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Σο ζεζηό και γλσκό παραμύθι ηων ζεγλσκών
Σε κηα καθξηλή ρώξα νη άλζξσπνη δνπλ επηπρηζκέλνη. Κνπβαινύλ
θξεκαζκέλν ζηε δώλε ηνπο έλα ζαθνπιάθη κε κηθξέο, απαιέο θνύζθεο, πνπ
ηηο ιέλε δεγιπθά, επεηδή δεζηαίλνπλ θαη γιπθαίλνπλ ηνπο αλζξώπνπο. Κάζε
θνξά πνπ θάπνηνο έρεη αλάγθε από έλα δεγιπθό, ην δεηά. Ο άιινο βάδεη ην
ρέξη ζην ζαθνύιη θαη ηνπ ην πξνζθέξεη.
Τα δεγιπθά είλαη αλεμάληιεηα. Όκσο απηό δε ζπκθέξεη ηελ θαθηά
κάγηζζα, πνπ δελ κπνξεί λα πνπιήζεη νύηε ηα θίιηξα ηεο, νύηε ηα ράπηα ηεο!
Απνθαζίδεη λα δεκηνπξγήζεη έιιεηςε, ζθπξίδνληαο ζην απηί ελόο ρσξηθνύ
όηη ηα δεγιπθά, πηζαλόλ, θάπνηα
ζηηγκή λα εθιείςνπλ. «Αλ ε
γπλαίθα ζνπ δίλεη ηα δεγιπθά
ηεο ζηνλ θαζέλα, δε ζα κείλεη
ηίπνηα γηα ζέλα». Ζ δήιηα, ε
ακθηβνιία, ε ππνςία θάλνπλ
ηελ εκθάληζή ηνπο... Ο ζύδπγνο αξρίδεη λα πξνζέρεη ηε γπλαίθα ηνπ, ε νπνία
ειέγρεη ηα παηδηά ηεο... Πνιύ γξήγνξα θνιιάεη όιν ην ρσξηό. Οη άλζξσπνη
δηζηάδνπλ λα αληαιιάμνπλ δεγιπθά. Ζ έιιεηςή ηνπο ηνύο θάλεη όιν θαη πην
ζιηκκέλνπο, όιν θαη πην ζθπζξσπνύο, αξξσζηαίλνπλ, καξαίλνληαη θαη
πεζαίλνπλ. Ζ κάγηζζα δελ πξνιαβαίλεη λα πνπιάεη ηα θίιηξα ηεο, αιιά
ηίπνηα δε γίλεηαη. Δπεηδή δε ζέιεη λα ράζεη όιε ηελ πειαηεία ηεο, αθνύ νη
άλζξσπνη αξρίδνπλ λα πεζαίλνπλ, επηλνεί έλα θόιπν. Πξνζθέξεη ζηνπο
ρσξηθνύο ζαθνπιάθηα θξπν-δαγθσληέο. Δίλαη κηθξέο θνύζθεο, πνπ κνηάδνπλ
θάπσο κε ηα δεγιπθά, αιιά όηαλ ηα παίξλεη θαλείο, αηζζάλεηαη παγσληά θαη
πνλάεη. Οη άλζξσπνη αξρίδνπλ λα αληαιιάζζνπλ θξπν-δαγθσληέο... Γελ
πεζαίλνπλ πηα, αιιά θαηαλαιώλνπλ πνιιά ράπηα θαη θίιηξα ηεο κάγηζζαο.
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Τόηε εκθαλίδεηαη ε Ενπιί Νηνπληνύ. Δίλαη κηα όκνξθε,
εγθάξδηα γπλαίθα, πνπ μέξεη λα κηιά ζηα παηδηά θαη ε νπνία
δελ έρεη αθνύζεη πνηέ γηα ηελ έιιεηςε ησλ δεγιπθώλ. Γίλεη
ειεύζεξα ζε όινπο, θάησ από ηα έθπιεθηα βιέκκαηα ησλ
ρσξηθώλ. Χακνγειά πνιύ, ηα παηδηά αηζζάλνληαη όκνξθα
καδί ηεο θη εθείλε ηα γεκίδεη ράδηα θαη θηιηά. Τα παηδηά ηε
ιαηξεύνπλ. Καη αξρίδνπλ λα αληαιιάζζνπλ δεγιπθά
δσξεάλ, εύθνια, γηα ηελ επραξίζηεζή ηνπο. Βιέπνληαο
απηό νη ελήιηθεο, γεκάηνη δπζπηζηία, αξρίδνπλ λα
θηηάρλνπλ θαλόλεο γηα λα ξπζκίζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ δεγιπθώλ... Τη ζα
γίλεη ζην κέιινλ;

Αθήνω ηε θανηαζία μου να ηαξιδέψει ζηε χώπα με ηα δεγλυκά και
βλέπω ηι γίνεηαι ζηο μέλλον.
Τα παηδηά άξρηζαλ λα κνηξάδνπλ δεγιπθά. Τα δεγιπθά δελ ηειείσλαλ
όζα θη αλ κνίξαδαλ. Ζ κάγηζζα πξνζπάζεζε λα ηα ζηακαηήζεη κα δελ ηα
θαηάθεξε.
Οη κεγάινη ην είδαλ θαη θαηάιαβαλ όηη όζν κνηξάδνπλ δεγιπθά απηά δελ
ηειεηώλνπλ θαη όηη ηα παηδηά ήηαλ θαη πάιη ραξνύκελα. Έηζη άξρηζαλ θαη
απηνί λα ηα κνηξάδνπλ θαη πάιη όπσο παιηά.
Βερόνικα
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ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΝΑ ΓΗΝΟΤΜΔ ΕΔΓΛΤΚΑ
Δπηπρώο όκσο ε Ενπιί Νηνπληνύ έπεηζε
ηνπο κεγάινπο λα δίλνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ
δεγιπθά. Τα πξάγκαηα ζην ρσξηό ήηαλ όπσο
θαη πξηλ.
Ζ κάγηζζα, κόιηο έκαζε όηη όια ήηαλ
όπσο θαη πξηλ, έγηλε θαηαθόθθηλε από ηνλ
ζπκό ηεο!!! Έηζη έθπγε από ην ρσξηό.
Καη δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα.
Μαρία Αγγελική

Πξόζθεξαλ ζηε κάγηζζα, ρσξίο λα μέξεη ηη ηξώεη, έλα δεγιπθό θαη
άιιαμε ραξαθηήξα θαη έγηλε θαιή. Τα δεγιπθά έγηλαλ πξαγκαηηθά γιπθά θη
έηζη δνύζαλ όινη επηπρηζκέλνη.
Σηελ αγνξά ππήξραλ πηα κόλν γιπθά αληί γηα δεγιπθά θαη όινη ζηελ πόιε
δνύζαλ κε γιπθά θαη κε λεξό θαη δνύζαλ επηπρηζκέλνη.
Διρήνη
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Οη κεγάινη ζπδεηνύζαλ πνιιέο ώξεο, όκσο ηειηθά δελ κπόξεζαλ λα
απνθαζίζνπλ. Σθέθηεθαλ λα κνηξάδνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ νξηζκέλν αξηζκό
δεγιπθώλ θάζε κέξα.
Σηελ αξρή ήηαλ όινη ραξνύκελνη. Όκσο ε κάγηζζα έβαιε πάιη ην ρεξάθη
ηεο θαη άξρηζαλ μαλά λα εκθαλίδνληαη ζιηκκέλα θαη ζθπζξσπά πξόζσπα.
Τόηε, ινηπόλ, ε Ενπιί Νηνπληνύ ζθέθηεθε θάηη
παξάμελν θαη σξαίν. Έθηηαμε καδί κε ηα παηδηά έλα
πνιύ σξαίν γιπθό θαη κέζα ζε απηό έβαιε πνιιά
δεγιπθά. Έλα παηδί έδσζε έλα θνκκάηη ζηελ κάγηζζα.
Τν ππόινηπν ην κνηξάζαλε ζηνπο κεγάινπο.
Καη μαθληθά έγηλε έλα ζαύκα! Ζ κάγηζζα μεηξειάζεθε
κε ηα δεγιπθά θαη ηε ραξά πνπ έλησζε θαη απνθάζηζε λα
θηηάρλεη κόλν θαιά θίιηξα. Φίιηξα αγάπεο.
Αγθαιηάζηεθαλ όινη θαη απνθάζηζαλ λα είλαη πάληα
ραξνύκελνη θαη αγαπεκέλνη.
Μελίνα

Δίραλ βάιεη έλαλ θαλόλα λα θύγνπλ γηα πάληα ηα
δεγιπθά από ηελ πόιε ηνπο. Ζ θαθηά κάγηζζα έδηλε ηηο
δειεηεξηώδεηο θξπνδαγθσληέο θαη έθαλε ηα παηδηά
άξξσζηα. Τα πξόζσπά ηνπο έγηλαλ πξάζηλα.
Γύν άληξεο όκσο έπηαζαλ ηελ θαθηά κάγηζζα
θαη ηελ πέηαμαλ ζην λεθξνηαθείν. Καη κεηά έζηεζαλ
γιέληη.
Καη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα.
Γιώργος
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ΚΑΝΟΝΔ
 Απαγορεύονηαι ηα ζεγλσκά
 Απαγορεύεηαι η Εοσλί Νηοσνηού
 Απαγορεύεηαι ηο μοίραζμα
Πεξλώληαο όκσο ν θαηξόο, ζηγά ζηγά νη ελήιηθεο άξρηζαλ λα
αληαιιάζζνπλ πάιη δεγιπθά θαη λα αηζζάλνληαη επηπρηζκέλνη.
Αιιά ε θαθηά κάγηζζα ήζειε λα ηνπο εκπνδίζεη. Έηζη απνθάζηζε λα πάεη
θαη λα ηνπο πεη όηη όζν δίλνπλ ηόζν ζα ηνπο ηειεηώλνπλ ηα δεγιπθά. Αιιά
δελ ηελ άθνπζαλ. Τόηε έθηηαμε κηα θξπνδαγθσληά γηα λα ηε δώζεη ζηε Ενπιί
Νηνπληνύ.
Ζ Ενπιί Νηνπληνύ λόκηδε όηη ήηαλ δεγιπθό. Δπραξίζηεζε ηε κάγηζζα
θαη ην έθαγε. Ακέζσο ιηπνζύκεζε. Τα παηδηά έθιαηγαλ.
Έλα κηθξό παηδάθη όκσο ηεο έδσζε έλα δεγιπθό θαη εθείλε μύπλεζε.
Έηζη ήηαλ όινη ραξνύκελνη. Σην ηέινο ε κάγηζζα έγηλε θαιή.
Καη δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα.
Μάνησ
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Οη θαλόλεο πνπ έβαιαλ είλαη:
- Γελ ζα μαλαδώζεηο δεγιπθά, θαηάιαβεο; είπε ν αγξόηεο.
- Γηαηί;
- Γηαηί κνπ ην είπε κηα θπξία.
- Τη θπξία;
- Δεεεε….
- Τη, δελ μέξεηο πνηα θπξία ζνπ είπε λα κελ μαλαδώζσ δεγιπθά ζηα
παηδηά;
- Ήηαλ ε κάγηζζα.
- Τη; Ζ κάγηζζα;

ΚΑΝΟΝΔ

- Ναη.
- Ναη, αιιά κελ ην πεηο ζε θαλέλαλ.
- Τν έρσ είδε πεη ζε όιν ην ρσξηό.
- Γελ ην πηζηεύσ. Απηό είλαη αδύλαηνλ.
- Καζόινπ, κα θαζόινπ αδύλαηνλ!
Γεύηεξνο θαλόλαο:
- Όηαλ ζα θνηκόζαζηε ζα βάινπκε θάκεξα γηα λα κελ δίλεηε δεγιπθά.
Καηαλνεηό;
- Ναη. Έγηλε, κπακπά!
Μεηά από πνιύ θαηξό νη θαλόλεο απηνί θαηαξγήζεθαλ. Ζ κάγηζζα
έζθαζε ζαλ θαξπνύδη από ηνλ ζπκό ηεο.
Κη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα.
Υαριλένια
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«Κανόνες ηων ζεγλσκών»
 Απαγορεύεηαι να μοιράζοσμε ζεγλσκά
 Απαγορεύεηαι η Εοσλί Νηοσνηού να είναι εδώ
Μεηά από ιίγν ε Ενπιί Νηνπληνύ έθπγε. Μόιηο έθπγε όια ηα παηδηά
ζηελνρσξήζεθαλ. Τν βξάδπ ηα παηδηά πήγαλ θξπθά θξπθά θη έθεξαλ θαη
πάιη ζηελ πόιε ηνπο ηε Ενπιί Νηνπληνύ.
Τν πξσί όινη ήηαλ θαιά θη όρη άξξσζηνη γηαηί μαλάξρηζαλ λα
κνηξάδνπλ δεγιπθά.
Τελ θαεκέλε ηε καγηζζνύια ηελ έπηαζαλ νη κατκνύδεο θαη δελ ηελ
άθεζαλ μαλά λα βγεη από ην ζπίηη ηεο.
Μαρκέλλα

Οη θαλόλεο πνπ έθηηαμαλ νη κεγάινη δελ άξεζαλ
θαζόινπ ζηα κηθξά παηδηά γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα δίλνπλ
θαη λα παίξλνπλ όζα δεγιπθά ήζειαλ ρσξίο λα ξσηήζνπλ
ηνπο γνλείο ηνπο γη’ απηό.
Έηζη πεξλνύζαλ νη κέξεο θαη θαλείο δελ ήηαλ ραξνύκελνο
θαη επηπρηζκέλνο όπσο πξηλ.
Μηα κέξα όκσο ηα παηδηά κε ηε Ενπιί Νηνπληνύ
απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ έλα κεγάιν δεγιπθό θαη λα ξίμνπλ κέζα έλα
καγηθό θίιηξν. Όπνηνο ζα έηξσγε από απηό ην γιπθό ζα έδηλε δεγιπθά ζε
όινπο ηνπο αλζξώπνπο, κηθξνύο θαη κεγάινπο, ρσξίο θαλόλεο.
Όινη άξρηζαλ λα δνθηκάδνπλ από απηό ην γιπθό θαη όινη άξρηζαλ λα
δίλνπλ πάιη δεγιπθά όπσο θαη πξηλ. Άθεζαλ ζηελ άθξε ηηο θξπν-δαγθσληέο
ηεο θαθηάο κάγηζζαο θαη απνθάζηζαλ λα κελ ηελ μαλαπηζηέςνπλ πνηέ πηα.
Έηζη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα.
Νόηης
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ηνπο
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πνιύ.

Τα

παηδηά έηξεμαλ λα πνπλ ηα λέα
ζηε Ενπιί Νηνπληνύ.
Μόιηο ην έκαζε απηό ε Ενπιί
Νηνπληνύ έηξεμε θαη κάδεςε ηα πξάγκαηά ηεο θαη έθπγε. Ήηαλ πνιύ
ζιηκκέλε γηαηί δελ κπνξνύζε λα κνηξάζεη αγάπε.
Τα παηδηά άξρηζαλ λα αξξσζηαίλνπλ θαη λα καξαίλνληαη. Οη γνλείο
πήγαλ θαη αγόξαζαλ θίιηξα θαη ράπηα από ηε κάγηζζα γηα λα θάλνπλ θαιά
ηα παηδηά ηνπο.
Τα παηδηά όκσο έγηλαλ ρεηξόηεξα. Εήηεζαλ από ηνπο γνλείο ηνπο λα
θέξνπλ πίζσ ηε Ενπιί Νηνπληνύ. Δίπαλ ζηνπο γνλείο ηνπο όηη ηνπο έιεηπε ε
αγάπε, ε θηιία, ηα ράδηα θαη ηα θηιηά.
Τελ επόκελε κέξα ε Ενπιί Νηνπληνύ επέζηξεςε θαη ζηα παηδηά πέξαζε
ε αξξώζηηα.
Καη δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα.
Βαζιλική
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Κανόνας 1ος: Γελ κνηξάδνπκε δεγιπθά.
Κανόνας 2ος: Παξαθνινπζνύκε αλ έρνπλ δεγιπθά ηα παηδηά καο.
Ζ κάγηζζα επραξηζηήζεθε πνιύ θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν άξρηζε λα
πνπιάεη ηα ράπηα ηεο.
Όκσο ηα παηδηά όηαλ θνηκόληνπζηαλ νη γνλείο ηνπο κνίξαδαλ ηα δεγιπθά
θαη γύξηδαλ πίζσ κε ηνπιάρηζηνλ πέληε δεγιπθά παξαπάλσ. Οη γνλείο ην
ππνςηάζηεθαλ θαη άξρηζαλ λα κνηξάδνπλ θαη απηνί. Αιιά ζθέθηεθαλ αη
έθαλαλ έλα ζρέδην. Να παίξλνπλ νη άλζξσπνη ηηο θξπν-δαγθσληέο θαη λα ηηο
πεηάλε ζηα ζθνππίδηα.
Απηό, ινηπόλ, θαη έθαλαλ. Σην ηέινο θαηάιαβαλ όηη ε κάγηζζα
πξνζπαζνύζε λα ηνπο θάλεη θαθό κε απηά πνπ ηνπο έδηλε. Απνθάζηζαλ,
ινηπόλ, λα κελ πάξνπλ ηίπνηα μαλά από ηελ κάγηζζα θαη λα ηεο θάλνπλ έλα
δώξν, ηηο δεζην-δαγθσληέο πνπ ζα ηελ έθαλαλ ρεηξόηεξα, αιιά ηεο είπαλ
ςέκαηα όηη ζα ηελ έθαλαλ θαιύηεξα.
Έηζη ηηο έθαγε θαη δελ ήηαλ θαιά. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ κπνξνύζε λα
θηηάμεη πηα θξπν-δαγθσληέο.
Καη δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα.
Νίκος
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Οη γνλείο ήζειαλ λα δηώμνπλ ηε Ενπιί Νηνπληνύ γηαηί ήηαλ
επεξεαζκέλνη από ηε κάγηζζα. Ζ θαξδηά ηνπο είρε παγώζεη.
Γελ ππήξρε κέζα ηνπο θαλέλα ζπλαίζζεκα. Έκνηαδαλ άδεηνη
θαη θελνί. Γελ κπνξνύζαλ λα ληώζνπλ ηίπνηα. Κάηη είραλ
πάζεη. Τα παηδηά ηνπο αληίζεηα ήηαλ επηπρηζκέλα θαη
ραξνύκελα.
Ζ κάγηζζα βιέπνληαο ηα παηδηά ραξνύκελα άξρηζε λα δειεύεη
ηόζν πνιύ πνπ αξξώζηεζε βαξηά από ηε δήιηα ηεο θαη πέζαλε. Τα
καγηθά θίιηξα έπαςαλ πηα λα έρνπλ δξάζε. Οη γνλείο ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη
ηα παηδηά ηνπο είραλ δίθην.
Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε ραξά από ην λα κνηξάδεζαη κε απηνύο πνπ
αγαπάο.
Ανδρέας

Μόιηο έκαζε ε θαθηά κάγηζζα πσο ε Ενπιί Νηνπληνύ έθεξε μαλά
πίζσ ηα δεγιπθά ηόηε ζθέθηεθε πσο γηα λα πνπιήζεη ηα δηθά ηεο θίιηξα
έπξεπε λα ηε δηώμεη από ηε κέζε.
Έηζη αλαθάιπςε έλα δειεηήξην ην νπνίν ζα πξόζθεξε κε κνξθή
αλαςπθηηθνύ ζηε Ενπιί. Όηαλ όκσο έδσζε ε θαθηά κάγηζζα ην αλαςπθηηθό
ζηε Ενπιί, εθείλε θαηάιαβε ακέζσο όηη ζα ηεο έθαλε θαθό θη έηζη δελ ην
δέρηεθε.
Πεξλώληαο ν θαηξόο θαη βιέπνληαο πσο ε κάγηζζα ήζειε λα ηεο θάλεη
θαθό ελεκέξσζε όζν πην γξήγνξα κπνξνύζε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ρσξηνύ.
Δθείλνη πάιη επεηδή αγαπνύζαλ πνιύ ηελ Ενπιί Νηνπληνύ πξνζπάζεζαλ λα
δηώμνπλ ηελ θαθηά κάγηζζα από ην ρσξηό θαη όηαλ ην θαηάθεξαλ απηό
ζπλέρηζαλ λα κνηξάδνπλ ηα δεγιπθά θαη δνύζαλ απηνί θαιά θη εκείο
θαιύηεξα.
Νικόλας
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Οη γνλείο απνθάζηζαλ όηη πξέπεη λα θύγεη ε Ενπιί Νηνπληνύ γηαηί είρε
επεξεάζεη ηα παηδηά ηνπο θαη λόκηδαλ όηη ζε ιίγν θαηξό δελ ζα είραλ ηη λα
θάλε. Ζ κάγηζζα είρε παγώζεη ηελ θαξδηά ηνπο θαη γεκάηνη δπζπηζηία
έδησμαλ ηε Ενπιί πνιύ καθξηά ζηελ Ακεξηθή.
Τα παηδηά δελ ήηαλ επηπρηζκέλα ηηο κέξεο πνπ έθπγε ε Ενπιί.
Σηακάηεζαλ λα γειάλε θαη έθιαηγαλ ζπλερώο. Τόζν πνιύ ηνπο έιεηπε. Οη
γνλείο είραλ απειπηζηεί θαη απνθάζηζαλ λα μαλαθαιέζνπλ ηε Ενπιί ζηε
ρώξα ηνπο.
Τν είπαλ ζηε κάγηζζα θαη απηή ηνπο μαλαζύκηζε όηη δελ ζα έρνπλ ηη λα
θάλε. Δθείλνη ηεο είπαλ όηη ζέινπλ λα είλαη ραξνύκελα ηα παηδηά ηνπο θαη
δελ ηνπο λνηάδεη αλ ζα κείλνπλ δεγιπθά. Γελ ζα μαλάπαηξλαλ πνηέ ηα θίιηξα
ηεο κάγηζζαο.
Ζ κάγηζζα πήγε ζπίηη ηεο. Εήιεςε ηόζν πνιύ πνπ πέζαλε από ηε δήιηα
ηεο γηαηί δελ είρε κέζα ηεο αγάπε.
Όηαλ επέζηξεςε ε Ενπιί όινη ήηαλ ηόζν ραξνύκελνη θαη έδεζαλ απηνί
θαιά θη εκείο θαιύηεξα.
Μαριηίνα
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Απνθαζίζαλε, ινηπόλ, όηη πξέπεη κέζα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή λα
βξνύλε ηξόπνπο λα αληαιιάζζνπλ δεγιπθά θαη όρη θξπν-δαγθσληέο. Οη
ρσξηθνί είπαλ όηη καδί κε ηα παηδηά ζα γεκίζνπλ ηνλ θόζκν κε αγάπε, θηιία
θαη ραξά.
Ξεθίλεζαλ, ινηπόλ, ηα παηδηά όια καδί λα θηηάρλνπλ ην πην κεγάιν
δεγιπθό ην νπνίν ζα ήηαλ γεκάην αγάπε, κε ζθνπό λα ην δώζνπλ λα ην θάεη
ε κάγηζζα θαη έηζη λα γίλεη λεξάηδα.
Μεηά από ιίγεο κέξεο είραλ ηειεηώζεη ην δεγιπθό. Με έθπιεμε ε
κάγηζζα είδε ηα παηδηά κπξνζηά ηεο λα ηεο πξνζθέξνπλ ην δεγιπθό. Τν
έθαγε θαη ακέζσο κεηακνξθώζεθε ζε θαιή λεξάηδα. Άξρηζαλ ηα θίιηξα ηεο
λα πξνζθέξνπλ αγάπε, θαινζύλε επγέλεηα θαη ραξά.
Καηάιαβε όηη κε ηελ θαθία, ην κίζνο δελ θαηαθέξλεηο ηίπνηα. Έηζη έγηλε
θίιε κε ηε Ενπιί Νηνπληνύ θαη νη δπν ηνπο καδί πξόζθεξαλ πνιιή αγάπε ζε
κηθξνύο θαη κεγάινπο.
Έηζη έδεζαλ επηπρηζκέλνη όινη καδί ρσξίο θαθία θαη κίζνο, παξά κόλν
αγάπε.
Μαριλίζα
ηράηος
Υαρά
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