
   
 
Αθνύκπεζε ην θεθάιη ηνπ ζην πεξβάδη θαη άθνπζε ηελ εζπρία... Πνζόλ θαηξό 
είρε λα ηελ αθνύζεη, ζθέθηεθε!  
 Ίζσο από ηόηε πνπ είρε βξεη εθείλν ην κέξνο πάλσ ζην δέληξν , πνπ ην κόλν 
πνπ ζπλόδεπε ηελ εζπρία ήηαλ ν αέξαο από ηα πνπιηά πνπ πεξλνύζαλ δίπια 
ηνπ. 
 Έηζη θαη ηώξα έλα ρειηδόλη πέξαζε από δίπια ηνπ θαη ζηάζεθε ιίγν πην 
πέξα..  
-Γηαηί κέλεηο ζην ζπίηη θαη δελ βγαίλεηο έμσ; 
Τνλ ξώηεζε ην ρειηδόλη.  
-Μέλνπκε ζπίηη , κέλνπκε αζθαιείο . 
Τνπ είπε ν γάηνο θαη έθιεηζε κε δύλακε ην παξάζπξν! 
 Δελ ήμεξε αλ είρε ζπκώζεη γηαηί δελ κπνξνύζε λα βγεη έμσ ή γηαηί ε Χαξά 
θαζόηαλ θξαηώληαο ην βηβιίν ηεο αληί γηα εθείλνλ.  
 Πήγε δίπια ηεο, μάπισζε ,ζήθσζε ην θεθάιη ηνπ θαη ηελ θνίηαμε... 
 Ξαθληάζηεθε όηαλ αληί  λα δεη ηα κάηηα ηεο, είδε έλα παηδί λα ςάρλεη ηελ 
αγάπε.. 
Είδε έλαλ ηαμηδηώηε λα αλαδεηά ηελ πεξηπέηεηα.. 
Είδε έλα ξνιόη λα ηνλ ρηππάεη ζηελ πιάηε θαη λα ηνπ ζπκίδεη ζε θάζε ρηύπν λα 
ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα... 
Έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ θαη ηα μαλάλνημε!  
 Η Χαξά ζπλέρηδε λα δηαβάδεη ην βηβιίν ηεο. Τελ παξαηήξεζε θαιύηεξα θαη 
δηαπίζησζε πσο ζε θάζε γύξηζκα ηεο ζειίδαο ην πξόζσπν ηεο άιιαδε! Τα 
κάηηα ηεο όιν θαη πην ιακπεξά! Τα ρέξηα ηεο πην δπλαηά! Η θαξδηά ηεο πην 
δσεξή!  
 Μα αιήζεηα! Σθέθηεθε... κπνξεί όια απηά λα ηα θάλεη έλα βηβιίν; .... 
 Γύξηζε ην θεθάιη ηνπ θαη θνίηαμε ηελ βηβιηνζήθε.  
 Ξαθληθά είδε ην ρειηδόλη λα θάζεηαη ζε κηα άθξε ελόο ξαθηνύ θαη λα ηνπ θάλεη 
λόεκα λα πάεη πην θνληά .  
Μα πώο ηξύπσζε κέζα ,ζθέθηεθε... 
Αθνύ είρα θιείζεη ην παξάζπξν.. 
Πήγε δηζηαθηηθά δίπια ηνπ θαη πεξίκελε λα δεη ηη ηνλ ήζειε... 
-Εδώ ζα βξεηο ηελ απάληεζε πνπ ςάρλεηο, ηνπ είπε, δείρλνληαο ηα βηβιία...  
 Τώξα είλαη ε επθαηξία ζνπ! Τώξα πνπ κπνξείο λα δεηο ηελ δσή θαη κέζα από 
ηα κάηηα θάπνηνπ άιινπ..  
 Δελ ρξεηάδεηαη λα είζαη έμσ γηα λα δεηο ηνλ θόζκν.. ππάξρνπλ ηα βηβιία πνπ 
κπνξνύλ λα ην θάλνπλ γηα ζέλα.. γηα όζν ρξεηαζηεί...γηα όζν ζέιεηο εζύ λα 
αιιάδεηο.. γηα όζν εκείο ηα ρειηδόληα ζα θέξλνπκε ηελ άλνημε θαη εζείο νη 
ππόινηπνη  ζα ηελ βάδεηε ζηελ θαξδηά ζαο!  
 Μέλνπκε ζπίηη, δηαβάδνπκε έλα βηβιίν θαη πνύ μέξεηο..... ίζσο ν θαζέλαο από 
εκάο θάπνηα κέξα λα γξάςεη γηα ηελ δίθε ηνπ Άλνημε. 
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