
Η τυχερή µαύρη γάτα 
 

Η Λίλα είναι ένα µικρό, ψηλό κοριτσάκι µε µεγάλα µπλε 
κρυστάλλινα µάτια σαν της µαµάς της και καστανά, σγουρά µαλλιά. 
Λατρεύει τα ζώα και ειδικά τις µαύρες γάτες. Κι ας έλεγαν κάποιοι 
ότι αυτά τα πλάσµατα έφερναν ατυχία. Εκείνη τις αγαπούσε 
περισσότερο από κάθε άλλο ζώο.  

Όµως η ίδια δεν είχε γάτα στο σπίτι της γιατί η µαµά της, η Μαρία, 
ήταν αλλεργική σε αυτές και ούτε να τις βλέπει δεν ήθελε. Αλλά η 
Λίλα δεν µπορούσε χωρίς τις γάτες. Γι’ αυτό κάθε πρωί  πήγαινε και 
τάιζε κάποιες, που ζούσαν κοντά σε ένα στενό, µε πολλούς 
σκουπιδοτενεκέδες. Αγαπούσε όλες τις γάτες που ζούσαν στο στενό, 
αλλά περισσότερο από όλες αγαπούσε έναν κατάµαυρο γάτο που τον 
είχε ονοµάσει Κουτσοµάτη, καθώς του έλειπε ένα µάτι και ένα πόδι 
του κακοµοίρη. Όµως µια µέρα όλα έµελλαν να αλλάξουν. 

Ως συνήθως η Λίλα πήγε στο στενάκι µε τις γάτες να τις ταΐσει. Σε 
όλες πήγε ξηρά τροφή αλλά στον Κουτσοµάτη πήγε λιχουδιές. Όταν 
έφτασε, έβαλε σε όλες τις γάτες που νιαούριζαν και γουργούριζαν 
γύρω τους την ξηρά τροφή και πήγε να βρει τον Κουτσοµάτη για να 
του δώσει τις δικές του. Όταν τον βρήκε, του έβαλε την τροφή του και 
κάθισε να τον βλέπει να τρώει. Όµως ξαφνικά… 

-Νιάου! Νόστιµη η τροφή αλλά άλλη φορά φέρε µου µε γεύση 
χοιρινό όχι µε κοτόπουλο! 

-Μιλάς! τσίριξε η Λίλα τροµαγµένη και σηκώθηκε απότοµα από τη 
θέση της. 

-Ναι, της απάντησε ο Κουτσοµάτης. Δεν έχεις ξαναδεί γάτα που 
µιλά; την ρώτησε µε στόµφο. 

Η Λίλα δεν απάντησε. Δεν µπορούσε να πιστέψει αυτό που της 
συνέβαινε. Κάθισε πάλι. Μια ερώτηση της έτρωγε την περιέργεια.  

-Κουτσο…µάτη… πώς έχασες το µάτι και το πόδι σου; 
Εκείνος παρέµεινε σιωπηλός για λίγο. 
-Είσαι σίγουρη πως θέλεις να µάθεις την ιστορία; την ρώτησε. 
Η κοπέλα τον κοίταξε χαρούµενη. Τότε εκείνος ξεκίνησε να της 

αφηγείται την ιστορία του. 



-Ξέρεις…, δεν ήµουν πάντα µια αδέσποτη, ταλαιπωρηµένη γάτα. 
Κάποτε ήµουν ένα περήφανος σπιτόγατος που ζούσα µε τον 
ιδιοκτήτη µου… δεν θυµάµαι πια το όνοµά του, νοµίζω ότι άρχιζε από 
‘Νι’. Τελοσπάντων, κάθε µέρα µε τον ιδιοκτήτη µου ήταν και 
καλύτερη γιατί δεν ήταν µόνο εκείνος που µε φρόντιζε. Κάποιες 
φορές ερχόταν κι ένα ψηλό κορίτσι µε µοναδικά µπλε µάτια σαν 
κρύσταλλο και παίζαµε µαζί. Η ζωή ήταν τέλεια πέρα από κάθε 
άποψη. 

Όµως µια µέρα, µια µέρα που έχει µείνει χαραγµένη στη µνήµη 
µου από τότε, όταν βρήκα την µπαλκονόπορτα ανοικτή δεν 
δίστασα… Δεν είχα ξαναβγεί έξω και ήθελα να δω πώς ήταν ο έξω 
κόσµος. Έτσι έτρεξα µε όλη µου τη δύναµη και πήδηξα πάνω από το 
µπαλκόνι. Ήταν απίστευτα. Έξω υπήρχαν πανύψηλα κτήρια και 
πλήθη ανθρώπων, είδα τον δρόµο, έτρεξα και…δεν θυµάµαι πολλά 
µετά από αυτό. Θυµάµαι ότι ξύπνησα στο σπίτι του ιδιοκτήτη µου 
χωρίς πόδι και χωρίς µάτι. Ο ιδιοκτήτης µου φαινόταν νευρικός και 
όλη την ώρα έκανε κύκλους µέχρι που είπε – δεν θα το ξεχάσω ποτέ- 
‘Πώς θα της δείξω τον σακάτη;! θα στεναχωρηθεί… θα µε 
κατηγορήσει… Το βρήκα!… θα βάλω τον γάτο στον σκουπιδοτενεκέ και 
θα πω στην κόρη µου ότι χάθηκε…’ 

Όταν το άκουσα αυτό, η καρδιά µου γέµισε οργή. Σηκώθηκα και 
µε τα 3 πόδια που µου είχαν αποµείνει, έτρεξα όσο πιο γρήγορα 
µπορούσα από εκεί. Ο πόνος µου µπορεί να ήταν αβάσταχτος αλλά 
δεν συγκρινόταν µε την οργή, που µου έδινε κίνητρο για να συνεχίσω 
να τρέχω µέχρι που βρέθηκα εδώ. Αποφάσισα να µείνω… 

Τώρα ξέρεις και µπορείς να φανταστείς την υπόλοιπη ιστορία… 
Όµως… δεν µπορώ να ξεχάσω τη Μαρία… ήταν τόσο ψηλή, γλυκιά, 
όµορφη και κείνα τα µάτια… Αυτή µου λείπει περισσότερο από όλα». 

Με το που το άκουσε αυτό η Λίλα κατάλαβε! Ο ιδιοκτήτης του 
Κουτσοµάτη ήταν ο παππούς της ο Νικήτας και το κοριτσάκι η µαµά 
της. Σηκώθηκε αµέσως. 

-Έχω µια ιδέα. Θέλω να µε ακολουθήσεις. 
Εκείνος την κοίταξε διστακτικός, όµως µετά την ακολούθησε. 



Η Λίλα χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού της. Η µαµά της άνοιξε 
την πόρτα και αντίκρισε τον γάτο. Στην αρχή ήταν έτοιµη να φωνάξει 
ότι πάλι θα αρχίσει να φτερνίζεται, αλλά µόλις κοίταξε καλύτερα τον 
γάτο, κατάλαβε ότι ήταν ο αγαπηµένος της ο Νιαούρης, ο παλιός της 
γάτος που είχε χαθεί µυστηριωδώς. Η Λίλα όµως συνειδητοποίησε ότι 
η µαµά της βρισκόταν κοντά στον γάτο για αρκετή ώρα και δεν είχε 
φτερνιστεί ούτε µια φορά. Τότε την ρώτησε πονηρά. 

-Τι έπαθες µαµά και δεν φτερνίζεσαι; 
-Γλυκιά µου για να είµαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα αλλεργία στα 

γατιά, απλώς πίστευα ότι ο Νιαούρης δεν µε συµπαθούσε και γι’ αυτό 
έφυγε. Επειδή φοβόµουν λοιπόν ότι αυτό µπορεί να συµβεί πάλι και 
µε άλλες γάτες που θα υιοθετούσαµε αποφάσισα να πω αυτό το ψέµα 
για να αποφύγω την απόρριψη. 

Η Λίλα ήταν έτοιµη να κάνει την τελευταία και πιο σηµαντική 
ερώτηση. 

-Να τον κρατήσουµε; 
-Φυσικά, απάντησε η µαµά της χαϊδεύοντας τον γάτο της. 
Από τότε ο Νιαούρης έµενε µαζί τους ζώντας εµείς καλά και οι 

Νιαούρης καλύτερα. 
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