
 
 

 

 
 

 
Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά! Πριν 60 τόσα χρόνια.  
Οι προετοιμασίες στο αποκορύφωμά τους. Ζύμωμα και ψήσιμο.  
Μυρωδιές, γιορταστικά, μεθυστικές! Ψώνια, δώρα, παιχνίδια.  
Ήταν τότε που άρχισε δειλά-δειλά να ξεπροβάλλει και η ...ανάγκη για κάποιο παιχνίδι.  
Δεν αρκούσε πια μόνο να έχεις (αν ήταν μπορετό) καινούργια ρούχα και παπούτσια.  
Να τα «παννίσεις» τα Χριστούγεννα.  
Κάθε παιδί βαθιά μέσα του έκρυβε τον πόθο για ένα παιχνίδι. Κι ευχόταν να μην το ξεχάσει 
ο Άη Βασίλης.  
Ανάμεσά τους κι ο Στέφανος. Μόλις τέλειωσε το Δημοτικό.  
Στις διακοπές βοηθούσε τον θείο του, που πουλούσε μπιχλιμπίδια, στολίδια και παιχνίδια.  
Αχ, αυτή η μπάλα. Του ‘κλεψε την καρδιά. Την έπαιρνε στα χέρια του, τη χάιδευε,  
την κτυπούσε κάτω. Και ξανά πάλι πίσω στη θέση της.  
Ήξερε πως το όνειρό του θα ‘μενε όνειρο. Πού λεφτά για να την αγοράσει! 
Καθημερινά το ίδιο βιολί. Μόλις άνοιγε το μαγαζί, αυτός εκεί. Στη μπάλα του.  
Την αγάπη του. 
Δεν πρόσεξε όμως τον θείο του, που παρακολουθούσε, εδώ και μέρες, τις «κινήσεις» του 
με τη μπάλα.  
Πέρασαν τα Χριστούγεννα. Το όνειρο, ακόμα όνειρο.  
Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ετοιμάζονται να κλείσουν.  
Με κρύα καρδιά θα ‘φευγε για το σπίτι. Η μπάλα στη θέση της. Πώς να γιορτάσει χωρίς 
αυτήν;  
Και ξαφνικά η μπάλα χάθηκε. Πουλήθηκε μήπως; Κι ήταν η τελευταία! 
Τώρα κι αν χάλασε εντελώς η διάθεση. Τα μούτρα στο πάτωμα. 
Κι εκεί που σκοτείνιασε ο ουρανός, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος στο πάτωμα.  
Σαν βροντή του φάνηκε. Η φωνή του θείου διέκοψε το ταξίδι στο ...χάος.  
Σαν αστραπή φώτισε την καρδιά του.  
-Πάρτην, είναι δική σου! 
Γυρίζοντας είδε τη μπάλα να κυλά προς το μέρος του.  
Την άρπαξε και την έχωσε στην αγκαλιά του.  
-Ευχαριστώ, ψέλλισε! Το πρόσωπό του έλαμψε.  
Απόψε  θα γιορτάσει Πρωτοχρονιά! 
Τώρα πια, με λευκά μαλλιά, ο Στέφανος αναπολεί και χωρίς να το θέλει συγκρίνει.  
Το τότε με το σήμερα. Τον καημό για ένα παιχνίδι-δώρο και τις στοίβες των δώρων κάτω 
από τα στολισμένα Χριστουγεννιάτικα δέντρα.  
Πώς φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο! 
Εκεί που δεν είχαμε, τώρα πετάμε.  
Ο πόθος του παιχνιδιού εξαφανίστηκε. Ή μάλλον μετατράπηκε σε αχόρταγη επιθυμία! 
(Από ένα ημερολόγιο) 
 
Χρόνια Πολλά, Στέφανε! 
Για τη γιορτή,           Καλή Χρονιά! 
και τα ...γενέθλιά σου! 
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