
 
Ύστερα θα’ν’τα κλάματα 

Μια φορά κι έναν καιρό η αλεπού έκλεβε τις κότες του περιβολάρη.  Αυτός 

συμβουλεύτηκε έναν φίλο του και έφραξε ολόγυρα το περιβόλι με φυσικό φράκτη από 

βάτους.  Άφησε όμως ένα στενό πέρασμα.  Σκυλιά δεν είχε ούτε τουφέκι. 

Το πρώτο βράδυ η αλεπού μπήκε από το ανοιχτό μέρος.  Ο περιβολάρης είδε τις 

πατημασιές της το πρωί.   

Later will be the tears 

 Unce upon a time there were a farmer and a fox.  The fox stole a hen every day 

from the farmer.  One friend advice him to put a  natural fence on the yard and left a 

close passage.  That’s what he did.  At night the fox came in from there.  The farmer saw 

the footprints.   

 

Προτού νυχτώσει πήρε ένα τσαπί κι έσκαβε ακριβώς πάνω από το ανοιχτό μέρος.  

Η αλεπού σκέφτηκε πόσο κουτός θα’ ναι.  Δεν άντεξε, πάει και το ρωτά: 

-Γιατί σκάβεις εδώ τόσο τόπο να φυτέψεις λαχανικά; 

-Δεν είναι για τα λαχανικά.  Της απαντά. 

-Τότε; 

-Για να θάψω το παιδί μου. 

-Δεν σε πιστεύω.  Πού είναι τα κλάματα; 

-Ύστερα θα’ ν  τα κλάματα, απαντά εκείνος. 

Η αλεπού τον πίστεψε.  Πάει εκείνος, στήνει την παγίδα, τη σκεπάζει με χώμα 

επιστρέφει στο σπίτι του. 



Κατά τα μεσάνυχτα η αλεπού πάει και πιάνεται στην παγίδα.  Ενώ φώναζε, 

έκλαιγε, χτυπιόταν θυμήθηκε τα λόγια του περιβολάρη: «Ύστερα θα’ ν  τα κλάματα».  

Τότε κατάλαβε πως δεν ήταν για τον εαυτό του, αλλά για κείνην! 

In the afternoon he took an axe and dig exactly near the close passage.  The fox 

thought he was stupid.  It got out from the nest and ask him: 

-Why do you dig in such a close place?  There’s no place to plant vegetables. 

-Is not for planting vegetables. 

-Why then? 

-To bury my child. 

-I don’t believe you.  Why don’t you cry? 

-Later will be the tears… 

 The fox believed him.  He buried the trap and go home.   

 In the midnight the fox came.  It was caught in the trap.  Voices, fuss, tears.  

While she was crying she remembered the words of the farmer: “Later will be the tears”.  

Then she understood it wasn’t for him, but for her.  

 

  

 


