
Ένα αστείο περιστατικό συνέβη πέρσι, ένα κρύο χειμωνιάτικο βράδυ που ετοιμάζαμε μια
έκπληξη για τα γενέθλια του πατέρα μου. Ήταν τα τεσσαρακοστά γενέθλιά του. Οι
προετοιμασίες ήταν πολλές και ήθελαν αρκετή οργάνωση και χρόνο. Είχαμε προσκαλέσει
φίλους του και συγγενείς μας. Ήμασταν πολλά άτομα και έτσι υπήρχε αρκετή βοήθεια. Ο
καθένας είχε αναλάβει από κάτι. Η μητέρα μου το φαγητό, η θεία μου το επιδόρπιο, ο
αδελφός μου και η ξαδέλφη μου τη διακόσμηση το σπιτιού, οι φίλοι του πατέρα μου να
αγοράσουν τούρτα και κεράκια.Μόνο εγώ τριγύριζα πανικόβλητη και αγχωμένη!



Το σχέδιο ήταν να έχουμε κλειστά τα φώτα και μπαίνοντας ο πατέρας μου κουρασμένος
και εξαντλημένος από τη δουλειά να τα ανοίξουμε φωνάζοντας «ΕΚΠΛΗΞΗ»! Εκείνη την
ώρα θα μου έκανε νόημα η μητέρα μου και εγώ θα έφερνα την τούρτα με τα κεράκια! Στη
συνέχεια, θα τρώγαμε, θα πίναμε, θα κόβαμε την τούρτα και θα του προσέφερε ο καθένας το
δώρο που του είχε αγοράσει.

Όλα πήγαιναν ρολόι μέχρι που ήρθε η ώρα που ο πατέρας μου από στιγμή σε στιγμή θα
ερχόταν. Όλοι καλοντυμένοι τον περιμέναμε να έρθει. Από το «ματάκι» της πόρτας
κοιτάζαμε με αγωνία για να τον δούμε … Κάποια στιγμή άκουσα το αυτοκίνητό του. Ο
αδελφός μου το επιβεβαίωσε και όλοι πια πήγαμε στις θέσεις μας.



Εγώ κατέβηκα βιαστικά τις σκάλες και άναψα τα κεράκια. Άργησα λίγο να ανέβω τα
σκαλιά, γιατί δεν μπορούσα να ανάψω τα κεράκια, επειδή καιγόμουν με τον αναπτήρα.
Αγχώθηκα τόσο πολύ, ώστε ανέβηκα τις σκάλες τρέχοντας με την τούρτα στα χέρια. Εκείνη
τη στιγμή λύθηκαν τα κορδόνια του παπουτσιού μου ! Δυστυχώς, δεν είχα χρόνο να τα δέσω,
γιατί είχα ήδη αργήσει … Την ίδια στιγμή επειδή ήταν ανοιχτή η πόρτα της κουζίνας, φύσηξε
αέρας και … έσβησαν τα κεράκια … Έκανα ένα βήμα πίσω για να πιάσω τον αναπτήρα και
πάτησα το λυμένο μου κορδόνι. Έτσι, εγώ βρέθηκα στο πάτωμα και η τούρτα … πάνω στα
ωραία ρούχα μου!



Ένιωσα ντροπή, λύπη, στενοχώρια και μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό που συνέβη. Η ξαδέλφη
μου και ο αδερφός μου γελούσαν και οι γονείς μου με παρηγόρησαν λέγοντας μου πως ήταν
ένα ατύχημα και ότι σε όλους θα μπορούσε να συμβεί κάτι παρόμοιο. Επίσης, μου τόνισαν
ότι σημασία έχει η θέληση και η ιδέα που είχαμε. Όμως, αυτό δεν με έκανε να μην νιώθω
ανεύθυνη, απρόσεκτη, ανόητη και ανίκανη …


