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Τέσσερις δυστυχισμένοι ασθενείς

«Καημένη Πόλι!» έλεγε μια λυπημένη φωνούλα έξω από 
την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. «Καημένη Πόλι! Φύση
ξε τη μύτη σου, καημένη Πόλι!»

Ακολούθησαν δυνατά φταρνίσματα και στη συνέχεια 
ένας ξερόβηχας. Μετά έπεσε σιωπή, λες και αυτός που 
βρισκόταν πίσω από την πόρτα περίμενε να δει αν θα 
έπαιρνε καμία απά ντηση.

Ο Τζακ ανασηκώθηκε και κοίταξε τον Φίλιπ στο απέ
ναντι κρεβάτι.

«Φίλιπ, νομίζεις ότι είσαι σε θέση να αντέξεις αν αφήνα
με την Κίκι να μπει μέσα; Ακούγεται τόσο δυστυχισμένη!»

Ο Φίλιπ έγνεψε καταφατικά. «Ας είναι. Φτάνει να μη 
στριγκλίζει και να μην κάνει πολλή φασαρία. Ευτυχώς, 
το κεφάλι μου εί ναι καλύτερα!»

Ο Τζακ κατέβηκε από το κρεβάτι του και πήγε περ
πατώντας, μάλλον με αστάθεια, στην πόρτα. Αυτός και 
ο Φίλιπ, όπως και τα δυο κορίτσια άλλωστε, είχαν αρπά
ξει μια πολύ άσχημη γρί πη και ένιωθαν αρκετά αδύνα
μοι. Ο Φίλιπ, που την είχε αρπά ξει χειρότερα απ’ όλους, 
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δεν ήταν σε θέση να αντέξει την Κίκι, τον παπαγάλο, 
μέσα στο υπνοδωμάτιο. Η Κίκι μιμούνταν τον βήχα τους 
και τον τρόπο που φταρνίζονταν ή ρουφούσαν τη μύτη 
τους, και ο δύστυχος ο Φίλιπ, όσο κι αν λάτρευε τα που
λιά και γενικά τα ζώα, ένιωθε την επιθυμία να εκσφεν
δονίσει βιβλία και παντόφλες και οτιδήποτε άλλο μπο
ρούσε εναντίον του παπαγάλου, που τα ’χε χαμένα.

Η Κίκι εμφανίστηκε στην πόρτα ντροπαλή ντροπαλή, 
με το κε φάλι της χαμηλωμένο μέχρι το πάτωμα! «Καη
μενούλα» είπε ο Τζακ κι εκείνη πέταξε αμέσως πάνω 
στον ώμο του. «Δεν σ’ έ χουν κλείσει έξω άλλη φορά, 
έτσι; Βλέπεις όμως, όταν κάποιος νιώθει το κεφάλι του 
έτοιμο να σπάσει, δεν γουστάρει καθόλου τη φασαρία 
σου, χαζούλα Κίκι. Κόντεψες να τον τρελάνεις τον Φίλιπ 
όταν μιμήθηκες το χαλασμένο αεροπλάνο!»

«Οχ, όχι!» ακούστηκε ο Φίλιπ, τρέμοντας και μόνο 
που το σκεφτόταν. «Έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται 
να γελάσω ποτέ ξανά με τις εξυπνάδες της Κίκι». Έβηξε 
και έψαξε για το μαντίλι του κάτω από το μαξιλάρι του.

Η Κίκι έβηξε κι αυτή, πολύ διακριτικά όμως! Ο Τζακ 
χαμο γέλασε. «Είναι κουτό, Κίκι» της είπε. «Δεν έχεις γρί
πη, επο μένως είναι χαζό να προσποιείσαι ότι την έχεις 
αρπάξει».

«Γρίπη, γρίπη, σκουπίστε τη λύπη» απάντησε αμέσως 
η Κί κι, και έριξε κι ένα κακαριστό γελάκι.

«Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να γελάσουμε με τις χα
ζές πα ρατηρήσεις σου, Κίκι» είπε ο Τζακ και ξαναχώθη
κε στο κρε βάτι του. «Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι 
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όπως αρμόζει σ’ έναν άρρωστο; Να μιλάς σιγανά, να εί
σαι τρυφερή και όλα τα σχετικά;»

«Καημένη Πόλι» απάντησε η Κίκι. Κούρνιασε στον 
λαιμό του Τζακ και κόλλησε πάνω του όσο πιο σφιχτά 
μπορού σε. Ακολούθησε ένας ατελείωτος αναστεναγμός.

«Μην ξεφυσάς πάνω στον λαιμό μου, σε παρακαλώ!» 
είπε ο Τζακ. «Και μην είσαι τόσο δυστυχισμένη, Κίκι! 
Κάνε κουρά γιο. Αύριο θα είμαστε καλύτερα και θα έχει 
πέσει και ο πυρετός μας. Σύντομα θα είμαστε όλοι στο 
πόδι και είμαι σί γουρος πως η θεία Άλι θα είναι πανευ
τυχής. Πρέπει να έχει πνιγεί με τέσσερις ανήμπορους».

Η πόρτα άνοιξε σιγά σιγά και η θεία Άλι κοίταξε μέσα. 
«Α, είστε ξύπνιοι και οι δύο» είπε. «Πώς αισθάνεστε; Θα 
θέ λατε λίγη λεμονάδα ακόμα;»

«Όχι, ευχαριστώ» είπε ο Τζακ. «Όμως να, ξαφνικά, 
δεν ξέρω πώς, θεία Άλι, πεθύμησα ένα βραστό αυγό και 
ψωμί με βούτυρο. Μου κόλλησε στα καλά καθούμενα 
πως αυτό θα ήθελα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο 
στον κόσμο!»

Η θεία Άλι έβαλε τα γέλια. «Ε, μα τότε είσαι πολύ 
καλύτε ρα. Θέλεις κι εσύ, Φίλιπ, ένα αυγό;»

«Όχι, ευχαριστώ» είπε ο Φίλιπ. «Δεν θέλω κάτι!»
«Κακόμοιρο παιδί, κακόμοιρο παιδί» σχολίασε η Κίκι, 

σηκώ νοντας το κεφάλι της για να δει τον Φίλιπ, και σι
γογέλασε.

«Σκασμός» είπε ο Φίλιπ. «Δεν είμαι σε θέση ακόμη 
να αντέχω τ’ αστεία σου, Κίκι. Θα βρεθείς έξω από το 
δωμά τιο ξανά, αν συνεχίσεις να μιλάς πολύ».
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«Σιωπή, Κίκι!» είπε κι ο Τζακ, και ο παπαγάλος εισέ
πραξε μια ελαφριά σφαλιάρα στο ράμφος του. Η Κίκι 
κούρνιασε στον λαιμό του, δεν την ένοιαζε να μένει 
σιω πηλή, αρκεί να την αφήνανε να είναι κοντά στον πο
λυαγαπημένο της Τζακ.

«Πώς είναι τα δύο κορίτσια;» ρώτησε ο Τζακ.
«Πολύ καλύτερα» απάντησε η θεία Άλι. «Καλύτερα 

απ’ ό,τι εσείς οι δυο. Παίζουν κάποιο παιχνίδι με χαρτιά. 
Ήθελαν να μάθουν αν θα μπορούσαν να έρθουν στο δω
μάτιό σας απόψε το βράδυ για να τα πείτε».

«Θα το ’θελα» είπε ο Τζακ «αλλά ο Φίλιπ δεν νομίζω 
να συμφωνεί. Τι λες, Φίλιπ;»

«Θα δούμε» είπε άκεφα ο Φίλιπ. «Είμαι ακόμη στις 
πολύ μαύρες μου. Συγγνώμη».

«Δεν πειράζει, Φίλιπ» είπε η μητέρα του. «Καλυτε
ρεύεις όσο πας. Αύριο θα έχεις συνέλθει».

Και είχε δίκιο. Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, ο 
Φίλιπ είχε ζωντανέψει για τα καλά, ενώ είχε επιτραπεί 
στην Κίκι να φλυαρεί και να τραγουδά όσο τραβούσε 
η ψυχή της. Της είχαν επιτρέψει ακόμα και να κάνει 
τον ήχο του τρένου την ώρα που διασχίζει ένα τούνελ, 
πράγμα που έκανε την κυρία Κάνινγχαμ να ανέβει αμέ
σως τις σκάλες. 

«Ε, όχι!» είπε. «Όχι αυτό τον θόρυβο μέσα στο σπίτι, 
σε παρακαλώ, Κίκι! Δεν μπορώ να το αντέξω!»

Η Ντάινα κοίταζε τη μητέρα της και της άπλωσε το 
χέρι. «Πέρασες φοβερές ώρες φροντίζοντας εμάς τους 
τέσσερις, μα μά. Ευτυχώς που δεν άρπαξες και εσύ γρί
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πη. Φαίνεσαι πολύ χλωμή. Αισθάνεσαι ότι τελικά θα αρ
ρωστήσεις κι εσύ;»

«Όχι βέβαια» απάντησε η μητέρα της. «Απλώς, έχω 
κουραστεί να ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες για να βλέπω 
πώς είστε. Αλλά θα σηκωθείτε σε λίγο και θα είστε μια 
χαρά, και μετά κατευθείαν στο σχολείο!»

Τέσσερα βογκητά ακούστηκαν αμέσως. Και μετά 
ένα πέ μπτο, καθώς η Κίκι μπήκε με μεγάλη ευχαρίστη
ση στον χορό, προσθέτοντας το πιο βαθύ βογκητό απ’ 
όλους!

«Σχολείο!» είπε ο Τζακ με απέχθεια. «Γιατί μας το θύ
μισες, θεία Άλι; Όπως και να ’χει, σιχαίνομαι να επιστρέ
φω στο σχολείο ενώ έχει ήδη αρχίσει η χρονιά. Όλοι 
έχουν τακτοποιη θεί και ξέρουν τι συμβαίνει, ενώ εσύ 
νιώθεις σαν στραβάδι».

«Είσαστε αξιολύπητοι» είπε γελώντας η κυρία Κάνιν
γχαμ. «Τέλος πάντων, συνεχίστε το παιχνίδι σας, αλλά 
μην α φήνετε την Κίκι να μιμείται αεροπλάνα, τρένα, αυ
τοκίνητα και μηχανές που κουρεύουν το γρασίδι!»

«Σύμφωνοι» είπε ο Τζακ, και στράφηκε αυστηρός 
στην Κί κι. «Το άκουσες αυτό, χαζόπραμα; Συμμαζέψου, 
αν μπορείς βέβαια!»

«Πραγματικά η μαμά φαίνεται λίγο χλωμή, δεν συμ
φωνείτε;» είπε ο Φίλιπ μοιράζοντας τα χαρτιά. «Ελπί
ζω ο Μπιλ να την πάει κάπου να ξεσκάσει, όταν γυρίσει 
αποκεί που είναι».

«Πού είναι; Δεν είχε κανένας νέα του τελευταία;» ρώ
τησε η Ντάινα, μαζεύοντας τα χαρτιά τους. 
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«Ε, καλά, ξέρεις τώρα τι μυστήριος είναι ο Μπιλ! Συ
νέχεια σε κάποια μυστική αποστολή για λογαριασμό της 
κυβέρνησης» είπε ο Φίλιπ. «Πιστεύω ότι η μαμά ξέρει 
πάντοτε πού βρίσκε ται, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουμε 
ιδέα. Αργά ή γρήγορα, όμως, θα εμφανιστεί αποκεί που 
δεν το περιμένουμε!» 

Ο Μπιλ ήταν ο σύζυγος της κυρίας Κάνινγχαμ. Δεν 
πή γαινε πολύς καιρός που είχαν παντρευτεί, όταν εκεί
νη ήταν ακόμη η χήρα κυρία Μάνερινγκ, με δύο παιδιά 
δικά της, την Ντάινα και τον Φίλιπ, και άλλα δύο, τον 
Τζακ και τη ΛούσιΑν, που τη θεωρούσαν πάντα θεία 
τους. Ο Τζακ και η ΛούσιΑν δεν είχαν γονείς. Όλοι τους 
αγαπούσαν πολύ τον έξυπνο, αποφασιστικό Μπιλ, που 
η δουλειά του τόσο συχνά τον έβαζε σε κάθε είδους 
κίνδυνο.

«Ελπίζω ο Μπιλ να γυρίσει προτού επιστρέψουμε στο 
σχο λείο» είπε ο Τζακ. «Πάει πολύς καιρός που δεν τον 
έχουμε δει. Για να δω, είναι σχεδόν Οκτώβρης τώρα και 
έφυγε, ξαφ νικά, στις αρχές Σεπτεμβρίου».

«Μεταμφιεσμένος, μάλιστα!» θυμήθηκε η ΛούσιΑν. 
«Θυμάστε; Είχε μεταμφιεστεί σε γέρο! Δεν μπορού σα 
να καταλάβω ποιος ήταν αυτός ο σκυφτός άνθρωπος 
που καθόταν με τη μαμά εκείνη τη νύχτα που έφυγε. 
Ακόμα και τα μαλλιά του ήταν διαφορετικά!»

«Φορούσε περούκα» είπε ο Τζακ. «Κουνήσου, Ντάι
να. Εί ναι η σειρά σου. Έχεις ή δεν έχεις τον ρήγα;»

Η Ντάινα έριξε το χαρτί της και έπειτα στράφηκε 
προς το ραδιόφωνο, που ήταν εκεί κοντά. «Ας ανοίξου
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με το ραδιόφω νο, τι λέτε;» ρώτησε. «Απόψε θέλω να 
ακούσω ράδιο. Φίλιπ, μπορείς να το αντέξεις;»

«Ναι» είπε ο Φίλιπ. «Και σταματήστε πια να με λυπά
στε! Είμαι μια χαρά. Να πάρει! Ντρέπομαι πραγματικά 
όταν σκέ φτομαι πόσο δυστυχισμένος ένιωθα! Δεν θα 
μου είχε κάνει κα θόλου εντύπωση ακόμα κι αν είχα βά
λει τα κλάματα οποιαδή ποτε στιγμή!»

«Το έκανες μια φορά» είπε ατάραχος ο Τζακ. «Σε 
είδα. Φαινόσουν πολύ παράξενος».

«Βούλωσ’ το» είπε ο Φίλιπ θυμωμένος. «Και μη λες 
ανακρί βειες. Ντάινα, δεν έχεις πιάσει καλά τον σταθ
μό. Κοίτα, άφησέ το σε μένα. Άλλωστε, δεν ήσουν ποτέ 
καλή σ’ αυτά τα πράγματα! Ντάινα, είπα, άσε εμένα να 
πιάσω τον σταθμό! Να σε πάρει!»

«Τώρα μάλιστα! Ο Φίλιπ μας είναι μια χαρά πάλι!» πα
ρατήρησε ο Τζακ, βλέποντας έναν από τους γνωστούς 
καβγάδες μεταξύ αδελφού και αδελφής να είναι έτοι
μος να ξεσπάσει πά λι. «Αυτό είναι, Φίλιπ, πέτυχες ακρι
βώς τον σταθμό. Α, είναι ένα έργο για κάποια ληστεία, 
που παίζει και ο Τζον Τζόρντανς. Πρέπει να έχει πλάκα. 
Για να ακούσουμε».

Είχε πράγματι πλάκα, και η θεία Άλι, που ξεκουρα
ζόταν στον κάτω όροφο, πολύ το χάρηκε που άκουσε 
ξαφνικά γέλια από πάνω. Ύστερα όμως άκουσε ένα δυ
νατό και παρατεταμέ νο σφύριγμα και συνοφρυώθηκε. 
Αυτός ο απαράδεκτος παπα γάλος!

Δεν ήταν όμως η Κίκι! Ήταν ο Τζον Τζόρντανς στο 
αστείο έργο. Έκανε έναν αστυνομικό και σφύριζε με 



14 ΕΝΙΝΤ ΜΠΛΑΪΤΟΝ

την αστυνομική του σφυρίχτρα, φςςςςςς! Έπειτα κάποιος 
φώναξε «Αστυνομία! Αστυνομία!» και η σφυρίχτρα 
ακούστηκε πάλι.

«Αστυνομία! Αστυνομία!» φώναξε και η Κίκι, και έκα
νε μια καταπληκτική μίμηση της σφυρίχτρας. «Φςςςςςς! 
Αστυνομία! Αστυνομία! Φςςςςςςςςςςςςςς!»

«Σκάσε, Κίκι! Άμα σφυρίζεις και φωνάζεις τόσο δυνα
τά, θα φέρεις την αληθινή αστυνομία εδώ!» είπε ο Τζακ. 
«Θεέ και Κύριε! Ελπίζω η Κίκι να μην ανοίξει δουλειές 
κάνοντας τη σφυρίχτρα της αστυνομίας! Θα μας μπλέξει 
μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Κίκι, αν φωνάξεις “Αστυνο
μία” άλλη μια φορά, θα σε χώσω κάτω από το κρεβάτι!»

Προτού προλάβει η Κίκι να απαντήσει οτιδήποτε, ένα 
χτύ πημα ακούστηκε στην πόρτα του υπνοδωματίου· 
ένα πολύ βροντερό χτύπημα, που τους έκανε όλους να 
πεταχτούν.

Μια δυνατή φωνή ακούστηκε από την πόρτα.
«Ποιος φωνάζει την αστυνομία; Εδώ είναι! Ανοίξτε, 

εν ονό ματι του Νόμου!»
Η πόρτα άνοιξε αργά αργά και τα σαστισμένα παι

διά κοίτα ξαν γεμάτα απορία. Τι σήμαινε αυτό; Είχε έρθει 
πράγματι η αστυνομία;

Ένα πρόσωπο εμφανίστηκε στην πόρτα. Ένα χαμογε
λαστό, φωτεινό πρόσωπο, στρογγυλό, που έλαμπε από 
υγεία, ένα πρόσωπο που τα παιδιά γνώριζαν καλά και 
που το λάτρευαν.

«Μπιλ!» φώναξαν τέσσερις φωνές και τα παιδιά πή
δηξαν μεμιάς από τα κρεβάτια τους και έτρεξαν προς 
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τον ψηλό, δυ νατό άντρα που στεκόταν στην πόρτα. 
«Μπιλ, γύρισες! Δεν σε ακούσαμε να έρχεσαι στο σπίτι. 
Καλέ μας, Μπιλ!»

2

Τι έκπληξη!

Ο Μπιλ μπήκε αμέσως στο δωμάτιο και κάθισε στο κρε
βάτι του Τζακ. Η Κίκι κακάρισε χαρούμενη και πέταξε 
στον ώμο του, τσιμπώντας τρυφερά τον λοβό του αυ
τιού του. Αμέσως ανέβηκε και η θεία Ά λι, μ’ ένα χαμό
γελο όλο ευτυχία. Τώρα που είχε έρθει ο Μπιλ, έμοιαζε 
σχεδόν άλλος άνθρωπος.

«Λοιπόν, τι είναι αυτά που ακούω για τέσσερις 
ταλαίπω ρους κατάκοιτους;» είπε ο Μπιλ, απλώνοντας 
τα χέρια και α γκαλιάζοντας τα δύο κορίτσια. «Τώρα που 
γύρισα, θα πρέπει να σηκωθείτε, ξέρετε. Δεν γίνεται να 
σας έχω να τεμπελιάζετε έτσι στο κρεβάτι!»

«Θα σηκωθούμε αύριο το απόγευμα» είπε η Λούσι
Αν. «Μπιλ, πού ήσουν; Πες μας!»

«Να με συγχωρείς, μικρούλα μου. Δεν μπορώ να πω 
κουβέ ντα» είπε ο Μπιλ.

«Μάλιστα! Πολύ μεγάλο μυστικό, λοιπόν» είπε η Ντάι να 
απογοητευ μένη. «Θα μείνεις τουλάχιστον στο σπίτι τώρα;»

«Απ’ όσο ξέρω, ναι» απάντησε ο Μπιλ. «Ειλικρινά, το 
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ελ πίζω. Μου φαίνεται ότι κάποιος πρέπει να φροντίζει 
τη μητέ ρα σας τώρα. Έχει αδυνατίσει. Γιατί έπρεπε να 
γριπιαστείτε όλοι μαζί, ώστε να μην μπορεί κανείς από 
εσάς να τη βοηθάει;»

«Ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μας!» σχολίασε ο 
Τζακ. «Και από πάνω έλειπες κι εσύ, Μπιλ. Δεν πειράζει, 
όλα φαίνε ται να είναι εντάξει όταν είσαι εδώ, έτσι δεν 
είναι, θεία Άλι;»

Η κυρία Κάνινγχαμ κούνησε το κεφάλι της συμφω
νώντας. «Ναι. Όλα!» είπε. «Να φάμε κάτι πρόχειρο εδώ 
πάνω στην κρεβατοκάμαρα όλοι μαζί, παιδιά, για να 
μπορέσουμε να τα πούμε με τον Μπιλ;»

Ήταν ένα εξαιρετικά χαρούμενο γεύμα, με την Κίκι 
περισ σότερο φασαριόζα απ’ ό,τι συνήθως, να κάνει τη 
σφυρίχτρα κάθε που της έκανε κέφι. Όλοι τους όμως 
κου ράστηκαν πολύ γρήγορα με το καινούριο αυτό κόλ
πο της, α κόμα και ο Μπιλ.

«Μπιλ! Μπιλ! Πιάσε την μπάλα, χαζοΜπιλ!» φώναξε η 
Κί κι. Και βέβαια άρπαξε μια ξεγυρισμένη σφαλιάρα στο 
ράμφος από τον Τζακ.






