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Τα μικρά μεγάλα

Τα Χριστούγεννα είναι πιο όμορφα
όταν τα γιορτάζουμε παρέα!

Ο ποντικός και ο αρκούδος περιμένουν με ανυπομονησία  
τα Χριστούγεννα! Και φέτος ειδικά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά:  
ο αρκούδος έχει αποφασίσει να μην πέσει σε χειμερία νάρκη,  

ώστε να μπορέσει να ανταλλάξει δώρα με τον φίλο του.  
Τι όμορφα! Να όμως που ο αρκούδος παίρνει το δώρο  

του ποντικού και επιστρέφει στη σπηλιά του χωρίς  
να το ανοίξει! Γιατί άραγε; Μήπως δεν του αρέσει;  

Υπάρχει όμως κάτι που ο ποντικός δεν ξέρει...

Μια τρυφερή ιστορία για μικρούς και μεγάλους,  
ένα παραμύθι που μιλάει για την πραγματική  

μαγεία των Χριστουγέννων.
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Ολόγυρα μπισκότα που μυρίζουνε κανέλα,
στη μέση να κι ο ποντικός, που δένει την κορδέλα.

Το δώρο του τυλίγει μ’ ένα κόκκινο χαρτί,
να δώσει στον αρκούδο, που ’ναι φίλοι κολλητοί.



Ο αρκούδος πάντα έπεφτε σε νάρκη χειμερία 
κι έχανε τα Χριστούγεννα και όλη τη μαγεία. 
Μα φέτος συμφωνήσανε κι είπανε πως μαζί 
δεόντως θα γιορτάσουνε την όμορφη γιορτή.
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