“Lett me hear about
a
the bargain,
b
bla
ack one, forr I am hung
gry,” said K
Keo.
“I w
will let your go if you swear
s
by th
he tusks of your grand
dfather thatt you will
retu
urn to me in
n a year an
nd a day an
nd become my prisone
er again.”
The
e youthful hippopotam
h
mus paused to think, fo
or he knew it was a so
olemn thing
g to
swe
ear by the tusks
t
of his
s grandfathe
er; but he was exceed
dingly hung
gry, and a year
y
and
d a day seemed a long
g time off; sso he said, with anoth
her carelesss laugh:
“Very well; if you
y
will now
w let me go
o I swear by the tusks
s of my gra
andfather to
o
retu
urn to you in
i a year an
nd a day an
nd become your prisoner.”
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Gou
uie was much pleased, for he kne
ew that in a year and a day Keo would be
alm
most full gro
own. So he began digg
ging away one
o
end of the pit and
d filling it up
with
h the earth until he ha
ad made an
n incline wh
hich would allow the h
hippopotam
mus
to c
climb out.
Keo
o was so ple
eased when
n he found himself upon the surfface of the earth again
n
thatt he indulge
ed in a merrry fit of lau
ughter, afte
er which he
e said:
“Go
ood-by, Gou
uie; in a year and a da
ay you will see me again.”
The
en he waddled away to
oward the rriver to see
e his mothe
er and get h
his breakfas
st,
and
d Gouie retu
urned to his
s village.
Durring the mo
onths that followed,
f
ass the black man lay in his hut or hunted in the
fore
est, he hearrd at times the farawa
ay “Guk-uk
k-uk-uk!” off the laughiing
hipp
popotamus. But he on
nly smiled tto himself and
a
thought: “A year a
and a day will
w
soon pass awa
ay!”
Now
w when Keo
o returned to his moth
her safe and well everry member of his tribe
e
was
s filled with joy, for the Jolly One
e was a gen
neral favorite. But whe
en he told
them
m that in a year and a day he m
must again become
b
the
e slave of th
he black man,
they
y began to wail and weep,
w
and sso many we
ere their tea
ars that the
e river rose
e
several inches.
Of c
course Keo only laugh
hed at theirr sorrow; bu
ut a great meeting
m
of the tribe was
w
calle
ed and the matter dis
scussed serriously.
“Having sworn
n by the tus
sks of his g randfather,” said Uncle Nikki, “h
he must kee
ep
his promise. But
B it is our duty to try
y in some way
w
to rescue him from
m death or a
life of slavery.”
To tthis all agre
eed, but no
o one could think of an
ny method of saving K
Keo from hiis
fate
e. So month
hs passed away,
a
durin
ng which all the royal hippopotam
muses were
e
sad and gloom
my except th
he Jolly On
ne himself.

Thee Laughin
ng Hippopo
otamus | B
By L. Frank
k Baum | σελ.
σ 5

Fina
ally but a week
w
of free
edom rema ined to Keo
o, and his mother,
m
the
e queen,
became so nerrvous and worried
w
tha
at another meeting
m
of the tribe w
was called. By
this
s time the la
aughing hip
ppopotamu
us had grow
wn to enorm
mous size, a
and measured
nearly fifteen feet
f
long an
nd six feet high, while
e his sharp tusks were
e whiter and
hard
der than th
hose of an elephant.
e
“Unless sometthing is don
ne to save m
my child,” said
s
the mo
other, “I sh
hall die of
grie
ef.”
The
en some of her relation
ns began to
o make foo
olish sugges
stions; but presently
Unc
cle Nep, a wise
w
and ve
ery big hipp
popotamus,, said:
“We
e must go to
t Glinkomo
ok and imp
plore his aid
d.”
The
en all were silent, for it was a bolld thing to face the mighty Glink
komok. But the
motther’s love was equal to any hero
oism.
“I w
will myself go
g to him, if Uncle Ne p will accom
mpany me,,” she said,, quickly.
Unc
cle Nep thoughtfully pa
atted the ssoft mud with his fore foot and w
wagged his
short tail leisurely from side
s
to side .
“We
e have alwa
ays been ob
bedient to G
Glinkomok,, and shown him grea
at respect,”
said
d he. “There
efore I fearr no dangerr in facing him.
h
I will go
g with you
u.”
All tthe others snorted approval, bein
ng very gla
ad they werre not calle
ed upon to go
g
them
mselves.
So tthe queen and
a
Uncle Nep,
N
with K
Keo swimming betwee
en them, se
et out upon
n
theiir journey. They swam
m up the riv
ver all that day and all the next, until they
cam
me at sundo
own to a hig
gh, rocky w
wall, beneath which was the cave
e where the
e
mig
ght Glinkom
mok dwelt.
This
s fearful cre
eature was part beastt, part man, part fowl and part fi sh. It had
lived since the
e world began. Throug
gh years of wisdom it had becom
me part
sorc
cerer, part wizard, part magician
n and part fairy.
f
Mank
kind knew itt not, but the
ancient beasts
s knew and feared it.

Thee Laughin
ng Hippopo
otamus | B
By L. Frank
k Baum | σελ.
σ 6

The
e three hipp
popotamuse
es paused b
before the cave, with their front feet upon the
t
ban
nk and theirr bodies in the water, and called in chorus a greeting tto Glinkomok.
Insttantly there
eafter the mouth
m
of th
he cave darrkened and the creatu
ure glided
silen
ntly toward
d them.
The
e hippopotamuses werre afraid to look upon it, and bow
wed their he
eads betwe
een
theiir legs.
“We
e come, O Glinkomok,
G
, to implore
e your merc
cy and frien
ndly assista
ance!” bega
an
Unc
cle Nep; and then he told
t
the sto
ory of Keo’s
s capture, and
a
how he
e had promised
to rreturn to the black ma
an.
“He
e must keep
p his promise,” said th
he creature
e, in a voice
e that sound
ded like a
sigh
h.
The
e mother hippopotamu
us groaned aloud.
“But I will prep
pare him to
o overcome
e the black man, and to
t regain hiis liberty,”
continued Glin
nkomok.
Keo
o laughed.
“Liftt your rightt paw,” com
mmanded G
Glinkomok. Keo obeye
ed, and the creature
touc
ched it with
h its long, hairy
h
tongu
ue. Then it held four skinny hand
ds over Keo
o’s
bow
wed head an
nd mumble
ed some wo
ords in a language unk
known to m
man or beas
st
or ffowl or fish.. After this it spoke ag
gain in hipp
popotamese
e:
“Your skin has
s now becom
me so toug
gh that no man
m
can hu
urt you. You
ur strength is
grea
ater than th
hat of ten elephants.
e
Y
Your foot is
s so swift that you can
n distance the
wind. Your witt is sharper than the b
bulthorn. Le
et the man fear, but d
drive fear frrom
your own brea
ast forever; for of all y
your race you are the mightiest!””
The
en the terrib
ble Glinkom
mok leaned over, and Keo felt its fiery breatth scorch him
as it whispered
d some furtther instrucctions in his
s ear. The next mome
ent it glided
d
back into its ca
ave, followed by the lo
oud thanks
s of the thre
ee hippopo
otamuses, who
w
slid into the water and im
mmediately began their journey home.
h
The
e mother’s heart
h
was full
f
of joy; U
Uncle Nep shivered on
nce or twice
e as he
rem
membered a glimpse he had caug
ght of Glink
komok; but Keo was a
as jolly as
possible, and, not conten
nt to swim w
with his dig
gnified elders, he dive
ed under the
eir
bod
dies, raced all around them
t
and laughed me
errily every inch of the
e way home
e.
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The
en all the trribe held hig
gh jinks an d praised the
t
mighty Glinkomok
k for
befrriending the
eir queen’s son. And w
when the day came fo
or the Jolly One to give
him
mself up to the
t
black man
m
they al l kissed him
m good-by without a ssingle fear for
his safety.
Keo
o went away
y in good spirits,
s
and they could hear his la
aughing “gu
uk-uk-uk-uk!”
long
g after he was
w lost in sight in the
e jungle.
Gou
uie had counted the da
ays and kn ew when to
o expect Ke
eo; but he was
asto
onished at the monstrrous size to
o which his captive had
d grown, a nd
congratulated himself on the wise b
bargain he had
h
made. And Keo w
was so fat th
hat
Gou
uie determined to eat him—that is, all of him
m he possibly could, a
and the
rem
mainder of the
t
carcass he would ttrade off to
o his fellow villagers.
So h
he took a knife
k
and trried to stick
k it into the
e hippopotamus, but th
he skin was
s so
toug
gh the knife
e was blunted againstt it. Then he tried othe
er means; but Keo
rem
mained unhu
urt.
And
d now indee
ed the Jolly
y One laugh
hed his mos
st gleeful la
augh, till alll the forest
echoed the “gu
uk-uk-uk-u
uk-uk!” And
d Gouie dec
cided not to
o kill him, ssince that was
w
imp
possible, bu
ut to use him
m for a bea
ast of burde
en. He mou
unted upon Keo’s back
k
and
d commanded him to march.
m
So Keo trotted
d briskly thrrough the v
village, his
little
e eyes twin
nkling with merriment .
The
e other blac
cks were de
elighted witth Gouie’s captive,
c
and
d begged p
permission to
t
ride
e upon the Jolly
J
One’s back. So G
Gouie barga
ained with them
t
for brracelets and
shell necklaces
s and little gold ornam
ments, untill he had acquired quitte a heap of
o
trinkets. Then a dozen black men cllimbed upon Keo’s bac
ck to enjoy
y a ride, and
d
the one neares
st his nose cried out:
“Run, Mud-dog
g—run!”
And
d Keo ran. Swift
S
as the
e wind he sstrode, awa
ay from the village, th rough the
fore
est and stra
aight up the
e river bank
k. The blac
ck men how
wled with fe
ear; the Jolly
One
e roared with laughterr; and on, o
on, on they
y rushed!
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The
en before th
hem, on the
e opposite side of the river, appe
eared the b
black mouth
h of
Glin
nkomok’s ca
ave. Keo da
ashed into the water, dived to th
he bottom a
and left the
e
blac
ck people struggling to
o swim outt. But Glink
komok had heard the llaughter of
Keo
o and knew what to do
o. When the
e Jolly One rose to the
e surface a
and blew the
watter from his
s throat the
ere was no black man to be seen
n.
Keo
o returned alone
a
to the
e village, a nd Gouie asked, with surprise:
“Wh
here are my
y brothers:”
“I d
do not know
w,” answere
ed Keo. “I ttook them far
f away, and
a
they re mained wh
here
I lefft them.”
Gou
uie would have asked more quesstions then, but anothe
er crowd off black men
n
imp
patiently wa
aited to ride
e on the ba
ack of the la
aughing hip
ppopotamu s. So they
paid
d the price and climbe
ed to their sseats, afterr which the foremost ssaid:
“Run, mud-wa
allower—run
n!”
And
d Keo ran as before an
nd carried tthem to the
e mouth of Glinkomok
k’s cave, an
nd
retu
urned alone
e.
But now Gouie
e became anxious to k
know the fa
ate of his fe
ellows, for h
he was the
only
y black man
n left in his
s village. So
o he mountted the hipp
popotamuss and cried:
“Run, river-hog—run!”
Keo
o laughed his
h jolly “guk-uk-uk-uk
k!” and ran with the speed of the
e wind. But
this
s time he made
m
straigh
ht for the r iver bank where
w
his own tribe liv
ved, and when
he rreached it he
h waded into the rive
er, dived to
o the bottom
m and left G
Gouie floating
in th
he middle of
o the strea
am.
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The
e black man
n began swimming tow
ward the rig
ght bank, but
b there he
e saw Uncle
e
Nep
p and half the royal triibe waiting to stamp him
h
into the
e soft mud . So he turned
tow
ward the leftt bank, and
d there stoo
od the quee
en mother and Uncle Nikki, redeyed and angrry, waiting to tear him
m with theirr tusks.
The
en Gouie uttered loud screams off terror, and, spying the Jolly On
ne, who swa
am
near him, he cried:
c
“Save me, Keo
o! Save me
e, and I will release yo
ou from slav
very!”
“That is not en
nough,” laughed Keo.
“I w
will serve yo
ou all my liffe!” scream
med Gouie; “I will do everything
e
you bid me
e!”
“Will you returrn to me in a year and
d a day and
d become my
m captive, if I allow you
y
to e
escape?” as
sked Keo.
“I w
will! I will! I will!” cried
d Gouie.
“Sw
wear it by th
he bones off your gran
ndfather!” commanded
c
d Keo, reme
embering that
t
blac
ck men hav
ve no tusks to swear b
by.
And
d Gouie swo
ore it by the bones of his grandfa
ather.
The
en Keo swam
m to the black one, w
who clambered upon his back aga
ain. In this
fash
hion they ca
ame to the bank, whe
ere Keo told
d his mothe
er and all th
he tribe of the
barg
gain he had
d made witth Gouie, w
who was to return in a year and a day and
become his sla
ave.
The
erefore the black man was permi tted to dep
part in peac
ce, and oncce more the
e
Jolly
y One lived
d with his own people and was ha
appy.
Whe
en a year and
a
a day had
h
passed Keo began
n watching for the retu
urn of Gouie;
but he did not come, then or ever a
afterwards.
For the black man
m
had made
m
a bund
dle of his bracelets and shell neccklaces and
little
e gold orna
aments and
d had travelled many miles
m
into another cou ntry, where
e
the ancient an
nd royal trib
be of hippop
potamuses was unkno
own. And h
he set up fo
or a
grea
at chief, be
ecause of his riches, a nd people bowed dow
wn before h im.
By d
day he was
s proud and
d swaggerin
ng. But at night
n
he tum
mbled and tossed upo
on
his bed and co
ould not sleep. His con
nscience tro
oubled him.
For he had sworn by the bones of h is grandfatther; and his grandfatther had no
o
bon
nes.

Thee Laughin
ng Hippopo
otamus | B
By L. Frank
k Baum | σελ.
σ 10

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Σελίδα 1

Ο γελαστός ιπποπόταμος
του Λ. Φρανκ Μπάουμ

Σε μια απ’ τις πάνω διακλαδώσεις του ποταμού Κογκό, ζούσε μια παλαιά και
αριστοκρατική οικογένεια ιπποπόταμων, που περηφανευόταν ότι η καταγωγή της
βαστούσε από πριν απ’ τις μέρες του Νώε –πριν καν υπάρξουν άνθρωποι– στα βάθη
εκείνων των θολών χρόνων, όταν ο κόσμος ήταν ακόμα καινούριος.
Ζούσαν πάντοτε στις όχθες εκείνου του ίδιου ποταμού∙ γι’ αυτό κάθε κυματισμός
και δίνη των νερών του, κάθε λακκούβα και ύψωμα του βυθού του, κάθε βράχος, κορμός
και λασπότοπος στην όχθη του τούς ήταν τόσο γνώριμα, όσο κι οι ίδιες τους οι μανάδες.
Κι ακόμα εκεί ζουν, υποθέτω.
Όχι πολύ παλιά, η βασίλισσα αυτής της φυλής των ιπποπόταμων απέκτησε ένα
παιδί που το ονόμασε Κέο, επειδή ήταν τόσο παχύ και στρογγυλό. Για να μην σας
γελάσω, να πω εδώ ότι, στη γλώσσα των ιπποπόταμων, «Κέο», μεταφρασμένο σωστά,
σημαίνει «παχύς και τεμπέλης», και όχι παχύς και στρογγυλός. Κανείς όμως δεν
επισήμαινε στη βασίλισσα το λάθος, γιατί οι χαυλιόδοντές της ήταν τρομακτικά μακριοί
και κοφτεροί κι εξάλλου, για κείνη, ο Κέο ήταν το πιο γλυκό μωρό στον κόσμο.
Και, πράγματι, ήταν πολύ καλούλης για ιπποπόταμος. Κυλιόταν και έπαιζε στις
μαλακές λάσπες στην όχθη του ποταμού και πήγαινε κουνάμενος προς τη στεριά για να
μασουλήσει τα φύλλα των αγριολάχανων που φύτρωναν εκεί, γεμάτος χαρά κι ευτυχία
απ’ το πρωί ως το βράδυ. Και ήταν ο πιο χαρούμενος ιπποπόταμος που είχε γνωρίσει
ποτέ η παλαιά αυτή οικογένεια. Τα μικρά κόκκινα ματάκια του έλαμπαν πάντα από χαρά
και γελούσε με το κεφάτο γέλιο του σε κάθε ευκαιρία, είτε υπήρχε λόγος για γέλιο είτε
όχι.
Γι’ αυτό και οι μαύροι που ζούσαν σ’ εκείνη την περιοχή τον φώναζαν «Ίππι» ο
χαρωπός, αν και δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν, εξαιτίας της άγριας μητέρας του και

των εξίσου άγριων θείων, θειάδων και ξαδελφών του, που ζούσαν σε μια τεράστια
αποικία στην όχθη του ποταμού.
Σελίδα 2
Και παρ’ όλο που ετούτοι οι μαύροι άνθρωποι, που ζούσαν σε διάσπαρτα μικρά χωριά
μέσα στα δάση, δεν τολμούσαν να επιτεθούν ανοιχτά στη βασιλική οικογένεια των
ιπποπόταμων, λάτρευαν ιδιαίτερα το κρέας τους και το έτρωγαν όποτε είχαν την
ευκαιρία. Αυτό δεν ήταν και κανένα μυστικό στους ιπποπόταμους. Απ’ την άλλη, όταν οι
μαύροι κατάφερναν να τους πιάσουν ζωντανούς, με κάποιο κόλπο τους καβαλούσαν και
διέσχιζαν τις ζούγκλες πάνω στην πλάτη τους σαν να ήταν άλογα, καθιστώντας τους μ’
αυτό τον τρόπο κάτι σαν σκλάβους.
Ως εκ τούτου, με αυτά κατά νου, όποτε η φυλή των ιπποπόταμων μύριζε τη
λαδερή οσμή των μαύρων, συνήθιζε να ορμά πάνω τους με μανία, και αν τύχαινε να
έφταναν κάποιον εχθρό, τον ξέσκιζαν με τους κοφτερούς χαυλιόδοντές τους ή τον
ποδοπατούσαν με τις τεράστιες πατούσες τους.
Ήταν ένας συνεχής πόλεμος ανάμεσα στους ιπποπόταμους και τους μαύρους
ανθρώπους.
Ο Γκούι ζούσε σε ένα από αυτά τα χωριουδάκια. Ήταν ο γιος του αδερφού του
αρχηγού και εγγονός του μάγου, ενός ηλικιωμένου με το προσωνύμιο «ο θαυμαστός
άντρας χωρίς οστά» που του είχε δοθεί χάρη στην ικανότητά του να λυγίζει και να
στρέφει το σώμα του και να κουλουριάζεται σαν ερπετό, σαν να μην είχε κόκαλα να
εμποδίσουν τη μετατόπιση του κορμιού του σε οποιαδήποτε στάση. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να περπατά ασταθώς, μολαταύτα οι υπόλοιποι του χωριού τον σέβονταν
πολύ.
Η καλύβα του Γκούι ήταν φτιαγμένη από κλαδιά δέντρων κολλημένα με λάσπη
και τα ρούχα του αποτελούνταν από ένα γρασιδένιο κουρέλι δεμένο γύρω από τη μέση
του. Όμως η συγγένειά του με τον αρχηγό και τον μάγο του έδιναν μια κάποια
επισημότητα, αν και ο ίδιος ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος της σκέψης. Ίσως και να
ήταν φυσιολογικό που αυτές οι σκέψεις στρέφονταν συχνά γύρω από τους εχθρούς του,

τους ιπποπόταμους, αλλά και γύρω από το γεγονός πως όφειλε να βρει κι άλλους τρόπους
να τους αιχμαλωτίζει.

Σελίδα 3
Τελικά ολοκλήρωσε τα σχέδιά του και ξεκίνησε να σκάβει έναν μεγάλο λάκκο στο
έδαφος, στη μέση ανάμεσα σε δύο απότομες στροφές του ποταμού. Όταν τελείωσε με τον
λάκκο, τον σκέπασε με μικρά κλαδιά δέντρων και άπλωσε χώμα από πάνω τους,
ισιώνοντας την επιφάνεια με περίσσεια τέχνη που κανένας δεν θα υποπτευόταν ότι
υπήρχε μία μεγάλη τρύπα από κάτω. Τότε ο Γκούι γέλασε ελαφρά μόνος του και πήγε
στο σπίτι να δειπνήσει.
Εκείνο το απόγευμα η βασίλισσα είπε στον Κέο, που φαινόταν ότι μεγαλώνοντας
θα γινόταν ένα καλό παιδί για την ηλικία του:
«Θα ‘θελα να τρέξεις μέχρι τη στροφή και να ζητήσεις από τον θείο σου τον
Νίκκι να έρθει εδώ. Έχω βρει ένα παράξενο φυτό και θέλω να μου πει αν τρώγεται».
Ο χαρούμενος γέλασε με την καρδιά του καθώς ξεκινούσε για την αποστολή του,
κάτι για το οποίο ένοιωθε σημαντικός όσο ένα αγόρι που το στέλνουν για πρώτη φορά
στο μπακάλικο της γωνίας να αγοράσει ζυμωτό κέικ.
«Γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ! Γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ!» ήταν ο τρόπος που γέλαγε, και αν
νομίζεις πως ένας ιπποπόταμος δε γελάει με αυτόν τον τρόπο, δεν έχεις παρά να ακούσεις
έναν και θα δεις ότι έχω δίκιο.
Σύρθηκε έξω από τη λάσπη όπου κυλιόταν και άρχισε να απομακρύνεται με βαριά
βήματα ανάμεσα στους θάμνους, και το τελευταίο που άκουσε η μητέρα του, ενώ ήταν η
μισή μέσα και η μισή έξω από το νερό, ήταν το μελωδικό του «γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ!» που
χανόταν σιγά-σιγά στο βάθος.
Ο Κέο ήταν τόσο ευδιάθετος που μόλις που πρόσεχε πού πατούσε, κι έτσι
ξαφνιάστηκε πολύ όταν, εκεί που γελούσε, το έδαφος υποχώρησε κάτω από τα πόδια του

και έπεσε μέσα στον βαθύ λάκκο του Γκούι. Δεν χτύπησε πολύ, αλλά κοπάνησε τη μύτη
του άσχημα καθώς έπεσε, κι έτσι σταμάτησε να γελάει και άρχισε να σκέφτεται πώς θα
έβγαινε έξω ξανά. Τότε ανακάλυψε ότι οι τοίχοι ήταν ψηλότεροι από το κεφάλι του και
ότι ήταν φυλακισμένος.
Έτσι γέλασε λίγο με την κακοτυχία του, και το γέλιο τον αποκοίμισε, έτσι που
ροχάλιζε όλη τη νύχτα μέχρι που ήρθε το φως της ημέρας.
Σελίδα 4
Όταν το επόμενο πρωί ο Γκούι κοίταξε με προσοχή πάνω από την άκρη του λάκκου,
αναφώνησε:
«Γιατί ‘τούτος ο Ίππυ, ο Γελαστός Ίππι!»
Ο Κέο αναγνώρισε τη μυρωδιά ενός μαύρου άνδρα και προσπάθησε να σηκώσει
το κεφάλι του αρκετά ψηλά ώστε να φτάνει να τον δαγκώσει. Με το που το είδε αυτό ο
Γκούι μίλησε στην ιπποποταμίσια γλώσσα, όπως την είχε μάθει από τον παππού του, τον
μάγο.
«Περίμενε, μικρούλη, είσαι αιχμάλωτός μου».
«Ναι, θα περιμένω να πάρω ένα κομμάτι από το πόδι σου, εάν το φτάσω»
ανταπάντησε ο Κέο, και μετά γέλασε με το αστείο του: «Γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ!»
Αλλά ο Γκούι, καθώς ήταν ένας σκεπτόμενος μαύρος, απομακρύνθηκε χωρίς να
μιλήσει περισσότερο και δεν επέστρεψε μέχρι το επόμενο πρωί. Όταν έσκυψε ξανά πάνω
από τον λάκκο, ο Κέο ήταν τόσο αδύναμος από την πείνα που με δυσκολία μπορούσε να
γελάσει.
«Παραιτείσαι;» ρώτησε ο Γκούι «ή μήπως επιθυμείς ακόμη να αγωνιστείς;»
«Τι θα γίνει αν παραιτηθώ;» ρώτησε ο Κέο.
Ο μαύρος άνδρας έξυσε το μαλλιαρό του κεφάλι με αμηχανία.
«Είναι δύσκολο να σου πω, Ίππυ. Είσαι πολύ μικρός για να δουλέψεις, και αν σε
σκοτώσω για τροφή, θα χάσω τους χαυλιόδοντές σου που δεν έχουν ακόμα μεγαλώσει.

Γιατί, ω Χαρούμενε, έπεσες στην τρύπα μου; Εγώ ήθελα να πιάσω τη μητέρα σου ή
κάποιον από τους θείους σου».
«Γκουκ-ουκ-ουκ-ουκ!», γέλασε ο Κέο. «Πρέπει να με αφήσεις να φύγω, τελικά,
μαύρε άνδρα, αφού δεν σου χρησιμεύω σε τίποτα!»
«Αυτό δεν θα το κάνω», δήλωσε ο Γκούι και πρόσθεσε, αφού το ξανασκέφτηκε:
«Εκτός εάν κάνεις μία συμφωνία μαζί μου».
«Ας την ακούσω, λοιπόν, μαύρε, είναι κιόλας που πεινάω», είπε ο Κέο.
«Θα σε αφήσω να φύγεις, αν μου ορκιστείς στους χαυλιόδοντες του παππού σου
ότι θα γυρίσεις σε μένα σε έναν χρόνο και μία μέρα και θα ξαναγίνεις ο αιχμάλωτός
μου».
Ο νεαρός ιπποπόταμος σταμάτησε για να σκεφτεί, αφού γνώριζε ότι ήταν ιερό
πράγμα να ορκίζεσαι στους χαυλιόδοντες του παππού σου. Πεινούσε όμως τόσο πολύ
που και ο ένας χρόνος και η μία ημέρα του φαίνονταν πολύ μακρινά. Έτσι είπε, με ένα
ακόμα απερίσκεπτο γέλιο:
«Πολύ καλά! Εάν με αφήσεις να φύγω τώρα, σου ορκίζομαι στους χαυλιόδοντες
του παππού μου να γυρίσω σε σένα σε έναν χρόνο και μία ημέρα και να γίνω ο
αιχμάλωτός σου».

Σελίδα 5
Ο Γκούι ήταν πολύ ευχαριστημένος γιατί γνώριζε ότι σ’ ένα χρόνο και μία μέρα ο Κέο θα
είχε σχεδόν ενηλικιωθεί. Έτσι ξεκίνησε να σκάβει και να γεμίζει τη μία άκρη του λάκκου
διαμορφώνοντας μια πλαγιά για να μπορεί ο ιπποπόταμος να σκαρφαλώσει.
Ο Κέο ήταν τόσο ευχαριστημένος όταν βρέθηκε πάλι έξω από τον λάκκο, που
ξέσπασε σε γέλια χαράς, αφού είπε: «Αντίο Γκούι, σ’ ένα χρόνο και μία ημέρα θα
ξαναϊδωθούμε».
Στη συνέχεια πήρε σινάμενος – κουνάμενος τον δρόμο για το ποτάμι για να
συναντήσει τη μητέρα του και να φάει πρωινό, ενώ ο Γκούι επέστρεψε στο χωριό του.
Τους μήνες που ακολούθησαν, όταν ο μαύρος άντρας ξάπλωνε στην καλύβα του ή
κυνηγούσε στο δάσος, άκουγε κάπου κάπου να ηχεί το μακρινό «γκουκ–ουκ–ουκ–ουκ»
του γελαστού ιπποπόταμου και το μόνο που έκανε ήταν να χαμογελά και να σκέφτεται:
«Ένας χρόνος και μια μέρα θα περάσει σαν αέρας».
Τώρα που ο Κέο γύρισε στη μητέρα του σώος και ασφαλής, όλα τα μέλη της
φυλής ήταν καταχαρούμενα, γιατί ο Χαρωπός ήταν η αδυναμία όλων. Αλλά όταν τους
είπε ότι σ’ ένα χρόνο και μία μέρα θα έπρεπε να γίνει ξανά ο σκλάβος του μαύρου άντρα,
άρχισαν να κλαίνε και να οδύρονται, και ήταν τόσα πολλά τα δάκρυά τους που η στάθμη
του ποταμού ανέβηκε αρκετούς πόντους.

Φυσικά ο Κέο γέλασε μόνο με τη θλίψη τους. Ωστόσο, η φυλή συγκάλεσε μια
μεγάλη συνέλευση και το ζήτημα συζητήθηκε σοβαρά.
«Έχοντας ορκιστεί στους χαυλιόδοντες του παππού του», είπε ο θείος Νίκκι,
«οφείλει να κρατήσει την υπόσχεσή του. Είναι παρ’ όλα αυτά καθήκον μας να
προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο να τον σώσουμε από τον θάνατο ή τη σκλαβιά».
Σε αυτό συμφώνησαν όλοι αλλά κανένας δεν μπορούσε να σκεφτεί πώς θα
γλίτωνε ο Κέο από τη μοίρα του. Έτσι κυλούσαν οι μήνες και όλοι οι βασιλικοί
ιπποπόταμοι παρέμεναν θλιμμένοι και σκυθρωποί, εκτός από τον ίδιο τον Χαρωπό.

Σελίδα 6
Δεν απέμενε παρά μία εβδομάδα ελευθερίας στον Κέο και η μητέρα του, η βασίλισσα,
είχε τόσο αγχωθεί και ήταν τόσο ανήσυχη, που συγκλήθηκε ακόμα ένα συμβούλιο της
φυλής. Ο γελαστός ιπποπόταμος είχε πλέον γίνει πελώριος, κοντά στα πέντε μέτρα στο
μήκος και στα δύο στο πλάτος, ενώ οι μυτεροί του χαυλιόδοντες ήταν πιο λευκοί και πιο
σκληροί κι από του ελέφαντα.
«Αν δεν γίνει κάτι για να σωθεί το παιδί μου», είπε η μάνα, «θα πεθάνω από
λύπη».
Κάποιοι από τους συγγενείς της τότε άρχισαν να κάνουν ανόητες προτάσεις, ο
θείος Νεπ όμως, ένας σοφός και πολύ μεγάλος ιπποπόταμος είπε: «Πρέπει να πάμε στον
Γκλινκομόκ και να τον ικετεύσουμε να μας βοηθήσει».
Ξαφνικά σώπασαν όλοι γιατί χρειαζόταν περίσσιο θάρρος για να σταθείς
πρόσωπο με πρόσωπο απέναντι στον πανίσχυρο Γκλινκομόκ. Η αγάπη της μάνας όμως
ξεπερνούσε κάθε ηρωισμό.
«Θα πάω εγώ η ίδια εάν ο θείος Νεπ με συνοδεύσει», είπε αμέσως.
Ο θείος Νεπ, σκεφτικός, πάτησε την απαλή λάσπη με το μπροστινό του πόδι και
κούνησε πέρα-δώθε τη μικρή του ουρά ανέμελα.

«Πάντοτε υπακούαμε στον Γλινκομόκ και πάντα του δείχναμε μεγάλο σεβασμό»,
είπε. «Επομένως δεν φοβάμαι να τον αντιμετωπίσω. Θα έρθω μαζί σου».
Όλοι ρουθούνισαν επιδοκιμάζοντας, χαρούμενοι που δεν τους ζητήθηκε να πάνε
οι ίδιοι.
Έτσι, η βασίλισσα και ο θείος Νεπ, με τον Κέο να κολυμπά ανάμεσά τους,
ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Κολύμπησαν ανάποδα τον ποταμό όλη εκείνη τη μέρα κι όλη
την επόμενη, ώσπου έφτασαν, την ώρα που έπεφτε ο ήλιος, σ’ έναν ψηλό πέτρινο τοίχο
κάτω από τον οποίο βρισκόταν η σπηλιά όπου κατοικούσε ο παντοδύναμος Γκλινκομόκ.
Αυτό το τρομερό πλάσμα ήταν λίγο θηρίο, λίγο άνθρωπος, λίγο πουλί και λίγο
ψάρι. Υπήρχε από την αρχή του κόσμου. Με τη σοφία του χρόνου είχε γίνει λίγο μάγος,
λίγο δεξιοτέχνης, λίγο θαυματοποιός και λίγο ξωτικό. Η ανθρωπότητα δεν τον γνώριζε,
αλλά τα αρχαία θηρία τον ήξεραν και τον φοβούνταν.

Σελίδα 7
Οι τρεις ιπποπόταμοι σταμάτησαν έξω από τη σπηλιά, βγάζοντας μόνο τα μπροστινά
τους πόδια στην όχθη και τα σώματά τους μέσα στο νερό, και είπαν όλοι μαζί έναν
χαιρετισμό στον Γκλίνκομοκ. Αμέσως η είσοδος της σπηλιάς σκοτείνιασε και το πλάσμα
γλίστρησε αθόρυβα προς το μέρος τους.
Φοβούμενοι να τον κοιτάξουν στα μάτια, οι ιπποπόταμοι χαμήλωσαν τα κεφάλια
ανάμεσα στα πόδια τους.
«Χαίρε, Γκλινκομοκ! Ερχόμαστε σ’ εσένα εκλιπαρώντας να μας ευσπλαχνιστείς
και να μας δώσεις τη φιλική σου βοήθεια», είπε πρώτος ο θείος Νεπ. Και τότε του
εξιστόρησε την ιστορία της αιχμαλωσίας του Κίο και της υπόσχεσης που είχε δώσει ο
μικρός ιπποπόταμος αν επιστρέψει στον μαύρο άνθρωπο.
«Οφείλει να τηρήσει την υπόσχεσή του», είπε το πλάσμα με μια φωνή που
ακούστηκε σαν αναστεναγμός.
Η μητέρα του Κίο έβγαλε ένα δυνατό μουγκρητό.
«Θα τον προετοιμάσω όμως, ώστε να νικήσει τον μαύρο άνθρωπο και να
ανακτήσει την ελευθερία του», συνέχισε ο Γκλίνκομοκ.
Ο Κίο γέλασε.

«Σήκωσε τη δεξιά σου πατούσα», τον διέταξε ο Γκλίνκομοκ. Ο Κίο υπάκουσε και
το πλάσμα άγγιξε την πατούσα του Κίο με τη μακριά, μαλλιαρή γλώσσα του. Ύστερα, με
τέσσερα κοκκαλιάρικα χέρια έπιασε το σκυμμένο κεφάλι του Κίο και μουρμούρισε κάτι
λόγια σε μια γλώσσα που δεν τη γνωρίζει ούτε άνθρωπος ούτε τέρας ούτε πτηνό ούτε
ψάρι. Στη συνέχεια μίλησε πάλι στα ιπποποταμίσια:
«Το δέρμα σου έγινε πια τόσο δυνατό που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να σε
τραυματίσει. Είσαι πιο δυνατός και από δέκα ελέφαντες. Είσαι τόσο γοργοπόδαρος που
μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα από τον άνεμο. Το μυαλό σου είναι πιο κοφτερό κι από
ταύρου κέρατο. Άσε τους ανθρώπους να σε φοβούνται, αλλά διώξε τον φόβο από την
καρδιά σου για πάντα. Γιατί τώρα εσύ είσαι ο δυνατότερος από όλα τα πλάσματα του
είδους σου!»
Τότε ο φοβερός και τρομερός Γκλίνκομοκ έσκυψε πάνω στον Κίο κι εκείνος
ένιωσε την καυτή του ανάσα, καθώς το πλάσμα του ψιθύριζε στο αυτί μερικές ακόμα
οδηγίες. Μετά σύρθηκε πίσω στη σπηλιά του, καθώς οι τρεις ιπποπόταμοι τον
ευχαριστούσαν με δυνατή φωνή και γλιστρώντας πάλι μέσα στο νερό, ξεκίνησαν το
ταξίδι του γυρισμού.
Η μητέρα αγαλλίασε από χαρά. Ο θείος Νεπ ανατρίχιασε μια-δυο φορές καθώς
ανακαλούσε τη νοερή εικόνα του Γκλίνκομοκ. Ο Κίο από την άλλη ήταν πιο χαρούμενος
από ποτέ και μη θέλοντας να κολυμπήσει δίπλα στους σεβαστούς μεγαλύτερους
συνοδούς του, βουτούσε από κάτω τους, πλατσούριζε γοργά γύρω τους και δεν
σταμάτησε ούτε στιγμή να γελά όλα χαρά, μέχρι να φτάσουν σπίτι.

Σελίδα 8
Τότε όλη η φυλή με υψωμένους χαυλιόδοντες εκθείασε τον μέγα Glinkomok που
υποστήριξε τον γιο της βασίλισσάς τους. Όταν έφτασε η μέρα για να παραδοθεί ο
Χαρωπός στον μαύρο άντρα, τον αποχαιρέτησαν όλοι με ένα φιλί, χωρίς τον παραμικρό
φόβο για την ασφάλειά του.
Ο Keo έφυγε καλοδιάθετος και μπορούσαν να ακούσουν το γέλιο του «Guk-ukuk-uk!» για πολλή ώρα αφού είχε χαθεί βαθιά στη ζούγκλα.
Ο Gouie είχε μετρήσει τις μέρες και γνώριζε πότε να περιμένει τον Keo, αλλά
εξεπλάγη μπροστά στο τερατώδες μέγεθος στο οποίο είχε εξελιχθεί ο αιχμάλωτός του και
συνεχάρη τον εαυτό του για το σοφή διαπραγμάτευση που είχε κάνει. Και ο Keo ήταν
τόσο χοντρός που ο Gouie αποφάσισε να τον φάει –δηλαδή, όσο μπορούσε από αυτόν και
το υπόλοιπο από το κουφάρι του θα μπορούσε να το εμπορευτεί με τους χωριανούς του.

[Η σελίδα έμεινε αμετάφραστη.]

Σελίδα 9
Τότε μπροστά τους, στην αντιπέρα όχθη του ποταμού, φάνηκε το μαύρο στόμιο της
σπηλιάς του Γκλίνκομοκ. Ο Κίο έτρεξε προς το νερό, βούτηξε μέχρι τον πυθμένα και
άφησε τους μαύρους ανθρώπους να παλεύουν να βγουν έξω. Στο άκουσμα του γέλιου του
Κίο, ο Γκλίνκομοκ για άλλη μια φορά ήξερε τι να κάνει. Όταν ο Χαρωπός αναδύθηκε
στην επιφάνεια και φύσηξε το νερό από το λαιμό του, δεν φαινόταν κανένας μαύρος
άνθρωπος εκεί γύρω.
Ο Κίο επέστρεψε μόνος του στο χωριό και ο Γκούιε τον ρώτησε, με έκπληξη:
«Πού είναι τα αδέρφια μου;»
«Δεν ξέρω», απάντησε ο Κίο. «Τους πήγα μακριά και παρέμειναν εκεί που τους
άφησα».
Ο Γκούιε θα έκανε και άλλες ερωτήσεις, αλλά ένα πλήθος μαύρων ανθρώπων
περίμεναν ανυπόμονα να ανέβουν στην πλάτη του γελαστού ιπποπόταμου. Πλήρωσαν το
αντίτιμο και σκαρφάλωσαν στη θέση τους. Αυτός που καθόταν μπροστά-μπροστά είπε:
«Τρέχα, εσύ που κυλιέσαι στη λάσπη – τρέχα».
Ο Κίο άρχισε να τρέχει όπως και πριν. Τους κουβάλησε στο άνοιγμα της σπηλιάς
του Γκλίνκομοκ και επέστρεψε μόνος του.

Αλλά τώρα ο Γκούιε είχε θορυβηθεί για την τύχη των φίλων του, αφού ήταν ο
μόνος που είχε μείνει στο χωριό. Ανέβηκε, λοιπόν, στον ιπποπόταμο και φώναξε:
«Τρέχα, ασχημομούρη– τρέχα!».
Ο Κίο γέλασε με τον γνωστό του τρόπο «γκουκ–ουκ–ουκ–ουκ!» και άρχισε να
τρέχει με την ταχύτητα του ανέμου. Αλλά αυτή τη φορά κατευθύνθηκε στην όχθη του
ποταμού όπου κατοικούσε η δική του φυλή και όταν έφτασε εκεί, κατευθύνθηκε προς το
ποτάμι, βούτηξε μέχρι τον πυθμένα και άφησε τον Γκούιε να επιπλέει στη μέση του
ρεύματος.

Σελίδα 10
Ο μαύρος άντρας άρχισε να κολυμπάει προς τη δεξιά όχθη, αλλά εκεί είδε το Θείο Νεπ
και τη μισή βασιλική φυλή που περίμεναν να τον σπρώξουν μέσα στη μαλακή λάσπη.
Έτσι στράφηκε προς την αριστερή όχθη, εκεί στεκόταν η βασίλισσα μητέρα και ο θείος
Νίκκι, θυμωμένος, με κατακόκκινα μάτια και περίμεναν να τον κατασπαράξουν με τους
χαυλιόδοντές τους.
Τότε ο Γκούιε ούρλιαξε έντρομος και παρακολουθώντας τον Χαρωπό που
κολυμπούσε κοντά του, φώναξε:
«Σώσε με, Κίο! Σώσε με και θα σε ελευθερώσω από τη σκλαβιά σου!»
«Αυτό δεν αρκεί!» γέλασε ο Κίο.
«Θα σε υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή!» ούρλιαξε ο Γκούιε. «Θα κάνω οτιδήποτε με
διατάξεις!»
«Θα επιστρέψεις σε μένα σε ένα χρόνο και μια μέρα και θα γίνεις αιχμάλωτός
μου, αν σ’ αφήσω να φύγεις;» ρώτησε ο Κίο.
«Θα το κάνω! Θα το κάνω! Θα το κάνω!» ούρλιαξε ο Γκούιε.
«Ορκίσου στα κόκκαλα του παππού σου!» απαίτησε ο Κίο, που θυμόταν ότι οι
μαύροι άντρες δεν έχουν χαυλιόδοντες για να ορκιστούν.

Ο Γκούιε ορκίστηκε στα κόκκαλα του παππού του.
Στη συνέχεια ο Κίο κολύμπησε προς τον μαύρο άνδρα, ο οποίος σκαρφάλωσε
ξανά στην πλάτη του. Με αυτόν τον τρόπο βγήκαν στην όχθη, όπου ο Κίο είπε στη
μητέρα του και σε όλη τη φυλή για τη διαπραγμάτευση που έκανε με τον Γκούιε, ότι
δηλαδή θα επέστρεφε σε ένα χρόνο και μια μέρα και θα γινόταν σκλάβος του.
Του επέτρεψαν λοιπόν να αναχωρήσει εν ειρήνη και ο Χαρωπός για μια ακόμα
φορά ζούσε με το λαό του και ήταν χαρούμενος.
Όταν πέρασε ένας χρόνος και μια μέρα, ο Κίο άρχισε να αναμένει την επιστροφή
του Γκούιε, αλλά δεν ήρθε ούτε εκείνη την ημέρα ούτε τις επόμενες.
Γιατί ο μαύρος άντρας είχε φτιάξει ένα σωρό από βραχιόλια και τα κολιέ από
κοχύλια και τα άλλα μικρά χρυσά κοσμήματα και ταξίδεψε πολλά μίλια σε μια άλλη
χώρα, όπου η αρχαία και βασιλική φυλή των ιπποπόταμων ήταν άγνωστη. Κι έμοιαζε για
σπουδαίος αρχηγός, επειδή είχε πλούτη και όλοι τον προσκυνούσαν.
Την ημέρα ήταν περήφανος και κορδωνόταν. Αλλά τα βράδια έπεφτε και
τιναζόταν στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η συνείδησή του τον βασάνιζε.
Επειδή είχε ορκιστεί στα κόκκαλα του παππού του και ο παππούς του δεν είχε
κόκκαλα.

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Σελίδα 1

Ο γελαστός ιπποπόταμος
του Λ. Φρανκ Μπάουμ

Σε μια απ’ τις πάνω διακλαδώσεις του ποταμού Κονγκό ζούσε μια αρχαία και αριστοκρατική
οικογένεια ιπποπόταμων, η οποία υπερηφανευόταν ότι η καταγωγή της βαστούσε πιο παλιά
κι ακόμη από την εποχή του Νώε –προτού καν υπάρξουν άνθρωποι– στα βάθη εκείνων των
θολών χρόνων, στην απαρχή του κόσμου.
Αυτοί οι ιπποπόταμοι ζούσαν ανέκαθεν στις όχθες του ίδιου ποταμού, γι’ αυτό και
γνώριζαν τόσο καλά κάθε στροφή και κυματισμό των νερών του, κάθε λακκούβα και ύψωμα
του βυθού του, κάθε βράχο, κορμό και λασπότοπο στις όχθες του, όσο και τις ίδιες τους τις
μανάδες. Κι ακόμα εκεί ζουν, υποθέτω.
Πριν κάμποσο καιρό, η βασίλισσα αυτής της φυλής των ιπποπόταμων απέκτησε ένα
παιδί που το ονόμασε Κίο, επειδή ήταν τροφαντό και στρουμπουλό. Και για να μην σας
μπερδεύω, οφείλω να αναφέρω εδώ, ότι στη γλώσσα των ιπποπόταμων «Κίο», αν το
μεταφράσουμε σωστά, σημαίνει «παχύς και τεμπέλης» κι όχι τροφαντός και στρουμπουλός.
Κανείς όμως δεν τολμούσε να επισημάνει στη βασίλισσα το λάθος της, γιατί οι κυνόδοντές
της ήταν τρομακτικά μακριοί και κοφτεροί κι εξάλλου για εκείνη ο Κίο ήταν το πιο γλυκό
μωρό στον κόσμο.
Πράγματι, ήταν συμπαθέστατος για ιπποπόταμος. Κυλιόταν και έπαιζε στις μαλακές
λάσπες στην όχθη του ποταμού και έβγαινε ευδιάθετος στη στεριά για να μασουλήσει τα
φύλλα των αγριολάχανων που φύτρωναν εκεί και έτσι χαρούμενος κι ευτυχής ήταν απ’ το
πρωί έως το βράδυ. Ήταν ο πιο χαρωπός ιπποπόταμος που είχε δει ποτέ αυτή η αρχαία
οικογένεια ιπποπόταμων. Τα μικρά, κόκκινα ματάκια του έλαμπαν πάντοτε από χαρά και
γελούσε κεφάτα σε κάθε ευκαιρία, είτε υπήρχε λόγος για γέλιο είτε όχι.
Γι’ αυτό και οι μαύροι που ζούσαν σ’ εκείνη την περιοχή τον φώναζαν «Ίππι» τον
Χαρωπό, παρόλο που δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας της άγριας μητέρας του και
των εξίσου άγριων θείων και ξαδέλφων του, οι οποίοι ζούσαν σε μια τεράστια ομάδα στην
όχθη του ποταμού.

Σελίδα 2
Και παρ’ όλο που ετούτοι οι ιθαγενείς, οι οποίοι κατοικούσαν σε μικρά χωριά διάσπαρτα
μέσα στα δάση, δεν τολμούσαν να επιτεθούν ανοιχτά στη βασιλική οικογένεια των
ιπποπόταμων, αγαπούσαν ιδιαίτερα το κρέας τους και το απολάμβαναν όποτε είχαν την
ευκαιρία. Αυτό δεν ήταν και κανένα μυστικό για τους ιπποπόταμους άλλωστε. Απ’ την άλλη,
όταν οι ντόπιοι κατάφερναν να τους πιάσουν ζωντανούς, με κάποιο κόλπο τους καβαλούσαν
και διέσχιζαν τη ζούγκλα στη ράχη τους σαν να ήταν άλογα, καθιστώντας τους μ’ αυτό τον
τρόπο κάτι σαν σκλάβους.
Έτσι, μιας που όλα αυτά ήταν γνωστά, όποτε η φυλή των ιπποπόταμων μύριζε τη
λιπαρή οσμή των μαύρων, ορμούσε καταπάνω τους με μανία, και αν τύχαινε να προφτάσουν
κάποιον εχθρό, τον ξέσκιζαν με τους κοφτερούς κυνόδοντές τους ή τον έλιωναν με τα
τεράστια πόδια τους.
Ήταν ένας συνεχής πόλεμος ανάμεσα στους ιπποπόταμους και τους ιθαγενείς.
Ο Γκούι ζούσε σε ένα από αυτά τα χωριουδάκια. Ήταν ο γιος του αδερφού του
αρχηγού και εγγονός του μάγου του χωριού, ενός ηλικιωμένου με το προσωνύμιο
«άνθρωπος-φίδι», το οποίο του είχε δοθεί χάρις στην ικανότητά του να κουλουριάζεται σαν
ερπετό, λες και δεν είχε κόκαλα να εμποδίσουν τη μετατόπιση του κορμιού του σε
οποιαδήποτε στάση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περπατάει κάπως αδέξια, ωστόσο οι
ιθαγενείς τον σέβονταν πολύ.
Η καλύβα του Γκούι ήταν φτιαγμένη από κλαδιά δέντρων ενωμένα με λάσπη και η
ενδυμασία του αποτελούνταν από μια μάζα χλόης δεμένη γύρω από τη μέση του. Όμως η
συγγένειά του με τον αρχηγό και τον μάγο τού έδιναν ένα κάποιο κύρος, αν και ο ίδιος ήταν
απομονωμένος στις σκέψεις του. Ίσως και να ήταν φυσικό ότι αυτές οι σκέψεις αφορούσαν
συχνά τους εχθρούς του, τους ιπποπόταμους, αλλά και νέους τρόπους αιχμαλωσίας τους.

Σελίδα 3
Τελικά ολοκλήρωσε τα σχέδιά του και ξεκίνησε να σκάβει έναν μεγάλο λάκκο στο έδαφος,
ανάμεσα σε δύο απότομες στροφές του ποταμού. Όταν τελείωσε με τον λάκκο, τον σκέπασε
με μικρά κλαδιά δέντρων και άπλωσε χώμα από πάνω τους, ισιώνοντας την επιφάνεια με
τόση τέχνη, ώστε κανείς δεν θα υποπτευόταν ότι υπήρχε μια μεγάλη τρύπα από κάτω. Τότε ο
Γκούι γέλασε ικανοποιημένος και επέστρεψε σπίτι για το βραδινό.
Εκείνο το απόγευμα η βασίλισσα είπε στον Κίο, ο οποίος εξελισσόταν σε ένα καλό
παιδί:
«Θέλω να πας μέχρι τη στροφή και να ζητήσεις από τον θείο σου τον Νίκι να έρθει
εδώ. Βρήκα ένα παράξενο φυτό και θέλω να μου πει αν τρώγεται».
Ο χαρωπός ιπποπόταμος γέλασε με την καρδιά του καθώς ξεκινούσε για την
αποστολή του, αφού ένοιωθε τόσο σημαντικός όσο ένα αγόρι που το στέλνουν για πρώτη
φορά στο μπακάλικο της γωνίας να αγοράσει κέικ.
«Γκακ-ακ-ακ-ακ! Γκακ-ακ-ακ-ακ!» ακουγόταν το γέλιο του, και αν νομίζετε πως ένας
ιπποπόταμος δε γελάει με αυτόν τον τρόπο, δεν έχετε παρά να ακούσετε έναν και θα δείτε ότι
έχω δίκιο.
Σύρθηκε έξω από τη λάσπη όπου κυλιόταν και άρχισε να απομακρύνεται με βαριά
βήματα ανάμεσα στους θάμνους και το τελευταίο που άκουσε η μητέρα του, ενώ βρισκόταν
μισή μέσα και μισή έξω από το νερό, ήταν το ρυθμικό του «γκακ-ακ-ακ-ακ!» που χανόταν
σιγά-σιγά στο βάθος.
Ο Κίο ήταν τόσο ευδιάθετος που δεν πρόσεχε πού πατούσε κι έτσι ξαφνιάστηκε πολύ
όταν, εκεί που γελούσε, το έδαφος υποχώρησε κάτω από τα πόδια του και έπεσε μέσα στον
βαθύ λάκκο του Γκούι. Δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά χτύπησε άσχημα τη μύτη του
πέφτοντας. Σταμάτησε λοιπόν τα γέλια και άρχισε να σκέφτεται πώς θα έβγαινε έξω. Τότε
συνειδητοποίησε ότι τα τοιχώματα της τρύπας ήταν ψηλότερα από τον ίδιο και ότι ήταν
φυλακισμένος.
Γέλασε λιγάκι με την κακοτυχία του και το γέλιο τον αποκοίμισε, ροχαλίζοντας όλη
τη νύχτα μέχρι το πρώτο φως της ημέρας.

Σελίδα 4
Όταν το επόμενο πρωί ο Γκούι κοίταξε πάνω από το άνοιγμα του λάκκου, αναφώνησε:
«Μα, γιατί να πιάσω τον Ίππι τον Χαρωπό!»
Ο Κίο αναγνώρισε τη μυρωδιά του μαύρου άντρα και προσπάθησε να σηκώσει το
κεφάλι του αρκετά ψηλά, για να τον δαγκώσει. Με το που το είδε αυτό, ο Γκούι μίλησε στη
γλώσσα των ιπποπόταμων που του την είχε μάθει ο παππούς του, ο μάγος.
«Ηρέμησε, μικρέ μου, είσαι αιχμάλωτός μου τώρα».
«Ναι, θα ηρεμήσω μόλις φτάσω το πόδι σου και το κομματιάσω», ανταπάντησε ο Κίο
και κατόπιν γέλασε με το ευφυολόγημά του: «Γκακ-ακ-ακ-ακ!»
Ο Γκούι όμως, καθώς έπρεπε να σκεφτεί, απομακρύνθηκε χωρίς να πει τίποτα
παραπάνω και επέστρεψε το επόμενο πρωί. Όταν έσκυψε ξανά πάνω από τον λάκκο, είδε τον
Κίο τόσο αδύναμο από την πείνα που ούτε να γελάσει δεν μπορούσε.
«Παραδίνεσαι ή μήπως θέλεις ακόμη να παλέψεις;», ρώτησε ο Γκούι.
«Τι θα γίνει αν παραδοθώ;», ρώτησε ο Κίο.
Ο μαύρος άντρας έξυσε το μαλλιαρό του κεφάλι μπερδεμένος.
«Δύσκολη απάντηση αυτή, Ίππι. Είσαι πολύ μικρός για να δουλέψεις και αν σε
σκοτώσω για τροφή, θα χάσω τους κυνόδοντές σου, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει.
Αχ, γιατί, Χαρωπέ μου, έπεσες στην τρύπα μου; Εγώ ήθελα να πιάσω τη μητέρα σου ή
κάποιον από τους θείους σου».
«Γκακ-ακ-ακ-ακ!» γέλασε ο Κίο. «Πρέπει να με αφήσεις να φύγω, λοιπόν, μαύρε
άντρα, μιας και δεν σου χρησιμεύω σε τίποτα!»
«Δεν θα το κάνω», δήλωσε ο Γκούι και αφού το ξανασκέφτηκε, πρόσθεσε: «Εκτός
εάν κάνουμε μια συμφωνία».
« Για να την ακούσω, γιατί πεινάω κιόλας», είπε ο Κίο.

«Θα σε αφήσω να φύγεις, αν μου ορκιστείς στους κυνόδοντες του παππού σου ότι θα
γυρίσεις σε μένα σ’ έναν χρόνο και μία μέρα και θα ξαναγίνεις αιχμάλωτός μου».
Ο νεαρός ιπποπόταμος σταμάτησε για να σκεφτεί, αφού γνώριζε ότι ήταν ιερό πράγμα
να ορκίζεσαι στους κυνόδοντες του παππού σου. Πεινούσε όμως τόσο πολύ ␒
άσε που ο ένας
χρόνος και η μία ημέρα του φαίνονταν πολύ μακρινά. Έτσι, απάντησε γελώντας ακόμα μια
φορά απερίσκεπτα:
«Εντάξει, λοιπόν! Εάν με αφήσεις ελεύθερο τώρα, σου ορκίζομαι στους κυνόδοντες
του παππού μου ότι θα γυρίσω σε σένα σ’ έναν χρόνο και μία μέρα και θα γίνω αιχμάλωτός
σου».

Σελίδα 5
Ο Γκούι ήταν πολύ ευχαριστημένος, γιατί γνώριζε ότι σ’ έναν χρόνο και μία μέρα ο Κίο θα
είχε σχεδόν ενηλικιωθεί. Έτσι, ξεκίνησε να χαλάει το ένα τοίχωμα και να γεμίζει τη μία άκρη
του λάκκου με χώμα, διαμορφώνοντας έτσι μια πλαγιά, για να μπορέσει ο ιπποπόταμος να
αναρριχηθεί.
Ο Κίο ήταν τόσο χαρούμενος που βρέθηκε και πάλι έξω από τον λάκκο, που ξέσπασε
σε γέλια λέγοντας μετά από λίγο:
«Αντίο, Γκούι, σ’ ένα χρόνο και μία μέρα θα ξαναϊδωθούμε».
Στη συνέχεια πήρε ανακουφισμένος τον δρόμο για τον ποταμό, για να συναντήσει τη
μητέρα του και να φάει πρωινό, και ο Γκούι επέστρεψε στο χωριό του.
Τους μήνες που ακολούθησαν, ενώ ο Γκούι ήταν ξαπλωμένος στην καλύβα του ή
κυνηγούσε στο δάσος, άκουγε κάπου κάπου να ηχεί από μακριά το «Γκακ–ακ-ακ–ακ» του
γελαστού ιπποπόταμου. Τότε, χαμογελούσε και σκεφτόταν: «Ένας χρόνος και μία μέρα θα
περάσουν σαν αέρας».
Τώρα που ο Κίο είχε επιστρέψει στη μητέρα του σώος και ασφαλής, όλα τα μέλη της
φυλής ήταν ευτυχείς, γιατί ο Χαρωπός ήταν η αδυναμία όλων. Όταν όμως τους είπε ότι σ’
ένα χρόνο και μία μέρα θα έπρεπε να γίνει ξανά ο σκλάβος του μαύρου άντρα, άρχισαν να
κλαίνε και να οδύρονται και ήταν τόσα τα δάκρυά τους που η στάθμη του ποταμού ανέβηκε
αρκετούς πόντους.
Φυσικά, ο Κίο μονάχα γελούσε με τη θλίψη τους. Ωστόσο, η φυλή συγκάλεσε γενική
συνέλευση και το ζήτημα συζητήθηκε σοβαρά.
«Αφού ορκίστηκε στους κυνόδοντες του παππού του», είπε ο θείος Νίκι, «οφείλει να
κρατήσει την υπόσχεσή του. Είναι, ωστόσο, καθήκον μας να προσπαθήσουμε με κάποιον
τρόπο να τον σώσουμε από τον θάνατο ή τη σκλαβιά».

Όλοι συμφώνησαν με αυτή τη σκέψη, αλλά κανείς τους δεν μπορούσε να σκεφτεί
έναν τρόπο για να γλιτώσει ο Κίο από τη μοίρα του. Έτσι, κυλούσαν οι μήνες και όλοι οι
βασιλικοί ιπποπόταμοι παρέμεναν θλιμμένοι και σκυθρωποί, εκτός από τον ίδιο τον Χαρωπό.

Σελίδα 6
Μόνο μία εβδομάδα ελευθερίας απέμενε στον Κίο και η μητέρα του, η βασίλισσα, είχε
αγχωθεί τόσο και ήταν τόσο ανήσυχη, που συγκάλεσε ακόμα ένα συμβούλιο της φυλής. Ο
γελαστός ιπποπόταμος είχε στο μεταξύ γίνει πελώριος, κοντά στα πέντε μέτρα μήκος και δύο
μέτρα ύψος, ενώ οι κοφτεροί του κυνόδοντες ήταν πιο λευκοί και πιο σκληροί κι από τους
χαυλιόδοντες ελέφαντα.
«Αν δεν γίνει κάτι για να σωθεί το παιδί μου», είπε η μητέρα του, «θα πεθάνω από τον
καημό».
Κάποιοι από τους συγγενείς της άρχισαν τότε να κάνουν ανόητες προτάσεις, ο θείος
Νεπ όμως, ένας σοφός και πολύ μεγαλόσωμος ιπποπόταμος είπε:
«Πρέπει να πάμε στον Γκλίνκομοκ και να τον ικετεύσουμε να μας βοηθήσει».
Ξαφνικά απλώθηκε σιωπή, μιας που χρειαζόταν περίσσιο θάρρος για να σταθεί κανείς
μπροστά στον πανίσχυρο Γκλίνκομοκ. Η αγάπη της μάνας όμως ξεπερνούσε κάθε ηρωισμό.
«Θα πάω εγώ η ίδια, αν με συνοδεύσει ο θείος Νεπ», δήλωσε εκείνη χωρίς δισταγμό.
Ο θείος Νεπ, σκεφτικός, πάτησε την απαλή λάσπη με το μπροστινό του πόδι και
κούνησε χαλαρά πέρα-δώθε τη μικρή του ουρά.
«Πάντοτε υπακούαμε στον Γλίνκομοκ και πάντα του δείχναμε μεγάλο σεβασμό»,
είπε. «Γι’ αυτό και δεν φοβάμαι να τον αντιμετωπίσω. Θα έρθω μαζί σου».
Όλοι ρουθούνισαν επιδοκιμαστικά, χαρούμενοι που δεν θα χρειαζόταν να πάνε οι
ίδιοι.
Έτσι, η βασίλισσα και ο θείος Νεπ, με τον Κίο να κολυμπά ανάμεσά τους, ξεκίνησαν
το ταξίδι τους. Κολύμπησαν ανάποδα τον ποταμό όλη εκείνη τη μέρα κι όλη την επομένη,
ώσπου έφτασαν στη δύση του ηλίου σ’ έναν ψηλό πέτρινο τοίχο, κάτω από τον οποίο
βρισκόταν η σπηλιά όπου κατοικούσε ο παντοδύναμος Γκλίνκομοκ.

Αυτό το τρομερό πλάσμα είχε χαρακτηριστικά θηρίου, ανθρώπου, πτηνού και ψαριού.
Ζούσε από καταβολής κόσμου. Έχοντας αποκτήσει χρόνια σοφίας, είχε εξελιχθεί σε
δάσκαλο, μάγο, θαυματοποιό και ξωτικό. Η ανθρωπότητα δεν τον γνώριζε, αλλά τα αρχαία
θηρία τον ήξεραν και τον φοβούνταν.

Σελίδα 7
Οι τρεις ιπποπόταμοι σταμάτησαν έξω από τη σπηλιά, βγάζοντας μόνο τα μπροστινά τους
πόδια στην όχθη αλλά κρατώντας το σώμα τους μέσα στο νερό, και χαιρέτισαν όλοι μαζί τον
Γκλίνκομοκ. Αμέσως η είσοδος της σπηλιάς σκοτείνιασε και το αρχαίο πλάσμα γλίστρησε
αθόρυβα προς το μέρος τους.
Φοβούμενοι να τον κοιτάξουν στα μάτια, οι ιπποπόταμοι χαμήλωσαν τα κεφάλια
ανάμεσα στα πόδια τους.
«Χαίρε, Γκλίνκομοκ! Ερχόμαστε σ’ εσένα εκλιπαρώντας να μας ευσπλαχνιστείς και
να μας χαρίσεις τη βοήθειά σου», είπε πρώτος ο θείος Νεπ. Και του διηγήθηκε την ιστορία
της αιχμαλωσίας του Κίο και της υπόσχεσης να επιστρέψει στον μαύρο άντρα.
«Οφείλει να τηρήσει την υπόσχεσή του», αποφάνθηκε το πλάσμα με μια φωνή που
ακούστηκε σαν αναστεναγμός.
Η μητέρα του Κίο έβγαλε ένα δυνατό μουγκρητό.
«Θα τον προετοιμάσω όμως, ώστε να νικήσει τον μαύρο άντρα και να ανακτήσει την
ελευθερία του», πρόσθεσε ο Γκλίνκομοκ.
Ο Κίο γέλασε.
«Σήκωσε τη δεξιά σου πατούσα», τον διέταξε ο Γκλίνκομοκ. Ο Κίο υπάκουσε και το
πλάσμα την άγγιξε με τη μακριά, τριχωτή του γλώσσα. Ύστερα, έβαλε τα τέσσερα
κοκκαλιάρικα χέρια του στο σκυμμένο κεφάλι του Κίο και μουρμούρισε κάποια λόγια σε μια
γλώσσα άγνωστη και σε ανθρώπους και σε θηρία, πτηνά ή ψάρια. Στη συνέχεια, μίλησε πάλι
στη γλώσσα των ιπποπόταμων:
«Το δέρμα σου έγινε τόσο δυνατό που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να σε
τραυματίσει. Στο εξής θα είσαι πιο δυνατός και από δέκα ελέφαντες. Είσαι τόσο

γοργοπόδαρος που μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα κι από τον άνεμο. Το μυαλό σου είναι πιο
κοφτερό κι από ταύρου κέρατο. Άσε τους ανθρώπους να σε φοβούνται, αλλά διώξε τον φόβο
από την καρδιά σου για πάντα. Γιατί τώρα εσύ είσαι ο δυνατότερος της φυλής σου!»
Τότε ο φοβερός και τρομερός Γκλίνκομοκ έσκυψε πάνω στον Κίο και με την καυτή
του ανάσα του ψιθύρισε στο αυτί μερικές ακόμα οδηγίες. Αμέσως μετά σύρθηκε πίσω στη
σπηλιά του, ενώ οι τρεις ιπποπόταμοι τον ευχαριστούσαν δυνατά και γλιστρώντας πάλι μέσα
στο νερό, ξεκίνησαν το ταξίδι του γυρισμού.
Η μητέρα ήταν πανευτυχής. Ο θείος Νεπ ανατρίχιασε μια-δυο φορές καθώς έφερε στο
μυαλό του την εικόνα του Γκλίνκομοκ που είχε δει κλεφτά. Ο Κίο από την άλλη ήταν πιο
χαρούμενος από ποτέ και μη θέλοντας να κολυμπήσει δίπλα στους σεβαστούς μεγαλύτερους
συνοδούς του, βουτούσε από κάτω τους, πλατσούριζε γύρω τους και δεν σταμάτησε ούτε
στιγμή να γελά, μέχρι που έφτασαν σπίτι.

Σελίδα 8
Τότε όλη η φυλή έστησε γιορτή υμνώντας τον μέγα Γκλίνκομοκ που είχε βοηθήσει τον γιο
της βασίλισσάς τους. Όταν έφτασε η μέρα για τον Χαρωπό να παραδοθεί στον μαύρο άντρα,
τον αποχαιρέτησαν όλοι με ένα φιλί, χωρίς τον παραμικρό φόβο για την ασφάλειά του.
Ο Κίο έφυγε καλοδιάθετος και το γέλιο του, «Γκακ-ακ-ακ-ακ!», ακουγόταν για πολλή
ώρα αφού είχε χαθεί βαθιά στη ζούγκλα.
Ο Γκούι είχε μετρήσει τις μέρες και γνώριζε πότε να περιμένει τον Κίο, αλλά
εξεπλάγη μπροστά στο πελώριο μέγεθος του αιχμαλώτου του, γι’ αυτό συνεχάρη τον εαυτό
του για τη σοφή συμφωνία που είχε κάνει. Ο Κίο ήταν τόσο παχύς, που ο Γκούι αποφάσισε
να τον φάει –όσο μπορούσε έστω– και το υπόλοιπο από το κουφάρι του θα το αντάλλασσε με
άλλα αγαθά με τους συγχωριανούς του.
Έβγαλε λοιπόν ένα μαχαίρι και προσπάθησε να το καρφώσει στον ιπποπόταμο. Το
δέρμα του ήταν όμως τόσο σκληρό που το μαχαίρι δεν κατάφερε να το διαπεράσει.
Προσπάθησε και με άλλα όπλα, αλλά ο Κίο παρέμενε άθικτος.
Τότε, ο Χαρωπός γέλασε με όλη του την καρδιά και ολόκληρο το δάσος αντήχησε το
«Γκακ-ακ-ακ-ακ» του. Έτσι, ο Γκούι αποφάσισε να μην τον σκοτώσει, αφού ήταν άλλωστε
αδύνατο, αλλά να τον χρησιμοποιήσει ως υποζύγιο. Ανέβηκε στη ράχη του Κίο και τον
διέταξε να ξεκινήσει. Ο Κίο λοιπόν διέσχισε ζωηρά το χωριό με τα μικρά του μάτια να
αστράφτουν από ευτυχία.
Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού ενθουσιάστηκαν με τον αιχμάλωτο του Γκούι και
εκλιπάρησαν την άδειά του για να κάνουν κι εκείνοι μια βόλτα στη ράχη του Χαρωπού. Ο
Γκούι πήρε ως αντάλλαγμα τόσα βραχιόλια, κολιέ από όστρακα και μικρά χρυσά κοσμήματα,
που σχηματίστηκε ένας σωρός από δαύτα. Ύστερα, καμιά δωδεκαριά άντρες ανέβηκαν στη

ράχη του Κίο για να απολαύσουν μια βόλτα κι αυτός που καθόταν πιο κοντά στη μύτη του
φώναξε:
«Τρέξε, λασπόπραμα, τρέξε!»
Και ο Κίο έτρεξε. Σαν άνεμος ξεκίνησε την πορεία του, απομακρύνθηκε από το
χωριό, διέσχισε το δάσος, έφτασε μέχρι την όχθη του ποταμού και άρχισε να κινείται
αντίθετα στη ροή του. Οι άντρες ούρλιαζαν από τρόμο, ο Χαρωπός γελούσε δυνατά και έτσι
συνεχίστηκε η διαδρομή τους!

Σελίδα 9
Τότε μπροστά τους, στην απέναντι όχθη του ποταμού, φάνηκε το σκοτεινό άνοιγμα της
σπηλιάς του Γκλίνκομοκ. Ο Κίο όρμησε προς το νερό, βούτηξε μέχρι τον πυθμένα και άφησε
τους άντρες να παλεύουν να βγουν έξω. Ο Γκλίνκομοκ είχε ακούσει όμως το γέλιο του Κίο
και ήξερε τι να κάνει. Όταν ο Χαρωπός αναδύθηκε στην επιφάνεια και φύσηξε το νερό από
τη μύτη του, δεν φαινόταν κανένας άλλος πια εκεί γύρω.
Ο Κίο επέστρεψε μόνος του στο χωριό και ο Γκούι τον ρώτησε έκπληκτος:
«Πού είναι οι αδελφοί μου;»
«Δεν ξέρω», απάντησε ο Κίο. «Τους πήγα μακριά και έμειναν εκεί που τους άφησα».
Ο Γκούι θα έκανε και άλλες ερωτήσεις, αλλά ένα τσούρμο με άλλους ντόπιους
περίμενε ανυπόμονα τη σειρά του για να ανέβει στη ράχη του γελαστού ιπποπόταμου.
Πλήρωσαν το αντίτιμο και σκαρφάλωσαν στις θέσεις τους. Αυτός που καθόταν μπροστάμπροστά είπε:
«Τρέξε, λασπομούτσουνε, τρέξε!»
Ο Κίο άρχισε να τρέχει όπως και πριν, τους μετέφερε στο άνοιγμα της σπηλιάς του
Γκλίνκομοκ και επέστρεψε μόνος.
Τώρα όμως ο Γκούι είχε αρχίσει να ανησυχεί για την τύχη των συγχωριανών του,
αφού είχε απομείνει μόνος στο χωριό. Ανέβηκε, λοιπόν, στον ιπποπόταμο και φώναξε:
«Τρέξε, ασχημομούρη, τρέξε!»
Ο Κίο γέλασε με το γνωστό του «γκακ–ακ–ακ–ακ!» και άρχισε να τρέχει με την
ταχύτητα του ανέμου. Αυτή τη φορά όμως κατευθύνθηκε προς την όχθη του ποταμού, όπου
κατοικούσε η φυλή του, και όταν έφτασε εκεί, κινήθηκε προς το ποτάμι, βούτηξε μέχρι τον
πυθμένα και άφησε τον Γκούι να επιπλέει στη μέση του ρεύματος.

Σελίδα 10
Ο μαύρος άντρας άρχισε να κολυμπάει προς τη δεξιά όχθη, αλλά εκεί είδε τον θείο Νεπ και
τη μισή βασιλική φυλή που περίμεναν να τον συνθλίψουν μέσα στη μαλακή λάσπη. Γύρισε
λοιπόν προς την αριστερή όχθη, αλλά εκεί στεκόταν η βασίλισσα και ο θείος Νίκι, με μάτια
που έβγαζαν φλόγες, και περίμεναν να τον ξεσκίσουν με τους κυνόδοντές τους.
Τότε ο Γκούι έβγαλε κραυγές τρόμου και βλέποντας τον Χαρωπό που κολυμπούσε
κοντά του, φώναξε:
«Σώσε με, Κίο! Σώσε με και θα σε απελευθερώσω από τη σκλαβιά σου!»
«Αυτό δεν αρκεί!» κάγχασε ο Κίο.
«Θα σε υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή!» ούρλιαξε ο Γκούι. «Θα κάνω οτιδήποτε με
διατάξεις!»
«Θα επιστρέψεις σε μένα σ’ ένα χρόνο και μία μέρα και θα γίνεις αιχμάλωτός μου, αν
σου επιτρέψω να φύγεις;» ρώτησε ο Κίο.
«Θα το κάνω! Θα το κάνω! Θα το κάνω!» ούρλιαξε ο Γκούι.
«Ορκίσου στα κόκκαλα του παππού σου!» διέταξε ο Κίο, που θυμόταν ότι οι μαύροι
άντρες δεν έχουν κυνόδοντες για να ορκιστούν σε αυτούς.
Ο Γκούι ορκίστηκε στα κόκκαλα του παππού του.
Στη συνέχεια ο Κίο κολύμπησε προς τον μαύρο άντρα, ο οποίος σκαρφάλωσε ξανά
στην πλάτη του. Με αυτόν τον τρόπο βγήκαν στην όχθη, όπου ο Κίο είπε στη μητέρα του και
σε όλη τη φυλή για τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Γκούι, ότι δηλαδή θα επέστρεφε σε
ένα χρόνο και μία μέρα και θα γινόταν σκλάβος του.

Του επέτρεψαν λοιπόν να αναχωρήσει ειρηνικά και ο Χαρωπός, για μια ακόμα φορά,
ζούσε με τον λαό του και ήταν χαρούμενος.
Όταν πέρασε ένας χρόνος και μία μέρα, ο Κίο άρχισε να περιμένει την επιστροφή του
Γκούι, αλλά εκείνος δεν ήρθε ούτε εκείνη την ημέρα ούτε τις επόμενες.
Γιατί ο μαύρος άντρας είχε μαζέψει τα βραχιόλια, τα κολιέ από κοχύλια και άλλα
μικρά χρυσά κοσμήματα και είχε φύγει για μια χώρα, όπου κανείς δεν γνώριζε την αρχαία και
βασιλική φυλή των ιπποπόταμων. Εκεί έγινε μεγάλος αρχηγός χάρις στα πλούτη του, και όλοι
τον προσκυνούσαν.
Την ημέρα ήταν περήφανος και κορδωνόταν. Αλλά τα βράδια στριφογυρνούσε
άγρυπνος στο κρεβάτι του. Η συνείδησή του τον βασάνιζε.
Επειδή είχε ορκιστεί στα κόκκαλα του παππού του
κόκκαλα.

κι ο παππούς του δεν είχε
␒糎

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Παρατηρήσεις για τη Σύνθεση Α’:
Έγιναν μικρές αλλαγές και παρεμβάσεις στο κείμενο. Διορθώθηκαν τα ορθογραφικά
λάθη που υπήρχαν στις μεταφράσεις.
Απαλείφθηκαν διπλά κενά ή μικρά γραμματικοσυντακτικά λάθη, π.χ. να αποδοθεί με
κατάληξη ουδετέρου ένα επίθετο που αναφέρεται σε αρσενικό, με τη λογική ότι σε
υφολογικό επίπεδο υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά ζητήματα προς επιμέλεια.
Επίσης, στη σελίδα 8 του πρωτοτύπου έμεινε αμετάφραστο ένα τμήμα της. Κατά την
επιμέλεια της Σύνθεσης Β’ μετέφρασα αυτό το απόσπασμα για να διευκολυνθεί η
κατανόηση.

Παρατηρήσεις για τη Σύνθεση Β’:
-

Το Guk-uk-uk-uk αποδόθηκε από όλους τους μεταφραστές ως «Γκουκ-ουκ-ουκουκ. Επειδή άκουσα όμως αγγλόφωνους αφηγητές να λένε την ιστορία, όλοι
έλεγαν «Γκακ-ακ-ακ-ακ». Επίσης, πιο κοντά μου φαίνεται αυτή η μεταγραφή
στον ήχο του γέλιου (χα, χα, χα). Γι’ αυτούς τους λόγους έκανα αλλαγή του
Γκουκ σε Γκακ.

-

Διορθώθηκαν σε γραμματικό επίπεδο λάθος χρόνοι, χρονικές ανακολουθίες,
τελικά –ν, αναντιστοιχίες καταλήξεων επιθέτων με ουσιαστικό, καθώς και
συντακτικά λαθάκια.

-

Στο

σύνολο

των

μεταφρασμάτων

υπήρχαν

περισσότερες

ή

λιγότερες

παρανοήσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν στη Σύνθεση Α’, αλλά διορθώθηκαν στη
Β’. Πιο συγκεκριμένα, στις σελίδες που επιμελήθηκα προσωπικά για τη Σύνθεση
Α’, όλοι οι μεταφραστές είχαν αποδώσει λανθασμένα συγκεκριμένη φράση.
Διάλεξα την καλύτερη εξ αυτών για τη Σύνθεση Α’, αλλά αναγκαστικά πρότεινα
κάτι διαφορετικό για τη Σύνθεση Β’.
-

Παρατηρήθηκε μεγάλη τάση για κατά λέξη μετάφραση, παραλείψεις/προσθήκες
και παρόμοιες λεξιλογικές αποκλίσεις.

-

Προβλήματα εντοπίστηκαν σε υφολογικό επίπεδο ως προς τη συνοχή του
κειμένου. Ακόμα και στο ίδιο μετάφρασμα, είχαν επιλεχθεί διαφορετικές λέξεις
για την απόδοση του ίδιου όρου ή και προσώπου

(π.χ. λάκκος/χαντάκι και

Γκούι/Γκούιε).
-

Οι μεταγραφές των ονομάτων παρουσίασαν μεγάλη ποικιλία. Ενδεικτικά
σημειώνω τα Χαρωπός/χαρωπός/Τζόλι Ουάν/Jolly One/χαρούμενος/Γελαστός ως
απόδοση του Jolly One.

-

Εννοιολογικά με προβλημάτισαν ιδιαίτερα οι λέξεις «tusk» και «black man».
Μετά από αναζήτηση, επέλεξα να αποδώσω το «tusk» ως κυνόδοντα, μιας που σε
διάφορες πηγές για ιπποπόταμους χρησιμοποιούνταν αυτός ο όρος και όχι ο
χαυλιόδοντας που είχαν επιλέξει συνολικά οι μεταφραστές, αφού ο χαυλιόδοντας
παραπέμπει σε ελέφαντα.
Ως προς το «black man», προσπάθησα να το αποφύγω όπου το επέτρεπε το
κείμενο, αντικαθιστώντας τον πληθυντικό της σύναψης με το ιθαγενείς/ντόπιοι.
Στα σημεία που αναφερόταν στον ενικό, δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτή η
αντικατάσταση, αλλά μιας και το κείμενο είναι άλλης εποχής και πολλές φορές
έτσι αποκαλεί τον «εχθρό» του ο ίδιος ο ιπποπόταμος, θεωρώ και ελπίζω ότι δεν
ξενίζει. Απέρριψα για προφανείς λόγους την απόδοση «έγχρωμος» και για λόγους
ύφους το «Αφροαμερικανός».

-

Με αφορμή τη λέξη «Αφροαμερικανός», θα ήθελα να επισημάνω ότι υπήρχαν
πολλές επιλογές απόδοσης λέξεων που είχαν μεταφραστεί με όρο που δεν
ταιριάζει στο συγκεκριμένο κείμενο (ποδάρια, χοντρόπετσο κ.ά.).
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