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«Καλημέρα! Την εβδομάδα που μας έρχεται έχουμε διαγώνισμα 
στα μαθηματικά» είπε η δασκάλα 
μια Δευτέρα πρωί, όταν τα παιδιά μπήκαν στην τάξη.

Στη Χαρά δεν άρεσε να μελετάει. Αλλά πάνω απ’ όλα 
δεν της άρεσαν τα μαθηματικά.





Το σχολείο δεν της άρεσε πολύ,
και οι βαθμοί της δεν ήταν καλοί. 







Μια μέρα, 
η μητέρα της έλαβε ένα πολύ, 
πολύ σοβαρό γράμμα απ’ το σχολείο. 
Έλεγε πως η Χαρά θα κοβόταν στο μάθημα, 
αν δεν μάθαινε πολλαπλασιασμό! 

Έτσι αποφάσισε να προσλάβει έναν δάσκαλο 
για ιδιαίτερα μαθήματα.
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Στη Χαρά δεν αρέσουν καθόλου τα μαθηματικά. 

Και στο σχολείο, γενικά, δεν τα πάει μια χαρά… 

μέχρι που ανακαλύπτει τον χορό. 

Κι ο χορός την ευχαριστεί και τη γεμίζει τόσο, 

που τα πάντα στη ζωή της γίνονται μαγικά.

Ακόμα και τα μαθηματικά.


