Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ..!!
aktikh ek
Σε κοίταξα όταν ξύπνησες το πρωί.
Περίµενα να µου πεις δύο-τρεις λέξεις,
ευχαριστώντας µε για όσα σου συνέβαιναν,
ζητώντας την γνώµη µου για ότι πρόκειται να
κάνεις σήµερα.
Παρατήρησα ότι ήσουν πολύ απασχοληµένος προσπαθώντας να βρεις τα κατάλληλα
ρούχα για να πας στη δουλειά σου. Ήλπιζα να
βρεις κάποιες στιγµές να µου πεις µια καληµέρα! Αλλά ήσουν πολύ απασχοληµένος.
Για να δεις ότι είµαι κοντά σου, έφτιαξα για σένα τον
πολύχρωµο ουρανό και το κελάηδηµα των πουλιών. Κρίµα όµως που
δεν παρατήρησες ούτε τότε την Παρουσία µου. Σε ατένιζα όταν
έφευγες βιαστικός προς τη δουλειά σου και πάλι περίµενα. Υποθέτω
ότι εξαιτίας της απασχόλησης σου, δεν είχες χρόνο ούτε τότε να µου
πεις δύο λόγια.
Όταν γυρνούσες από τη δουλειά είδα τη κούραση και το στρες
σου και σου έστειλα ένα ψιλόβροχο για να σε απαλλάξει από την πίεση
της ηµέρας. Νόµιζα ότι κάνοντας σου αυτή τη χάρη θα µε θυµηθείς.
Ως αντάλλαγµα όµως στενοχωρηµένος, µε έβρισες . Επιθυµούσα τόσο
πολύ να µου µιλήσεις. Οπωσδήποτε η ηµέρα ήταν ακόµα µεγάλη.
Άνοιξες µετά την τηλεόραση, και όταν παρακολουθούσες την
αγαπηµένη σου εκποµπή, εγώ περίµενα. Έπειτα δείπνησες µε τους
δικούς σου και για άλλη µια φορά δεν µε θυµήθηκες.
Βλέποντας σε τόσο κουρασµένο κατάλαβα τη σιωπή σου και
έσβησα τη λαµπρότητα του ουρανού για να µπορείς να ξεκουραστείς,
αλλά δεν σε άφησα σε σκοτάδι. Άφησα ξάγρυπνα για σένα πλήθος από
αστέρια. Ήταν τόσο όµορφα, κρίµα που δεν παρατήρησες...αλλά δεν
πειράζει! Μήπως πράγµατι συνειδητοποίησες ότι Εγώ είµαι εδώ για
σένα. Έχω περισσότερη υποµονή από ότι εσύ µπορείς ποτέ να
φανταστείς.
Θέλω να σου το δείξω αυτό, για να το δείξεις και εσύ µε τη
σειρά σου στους γύρω σου. Σ' αγαπώ τόσο πολύ ώστε θα σε ανέχοµαι.
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Εκδόσεις ''Χρυσοπηγή''

ΓΠ
για τον ΘΣ 
της Σ Θ.

 8 
7.30
7.30 µ.µµ.µ- 12.30
12.30 ν.

 2011

24 και 25 Μαρτίου.
Κανένα σπίτι της Ενορίας μας
χωρίς την γαλανόλευκη!

