
μικρές καληνύχτες

Μια καλόκαρδη νεράιδα νονά, με αδυναμία στα γλυκά! 

Μια τούρτα γενεθλίων λαχταριστή, όλο χρώματα 

και καραμελωμένα στολίδια! Ένα κοριτσάκι που ’χει 

μόνο τη νονά για να τη φιλάει και έναν σκυλάκο, 

τον Πρίγκιπα, για να αγκαλιάζει ! Ένα πάρτι ! 

Και ένα μεγάλο μυστήριο: ποιος έφαγε την τούρτα 

και πώς θα γιορταστούν τα πιο ωραία γενέθλια;
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Μια φορά κι έναν καιρό... δηλαδή χτες ή σήμερα ή και αύριο...
Νάνοι και νεράιδες, δράκοι, μάγισσες και βασιλιάδες πάνε κι 
έρχονται ανάμεσα στα παραμύθια και στην αλήθεια. Δρόμο 
παίρνουν και δρόμο αφήνουν, φτάνουν στις άκρες του κόσμου 
κι ύστερα πάλι γυρίζουν πίσω. Και τέλος ζούνε και ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
  Για παιδιά μικρά με μεγάλη φαντασία και για νέους γονείς 
με πολλή όρεξη! Ιστορίες που διαβάζονται μέσα σε δέκα 
λεπτά! 
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Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια νεράι-

δα νονά λίγο αλλιώτικη από τις άλλες. 

Φυσικά είχε μαγικό ραβδί, με ένα μοβ 

αστέρι στην κορυφή, ξεκαρφωμένο απ’ 

τον ουρανό λίγο πριν την αυγή. Είχε και 

μυτερό καπέλο ροζ και φούστα φουσκω-

τή, φτιαγμένη απ’ τις πρωινές δροσοστα-

λίδες, και ένα πέπλο που αράχνες μαγι-

κές είχαν υφάνει μόνο γι’ αυτήν!
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Και λοιπόν; Αφού έμοιαζε με όλες τις 

άλλες νεράιδες νονές, γιατί τη λέμε αλ-

λιώτικη; Διότι ήταν λιγάκι γλυκατζού, μιας 

και της άρεσαν τα μπισκότα με τη σοκο-

λάτα, αλλά και τα σκέτα τα πασπαλισμέ-

να ζάχαρη, τα κουφέτα τα απλά, αλλά και 

τα γεμιστά, οι κουραμπιέδες, αλλά και τα 

μελομακάρονα, οι μαρμελάδες, αλλά και 

τα σιροπιαστά, οι μεγάλες τούρτες, αλλά 

και οι μικρές τάρτες, τα μουστοκούλου-

ρα, αλλά και τα κουλούρια τα πασχαλινά.

Ήταν μια πολύ τρυφερή νεράιδα νονά. 

Αγαπούσε όλα της τα βαφτιστήρια, όλα 

τα μοναχά κι ορφανά και φτωχά παι-

δάκια που είχε να φροντίζει. Και δεν 

ξεχνούσε κανένα σε γιορτή, γε-

νέθλια, Χριστούγεννα, 

Πάσχα. Θυμόταν 

μάλιστα κι άλλα 
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τόσα που οι νονοί τους ήταν αφηρημένοι 

και τα ξεχνούσαν. Μόνο που, πηγαίνο-

ντας να τους ευχηθεί, την έπιαναν λιγού-

ρες και έτρωγε τις λιχουδιές.
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Έτσι, το Πάσχα στα παιδάκια έφταναν 

μόνο τα παπούτσια και η πασχαλινή λα-

μπάδα με τους φιόγκους και τις κορδέ-

λες, γιατί στον δρόμο έτρωγε το σοκολα-

τένιο αυγό και τα κουλουράκια.

Τα Χριστούγεννα πήγαινε πάντα ωραίο 

παιχνίδι. Στα κοριτσάκια κουκλόσπιτο ή 

κούκλες με ωραία ρούχα, που συχνά μι-

λούσαν και έλεγαν «μαμά», και στα αγο-

ράκια κάστρα, ιππότες ή αυτοκινητάκια. 

Μόνο που έτρωγε τα ζαχαρωτά πολύχρω-

μα μπαστουνάκια του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου και εξαφάνιζε απ’ τις γιορταστι-

κές πιατέλες όλα τα γλυκά (κι αν δεν την 

έβλεπες μπορεί να έκανε μια μπουκιά και 

την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα). Τέτοια 

γλυκατζού ήταν.
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