


Τον μπαμπά μου τον ξέρω από τότε που γεννήθηκα. Για μένα είναι ο ήλιος 
μου. Δηλαδή η χαρά μου. Για κείνον είμαι το λουλούδι του. Δηλαδή η χαρά 

του. Πόσο μου αρέσει όταν με φωνάζει έτσι! 

Μα, πιο πολύ, μου αρέσει όταν κάνω την κοιμισμένη το βράδυ για να έρθει να 
με σκεπάσει και να με φιλήσει. Τότε ο μπαμπάς μου –με έναν τρόπο μαγικό– με 
σκεπάζει και κοιμάμαι σαν πουλάκι. Γιατί ο μπαμπάς μου είναι μάγος! Ακόμα κι 
όταν γκρινιάζω και δεν θέλω να πάω στο μπαλέτο, ο μπαμπάς με τα μαγικά του 
τα καταφέρνει! 

Ο μπαμπάς μου, ο δικός μου ήλιος, συνήθως γυρίζει αργά από τη δουλειά. 
Μάλιστα, υπάρχουν μέρες που δεν προλαβαίνω να τον ευχαριστηθώ. Ξέρω, βέ-
βαια, ότι αυτό συμβαίνει με πολλούς μπαμπάδες. Όμως εγώ θέλω περισσότερο 
χρόνο μαζί του! 



Εκείνο το απόγευμα υπήρχε μια παράξενη ησυχία στο σπίτι 
μας. Εγώ κρατούσα μούτρα στη μαμά γιατί δεν ήθελα να φάω φα-
κές. Η μαμά κρατούσε μούτρα σ’ εμένα γιατί είχα σηκώσει μπαϊ-
ράκι κι ο μπαμπάς είχε «θέματα», όπως είπε, στη δουλειά. Γύρισε 

σπίτι τόσο κατσουφιασμένος, λες και όλα τα σύννεφα του 
κόσμου διάλεξαν να τον σκοτεινιάσουν. 

—Μπαμπά, πάμε να παίξουμε; τον ρώτησα ξανά και 
ξανά.

Εκείνος, όμως, συνέχιζε να κοιτάζει επίμονα το πάτωμα. 
Μα πώς γίνεται κάποια «θέματα» να κατσουφιάζουν τον μπα-

μπά μου; Μήπως σταματούσε τη δουλειά; Κι όσο ρωτούσα τον εαυτό 
μου, τόσο ο ήλιος μου χανόταν πίσω από τα σύννεφα. 

—Μπαμπάκα μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις δουλειά. Πού πουλάνε 
δουλειές να σου αγοράσω μία; ρώτησα αφού δεν κρατιόμουν άλλο.

—Λουλουδάκι μου εσύ! Δεν αλλάζει κανείς τόσο εύκολα δουλειά, απάντησε 
εκείνος σχεδόν ψιθυριστά.

—Μα τόσο σπουδαία είναι η δουλειά σου, μπαμπά; 
—Ναι, είναι. Σπουδαία και χρήσιμη. Είναι όπως έχεις εσύ το σχολείο. Αυτή 

είναι η δική σου η δουλειά. Μια πολύ σημαντική δουλειά. Δεν είναι χρήσιμη;
—Νομίζω πως ναι. Μαθαίνω γλώσσα, αριθμητική και μέρα με τη μέρα γίνομαι 

καλύτερη στην ανάγνωση.
—Πολύ χρήσιμη δουλειά! Θα ήθελες να την αλλάξεις ή να τη χάσεις; Για σκέψου!




