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Το ταλέντο του Τσάρλι 

 

Το καλοκαίρι μόλισ είχε φτάςει. Ο Τςάρλι φφτευε ςπόρουσ ςτον 
κιπο του, μπροςτά από το ςπίτι του. Κάποια ςτιγμι, ςικωςε το 
κεφάλι του και είδε τον φίλο του, τον Ντζιβ, να τρζχει προσ το μζροσ 
του. Σταμάτθςε ό,τι ζκανε. 
 

«Τι κάνεισ φζτοσ το καλοκαίρι;», τον ρϊτθςε ο Τςάρλι. 
 

«Η ποδοςφαιρικι ομάδα μου προπονείται για ζνα μεγάλο 
τουρνουά. Φζτοσ, πιςτεφω ότι μποροφμε να κερδίςουμε», απάντθςε 
ο Ντζιβ. 
 

«Ουάου, … αυτό ακοφγεται τζλειο». 
 

Κακϊσ ο Ντζιβ ζφευγε, ο Τςάρλι ςυνζχιςε να φυτεφει τουσ ςπόρουσ 
του. «Μακάρι να ιμουν και εγϊ ςε μία ομάδα ποδοςφαίρου», 
ςκζφτθκε, «πρζπει να αρχίςω να προπονοφμαι». 
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Τθν επόμενθ εβδομάδα, ο Τςάρλι 
πιγε ςε ζνα γιπεδο. Γνϊριηε μία 
ομάδα παιδιϊν που ζπαιηαν 
ποδόςφαιρο εκεί. Ο Τςάρλι μπικε 
ςτο παιγνίδι τουσ, μα τα πράγματα 
δεν πιγαν καλά. Μπζρδεψε τα πόδια 
του και ζβαλε αυτογκόλ. Πταν 
τζλειωςε το παιγνίδι, κατάλαβε ότι 
το ποδόςφαιρο δεν ζκανε γι’αυτόν. 
 

Ο Τςάρλι ζςυρε τα πόδια του προσ το ςπίτι και άρχιςε να δουλεφει 
ςτον κιπο του. Σε μια ςτιγμι, είδε τθν Γιαν να περπατά ςτον δρόμο. 
 

«Γεια ςου, Γιαν!», φϊναξε, «τι ςκοπεφεισ να κάνεισ το καλοκαίρι;». 
 

Η Γιαν απάντθςε: «Τραγουδάω πολφ. Η χορωδία μου ετοιμάηεται 
για μια μεγάλθ ςυναυλία».  
 

Ο Τςάρλι αναςτζναξε. Σκζφτθκε ότι αυτό ακοφγεται διαςκεδαςτικό 
και ψικφριςε:«Εφχομαι να ιξερα να τραγουδϊ ...». 
 

Ξαφνικά, το ςκάψιμο ςτον κιπο του φάνθκε ςαν ζνασ ανόθτοσ 
τρόποσ, για να περάςει κάποιοσ το καλοκαίρι του. 
 

Μερικζσ εβδομάδεσ αργότερα, ο Τςάρλι είδε ζνα φυλλάδιο για ζνα 
νζο μουςικό ςυγκρότθμα. Ριγε να δοκιμάςει. Κακϊσ τραγουδοφςε, 
θ φωνι του τςίριηε. Ζνασ από τουσ κριτζσ 
ζκανε ζναν μορφαςμό. Ο Τςάρλι 
κατάλαβε ότι δεν κα τον επζλεγαν.  
 

Ο Τςάρλι πιγε ςπίτι του και φφτεψε 
λίγουσ ςπόρουσ. «Πλοι οι φίλοι μου 
ζχουν κάποιο ταλζντο», ςκζφτθκε. 
Μακάρι να μποροφςα να ιμουν και εγϊ 
πολφ καλόσ ςε κάτι. 
 

Για το υπόλοιπο του καλοκαιριοφ, ο 
Τςάρλι ςυνζχιςε να ψάχνει ποιο ταλζντο 
μπορεί να ζχει. Μετά από κάκε νζα 
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προςπάκεια, ο Τςάρλι επζςτρεφε ςπίτι με το κεφάλι κάτω και 
περνοφςε χρόνο ςτον κιπο του.  

 
Ρροσ το τζλοσ του καλοκαιριοφ, ο Τςάρλι είδε ξανά τουσ φίλουσ του, 
τον Ντζιβ και τθν Γιαν.  
 

«Ρϊσ ιταν το μεγάλο τουρνουά ποδοςφαίρου;», ρϊτθςε. 
 

«Κερδίςαμε!», απάντθςε ο Ντζιβ. 
 

«Και πϊσ ιταν θ ςυναυλία;», ρϊτθςε ο Τςάρλι τθν Γιαν. 
 

«Είναι αφριο. Η χορωδία μασ προετοιμάςτθκε πολφ ςκλθρά και εγϊ 
κα τραγουδιςω ζνα τραγοφδι μόνθ μου!». 
 

«Συγχαρθτιρια», τουσ είπε ο Τςάρλι. «Εφχομαι να ιμουν κι εγϊ 
καλόσ ςε κάτι, για να είμαι περιφανοσ». 
 

«Αςτειεφεςαι;», ρϊτθςε θ Γιαν. «Τα λαχανικά ςτον κιπο ςου είναι 
τεράςτια! Κάκε φορά που προςπακϊ να φυτζψω κάτι, αυτό γίνεται 
καφζ και ξθραίνεται».  
 

«Αλικεια; Δεν πίςτευα ποτζ ότι θ κθπουρικι ιταν κάτι ιδιαίτερο». Ο 
Τςάρλι χαμογζλαςε.  
 

«Γιατί δεν ζρχεςτε και οι δυο αφριο, για να γιορτάςουμε τθν 
επιτυχία του Ντζιβ ςτο ποδόςφαιρο; Η μαμά μου κα ετοιμάςει 
δείπνο με λαχανικά από τον κιπο μου και μετά μποροφμε να πάμε 
ςτθ ςυναυλία τθσ Γιαν!». 
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Ανακτήθηκε από https://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/downloads/PIRLS2011_Framework-AppendixC.pdf 
και μεταφράςτηκε και προςαρμόςτηκε από την Ομάδα Εργαςίασ Ελληνικών Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ 
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