Ο Γλσκούλης και ο Πατατούλης
κοσράστηκαμ πολύ….
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ΙΕΣΟΤ ΑΓΓΓΘΟ

ΚΕΠΖΑΓΩΓΟ: ΓΓΡΟΚΣΑ ΒΑΖΘΖΗΕ

Μηα θμνά θαη έκακ θαηνό μ Γιοθμύιεξ, πμο
ημκ ιέγακε έηζη επεηδή έηνςγε πμιιά γιοθά
θαη θαναμέιεξ, ήζειε κα πάεη μηα βόιηα ζημ
βμοκό.
Πήνε ιμηπόκ ηειέθςκμ ημ θίιμ ημο ημκ
Παηαηάθε, γαηί δεκ ήζειε κα πάεη μόκμξ ημο,
κα ένζεη θαη αοηόξ μαδί ημο.
Ο Παηαηάθεξ ημο είπε κα πάκε ανγόηενα ηε
βόιηα ημοξ γηαηί ηώνα δεκ μπμνμύζε. Μόιηξ
είπε λεθηκήζεη κα ηνώεη ηα παηαηάθηα ημο.
Ήηακ πμιύ κόζηημα θαη δεκ μπμνμύζε κα ηα
αθήζεη ζηε μέζε!
Αθμύ ηα έθαγε όια λεθίκεζε κα πάεη κα βνεη
ημ Γιοθμύιε. Ο Γιοθμύιεξ ημκ πενίμεκε με
ακοπμμμκεζία ζηεκ πόνηα ημο ζπηηημύ ημο.
- Έια θίιε μμο πάμε γνήγμνα, ημο είπε!
Καη έηζη μη δομ θίιμη άνπηζακ κα ηνέπμοκ
πνμξ ημ βμοκό. Μόιηξ όμςξ λεθίκεζακ ηεκ
ακαννίπεζε ζημ βμοκό, ιαπάκηαζακ θαη ημοξ
θόπεθε ε ακάζα!

Έκηςζακ θμοναζμέκμη θαη ηα πόδηα ημοξ δεκ
ημοξ ζήθςκακ. Δεκ είπακ δύκαμε μύηε θαη
θμονάγημ γηα κα ζοκεπίζμοκ. Τόηε λεθίκεζακ
κα ακανςηημύκηαη γηαηί αθμύ ήηακ μηθνά παηδηά
δεκ μπμνμύζακ κα ακεβμύκ εύθμια αοηό ημ
βμοκό, πμο δεκ ήηακ πηα θαη ηόζμ ρειό.
Ξαθκηθά μηα ζθέρε πέναζε θαη από ηςκ δύμ
ημ μοαιό. Μάιιμκ έθηαηγακ αοηά πμο έηνςγακ.
Ελάιιμο ημ είπε πεη θαη ε δαζθάια ημοξ ζημ
ζπμιείμ. «Ακ ηνώμε ζςζηά είμαζηε γενμί θαη

δοκαημί. Αιιηώξ

αηζζακόμαζηε

γένμη

θαη

θμοναζμέκμη».
Δεκ

έπνεπε

θαναμέιεξ,

κα

ηνώκε

παηαηάθηα,

ηόζα
γανηδάθηα

γιοθά,
θαη

ακαροθηηθά. Έπνεπε κα ηνώκε θαιύηενα ημ
θαγεηό ηεξ μαμάξ ημοξ. Ήηακ ζίγμονα πμιύ
θαιύηενμ από όια αοηά. Θα ημοξ γέμηδε
δύκαμε θαη εκένγεηα. Καη ζίγμονα ζα είπακ θαη
ιηγόηενα θηιά. Ο έκαξ θμίηαλε ημκ άιιμ! Είπακ
πμκηνύκεη θαη μη δύμ!

Εθεί ζημ βμοκό θαη ιίγμ πημ δίπια ήηακ θαη
μηα άιιε πανέα παηδηώκ. Ο Φνμοημύιεξ, μ
Κανμηάθεξ, μ Αγγμονάθεξ, ε Νημμαημύια, μ
Λαπακάθεξ, μ Χομμύιεξ, μ Κνεαημύιεξ, μ
Πμνημθαιάθεξ θαη μ Ψανμύιεξ.
Τα παηδηά αοηά ακέβαηκακ πμιύ εύθμια ημ
βμοκό! Έηνεπακ, θώκαδακ θαη θαηκόκημοζακ
κα είκαη όια πμιύ δοκαηά θαη πανμύμεκα.
Σε αοηά ηα παηδηά άνεζε κα ηνώκε ογηεηκά.
Έηνςγακ ημ θαγεηό ηεξ μαμάξ ημοξ θαη πμιιά
θνμύηα θαη ιαπακηθά!
Σημ ζπμιείμ πμο πήγαηκακ μαδί με ημ
Γιοθμύιε θαη ημκ Παηαηάθε πάκηα έηνςγακ
ογηεηκέξ ηνμθέξ.
Ο Γιοθμύιεξ θαη μ Παηαηάθεξ άνπηζακ κα
ζθέπημκηαη μήπςξ είκαη θαιύηενα θαη αοημί κα
αιιάλμοκ ηε δηαηνμθή ημοξ θαη κα ηνώκε
πενηζζόηενα

θνμύηα

θαη

ιηγόηενα γιοθά θαη παηαηάθηα.

ιαπακηθά,

θαη

Έηζη θαη αοημί ζα κηώζμοκ πανμύμεκμη θαη
δοκαημί! Άζε πμο ζα πάζμοκ θαη ηα πενηηηά
θηιά ημοξ.
Με αοηό ημκ ηνόπμ ζα δήζμοκ αοημί θαιά θαη
εμείξ θαιύηενα!
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