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Σε π οι ον τ αι ρι άζε ι τ ο χ α μ ό γ ε λ ο ;

να χαμόγελο φεύγει από
το κατσούφικο παιδί και
τριγυρνά να βρει σε ποιον ταιριάζει.
Στη βόλτα αυτή θα πάρει αληθινά
μαθήματα ζωής και θα γυρίσει για να κάνει
το παιδί πιο σοφό και πιο χαμογελαστό.
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ιατί να μου τύχει εμένα τόσο κατσούφικο παιδί;
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Όλοι απορούν, κι εγώ μαζί:
Μα δε θα γελάσει πια ποτέ του;
Όλο λέω «λίγο ακόμη, και θα ζωγραφιστώ στο
πρόσωπό του», αλλά πού... Δε λέει να μου κάνει
το χατίρι.
Κι είναι τόσο βαρετό να περιμένεις πότε θα εμφανιστείς και να μην εμφανίζεσαι ούτε για κλάσμα του δευτερολέπτου!
Το αποφάσισα λοιπόν. Θα πάω να βρω αλλού
την τύχη μου, κι ας μείνει έτσι κατσούφικο.
Ούτε που θα καταλάβει την απουσία μου.

8

9

Τ

ο είπα και το ’κανα. Έφυγα για ν’ αναζητήσω
κάποιον που να με θέλει για χαμόγελό του.

Στον δρόμο μου συνάντησα έναν γάιδαρο,
στην άκρη ενός γκρεμού.
«Τι είσαι συ;» μου γκάριξε.
«Χαμόγελο».
«Μπα; Δε σ’ έχω ακουστά...»
«Εγώ ξέρω λίγα πράγματα για τα γαϊδούρια».
«Και σαν τι ξέρεις;»
«Να, ότι περπατάτε σε απόκρημνα μονοπάτια
και πολλές φορές σηκώνετε βαρύ φορτίο».
«Βαρύ κι ασήκωτο...»
«Μάλλον δε σου ταιριάζω», είπα σκεφτικό. «Πώς
να χαμογελάσεις όταν δουλεύεις τόσο σκληρά και
σου ’ρχεται να πεις “δεν μπορώ άλλο”...»
Δε συμφώνησε μαζί μου.
«Όταν σου ’ρχεται να πεις “δεν μπορώ άλλο”, να
ξέρεις ότι μπορείς άλλο τόσο απ’ όσο νομίζεις»,
μου είπε, κι αυθόρμητα, χωρίς να το πολυσκεφτώ,
γλίστρησα στη μουσούδα του.
Και ξαφνικά ο γάιδαρος έσκασε ένα χαμόγελο
ίσαμε τ’ αυτιά!
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