


Παραμονή Χριστουγέννων κι όλοι στον ουρανό είχαν 
φορέσει τα γιορτινά τους, για τη μεγάλη μέρα που θα 
ξημέρωνε. Ο Χαρούλης έλαμπε ολόκληρος στη χρυσή του 
φορεσιά. Όμως, καθώς απολάμβανε το παιχνίδι μαζί με τ’ 
άλλα μικρά αστέρια, από μια απροσεξία του, τσουπ, έπεσε!
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Χωρίς να το καταλάβει, προσγειώθηκε αδέξια στην 
κορυφή ενός ελάτου, ψηλά στο βουνό.

– Ουπς, ζαλίστηκα! μονολόγησε.
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Όταν συνήλθε λίγο, κοίταξε προσεχτικά γύρω του. 
Ήταν σκοτεινά, όμως από τη δική του λάμψη, μπόρεσε να 
διακρίνει τα πολλά έλατα που τον περιτριγύριζαν, καθώς 
και το άσπρο πέπλο χιονιού, που είχε απλωθεί παντού. 
Επικρατούσε ησυχία, όλο το δάσος μαζί με τα ζώα που 
κατοικούσαν σ’ αυτό, κοιμόταν βαθιά.
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Ο Χαρούλης σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είδε 
πολύ μακρινούς τους φίλους και συγγενείς του. Τότε τα 
δάκρυά του άρχισαν να κυλάνε άφθονα, με αποτέλεσμα να 
ξυπνήσει το έλατο στου οποίου την κορυφή βρισκόταν.

– Βρέχει; απόρησε σαστισμένο, εκείνο.
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Tα μικρά, συννεφένια πλάσματα τ’ ουρανού, με τ’ 
άσπρα τους μαλλιά και ρούχα και τα γαλάζια μάτια, οι 
Λιλιπούτειοι, το είχαν βάλει για τα καλά στο μυαλό τους, 
να κατέβουν στη γη. Ήταν ξημερώματα Πρωτοχρονιάς και 
χιόνιζε. Το είχαν σχεδιάσει καλά, ν’ ανέβουν πάνω στις 
δαντελένιες χιονοστιβάδες και να τις ακολουθήσουν στην 
καθοδική τους πορεία.

Έτσι κι έκαναν! Καθώς κατέβαιναν πάνω τους, με 
στριφογυρίσματα και λικνίσματα στον αέρα, στη μικρή 
κοιλιά τους, ένιωθαν ένα γλυκό γαργαλητό. Ενώ στο 
πρόσωπό τους, ένιωθαν να τους «καίει» η παγερή δροσιά 
του χειμώνα.
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Σαν έφτασαν, οι χιονονιφάδες τούς εναπόθεσαν απαλά 
στο χιόνι. Τα μαλλιά τους είχαν κρυσταλλώσει από την 
παγωνιά, ενώ οι μύτες και τα μάγουλά τους είχαν κοκκινίσει.

Οι Λιλιπούτειοι ξετρελάθηκαν να πατούν στο μαλακό 
χιόνι. Τους θύμιζε αρκετά τα σύννεφα, αλλά ήταν πιο 
κρύο. Κεφάτοι, άρχισαν να τρέχουν δεξιά-αριστερά, 
δημιουργώντας με τα ίχνη τους διάφορα σχέδια! Δυστυχώς 
αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν στα σύννεφα, γιατί η 
ελαστικότητά τους, τα έκανε να επανέρχονται στο αρχικό 
τους σχήμα γρήγορα! Τούτο δω όμως, με τις πατημασιές 
στο χιόνι  ήταν άλλο πράγμα! 
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