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Ξεκίνησα σχολείο στη νέα πατρίδα.

Τα παιδιά είναι συμπαθητικά αλλά δεν καταλαβαίνω τι μου λένε. 

Εγώ ξέρω να λέω «ευχαριστώ», «ναι», «όχι» και «είμαι οκτώ». 

Αυτό τους το δείχνω με τα δάχτυλα για να είμαι σίγουρος πως το κατάλαβαν. 8!





Πηγαίνω στο σχολείο με τα πόδια. Είναι κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας, όπου ζω. Είναι κι άλλα παιδιά που 

περπατάμε μαζί, πηγαίνουν σε πιο μεγάλες τάξεις. Μου λένε να μην κουβαλάω το κουτί μου μαζί. 

Εγώ, όμως, δεν θέλω να το αφήσω εκεί όπου μένουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα το ανοίξει κανείς.

Στην τάξη μου, είναι ένα χρόνο μικρότερα τα παιδιά αλλά δεν με 

πειράζει. Όταν θα μάθω κάπως να μιλάω, θα με πάνε σε μεγαλύτερη 

τάξη, είπε ο Ταρίμ, που ζει χρόνια εδώ.





Είμαι τυχερός γιατί απ’ όταν ήρθα σε αυτήν τη χώρα μού δίνουν πάντα χρώματα και χαρτιά 

για να ζωγραφίσω. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν, αλλά εγώ χαίρομαι πολύ και τους το δείχνω. 

Ζωγραφίζω συνέχεια. Ένα βράδυ μάλιστα, παρά λίγο να χάσω το συσσίτιο επειδή ζωγράφιζα. 




