Επεισόδιο 18ο
Μία πολύ δυσάρεστη είδηση

Δευτερα 8/2/2021
«Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα η μέρα ήταν πολύ
χάλια. Ίσως η πιο δύσκολη μέρα από τότε που ήρθε στη
ζωή μας αυτός ο παλιο-ιός. Πέθανε ο αδερφός του
παππού μου, ο παππούς ο Γιώργος!
Πριν μερικές μέρες αρρώστησε και
τελικά μπήκε στο νοσοκομείο εξαιτίας
του κορονοϊού. Όλες αυτές τις μέρες
εγώ ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Oι γονείς μου και ο
παππούς και η γιαγιά ανησυχούσαν πολύ. Σήμερα το πρωί
τηλεφώνησαν στο μπαμπά. Εκείνος ταράχτηκε
και τότε το κατάλαβα: δεν θα τον ξαναδούμε τον παππού τον
Γιώργο..
Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, πλησίασε τη μαμά και άρχισαν να
ψιθυρίζουν. Έπειτα ήρθαν και είπαν σε εμένα και τον Κορονάκο ότι
ο παππούς ο Γιώργος δεν τα κατάφερε. Προσπαθούσε πολύ να
νικήσει τον ιό και να έρθει πίσω στο σπίτι.... Ο Κορονάκος
αναστατώθηκε πολύ και ρωτούσε τη μαμά πώς κόλλησε ο παππούς
αφού όλοι τον πρόσεχαν.
Εγώ, πάλι, άρχισα να ανησυχώ. Τι θα γίνει αν κολλήσει και ο
παππούς με τη γιαγιά; Και αν αρρωστήσουν και χρειαστεί να μπουν

στο νοσοκομείο; Εεε;;; Ξέρω, θα μου πεις ότι είναι φυσικό που
στενοχωριέμαι και ανησυχώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή τα
σκέφτομαι, θα συμβούν κιόλας… Αλλά θέλω να τα πω σε
κάποιον...Και τώρα που σου τα λέω εσένα νιώθω όλο και
καλύτερα... Σκέφτομαι αύριο να του γράψω ένα γράμμα. Θα
του πω ότι ήταν ο καλύτερος στον κόσμο και ότι θα μου λείψει!
Και με αυτά τα λόγια η Ιολίνα έκλεισε το ημερολόγιό της και το
έκρυψε μέσα στο συρτάρι. Σκούπισε τα ματάκια της, πήρε
αγκαλιά το αρκουδάκι της και κοιμήθηκε ήρεμη.

Παρασκευή 12/02/2021
Αγαπητό μου ημερολόγιο, έχω αρκετές μέρες να σου γράψω. Είμαι ακόμα πολύ
στεναχωρημένη. Σε όλους μας λείπει ο παππούς ο Γιώργος. Θέλω να μιλάω γι΄
αυτόν αλλά του αδελφού μου δεν του αρέσει.
Όμως, όσο μας λέει ο παππούς μας για τη ζωή του
και για όσα έζησε μαζί του νιώθω ότι είναι κοντά
μας. Μάλιστα αύριο που δεν θα έχουμε σχολείο, μας
υποσχέθηκε ο μπαμπάς ότι θα πάμε στο σπίτι του
παππού και της γιαγιάς, και θα φυτέψουμε στον
κήπο τους μία ελιά, που τόσο αγαπούσε ο παππούς
Γιώργος. Έτσι κάθε φορά που θα την φροντίζουμε
και θα την επισκεπτόμαστε θα τον θυμόμαστε.
Ανυπομονώ για την αυριανή μέρα!
Καληνύχτα, θα σου γράψω σύντομα!

Έχεις δοκιμάσει να γράψεις κι εσύ τις σκέψεις σου σε ένα
ημερολόγιο όταν κάτι σε στεναχωρεί;
Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com
Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο https://ibrt.gr/edu/IK
Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube
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