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Σε μια μικρή πόλη, όχι πολύ μακριά από την Αθήνα, 

ζούσε η Κατερίνα. Μικρή η γειτονιά της μα τόσο όμορφη, 

με σπιτάκια, τα περισσότερα χαμηλά με κατακόκκινες 

στέγες, που ξεπρόβαλλαν μέσα από τα δέντρα και το 

πράσινο.

               



               



Η Κατερίνα ξεχώριζε από τις άλλες φίλες και συμμαθή-

τριές της. Ήταν μελαχρινή, με δυο ματάκια που πέταγαν 

σπίθες και δυο μαγουλάκια μόνιμα κόκκινα, σαν δυο 

μήλα. Ξέχασα να σας πω, πως η Κατερίνα δεν ήταν από 

εκείνα τα λεπτά σαν κλαράκια κοριτσάκια, που συνήθως 

έβλεπε γύρω της, και αυτό λιγάκι την ενοχλούσε. Ιδίως 

όταν πήγαινε να ψωνίσει κανένα καινούριο ρούχο και οι 

πωλήτριες, όλο γλύκα, έσκυβαν και της έλεγαν, «Τι θέλει 

η στρουμπουλούλα μας;», τα μαγουλάκια της γινόντου-

σαν ακόμα πιο κόκκινα και η Κατερίνα πολλές φορές τα 

ρουφούσε προς τα μέσα, μήπως και τα εξαφανίσει. Αλλά 

αυτά εκεί. Επίμονα και κόκκινα.

Το βράδυ στον ύπνο της, όμως, τα πάντα σχεδόν άλλα-

ζαν. Έκλεινε τα φώτα στο δωμάτιό της και με τα μάτια της 

ανοικτά, καρφωμένα στο ταβάνι, χανόταν στα όνειρά της. 

Μέσα σε αυτές τις λίγες στιγμές, που το μυαλό της πετού-

σε, συνέβαιναν όλα αυτά, που την ημέρα τής φαινόντου-

σαν τόσο μακρινά, τόσο απίθανα. Βέβαια, το άλλο πρωί 

τα πάντα είχανε γίνει σκόνη και η Κατερίνα με αγωνία περί-

μενε το βράδυ να βρει και πάλι το υπέροχο καταφύγιό της. 
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Ένα καταφύγιο μέσα στο οποίο η Κατερίνα δεν μεταμορ-

φωνόταν ακριβώς, αλλά γινόταν μια καλύτερη εικόνα του 

εαυτού της.

Σε ένα από αυτά τα μαγικά βράδια, όμως, συνέβη κάτι, 

που ούτε η ίδια η Κατερίνα, ακόμα και στα πιο τρελά της 

όνειρα μπορούσε να φανταστεί. Τα ματάκια της είχαν 

βαρύνει τόσο πολύ, που με κόπο τα κρατούσε ανοικτά 

στο ταβάνι, που την εμπόδιζε να πετάξει στον ουρανό. 

Μέχρι τη στιγμή, που αυτά τα μάτια άνοιξαν διάπλατα. Το 

ταβάνι έγινε ξαφνικά διάφανο, η όρασή της μπορούσε 

να διακρίνει και πέρα από αυτό και σιγά σιγά, μέσα στον 

μαύρο ουρανό, άρχισαν να ξεπροβάλλουν και τα πρώτα 

αστέρια. Και τα πρώτα αυτά αστέρια, αργά αργά πήρανε 

μορφή και κίνηση. Μα δεν ήταν αστέρια. Η Κατερίνα είχε 

κάνει λάθος. 
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Καθόταν και με το 

στόμα ανοιχτό από 

έκπληξη έβλεπε να 

την πλησιάζουν κάτι 

υπέροχα ονειρικά 

πλασματάκια, κορι-

τσάκια λιγνά και αέρι-

να, μικρά σαν την 

ίδια και τις φίλες της, 

αλλά τόσο εύθραυ-

στα και λαμπερά, 

που δεν έμοιαζαν 

με πραγματικά.

Όμως, αυτά τα πλα-

σματάκια είχαν μπει για 

τα καλά στο δωμάτιό της 

και τώρα βρίσκονταν γύρω της, πλάι της, σχεδόν μπο-

ρούσε να τα αγγίξει, ενώ εκείνα είχαν αρχίσει να της μιλά-

νε. Θα έβαζε στοίχημα πως ταυτόχρονα άκουγε και μια 

μαγευτική μουσική να συνοδεύει τις κινήσεις τους.
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