Μια φορά κι έναν καιρό σε μια
όμορφη κασετίνα ζούσε ένα μολύβι
μαζί με μια γόμα και μια ξύστρα.
Αυτό το μολύβι έκανε πολύ όμορφα
γράμματα και δεν έκανε ποτέ λάθη
στις λεξούλες. Ήταν πολύ περήφανο
για τον εαυτό του και καμάρωνε για
όλα αυτά που έκανε σωστά.
Όταν πήγαινε στο σχολείο ήταν
πάντα το πιο ήσυχο, είχε συνέχεια
ξυσμένη μύτη, έγραφε πρωί πρωί
την ημερομηνία στο τετράδιο,
τελείωνε συνέχεια πρώτο… Αλλά το
πιο σημαντικό είναι ότι τα έκανε
όλα
τέλεια!
Και
ήταν
τόσο
χαρούμενο γι’ αυτό.

Μια μέρα, όμως, η δασκάλα της ζωγραφικής μπήκε
στην τάξη και ζήτησε από τα μολυβάκια να ζωγραφίσουν ένα
γραμμολούλουδο. Τότε ήταν που το μολυβάκι άρχισε να
νιώθει λίγο άβολα, να ιδρώνει και να αγχώνεται. Άρχισε
δειλά δειλά να κάνει γραμμούλες, αλλά δεν έμοιαζαν με
λουλουδάκι. Πιο πολύ έμοιαζαν με… μουτζούρα. Το
μολυβάκι που τα έκανε όλα σωστά δεν μπορούσε να
ζωγραφίσει ένα γραμμολούλουδο; Δεν ένιωθε καλά. Ζήτησε
από τη δασκάλα του να πάει στο σπίτι του, γιατί πονούσε η
μυτούλα του. Δε μπορούσε να παραδεχτεί ότι έκανε κάτι που
δεν ήταν «τέλειο».

Έτσι, έφυγε από το σχολείο για να πάει στο σπίτι του, αλλά
στο δρόμο συνεχώς σκεφτόταν «Μα τι έπαθα; Εγώ τα κάνω όλα
σωστά και τέλεια. Γιατί δε μπορώ να ζωγραφίζω;». Ήταν τόσο
στενοχωρημένο που άρχισε να κλαίει… όταν ξαφνικά
συνειδητοποίησε ότι δεν είχε φτάσει εκεί που ήθελε να πάει, στο
σπίτι του, αλλά σε ένα μεγάλο και τρομακτικό δάσος.

Περπατούσε και περπατούσε μέσα στο δάσος φοβισμένο
μέχρι που είδε ένα ποταμάκι. Πλησίασε να πιει λίγο νεράκι και
να συνέλθει από το κλάμα, αλλά παρατήρησε στην όχθη του
ποταμού κάτι που γυάλιζε. Ήταν ένας μικρός καθρέφτης. Τον
σήκωσε και άκουσε μια φωνούλα να του λέει:
- Τι έπαθες, μικρό μολυβάκι; Γιατί είσαι τόσο θλιμμένο;
- Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Εγώ τα κάνω όλα σωστά, κάνω
ωραία γραμματάκια, είμαι το πιο γρήγορο στην τάξη, δεν
κάνω λάθη στις λεξούλες… Γιατί δεν μπορώ να ζωγραφίσω;
Γιατί κάνω μουτζούρες;, απάντησε το μολυβάκι.

Τότε, ο καθρέφτης πολύ σοβαρός του είπε:
- Καλό μου μολυβάκι, είμαι σίγουρος ότι είσαι πολύ καλός σε
όλα αυτά που λες. Δεν μπορούμε, όμως, να είμαστε τέλειοι σε
όλα, όπως δε γίνεται να είμαστε ίδιοι με όλους. Απ’ ότι
βλέπω… εσύ είσαι ένα όμορφο μολυβάκι, δεν είσαι
ξυλομπογιά. Η δουλειά σου είναι να κάνεις ωραία
γραμματάκια και από αυτά που μου λες, καταλαβαίνω ότι την
κάνεις πολύ καλά. Δεν είμαστε όλοι καλοί στα ίδια πράγματα.
Ο καθένας ξεχωρίζει σε κάτι, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικό
από τους άλλους. Ποτέ δε θα καταφέρουμε να είμαστε ίδιοι με
όλους ή τέλειοι σε όλα, αλλά ξέρεις κάτι; Δε χρειάζεται. Πρέπει
να αγαπάμε αυτό που είμαστε και να προσπαθούμε να γίνουμε
καλύτεροι. Όμως εγώ μπορώ να σου κάνω ένα δώρο.
Κάνε μια ευχή, είπε ο μαγικός καθρέφτης.

Το μολυβάκι έμεινε σκεπτικό
για
κάμποση
ώρα
και
μετά
απάντησε:
- Μπααα… Δε χρειάζομαι ευχή.
Έχω ό,τι θέλω. Μου αρέσει αυτό
που κάνω. Θα συνεχίσω να είμαι
καλός σε αυτά που κάνω και θα
προσπαθήσω να γίνω καλύτερος
σε αυτά που με δυσκολεύουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με
βοήθησες, μικρό καθρεφτάκι.

Και ξαφνικά, βρέθηκε μέσα στην τάξη του και στο
μάθημα της ζωγραφικής να προσπαθεί να κάνει ένα
γραμμολούλουδο. Εκείνη την ώρα το πλησίασε μια
ξυλομπογιά, η οποία είχε αρκετή ώρα που το παρατηρούσε να
κάθεται θλιμμένο πάνω από τη ζωγραφιά.
- Γεια σου, είπε η ξυλομπογιά, θέλεις να σε βοηθήσω; Έχω
κάνει πολλές φορές γραμμολούλουδα και μπορώ να σου
δείξω πώς γίνονται.
Το μολυβάκι δέχτηκε με μεγάλη χαρά και από τότε
έγιναν πολύ καλοί φίλοι με την ξυλομπογιά, η οποία
δυσκολευόταν λίγο με την ορθογραφία, αλλά άρχισε να τη
βοηθάει το μολυβάκι και γινόταν όλο και καλύτερη. Κι έτσι…
ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Τέλος

Συγγραφική ομάδα

1. Κρουστ άλλη Ειρ ήνη
2. Λάππ ας Γ ιάννης
3. Λιάγκος Αλέξ ανδρ ος
4. Μ ερ ιγκούνη Σοφία
5 . Ξ αγάρ ας Αλέξ ανδρ ος
6. Π ανάρ ας Κωνσταντ ίνος
7. Σεϊντ ής Βαγγέ λης
8. Τομ αρ ά Φρ ειδερ ίκη

9 . Τρ ιαντ αφ ύλλου Τρ ιαντ άφυλλος
10. Τσιγαρ ίδ α Ευτ υχία
11. Τ σώ νη Αρ ιάδ νη
12. Φ ούκα Ειρ ήνη
13. Φ ούκα Έ φη
14. Χ ειλάς Ηλίας
15. Χ ινό πωρ ος Σωτ ήρ ης
16. Ψ ωμ ά Αναστ ασία

Η δασκάλα της τάξης
Τζιοβάρ α θεοδώρ α

