Επεισόδιο 22ο
Ξουτ Ξουτ Πάρτυ
Ο μπαμπάς κάθισε στο σαλόνι για να διαβάσει την εφημερίδα του. Τα
περισσότερα άρθρα είχαν τον ίδιο τίτλο :
«Ένας χρόνος με τον κορoνοϊό στη ζωή μας».
«Ένας

χρόνος

χωρίς

τη

δουλειά

μου»

σκέφτηκε στεναχωρημένα. Η Ιολίνα κάθισε
δίπλα του και διάβασε και αυτή τους τίτλους
σκεπτική.
«Μπαμπά, πέρασε κιόλας ένας
χρόνος και ακόμα να φύγει ο
κορoνοϊός; Δε θέλω να περάσει άλλος ένας χρόνος μέχρι να
τον ξεφορτωθούμε. Σε πιστεύω ότι θα φύγει...όπως είχες πει
ότι έγινε και με εκείνη την ισπανική γρίπη παλαιότερα... αλλά
τόσο καιρό δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά που μου
αρέσουν».

«Σε καταλαβαίνω Ιολίνα! Και εγώ στενοχωριομουν καθώς διάβαζα την
εφημερίδα. Ήταν δύσκολη η χρονιά που πέρασε. Αλλά χαίρομαι γιατί
είμαστε όλοι καλά... Οπότε λέω να το γιορτάσουμε! Θα πω στη μαμά να
κάνουμε ένα διαφορετικό πάρτυ. Θα είναι ένα πάρτυ για τα πρώτα
γενέθλια του κορονοϊού. Αλλά αντί να του ευχηθούμε χρόνια πολλά θα
του ευχηθούμε «Καλά ξεκουμπίδια!».Θα είναι
το πάρτυ ξουτ ξουτ κορονοϊέ,» είπε ο μπαμπάς
αποφασιστικά.
Η

μαμά

συμφώνησε

και

έφτιαξε μια τούρτα για τον
κορoνοϊό και έγραψε στην
κορυφή «Καλά ξεκουμπίδια»!
Ο μπαμπάς και η Ιολίνα αποφάσισαν να του γράψουν
ένα τραγούδι για να το τραγουδήσουν όλοι μαζί στο
σβήσιμο των κεριών. Ενώ ο Κορoνάκος ζωγράφισε μία
μεγάλη αφίσα για το πάρτι: Έβαλε τον κορονοϊό και ένα
τεράστιο εμβόλιο να τον κυνηγάει! Ήρθε η ώρα του πάρτι. Η μαμά έφερε
την τούρτα και άρχισαν να τραγουδούν:

Έπειτα έφαγαν την τούρτα και χόρεψαν. Αν και ο έξω-κορονοϊός δεν είχε
φύγει ακόμα, σίγουρα το πάρτι είχε καταφέρει να διώξει τον μέσακορονοϊό!

Γράψε ή ζωγράφισε και εσύ αυτά που σκέφτεσαι και νιώθεις
που ο κορονοϊός είναι εδώ και ένα χρόνο στη ζωή μας.
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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