
Η Παγωτοσπιτούλα και το κινούμενο σπίτι!

Μαρία Βέκιου

   Μια  φορά  και  έναν  καιρό  σε  ένα  δάσος  μακρινό  ζούσε  ένα  κοριτσάκι  που
ονομαζόταν Μαβάλ, η παγωτούλα. Ήταν ξανθιά, ψηλή, λεπτή με μαύρα μάτια και ένα
συνεχές  αστραφτερό  χαμόγελο.  Το σπίτι  της  ήταν  πάρα  πολύ  μεγάλο,  τόσο  που
πολλές φορές χανόταν και η ίδια. Εκεί μέσα υπήρχε ένα τεράστιο ρολόι που έκανε το
σπίτι ξεχωριστό. Άλλο ξεχωριστό στοιχείο ήταν η ομοιότητά του με τα μεγάλα και
διάσημα κτίρια των μεγάλων πρωτευουσών. Διέθετε  τρεις ορόφους και μια σοφίτα.
Όλα τα δωμάτια μαζί ήταν 2.483.
    Μια μέρα, ενώ η Μαβάλ καθόταν στην τεράστια τραπεζαρία με τις 534 καρέκλες,
άκουσε το κουδούνι να χτυπάει. Σηκώθηκε αμέσως και κατευθύνθηκε προς την πόρτα
γλιστρώντας  στην  κουπαστή  της  μεγάλης,  μαρμάρινης  σκάλας  και  τρέχοντας  στο
γαλάζιο χολ με τις 232 πόρτες. Φτάνοντας χτένισε τα μαλλιά και έστρωσε το φόρεμά
της με τα χέρια της, και άνοιξε την πόρτα φορώντας το ωραιότερο χαμόγελό της.
Αυτό που αντίκρισε την έκανε πολύ χαρούμενη. Στο κατώφλι στεκόταν η καλύτερή
της φίλη η Παγωτοσπιτούλα. Ηταν λίγο πιο κοντή από την Μαβάλ και είχε πορτοκαλί
μαλλιά  και  μαύρα  μάτια  κι  αυτή.  Αγκαλιάστηκαν  και  μετά  περπατώντας  αγκαζέ
κατευθύνθηκαν στο σαλόνι όπου κάθισαν στους παγωτένιους καναπέδες. 
   Εκεί η Παγωτοσπιτούλα διηγήθηκε στην φίλη της την ιστορία της. Είχε επισκεφτεί
μια  φίλη  της  στην  Βραζιλία  και  έπειτα  μια  άλλη  στην  Ινδία  όπου  έμεινε  τρεις
εβδομάδες. Επιστρέφοντας όμως στο σπίτι της, αντίκρυσε ένα μεγάλο κενό, γιατί το
σπίτι της είχε τη συνήθεια να αλλάζει τοποθεσία κάθε μήνα. Η Μαβάλ ακούγοντας γι’
αυτό το περίεργο φαινόμενο, τινάχτηκε από της θέση της και λέγοντάς της ότι θα την
βοηθήσει να βρει το σπίτι της , έτρεξε στο δωμάτιό της να ετοιμαστεί. Λίγο αργότερα,
οι δύο φίλες έκλεισαν με θόρυβο την μεγάλη εξώπορτα και ξεκίνησαν για το μακρύ
ταξίδι τους. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Το μεγάλο ωρολόι
του σπιτιού έπεσε και ένα  ένα κρύο, σκοτεινό γέλιο αντήχησε. 
   Οι δυο φίλες δεν είχαν υπολογίσει την κακιά γειτόνισσα της Παγωτοσπιτούλας, την
Κουτσομπόγλου, μια κακιά γυναίκα που είχε βάλει στόχο να χαλάσει τα σχέδια των
δύο φιλενάδων. Ήταν κοντή με πράσινα μάτια, μαύρα μαλλιά και φορούσε πάντα
μαύρα ρούχα. Τρομοκρατημένες άρχισαν να τρέχουν με αποτέλεσμα τον δρόμο προς
την Πισινοπολιτεία, που ήταν δώδεκα μέρες, να τον κάνουν μέσα σε πέντε μέρες,
χαλώντας έτσι τα σχέδια της Κουτσομπόγλου . 
   Η Πισινοπολιτεία ήταν μια διαφορετική πόλη. Αντί για πλατεία στο κέντρο της
υπήρχε  μια  τεράστια  πισίνα  μπροστά  από  το  δημαρχείο  το  οποίο  ήταν  όμοιο  με
παλάτι. Εκεί τριγυρνούσαν οι δύο φίλες με  μια φωτογραφία του σπιτιού στο χέρι
ρωτώντας  τους  περαστικούς  μήπως  το  είδαν.  Μέχρι  και  αγγελία  έβαλαν  στην
εφημερίδα. Μάταια όμως περίμεναν 13 ολόκληρες μέρες . Κανένας δεν είχε δει το
σπίτι.
   Έτσι αποφάσισαν να ξεκινήσουν για την επόμενη πόλη, την Ηλιοκαστρία. Όμως
όταν μπήκαν στο λεωφορείο ανακάλυψαν πως δεν μπορούσε να ξεκινήσει γιατί του
έλειπαν οι  ρόδες.  Η Μαβάλ είχε  τότε  μια  έξυπνη ιδέα.  Η κυρία Κουτσομπόγλου
παρακολουθούσε την σκηνή και αισθανόταν περήφανη για την αναστάτωση που είχε
δημιουργήσει.  Ήταν  σίγουρη πως δεν θα τα κατάφερναν αυτή τη φορά. Ξαφνικά
άκουσε  τον  ήχο  της  μηχανής  του  λεωφορείου  και  απογοητευμένη,  το  είδε  να
απομακρύνεται πάνω σε 4 παγωτένιες ρόδες.



   Έτσι η Κουτσομπόγλου αποφάσισε να αφήσει ήσυχες  τις δύο φίλες, αφού είδε ότι
με την μαγεία της Μαβάλ και τις ξεχωριστές αντιδράσεις τους δεν θα μπορούσε να τις
καθυστερήσει. Τώρα είχε κάποιον άλλο να ασχολείται μαζί του.  Και αυτός ήταν ο
κύριος Κώστας Καπουλάρης, ο δικηγόρος, που  ήθελε να μετακομίσει στην γειτονιά
της, κάτι που δεν της άρεσε καθόλου της Κουτσομπόλογλου  και γι’ αυτό αποφάσισε
να κάνει την ζωή του δύσκολη.
   Όταν οι δυο φίλες έφτασαν στην Ηλιοκαστρία, μια πόλη με πολλά αρχαία κάστρα
που την φώτιζε ο ήλιος τις περισσότερες ώρες της ημέρας, άρχισαν να ψάχνουν για το
σπίτι  της  Παγωτοσπιτούλας.  Ένας  κύριος  με  οβάλ  καπέλο  και  στριφογυριστό
μουστάκι βλέποντας το σπίτι στη φωτογραφία κοντοστάθηκε. Τους είπε ότι είχε δει
αυτό το  σπίτι  στην κεντρική πλατεία  της  πόλης.  Η πλατεία ήταν ένα  οχυρωμένο
μέρος  που μέσα του υπήρχαν  πολλά σπίτια  που έμοιαζαν όλα τους  με  κινέζικες
παγόδες.  Στην  μέση  αυτών  των  κτιρίων  υπήρχε  ένα  σιντριβάνι  με  λιοντάρια.
Χαρούμενες πήραν το πρώτο ταξί που βρήκαν μπροστά τους και πήγαν στην πλατεία.
   Φτάνοντας  εκεί  όμως,  όσο  και  αν  έψαξαν,  δεν  βρήκαν  το  σπίτι  της
Παγωτοσπιτούλας. Απογοητευμένες ανακάλυψαν πως το σπίτι της είχε φύγει καθώς
είχε περάσει ο ένας μήνας. Παρ’ όλα αυτά, δεν το έβαλαν κάτω. Συνέχισαν το ταξίδι
τους περνώντας από την Καστρούπολη, την μεγάλη πόλη με τα χιλιάδες κάστρα, την
Κηπίλεια, με τους απέραντους κήπους και την Μεξικούπολη.
   Η Μεξικούπολη ήταν ο τελευταίος σταθμός τους, όμως ούτε εκεί βρήκαν το σπίτι.
Κάθισαν σε ένα καφενεδάκι με παλιές καρέκλες, μικρά τραπέζια, κίτρινες τέντες και
κόκκινα τριαντάφυλλα. Στεναχωρημένες άρχισαν να μιλούν για το τι θα κάνουν. Η
Μαβάλ βλέποντας την φίλη της τόσο απογοητευμένη της πρότεινε να πάει να μείνει
μαζί της και αμέσως έκανε ένα παγωτοαεροπλάνο για το ταξίδι.
   Όταν έφτασαν στο σπίτι της Μαβάλ μια ευχάριστη έκπληξη τις περίμενε, Ακριβώς
δίπλα από το σπίτι της βρισκόταν το σπίτι της Παγωτοσπιτούλας. Τότε άρχισαν να
χοροπηδάνε,  να αγκαλιάζονται και να γελάνε γεμάτες χαρά που το βρήκαν. Όμως
ανακάλυψαν πως σε λίγη ώρα το σπίτι θα έφευγε ξανά. Τότε η Μαβάλ έφερε την
γλυκόσφαιρά της και πρότεινε στην Παγωτοσπιτούλα να κάνουν ένα ξόρκι ώστε το
σπίτι  να  μην  μετακινηθεί  ποτέ  ξανά.  Εκείνη  συμφώνησε  αμέσως  και  έπιασε  την
παγωτόσφαιρα για να κάνουν το ξόρκι: “Ποτέ ξανά να μη φύγει το σπίτι, αλά καζάν
μαντέ λα σαντά”
   Έτσι το σπίτι δεν μετακινήθηκε ποτέ ξανά και η Μαβάλ με την Παγωτοσπιτούλα
εκτός από καλύτερες φίλες έγιναν και οι καλύτερες γειτόνισσες. Και έζησαν αυτές
καλά κι εμείς καλύτερα!
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