Επεισόδιο 8ο
Η Γιαγιά, η Ζαβολιά και η Έκπληξη
Ήταν Πέμπτη βράδυ. Η Ιολίνα και ο Κορονάκος
είχαν πάει για ύπνο, όταν ξέσπασε μία μεγάλη
καταιγίδα. Οι κεραυνοί ξύπνησαν την Ιολίνα.
Σηκώθηκε από το κρεβάτι της και πήγε στην
κουζίνα όπου είχε φως.
Η μαμά τηλεφωνούσε και μιλούσε
δυνατά «Να κάτσεις στα αυγά σου!
Έχω τόσες στεναχώριες... η γκρίνια
σου μου έλειπε!». Έκλεισε το τηλέφωνο
θυμωμένη.

«Τι

συμβαίνει

μαμά;»

ρώτησε η Ιολίνα. «Θα τα πούμε αύριο.
Άντε τώρα, πάμε για ύπνο» της είπε η μαμά της και την πήγε
πίσω στο κρέβατι της.
Η επόμενη μέρα πέρασε πολύ γρήγορα. Το Σάββατο το πρωί,
όταν πήγαν τα αδελφάκια να πάρουν το πρωινό τους, τα
περίμενε μια έκπληξη. Πάνω στο τραπέζι ήταν μια μηλόπιτα.
«Σαν της γιαγιάς!», αναφώνησαν και τα δυο μαζί.

«Ναι, είναι της γιαγιάς», είπε η μαμά. «Δεν άντεχε άλλο να
μη σας βλέπει και χθες το βράδυ, μόλις είχατε αποκοιμηθεί,
ήρθε

ξαφνικά

και

έφερε

και

τη

μηλόπιτα.

Μπήκε

προσεκτικά στο σπίτι με τη μάσκα της, σας είδε από μακριά
και έφυγε δακρυσμένη, αλλά χαρούμενη. Την έκανε τη
ζαβολιά της!». «Τώρα κατάλαβα γιατί έλεγες προχθές το
βράδυ να καθίσει στα αυγά της. Σου είπε ότι ήθελε να μας δει, έτσι;». «Ναι,
έτσι είναι Ιολίνα. Πήρε, όμως, όλες τις προφυλάξεις που έπρεπε για να
είμαστε όλοι ασφαλείς», πρόσθεσε η μαμά.
«Σήμερα υπάρχει ακόμη μια έκπληξη», είπε ο μπαμπάς. «Θα μαγειρέψετε
εσείς για το μεσημέρι το αγαπημένο σας φαγητό. Η γιαγιά μας
έχει γράψει τη συνταγή».
«Μα, πώς;», ρώτησαν ταυτόχρονα τα δυο αδελφάκια. Η
γιαγιά είχε την ιδέα. Έφερε κιμά, που τον είχε ήδη φτιάξει σε
ένα τάπερ, κανελόνια, τυρί φέτα και γάλα. Έγραψε και τα
βήματα της συνταγής σε ένα χαρτί. «Αλήθεια; Η γιαγιά είναι
καταπληκτική!», αναφώνησε η Ιολίνα.

Κατά τις 12:00 το μεσημέρι, τα αδελφάκια γέμισαν με κιμά και φέτα τα
κανελόνια, τα έβαλαν το ένα πλάι στο άλλο στο ταψί, και έριξαν το γάλα
μέχρι να τα σκεπάσει. Οι γονείς παρακολουθούσαν χαμογελαστοί. Μετά,
έβαλαν το φαγητό στο φούρνο. Μόνο δυο τρεις φορές η μαμά θέλησε να
δει εάν έγιναν τα κανελόνια. Όταν ήταν έτοιμα, εκείνη έβγαλε το ταψί
από το φούρνο και ο μπαμπάς έκανε βιντεοκλήση στη γιαγιά και τον
παππού για να τα δουν. Τι χαρά έκαναν όλοι μαζί! «Αυτό το φαγητό πολύ
το ευχαριστήθηκα! Είναι το καλύτερο φαγητό της ζωής μου!», είπε ο
Κορονάκος. «Είναι σαν τον καιρό που τρώγαμε όλοι
μαζί», πρόσθεσε η Ιολίνα.

Η γιαγιά τους ευχήθηκε καλή όρεξη και οι τέσσερεις
τους έκατσαν να φάνε το μεσημεριανό τους γεύμα.

Η γιαγιά των παιδιών έκανε μία αθώα ζαβολιά. Εσύ τι
εκπλήξεις μπορείς να κάνεις για να έρθεις πιο κοντά με την
οικογενειά

σου;

Στείλε

μας

τις

ιδέες

σου

στο

email

iolinakoronakos@gmail.com
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