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Σήμερα είναι τα γενέθλια της γιαγιάς μου! Ξέρω ότι είναι 
ευτυχισμένη γιατί χαίρεται όταν είμαστε όλοι μαζί.



Αλλά μερικές φορές μοιάζει να είναι λίγο 
θλιμμένη, και λιγάκι έκπληκτη, 

και τοσοδά ανήσυχη, όλα ταυτόχρονα.



Όταν τη ρώτησα γιατί, μου είπε ότι μπορεί να φαίνεται
έτσι επειδή έχει όλες αυτές τις γραμμές στο πρόσωπό της.



“Σε ενοχλούν γιαγιά;” τη ρώτησα.

“Καθόλου”, μου είπε. “Ξέρεις, σε αυτές τις
γραμμές φυλάω όλες μου τις αναμνήσεις!”


