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Ένα μικρό δεινοσαυράκι ήθελε κάποτε να πλησιάσει τα παιδιά να κάνει καινούργιους 
φίλους. Όμως, η μορφή του ήταν άγρια και φοβόταν πως τα μικρά παιδιά θα 
απομακρύνονταν από εκείνο και δε θα το πλησίαζαν. Έτσι, αποφάσισε να φορέσει μία 
ανθρώπινη μάσκα και να τα ξεγελάσει, κάνοντας τα να πιστεύει πως είναι ένα από αυτά.  

Πλησιάζοντας μία παιδική χαρά, είδε μικρά παιδιά να τρέχουν και να παίζουν. Τότε, 
αποφάσισε να τα προσεγγίσει και να μάθει πράγματα για αυτά.  

-Πώς σας λένε; Εγώ είμαι το μικρό δεινοσαυράκι και θέλω να γίνουμε φίλοι και να κάνουμε 
παρέα.  

-Ναι, ναι, έλα να παίξουμε! φώναξαν τα παιδιά. Και εσύ παιδί είσαι σαν εμάς, γιατί να είσαι 
μόνο; 



Και άρχισαν τότε να παίζουν όλοι μαζί μπάλα, κλέφτες και αστυνόμους, κυνηγητό.  

Ένα άτακτο παιδάκι όμως, θέλοντας να σκαρώσει μία φάρσα σε εκείνο, έτρεξε και του 
τράβηξε με δύναμη το πρόσωπο, αποκαλύπτοντας όμως την αληθινή του μορφή και τη 
μάσκα που φορούσε τόση ώρα. 

Τα παιδάκια τότε φοβήθηκαν όταν αντίκρισαν την άγρια μορφή του και άρχισαν να τρέχουν 
με κλάμα και φόβο. Το δεινοσαυράκι άρχισε τότε να φωνάζει: 

-Μη φεύγετε, μη φεύγετε! Δεν είχα κακό σκοπό, μόνο να γνωρίσω καινούργιους φίλους!  

-Όχι, λες ψέματα! Γιατί μας κορόιδεψες αν δεν έχεις κακή πρόθεση; 

-Γιατί θεωρούσα πως αν βλέπατε την άγρια μορφή μου, θα φοβόσασταν και δε θα με 
πλησιάζετε. Τώρα διαπιστώνω όμως το λάθος μου, έπρεπε να γνωρίσετε και να με 
αγαπήσετε για αυτό που είμαι πραγματικά. Η καρδιά μου έχει ραγίσει και λυπάμαι 
πραγματικά.  

Και λέγοντας αυτά τα λόγια, απομακρύνθηκε με κλάματα. 

Ένα παιδάκι όμως, όταν είδε την αληθινή του στεναχώρια, πήγε προς το μέρος του και το 
αγκάλιασε! 

-Σε συγχωρούμε αν οι προθέσεις σου ήταν αγνές και είχαν καλό σκοπό! Μπορείς να 
συνεχίσεις να παίζεις μαζί μας! 

Και έκτοτε, έγιναν μία όμορφη και αγαπημένη παρέα! 
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