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Ήταν μια φορά κι ζναν καιρό ζνα κοπάδι ελζφαντεσ. Ελζφαντεσ μεγάλοι και 
ελζφαντεσ μικροί, ελζφαντεσ αδφνατοι και ελζφαντεσ χοντροί, άλλοι ψθλοί και 
άλλοι κοντοί. Κάποιοι ζτςι, κάποιοι αλλιϊσ, κακζνασ διαφορετικόσ, μα όλοι 
πάντα χαρωποί κι όλοι τουσ ίδιο χρϊμα: γκρι. 
Ο Έλμερ ιταν διαφορετικόσ. Ο Έλμερ ιταν παρδαλόσ. Ο Έλμερ ιταν κίτρινοσ και 
πορτοκαλισ και κόκκινοσ και τριανταφυλλισ και γαλάηιοσ και μαβισ και πράςινοσ 
και μαφροσ και λευκόσ. Ο Έλμερ δεν είχε διόλου χρϊμα ελεφαντζνιο. 
ΜΕ τον Έλμερ ςυντροφιά, οι ελζφαντεσ περνοφςαν μια χαρά. Πότεσ τουσ ςκάρωνε 
αςτεία εκείνοσ, πότε οι άλλοι ελζφαντεσ ς’ αυτόν. Όμωσ το κζφι από τον Έλμερ 
πάντα ξεκινοφςε. 
Μια νφχτα ο Έλμερ αδφνατο να κοιμθκεί. Σκεφτόταν κάτι. Και το κάτι που 
ςκεφτόταν ιταν πωσ είχε βαρεκεί να είναι διαφορετικόσ. «Ποφ ξανακοφςτθκε 
ζνασ ελζφαντασ να είναι παρδαλόσ;» αναρωτιόταν «Γι αυτό γελοφν μαηί μου οι 
άλλοι». 
Το πρωί λοιπόν, προτοφ καλοξυπνιςουν οι ελζφαντεσ, ο Έλμερ τουσ ξεγλίςτρθςε 
με προςοχι και ζφυγε χωρίσ κανζνασ να το καταλάβει. Κακϊσ περνοφςε από τθ 
ηοφγκλα, ο Έλμερ ςυναντοφςε τα άλλα ηϊα. Όλα τον χαιρετοφςαν: «Καλθμζρα, 
Έλμερ!» Κι εκείνοσ απαντοφςε «καλθμζρα» χαμογελαςτόσ. 
Αφοφ περπάτθςε αρκετά, ο Έλμερ βρικε εκείνο που ηθτοφςε. Θάμνοσ ιταν. Ένασ 
κάμνοσ φουντωτόσ. Ένασ κάμνοσ φουντωτόσ, γεμάτοσ με βατόμουρα. Βατόμουρα 
με χρϊμα ελεφαντζνιο. Ο Έλμερ τότε άρπαξε το κάμνο και άρχιςε να τον 
ταρακουνάει. 
Τον τράνταηε γερά, τόςο γερά, που τα βατόμουρα ζπεφταν ςτο χϊμα. 
Όταν το χϊμα γζμιςε βατόμουρα, ο Έλμερ ξάπλωςε φαρδφσ πλατφσ, κυλίςτθκε 
καλά καλά, μπροσ πίςω, δεξιά κι αριςτερά… Έπειτα πιρε μπόλικα βατόμουρα και 
τα ζτριψε πάνω του πολφ, παςαλείφτθκε με το ηουμί τουσ από τα νφχια ωσ τθν 
κορφι, ϊςπου τίποτα πια δεν ζμεινε από τα χρϊματά του: το κίτρινο και το 
πορτοκαλί, το κόκκινο και το τριανταφυλλί, το γαλάηιο και το λουλακί, το 
πράςινο, το μαφρο και το άςπρο. Με τόςο τρίψιμο, ο Έλμερ είχε γίνει τϊρα ςαν 
όλουσ τουσ ελζφαντεσ. 
Τότε ο Έλμερ ξεκίνθςε να πάει πίςω ςτο κοπάδι. Στο δρόμο του ςυνάντθςε ξανά 
τα άλλα ηϊα. «Καλθμζρα, ελζφαντα!» του ζλεγαν όλα τοφτθ τθ φορά. Και ςε όλα 
τουσ ο Έλμερ απαντοφςε «καλθμζρα» χαμογελαςτά, όλοσ χαρά που δεν τον 
αναγνϊριηε κανζνα. 



Όταν πλθςίαςε ο Έλμερ ςτο κοπάδι του ξανά, οι ελζφαντεσ δε ςάλεψαν κακόλου. 
Κανζνασ δεν τον πρόςεξε που προςπακοφςε να περάςει ανάμεςά τουσ. Τότε ο 
Έλμερ ζνιωςε ςαν κάτι να μθν πιγαινε καλά. Τι όμωσ; Έριξε τριγφρω μια ματιά: θ 
ηοφγκλα ιταν ίδια, ίδιοσ κι ο ουρανόσ ο φωτεινόσ, ίδιο το μαφρο ςφννεφο που 
ερχόταν από πάνω τουσ ςυχνά, πυκνά γεμάτο με βροχι, ίδιοι και οι ελζφαντεσ, οι 
φίλοι του οι παλιοί. Τουσ κοίταξε ο Έλμερ άλλθ μια φορά. Οι ελζφαντεσ δε 
ςάλευαν κακόλου. 
Έτςι αμίλθτοι και αγζλαςτοι ο Έλμερ δεν τουσ είχε ξαναδεί. Και όςο τουσ ζβλεπε 
ακίνθτουσ και ςοβαροφσ, τόςο του ερχόταν να γελάςει. Ώςπου δεν μπόρεςε άλλο 
πια να κρατθκεί. Σικωςε τθν προβοςκίδα του ψθλά και ζβαλε μια φωνι με όλθ 
του τθ δφναμθ. 
- Μπου!!! 
Οι ελζφαντεσ τινάχτθκαν κι ζπεςαν κάτω από τθν τρομάρα τθν πολλι. «Θεοφλθ 
μου!» ξεφϊνιςαν. Και τότε αντίκριςαν τον Έλμερ να χτυπιζται από τα γζλια. «Ο 
Έλμερ!» είπαν όλοι. «Ο Έλμερ είναι, δίχωσ άλλο!» Και ξεκαρδίςτθκαν κι εκείνοι, 
γζλαςαν τόςο όςο ποτζ δεν είχανε ξαναγελάςει. Κακϊσ γελοφςαν, ξζςπαςε το 
ςφννεφο το μαφρο, κι όπωσ ζπεφτε πάνω ςτον Έλμερ θ βροχι, άρχιςε να 
φαίνεται ξανά το παρδαλό του δζρμα. Οι ελζφαντεσ όλο και πιο πολφ γελοφςαν 
όςο το νερό ξζπλενε τον Έλμερ. «Αχ, Έλμερ» είπε ξελιγωμζνοσ ζνασ γερο-
ελζφαντασ, «απ’ όλα ςου τα αςτεία τοφτο το τελευταίο ιταν το πιο καλό. Όςο και 
να προςπάκθςεσ, αδφνατον να μασ κρυφτείσ». «Τοφτθ τθ μζρα κάκε χρόνο 
πρζπει να τθ γιορτάηουμε!» πετάχτθκε ζνασ άλλοσ. «Μζρα του Έλμερ να τθ λζμε. 
Όλοι μασ να βαφόμαςτε, όπωσ εκείνοσ, παρδαλοί κι ο Έλμερ μασ να βάφεται με 
ςκζτο ελεφαντζνιο χρϊμα». 
Έγινε όπωσ το είπαν. Κι από τότε, μια φορά το χρόνο, οι ελζφαντεσ βάφονται 
παρδαλοί και κάνουν μια παρζλαςθ. Κείνθ τθ μζρα, ζτςι και δείτε ζναν ελζφαντα 
με χρϊμα ελεφαντζνιο, να είςτε βζβαιοι πωσ είναι ο φίλοσ μασ ο Έλμερ. 
 
 

 


