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Η Λούλα είναι μια παιχνιδιάρα και κοκέτα
καρδούλα στο σώμα της μικρής Ντορίτας.
Μένει σ’ ένα διώροφο σπίτι που είναι βαμμένο
το μισό μπλε και το μισό κόκκινο,
τα αγαπημένα της χρώματα.

Η Λούλα η καρδούλα είναι εργατική
και καλή νοικοκυρά. Κάθε μέρα συγυρίζει
και φροντίζει το σπίτι της,
χτυπώντας με ρυθμό ασταμάτητα,
σαν καλοκουρδισμένο ρολόι:
τικ, τακ, τικ, τακ.

Με το ρυθμό αυτό, που τον ονομάζει παλμό,
κάνει ευκολότερα και γρηγορότερα
τις δουλειές της.
Κοντά της βρίσκεται πάντα
η καλή της φίλη
η Ματούλα, που τη βοηθάει
ακούραστα και χωρίς
να διαμαρτύρεται σε τίποτα.
Δουλειά της Ματούλας
είναι να κυκλοφορεί σ’ όλο το σώμα της Ντορίτας
με το ρυθμό που της δίνει
η Λούλα η καρδούλα,
και να της φέρνει όλα τα νέα.

Η Ματούλα ξεκινάει πάντα
φορτωμένη με δώρα από τα πολύτιμα τρόφιμα
που τρώει η Ντορίτα όπως τα φρούτα,
τα λαχανικά, τα ψάρια,
τα όσπρια και τα δημητριακά.
Τα δώρα των τροφίμων είναι οι βιταμίνες,
οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και άλλα.

Όλα αυτά είναι απαραίτητα στην Ντορίτα,
όπως και σε κάθε παιδί, για να μεγαλώσει.
Αυτά λοιπόν τα μεταφέρει η Ματούλα
σ’ όλο το σώμα της Ντορίτας, περπατώντας
πάνω στα κόκκινα μονοπάτια του κυρίου Αρτήριου.

Έτσι τα δώρα φτάνουν από τα μαλλιά
του κεφαλιού της ως το μικρό νυχάκι
του ποδιού της.

Πού και πού όμως η Ντορίτα τρώει
και κανένα πατατάκι ή κανένα παγωτάκι
και η Ματούλα τρέχει με αγωνία
να μαζέψει τα σκουπιδάκια.

Όταν αφήσει και το τελευταίο δωράκι
η Ματούλα, φορτωμένη με ό,τι σκουπιδάκι
έχει μαζέψει από το σώμα της Ντορίτας,
όπως είναι η ζάχαρη, τα λίπη και οι τοξίνες,
μπαίνει στα μπλε μονοπάτια
του κυρίου Φλέβιου
για το μεγάλο δρόμο της επιστροφής.

