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Με τις ιστορίες ποτέ δεν πρέπει να είναι
κανείς σίγουρος^ παίζουν διάφορα παιχνίδια…

Γι’ αυτό και…
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Σ
ε μια εβδομάδα θα ήταν Χριστούγεννα.
«Τα Χριστούγεννα θα χιονίσει», είπε ο πατέρας.
«Χιόνι!» έδειξε να χαίρεται η μητέρα. «Τι όμορφα που θα είναι

αυτά τα Χριστούγεννα! Στον τόπο μας σπάνια χιονίζει».
«Με τι να μοιάζει τάχα το χιόνι;» αναρωτήθηκε ο Μάνος, που τις μό-

νες χιονισμένες γειτονιές στην τηλεόραση τις είχε δει.
«Με μια λευκή θάλασσα», είπε ο πατέρας.
«Από τη χρονιά που γεννήθηκες έχει να χιονίσει!» θυμήθηκε η μη-

τέρα.
Ο Μάνος όμως δε θυμότανε.
«Κανείς δε θυμάται αυτό που βλέπει όταν είναι λίγων μηνών βρε-

φούδι! Μα τώρα που μεγάλωσες, έτσι και χιονίσει να δεις τι παιχνίδια
που θα κάνουμε!» του ανακάτεψε τα μαλλιά ο πατέρας.

«Κι αν χιονίσει εφέτος, εσύ θα είσαι που του χρόνου θα λες στην
αδελφούλα σου πόσο ακόμα πιο όμορφα είναι τα Χριστούγεννα όταν
έχουν ντυθεί στα ολόλευκα!» η μητέρα είπε και χαμογελούσε, και με
τη δεξιά της παλάμη χάιδευε την κοιλιά της που κάθε μέρα όλο και πιο
πολύ φουσκωμένη την έβρισκε να είναι ο Μάνος.

Ο Μάνος που μετά σκέφτηκε πως δε θα είχε ούτε του χρόνου, ούτε
και ποτέ του καμιά διάθεση να λέει σε αυτή την… αντιπαθητική αδελ-
φούλα πόσο όμορφα ήταν τα τελευταία Χριστούγεννα που τα περνού-
σε μόνος αυτός μαζί με τη μανούλα και τον πατερούλη.

Χωρίς αυτήν!
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Η μητέρα έπιασε στα χέρια της μια κόκκινη μπάλα πασπαλισμένη
με χρυσόσκονη.

«Σ’ αρέσει;» ρώτησε τον Μάνο.
Του άρεσαν και οι κόκκινες μπάλες με τη χρυσόσκονη και οι μπλε

με την ασημόσκονη και οι κατακίτρινες και οι ολοπράσινες…
Του άρεσαν τα αγγελάκια και…
«Όλα μου αρέσουνε!» είπε. «Εσένα ποια σου αρέσουνε;» θέλησε

να μάθει ποια στολίδια προτιμούσε η μανούλα.
Κι εκείνη γέλασε – το γέλιο της λες κι ήταν ήχος από τα καμπανάκια

που συνοδεύανε το τραγούδι…

Ντιν, νταν, ντον
Ντιν, νταν, ντον,
Ντιν, νταν, ντον…

«Κι εμένα όλα μου αρέσουνε!» είπε κι έσφιξε μέσα στη ζεστή της
παλάμη το μικρό χέρι του Μάνου.

Όλα, λοιπόν, τα στολίδια αρέσανε και στους δυο.
Και απ’ όλα πήρανε, κι ακόμα φωτάκια πολύχρωμα που όταν ανά-

βανε από κάπου έβγαινε μια γλυκιά μελωδία…

Ω έλατο, ω έλατο,
µ’ αρέσεις, πώς µ’ αρέσεις

Και σιγοτραγουδούσε η μητέρα καθώς πλησιάζανε το ταμείο για να
πληρώσουνε.

Και τότε ο Μάνος το θυμήθηκε! Και τράβηξε το χέρι της μητέρας και
«Πρέπει να πάρουμε και ένα στολίδι για το δέντρο που αύριο θα στο-
λίσουμε στο σχολείο!» είπε.

«Καλά που το θυμήθηκες!» του χαμογέλασε εκείνη.
Μα είχαν φτάσει πια μπροστά στο ταμείο και δεν έπρεπε να χάσουν

τη σειρά τους.

Αυτά σκεφτότανε ο Μάνος, μα μόνο τα σκεφτότανε, δεν τα είπε κιό-
λας, κι έπειτα η μητέρα πήγε στο χολ και ξεκρέμασε το κατακίτρινο
μπουφάν του και «Έλα!» του είπε. «Ήρθε ή ώρα να πάμε στα μαγα-
ζιά να ψωνίσουμε τα στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας!»
και τον βοήθησε να βάλει το χοντρό πλεχτό σκούφο του.

Έξω έκανε κρύο.
Φυσούσε δυνατά.
Και ψιλόβρεχε.
Ο Μάνος φορούσε το κατακίτρινο μπουφάν και τον πλεχτό σκούφο

του, αλλά η μύτη του ήταν κόκκινη σαν ντομάτα.
«Να, από εδώ θα ψωνίσουμε τα στολίδια για το χριστουγεννιάτικο

δέντρο μας!» είπε η μητέρα και τον τράβηξε μέσα στο κατάστημα.
Τριγύρω του τα χίλια, μύρια κι άλλα τόσα χριστουγεννιάτικα στολί-

δια! Μπάλες και χιονάνθρωποι, και καμπανούλες και μικρούτσικοι
Αγιοβασίληδες, και ασημένια αγγελάκια και ελαφάκια, και… πιο δίπλα
σειρές με φωτάκια – ασημιά, ολόλευκα, χρυσαφιά, κόκκινα, κίτρινα,
πράσινα φωτάκια που αναβοσβήνανε και…

Και μέσα σε όλο το κατάστημα ακουγόντουσαν τραγούδια γιορτινά:

Τρίγωνα, κάλαντα
µες στη γειτονιά,

ήρθαν τα Χριστούγεννα
κι η Πρωτοχρονιά…
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Κοίταξε η μητέρα τριγύρω της και είδε εκεί δίπλα κάποια ακόμα
στολίδια… Λίγα ήταν και αλλιώτικα από τα άλλα.

«Έχουν περισσέψει από πέρυσι», τους εξήγησε η ταμίας.
«Όμως είναι κι αυτά όμορφα!» τα θαύμασε η μανούλα. «Διάλεξε

ένα», πρότεινε στον Μάνο.
Μα αυτός δίσταζε… Καθυστερούσε.
Και μια κυρία που περίμενε τη σειρά της να πληρώσει διαμαρτυρή-

θηκε: «Ελάτε, λοιπόν! Κάντε πιο γρήγορα! Στολίδια πια αγοράζετε!»
Την άκουσε ο Μάνος και ντράπηκε και δεν αποφάσιζε ποιο από τα
περσινά στολίδια να διαλέξει.

«Αυτό!» αποφάσισε η μητέρα. «Κοίτα το! Πολύ ασυνήθιστο. Μου
αρέσει!»

Της άρεσε, κι ο Μάνος άπλωσε το χέρι του και άρπαξε το καραβά-
κι – χάρτινο το σκαρί του, πασπαλισμένο με χρυσόσκονη και από κόκ-
κινο, διάφανο χαρτί τα πανιά του.

Μετά η κοπέλα στο ταμείο χαμογέλασε στον Μάνο, αλλά χαμογέ-
λασε και στη μανούλα, μα μόνο εκείνη ρώτησε: «Πότε, με το καλό, το
περιμένετε;»

«Αρχές καλοκαιριού!» καμάρωσε η μητέρα.
Ο Μάνος άρχισε να χώνει μέσα στη σακούλα τα στολίδια που αγο-

ράσανε. Τελευταίο –το κράτησε στα χέρια του για να το ξαναδεί– το
περσινό στολίδι που άρεσε στη μανούλα…

Το ίδιο όπως και τα φετινά;
Αυτό τη ρώτησε ο Μάνος καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους.
«Για να μη σου πω ακόμα πιο πολύ!» απάντησε εκείνη. «Άλλωστε

για το δέντρο του σχολείου σου πρέπει να πας ένα όμορφο στολίδι!»
Έτσι είπε.
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«Θα στολίσουμε κι εδώ στην τάξη μας ένα δέντρο», τους είχε πει από
προχτές η δασκάλα και «το κάθε παιδί θα φέρει από ένα στολίδι. Και
τη μέρα που θα κλείσουν τα σχολεία, τα στολίδια αυτά θα τα μοιράσω
στα παιδιά που έχουν έρθει από ξένα μέρη και δεν έχουν ακόμα οι γο-
νείς τους χρήματα για να τους στολίσουν το δικό τους χριστουγεννιά-
τικο δέντρο…»

Αυτά τους είχε πει η δασκάλα τους και η Άννα είχε φωνάξει: «Εγώ
θα φέρω μια μεγάααλη μπάλα χρυσαφιά!»

Ο Φίλης είχε πεταχτεί όρθιος και είχε κι αυτός φωνάξει: «Εγώ θα
φέρω μια που θα είναι κόκκινη!»

Και μετά όλα τα παιδιά φωνάζανε, το καθένα φώναζε το δικό του
στολίδι που θα έφερνε.

Μόνο ο Μάνος δε φώναξε. Ούτε καν είχε μιλήσει. Γιατί δε θυμότα-
νε και τόσο καλά με τι είχαν στολίσει το περσινό τους δέντρο και δεν
ήξερε τι θα έβρισκε στα καταστήματα για να το πάρει να το κάνει δώ-
ρο σε κάποιο παιδάκι από αυτά που οι γονείς τους δεν έχουν ακόμα
χρήματα για να του στολίσουν το δικό του δέντρο.

Μα τώρα το είχε βρει.
Και του άρεσε. Και στη μανούλα άρεσε.
Ένα καραβάκι φτιαγμένο από χαρτόνι, πασπαλισμένο με χρυσό-

σκονη και με πανιά χάρτινα κι αυτά, μα κατακόκκινα – ένα λαμπερό,
σαν φωτιά, κόκκινο χρώμα είχαν τα πανιά του.

Το είχε βρει. Μαζί με τη μανούλα το είχαν βρει και διαλέξει. Και να,
τώρα το είχε ακουμπήσει εδώ δίπλα του. Πάνω στο χαλί, κάτω από το δέ-
ντρο που η μητέρα στόλιζε με τα άλλα τα στολίδια που είχαν αγοράσει.
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