




Ήταν Πρωτοχρονιά του 2014 και κα πθγαίναμε
να «αλλάξουμε» τον χρόνο ςτο ςπίτι κάποιων
οικογενειακϊν μασ φίλων.Με τθ μθτζρα μου και
τθν αδελφι μου φτιάξαμε μια βαςιλόπιτα «για
το καλό».







Αφοφ ετοιμάςαμε τθ ηφμθ και τθ βάλαμε να ψθκεί,
αρχίςαμε να τςακωνόμαςτε με τθν αδελφι μου για το
ποια κα τθ ςτολίςει. Στο τζλοσ, κζρδιςα … εγϊ! Ύςτερα,
αφοφ ψικθκε και κρφωςε θ πίτα μασ, άρχιςα τθν
αναηιτθςθ των υλικϊν για τον ςτολιςμό τθσ. Όταν μπικε
ςτθν κουηίνα θ μθτζρα μου για να δει αν χρειάηομαι
βοικεια, τθσ απάντθςα πωσ τα καταφζρνω, μόνο που δεν
μποροφςα να βρω τθν άχνθ… Αυτι μου ζγνεψε πωσ
βριςκόταν μζςα ςτο ανοιχτό, γεμάτο υλικά, ντουλάπι.
Κακϊσ λφκθκε το πρόβλθμα που με ταλαιπωροφςε,
ζτρεξα αμζςωσ να τθν πάρω. Όμωσ, δεν ιταν τόςο
εφκολο, διότι βριςκόταν δίπλα από τα πακζτα με το
αλεφρι. Επειδι ικελα να τελειϊςω γριγορα, άρπαξα ζνα
από τα πακζτα που ιταν μπροςτά μου και το ςουρωτιρι,
κι άρχιςα το ςτόλιςμα. Όταν, επιτζλουσ, ιρκε θ ϊρα τθσ
αναχϊρθςθσ, ςτεκόμουν δίπλα από τθν πόρτα με τθ
βαςιλόπιτα ςτα χζρια μου, περιφανθ για το δθμιοφργθμά
μου.





«Χρόνια Πολλά», «Χαροφμενο το νζο ζτοσ»,
εφχονταν ο ζνασ ςτον άλλο. Τισ ευχζσ τισ διζκοψε θ
οικοδζςποινα που φϊναξε «Ώρα για τισ
βαςιλόπιτεσ!». Πρϊτθ ζφταςε θ δικι μου
«χιονιςμζνθ» με τον Άγιο Βαςίλθ να χαμογελά μζςα
ςε ζνα κφκλο από ψεφτικα γκι. Όλοι ξεκινιςαμε από
αυτιν, αλλά από τθν πρϊτθ κιόλασ μπουκιά πιραμε
μια ζκφραςθ ςαν να τρϊγαμε … αςβζςτθ! Εκείνθ τθ
ςτιγμι ςυνειδθτοποίθςα, όπωσ και οι άλλοι, ότι αντί
να χρθςιμοποιιςω για το κοςκίνιςμα ηάχαρθ, τθν
είχα παςπαλίςει με αλεφρι. Όλοι ςυνζχιςαν να
ανζχονται τθν άκλια γεφςθ ςυγχαίροντάσ με για το
ςτολιςμό και τθ γεφςθ, γιατί κανζνασ τουσ δεν
ικελε να με πλθγϊςει…





Όταν επιτζλουσ φτάςαμε ςπίτι μετά από αυτιν
τθν επειςοδιακι βραδιά, όλοι αρχίςαμε να
γελάμε! Oι γονείσ μου είπαν πωσ δεν πείραηε
κακόλου, διότι ιταν μια διαφορετικι
Πρωτοχρονιά! Κοιμθκικαμε με ευχάριςτθ
διάκεςθ και με ςτόμα … αλευρωμζνο!




