


Εκείνο το πρωινό δε θα το ξεχάσω ποτέ. Η μαμά κι ο μπαμπάς είχαν 
ξυπνήσει από νωρίς κι έδειχναν πολύ χαρούμενοι. Σαν τότε που 
είχα γενέθλια κι όλοι ήταν χαμογελαστοί. Όταν πήγα στην κουζί-

να, βρήκα ένα μεγάλο βάζο με τριαντάφυλλα πάνω στο τραπέζι. Μάλλον 
θα τα είχε φέρει ο μπαμπάς για τη μαμά. Μήπως, τελικά, είχε εκείνη γενέ-
θλια; Κι όλα αυτά τα γέλια κι οι φλυαρίες που ακούγονταν από το σαλόνι 
τι ήταν; Κι ο μπαμπάς γιατί δεν πήγε στη δουλειά; Όλο και περισσότερες 

απορίες μαζευόντουσαν στο κεφάλι μου μέχρι που η μαμά φώναξε από τη 
χαρά της μόλις με είδε. Έκανε λες και είχε να με δει μέρες. 
―Καλημέρα, αγουροξυπνημένε μου! είπε και με σφιχταγκάλιασε.
―Καλημέρα… απάντησα, έχοντας στον νου μου το ζεστό γάλα με σο-

κολάτα.
―Πώς κοιμήθηκε το αγόρι μου; ρώτησε ο μπαμπάς με τη σειρά του, 

αγκαλιάζοντάς με ακόμα πιο σφιχτά.



Ένα σωρό αγκαλιές δεν ήταν κι άσχημες πρωί πρωί. Εδώ και κάποιους 
μήνες, άλλωστε, είχα σταματήσει να τρυπώνω στα σκεπάσματα των γο-
νιών μου τα ξημερώματα. Είχα μεγαλώσει. Πήγαινα πια σχολείο. Και, επο-
μένως, είπα να αλλάξω τις συνήθειές μου. Έτσι έπαψα να τους στριμώχνω 
στην άκρη του κρεβατιού. Το είχα παραξηλώσει με τις πρωινές επισκέ-
ψεις. Γι’ αυτό κάθε αγκαλιά, κάθε στιγμή, ήταν πολύ σημαντική για μένα. 
―Λεωνίδα! Σου έχουμε μια έκπληξη! είπαν κι οι δυο μαζί σχεδόν τρα-

γουδιστά. 

Το ήξερα! Σίγουρα θα μου πήραν εκείνο το ξύλινο στρατιωτάκι που 
ζητούσα επίμονα εδώ και καιρό. Εκτός αν μου έφεραν το τεράστιο γκρίζο 
αεροπλάνο με το τηλεχειριστήριο που το έβλεπα στο σπίτι του Γιαννάκη 
και το ήθελα πολύ!
―Τι έκπληξη; ρώτησα με ανυπομονησία. 
―Έλα εδώ να δεις. Έχουμε να σου δείξουμε κάτι.
Έτρεξα δίπλα τους κι ο μπαμπάς αμέσως με πήρε στην αγκαλιά του. Τι 

σόι έκπληξη ήταν αυτή; Ούτε δώρο έβλεπα μπροστά μου ούτε τίποτα. 




