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Γίνεται ποτέ μια γιαγιά να είναι μικρή και 
πολύχρωμη; Γίνεται, λέει η ηρωίδα αυτού του 

βιβλίου. Είναι η γιαγιά η δική της, που μπορεί 
να παίζει, να ζωγραφίζει, να λέει παραμύθια, να 
γελάει και να γεμίζει ο κόσμος χρώματα! Γι’ αυτό 
και η εγγονή της θα προσπαθήσει να την κάνει 

γιαγιά όλων των παιδιών της τάξης της!
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Εχω μια γιαγιά μικρή και πολύχρωμη. Τη λέω μικρή γιατί είναι 
μικροκαμωμένη και της αρέσει το παιχνίδι όπως αρέσει 
σ’ εμάς, τα παιδιά. Τη λέω πολύχρωμη γιατί έχει όνομα 

πολύχρωμο. Τη λένε Ίριδα, δηλαδή «ουράνιο τόξο». Τη λέω και 
«καλοκαιριάτικη» πολλές φορές, γιατί όταν είμαστε μαζί έχουμε 
στο σπίτι καλοκαίρι, ακόμα κι αν έξω είναι χειμώνας.

Παίζουμε μαζί κάθε απόγευμα που λείπουν οι γονείς μου στις 
δουλειές τους. Κι όταν παίζουμε, αντί να δύσει ο ήλιος μπαίνει μες 
στο σπίτι κι ο τόπος πλημμυρίζει με χρώματα.
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Ενα από τ’ αγαπημένα μας παιχνίδια είναι το κρυφτό. 
Κρυβόμαστε μες στο σπίτι όπου μπορούμε. Και μπορούμε 
παντού! Γιατί η μικρή μου η γιαγιά χωράει κάτω από τα 

κρεβάτια, πίσω από τις πόρτες, κάτω απ’ το τραπέζι, πίσω απ’ τις 
κουρτίνες κι όπου αλλού βάλει ο νους σας.

Τη βρίσκω αμέσως! Τα φυλάει ξανά και ξανά, όμως δεν τη 
νοιάζει. Χαίρεται που γελάω ευχαριστημένη όταν λέω πρώτη 
«φτου!» εκεί που τα φυλούσε. Κι ας κάνει ότι στενοχωριέται...

Αποφασίζω να κερδίσει μια φορά κι εκείνη. Κρύβομαι πίσω 
από μια καρέκλα. Ε, δεν μπορεί, τώρα πια θα με δει... Φαίνομαι 
από παντού.

Και με βρίσκει.

Έτσι, τα φυλάω κι εγώ επιτέλους. Κι η γιαγιά μου γελάει.

Πώς μ’ αρέσει όταν γελάει η γιαγιά! Πώς μ’ αρέσει όταν παίζουμε!

9


	Giagia_Exof_Print
	GiagiaSelido_Print



