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Οι δίδυμες διαμαρτύρονται

Ένα καλοκαιριάτικο ηλιόλουστο απόγευμα τέσσερα δε
κατετράχρονα κορίτσια κάθονταν στο γρασίδι, δίπλα 
στο γήπεδο του τένις, κι έπιναν λεμονάδες. Οι ρακέτες 
τους ήταν ακουμπισμένες πλάι τους και τα έξι άσπρα 
μπαλάκια ήταν σκορπισμένα εδώ κι εκεί στο γήπεδο.

Δυο από τα κορίτσια, η Ίζαμπελ και η Πατρίτσια Ο’Σά
λιβαν, ήταν δίδυμες και έμοιαζαν τόσο πολύ μεταξύ 
τους ώστε λίγοι κατόρθωναν να τις ξεχωρίσουν και να 
πουν με βεβαιότητα ποια ήταν η Πατ και ποια η Ίζαμπελ. 
Και οι δυο είχαν πλούσια σκούρα μαλλιά, βαθυγάλανα 
μάτια και το ίδιο φωτεινό χαμόγελο. Η ελαφριά ιρλαν
δέζικη προφορά τους ήταν ευχάριστη στο αυτί.

Οι δίδυμες έμεναν για δυο βδομάδες στο σπίτι δυο 
φιλενάδων τους, της Μέρι και της Φράνσις Ουότερ. Τα 
τέσσερα κορίτσια συζητούσαν και η Πατ έσμιγε τα φρύ
δια καθώς μιλούσε. Πήρε τη ρακέτα της και τη χτύπησε 
νευρικά στο γρασίδι.
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«Είναι πολύ δυσάρεστο να μη μας αφήνει η μαμά να 
πάμε στο ίδιο σχολείο μ’ εσάς, αφού τελειώσαμε μαζί τη 
Σχολή Ρέντρουφ. Τόσα χρόνια ήμασταν αχώριστες και 
τώρα θα μας αναγκάσουν να πάμε σε διαφορετικά σχο
λεία. Έτσι, θα βλεπόμαστε πια στη χάση και στη φέξη».

«Κρίμα που το Ρέντρουφ παίρνει κορίτσια κάτω απ’ 
τα δεκατέσσερα μονάχα» είπε η Ίζαμπελ. «Θα μπορού
σαμε να ήμασταν πάλι μαζί, και θα ήταν όμορφα. Μου 
άρεσε όταν πέρσι ήμουν αρχηγός της ομάδας του τένις 
και η Πατ αρχηγός στο χόκεϊ. Τώρα μας υποχρεώνουν 
να πάμε σε άλλο σχολείο, που δε φαίνεται καθόλου 
καλό. Εκεί θ’ αρχίσουμε απ’ το μηδέν. Αντί να είμαστε 
αρχηγοί, θα είμαστε οι μικρές…»

«Μακάρι να ερχόσασταν στη Σχολή Ρίγκμιρ μαζί μ’ 
εμάς» είπε η Φράνσις. «Η μαμά λέει πως είναι πολύ αρι
στοκρατικό σχολείο. Πηγαίνουν μόνο κορίτσια με καλή 
ανατροφή και πλούσιους γονείς. Όταν φοιτάς εκεί, απο
κτάς εκλεκτές φιλενάδες. Έχεις δικό σου υπνοδωμάτιο 
και γραφείο, και τη νύχτα φοράνε βραδινά. Λένε πως το 
φαγητό είναι θαυμάσιο».

«Ακούς εκεί, να πάμε εμείς στο Σεν Κλερ, όπου ο κα
θένας μπορεί να πάει! Εκεί μένουν έξι με οχτώ κορίτσια 
σε κοιτώνες επιπλωμένους όπως τα δωμάτια υπηρε
σίας» είπε η Πατ με τόνο γεμάτο περιφρόνηση και απο
στροφή.

«Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο η μαμά 
αποφάσισε να μας στείλει εκεί και όχι στο Ρίγκμιρ» είπε 
η Ίζαμπελ. «Έχω όμως την κρυφή ελπίδα πως η απόφα
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σή της δεν είναι οριστική. Θα επιστρέψουμε αύριο σπίτι 
και θα βάλουμε και οι δύο τα δυνατά μας για να την κα
ταφέρουμε να μας στείλει στο Ρίγκμιρ. Θα σας τηλεφω
νήσουμε το βράδυ, για να σας πούμε τα νέα».

«Θα πηδήξουμε απ’ τη χαρά μας, αν μας πείτε ευχά
ριστες ειδήσεις» είπε η Μέρι. «Στο κάτω κάτω, αφού 
ήσασταν αρχηγοί σ’ ένα θαυμάσιο σχολείο όπως το 
Ρέντρουφ, και είχατε το ιδιαίτερο δωμάτιό σας και το 
ωραίο σας γραφείο με την υπέροχη θέα, ενώ εκατό κο
ρίτσια σάς θαύμαζαν, είναι αμαρτία να ξαναρχίσετε από 
την αρχή σε ένα σχολείο όπου δε θέλετε καν να πάτε».

«Κάντε ό,τι μπορείτε για ν’ αλλάξουν οι γονείς σας 
γνώμη» πρόσθεσε η Φράνσις. «Εμπρός, ας παίξουμε 
ακόμα μια παρτίδα πριν απ’ το τσάι».

Τινάχτηκαν όλες όρθιες κι αναζήτησαν ζευγάρι. Η 
Ίζαμπελ ήταν σπουδαία τενίστρια. Είχε κερδίσει το πρω
τάθλημα του τένις στο Ρέντρουφ και καμάρωνε για το 
παίξιμό της. Η Πατ ήταν σχεδόν το ίδιο καλή, προτιμού
σε όμως το χόκεϊ.

«Στο Σεν Κλερ δεν παίζουν χόκεϊ» είπε η Πατ με κα
τεβασμένα τα μούτρα. «Παίζουν λακρός, πφ!, σαχλοπαί
χνιδο. Ακούς εκεί, να κυνηγάς μια μπάλα μ’ ένα δίχτυ 
προσαρμοσμένο σε δυο ραβδάκια, αντί να τη χτυπάς! 
Θα πω και κάτι άλλο ακόμα στη μαμά. Δε θέλω με κανέ
ναν τρόπο να παίζω λακρός, αφού ήμουν ομαδάρχισσα 
στο χόκεϊ».

Οι δίδυμες συλλογίζονταν ποιους λόγους θα μπορού
σαν να προβάλουν στους γονείς τους την επομένη, όταν 
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θα πήγαιναν σπίτι. Αυτό συζητούσαν και μέσα στο τρέ
νο, στο ταξίδι της επιστροφής.

«Εγώ θα πω αυτό κι εσύ να πεις εκείνο!» έλεγε η Πατ. 
«Στο κάτω κάτω είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι είδους 
σχολείο θα ήταν το καλύτερο για μας. Και το Σεν Κλερ, 
ακόμα και σαν όνομα, είναι αντιπαθητικό!»

Έτσι, το επόμενο βράδυ, τα δυο κορίτσια άρχισαν να 
εκφράζουν τις σκέψεις τους για το σχολείο. Πρώτη άρ
χισε η Πατ. Και καθώς ήταν φυσικό του χαρακτήρα της, 
πέρασε αμέσως στην επίθεση.

«Μαμά και μπαμπά! Η Ίζαμπελ κι εγώ σκεφτήκαμε 
πολύ σχετικά με το κολέγιο όπου θα φοιτήσουμε φέτος 
και σας παρακαλούμε να μην επιμείνετε για το Σεν Κλερ. 
Δε θέλουμε να πάμε εκεί. Όλοι λένε πως είναι απαίσιο».

Η μητέρα τους γέλασε και ο πατέρας τους, έκπλη
κτος, έκανε πέρα την εφημερίδα του.

«Μην είσαι ανόητη, Πατ!» είπε η κυρία Ο’Σάλιβαν. «Εί
ναι θαυμάσιο σχολείο».

«Το πήρατε δηλαδή απόφαση;» ρώτησε η Ίζαμπελ.
«Όχι τελειωτικά» είπε η μητέρα. «Αλλά τόσο ο μπα

μπάς σας όσο κι εγώ είμαστε απόλυτα σύμφωνοι πως 
είναι το πιο κατάλληλο σχολείο για σας. Νομίζουμε πως 
το Ρέντρουφ σάς χάλασε λίγο. Εξάλλου, είναι πολύ δα
πανηρό και πολυτελές σχολείο και σήμερα είναι ανάγκη 
να συνηθίσουμε σε μια ζωή λιγότερο πολυέξοδη. Το Σεν 
Κλερ είναι μια λογική σχολή. Γνωρίζω μάλιστα τη διευ
θύντρια και την εκτιμώ πάρα πολύ».

«Λογικό σχολείο!» γρύλισε η Πατ. «Δε χωνεύω τα λο
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γικά πράγματα. Είναι πάντα φρικαλέα, άσχημα και ηλί
θια! Πάντα σε στενοχωρούν. Αχ, μαμά! Άφησέ μας να 
πάμε στο Ρίγκμιρ μαζί με τη Μέρι και τη Φράνσις».

«Ποτέ!» φώναξε η κυρία Ο’Σάλιβαν. «Είναι πολύ 
σνομπ σχολείο και δεν έχω καμιά διάθεση να έχω δυο 
κόρες που όταν θα έρχονται στο σπίτι θα ζαρώνουν πε
ριφρονητικά τη μύτη τους για όλους και για όλα».

«Δε θα το κάνουμε» είπε η Ίζαμπελ γνέφοντας στην 
Πατ να πάψει για λίγο τις διαμαρτυρίες και τις φωνές.

Η Πατ θύμωνε πολύ εύκολα κι αυτό δεν της περνού
σε όταν ο πατέρας τους ήταν μπροστά.

«Αγαπημένη μας μανούλα, εσύ που είσαι τόσο καλή 
άφησέ μας να πάμε δοκιμαστικά στο Ρίγκμιρ για έναδυο 
χρόνια, κι έπειτα, αν σου φαίνεται πως γίναμε σνομπ, μπο
ρείς να μας πάρεις αποκεί. Ας δοκιμάσουμε όμως. Εκεί 
παίζουν χόκεϊ, και μας αρέσει τόσο! Δεν έχουμε καμιά 
διά θεση ν’ αναγκαστούμε να μάθουμε καινούριο παιχνίδι, 
ενώ ήδη έχουμε τόσο σημαντική επιτυχία στο χόκεϊ».

Ο κύριος Ο’Σάλιβαν χτύπησε την πίπα του στο τρα
πέζι.

«Αγαπητή μου Ίζαμπελ, θα σε ωφελήσει πολύ να ξε
κινήσεις απ’ την αρχή και να μάθεις κάτι καινούριο. Την 
περασμένη χρονιά σχημάτισα τη γνώμη πως και οι δυο 
σας ήσασταν φαντασμένες και είχατε πολύ μεγάλη ιδέα 
για τον εαυτό σας. Αν αναγκαστείτε να μάθετε καινού
ρια πράγματα, θ’ ανακαλύψετε πως δεν είστε τόσο κα
ταπληκτικές όσο φαντάζεστε. Κι αυτό είναι βέβαιο πως 
θα κάνει πολύ καλό και στις δυο σας».
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Οι δίδυμες έγιναν κατακόκκινες. Τα λόγια του πατέ
ρα τις πλήγωσαν. Είχαν θυμώσει και ήταν έτοιμες να 
κλάψουν. Η κυρία Ο’Σάλιβαν τις λυπήθηκε.

«Ο μπαμπάς σας δε θέλει να φαίνεται σκληρός. Δυ
στυχώς όμως έχει απόλυτο δίκιο, αγαπητές μου. Γλε
ντούσατε στο Ρέντρουφ. Το καθετί ήταν σύμφωνα με 
το γούστο σας. Επειδή ήσασταν αρχηγοί και ομαδάρ
χισσες ζούσατε στην πολυτέλεια. Είναι καιρός να μας 
δείξετε τώρα τι αξίζετε, όταν θα βρεθείτε καινούριες 
δεκατετράχρονες σε ένα κολέγιο όπου οι μεγάλες μα
θήτριες είναι δεκαοχτάρες και θα πρέπει να κάνετε ένα 
νέο ξεκίνημα».

Η Πατ είχε κατσουφιάσει. Το σαγόνι της Ίζαμπελ 
έτρεμε καθώς απάντησε:

«Δε θα είμαστε ευτυχισμένες και ούτε θα το επιδιώ
ξουμε ποτέ».

«Πολύ καλά. Ας μην είστε ευτυχισμένες» είπε ο πατέ
ρας τους αυστηρά. «Λυπάμαι που σας αφήσαμε τόσο και
ρό στο Ρέντρουφ, αφού τέτοιου είδους ανόητους τρό
πους σάς δίδαξαν εκεί. Ήθελα πριν από δύο χρόνια να 
σας πάρω αποκεί. Μας παρακαλέσατε όμως τόσο πολύ 
και υποχώρησα. Τώρα το μετανιώνω. Και μην ξανακάνε
τε λόγο γι’ αυτό το ζήτημα. Σήμερα κιόλας θα γράψω ο 
ίδιος στο Σεν Κλερ για να μπείτε εκεί την ερχόμενη σχο
λική περίοδο. Τώρα, αν θέλετε να είμαι περήφανος για 
σας, θα δείξετε θάρρος και θ’ αποφασίσετε να είστε κα
λές, επιμελείς και ευχαριστημένες στο νέο σας σχολείο».

Άναψε την πίπα του, άπλωσε την εφημερίδα του και 
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συνέχισε το διάβασμα. Η μητέρα τους ξανάπιασε το ρά
ψιμό της. Δεν είχαν πια τίποτε άλλο να πουν.

Οι δίδυμες έκαναν μεταβολή και κατέβηκαν στον 
κήπο. Τρύπωσαν στην ιδιαίτερη γωνιά τους, πίσω απ’ 
τον φράχτη, και ξάπλωσαν στο χορτάρι. Ο ήλιος, καθώς 
έγερνε, τους έριχνε τις χρυσές ακτίνες του, αναγκάζο
ντάς τες να μισοκλείνουν τα μάτια. Στις βλεφαρίδες της 
Ίζαμπελ στραφτάλιζαν δάκρυα.

«Ποτέ δε φανταζόμουν πως ο μπαμπάς και η μαμά 
θα ήταν τόσο σκληροί!» αναστέναξε. «Ποτέ!»

«Στο κάτω κάτω κάποιος λόγος πέφτει και σ’ εμάς γι’ 
αυτό το ζήτημα» είπε η Πατ νευριασμένη.

Άρπαξε ένα ξύλο και το έχωσε με δύναμη στο χώμα.
«Θα ’θελα να το σκάσω!»
«Μην είσαι ανόητη» είπε η Ίζαμπελ. «Το ξέρεις πως 

είναι αδύνατον. Εξάλλου, αυτό δείχνει δειλία. Είμαστε 
αναγκασμένες να πάμε στο Σεν Κλερ. Αλλά θα το μισώ!»

«Και οι δυο θα το μισούμε!» συμπλήρωσε η Πατ. 
«Αλλά δεν αρκεί αυτό, είμαι αποφασισμένη να δείχνω 
περιφρόνηση για οτιδήποτε εκεί μέσα. Δε θα τους αφή
σω να νομίζουν πως είμαστε δεκατετράχρονα μυξιάρι
κα, που μόλις βγήκαμε απ’ το δημοτικό. Θα τους δείξω, 
και μάλιστα γρήγορα, πως ήμασταν αρχηγοί της τάξης 
μας και ομαδάρχισσες στο τένις και στο χόκεϊ. Ήταν φρι
κτό να πει ο μπαμπάς πως είμαστε φαντασμένες. Ίσα 
ίσα! Αλλά δεν είναι δυνατό ν’ αγνοούμε πως είμαστε κα
λές σχεδόν στα πάντα, χωρίς να ξεχνάμε πως είμαστε 
όμορφες και πολύ διασκεδαστικές».
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«Όταν μιλάς έτσι, δείχνεις αρκετά φαντασμένη» πα
ρατήρησε η Ίζαμπελ. «Καλύτερα να μη λέμε τόσο πολλά 
όταν πάμε στο Σεν Κλερ».

«Θα λέω ό,τι μ’ αρέσει κι εσύ πρέπει να με υποστη
ρίζεις» ξεφώνισε η Πατ. «Ο κόσμος πρέπει να μάθει για 
μας και τι είμαστε ικανές να κάνουμε. Όλες οι δασκά
λες πρέπει να σταθούν σούζα και να μας προσέξουν. Οι 
δίδυμες Ο’Σάλιβαν είναι κάποιες. Μην το ξεχνάς αυτό, 
Ίζαμπελ».

Η αδελφή της κούνησε το μελαχρινό κεφάλι της με 
τα μαύρα κυματιστά μαλλιά.

«Δεν το ξεχνώ» αποκρίθηκε. «Θα σε υποστηρίζω. Μα 
την πίστη μου, το Σεν Κλερ θα γνωρίσει από μας αρκε
τές εκπλήξεις αυτό τον χρόνο!»




