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σε μια μικρή πόλη, κάπου κοντά ή λίγο μακριά, 
ζούσε ένα αγόρι που το έλεγαν Μπαρτόλο.
Ο Μπαρτόλο φορούσε ένα ζευγάρι μεγάλα
γυαλιά, λεπτά, κόκκινα και ολοστρόγγυλα. Ταί-
ριαζαν στο πρόσωπό του, όμως του δημιουρ-
γούσαν συνεχώς προβλήματα. Εξαιτίας τους 
καθόταν συχνά μόνος και παραπονεμένος.
Ο Φίγκαρο, ο γάτος του, δεν είχε κανένα 
πρόβλημα με τα γυαλιά του Μπαρτόλο.
Εκείνος αγαπούσε τον φίλο του είτε με γυαλιά
είτε χωρίς γυαλιά.

Μια φορά

κι έναν καιρό...
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Τα άλλα παιδιά τα έβαζαν διαρκώς με τον
Μπαρτόλο. Τον πείραζαν και τον τσιγκλού-
σαν για τα τεράστια ολοστρόγγυλα κόκκινα 
γυαλιά του. Εκείνος τότε έμπηγε τα κλά-
ματα. Καμιά φορά, μάλιστα, αρπαζόταν κι 
ετοιμαζόταν να στήσει καβγά.

του είπε ένα πρωί η Ροζίνα, η καλύτερή 
του φίλη. Ποτέ δεν το περίμενε από εκείνη.
«Αποκλείεται!» δήλωσε ο Μπαρτόλο,
αλλά το έχασε το στοίχημα, γιατί του 
επανέλαβε μια κοροϊδία που ήξερε ότι 
τον πείραζε πολύ:
«Με αυτά τα γυαλιά, μοιάζεις με κόκκινο 
βάτραχο». Ε, αυτό ήταν! Του ερχόταν να 
σπάσει τα γυαλιά του σε χίλια κομματάκια. 
Όμως, χωρίς αυτά δεν μπορούσε να δει 
ούτε δυο μέτρα μακριά.

Ξέρεις ότι μπορώ να σε κάνω

να κλάψεις μέσα σε ένα λεπτό;
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Στο μεταξύ, ο Φίγκαρο, που είχε πάρει τον Μπαρτόλο στο κατόπι, 
δεν έτρεξε να τριφτεί στα πόδια του για να τον παρηγορήσει. Την 
προσοχή του είχε τραβήξει μια κόκκινη κλωστή που σαν να εμφα-
νίστηκε από το πουθενά.
«Ακόμα κι εσύ αδιαφορείς, Φίγκαρο; Σπουδαία!» ψιθύρισε απο- 
γοητευμένος και πήρε γεμάτος θλίψη τον δρόμο για το σπίτι του.
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