– 16 –

Συνήθως ξυπνούσε τα χαράµατα ο µικρός άγγελος, αλλά εκείνη την ηµέρα

δεν άνοιγαν τα µάτια του µε τίποτα. Φαίνεται πως τον είχαν πλακώσει και
τα συννεφένια παπλώµατά του. Ήταν τόσο µαλακά και ζεστά, που ακόµα
κι ο Αρχάγγελος κάποιες φορές, δεν µπορούσε ν’ αντισταθεί στη ζεστασιά
τους και κοιµόταν λίγο παραπάνω από το κανονικό. Έβλεπε κι ένα ωραίο
όνειρο: την Πρωτοχρονιά, λέει, ήταν στη γη κι άνοιγε δώρα µαζί µε τα παιδιά, δίπλα σ’ ένα πανέµορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πάντα ήθελε να το
κάνει αυτό ο µικρός άγγελος, αλλά δεν τον άφηναν…
Πολλές φορές, έσκυβε κάτω απ’ τα σύννεφα και κρυφοκοίταζε τα παιδιά
που έπαιζαν χαρούµενα. Αχ, πόσο ζήλευε!
Την προηγούµενη µέρα λοιπόν, εκεί που καθόταν σ’ ένα σύννεφο…
«Σε παρακαλώ, συννεφάκι µου, χαµήλωσε λίγο να παίξω κι εγώ µαζί µε τα
παιδάκια», το παρακάλεσε ναζιάρικα, αλλά εκείνο δεν του έκανε τη χάρη.
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«Δεν µπορώ να το κάνω αυτό. Ξέρεις πολύ καλά, ότι απαγορεύεται εσείς
οι άγγελοι να κατεβείτε στη γη, γιατί ανήκετε στον ουρανό. Φαντάσου να είχαν την ίδια απαίτηση και τ’ αστέρια, το φεγγάρι, ο ήλιος… Όχι! Δεν θέλω να
φανταστώ τι θα γινόταν τότε», του απάντησε µε αυστηρότητα το σύννεφο.
«Είναι τόσο βαρετά εδώ πάνω! Δεν γίνεται τίποτα. Κάθε µέρα τα ίδια και
τα ίδια», γκρίνιαζε ο µικρός άγγελος, «ενώ, κοίτα πώς παίζουν τα παιδιά µε
τα χιόνια! Φτιάχνουν χιονάνθρωπους, έχουν έλκηθρα… Κοίτα! Κοίτα πώς
γλιστρούν πάνω στο χιόνι!… Αλήθεια, γιατί δεν χιονίζει ποτέ εδώ πάνω;»
«Χιόνια; Χα! Χα!», γέλασε το σύννεφο.
«Παίρνουν δώρα την Πρωτοχρονιά! Αλήθεια, γιατί δεν µοιράζει και σε
µας δώρα ο Άγιος Βασίλης; Γιατί νοιάζεται µονάχα για τα παιδιά;»
«Δώρα; Χα! Χα!», ξαναγέλασε το σύννεφο.
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Με µια κωλοτούµπα που έκανε την
τελευταία στιγµή, ίσα που πρόλαβε ο
µικρός άγγελος να κάνει στην άκρη,
για να µην τον πατήσει το έλκηθρο
µε τους τάρανδους. «Τι όµορφο έλκηθρο!» θαύµασε ισιώνοντας το φωτοστέφανό του, που είχε στραβώσει και
τινάζοντας τις φτερούγες του να φύγει
η κοσµική σκόνη. Μόλις όµως πρόσεξε
το βαρύ σακί του Άγιου Βασίλη που
ήταν γεµάτο µε δώρα, ζήλεψε. Στράβωσε τη µούρη του κι έβαλε τα χέρια
στη µέση:
«Όλα αυτά είναι δώρα για τα παιδιά, τίποτα για µένα!»
Φαίνεται όµως πως είπε φωναχτά
τη σκέψη του.
«Τι έπαθες, µικρέ άγγελε; Γιατί
µουρµουρίζεις κι είσαι έτσι αναστατωµένος;» τον ρώτησε ένα αστέρι που
βρέθηκε πίσω του.
Ο µικρός άγγελος δεν µπορούσε να
κρατηθεί:

«Όλα τα δώρα για τα παιδιά… Τίποτα για µας», κλαψούρισε.
«Χα! Χα! Και γι’ αυτό σκας; Γιατί δεν κατεβαίνεις απόψε στη γη;» τον
ρώτησε το αστέρι γελώντας.
«Μα πώς; Με ποιον τρόπο;» άστραψε το βλέµµα του µικρού αγγέλου.
«Θα σου πω, αλλά µη µε µαρτυρήσεις, γιατί εµείς οι κάτοικοι του ουρανού απαγορεύεται να κατεβαίνουµε στη γη».
«Μείνε ήσυχος», του υποσχέθηκε ο µικρός άγγελος.
Το αστέρι έσκυψε στο αφτί του και του είπε σιγανά το µυστικό να µην το
ακούσει κανείς άλλος.
Η ιδέα άρεσε πολύ στον µικρό άγγελο.
«Να είσαι ανά πάσα στιγµή έτοιµος! Να έχεις τα µάτια σου ανοιχτά.
Πρόσεξε µη σε πάρει ο ύπνος! Και προπαντός να γραπωθείς καλά, µην οργώνουµε το σύµπαν να σε ψάχνουµε», τον συµβούλεψε τ’ αστέρι.
«Αχ, τι ωραία! Απόψε θα έχω κι εγώ δωράκι απ’ τον Άγιο Βασίλη», συλλογίστηκε ο µικρός άγγελος κι έκανε µια κωλοτούµπα στον αέρα χαρούµενος. Αµέσως µετά όµως, κάτι σκέφτηκε και φώναξε:
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Ν

« α πούµε τους ύµνους άλλη µια φορά! Πρέπει να είµαστε τέλειοι απόψε
που θα γεννηθεί το Θείο Βρέφος».
Σ’ ένα κατάλευκο µπαµπακένιο σύννεφο οι άγγελοι είχαν όλοι συγκεντρωθεί για να κάνουν µια τελευταία πρόβα. Έπρεπε να είναι άψογοι
την Άγια Νύχτα, που θα γεννιόταν ένα ξεχωριστό µωράκι, όπως τους είχε
πει ο Aρχάγγελος.
«Δεν µπορώ άλλο, κουράστηκα πια! Τα ξέρω τα λόγια µου και… τα παραξέρω µάλιστα! Τον τελευταίο µήνα, δεν κάνουµε τίποτα άλλο, παρά να
τραγουδάµε!», παραπονέθηκε ο πιο µικρός άγγελος. «Δεν προλαβαίνουµε να
παίξουµε κρυφτό στα σύννεφα, ούτε κυνηγητό µε τ’ αστέρια! Βαρέθηκα πια!»
Οι άλλοι άγγελοι τα ’χασαν µε το θράσος του µικρού αδελφού τους.
«Μα τι είναι αυτά που λες; Αυτός είναι ο σκοπός µας: να καλωσορίσουµε το µικρό Χριστούλη απόψε που θα γεννηθεί! Δεν πειράζει που χάνουµε
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λίγο απ’ το παιχνίδι µας, εξάλλου, απόψε όλα τελειώνουν! Από αύριο θα
έχουµε όσο χρόνο θέλουµε για να παίξουµε κυνηγητό µε τ’ αστέρια και να
κρυφτούµε πίσω απ’ τα σύννεφα», τον µάλωσε ο Aρχάγγελος.
«Έτσι είναι», συµφώνησαν οι υπόλοιποι άγγελοι µε µια φωνή.
Μα ο µικρός άγγελος είχε πεισµώσει κι ενώ όλοι τραγουδούσαν, εκείνος
είχε δέσει τα χέρια στη µέση, είχε σκύψει το κεφάλι και δεν έβγαζε µιλιά.
Η ώρα περνούσε και κάτω στη γη το χιόνι έπεφτε πυκνό. Τα πάντα ήταν
παγωµένα και το νερό είχε κρυσταλλώσει κάτω από τις στέγες των σπιτιών.
Ακόµα και το σιντριβάνι στη µέση της πλατείας ήταν σαν γιγάντιος σταλακτίτης! Ακριβώς δίπλα του ήταν και το µεγαλύτερο πανδοχείο της πόλης.
«Μάλλον εκεί θα γεννηθεί ο Χριστούλης», ψιθύρισε ένας από τους αγγέλους δείχνοντας το ψηλό κτήριο.
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ναγία που δεν είχε µάτια παρά µόνο για το Θείο Βρέφος, ως κι εκείνη σήκωσε το βλέµµα της προς τον βουβό, σιωπηλό άγγελο.
Κοκκίνισε, πρασίνισε, άσπρισε ο µικρός άγγελος, µέχρι που άρχισε να
κλαψουρίζει.
«Αχ! Γιατί να µην κάνω πρόβα στα λόγια µου χθες;» συλλογιόταν µετανοιωµένος.
Σε λίγο έφτασαν στη σπηλιά κι οι τρεις Μάγοι, φέρνοντας σµύρνα, χρυσό και λιβάνι, που τ’ ακούµπησαν πλάι στη φάτνη µε τον µικρό Χριστούλη. Αµέσως πρόσεξαν τον άγγελο, που αντί να ψάλλει, έκλαιγε… Ο µικρός
έκλεισε τα µάτια του από ντροπή. Αλλά η κούραση που είχε ήταν τόσο
µεγάλη, που τελικά, αποκοιµήθηκε…
Μέσα στη σπηλιά τα ζώα κρατούσαν ζεστασιά στον µικρό Χριστούλη

µε τα χνώτα τους, ενώ οι υπόλοιποι άγγελοι τον νανούριζαν µε τις γλυκές
φωνές τους. Όλα ήταν τόσα µαγικά εκείνη τη νύχτα…
Ώσπου σιγά-σιγά, άρχισε να χαράζει.
«Ξύπνα! Ήρθε η ώρα να επιστρέψουµε στον ουρανό! Ξηµερώνει», σκούντησαν τον µικρό αδελφό τους οι άγγελοι για να ξυπνήσει. Αλλά εκείνος
κοιµόταν τόσο βαθιά, που δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν µπορούσαν να κάνουν
διαφορετικά, παρά να τον αφήσουν και να φύγουν.
Ενώ λοιπόν ο µικρός άγγελος κοιµόταν ολοµόναχος πλάι στη σπηλιά,
όπου την προηγούµενη νύχτα είχε γεννηθεί ο Χριστούλης, κάτι εκπληκτικό
έγινε…
«Ε! Εσύ µικρό αγγελουδάκι», ακούστηκε µια δυνατή φωνή από τον ουρανό, «εσύ είσαι που δεν έψαλες το βράδυ;»
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