ΛΙΛΗ ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ
στον κόσμο. Ρώτησε την πέτρα, το δέντρο, λογιών λογιών πετούμενα κι
ανθρώπους – όλα πλάσματα μ’ ανοιχτή καρδιά, σαν τους ποιητές και τα
παιδιά. Ο καθένας έδωσε ένα κομμάτι της απάντησης. Eσύ τι λες;

εσύ τι λες πολύτιμο πως είναι;

Ένας ασβός τριγυρνούσε εδώ κι εκεί, αναζητώντας το πιο πολύτιμο πράγμα

εικονογράφηση
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Μια φορά κι έναν καιρό, όταν οι πέτρες, οι πεταλούδες,
τα δέντρα και τα πουλιά δεν ήταν πέτρες, πεταλούδες,
δέντρα και πουλιά, εκείνο τον καιρό που οι ασβοί
δεν ήτανε ασβοί, ένας ασβός τριγυρνούσε στο δάσος,
ψάχνοντας να μάθει ποιο είναι το πιο πολύτιμο
πράγμα στον κόσμο.

Και ρώτησε την πέτρα, κι αυτή του είπε:
«Να ’σαι ελαφρύς και να πετάς».

Και ρώτησε την πεταλούδα.
«Να ’σαι βαρύς και ν’ αντέχεις».
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