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«Στη γιαγιά Σοφία τη δική μου γιαγιά, 

και στη γιαγιά Βαρβάρα τη δική τους γιαγιά…

Που τις αγαπώ και τις δύο μέχρι 

τον ουρανό και πίσω…»

A. B.





Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Έλλη. Η Έλλη είχε ξανθά 

μαλλιά και μπλε μάτια, δεν ήταν ούτε πολύ μεγάλη ούτε όμως και μικρή. Της άρεσε...

 να ζωγραφίζει, να διαβάζει παραμύθια, να κολυμπάει και να τρώει γλυκά.



Της άρεσε επίσης να λέει αστεία και 

 να κοιμάται στο σπίτι της γιαγιάς της 

  με κάθε ευκαιρία που έβρισκε.



Η Έλλη την αγαπούσε πολύ τη γιαγιά της. Οι δυο τους 

έκαναν μαζί ωραία κόλπα και πολλές αταξίες. Έπαιζαν  

για ώρες τα απογεύματα και έφτιαχναν 

ολόκληρα χαλιά από παζλ. 

έπλεκαν στεφάνι 

από αγριολούλουδα 

την Πρωτομαγιά 

και το κρεμούσαν  

μαζί στην πόρτα... 

και στόλιζαν μαζί ένα τεράστιο δέντρο 

με κόκκινα στολίδια τα Χριστούγεννα. 

Ζύμωναν κουλουράκια  

για όλη την οικογένεια το Πάσχα, 



Το πιο ωραίο από όλα όσα έκαναν, όμως,  

ήταν ότι έλεγαν η μία στην άλλη τις σκέψεις  

και τα μυστικά τους.




