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Στον όμορφο, τον μαγικό κόσμο της Τζίνας καλεί ο Γιώργος Λεμπέσης 
μικρούς και μεγάλους και όλους όσοι αγαπούν τα ταξίδια· τα ταξίδια του νου. 
Τα ωραιότερα. Σαν αυτό που έκανε η Τζίνα, η τυχερή! Που ξεκίνησε να βρει 
τον ύπνο της που, μέρες τώρα, τον είχε χάσει. Τον έψαχνε, τον γύρευε, μέχρι 
και κάτω απ' το πιατάκι του σκύλου κοίταξε, τίποτα! Και τον ήθελε τόσο. Είχε 
αποδιοργανωθεί, σκουντουφλούσε, χτυπούσε στους τοίχους από τη νύστα, 
«μπέρδευε το γάλα με την οδοντόκρεμα». Έτσι, «μια ξεχασμένη Τετάρτη, 
καρφωμένη ακριβώς στη μέση του μήνα», η επτάχρονη Τζίνα συγκέντρωσε 
όλη την οικογένεια και δήλωσε σοβαρή: «Απόψε θα πάω να βρω τον ύπνο 
μου. Αφού δεν είναι μέσα στο σπίτι θα ψάξω παντού...». «Να πας, παιδί μου, 
να πας. Και να μη γυρίσεις με άδεια χέρια...». Να πας, συμφώνησαν όλοι οι 
δικοί της, γεγονός που την παραξένεψε την κοπελίτσα, μια και ποτέ δεν την 
άφηναν να φύγει μόνη. Να πας! Και ο καθένας τής παρέδωσε από ένα κλειδί, 
πέντε συνολικώς, ενώ όλοι μαζί τής παρήγγειλαν: «Στο ταξίδι σου, το μόνο 
που θα χρειαστείς είναι να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά». «Με τα κλειδιά θ' 
ανοίξω τα μάτια μου;», αναρωτήθηκε, μα δεν μίλησε.  
Τα κλειδιά δεν ξεκλείδωναν τα μάτια της, αλλά κόσμους ανείδωτους, 
αστραφτερούς και πανέμορφους, που θα πει πως, πράγματι, της ανοίχτηκαν 
τα μάτια. Στη φαντασία. Και στο θαύμα. Σαν άλλη «Αλίκη στη Χώρα των 
θαυμάτων» και τι δεν είδε. Και με ποιους δεν μίλησε. Πόσα πλάσματα δεν 
γνώρισε.  
Κατ' αρχάς, ήταν το όχημα που σταμάτησε μαλακά, ακριβώς μπροστά της, 
νύχτα στην Πατησίων. Ένα ταξί. Μονόκυκλο. Μικρό μεν, αλλά τη χωρούσε, 
χωρούσε και τα μαλακά μαξιλάρια, χωρούσε και τα ιπτάμενα γυαλιστερά 
κορόμηλα (χωρίς κοτσάνι αυτά). «Μπες μέσα, μικρή μου», ακούστηκε μια 
φωνή. Και η Τζίνα, χρησιμοποιώντας το πρώτο κλειδί, άνοιξε και μπήκε. Αν 
ξαφνιάστηκε που ο οδηγός ήταν ένας ωραίος σκύλος, ο Ερμής, που φορούσε 
ασημί κασκέτο και μύριζε βανίλια; Μπα, καθόλου. Το ξεκίνημα ήταν η 
έκπληξη· το ταξί βρέθηκε να πετάει στα 32.000 πόδια. Και στα αμέτρητα 
παραμύθια και όνειρα. «Κύριε Σκύλε, ε, συγγνώμη, Κύριε Ερμή, τα ύψη τα 
φοβάμαι λίγο... Κι όταν φοβάμαι θέλω ν' ακούω παραμύθια. Αλήθεια, θα μου 



πείτε ένα;» «Εγώ δεν ξέρω να λέω παραμύθια, μόνο να τα ξεκινάω ξέρω», η 
απάντηση του Ερμή. Όντως. Το ξεκίνησε το παραμύθι. Με τις υπερμεγέθεις 
πεταλούδες, την πόρτα από σύννεφο, τα τεράστια λουλούδια, την πορτοκαλιά 
βελανιδιά, τον τεμπέλη, νυσταλέο και πεινασμένο δράκο που πήρε αγκαλιά το 
δεντράκι το γεννημένο από τα δάκρυά του...  
Ωραίο. Με μερικές εικόνες ασύλληπτες. Συμβολισμούς. Και με διαλόγους 
ζωηρούς, όλο απρόοπτα. Εξελίσσεται ήσυχα, με ρυθμό. Και με μια 
αυθόρμητη, όχι επίπλαστη αφέλεια. Μας άρεσε. Τα παιδιά θα απογειωθούν. 
Θα δουν τον κόσμο μέσα από χρωματιστές φυσαλλίδες, ακριβώς σαν αυτή 
που μετέφερε την Τζίνα πίσω στο σπίτι, χωρίς τα κλειδιά πλέον, με «τα 
ανοιχτά της μάτια» γεμάτα ανείπωτες παραστάσεις, με την ψυχή της να 
κουβαλά γνωριμίες, και πρώτα απ' όλα αυτήν του εαυτού της, και με τον ύπνο 
να την «κυλά γλυκά στον αέρα αποκοιμισμένη».  
 


