στα βαθιά… 2.000 λεύγες
Η γιαγιά, το παιδί κι ο κιθαρίστας

ΦΟΥΜ, ΦΟΥΜ, ΦΟΥΜ!

Αν ο μικρός Χριστός γεννιόταν
στην Αθήνα του σήμερα

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου γεννήθηκε το
1977 στον Πειραιά.
Από μικρός τού άρεσε να ταξιδεύει, να
γρατζουνά την κιθάρα του, να μαζεύει πετρώματα, να παίζει επιτραπέζια με τους γονείς και τους φίλους του, να κάνει συλλογές, να πετάει αετό, να πηγαίνει στο σινεμά
και στο θέατρο, να διαβάζει και να γράφει
αστείες ιστορίες και ποιήματα.
Του άρεσαν ακόμη οι μελωδίες του Χατζιδάκι, τα τραγούδια του Σαββόπουλου, τα
ταξίδια με ιστιοφόρο, οι ήρωες της Λιλιπούπολης, τα συναρμολογούμενα, οι περιπέτειες του Οδυσσεβάχ, οι ζωγραφιές του Κυριτσόπουλου, οι κυριακάτικες βόλτες, οι κάθε είδους κατασκευές, τα κόμικς, το Καπλάνι της βιτρίνας της Άλκης Ζέη, τα Ξύλινα
σπαθιά του Παντελή Καλιότσου, ο Ροβήρος
ο Κατακτητής του Ιούλιου Βερν, ο Μικρός
Πρίγκιπας του Εξυπερύ, το ποδήλατο, η
γλυπτική με πλαστελίνη, οι διακοπές των
Χριστουγέννων, οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες και τα αμέλωτα μελομακάρονα.
Έχουν περάσει χρόνια από τότε που
ήταν μικρός, αλλά του αρέσουν ακόμη τα
ίδια πράγματα... και μερικά ακόμη!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

Η γιαγιά, το παιδί κι ο κιθαρίστας

ΦΟΥΜ, ΦΟΥΜ, ΦΟΥΜ!
Αν ο μικρός Χριστός γεννιόταν
στην Αθήνα του σήμερα
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Χριστός γεννάται σε ένα μήνα
για ό,τι εύχεσαι ξεκίνα
Φ. Δεληβοριάς

στους νονούς γενικώς
Α.Π.

Ο νονός μου είναι ο καλύτερος συγγραφέας τρελών ιστοριών του κόσμου.
Ζητήστε του την Κοκκινοσκουφίτσα... δεν την ξέρει, τη Σταχτοπούτα…
ούτε αυτή την ξέρει, τη Μικρή Γοργόνα ή το λύκο και τα τρία γουρουνάκια… ούτε αυτά τα ξέρει και θα προσπαθήσει να βγάλει κάτι από το μυαλό του εκείνη τη στιγμή, μπερδεύοντας τα γεγονότα και τους ήρωες και
κάνοντας τις αστείες ιστορίες να είναι
για κλάματα και τις συγκινητικές για
γέλια.

Αν όμως του πείτε:
«Νονέ, τι θα γινόταν αν οι αρχαίοι
Έλληνες είχαν ανακαλύψει το αερόστατο;»,
«...αν οι δεινόσαυροι ζούσαν μέχρι τις μέρες μας;»,
«...αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν
εξωγήινος;»,
«...αν μια μέρα εξαφανιζόταν το
νερό από τη γη και όλες οι θάλασσες γίνονταν στεριές;»,
το πρόσωπο του νονού μου θα φωτιστεί. Θα σκάσει ένα τεράστιο χαμόγελο, θα βγάλει το καπέλο που
φοράει ακόμη και μέσα στο σπίτι,
θα φτιάξει ένα σκέτο τσάι και αραχτός στην πολυθρόνα θα επινοήσει
την πιο τρελή ιστορία που υπάρχει
για να σας τη διηγηθεί. Δηλαδή όχι
σε σας, σε μένα, δικός μου νονός
είναι άλλωστε…
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Σήμερα ήρθε από το σπίτι για να
μου φέρει το δώρο μου: ένα κατακόκκινο ποδήλατο, το πρώτο μου
χωρίς βοηθητικές. Μου ευχήθηκε
«Χρόνια πολλά», μου ανακάτεψε τα
μαλλιά και είπε στη μαμά να μην
του φτιάξει τσάι γιατί έπρεπε, λέει,
να κάνει μερικά τελευταία ψώνια
και ήταν πολύ βιαστικός.
«Ε, όχι! Ακόμη δεν ήρθε και φεύγει!» σκέφτηκα εγώ και τότε μου ήρθε η ιδέα.
Ένας τρόπος υπήρχε για να τον
κάνω να μείνει και να περάσουμε μαζί ένα χριστουγεννιάτικο απόγευμα.
«Νονέ, ωραίο το ποδήλατο, αλλά θέλω άλλο ένα δώρο».
«Πώς;» ρώτησε ο νονός μου παραξενεμένος με την ξαφνική μου
αγένεια.
11

«Θέλω και μια ιστορία…»
«Αφού δεν ξέρω καμιά ιστορία»
είπε κι έκανε να φύγει.
«Θέλω να μου πεις τι θα γινόταν
αν ο Χριστός δε γεννιόταν στη Βηθλεέμ αλλά στην Αθήνα, κι όχι δυο
χιλιάδες χρόνια πριν αλλά σήμερα
το βράδυ, παραμονή της 25ης Δεκεμβρίου 2015».
Στο άκουσμα της ιδέας μου σταμάτησε απότομα. Η μαμά, παρά τις
δηλώσεις του, είχε έρθει από την
κουζίνα με ένα φλιτζάνι αχνιστό
τσάι. Ο νονός μου το άρπαξε από
το δίσκο, έβγαλε το καπέλο του,
στρώθηκε στον καναπέ και ξέχασε
τα ψώνια και τις βιασύνες.
Σκέφτηκε λίγο, δοκίμασε μια
γουλιά από το τσάι του και άρχισε. Ήμουν όλος αυτιά…

«24 Δεκεμβρίου 2015. Νύχτα. Ένα
ζευγάρι σκιές κατεβαίνουν από το
τρένο στο Σταθμό Λαρίσης. Είναι
ένας άντρας που κουβαλά μια βαριά, παραγεμισμένη βαλίτσα και δίπλα του μια γυναίκα που κουβαλά...
Μα, για στάσου... δεν κουβαλά
τίποτα… κρατά την κοιλιά της... είναι μια έγκυος με τον άντρα της.
Είναι κι οι δυο ντυμένοι φτωχικά
και κοιτούν γύρω γύρω σαν να επισκέπτονται για πρώτη φορά το
σταθμό ή σαν να έχουν χρόνια να
περάσουν από τούτα τα μέρη.
Ο άντρας φοράει ένα τρύπιο
μπλε ζιβάγκο και κόκκινο σκούφο.

Εκείνη ένα τεράστιο παλιό παλτό
που φτάνει μέχρι τα γόνατα. Αποφεύγουν τον πολύ κόσμο και κάθονται για λίγο στο πιο απόμακρο παγκάκι της αποβάθρας.
Ο άντρας βγάζει από την τσέπη
του παντελονιού του ένα χαρτί που
γράφει κάτι. Ίσως τη διεύθυνση
ενός μακρινού συγγενή που μένει
στην Αθήνα. Σηκώνεται και, μέσα
στο θόρυβο του τρένου που ξεκινά
και πάλι, ρωτά τον κόσμο στην αποβάθρα. Ένας ηλικιωμένος κύριος,
πιο πρόθυμος από τους άλλους,
του εξηγεί πώς θα φτάσουν στον
προορισμό τους.
Ο άντρας γυρίζει προς το παγκάκι, βοηθά τη γυναίκα του να σηκωθεί και της λέει κάτι αστείο, που κάνει και τους δύο να γελάσουν. Τα
μάτια τους όμως δε γελούν. Σαν
κάτι να φοβούνται».
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«Τι φοβούνται;» ρώτησα εγώ, που
λατρεύω να διακόπτω το νονό μου.
«Στην Ελλάδα του σήμερα δεν υπάρχει Ηρώδης...»
«Δίκιο έχεις» είπε ο νονός μου κι
έξυσε λίγο το κεφάλι του, «στον κόσμο του σήμερα δεν υπάρχουν ούτε Ηρώδης ούτε Ρωμαίοι που στέλνουν το στρατό τους από δω και από
κει για να τους φοβηθούμε. Ή μήπως όχι; Πάντως υπάρχουν τόσα
άλλα πράγματα να φοβηθείς. Το να
σε διώχνουν από το σπίτι σου ή να
μην έχεις σπίτι ή φαγητό ή δουλειά
ή φίλους, δηλαδή –όπως λένε στις
ειδήσεις– να είσαι πρόσφυγας, μετανάστης, άστεγος, φτωχός, άνεργος ή απλά μόνος.

Και ποια κακή μοίρα είχε χτυπήσει
τούτο το παράξενο ζευγάρι; Ήταν
άραγε φτωχοί που ήρθαν να αναζητήσουν την τύχη τους στην Αθήνα; Ή
μετανάστες που ξόδεψαν όλο τους
το κουράγιο και τα χρήματα για να
φτάσουν μέχρι εδώ;
Πάντως τίποτε από όλα αυτά δε
σκοτώνει, όπως ο Ηρώδης τα παιδιά
της Βηθλεέμ. Εκτός αν συνδυαστεί
με κάτι ακόμη: την αδιαφορία.

Κι ήταν η αδιαφορία που καλωσόρισε το παράξενο αυτό ζευγάρι
στην Αθήνα του σήμερα.
Μην έχοντας χρήματα για ταξί,
περπάτησαν μέχρι τη διεύθυνση
που έγραφε το χαρτί τους. Χτύπησαν την πόρτα. Δεν ήταν κανείς. Ο
συγγενής ή ο γνωστός τους στην
Αθήνα θα έκανε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του.

Ξεκίνησαν για τη δεύτερη διεύθυνση. Έπειτα από αρκετή ώρα περπάτημα έφτασαν σε ένα κατώφλι. Ο
δεύτερος μακρινός συγγενής άνοιξε την πόρτα φορώντας ένα γιορτινό κόκκινο σκούφο, τους κέρασε από
ένα μελομακάρονο και τους είπε πως
δεν μπορεί να τους φιλοξενήσει για
τη νύχτα, γιατί διοργανώνει ρεβεγιόν και έχει καλέσει όλη την εταιρεία, έπειτα είπε “Καλά Χριστούγεννα” και τους έκλεισε την πόρτα.

Η Μαρία –έτσι έλεγαν την έγκυο–
πονούσε πολύ, σημάδι πως σε λίγες ώρες θα γεννούσε.
“Θα πάμε στο κέντρο” είπε με σιγουριά ο Ιωσήφ –έτσι έλεγαν τον
άντρα– “δεν μπορεί, τόσος κόσμος,
κάποιος θα βρεθεί να μας βοηθήσει”.
Η Αθήνα τα Χριστούγεννα φοράει
τα καλά της...»

«Μια στιγμή» ρώτησα εγώ, «αφού
ο Χριστός δεν έχει γεννηθεί ακόμη,
πώς υπάρχουν Χριστούγεννα;»

«Μόνο εσύ θα μπορούσες να κάνεις αυτή την ερώτηση» είπε ο νονός
μου «οι περισσότεροι δε θυμούνται
τι ακριβώς είναι τα Χριστούγεννα. Αν
τους ρωτήσεις, θα σου πουν άδεια
από τη δουλειά, κλειστά σχολεία,
διακοπές, ψώνια, δώρα, βιτρίνες,
ρεβεγιόν, ξενύχτια, χαρτοπαιξίες
κτλ. Μόνο όταν έρχονται παιδιά να
πουν τα κάλαντα, θυμούνται τι ακριβώς είναι τα Χριστούγεννα και δίνουν γρήγορα χρήματα στους καλαντάρηδες για να σταματήσουν το
τραγούδι τους και να το ξαναξεχάσουν. Και σταμάτα επιτέλους να με
διακόπτεις! Τι έλεγα; Α, ναι...

Η Αθήνα τα Χριστούγεννα φοράει
τα καλά της. Φώτα παντού, μαγαζιά
ανοιχτά μέχρι αργά, η πλατεία Κοτζιά στολισμένη με γραφικά σπιτάκια που πουλάν ζαχαρωτά και μελομακάρονα, η πλατεία Συντάγματος με το μεγάλο έλατο φωτισμένο
με πολύχρωμα λαμπιόνια, κόσμος
με τα γιορτινά του ρούχα και ψώνια
στα χέρια ανεβοκατεβαίνει την Ερμού και δημοσιογράφοι με τα μικρόφωνά τους να κάνουν χαζές ερωτήσεις στους περαστικούς.
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Ο Ιωσήφ και η Μαρία ανεβαίνουν
με δυσκολία την οδό Πανεπιστημίου προς το Σύνταγμα. Έξω από
τη Βιβλιοθήκη η Μαρία ζητάει να
κάτσουν σε ένα παγκάκι. Χοντρές
νιφάδες χιονιού έχουν αρχίσει να
πέφτουν από τον ουρανό και, παρόλο που είναι τυλιγμένη στο παλτό της, κρυώνει πολύ. Στο απέναντι
παγκάκι ένας πλανόδιος μουσικός
παίζει μια μπαλάντα κι οι νότες του
πασχίζουν να τρυπήσουν το κρύο
και να φτάσουν μακριά. Μόλις που
ακούγονται όμως μέχρι το παγκάκι
που κάθονται η Μαρία και ο Ιωσήφ.

“Παίζει πολύ όμορφα” λέει η Μαρία “ας είχαμε κάτι να του δώσουμε”.

Ο Ιωσήφ αφήνεται κι αυτός για
μια στιγμή στη μελωδία της κιθάρας κι έπειτα βοηθάει τη Μαρία να
σηκωθεί. Δεν πρέπει να μείνουν άλλο στο κρύο.
Λίγα μέτρα μακριά τους, ένας δημοσιογράφος τινάζει το χιόνι από
το μικρόφωνό του κι αρχίζει να μιλά μπροστά στην κάμερα.
“Καλησπέρα από τη χιονισμένη
Πανεπιστημίου! Ο καιρός, όπως
βλέπετε, μας έκανε το καλύτερο
χριστουγεννιάτικο δώρο... χιόνι...”

Η κυρία Τασία Σαπουντζή είναι μαία.
Δηλαδή, ήταν μαία. Γιατί τώρα είναι
εβδομήντα χρόνων και ζει με τη μικρή της σύνταξη σε ένα διαμέρισμα
στην Κυψέλη γεμάτο από κάδρα και
καδράκια με φωτογραφίες από παιδιά και εγγόνια. Δεν έχει παράπονο.
Έχει πολλές φίλες. Βλέπουν όλες
μαζί τις αγαπημένες τους σειρές,
σχολιάζουν τα νέα της ημέρας ή
πηγαίνουν μαζί στο θέατρο. Και τα
Σαββατοκύριακα όλο και κάποιο
από τα τρία της παιδιά ή τα εφτά
της εγγόνια θα έρθει να την πάρει
για να πάνε μια βόλτα ή μια μικρή
εκδρομή. Τι άλλο για την κυρία Τασία; Α, τρελαίνεται να μαγειρεύει
και να διαβάζει εφημερίδα και έχει
κι ένα μικρό Φίατ. Kόκκινο.
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Είναι παραμονή Χριστουγέννων.
Η κυρία Τασία κάθεται στον καναπέ και αλλάζει αδιάφορα τα κανάλια. Ξαφνικά, παγώνει. Τι είναι αυτό
που μόλις πήρε το μάτι της πίσω
από το χιονισμένο δημοσιογράφο
με το μικρόφωνο; Είναι μια έγκυος
γυναίκα μέσα στο κρύο. Το αλάνθαστο και χρόνια εξασκημένο μάτι της
Τασίας Σαπουντζή πέφτει στην κοιλιά της. Δεν είναι απλά μια έγκυος,
είναι μια έγκυος που σε μερικές
ώρες θα γεννήσει.

“Χριστός και Παναγία! Τι κάνει
μέσα στο χιόνι;” αναφωνεί η κυρία
Τασία.

Τα φτωχικά ρούχα που φορούν
ο Ιωσήφ και η Μαρία και η βαριά
τους βαλίτσα τής δίνουν την απάντηση. Αν είχαν πού να πάνε, δε θα
κάθονταν μέσα στο κρύο. Η μαία
Τασία Σαπουντζή ρίχνει μια ματιά
πίσω από το δημοσιογράφο και
αναγνωρίζει αμέσως το κτίριο της
Εθνικής Βιβλιοθήκης. Παίρνει μια
χοντρή κουβέρτα, φοράει το γκρι
της μοντγκόμερι, αρπάζει τα κλειδιά του κόκκινου Φίατ και βγαίνει
στη χιονισμένη Αθήνα.

Ο Ντάνιελ είναι μουσικός. Κιθαρίστας. “Κιθαριστής” θα σας πει αν
τον ρωτήσετε. Σπουδαγμένος στα
καλύτερα ωδεία του Βορρά. Φοράει πάντα πουκάμισο, μαύρο παπιγιόν, ένα τεράστιο παλτό και στο
κεφάλι μια τραγιάσκα – λίγο βρόμικη, πρέπει να παρατηρήσουμε. Κι
αυτό γιατί, όταν παίζει κιθάρα, την
ακουμπάει μπροστά του στο δρόμο για να του ρίχνουν χρήματα. Ο
Ντάνιελ παίζει κιθάρα πότε στη Σόλωνος, πότε στη Σκουφά έξω από
τον Άγιο Διονύση, πότε στη Σταδίου, στον ηλεκτρικό ή στην Ερμού.
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Παραμονή Χριστουγέννων βέβαια πρέπει να είσαι τρελός για να
παίζεις μουσική στην Ερμού. Είναι
φίσκα από κόσμο, φασαρία και Αγιοβασίληδες με γαϊδουράκια, πόνι
και μπαλόνια. Κι ο Ντάνιελ δε θέλει
φασαρία. Η κιθάρα του είναι μια
“μικρή ορχήστρα”, όπως λέει, τόσο
σιγανή όμως, που πρέπει να κοντοσταθείς λιγάκι και να συγκεντρωθείς στις κλασικές μελωδίες που
παίζουν τα μακριά του δάχτυλα για
να τις απολαύσεις.

Το κρύο όμως και το χιόνι είναι ο
χειρότερος εχθρός των δαχτύλων,
και τα δάχτυλα του Ντάνιελ έχουν
ξυλιάσει.
“Τέλος η κιθάρα για σήμερα” σκέφτεται.
Άλλωστε, έχει μαζέψει ήδη αρκετά χρήματα για να ψωνίσει για
ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο. Καλύτερα να πάει σπίτι, να τυλιχτεί με
κάνα δυο κουβέρτες και να συνθέσει μια καινούρια χριστουγεννιάτικη μελωδία.

“Αλλά, μια στιγμή... πού πάει αυτός ο κύριος με τη βαλίτσα και τη
γυναίκα του έγκυο μέσα στο κρύο;
Μόλις σηκώθηκαν από το παγκάκι
και μάλλον προσπαθούν να φτάσουν στο σπίτι τους ή σε κάποιο
μαιευτήριο.
Για φαντάσου” σκέφτηκε ο Ντάνιελ “ ένα παιδί που ίσως γεννηθεί
τα Χριστούγεννα. Μόλις γράψω τη
χριστουγεννιάτικη μελωδία μου, θα
την αφιερώσω στο μωρό και θα
τους την κάνω δώρο. Μέχρι τότε
όμως μάλλον χρειάζονται βοήθεια.
Μα τι έχει αυτή η βαλίτσα, πέτρες;”
“Εδώ” είπε ο Ντάνιελ στον Ιωσήφ, “πάρτε την κιθάρα μου, φαίνεται μεγάλη, αλλά είναι πολύ ελαφριά. Και δώστε σε μένα τη βαλίτσα να σας βοηθήσω. Πού πάμε;”
Ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν απάντησαν...

Λοιπόν. Και τώρα ο Λάκης» είπε ο
νονός μου και ρούφηξε λίγο τσάι.
«Ο Λάκης είναι λίγο μικρότερος
από σένα. Πάει στη Β´ Δημοτικού
και του αρέσουν τα αυτοκίνητα και
το σκάκι. Και για την ακρίβεια, του
αρέσουν τόσο πολύ τα αυτοκίνητα,
που σήμερα που βγήκε για ψώνια
με τον πατέρα του του ζήτησε όποιο
αυτοκίνητο βρήκε μπροστά του και
ο πατέρας του του το αγόρασε. Και
τώρα κουβαλάει μια σακούλα ίσα
με το μπόι του, γεμάτη με δύο αυτοκινητάκια, ένα συναρμολογούμενο αυτοκίνητο, ένα βιβλίο για αυτοκίνητα, μια πίστα για αγώνες αυτοκινήτων, ένα τηλεκατευθυνόμενο
αυτοκίνητο και ένα αυτοκίνητο που
αλλάζει χρώμα αν το βουτήξεις σε
ζεστό νερό.
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Σου είπα όμως ότι του αρέσει και
το σκάκι. Κι αυτό γιατί του αρέσει να
σκέφτεται. Σκέφτεται συνέχεια και
αναλύει τα πάντα, τόσο που νιώθει
μερικές φορές το κεφάλι του να
ζεσταίνεται από την πολλή σκέψη.
Μόλις είδε στο δρόμο τον Ντάνιελ, τη Μαρία και τον Ιωσήφ, το
μυαλό του άρχισε να αναλύει τα πάντα. Αυτή η κυρία σε λίγο θα έφερνε στον κόσμο ένα παιδί. Κι αν έκρινε από τα ρούχα και την έκφρασή
τους, θα πρέπει να ήταν πολύ φτωχοί και ταλαιπωρημένοι. Κι ενώ εκείνοι μπορεί να μην είχαν ούτε να φάνε, εκείνος κουβαλούσε μια τεράστια σακούλα με δώρα κι ούτε του
είχε περάσει από το μυαλό πως τέτοιες μέρες γιορτινές υπάρχουν
άνθρωποι που περνάνε δύσκολα.
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Ο Λάκης όμως δεν είναι παιδί μόνο της σκέψης, είναι και παιδί της
πράξης.
“Μπαμπά, κοίτα” είπε “σε λίγο θα
γεννηθεί ένα φτωχό παιδί που δε
θα έχει ούτε ένα δώρο και εγώ κουβαλάω ένα ολόκληρο γκαράζ! Πάμε να του χαρίσουμε το τηλεκατευθυνόμενό μου”.
“Τι θα κάνω μ’ αυτό το παιδί; Πώς
σου ήρθε τώρα; Να το σκεφτόσουν
όταν μου ζήταγες να σου τα αγοράσω” είπε ο πατέρας του.
“Τι να κάνουμε; Τώρα το σκέφτηκα, κι εγώ θα πάω” είπε ο Λάκης,
που ήταν και πεισματάρης, “θα έρθεις ή θα πάω μόνος μου;”

Ο Λάκης δε δίστασε ούτε ντράπηκε στιγμή. Έβαλε μια τρεχάλα
και πλησίασε τους τρεις διαβάτες.
Έβγαλε από τη σακούλα τα δύο μικρά αυτοκινητάκια, τα έχωσε στην
τσέπη του και έδωσε όλη την υπόλοιπη σακούλα στη Μαρία.
“Κυρία, είναι για το μωρό. Το πρώτο του δώρο, από το Λάκη να του
πείτε” είπε χαμογελώντας.
“Σε ευχαριστούμε, Λάκη” είπε ο
Ιωσήφ και έσκυψε να χαιρετήσει το
νέο τους φίλο, όταν ακούστηκε η
κόρνα.

Ένα κατακόκκινο Φίατ είχε ανέβει
ολόκληρο πάνω στο πεζοδρόμιο της
Βιβλιοθήκης κορνάροντας. Πίσω
του δύο μοτοσικλετιστές της δημοτικής αστυνομίας με αναμμένα τα
καρούμπαλα προσπαθούσαν να το
σταματήσουν.
“Τι κάνετε, κυρία μου; Έχετε τρελαθεί τελείως;” φώναζε ο ένας.
Η Τασία Σαπουντζή βγήκε φουριόζα από το κόκκινο Φίατ και έτρεξε προς τη Μαρία και τον Ιωσήφ.
“Γρήγορα στο αυτοκίνητο!” φώναξε και άρπαξε τη Μαρία από το
χέρι.

Ο Ιωσήφ, η Μαρία, η βαλίτσα και
η κιθάρα έκατσαν στο πίσω κάθισμα και ο Ντάνιελ στο μπροστινό, ο
Λάκης μπήκε στο αυτοκίνητό του
πατέρα του και οι μοτοσικλετιστές
της δημοτικής αστυνομίας πήραν
θέση μπροστά από όλους για να
ανοίγουν δρόμο.
“Πάμε πρώτα από το σπίτι να ετοιμάσουμε δυο τρία πράγματα και
βουρ για το μαιευτήριο” είπε η κυρία Τασία και έβαλε μπρος.

Δεν είχε προλάβει καλά καλά η
πομπή να φτάσει στην πολυκατοικία στην Κυψέλη όταν τη Μαρία την
έπιασαν οι πόνοι. Οι αστυνομικοί και
ο Ιωσήφ την ανέβασαν σχεδόν σηκωτή στο διαμέρισμα της κυρίας
Τασίας.
Εκείνη τηλεφώνησε στο γιατρό
να έρθει, ετοίμασε πετσέτες, ζεστό
νερό και όλα τα χρειαζούμενα και
κλείστηκε στην κρεβατοκάμαρα με
τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Ο γιατρός
έφτασε λίγο αργότερα, ακριβώς τη
στιγμή που η μαία Τασία Σαπουντζή
έβγαινε από την κρεβατοκάμαρα
αγκαλιά με ένα μωρό που έκλαιγε.
“Αγόρι” φώναξε.
“Yesssss!” είπε ο Λάκης από μέσα του, που τα αυτοκινητάκια του
δεν πήγαν χαμένα...
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Ο Ντάνιελ άρχισε να παίζει το
“Βαλς του νεογέννητου”, που είχε
συνθέσει μόλις πέντε λεπτά πριν.
Το μωρό άκουσε τη μουσική, σταμάτησε τα κλάματα κι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της Μαρίας, ενώ
τα νέα της γέννησής του έκαναν το
γύρο της μικρής πολυκατοικίας.

Σε λίγο όλοι οι ένοικοι είχαν μαζευτεί στο μικρό διαμέρισμα του πρώτου ορόφου για να συμμετάσχουν
στο μικρό θαύμα των Χριστουγέννων του 2015.
“Εγώ θα σας φέρω τα ρούχα του
γιου μου, που τα έχω από όταν ήταν
μωρό και τώρα πάει στο Γυμνάσιο”
είπε η Στέλλα από το διπλανό διαμέρισμα.
“Εγώ θα του κάνω μαθηματικά
μέχρι να πάει στο πανεπιστήμιο” είπε ο Γιάννης ο μαθηματικός, που
έμενε στο ισόγειο.

“Εμείς του φέραμε όλα τα λεφτά
από τα κάλαντα” είπε η Λυδία, που
εκπροσωπούσε όλα τα παιδιά της
πολυκατοικίας.
“Εγώ πάω πάνω να βγάλω τη γαλοπούλα από το φούρνο, να τη φέρω εδώ να φάμε όλοι μαζί, να του
κάνουμε παρέα” είπε η κυρία Φρόσω
από τον τέταρτο κι εξαφανίστηκε.

“Να κάνουμε τηλεμαραθώνιο, να
μαζέψουμε λεφτά για το μωρό!” είπε η γιαγιά η Βέρα, που δεν άκουγε
καλά και από το πρωί μέχρι το βράδυ όλη η πολυκατοικία την παρακαλούσε να χαμηλώσει την τηλεόραση.
Άλλοι είχαν φέρει και κερνούσαν
μελομακάρονα, άλλοι είχαν κουβαλήσει από την αποθήκη και συναρμολογούσαν μια παλιά κούνια για
μωρά κι άλλοι πόζαραν δίπλα στο
μωρό για να βγάλουν φωτογραφία.
Και πρώτοι πρώτοι ο Ντάνιελ, ο Λάκης και η κυρία Τασία…

“Σταματήστε πια! Έτσι που νοιάζεστε όλοι για κείνον, θα γίνει κακομαθημένος” είπε μια κυρία από
τον τρίτο.
“Ή το ανάποδο� έτσι που νοιάζονται όλοι για κείνον, ίσως θελήσει
κι αυτός κάποτε να νοιαστεί για
όλους” είπε ο Ιωσήφ σκυθρωπός,
σαν να έβλεπε το μέλλον του μικρού.
Σαν να τον άκουσε ο μικρός, άνοιξε τα μάτια, έριξε μια ματιά στην
ομήγυρη και έσκασε το πρώτο του
χαμόγελο. Όλοι ξέσπασαν σε γέλια, κλάματα χαράς και παλαμάκια».

Οι μεγάλοι, όταν συγκινούνται με
μια ιστορία, δακρύζουν. Εμένα πάλι, όταν συγκινούμαι, μου έρχονται
ιδέες.
«Έχω μια ιδέα» είπα του νονού
μου. «Θα βγούμε τώρα βόλτα στην
Αθήνα, θα πάμε στο πιο κοντινό μαιευτήριο και θα ζητήσουμε από τις
νοσοκόμες να μας βρουν το πιο
φτωχό μωρό που γεννήθηκε ή θα
γεννηθεί σήμερα το βράδυ. Και θα
του χαρίσουμε το ποδήλατό μου.
Εγώ, άλλωστε, έχω δώρο, την πιο
τρελή χριστουγεννιάτικη ιστορία
του κόσμου, τι λες;»
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Ένας οποιοσδήποτε νονός θα
έλεγε «Όχι το ποδήλατό σου, αγόρι μου, τόσα λεφτά έδωσα, θα του
πάρουμε κάτι μικρό και συμβολικό
ή μια κουδουνίστρα» ή «Πού να τρέχουμε Χριστουγεννιάτικα στα μαιευτήρια, δεν καθόμαστε να φάμε
τη γαλοπούλα μας, εμείς θα σώσουμε τον κόσμο;» Ο δικός μου φόρεσε το καπέλο του, πήρε το κόκκινο
ποδήλατο αγκαλιά και είπε:
«Μέσα, φύγαμε!»

