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Ο Μάνος ελπίζει σήμερα που είναι Κυριακή και
μάλιστα έχει και λιακάδα να γίνει κάτι αλλιώτικο.
Καθώς περνάει η μέρα και έρχεται το βράδυ χωρίς
να συμβεί τίποτα συνταρακτικό, μάλλον
απογοητεύεται.
Όμως, η φαντασία, τα όνειρά μας και τα πράγματα
που μας αρέσουν περισσότερο μπορούν να κάνουν
όλες τις Κυριακές του Απρίλη διασκεδαστικές.
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[απόσπασμα]

Ο Μάνος κάθε Κυριακή την ώρα που
ξυπνάει λέει μέσα του: Σήμερα πρέπει
να ’ναι μια χαρούμενη Κυριακή. Τούτη
την Κυριακή μάλιστα, που είναι ο Απρίλης
κι έχει λιακάδα, μπορεί να γίνει κάτι
χαρούμενο, κάτι αλλιώτικο.
Η μαμά τού φωνάζει από το διπλανό
δωμάτιο:
— Είναι δέκα η ώρα! Ακόμη δεν είσαι έτοιμος;
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Ο Μάνος δίνει μια κλοτσιά και πετάει
τα σκεπάσματα. Σηκώνεται, ντύνεται γρήγορα
γρήγορα, ψευτοπλένεται και τρέχει
στην τραπεζαρία.
Τις καθημερινές η μαμά, πριν πάει
στη δουλειά της, του ετοιμάζει το γάλα του
στα βιαστικά, το πίνει εκείνος στην κουζίνα
και φεύγει για το σχολείο.

10

Τις Κυριακές όμως παίρνουν το πρωινό
τους όλοι μαζί στην τραπεζαρία:
Ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά.
Ο Μάνος φτάνει τελευταίος, όλοι έχουν
καθίσει κιόλας στο τραπέζι. Το γάλα του
με το κακάο είναι μέσα σ’ ένα πράσινο
κύπελλο που έχει ζωγραφισμένη απάνω
μια μαργαρίτα.
Ρουφάει μια βαθιά ρουφηξιά.
— Μη ρουφάς, λέει η μαμά.
— Δε ρουφάνε, λέει η γιαγιά.
— Πώς ρουφάς έτσι; λέει ο μπαμπάς.
— Μπα, μπα, ρουφηξιά! λέει ο παππούς.
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