
Προετοιµάζεται για µια

ακόµα δύσκολη ηµέρα

στο σχολείο.

Αν και βρίσκεται ήδη ένα

χρόνο σ’αυτό το σχολείο
απ’όταν η οικογένεια του

ήρθε στην Ελλάδα, 
καθηµερινά

αντιµετωπίζει τα ίδια

προβλήµατα…

Όπως κάθε µέρα, έτσι και τώρα
νιώθει το ίδιο άγχος να τον κυριεύει.

Νιώθει την ίδια ανυποµονησία για να

επιστρέψει µε ασφάλεια πίσω στο σπίτι

του, στην οικογένειά του.

Και όλα αυτά…λόγω του διαφορετικού του χρώµατος. 
Μα είναι και αυτός άνθρωπος σαν όλους τους

συµµαθητές του…Παρόλα αυτά είναι…διαφορετικός. 

Εεε, 
Μαύρε!

Μαυράκι…

Ωχ όχι…

Όπως κάθε µέρα, νιώθει τον φόβο να

χτυπάει την καρδιά του όταν ακούει αυτή τη

φωνή…

Να, για να µαυρίσεις

περισσότερο !!!

Όσες φορές και αν έχει ζήσει

αυτή τη στιγµή… Κάθε φορά πονάει…



Κάθε µέρα η ίδια

ταπείνωση.

Όλοι τον κοιτάνε και γελούν.
Κανένας δεν τον βοηθάει.

Μα γιατί; Τι έχει κάνει και πρέπει
κάθε µέρα να υποφέρει;



Αµάν βρε παιδιά, 
σταµατήστε να πετάτε

χαρτάκια µέσα στη τάξη.

Και έτσι οι ώρες περνούν…

Αρκετά! Πηγαίνετε όλοι
στις αίθουσες τώρα!

Και επιτέλους

έρχεται η στιγµή

που τελειώνουν όλα.

Πέρασε άλλη µια δύσκολη ηµέρα.



Τι στο …

Όµως ενώ πήγαινε

προς το σπίτι του…

Γίνεται κάτι που θα

άλλαζε τα πάντα!

Το φορτηγό δεν µπορούσε να

σταµατήσει. Θα πρέπει να είχαν

χαλάσει τα φρένα…

…και ο νταής δεν

άκουγε την κόρνα

του φορτηγού

…ούτε πρόσεχε τα

νοήµατα των άλλων

παιδιών.

Να πάρει… Μικρέ

φύγε από τον

δρόµο τώρα!

Έπρεπε να δράσει

γρήγορα!!!



ΠΡΟΣΕΧΕ !!!

Θεέ µου… !

Είσαι καλά;

Εσύ… µε έσωσες! 
Παρ’όλα όσα σου

έχω κάνει… µε

έσωσες!!!

Σε ευχαριστώ…
φίλε µου!!!

Και αυτή είναι η αρχή

µιας δυνατής φιλίας!

Μιας φιλίας που δεν γνωρίζει χρώµα αλλά

και καµιά άλλη διαφορά ανάµεσα στους

ανθρώπους!



Προετοιµάζεται για µια

ακόµα δύσκολη ηµέρα

στο σχολείο.

Όµως αυτή τη φορά τα

πράγµατα είναι

διαφορετικά!

Όλοι άρχιζαν να τον

αποδέχονται!

Ο εκφοβισµός σταµάτησε!

Συγνώµη για όλα

όσα σου έκανα. 
Ελπίζω στο µέλλον

να µε θεωρείς φίλο

σου

Στο διάλειµµα θα

παίζουµε µε τα παιδιά

µπάλα. Θες να έρθεις

και εσύ;

Φυσικά

φιλαράκο!!!

Σε έναν κόσµο τόσο διαφορετικό

αλλά και τόσο όµοιο!

ΤΕΛΟΣ

Ήταν µια καινούργια αρχή!


