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Ήταν Απρίλης του 1625 όταν στην κωμόπολη του Μεγκ δημιουργήθηκε μεγάλη αναστά-

τωση. Η αιτία ήταν ένας μελαχρινός νεαρός με έξυπνα μάτια, 
γαμψή μύτη κι έναν μπερέ στο κεφάλι του, στολισμένο με κάτι σαν φτερό, ο οποίος ερχό-

ταν από τη Γασκόνη. Στη ζώνη του είχε κρεμασμένο ένα μακρύ ξίφος και ήταν καβάλα σε 

ένα κίτρινο άλογο, με άτριχη ουρά, σχεδόν γερασμένο.

Το άλογο αυτό του το είχε κάνει δώρο ο πατέρας του κι εκείνος το είχε δεχτεί με βαριά 

καρδιά. Αντίθετα, με χαρά είχε δεχτεί τα δεκαπέντε σκούδα, που επίσης του είχε δώσει, για 

να έχει μαζί του στο ταξίδι, καθώς και τη συνταγή μιας θαυματουργής αλοιφής που γιά-

τρευε κάθε πληγή, την οποία είχε μάθει η μάνα του από κάποια τσιγγάνα.

— Να ζήσεις ευτυχισμένος για πολλά χρόνια, γιε μου, του είχε πει ο πατέρας του απο-

χαιρετώντας τον. Να ακολουθήσεις το παράδειγμα του κυρίου ντε 
Τρεβίλ που κάποτε ήτανε γείτονάς μου. Δες τον τώρα, αρχηγό μιας λεγεώνας, λοχαγό 

των σωματοφυλάκων! Ο βασιλιάς τον εκτιμά! Ο καρδινάλιος τον φοβάται! Σαν κι εσένα άρ-

χισε κι εκείνος. Πάρε αυτό το γράμμα, πήγαινε να τον βρεις και κανόνισε, γιε μου, η πορεία 

σου να μοιάσει με τη δική του!
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Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του ο νεαρός ντ’ Αρτανιάν: 
με δεκαπέντε σκούδα, μια συστατική επιστολή και μια συνταγή στην τσέπη, καβάλα σε ένα 

κίτρινο άλογο δίχως ουρά. Αυτό το τελευταίο ήταν η αιτία που όλοι κάρφωναν πάνω του 

το βλέμμα τους, απ’ όπου κι αν περνούσε, κάνοντάς τον να σφίγγει κάθε τόσο τη λαβή του 

ξίφους στην παλάμη του, ενώ οι διαβάτες έπνιγαν το γέλιο τους ή γύριζαν από την άλλη 

πλευρά τα πρόσωπά τους για να μην εκτεθούν.

Όταν μπήκε στην κωμόπολη, κουρασμένος από το μακρύ ταξίδι, ξεπέζεψε στην πόρ-

τα ενός πανδοχείου. Από ένα μισάνοιχτο παράθυρο στο ισόγειο είδε έναν αριστοκράτη με 

περήφανο ύφος και πλησιάζοντας τον άκουσε να διακωμωδεί το χρώμα του αλόγου του, 

ενώ οι ακροατές του γέλαγαν με την καρδιά τους.

Ο ντ’ Αρτανιάν παρατήρησε τον σαρανταπεντάρη άντρα με τα διαπεραστικά, μαύρα 

μάτια και το καλοψαλιδισμένο μουστάκι, ενώ ο θυμός φούντωνε μέσα του.

— Για το άλογό μου γελάτε, κύριε; τον ρώτησε αρπαγμένος σφίγγοντας το ξίφος του.

— Θα γελώ όταν μου αρέσει και για ό,τι μου αρέσει, του απάντησε εκείνος προκλητικά.

— Εγώ, όμως, δε θέλω να γελούν όταν δε μου αρέσει! του φώναξε ο νεαρός ντ’ Αρτα-

νιάν, βγάζοντας το σπαθί του και κραδαίνοντάς το προς το μέρος του.

Ο άγνωστος άντρας κατάλαβε πως τα πράγματα είχαν γίνει σοβαρά, έβγαλε κι εκείνος 

το σπαθί του και πήρε θέση μάχης. Δεν πρόλαβε, όμως, να μονομαχήσει γιατί στο μεταξύ 

όρμησαν στον ντ’ Αρτανιάν και οι δύο ακροατές του μαζί με τον ξε-

νοδόχο και τον έκαναν τόπι στο ξύλο, ενώ εκείνος του φώναζε: «Θα σε σκοτώσω, δειλέ!».

Ύστερα το ξίφος του έφυγε από τα χέρια κι έσπασε στα δυο από μια μπαστουνιά κι 

εκείνος χτυπημένος έπεσε λιπόθυμος στο έδαφος.




