






Όταν ο Αϊ-Βασίλης ήταν μωρό, ήταν αφράτος, στρουμπουλός  
και γλυκούλης, και οι γονείς του τον έβρισκαν υπέροχο.

«Κοίτα τα λακκάκια του», είπε ο μπαμπάς του. «Πόσο χαρούμενος είναι!»
«Και τη χαριτωμένη μυτούλα του», είπε η μαμά του. «Σαν κερασάκι!»
«Κουπεπέ κουπεπέ!» είπαν ταυτόχρονα και νόμιζαν ότι ο Αϊ-Βασίλης  

θα έβγαζε έναν μωρουδίστικο ήχο. Ένα γλυκό, μικρό γουργούρισμα.  
Ένα απαλό ζουζούνισμα.





«ΧΟ,



έκανε ο μικρός Αϊ-Βασίλης  
με τόσο βροντερή φωνή, που τραντάχτηκαν  
τα παράθυρα.

«Πω πω!» είπαν οι γονείς του και 
τινάχτηκαν πίσω. «Τι ήταν αυτό;»

ΧΟ!» ΧΟ,

Ο μικρός Αϊ-Βασίλης χαμογέλασε για πρώτη φορά.  
Οι γονείς του ενθουσιάστηκαν.

«Δεν έχει τη συνηθισμένη μωρουδίστικη φωνή»,  
είπε ο μπαμπάς του. «Αλλά είναι καλή και δυνατή φωνή».

«Είναι μοναδική», είπε η μαμά του. «Σαν κι αυτόν».



Τ α χρόνια πέρασαν και ο Αϊ-Βασίλης μεγάλωσε. 
Άρχισε να ανακαλύπτει τα χρώματα.  

Από την αρχή κιόλας προτιμούσε το κόκκινο.
«Πώς σου φαίνονται αυτές οι ωραίες μπλε πιτζάμες  

που σου έφερε τη θεία Μέιμπελ;» είπε η μαμά του.
Ο Αϊ-Βασίλης κούνησε το κεφάλι. «Θέλω κόκκινες!»



«Μα και βέβαια», είπε ο μπαμπάς του.  
«Αλλά και οι μπλε είναι ωραίες».

«Θέλω κόκκινες!»  
είπε ο μικρός Αϊ-Βασίλης.

Οι γονείς του έβαλαν τις μπλε  
πιτζάμες σε ένα συρτάρι.

«Ίσως γίνει πυροσβέστης», είπε η μαμά του.



Σ τα επόμενα γενέθλιά του η μαμά του και ο μπαμπάς του  
του έκαναν δώρο ένα ωραίο, κόκκινο πυροσβεστικό όχημα.  

Η γιαγιά του του χάρισε ένα κουνιστό αλογάκι, ο θείος Νεντ ένα παζλ  
και η θεία Μέιμπελ κίτρινες πιτζάμες.

Ο Αϊ-Βασίλης το κατευχαριστήθηκε καθώς άνοιγε τα δώρα του!  
Όμως το ευχαριστήθηκε ακόμα περισσότερο, όταν τα τύλιξε πάλι  
και τα έβαλε σε έναν σάκο.

«Μα τι κάνει;» ρώτησε η μαμά του.
«Δεν έχω ιδέα», είπε ο μπαμπάς του.



Κοιτούσαν έκπληκτοι τον Αϊ-Βασίλη να κατηφορίζει τον δρόμο 
και να χαρίζει τα δώρα του στα αγόρια και τα κορίτσια.

«Έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα;» ρώτησε η μαμά του Αϊ-Βασίλη.
Ο μπαμπάς κούνησε το κεφάλι του. «Πολύ γενναιόδωρο παιδί!»




