Επεισόδιο 11ο
Μπάχαλο με τα λάπτοπ
Η Ιολίνα και ο Κορονάκος είχαν διαδικτυακό μάθημα,
όπως κάθε μεσημέρι. Η μαμά τους ήταν και εκείνη στο
σπίτι και δούλευε από τον υπολογιστή της. Αλλά τα
πράγματα

δεν

ήταν

και

τόσο

εύκολα.

Συχνά

καθυστερούσε να δώσει τον υπολογιστή στον Κορονάκο
για να συνδεθεί για το μάθημα. Ενώ συνέχεια τους
ζητούσε να κάνουν ησυχία. Εκείνη την ημέρα η μαμά
άργησε πολύ να τελειώσει τη δουλειά της. Ο Κορονάκος έχασε την
πρώτη ώρα του μαθήματος και άρχισε να φωνάζει:

«Να πάρουμε έναν υπολογιστή ή έστω ένα τάμπλετ! Ο
Πέτρος έχει δικό του τάμπλετ, και ο Αντρέας έχει
ακουστικά! Εγώ δεν έχω τίποτα! Δεν μπορώ να κάνω
μάθημα έτσι!».
Ο μπαμπάς φώναξε απότομα «Κομμένες οι ιδέες για έξοδα.
Ειδικά τώρα που δεν έχω δουλειά!» και έφυγε θυμωμένος.
Ο Κορονάκος σάστισε για λίγο αλλά είχε έρθει η ώρα για το
επόμενο μάθημα και γύρισε στην οθόνη του. Το απόγευμα
αποφάσισε να μιλήσει με τον φίλο του τον Πέτρο. Αλλά έκλεισε το
τηλέφωνο ξαφνικά, και έτρεξε στην αγκαλιά της μαμάς του: «Μαμά, εσύ
δεν θα φύγεις από το σπίτι, έτσι; Ο Πέτρος μου είπε ότι ο μπαμπάς του
έφυγε από το σπίτι τους γιατί δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί με τους
τσακωμούς που είχαν για τους υπολογιστές. Πήγε λέει, να
μείνει στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς για να δουλεύει
με την ησυχία του. Και εμείς τσακωνόμαστε συνέχεια...Και ο
μπαμπάς φεύγει συχνά από το σπίτι...γιατί;» ρώτησε όλο
αγωνία ο μικρός.
«Κορονάκο μου φοβήθηκες τόσο πολύ!» είπε η μαμά.
«Σίγουρα ο πατέρας τους πήγε απλά εκεί για να μπορεί να
δουλεύει πιο ήρεμα και θα γυρίσει το βράδυ. Τώρα που
δουλεύουμε από το σπίτι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούμε.

Ο δικός σου μπαμπάς πάει έξω μόνο για τα απαραίτητα της οικογένειάς
μας...Όσο για τους υπολογιστές, πάντα θα υπάρχουν λύσεις. Δεν θα
αφήσουμε τον κορονοϊό να μπει ανάμεσά μας.» Και
ξαφνικά σκέφτηκε ότι η γειτόνισσα μπορεί να είχε
κάποιο λάπτοπ. «Θα ζητήσω από την κυρία Ουρανία
να μας δώσει έναν υπολογιστή του γιού της, αν έχει.
Θα την πάρω αμέσως τηλέφωνο». Και πράγματι η
κυρία Ουρανία είχε ένα λάπτοπ και τους το δάνεισε
ευχαρίστως.
«Άντε τη γλυτώσαμε και αυτή τη φορά από τον μέσακορονοιό που χαλάει τις σχέσεις μας», αναφώνησε η Ιολίνα. «Κάθε
πρόβλημα έχει τη λύση του» είπε ο Κορονάκος κλείνοντας το μάτι.

Πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί μπάχαλο στο σπίτι, έτσι
δεν είναι; Πώς βρίσκετε στην οικογένειά σου τη λύση; Στείλε
μας τις ιδέες σου στο email iolinakoronakos@gmail.com
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