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Στη Ζιλμπέρτ Γκοσιννύ

Πρόλογος

Δ

ΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗ από την πρώτη μου συνάντηση με

τον Ζαν-Ζακ Σενπέ, επειδή τον γνωρίζω από πάντα. Ήμουν
κοριτσάκι, όμως ακούω ακόμα και τώρα το γέλιο του, μαζί με
το γέλιο του πατέρα μου. Έτσι, μπορώ να πω με σιγουριά πως
ο Ζαν-Ζακ Σενπέ έχει κάτι κοινό με τον μικρό Νικόλα: είναι
κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας.
Η ιστορία αρχίζει στα μέσα του ’50 και ο Σενπέ διηγείται: «Μία
μέρα, συνάντησα τον Ρενέ Γκοσιννύ, που μόλις είχε έρθει από
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γίναμε αμέσως φίλοι».
Φίλοι, η λέξη-κλειδί του κόσμου που έχτισαν μαζί.
Έτσι λοιπόν, κάθε βδομάδα, από το 1959 ως το 1965, ο πατέρας μου και ο Σενπέ έχτιζαν μία ιστορία για τη Sud-Ouest
Dimanche. Πολλές από αυτές κυκλοφόρησαν σε πέντε συλλογές.
Για να γράψουν και να ζωντανέψουν τις περιπέτειες του μικρού Νικόλα, οι δύο φίλοι μοιράζονται τις παιδικές τους αναμνήσεις. Στο Μπουένος Άιρες ή στο Μπορντό, η κιμωλία κουβαλάει την ίδια πάντα μυρωδιά… Η ιδιοφυΐα των δύο δημιουργών
11

κατάφερε να μας κάνει να νιώσουμε τις περιπέτειες του Νικόλα
σαν προσωπικά μας βιώματα.
Ο πατέρας μου δεν πρόλαβε να μου διηγηθεί την παιδική του
ηλικία, ο θάνατός του σφράγισε τη δική μου.
Στις 5 Νοεμβρίου του 1977, ο Νικόλας, ο Ζοφρουά, ο Κλοταίρ, ο Γουρλομάτης και όλοι οι άλλοι έστρεψαν το βλέμμα τους
στα σύννεφα. Οι πρωταγωνιστές της φαντασίας γνωρίζουν, είμαι
βέβαιη γι’ αυτό, πως ένας δημιουργός δεν πεθαίνει ποτέ…
Για όλο αυτό το δημιούργημα, νιώθω άπειρη τρυφερότητα,
την τρυφερότητα που νιώθει κανείς για τα παιδικά χρόνια εκείνων που αγάπησε με πάθος. Κι ονειρεύομαι απολαμβάνοντας το
χιούμορ αυτών των δύο μάγων.
Μετά τον θάνατο του πατέρα μου, ο Σενπέ έμεινε για πάντα
ένας πιστός φίλος. Μία δυνατή και ζεστή φιλία ένωνε τη μητέρα
μου κι εκείνον. Όταν έτρωγε στο σπίτι μας ο Ζαν-Ζακ, τους άκουγα να γελούν μ’ ένα γέλιο που ανάβλυζε από τις μνήμες.
Ωστόσο δεν είχαν δημοσιευτεί όλες οι ιστορίες… Και η μητέρα μου, η Ζιλμπέρτ Γκοσιννύ, είχε μία επιθυμία: να δώσει στο
κοινό την ευκαιρία να ξανασμίξει με τον Νικόλα και την παρέα
του εκδίδοντας τις ανέκδοτες ιστορίες του μικρού αγοριού που
αγαπούσε τόσο. Για άλλη μία φορά, η ζωή αποφάσισε διαφορετικά, άλλο ένα χαμόγελο μάγεψε τα σύννεφα. Η μητέρα μου δεν
πρόλαβε να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία της.
Συναντηθήκαμε ξανά με τον Ζαν-Ζακ Σενπέ σ’ ένα εστιατόριο στο Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε. Του έδειξα ένα προσχέδιο των
κειμένων του πατέρα μου συνοδευμένο από τα δικά του σκίτσα.
Τον βλέπω μπροστά μου, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε,
να περιεργάζεται τα ίδια του τα σχέδια… ύστερα από σαράντα
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χρόνια… χαμογελώντας (και τι χαμόγελο!). Με ενθουσιασμό
δέχτηκε αμέσως να συνεργαστούμε.
Θα συνοδεύσουμε μαζί τον Νικόλα στο σχολείο. Θα τον κρατάμε και οι δύο από το χέρι.
Αν και οι διακοπές κράτησαν τόσο πολύ, ο πολυσυζητημένος
μαθητής δεν έχει αλλάξει.
Ογδόντα ιστορίες, λοιπόν, και περίπου διακόσια πενήντα σχέδια θα μας μιλήσουν πάλι γι’ αυτόν. Γι’ αυτόν και τα φιλαράκια
του: τον Ανιάν, τον Αλσέστ, τον Ρούφους, τον Εντ, τον Κλοταίρ,
τον Μεξάν… Και τον Ζοφρουά, που σ’ αυτή τη συλλογή έχει τη
μερίδα του λέοντος. Ο Ζοφρουά είναι αυτός που έχει πολύ πλούσιο μπαμπά. Για πρώτη φορά, προσκαλεί τον Νικόλα στο σπίτι
του: «Έχει μία πισίνα σε σχήμα μπριζόλας και τραπεζαρία μεγάλη σαν εστιατόριο».
Παρ’ όλ’ αυτά, ο Αλσέστ, ο χοντρούλης που τρώει ασταμάτητα, παραμένει ο κολλητός του Νικόλα.
«Στο σπίτι μας, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς» του είπα
«θα έχουμε τη γιαγιά, τη θεία Δωροθέα και τον θείο μου τον Ευγένιο».
«Στο δικό μας» μου είπε ο Αλσέστ «θα έχουμε γαλοπούλα γεμιστή».
Είμαι κι εγώ πια μαμά ενός μικρού αγοριού κι ενός μικρού
κοριτσιού. Γι’ αυτόν τον λόγο, το δίχως άλλο, σκέφτηκα πως είχε
έρθει η ώρα να κυκλοφορήσουν αυτοί οι κρυμμένοι θησαυροί.
Δε νομίζω να υπάρχει ομορφότερος τρόπος να μιλήσω στα παιδιά μου για τον παππού τους.
Πέρα από την προσωπική μου ανάγκη, ένιωσα πως ήμουν
υποχρεωμένη να δημοσιεύσω αυτές τις ανέκδοτες ιστορίες. Εί13

ναι αφιερωμένες, βέβαια, σε όλους όσοι ανακάλυψαν την απόλαυση της ανάγνωσης χάρη στον μικρό Νικόλα, αλλά και σε
όσους πήραν πρόσφατα τον δρόμο του σχολείου.
Η δύναμη αυτού του έργου είναι η γοητεία που ασκεί στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους. Τα παιδιά αναγνωρίζουν τον εαυτό τους και οι μεγάλοι ξαναθυμούνται.
Άννα Γκοσιννύ

Εισαγωγικό σημείωμα
για την ελληνική έκδοση

Ο

να μεταφράσω το βιβλίο Ο μικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες, η συγκίνηση και η χαρά που ένιωσα
ήταν πολύ έντονες. Και ήταν επίσης ολοφάνερο πως αυτό δεν
είχε να κάνει με την επαγγελματική ικανοποίηση που μπορεί να
νιώσει κανείς για μια πρόταση που του κάνουν. Ο μικρός Νικόλας υπήρξε σύντροφος των παιδικών μου χρόνων, σύμμαχος στις
αταξίες και στις κρυφές μου σκέψεις· με έκανε να γελάω και να
ονειρεύομαι πως είμαι κι εγώ μέλος μιας παρέας όπως η παρέα
του Νικόλα. Το περίεργο ωστόσο είναι πως, μεγαλώνοντας, κάθε φορά που ξαναδιάβαζα κάποια ιστορία του μικρού Νικόλα, η
ανάγνωση άλλαζε, γιατί ήμουν πια σε θέση να διαβάζω πίσω από
τις γραμμές, να πιάνω το κριτικό βλέμμα των δύο δημιουργών
απέναντι στον κόσμο των ενηλίκων, τον αυτοσαρκασμό τους σε
σχέση με την επίφαση σοβαρότητας που κουβαλάμε όλοι εμείς
οι μεγάλοι θέλοντας να καλύψουμε τις αδυναμίες μας… Έτσι
λοιπόν, οι ιστορίες του μικρού Νικόλα συνέχιζαν ν’ αποτελούν
ένα επίκαιρο βιβλίο στη βιβλιοθήκη μου, που μ’ έκανε πάντα να
ΤΑΝ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ
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διασκεδάζω και να σκέφτομαι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί και το εντελώς ξεχωριστό χάρισμα αυτού του βιβλίου.
Ο Γκοσιννύ και ο Σενπέ δημιούργησαν τον μικρό αυτόν ήρωα
και την παρέα του στη δεκαετία του ’60. Όπως είναι λοιπόν φυσικό, ο Νικόλας, ο Αλσέστ, ο Ανιάν, ο Μεξάν, ο Ζοφρουά, ο
Κλοταίρ, ο Εντ, οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, οι γείτονες και
οι δάσκαλοί τους κινούνται στο πλαίσιο της γαλλικής μικροαστικής και μεσοαστικής κοινωνίας εκείνης της δεκαετίας. Γι’ αυτούς
η απόκτηση τηλεφώνου και τηλεόρασης αποτελεί ένα μικρό θαύμα και ένα προνόμιο, αρχικά των πιο ευκατάστατων, η αγορά
αυτοκινήτου απαιτεί θυσίες, οι δίσκοι είναι από βινύλιο και παίζονται σε πικάπ. Τα πρώτα μεγάλα πολυκαταστήματα ανοίγουν
τις πόρτες τους και ξεμυαλίζουν τις μαμάδες-νοικοκυρές, οι γυναίκες επιχειρηματολογούν με πάθος για να πείσουν τους συζύγους τους πως πρέπει να πάρουν κι αυτές δίπλωμα οδήγησης και
οι δάσκαλοι στα σχολεία βάζουν τους μαθητές τιμωρία όρθιους
στην αυλή, με το πρόσωπο στον τοίχο. Παρ’ όλ’ αυτά, πιστεύω
πως οι σημερινοί μικροί αναγνώστες, διαβάζοντας τις περιπέτειες του Νικόλα, δε θα βρουν τίποτα που να τους ξενίζει, τίποτα
που να τους φαίνεται παρωχημένο. Οι βάσεις πάνω στις οποίες
χτίζουν, δομούν τη ζωή και την ψυχολογία των ηρώων τους ο
Σενπέ και ο Γκοσιννύ είναι διαχρονικές· τα συναισθήματα και οι
ανησυχίες που εκφράζουν θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι τα
δικά μας συναισθήματα και οι δικές μας ανησυχίες. Όσο για την
τρυφερή, οξυδερκή κι ευαίσθητη ματιά των παιδιών, αυτή δεν
αλλάζει ποτέ. Επιπλέον, εγώ προσωπικά ως αναγνώστρια, όταν
διαβάζω τις ιστορίες του μικρού Νικόλα, επιστρέφω σ’ έναν κόσμο στον οποίο τα παιδιά παίζουν στον δρόμο και φτιάχνουν κό16

σμους με τη φαντασία τους, χωρίς να χρειάζονται πληθώρα παιχνιδιών και χωρίς να δέχονται καταιγισμό ψηφιακών εικόνων,
και τότε μου φαίνεται σαν ν’ ανοίγει ξαφνικά κάποιο παράθυρο
και σαν να με δροσίζει ένα καθαρό αεράκι.
Εύχομαι πραγματικά όσοι βρεθούν με τις ανέκδοτες ιστορίες
του μικρού Νικόλα στα χέρια τους να τις αγαπήσουν όσο τις αγάπησα κι εγώ.
Μελίνα Καρακώστα
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Το σχολείο ξαναρχίζει

H

ΜΑΜΑ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΑΥΡΙΟ θα πάμε ν’ αγοράσουμε πράγματα για

το σχολείο που ξαναρχίζει.
– Τι πράγματα; ρώτησε ο μπαμπάς.
– Πολλά πράγματα, απάντησε η μαμά. Να, μία καινούρια
τσάντα, μία κασετίνα και, φυσικά, παπούτσια.
– Πάλι παπούτσια; φώναξε ο μπαμπάς. Για όνομα του Θεού!
Τι τα κάνει τα παπούτσια του, τα τρώει;
– Όχι, αλλά τρώει όλη του τη σούπα, κι έτσι μεγαλώνει, είπε
η μαμά. Κι όταν μεγαλώνει, μεγαλώνουν και τα πόδια του.
Την άλλη μέρα, πήγα για ψώνια με τη μαμά και τσακωθήκαμε λίγο για τα παπούτσια. Εγώ ήθελα αθλητικά, αλλά η μαμά είπε πως θα μου αγόραζε γερά δερμάτινα παπούτσια και πως, αν
δεν ήμουν ευχαριστημένος, θα γυρίζαμε στο σπίτι, κι αυτό δε θα
άρεσε καθόλου στον μπαμπά.
Ο υπάλληλος στο μαγαζί ήταν πολύ καλός. Μου έδωσε να
δοκιμάσω ένα σωρό παπούτσια κι εξηγούσε στη μαμά πως όλα
ήταν πολύ ωραία, όμως η μαμά δεν μπορούσε ν’ αποφασίσει και
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μετά είδε κάτι καφέ παπούτσια που της άρεσαν και με ρώτησε αν
τα ένιωθα άνετα στα πόδια μου κι εγώ είπα ναι, για να μη στενοχωρήσω τον υπάλληλο, όμως τα παπούτσια με έσφιγγαν λίγο.
Και μετά η μαμά μού αγόρασε μια φοβερή τσάντα και με τις
τσάντες διασκεδάζουμε πολύ στο σχόλασμα, τις πετάμε στα πόδια των συμμαθητών μας και τους βάζουμε τρικλοποδιές, και γι’
αυτό βιάζομαι τρομερά να ξαναδώ τους φίλους μου, και μετά η
μαμά μού αγόρασε μία κασετίνα που μοιάζει με θήκη πιστολιού
και που μέσα, αντί για πιστόλι, έχει μία ξύστρα που μοιάζει με
αεροπλάνο, μία γόμα που μοιάζει με ποντίκι, ένα μολύβι που
μοιάζει με φλογέρα κι ένα σωρό άλλα πράγματα που μοιάζουν
με διάφορα άλλα και που με όλα αυτά θα κάνουμε πάλι ένα σωρό παλαβομάρες στην τάξη.
Το βράδυ, όταν ο μπαμπάς είδε όλα όσα μου αγόρασε η μαμά,
μου είπε ότι ελπίζει πως θα προσέχω τα πράγματά μου, κι εγώ του
είπα ναι. Είναι αλήθεια πως εγώ προσέχω πολύ τα πράγματά μου,
αν και η ξύστρα έσπασε πριν από το βραδινό φαγητό, την ώρα
που έκανα πως βομβαρδίζω το ποντίκι, και ο μπαμπάς θύμωσε
και είπε ότι, από τότε που γυρίσαμε από τις διακοπές, ήμουν ανυπόφορος και πως ανυπομονούσε ν’ αρχίσει το σχολείο.

Πρέπει να σας πω πως τα σχολεία ξανανοίγουν σε λίγο, αλλά
εγώ, ο μπαμπάς και η μαμά έχουμε καιρό που γυρίσαμε από τις
διακοπές.
Ήταν πολύ ωραία στις διακοπές και διασκεδάσαμε φοβερά.
Πήγαμε στη θάλασσα κι εγώ έκανα απίστευτα πράγματα. Κολύμπησα στα βαθιά και ύστερα στην παραλία κέρδισα έναν διαγωνισμό και μου χάρισαν δύο βιβλία με ζωγραφιές κι ένα φανάρι.
Άσε που μαύρισα πολύ από τον ήλιο και ήμουνα πολύ ωραίος.

Φυσικά, όταν έφτασα στο σπίτι, ήθελα να δείξω στους φίλους
πόσο μαυρισμένος ήμουνα, αλλά αυτό είναι το άσχημο όταν γυρίζεις, δε βλέπεις τους φίλους σου. Ο Αλσέστ –αυτός που μένει
πολύ κοντά στο σπίτι μου και που είναι ο καλύτερός μου φίλος,
ένας χοντρός που τρώει συνεχώς– έλειπε. Ο Αλσέστ πηγαίνει κάθε χρόνο με τους γονείς του στον θείο του που είναι χασάπης στην
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Οβέρν. Αλλά ο Αλσέστ αργεί να φύγει για διακοπές, γιατί, για να
πάει στον θείο του, πρέπει πρώτα να περιμένει να γυρίσει ο θείος
του από τις διακοπές του στην Κυανή Ακτή. Ο κύριος Κομπανί, ο
μπακάλης της γειτονιάς, όταν με είδε, μου είπε πως ήμουνα πανέμορφος, πως έμοιαζα με σοκολατάκι και μου έδωσε σταφίδες
και μία ελιά, αλλά αυτός δεν είναι το ίδιο με τους φίλους μου.

Και είναι άδικο αυτό, γιατί, άμα είναι να μη σε βλέπει κανείς,
τι νόημα έχει να μαυρίζεις, και ήμουνα πολύ κακόκεφος κι ο μπαμπάς μου είπε πως έχει βαρεθεί κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια
και πως δεν έχει καμία όρεξη να είμαι ανυπόφορος μέχρι ν’ ανοίξουν τα σχολεία.
– Θα είμαι κάτασπρος όταν πάω σχολείο! είπα.
– Πώς του κόλλησε πάλι αυτό! φώναξε ο μπαμπάς. Από τότε
που γύρισε από τις διακοπές, μόνο το μαύρισμά του σκέφτεται…
Άκουσε, Νικόλα, ξέρεις τι θα κάνεις; Θα πας στον κήπο και θα
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κάνεις ηλιοθεραπεία. Έτσι, θα πάψεις να μου σπας τα νεύρα, κι
όταν θα πας στο σχολείο, θα είσαι ένας μικρός Ταρζάν.
Τότε εγώ πήγα στον κήπο, αλλά δεν είναι το ίδιο με την παραλία, άσε που είχε και σύννεφα.
Και μετά με φώναξε η μαμά:
– Νικόλα! Μα τι κάνεις ξαπλωμένος στο γρασίδι; Δε βλέπεις
πως άρχισε να βρέχει;
Η μαμά είπε πως αυτό το παιδί θα την τρελάνει και εγώ μπήκα στο σπίτι. Και ο μπαμπάς, που διάβαζε εφημερίδα, με κοίταξε
και μου είπε πως είχα μαυρίσει και πως τώρα έπρεπε να σκουπίσω το κεφάλι μου γιατί ήμουνα μούσκεμα.
– Ψέματα! φώναξα. Δε μαύρισα καθόλου! Θέλω να ξαναπάω στην παραλία!
– Νικόλα! φώναξε ο μπαμπάς. Θα μου κάνεις τη χάρη να είσαι ευγενικός και να μη λες ανοησίες! Αλλιώς, θα πας στο δωμάτιό σου και δε θα φας! Κατάλαβες;

Εγώ τότε έβαλα τα κλάματα, είπα πως ήταν άδικο και πως θα
έφευγα από το σπίτι και πως θα πήγαινα μόνος μου στην παραλία και πως προτιμούσα να πεθάνω παρά να είμαι κάτασπρος και
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η μαμά έφτασε τρέχοντας από την κουζίνα και είπε πως είχε βαρεθεί ν’ ακούει φωνές όλη μέρα και πως, αν αυτό ήταν το αποτέλεσμα των διακοπών, εκείνη προτιμούσε να μείνει του χρόνου
στο σπίτι και να πάμε μόνοι μας, ο μπαμπάς κι εγώ, διακοπές,
γιατί εκείνη δεν είχε καμία όρεξη.
– Εσύ επέμενες να ξαναπάμε φέτος στο Μπαιν-λε-Μερ, απάντησε ο μπαμπάς. Κι ούτε φταίω εγώ αν ο γιος σου έχει λόξες και
γίνεται ανυπόφορος όταν είναι στο σπίτι!
– Ο μπαμπάς μού είπε πως, αν πήγαινα στον κήπο, θα γινόμουν σαν τον Ταρζάν, εξήγησα. Αλλά δε μαύρισα καθόλου!
Τότε η μαμά γέλασε, είπε πως με έβρισκε ακόμα πολύ μαυρισμένο, πως ήμουν ο μικρός της Ταρζάν και πως ήταν σίγουρη
ότι στο σχολείο θα ήμουν ο πιο μαυρισμένος από όλους. Και μετά μου είπε να πάω να παίξω στο δωμάτιό μου και πως θα με
φώναζε για να φάω.
Στο τραπέζι, προσπάθησα να μη μιλήσω στον μπαμπά, αλλά
αυτός μου έκανε ένα σωρό γκριμάτσες κι εγώ γέλασα και είχε
πολλή πλάκα. Η μαμά είχε φτιάξει μηλόπιτα.
Και μετά, την άλλη μέρα, ο κύριος Κομπανί μάς είπε πως οι
Κοντοπλάκα θα γύριζαν σήμερα από τις διακοπές τους. Ο κύριος
και η κυρία Κοντοπλάκα είναι οι γείτονές μας, που μένουν στο
σπίτι που είναι ακριβώς δίπλα μας και που έχουν μία κόρη που
λέγεται Μαρί-Εντβίζ, που είναι στην ηλικία μου, με κίτρινα μαλλιά και γαλάζια μάτια πολύ όμορφα.
Εγώ τότε στενοχωρήθηκα πολύ, γιατί ήθελα να με δει η Μαρί-Εντβίζ κατάμαυρο, αλλά δεν είπα τίποτα στον μπαμπά, γιατί ο
μπαμπάς με είχε προειδοποιήσει πως, αν ξαναμιλούσα για μαύρισμα, θα γινόταν χαμός.
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Επειδή λοιπόν είχε ήλιο, καθόμουν στον κήπο και κάθε τόσο
έτρεχα στο μπάνιο για να κοιταχτώ στον καθρέφτη, αλλά δε μαύριζα, και σκέφτηκα πως θα ξανακαθόμουν για λίγο στον κήπο
και πως, αν και πάλι δε μαύριζα, θα το έλεγα στον μπαμπά.
Και τη στιγμή που βγήκα στον κήπο, το αυτοκίνητο των Κοντοπλάκα σταμάτησε μπροστά στο σπίτι τους, με ένα βουνό βαλίτσες στη σκεπή.
Και μετά η Μαρί-Εντβίζ βγήκε από το αυτοκίνητο, κι όταν με
είδε, μου κούνησε το χέρι.
Κι εγώ έγινα κατακόκκινος.
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Οι Ανίκητοι

Ε

ΜΕΙΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ μία συμμορία… Το σκέφτηκε ο Ζοφρουά.

Μας είπε στο διάλειμμα πως είχε διαβάσει ένα βιβλίο όπου κάποιοι φίλοι έφτιαχναν μία συμμορία και μετά έκαναν τρομερά
πράγματα. Προστάτευαν τον κόσμο από τους κακούς, βοηθούσαν τους φτωχούς, έπιαναν ληστές, έσπαγαν μεγάλη πλάκα.
– Το όνομα της συμμορίας θα είναι οι Ανίκητοι, όπως στο
βιβλίο. Θα μαζευόμαστε μετά το σχολείο στην αλάνα, μας είπε ο
Ζοφρουά. Το σύνθημα θα είναι: «Αδάμαστο θάρρος!».
Όταν έφτασα στην αλάνα, ο Ζοφρουά, ο Ρούφους, ο Εντ, ο
Αλσέστ και ο Ζοακίμ ήταν κιόλας εκεί. Είχα αργήσει λίγο, γιατί
με είχε κρατήσει η δασκάλα μετά το μάθημα για να μου πει πως
έλυσα λάθος ένα πρόβλημα της αριθμητικής. Πρέπει να πω στον
μπαμπά να είναι πιο προσεχτικός.
– Το σύνθημα; με ρώτησε ο Αλσέστ φτύνοντας ψίχουλα στο
πρόσωπό μου. Ο Αλσέστ τρώει συνέχεια. «Αδάμαστο θάρρος»
είπα εγώ. «Πέρνα» μου είπε εκείνος.
Η αλάνα είναι καταπληκτική. Παίζουμε συχνά εκεί. Έχει χορ34

τάρι, γάτες, κονσερβοκούτια, λάστιχα κι ένα παλιό αυτοκίνητο
χωρίς ρόδες, που είναι όμως πολύ διασκεδαστικό, βρρουμ, βρρουμ! «Θα συνεδριάζουμε μέσα στο αυτοκίνητο» είπε ο Ζοφρουά.
Έχει πλάκα ο Ζοφρουά. Eίχε βγάλει από την τσάντα του μία μάσκα που την είχε φορέσει στα μάτια του, μία μαύρη κάπα μ’ ένα
«Ζ» πίσω κι ένα καπέλο. Ο μπαμπάς του είναι πολύ πλούσιος και
του αγοράζει συνέχεια παιχνίδια και στολές.
– Μοιάζεις με Καραγκιόζη, είπα στον Ζοφρουά, κι αυτό δεν
του άρεσε.
– Είναι μυστική συμμορία, είπε ο Ζοφρουά, κι επειδή είμαι
ο αρχηγός, κανείς δεν πρέπει να δει τη φάτσα μου.
– Ο αρχηγός; είπε ο Εντ, πλάκα μάς κάνεις; Γιατί να είσαι
εσύ ο αρχηγός, επειδή μοιάζεις με μανιτάρι μ’ αυτό το καπέλο;
– Όχι, κύριε, είπε ο Ζοφρουά, γιατί εγώ είχα την ιδέα της
συμμορίας, να γιατί!
Και μετά ήρθε ο Κλοταίρ. Ο Κλοταίρ σχολάει πάντα μετά τους
άλλους. Επειδή είναι ο τελευταίος στην τάξη, έχει συχνά φασαρίες με τη δασκάλα, γράφει τιμωρίες. «Το σύνθημα» τον ρώτησε
ο Αλσέστ.
– Περίεργο θάρρος, απάντησε ο Κλοταίρ.
– Όχι, είπε ο Αλσέστ, δεν περνάς. Δεν είναι αυτό το σύνθημα!
– Τι; Τι είπες; είπε ο Κλοταίρ, άσε με αμέσως να περάσω,
χοντρομπαλά.
– Όχι, κύριε, είπε ο Ρούφους, θα περάσεις μόνο όταν πεις το
σύνθημα! Αλσέστ, πρόσεχέ τον!
– Εγώ, είπε ο Εντ, προτείνω να διαλέξουμε αρχηγό, α μπε
μπα μπλομ…
– Τι λες τώρα! είπε ο Ζοφρουά. Στο βιβλίο, αρχηγός ήταν ο
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πιο δυνατός κι αυτός που είχε το καλύτερο ντύσιμο. Αρχηγός θα
είμαι εγώ!
Τότε ο Εντ τού έδωσε μία μπουνιά στη μύτη, γιατί στον Εντ
αρέσει αυτό. Ο Ζοφρουά έπεσε καθιστός κάτω, η μάσκα στράβωσε και με τα χέρια του κρατούσε τη μύτη του.
– Αφού είναι έτσι, είπε ο Ζοφρουά, εσύ δεν ανήκεις πια στη
συμμορία!
– Χα! είπε ο Εντ, προτιμώ να γυρίσω σπίτι μου, να παίξω με
το ηλεκτρικό τρενάκι μου! Και έφυγε.
– Τρομερό θάρρος; είπε ο Κλοταίρ, και ο Αλσέστ τού απάντησε πως όχι, πως πάλι δεν ήταν αυτό το σύνθημα και πως δεν
μπορούσε να περάσει.
– Καλά, είπε ο Ζοφρουά, πρέπει ν’ αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Στο βιβλίο, οι Ανίκητοι πηγαίνουν με το αεροπλάνο στην
Αμερική να ψάξουν τον θείο κάποιου δυστυχισμένου ορφανού
που οι κακοί έχουν κλέψει την περιουσία του.
– Εγώ δεν μπορώ να πάω στην Αμερική με το αεροπλάνο,
είπε ο Ζοακίμ. Η μαμά δε με αφήνει καλά καλά να διασχίζω τον
δρόμο μόνος μου.
– Δε θέλουμε φοβητσιάρηδες στους Ανίκητους!… φώναξε
ο Ζοφρουά.
Τότε ο Ζοακίμ είπε κάτι φοβερό, είπε πως δεν ήταν κατάσταση αυτή, πως ήταν ο πιο θαρραλέος από όλους και πως, αφού
ήταν έτσι, θα έφευγε και εμείς θα το μετανιώναμε πικρά. Και μετά έφυγε.
– Καταπληκτικό κουράγιο; ρώτησε ο Κλοταίρ.
– Όχι, απάντησε πάλι ο Αλσέστ, τρώγοντας ένα ψωμάκι με
σοκολάτα.
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– Όλοι στο αυτοκίνητο, είπε ο Ζοφρουά. Θα μιλήσουμε για
τα μυστικά μας σχέδια.
Εγώ ήμουνα πολύ χαρούμενος. μου αρέσει να μπαίνω στο
αυτοκίνητο, ακόμα κι αν μας πονάν τα ελατήρια που πετάγονται
από τα καθίσματα όπως πετάγονται τα ελατήρια στον καναπέ του
σαλονιού μας, που είναι τώρα στο πατάρι, γιατί η μαμά είπε πως
ήταν ντροπή και ο μπαμπάς αγόρασε έναν καινούριο.
– Θα μπω στο αυτοκίνητο, είπε ο Ρούφους, αν είναι να καθίσω εγώ στο τιμόνι και να οδηγώ εγώ.
– Όχι, αυτή είναι η θέση του αρχηγού, απάντησε ο Ζοφρουά.
– Γιατί να είσαι εσύ ο αρχηγός κι όχι εγώ, είπε ο Ρούφους,
και καλά σού είπε ο Νικόλας, μοιάζεις με Καραγκιόζη μ’ αυτή τη
στολή!…
ΠΕΡΙΕΡΓΟ
ΘΑΡΡΟΣ;
ΑΔΑΜΑΣΤΗ
ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ;
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ
ΘΑΡΡΟΣ;

ΟΧΙ...

ΟΧΙ...

ΟΧΙ...

– Ζηλεύεις, γι’ αυτό το λες, είπε ο Ζοφρουά.
– Ε λοιπόν, αφού είναι έτσι, είπε ο Ρούφους, εγώ θα φτιάξω
μιαν άλλη μυστική συμμορία και θα καταστρέψουμε τη δική σου
μυστική συμμορία και θα πάμε εμείς στην Αμερική για να βρούμε το ορφανό.
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– Όχι, κύριε, φώναξε ο Ζοφρουά, αυτό είναι το δικό μας ορφανό, δεν είναι το δικό σας. Ας βρείτε εσείς ένα άλλο ορφανό…
Α, όλα κι όλα…
– Καλά, θα δεις, είπε ο Ρούφους και έφυγε.
– Αδάμαστο! φώναξε ο Κλοταίρ, το βρήκα! Αδάμαστο!
– Περίμενε, είπε ο Αλσέστ, μην κουνηθείς… και μετά ο Αλσέστ μάς πλησίασε. Πέστε μου, ποιο είναι το σύνθημα; ρώτησε.
– Τι; φώναξε ο Ζοφρουά, δε θυμάσαι το σύνθημα;
– Ε όχι, είπε ο Αλσέστ, με αυτόν τον χαζό τον Κλοταίρ που
μου λέει συνέχεια διάφορα, το ξέχασα…
Ο Ζοφρουά ήταν πολύ θυμωμένος.
– Φοβερή συμμορία η συμμορία των Ανίκητων, είπε. Εσείς
δεν είστε Ανίκητοι, ανίκανοι είστε!
– Τι είμαστε; ρώτησε ο Αλσέστ.
Ο Κλοταίρ πλησίασε.
– Λοιπόν, μπορώ να περάσω ή δεν μπορώ; είπε.
Ο Ζοφρουά πέταξε κάτω το καπέλο του.
– Δεν μπορείς να περάσεις. Δεν είπες το σύνθημα! Μία μυστική συμμορία πρέπει να έχει ένα σύνθημα, όπως στο βιβλίο!
Αυτοί που δεν ξέρουν το σύνθημα είναι κατάσκοποι.
– Κι εγώ, φώναξε ο Αλσέστ, βαρέθηκα να κάθομαι και ν’
ακούω συνέχεια τις βλακείες που μου λέει ο Κλοταίρ. Και δεν
έχω πια τίποτα να φάω. Πρέπει να γυρίσω στο σπίτι μου, αλλιώς
θ’ αργήσω για το κολατσιό.
Και ο Αλσέστ έφυγε.
– Δε χρειάζομαι την άδειά σου για να περάσω, είπε ο Κλοταίρ στον Ζοφρουά. Δεν είναι δική σου η αλάνα… Όλοι μπορούν
να πατήσουν εδώ, ακόμα και οι κατάσκοποι!
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– Βαρέθηκα!… Αφού είναι έτσι, να περάσετε όλοι, φώναξε
ο Ζοφρουά κλαίγοντας πίσω από τη μάσκα του. Έτσι κι αλλιώς,
δεν ξέρετε να παίζετε! Θα τη φτιάξω μόνος μου τη συμμορία των
Ανίκητων! Κόφτε το, δεν ξαναμιλάμε!
Μείναμε οι δύο μας, ο Κλοταίρ κι εγώ. Τότε του είπα το σύνθημα. Έτσι, δεν ήταν πια κατάσκοπος και παίξαμε βόλους.
Ήταν καταπληκτική η ιδέα του Ζοφρουά να φτιάξουμε μία
συμμορία. Κέρδισα τρεις βόλους!
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Το εστιατόριο του σχολείου

Σ

ένα εστιατόριο και κάποια παιδιά
τρώνε εκεί το μεσημέρι. Το μεσημέρι, εγώ και οι φίλοι μου πηγαίνουμε να φάμε στο σπίτι. Ο μόνος που μένει στο σχολείο είναι
ο Εντ, γιατί το σπίτι του είναι αρκετά μακριά.
Γι’ αυτό χτες, όταν η μαμά και ο μπαμπάς μού είπαν πως σήμερα το μεσημέρι θα έτρωγα στο σχολείο, αυτό μου φάνηκε παράξενο και δε μου άρεσε καθόλου.
– Ο μπαμπάς κι εγώ θα κάνουμε ένα ταξίδι αύριο, μου είπε
η μαμά, και θα λείπουμε σχεδόν όλη τη μέρα. Γι’ αυτό σκεφτήκαμε, αγάπη μου, πως μπορείς, για μία φορά, να φας κι εσύ στο
σχολείο.
Εγώ άρχισα να κλαίω και να φωνάζω πως δε θα φάω στο
σχολείο, πως ήταν τρομερό αυτό, πως ήταν σίγουρα απαίσιο το
φαγητό τους και πως δεν ήθελα να περάσω όλη τη μέρα μέσα
στο σχολείο και πως, αν με ανάγκαζαν, εγώ θα αρρώσταινα, θα
έφευγα από το σπίτι, θα πέθαινα και μετά θα το μετάνιωναν πικρά.
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΟΥΜΕ
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– Έλα, αγοράκι μου, μην κάνεις έτσι, μου είπε ο μπαμπάς.
Μία φορά μόνο θα γίνει αυτό. Κι έπειτα, κάπου πρέπει να φας,
κι εμείς δεν μπορούμε να σε πάρουμε μαζί μας. Άλλωστε το φαγητό που θα σου δώσουν να φας είμαι σίγουρος πως θα είναι
νόστιμο.
Εγώ τότε άρχισα να κλαίω ακόμα πιο πολύ. Είπα πως μου είχαν πει πως το κρέας στο σχολείο ήταν γεμάτο λίπος και πως χτυπούσαν αυτούς που δεν έτρωγαν το λίπος τους και πως προτιμούσα να μη φάω καθόλου παρά να μείνω στο σχολείο. Ο μπαμπάς
έξυσε το κεφάλι του και κοίταξε τη μαμά.
– Τι κάνουμε; ρώτησε.
– Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είπε η μαμά. Έχουμε
ειδοποιήσει το σχολείο και ο Νικόλας είναι αρκετά μεγάλος πια
για να φερθεί λογικά. Κι έπειτα, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα.
Ίσα ίσα που θα καταλάβει τι καλά που τρώει στο σπίτι του. Έλα,
Νικόλα, μην κάνεις σαν μωρό, φίλησε τη μαμά και πάψε να κλαις.
Εγώ έκανα για λίγη ώρα μούτρα, αλλά μετά είδα πως δε χρησίμευε σε τίποτα να κλαίω. Γι’ αυτό φίλησα τη μαμά και μετά τον
μπαμπά και αυτοί μου υποσχέθηκαν πως θα μου έφερναν ένα
σωρό παιχνίδια. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι κι οι δύο.
Όταν έφτασα στο σχολείο, είχα έναν κόμπο στον λαιμό και
μου ερχόταν να βάλω τα κλάματα.
– Το μεσημέρι θα φάω εδώ, εξήγησα στους φίλους που με
ρωτούσαν τι έχω.
– Γιούπι! είπε ο Εντ. Θα κανονίσουμε να καθίσουμε στο ίδιο
τραπέζι.
Τότε εγώ έβαλα τα κλάματα και ο Αλσέστ μού έδωσε μία
μπουκιά από το σοκολατένιο ψωμάκι του κι αυτό μου φάνηκε τό44

σο περίεργο, που σταμάτησα να κλαίω, γιατί είναι η πρώτη φορά
που βλέπω τον Αλσέστ να δίνει σε κάποιον μία μπουκιά από κάτι που τρώγεται. Και μετά όλο το πρωί περάσαμε πολύ καλά, κι
έτσι ξέχασα να κλάψω.
Το μεσημέρι μόνο, όταν είδα τα παιδιά να πηγαίνουν στο σπίτι τους να φάνε, ένιωσα πάλι έναν μεγάλο κόμπο στον λαιμό.
Κόλλησα στον τοίχο και δεν ήθελα να παίξω βόλους με τον Εντ.
Σε λίγο χτύπησε το κουδούνι και μπήκαμε όλοι στη σειρά. Και
είχε πλάκα η ουρά για το φαγητό. Είναι διαφορετική από τις άλλες ουρές που ξέρω, γιατί όλες οι τάξεις είναι ανακατεμένες και
βλέπεις παιδιά που δεν τα έχεις ξαναδεί σχεδόν ποτέ. Ευτυχώς
που ο Εντ ήταν μαζί μου. Και μετά ένα παιδί μπροστά μου γύρισε και μου είπε:
– Σαλάμι, πουρές, κρέας και πάστα σοκολάτα. Πες το στους
άλλους.
– Σούπερ! φώναξε ο Εντ όταν του το είπα, έχει πάστα σοκολάτα! Είναι φοβερή!
– Λίγη ησυχία στην ουρά! φώναξε ο Γουρλομάτης, που είναι
ο επιστάτης μας.
Και μετά ήρθε κοντά μας, με κοίταξε και είπε:
– Α, ναι! Ο Νικόλας είναι μαζί μας σήμερα!
Και ο Γουρλομάτης μού χάιδεψε τα μαλλιά, μου χαμογέλασε
και μετά πήγε να χωρίσει δύο μεγαλύτερους που σπρώχνονταν.
Μερικές φορές ο Γουρλομάτης είναι πολύ καλός. Και ύστερα η
ουρά προχώρησε και μπήκαμε στο εστιατόριο. Είναι αρκετά μεγάλο, με τραπέζια με οχτώ καρέκλες γύρω.
– Έλα γρήγορα! μου είπε ο Εντ.
Ακολούθησα τον Εντ, αλλά στο τραπέζι του όλες οι θέσεις ήταν
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πιασμένες. Δε μου άρεσε καθόλου αυτό, γιατί δεν ήθελα να καθίσω σ’ ένα τραπέζι που να μην ξέρω κανέναν. Τότε ο
Εντ σήκωσε το κεφάλι και φώναξε τον Γουρλομάτη:
– Κύριε! Κύριε! Κύριε, μπορεί να καθίσει ο Νικόλας μαζί μου;
– Φυσικά, είπε ο Γουρλομάτης. Δεν μπορούμε να βάλουμε
οπουδήποτε τον σημερινό μας καλεσμένο. Βασίλη, σήμερα θα
δώσεις τη θέση σου στον Νικόλα… Φρόνιμα όμως ε;
Τότε ο Βασίλης, ένα παιδί που είναι μία τάξη μεγαλύτερος,
πήρε την πετσέτα του και το φάρμακό του και πήγε να καθίσει σ’
ένα άλλο τραπέζι. Εγώ χάρηκα πολύ που κάθισα δίπλα στον Εντ.
Είναι φιλαράκι μου, αλλά δεν πεινούσα καθόλου. Κι όταν οι δύο
κυρίες που δουλεύουν στην κουζίνα πέρασαν με κάτι καλάθια
γεμάτα ψωμί, πήρα ένα κομμάτι, γιατί φοβόμουν να μη με τιμωρήσουν αν δεν πάρω. Και μετά μου έφεραν σαλάμι, απ’ αυτό που
μου αρέσει.
– Μπορείτε να μιλάτε, είπε ο Γουρλομάτης, χωρίς να κάνετε
φασαρία όμως.
Τότε άρχισαν όλοι μαζί να φωνάζουν και το παιδί που καθόταν απέναντί μας μας έκανε να γελάσουμε, γιατί άρχισε να αλληθωρίζει και να κάνει πως δε βρίσκει το στόμα του για να χώσει
μέσα το σαλάμι. Και μετά έφεραν το κρέας με τον πουρέ και ευτυχώς που μας έδωσαν πάλι ψωμί, γιατί είναι πολύ ωραία να
βουτάς ψωμί στη σάλτσα.
– Ποιος θέλει κι άλλο πουρέ; ρώτησε η κυρία.
– Εγώ! φωνάξαμε όλοι.
– Λίγη ησυχία, είπε ο Γουρλομάτης. Αλλιώς, θα σας απαγορέψω να μιλάτε. Καταλάβατε;
Όμως όλοι συνέχισαν να μιλάνε, γιατί ο Γουρλομάτης είναι
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πολύ πιο καλός στο φαγητό απ’ ό,τι στο διάλειμμα. Και μετά μας
έδωσαν σοκολατίνα και ήταν φοβερά νόστιμη! Πήρα και δεύτερη, όπως με τον πουρέ.
Μετά το φαγητό, βγήκαμε στην αυλή και ο Εντ κι εγώ παίξαμε βόλους. Είχα κερδίσει κιόλας τρεις όταν ήρθαν τα παιδιά από
το σπίτι τους και στενοχωρήθηκα λίγο που τους είδα, γιατί, όταν
έρχονται, πάει να πει πως ξαναμπαίνουμε στην τάξη.
Όταν γύρισα στο σπίτι, η μαμά και ο μπαμπάς ήταν κιόλας
εκεί. Χάρηκα φοβερά που τους είδα και φιληθήκαμε πολλές πολλές φορές.
– Λοιπόν, μωρό μου, με ρώτησε η μαμά, πώς ήταν τελικά το
φαγητό; Τι σου έδωσαν να φας;

– Σαλάμι, απάντησα, κρέας με πουρέ…
– Με πουρέ; είπε η μαμά. Αχ το κακόμοιρο το παιδάκι μου,
που σιχαίνεται τον πουρέ και που δε θέλει ποτέ να του φτιάχνω
στο σπίτι…
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– Ναι, όμως αυτός ήταν πολύ νόστιμος, εξήγησα. Και είχε
και σάλτσα και ήταν ένα παιδί που μας έκανε να γελάμε και ζήτησα και δεύτερη φορά φαγητό.
Η μαμά με κοίταξε και είπε πως πάει να αδειάσει τη βαλίτσα
της και να ετοιμάσει το βραδινό.
Στο τραπέζι η μαμά μού φάνηκε πολύ κουρασμένη από το ταξίδι της. Και μετά έφερε ένα τεράστιο γλυκό σοκολάτα.
– Κοίτα, Νικόλα! μου είπε η μαμά. Κοίτα τι ωραίο γλυκό αγοράσαμε για σένα!
– Γιούπι! φώναξα. Ξέρεις, το μεσημέρι είχε κι εκεί ωραίο
γλυκό. Φάγαμε μία τρομερή σοκολατίνα! Ζήτησα και δεύτερη
φορά, όπως με τον πουρέ.
Τότε η μαμά είπε πως είχε περάσει μία δύσκολη μέρα, πως
ήμασταν όλοι εκνευρισμένοι, πως θα έπλενε αύριο τα πιάτα και
πως πήγαινε να ξαπλώσει αμέσως.
– Είναι άρρωστη η μαμά; ρώτησα πολύ ανήσυχος τον μπαμπά μου.
Ο μπαμπάς γέλασε, μου έδωσε ένα χαστουκάκι στο μάγουλο
και μου είπε:
– Δεν είναι τίποτα, αγόρι μου. Κάτι από αυτά που έφαγες το
μεσημέρι πρέπει να της κάθισε στον λαιμό.
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Δροσερές
και γλυκές αναμνήσεις

Α

έναν καλεσμένο στο σπίτι για φαγητό. Χτες ο
μπαμπάς γύρισε χαρούμενος και είπε στη μαμά πως είχε συναντήσει τυχαία τον παλιό του φίλο, τον Λεόν Μπίρα, που είχε να
τον δει πολλά χρόνια.
«Ο Λεόν» εξήγησε ο μπαμπάς «είναι παιδικός μου φίλος, πηγαίναμε μαζί σχολείο. Έχουμε οι δυο μας τόσες δροσερές και
γλυκές αναμνήσεις! Τον προσκάλεσα να φάει μαζί μας αύριο το
βράδυ».
Ο φίλος του μπαμπά θα ερχόταν στις οχτώ, αλλά εμείς ήμασταν έτοιμοι από τις εφτά. Η μαμά με είχε πλύνει, μου είχε φορέσει το μπλε κοστούμι και μου είχε βάλει ένα κιλό μπριγιαντίνη,
γιατί αλλιώς η τούφα που έχω πίσω στο κεφάλι μου δεν κάθεται
ήσυχη. Ο μπαμπάς μού είχε δώσει πολλές οδηγίες, μου είχε πει
πως πρέπει να είμαι πολύ φρόνιμος, πως στο τραπέζι πρέπει να
μιλάω μόνο όταν με ρωτάνε και πως πρέπει ν’ ακούω προσεχτικά τον φίλο του τον Λεόν, που, όπως είπε ο μπαμπάς, ήταν φοβερός τύπος, πολύ πετυχημένος, κι αυτό φαινόταν κιόλας από το
ΠΟΨΕ ΕΧΟΥΜΕ
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σχολείο, γιατί άνθρωποι σαν κι αυτόν δεν υπάρχουν πια πολλοί,
και τότε χτύπησε το κουδούνι.
Ο μπαμπάς πήγε ν’ ανοίξει και ύστερα μπήκε μέσα ένας χοντρός κύριος, κατακόκκινος.
«Λεόν!» φώναξε ο μπαμπάς. «Παλιόφιλε!» έκανε ο άλλος κύριος και μετά άρχισαν να χτυπιούνται στην πλάτη, αλλά φαινόντουσαν χαρούμενοι, δεν ήταν όπως όταν ο μπαμπάς και ο κύριος Μπλεντύρ, ο γείτονάς μας που πειράζει συνέχεια τον μπαμπά,
χτυπάν ο ένας την πλάτη του άλλου.
Μετά τα χτυπήματα στην πλάτη, ο μπαμπάς γύρισε και έδειξε
τη μαμά, που βγήκε από την κουζίνα και χαμογέλασε δείχνοντας
όλα της τα δόντια.
– Η γυναίκα μου, Λεόν. Αγάπη μου, ο φίλος μου, ο Λεόν
Μπίρας.
Η μαμά άπλωσε το χέρι της και ο κύριος Μπίρας το έπιασε κι
άρχισε να το κουνάει πάνω κάτω και είπε πως χαιρόταν πολύ.
Έπειτα ο μπαμπάς μού έκανε νόημα να πλησιάσω και είπε:
– Και αυτός είναι ο Νικόλας, ο γιος μου.
Ο κύριος Μπίρας παραξενεύτηκε βλέποντάς με, γούρλωσε τα
μάτια, σφύριξε και μετά είπε:
– Μα είναι κοτζάμ αγόρι! Σωστός άντρας! Πηγαίνεις σχολείο;
Μου χάιδεψε τα μαλλιά για να με ξεχτενίσει, έτσι για πλάκα.
Είδα πως αυτό δεν άρεσε πολύ στη μαμά, ιδίως όταν στη συνέχεια κοίταξε το χέρι του και ρώτησε:
– Μα τι βάζετε στο κεφάλι αυτού του πιτσιρικά;
– Βρίσκεις πως μου μοιάζει; ρώτησε γρήγορα γρήγορα ο
μπαμπάς, πριν προλάβει ν’ απαντήσει η μαμά.
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– Ναι, είπε ο κύριος Μπίρας, είναι φτυστός εσύ, με πιο πολλά μαλλιά και μικρότερη κοιλιά βέβαια, και γέλασε πολύ δυνατά.
Γέλασε και ο μπαμπάς, αλλά λιγότερο δυνατά, και η μαμά είπε να πάρουμε ένα ποτό.
Καθίσαμε στο σαλόνι και η μαμά έφερε τα ποτά. Εμένα δε
μου έδωσαν, αλλά η μαμά με άφησε να φάω ελιές και αλμυρά,
που μου αρέσουν πολύ. Ο μπαμπάς σήκωσε το ποτήρι του και
είπε:
– Στις κοινές μας αναμνήσεις, παλιόφιλε Λεόν.
– Βρε, τον παλιό μου φίλο, είπε ο κύριος Μπίρας, χτύπησε
δυνατά τον μπαμπά στην πλάτη και του έριξε το ποτήρι πάνω στο
χαλί.
– Δεν πειράζει, είπε η μαμά.
– Το ξέρω, στεγνώνει αμέσως, είπε ο κύριος Μπίρας κι αμέσως άδειασε το ποτήρι του και είπε στον μπαμπά:
– Μου φαίνεται αστείο που σε βλέπω σε ρόλο γερο-μπαμπά.
Ο μπαμπάς, που είχε ξαναγεμίσει το ποτήρι του και που είχε
καθίσει λίγο πιο πέρα για να γλιτώσει από τα χτυπήματα στην
πλάτη, πνίγηκε λίγο και μετά είπε:
– Όχι και γέρος, μην υπερβάλλουμε, έχουμε την ίδια ηλικία.
– Τι λες, είπε ο κύριος Μπίρας, για θυμήσου, ήσουν ο πιο
μεγάλος απ’ όλους στην τάξη!
– Καθόμαστε να φάμε; πρότεινε η μαμά.
Καθίσαμε στο τραπέζι και ο κύριος Μπίρας, που καθόταν απέναντί μου, μου είπε:
– Εσύ γιατί δε λες τίποτα; Κατάπιες τη γλώσσα σου;
– Μιλάω μόνο όταν με ρωτάνε, απάντησα.
Αυτό φάνηκε πολύ αστείο στον κύριο Μπίρα, που άρχισε να
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γελάει κι έγινε κατακόκκινος, πιο κόκκινος από πριν, και χτυπούσε
αυτή τη φορά το τραπέζι και τα ποτήρια έκαναν κλιγκ κλαγκ. Όταν
σταμάτησε να γελάει ο κύριος Μπίρας, είπε στον μπαμπά πως είχα
πολύ καλούς τρόπους. Ο μπαμπάς είπε πως ήταν φυσικό.
– Απ’ ό,τι θυμάμαι, όμως, εσύ ήσουν φριχτός.
– Πάρε λίγο ψωμί, είπε ο μπαμπάς.
Η μαμά έφερε τα ορεκτικά και αρχίσαμε να τρώμε.
– Λοιπόν, Νικόλα, ρώτησε ο κύριος Μπίρας καταπίνοντας
την μπουκιά που είχε στο στόμα, είσαι καλός μαθητής;
Αφού με ρωτούσε, άρα μπορούσα ν’ απαντήσω.
52

– Έτσι κι έτσι, είπα στον κύριο Μπίρα.
– Ο μπαμπάς σου ήταν μεγάλη αλητεία! Θυμάσαι, βρε παλιόφιλε;
Και ο μπαμπάς γλίτωσε παρά τρίχα το χτύπημα. Ο μπαμπάς
δε φαινόταν να διασκεδάζει πολύ, αλλά ο φίλος του δεν έλεγε να
σταματήσει να γελάει.
– Θυμάσαι τη φορά που άδειασες το μελανοδοχείο στην τσέπη του Ερνέστ;
Ο μπαμπάς κοίταξε πρώτα τον κύριο Μπίρα, έπειτα εμένα και
είπε:
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– Το μελανοδοχείο; Ποιου Ερνέστ; Όχι, δε θυμάμαι.
– Ναι, ναι! φώναξε ο κύριος Μπίρας, σε απέβαλαν μάλιστα
για τέσσερις μέρες! Όπως με το σκίτσο που ζωγράφισες στον πίνακα, θυμάσαι;
– Θέλετε μία φέτα ζαμπόν ακόμα; είπε η μαμά.
– Τι είναι αυτή η ιστορία με το σκίτσο στον πίνακα; ρώτησα
εγώ τον μπαμπά.
Ο μπαμπάς άρχισε να φωνάζει, χτύπησε το τραπέζι και μου
είπε πως μου είχε πει να είμαι φρόνιμος στο τραπέζι και να μην
κάνω ερωτήσεις.
– Να ποια είναι η ιστορία με τον μαυροπίνακα: ο μπαμπάς
σου ζωγράφισε τη δασκάλα και εκείνη μπήκε στην τάξη τη στιγμή
που τελείωνε τη ζωγραφιά! Η δασκάλα τού έβαλε τρία μηδενικά!
Εγώ το βρήκα πολύ αστείο, αλλά είδα τα μούτρα του μπαμπά

και κατάλαβα πως ήταν καλύτερα να μη γελάσω εκείνη τη στιγμή. Κρατήθηκα για να γελάσω αργότερα, όταν θα ήμουν ολομόναχος στο δωμάτιό μου, όμως δεν ήταν εύκολο.
Η μαμά έφερε το κρέας και ο μπαμπάς άρχισε να το κόβει.
– Οχτώ επί εφτά πόσο κάνει; με ρώτησε ο κύριος Μπίρας.
– Πενήντα έξι, κύριε, του απάντησα. (Το είχαμε μάθει το πρωί
στο σχολείο, ήμουνα πολύ τυχερός!)
– Μπράβο! φώναξε εκείνος, με εντυπωσίασες, γιατί ο πατέρας σου στην αριθμητική…
Ο μπαμπάς ούρλιαξε, γιατί είχε κόψει το δάχτυλό του μαζί με
το κρέας. Ο μπαμπάς πιπίλισε το δάχτυλό του, ενώ ο κύριος Μπίρας, που είναι στ’ αλήθεια πολύ χαρούμενος τύπος, γελούσε δυνατά και είπε στον μπαμπά πως δεν έχει αλλάξει καθόλου, πως
είναι ακόμα αδέξιος, όπως τότε στο σχολείο με την μπάλα του
ποδοσφαίρου και το τζάμι της τάξης. Εγώ δεν τόλμησα να ρωτήσω τι ήταν αυτή η ιστορία με την μπάλα και το τζάμι, αλλά νομίζω
πως ο μπαμπάς πρέπει να έσπασε το τζάμι της τάξης.
Η μαμά έφερε το γλυκό γρήγορα γρήγορα, αλλά ο κύριος
Μπίρας δεν είχε τελειώσει ακόμα το κρέας του όταν έφτασε το
γλυκό.
– Να μας συγχωρείτε, είπε η μαμά, αλλά ο μικρός πρέπει να
πέσει για ύπνο νωρίς.
– Ναι, είπε ο μπαμπάς, τελείωνε το γλυκό σου, Νικόλα, και
πήγαινε στο κρεβάτι σου αμέσως. Αύριο έχεις σχολείο.
– Το τζάμι ο μπαμπάς το έσπασε; ρώτησα εγώ.
Δεν έπρεπε να ρωτήσω, γιατί ο μπαμπάς έγινε σαν ντομάτα
από τον θυμό του, μου είπε πως, αν ήθελα να φάω γλυκό, έπρεπε να το φάω αμέσως.
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– Αν το έσπασε, λέει! Να φανταστείς πως του μείωσαν μάλιστα τη διαγωγή, μου είπε ο κύριος Μπίρας!
– Άντε! Στο κρεβάτι σου αμέσως! φώναξε ο μπαμπάς. Σηκώθηκε από το τραπέζι, με έπιασε από τις μασχάλες και με σήκωσε ψηλά, λέγοντας:
– Όπα!
Εγώ έτρωγα ακόμα γλυκό, από αυτό που μου αρέσει, με τα
κεράσια κι έτσι, όταν αρχίσαμε να κάνουμε βλακείες και το γλυκό έπεσε κάτω. Λέρωσε μάλιστα και το σακάκι του μπαμπά, αλλά ο μπαμπάς βιαζόταν τόσο πολύ να πάω να κοιμηθώ, που δεν
είπε τίποτα.
Αργότερα άκουσα τη μαμά και τον μπαμπά ν’ ανεβαίνουν στο
δωμάτιό τους.
– Αχ, έλεγε η μαμά, έχετε τόσες δροσερές και γλυκές αναμνήσεις εσείς οι δύο!
– Καλά, καλά, είπε ο μπαμπάς, που δε φαινόταν καθόλου ευχαριστημένος, εγώ πάντως δεν πρόκειται να ξαναδώ τον Λεόν!
Τι κρίμα, λυπάμαι πολύ που δε θα ξαναδώ τον κύριο Μπίρα,
γιατί τον βρήκα πολύ συμπαθητικό.
Άσε που σήμερα πήρα ένα μηδενικό στο σχολείο και ο μπαμπάς δε μου είπε τίποτα.
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