
Λουίς Σεπούλβεδα
Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλά-
ρο να πετάει

Πρόκειται για μια ιστορία, που είναι δύσκο-
λο να μη κερδίσει τον αναγνώστη με τη
γνήσια τρυφερότητά της, την ευφάνταστη
εναλλαγή αστείων, συγκινητικών αλλά και
σκληρών ακόμη εικόνων και συναι-
σθημάτων. Κυρίως, όμως, τον κερδίζει με
τις αφοπλιστικά αληθινές… αλήθειες της:
την αγνή αποδοχή της διαφορετικότητας,
την αρμονική συνύπαρξη των πλασμάτων
του πλανήτη, τη συνέπεια στην τήρηση μιας
υπόσχεσης, την επίτευξη του φαινομενικά
ανέφικτου χάρη στην αγάπη και πολλά άλ-
λα…

Το έργο ξεκινά με την Κενγκά, τη γλαροπούλα, που μολύνεται από μια
πετρελαιοκηλίδα. Έτσι, χάνεται από το σμήνος των συντρόφων της, οι
οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους υπακούοντας το νόμο των γλάρων, που
απαγορεύει την παρουσία στο θάνατο των συντρόφων. Λίγο πριν ξεψυ-
χήσει, λοιπόν, η Κενγκά προσγειώνεται στο μπαλκόνι ενός διαμερίσμα-
τος, όπου γνωρίζει το γάτο Ζορμπά και του ζητά να της υποσχεθεί ότι θα
φροντίσει το αυγό της, που ίσα-ίσα προλαβαίνει να γεννήσει, κι ότι θα
μάθει στο μικρό γλαρόπουλο που θα γεννηθεί να πετάει. Αποφασισμένος
να τηρήσει την υπόσχεσή του ο γάτος Ζορμπάς ζητά τη βοήθεια και τη
συμβουλή και των άλλων γάτων φίλων του. Κλωσάει ο ίδιος το αυγό που
γέννησε η Κενγκά πριν πεθάνει. Βρίσκει τροφή για τη νεογέννητη γλα-
ροπούλα που ακούει από το στόμα της τη γλυκιά και παράδοξη προσφώ-
νηση «μαμά». Γίνονται πολλές προσπάθειες από την οικογένεια των γά-
των να μεγαλώσουν το νεοσσό και να τον διαφυλάξουν από τους ανθρώ-
πους. Τη φιλοξενούν με αγάπη και αφοσίωση στο γατίσιο κόσμο, φροντί-
ζοντας όμως να την κάνουν να καταλάβει τη διαφορετικότητά της και τον
απώτερο προορισμό της: να μάθει να πετάει όπως όλοι οι γλάροι. Της δί-
νουν επίσης και το όνομα Καλότυχη. Το μεγάλο μυστικό αποκαλύπτεται
στους ανθρώπους, καθώς ο Ζορμπάς ζητά τη βοήθεια από έναν ευαίσθη-
το άνθρωπο,  τον ποιητή,  για να μάθει στην Καλότυχη να πετάει.  Η Κα-
λότυχη με τη βοήθεια των γάτων και του ανθρώπου πετάει από το κα-
μπαναριό του Αγίου Μιχαήλ και ο Ζορμπάς καμαρώνει συγκινημένος και
ευτυχισμένος.
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