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Μαριαλένα Σπυροπούλου

Ντανιέλα Σταματιάδη

Eπίμετρο: Θανάσης Χατζόπουλος

Σαν μέσα από έναν καθρέφτη πραγματοποιείται η μαγική συνάντηση 
του μωρού με τη μητέρα του. Μόλις γεννηθεί το παιδί και για τους 

πρώτους μήνες έχει ανάγκη το βλέμμα της μητέρας του για να χτίσει 
τον εσωτερικό του κόσμο και κυρίως τον τρόπο που θα αρχίσει να 
βλέπει τον εαυτό του σιγά σιγά. Κάπως έτσι ξεκινά το πρώτο του 

εσωτερικό ταξίδι, που ανοίγει τον δρόμο για όσα θα ακολουθήσουν.

Η ποίηση και το παραμύθι συναντούν  
την ψυχαναλυτική θεωρία  

σε ένα βιβλίο για αναγνώστες  
όλων των ηλικιών. 

Μπορείτε να σκανάρετε αυτό τον κωδικό  

με το smartphone ή το tablet σας, για να ακούσετε  

τη συγγραφέα να αφηγείται την ιστορία.

Μουσική: Χρήστος Αλεξόπουλος  
Ηχογράφηση: Artracks studios
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Θυμάσαι εκείνο το βράδυ;

Ήταν μεγάλο το φεγγάρι,
πανσέληνος ψιθύρισε η μαμά 
στο προσκεφάλι του μπαμπά.
Και τότε σκόνη από τη λάμψη του 
κατρακύλησε στην ψυχή της.
Μικρά αστράκια φώτισαν την κοιλιά της
και εσύ σαν μια μικρή έκρηξη φωτίστηκες.
Ένα τσαφ, από ένα φως απόκοσμο.





Εννιά μήνες η σκόνη χόρευε έναν χορό 
από παλιές σκιές του σύμπαντος.
Και εσύ σιγά σιγά,
σαν ένας μικρός θεός, 
έπαιρνες με τα χεράκια σου 
τη σκόνη των αστεριών 
και την έκανες σώμα.
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