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ΤΟ ΜΑΝΤΙΛΙ ΜΕ
ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΑ

ΕΙΚΌΝΕΣ: ΘΈΝΤΑ ΜΙΜΗΛΆΚΗ

ΔΎΟ ΚΟΎΚΛΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΎΝ

ΠΈΦΤΕΙ ΤΟ ΣΟΎΡΟΥΠΟ. Το φως λιγοστεύει σιγά σιγά

και στο βάθος του δρόμου, στη μεριά της θάλασσας, ο
ήλιος, που έγειρε μόλις, βάφει τον ορίζοντα μ’ όλα τα
χρώματα τ’ ουράνιου τόξου στους πιο φανταχτερούς
συνδυασμούς.
Η Αριστούλα σηκώνει το κεφάλι της και κοιτάζει
προς τα κει. Ανάμεσα στα ψηλόλιγνα κατάρτια των
πλεούμενων και στα ολόλευκα πανιά που μπερδεύονται
μεταξύ τους όπως τα λικνίζει το θαλασσινό αεράκι, βλέπει τον ζωγράφο τ’ ουρανού ν’ απλώνει στον μακρινό
ορίζοντα το χρώμα που έχουν τα κοράλλια. Αυτό είναι
το αγαπημένο της χρώμα.
Δεν πάνε πολλές μέρες που η μαμά της της έραψε
ένα φόρεμα σ’ αυτό το χρώμα από ένα τόπι που κουβάλησε ο μπαμπάς της από την Κωνσταντινούπολη. Η
μαμά τού είχε δώσει την παραγγελιά.
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