
Μια Κυριακι του Πάςχα, όταν ιμουν πζντε
χρονϊν, περάςαμε τισ διακοπζσ μασ ςτο χωριό μαηί
με τθ γιαγιά, τον παπποφ και τον μικρό μασ
ξάδελφο.

Ενϊ οι γονείσ μασ ετοίμαηαν το αρνί και θ
γιαγιά ζνα ταψί γαλακτομποφρεκο, εγϊ, ο αδελφόσ
και ο ξάδελφόσ μου πιγαμε για μπάνιο ςτθ
κάλαςςα. Μετά το μπάνιο ςταματιςαμε ςτο
παντοπωλείο του χωριοφ, για να αγοράςουμε
ηάχαρθ που χρειαηόταν για το γλυκό τθσ γιαγιάσ.





Μόλισ φτάςαμε ςτο ςπίτι, μπικαμε μζςα,
βγικαμε ςτθν πίςω αυλι όπου ψθνόταν το
αρνί, και δϊςαμε τθ ηάχαρθ ςτθ γιαγιά.

Όταν τουσ ρωτιςαμε τι ϊρα κα φάμε, μασ
απάντθςαν πωσ ιταν θ ϊρα να ςτρϊςουμε το
τραπζηι. Κακϊσ περνοφςα από τον φοφρνο,
όπου τϊρα ψθνόταν το γαλακτομποφρεκο το
οποίο ανζδιδε μια κεςπζςια μυρωδιά ςτθν
όποια δεν μποροφςα να αντιςτακϊ,
«ανζβαςα» τθ κερμοκραςία του ςτουσ 300οC,
κεωρϊντασ πωσ κα ψθκεί γρθγορότερα!



Μόλισ ςερβιρίςτθκε το αρνί με τα ςυνοδευτικά
πιάτα του, μυρίηαμε όλοι κάτι καμζνο, αλλά
κεωριςαμε πωσ κάποιοσ άλλοσ κα ψινει
επίςθσ, όποτε τθν αγνοιςαμε. Η μυρωδιά αυτι
όμωσ γινόταν όλο και πιο ζντονθ. Αφοφ
απολαφςαμε το ορεκτικό και το κυρίωσ πιάτο,
ιρκε θ ϊρα να ςερβιριςτεί το επιδόρπιο το
όποιο βζβαια είχε γίνει … κάρβουνο! Με το
που άνοιξε θ γιαγιά τθν πόρτα του φοφρνου,
καπνοί άρχιςαν να βγαίνουν! Η γιαγιά
βριςκόταν ςε ζξαλλθ κατάςταςθ! Το ίδιο και
εγϊ, γιατί δεν κα ζτρωγα το γλυκό που
ανυπομονοφςα να φάω!



Δεν είχα καταλάβει πωσ ζφταιγα εγϊ, μζχρι
τθ ςτιγμι που θ μαμά μου είδε τθ
κερμοκραςία του φοφρνου και άρχιςε να
φωνάηει. Μου εξιγθςε με επικετικό τρόπο
πωσ το φαγθτό δεν ψινεται πιο γριγορα
ανεβάηοντασ τθ κερμοκραςία του φοφρνου,
ενϊ ο πατζρασ μου είχε εκνευριςτεί πολφ με
τθ ηθμιά, κακϊσ ο φοφρνοσ κάθκε και ζπρεπε
να αγοράςουμε καινοφριο. Εγϊ άρχιςα να
κλαίω, όχι από τισ φωνζσ τθσ μαμάσ μου ι του
μπαμπά μου, αλλά γιατί δεν κα ζτρωγα γλυκό
εκείνο το Πάςχα! Τότε όλοι άρχιςαν να γελοφν
εισ βάροσ μου…!



Αχ, μακάρι να 
ζτρωγα και 

εγϊ λίγο από 
το γλυκό.


