
The Multilingual Library for Children in Europe

Haitian Traditional Story
Greek language version 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union



“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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To Μικρό Κορίτσι και η Πορτοκαλιά
Haitian Traditional Story

Greek language version 

Marlène Dorcena      
Marianne Poncelet



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα μικρό κορίτσι που ζούσε με τη μητριά της. Η μητριά φέρονταν 
άσχημα στο κορίτσι και το χτυπούσε μέρα και νύχτα.
Μια μέρα, η μητριά έβαλε τρία πορτοκάλια πάνω στο τραπέζι. Το μικρό κορίτσι ήταν πεινασμένο κι 
έφαγε ένα από αυτά. Όταν η μητριά επέστρεψε, είδε ότι έλειπε ένα πορτοκάλι και ρώτησε: 
- Ποιος έφαγε το πορτοκάλι;
- Εγώ, απάντησε η μικρή. Ήμουν πεινασμένη και το έφαγα.
Η μητριά τότε είπε:
- Γιατί δεν πηγαίνεις στη μητέρα σου;
Το μικρό κορίτσι άρχισε να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει, χωρίς σταματημό. Και μετά, πήρε ένα 
σπόρο από το πορτοκαλί και πήγε στον τάφο της μητέρας της. Κι εκεί, άρχισε και πάλι να κλαίει 
απαρηγόρητο. Έπειτα, έσκαψε στο χώρα και παράχωσε το σπόρο λέγοντας: “Μανούλα μου, η 
μητριά παραλίγο να με σκοτώσει για ένα πορτοκάλι.”
Κι έπειτα, άρχισε να τραγουδάει:
“Μικρή πορτακαλιά, φύτρωσε, φύτρωσε!
Μικρή πορτακαλιά, φύτρωσε, φύτρωσε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, φύτρωσε, φύτρωσε!”
Ω! Ω! Και το μικρό κορίτσι είδε την πορτοκαλιά να φυτρώνει. Τη θαύμασε και συνέχισε να τραγουδά:
“Μικρή πορτακαλιά, φύτρωσε, φύτρωσε!
Μικρή πορτακαλιά, φύτρωσε, φύτρωσε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, φύτρωσε, φύτρωσε!”6





Ω! Ω! Και το μικρό κορίτσι είδε την πορτοκαλιά να φυτρώνει. Τη θαύμασε και συνέχισε να τραγουδά:
“Μικρή πορτακαλιά, ψήλωσε, ψήλωσε!
Μικρή πορτακαλιά, ψήλωσε, ψήλωσε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, ψήλωσε, ψήλωσε!”

Ω! Ω! Και το μικρό κορίτσι είδε την πορτοκαλιά να ψηλώνει. Τη θαύμασε και συνέχισε να τραγουδά:
“Μικρή πορτακαλιά, άνθισε, άνθισε!
Μικρή πορτακαλιά, άνθισε, άνθισε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, άνθισε, άνθισε!”
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Ω! Ω! Και το μικρό κορίτσι είδε την πορτοκαλιά ν΄ ανθίζει. Τη θαύμασε και συνέχισε να τραγουδά:
“Μικρή πορτακαλιά, κάρπισε, κάρπισε!
Μικρή πορτακαλιά, κάρπισε, κάρπισε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, κάρπισε, κάρπισε!”

Ω! Ω! Και το μικρό κορίτσι είδε την πορτοκαλιά να βγάζει καρπούς. Τη θαύμασε και συνέχισε να 
τραγουδά:
“Μικρή πορτακαλιά, μεγάλωσε, μεγάλωσε!
Μικρή πορτακαλιά, μεγάλωσε, μεγάλωσε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, μεγάλωσε, μεγάλωσε!”
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Ω! Ω! Και το μικρό κορίτσι είδε την πορτοκαλιά να μεγαλώνει κι άλλο. Τη θαύμασε και 
συνέχισε να τραγουδά:
“Μικρή πορτακαλιά, ωρίμασε, ωρίμασε!
Μικρή πορτακαλιά, ωρίμασε, ωρίμασε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, ωρίμασε, ωρίμασε!”

Ω! Ω! Και το μικρό κορίτσι είδε την πορτοκαλιά να ωριμάζει. Τη θαύμασε και συνέχισε 
να τραγουδά:
“Μικρή πορτακαλιά, γλύκανε, γλύκανε!
Μικρή πορτακαλιά, γλύκανε, γλύκανε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, γλύκανε, γλύκανε!”
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Μετά, το μικρό κορίτσι ανέβηκε πάνω στην πορτοκαλιά. Πήρε ένα πορτοκάλι για 
να το δοκιμάσει αν ήταν γλυκό. Το βρήκε πολύ γλυκό και έφαγε κι άλλα πορτοκάλια 
μέχρι που χόρτασε.
Μετά, πήρε δέκα πορτοκάλια, τα έφερε πίσω στο σπίτι της μητριάς της και τα έβαλε 
στο τραπέζι.
Η μητριά ρώτησε το μικρό κορίτσι: 
-  Πού ήσουν τόση ώρα;
- Παραλίγο να με σκοτώσεις για ένα πορτοκάλι που έφαγα! Έτσι κι εγώ αντί για ένα 
πορτοκάλι σου φέρνω πίσω δέκα!
Η μητριά δοκίμασε ένα πορτοκάλι και το βρήκε πολύ γλυκό.
Είπε στον εαυτό της: “Πώς μπορώ να πάρω περισσότερα πορτοκάλια; Θα της 
δώσω το γαϊδουράκι για να πάει στην αγορά. Και μέχρι να γυρίσει θα ανέβω στην 
πορτοκαλιά…”
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Είπε, λοιπόν, στο μικρό κορίτσι:

- Πάρε το γαϊδουράκι και πήγαινε στην αγορά να αγοράσεις κάποια πράγματα που θα 
σου πω.
Το μικρό κορίτσι πήρε το γαϊδουράκι κι έφυγε. Ήξερε, όμως, ότι η μητριά της θα 
ανέβαινε στην πορτοκαλιά. Κτύπησε το γαϊδουράκι για να τρέξει, αγόρασε γρήγορα 
γρήγορα όσα της είχε παραγγείλει η μητριά της και γύρισε στο σπίτι ακόμη πιο 
γρήγορα.
Η μητριά, στο μεταξύ, είχε ανέβει στην πορτοκαλιά. Όταν το μικρό κορίτσι γύρισε 
πίσω στο σπίτι, δεν μπορούσε να βρει την μητριά της. Έτρεξε στην πορτοκαλιά. Όταν 
έφτασε εκεί, είδε τη μητριά της να κάθεται πάνω στο δέντρο με τα χέρια ανοιχτά, 
τρώγοντας τα πορτοκάλια σαν να ήταν όλα δικά της.
Το μικρό κορίτσι της είπε: 
- Τι κάνεις πάνω στην πορτοκαλιά; Μου έκανες τόσα άσχημα πράγματα και τώρα 
είσαι πάνω στη δική μου πορτοκαλιά και τρως τα πορτοκάλια μου!
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Και λέγοντας αυτά, άρχισε να τραγουδά:

“Μικρή πορτακαλιά, μεγάλωσε, μεγάλωσε!
Μικρή πορτακαλιά, μεγάλωσε, μεγάλωσε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, μεγάλωσε, μεγάλωσε!”

Ω! Ω! Η μικρή πορτοκαλιά άρχισε να μεγαλώνει και συνέχισε να μεγαλώνει και να 
μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Κι όταν την είδε να φτάνει σχεδόν στον ουρανό το 
μικρό κορίτσι είπε:
“Μικρή πορτακαλιά, σπάσε, σπάσε!
Μικρή πορτακαλιά, σπάσε, σπάσε!
Η μητριά δεν είναι η μάνα σου, ακούς;
Η μητριά, δεν είναι ο πατέρας σου, ακούς; 
Μικρή πορτακαλιά, σπάσε, σπάσε!”

Η μικρή πορτοκαλιά έσπασε… Κοοοο! Η μητριά έπεσε στη μέση της θάλασσας.
Δεν ήξερε να κολυμπά και πνίγηκε στη θάλασσα. Το μικρό κορίτσι είχε πάρει εκδίκηση 
για όσα είχε υποφερει από αυτήν.
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