


Μια συνάντηση  
από το παρελθόν

Τα πρωινά η κόμησσα έφευγε από το ανάκτορο 
στις επτά. Αυτό το έκανε κάθε πρωί, για να πάει 

με τη Μαντλέν περίπατο μέσα στο πάρκο. Μια που η 
κόμησσα ήταν πάντα τυπική στην ώρα της, η Μαντλέν 
κι εγώ ξέραμε ότι μπορούσαμε να βλεπόμαστε κάθε 
μέρα εκείνη την ώρα. Η Μαντλέν! Και μόνο στο άκου-
σμα του ονόματός της μου διαπερνάει το τρίχωμα ένα 
ευχάριστο ρίγος. Σήμερα ξέρω ότι ήταν ο μεγάλος μου 
έρωτας, αν και είχαμε τόσο μεγάλη κοινωνική διαφο-
ρά: Εκείνη την προστάτευαν, τη φρόντιζαν και την 
περιποιόντουσαν στο μεγάλο ανάκτορο της κόμησ-
σας, κι εγώ ήμουν ένα αδέσποτο σκυλί. Ποιος ξέρει τι 
θα είχε γίνει μεταξύ μας αν δεν είχε μπει τότε ανάμε-
σά μας εκείνος. Πιθανότατα τώρα, έπειτα από τόσον 
καιρό, να μη σκεφτόμουν πια καθόλου αυτή την ιστο-
ρία, αν δεν τον είχα συναντήσει τυχαία. Η συνάντηση 
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ήταν τελείως απροσδόκητη. Αν είχα μπορέσει τουλά-
χιστον να προετοιμαστώ, ίσως και να είχαν γίνει όλα 
αλλιώς. Όμως καθώς εκείνος βρέθηκε ξαφνικά τόσο 
αναπάντεχα μπροστά μου, έχασα τον έλεγχο.

Εντωμεταξύ, η μέρα είχε ξεκινήσει τελείως αθώα. 
Όπως κάθε πρωί, με επισκέφθηκε ένας από τους τέσ-
σερις φροντιστές μου, τα παιδιά που με ταΐζουν δη-
λαδή, στο μικρό ωραίο μου σπιτάκι, και μου έφερε το 
φαγητό μου. Ήταν η Στέφι, ένας άνθρωπος μάλλον ευ-
χάριστος, αν μπορεί να μιλήσει κανείς για ευχάριστους 
ανθρώπους. Δεν κάνει την έξυπνη όπως οι περισσότε-
ροι, λέει αυτό που σκέφτεται, και δεν προσπαθεί να 
μάθει σ’ εμάς τους σκύλους διάφορα παράξενα ακρο-
βατικά. Αφού έβαλε μπροστά μου το μπολ με το φα-
γητό, με αποχαιρέτησε με ένα σύντομο «Καλή όρεξη, 
Πεντάμορφε!».

Περίμενα μέχρι να φύγει από το οπτικό μου πεδίο, 
μετά όρμησα στο φαγητό μου. Αν το καλοσκεφτόμουν, 
ήμουν πολύ καλά από τότε που έμενα σ’ αυτό το πε-
ριφραγμένο κομμάτι γης, που οι άνθρωποι ονομάζουν 
περιβόλι. Πριν από λίγο καιρό, προσπαθώντας να ξε-
φύγω από έναν πολύ πιο ισχυρό αντίπαλο, συνάντησα 
τον Φρίντελ πίσω από έναν κάδο σκουπιδιών. Ο Φρί-
ντελ είναι κι αυτός ένας από τους φροντιστές μου. Για 
να είμαι ειλικρινής, τον συμπαθώ περισσότερο από 
τη Στέφι. Είχα καταλάβει από την αρχή ότι ήμασταν 
φτιαγμένοι από την ίδια πάστα. Είναι μαχητική φύση, 
όπως κι εγώ. Και λιγάκι αδικημένος από τη ζωή, όπως 
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κι εγώ. Όπως σας είπα, ήμουν μέχρι τώρα στην πραγ-
ματικότητα ένα αδέσποτο και δε μου άρεσε καθόλου 
να κατοικώ με ανθρώπους. Όμως αυτό τον καιρό δεν 
ήμουν και πολύ καλά, και εκτός αυτού είμαι και σε μια 
ηλικία στην οποία ένας σκύλος δυσκολεύεται όλο και 
περισσότερο να επιβληθεί στους δρόμους. Έτσι, απο-
φάσισα χωρίς πολλή σκέψη να παραμείνω μαζί του, 
τουλάχιστον για ένα διάστημα. Θα είχα πάει μάλιστα 
να μείνω και στο σπίτι του, αν είχε χρειαστεί. Όμως η 
μοίρα στάθηκε καλή μαζί μου. Η μητέρα του Φρίντελ 
δε συμπαθεί τα σκυλιά. Γι’ αυτό ο Φρίντελ και οι φίλοι 
του με έφεραν να μείνω σε τούτο το περιβόλι. Εδώ θα 
μπορούσα να αντέξω ακόμη για αρκετό καιρό. Έχω ένα 
μικρό σπιτάκι που με προστατεύει από τη βροχή και το 
κρύο, οι φροντιστές μου περνάνε τακτικά και μου φέρ-
νουν το φαγητό μου, και έχω βρει και δύο αληθινούς 
φίλους: τους νάνους του κήπου.

Οι νάνοι του κήπου μοιάζουν με τους ανθρώπους, 
μόνο που είναι πολύ πιο κοντοί. Φοράνε όλοι από ένα 
μικρό κόκκινο σκουφί και τις περισσότερες φορές χα-
μογελάνε πολύ φιλικά πίσω από τη λευκή γενειάδα 
τους. Σε σύγκριση με τους αληθινούς ανθρώπους έχουν 
όμως σημαντικά πλεονεκτήματα: Δε μιλάνε, δεν κι-
νούνται και δε ζητάνε τίποτε από εμάς τους σκύλους. 
Ακούνε μόνο με προσοχή. Τι περισσότερο να ζητήσει 
ένας σκύλος από έναν φίλο; 

Μετά το φαγητό ξάπλωσα να κοιμηθώ. Στη μέση 
ενός υπέροχου ονείρου, στο οποίο χοροπηδούσα απο-
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δώ κι αποκεί μαζί με άλλους αδέσποτους σκύλους και 
κάναμε τις πλάκες μας με τους ανθρώπους, με ξύπνησε 
ο Φρίντελ. 

«Ρε μεγάλε! Κοιμάσαι, Πεντάμορφε;»
«Αφού το βλέπεις, χαζέ!» μου ήρθε να του απαντή-

σω. Δεν το έκανα όμως. Το μεγαλύτερο μυστικό που 
κρατάμε κρυφό από τους ανθρώπους εμείς οι σκύλοι 
είναι η ευφυΐα μας. Η μοναδική ιδιότητα για την οποία 
μας θεωρούν ικανούς οι άνθρωποι είναι η πίστη. Αυτό 
οφείλεται στο διάσημο πιστό μας βλέμμα. Αυτό μας το 
μαθαίνουν οι μανάδες μας από μωρά. Το βλέμμα αυτό 
είναι πολύ σημαντικό. Κάνει τους ανθρώπους να μας 
δίνουν κάτι να φάμε. Οι άνθρωποι είναι εδώ για να μας 
τρέφουν. Σ’ αυτό μας βοηθάει και το ότι δεν έχουν ιδέα 
ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε και να μιλάμε ακριβώς 
όπως εκείνοι. Είμαστε τυχεροί που έχουμε οξύτατη 
ακοή και σιγανή φωνή. Έτσι δεν έχουν ανακαλύψει 
ακόμη μέχρι τώρα το μυστικό μας. Για να μην κινήσου-
με υποψίες στους ανθρώπους, σκεφτήκαμε κάτι για 
να μιλάμε μαζί τους. Όταν γαβγίζουμε, αυτό σημαί-
νει: «Γεια! Να ’μαι!», όταν γρυλίζουμε αυτό σημαίνει 
«Είμαι πολύ θυμωμένος!», και όταν κλαψουρίζουμε, 
θέλουμε να πούμε: «Άου!» ή «Θέλω αγκαλιά!». Εκτός 
αυτού, μπορούμε ακόμα να κουνάμε την ουρά μας, 
κάτι που δείχνει στους ανθρώπους ότι χαιρόμαστε. 
Αντιθέτως, αν αφήσουμε την ουρά μας κάτω, είμαστε 
λυπημένοι.

Έτσι τα πάνε μια χαρά οι άνθρωποι και τα σκυλιά, 
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ήδη εδώ και πολλές πολλές γενιές σκύλων και ανθρώ-
πων. Το μυστικό της ευφυΐας μας δεν υπάρχει λόγος 
σε καμία περίπτωση να το μάθουν οι άνθρωποι, για-
τί τότε θα έπρεπε ίσως να δουλέψουμε οι ίδιοι για το 
φαγητό μας. Και αυτό πιστεύουμε ότι δε χρειάζεται. 
Γιατί οι άνθρωποι έχουν μια ιδιότητα που χρησιμεύει 
πολύ σ’ εμάς τους σκύλους: Αγοράζουν πολύ περισ-
σότερο φαγητό απ’ ό,τι χρειάζονται οι ίδιοι. Με αυτό 
που περισσεύει μπορούμε να ζήσουμε μια χαρά εμείς 
οι σκύλοι.

Έτσι δεν είπα τίποτα στον Φρίντελ, παρά μόνο γρύ-
λισα λιγάκι, για να εκφράσω τον θυμό μου για το όνει-
ρο που διακόπηκε.

«Λυπάμαι αν σε ξύπνησα» είπε ο Φρίντελ με ένα 
βλέμμα που θα τιμούσε κάθε σκύλο. 

Δεν ξέρω γιατί, αλλά απλά δεν μπορώ να μείνω θυ-
μωμένος για πολύ με τον Φρίντελ. Είναι για μένα σχε-
δόν σαν ένας σκύλος. Έτσι σταμάτησα το γρύλισμα, 
πήρα το πιστό μου βλέμμα και κούνησα την ουρά μου. 
Αυτό είχε άμεσα αποτελέσματα. Ο Φρίντελ χαμογέλα-
σε και μου χάιδεψε τον λαιμό.

«Είσαι ο καλύτερός μου φίλος, Πεντάμορφε. Σου 
έφερα και λίγα σκυλομπισκότα».

Γι’ αυτό δεν είχα καμία αντίρρηση. Ο Φρίντελ ξέρει 
τι χρειάζονται τα σκυλιά. Άρχισα να τρώω τα νόστιμα 
σκυλομπισκότα, ενώ ο Φρίντελ μού χάιδευε τον λαιμό. 
Η ζωή είναι ωραία!

Όμως δυστυχώς αυτή η ωραία παρέα δεν κράτησε 
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πολύ. Το καλύτερό μου όργανο, έτσι ονομάζω τη μύτη 
μου, μου ανήγγειλε μυρωδιές που γνώριζα πολύ καλά.

«Τι τρέχει, Πεντάμορφε;» ρώτησε ο Φρίντελ. «Γιατί 
μυρίζεις τον αέρα; Μήπως έχει κάτι το φαΐ;»

Αναρωτιέμαι, ξανά και ξανά, πώς μπορούν οι άν-
θρωποι και επιβιώνουν, παρ’ όλο που μυρίζουν τους 
ομοίους τους μόνο όταν βρίσκονται δίπλα τους και βρο-
μάνε ήδη άθλια. Σήκωσα το καλύτερό μου όργανο στον 
αέρα. Αν δε γελιόμουν, πλησίαζαν οι υπόλοιποι φροντι-
στές μου.

Ο Φρίντελ τούς κατάλαβε μόνο αφού ακούστη-
καν πια οι φωνές τους από την πόρτα του περιβολιού. 
«Πράγματι! Νομίζω ότι έρχονται η Στέφι, ο Ραπανά-
κης και ο Κάλε».

Λίγο μετά στέκονταν οι τρεις τους μπροστά μας. Ο 
Ραπανάκης κοίταξε τα δύο τελευταία σκυλομπισκότα 
που είχαν απομείνει.

«Του έδωσες κιόλας κάτι να φάει, Φρίντελ; Αφού 
σήμερα το απόγευμα ήταν σειρά της Στέφι και δική 
μου!»

Ο Ραπανάκης είναι ο δίδυμος αδερφός της Στέφι. Το 
παράξενο όνομά του του το έδωσαν οι φίλοι του, επειδή 
είναι πιο κοντός από την αδερφή του. Και πρέπει τώρα 
ένας σκύλος να καταλάβει το χιούμορ των ανθρώπων! 
Ο Ραπανάκης είναι, για να πω την αλήθεια, ένας μικρός 
φοβητσιάρης. Ήδη με την παραμικρή αναστάτωση 
τρέμει σύγκορμος. Όταν ωστόσο χρειαστεί, μπορεί να 
βασιστεί κανείς επάνω του.
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«Μπορείς κάλλιστα να του δώσεις τα πράγματα που 
του φέραμε» είπε η Στέφι. «Όπως τον ξέρω τον Πεντά-
μορφο, θα τα καταβροχθίσει κι αυτά».

Πόσο δίκιο είχε! Κούνησα μερικές φορές την ουρά 
μου και γάβγισα λίγο, για να τους δείξω ότι μπορούσα 
το δίχως άλλο να αντέξω μια μπουκίτσα ακόμα.

«Όταν μιλάει κανείς για φαγητό, είσαι πάντα μέσα, 
Πεντάμορφε!» γέλασε ο Ραπανάκης και γέμισε το μπολ 
μου με μερικές λιχουδιές. Κι εγώ έπεσα αμέσως με τα 
μούτρα.

«Αν ήταν τόσο καλός στη μάθηση όσο και στο τάι-
σμα, θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος σκύλος-ντετέ-
κτιβ του κόσμου» είπε ο Κάλε.

Δεν του έδωσα σημασία. Ο Κάλε δεν μπορούσε να 
μου χαλάσει την όρεξη. Είναι το ακριβώς αντίθετο από 
τη Στέφι. Μιλάει πολύ, λέει τις περισσότερες φορές 
ανοησίες, και θεωρεί τον εαυτό του πολύ σπουδαίο. 
Είναι ο αρχηγός μιας ομάδας ντετέκτιβ που την έχει 
ονομάσει μεγαλόστομα Γραφείο Ντετέκτιβ «Κάλε και 
Σία». Και από τότε που κατάφερε, λιγότερο ή περισσό-
τερο κατά τύχη, να διαλευκάνει κάνα δυο ασήμαντες 
υποθέσεις, δεν τον σταματάει τίποτα. Το πιο ενοχλη-
τικό επάνω του όμως είναι ότι προσπαθεί διαρκώς να 
μου μάθει διάφορα κόλπα, που πρέπει υποτίθεται να 
ξέρω ως σκύλος-ντετέκτιβ. Ωστόσο, εδώ έχει πέσει στο 
λάθος άτομο. Όσον αφορά αυτά τα ηλίθια κόλπα, όπως 
παραδείγματος χάριν να στέκομαι σούζα, να πηγαίνω 
να φέρω ένα ραβδί που μου πέταξαν, να δίνω το πόδι 
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μου, να κάθομαι, και όλες αυτές τις ανοησίες που εφευ-
ρίσκουν οι άνθρωποι, εγώ ζω σύμφωνα με το ρητό του 
παππού μου: «Το να κάνεις πέντε λεπτά τον χαζό είναι 
αρκετό για μια ολόκληρη εβδομάδα». Πρέπει να κάνεις 
απλώς ότι δεν κατάλαβες τι θέλουν οι άνθρωποι από 
σένα, και μετά σε αφήνουν κάποια στιγμή στην ησυχία 
σου. Μόνο που δυστυχώς ο Κάλε είναι πολύ επίμονος. 
Δεν το βάζει εύκολα κάτω. Όμως όσο κι αν γκρινιάζει, 
πιο πιθανό είναι να αρχίσουν οι άνθρωποι να γαβγί-
ζουν, παρά να κάνω εγώ αυτό που λέει.

Επιπλέον τις περισσότερες φορές σπεύδει ο πιστός 
μου φροντιστής, ο Φρίντελ, να με βοηθήσει. Έτσι έγινε 
πάλι: «Άσε ήσυχο τον Πεντάμορφο, Κάλε! Εμένα μου 
αρέσει έτσι όπως είναι. Άλλωστε τι να τον κάνουμε τον 
σκύλο-ντετέκτιβ, αφού δεν έχουμε υποθέσεις να λύ-
σουμε; Από τη σχολική μας εκδρομή δεν έχει συμβεί 
τίποτε άλλο».

«Αυτό δεν είναι περίεργο!» εκνευρίστηκε ο Κάλε. 
«Αν καθόμαστε μόνο και ταΐζουμε τον σκύλο, δεν πρό-
κειται να ανακαλύψουμε εγκληματίες».

«Εγώ θα συναντηθώ όπου να ’ναι με τη μητέρα μου 
στο σούπερ μάρκετ. Πρέπει να τη βοηθήσω στο κουβά-
λημα» είπε ο Φρίντελ. «Μπορείτε να έρθετε μαζί μου, 
αν θέλετε. Ίσως να ανακαλύψουμε κάτι».

Η Στέφι χαμογέλασε ειρωνικά. «Βέβαια! Παραδείγ-
ματος χάριν μια γιαγιά που περνάει με κόκκινο τον 
δρόμο. Αυτή θα ήταν βέβαια μια σπουδαία υπόθεση 
για τους “Κάλε και Σία!”»
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«Σας λείπει απλώς η απαραίτητη σοβαρότητα» είπε 
ο Κάλε παρεξηγημένος. «Ας συνοδέψουμε τον Φρίντελ. 
Ίσως και να κάνουμε όντως κάποιες ενδιαφέρουσες 
παρατηρήσεις. Μερικές φορές πέφτει κανείς χωρίς να 
το περιμένει πάνω σε μια υπόθεση».

Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά εκνευριστικοί. 
Αντί να με αφήσουν να πάρω με την ησυχία μου έναν 
υπνάκο για να χωνέψω, ήθελαν πάλι να με τραβολογή-
σουν πέρα δώθε μέσα στην πόλη, μόνο και μόνο μήπως 
βρουν τα ίχνη κάποιων εγκληματιών και βοηθήσουν 
τη μητέρα του Φρίντελ στο κουβάλημα. Μια που αυτή, 
όπως έχω ήδη πει, δε χωνεύει τα σκυλιά, η πιθανότη-
τα να ξεφύτρωνε εκεί για μένα μια μικρή λιχουδιά θα 
ήταν μάλλον πολύ μικρή. Άφησα την ουρά μου κάτω 
και κλαψούρισα.

«Έλα, Πεντάμορφε» είπε ο Φρίντελ. «Θα σε πάρω 
αγκαλιά».

Είναι ωραίο όταν οι άνθρωποι υπακούν αμέσως. 
Ωστόσο μόνο στον πηγαιμό μπόρεσα να μετακινηθώ μ’ 
αυτό τον ευχάριστο τρόπο. Αφού συναντήσαμε τη μη-
τέρα του Φρίντελ, εκείνη έδωσε στον γιο της και στους 
άλλους να κουβαλήσουν σακούλες στα χέρια. Το καλύ-
τερό μου όργανο μου είπε αμέσως ότι εκεί μέσα υπήρ-
χαν εξαιρετικά νόστιμα πράγματα. Όπως ήταν αναμε-
νόμενο, δεν αποκόμισα τίποτε απ’ αυτά και, επιπλέον, 
έπρεπε να περπατήσω. Είχαμε σχεδόν φτάσει στο σπίτι 
του Φρίντελ, όταν η μητέρα του σταμάτησε ξαφνικά.

«Ξέχασα κάτι. Η γειτόνισσά μου με παρακάλεσε να 
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πάω να της πάρω κάτι φωτογραφίες» είπε και άρχισε 
κιόλας να περπατάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Οι φροντιστές μου κι εγώ την ακολουθήσαμε. Δεν είχα 
ιδέα τι ήταν οι φωτογραφίες. Ίσως και να ήταν φαγώ-
σιμες και να μου έδιναν τουλάχιστον κάτι απ’ αυτές.

Λίγο πριν μπουν η μητέρα του Φρίντελ και οι άλλοι 
σε ένα από αυτά τα κτίρια που οι άνθρωποι ονομάζουν 
καταστήματα, το καλύτερό μου όργανο αντιλήφθη-
κε μια γνώριμη μυρωδιά. Ήταν δυσάρεστη, ξύπνησε 
μέσα μου κακές αναμνήσεις. Μόνο που δεν μπορούσα 
να θυμηθώ τι αναμνήσεις ήταν αυτές. Ενώ ακολουθού-
σα τους ανθρώπους μέσα στο κατάστημα, συλλογιζό-
μουν και οσφραινόμουν πυρετωδώς τον αέρα. Μόλις 
μου ήρθε στο μυαλό ποιον μου θύμιζε η μυρωδιά, είδα 
αυτόν που την έβγαζε. Από την τρομάρα μου έμεινα να 
στέκομαι σαν μαρμαρωμένος.




