


1

Γκουβερνάντα;  
Όχι, ευχαριστούμε!

«Το ξέρετε πως είναι ήδη 5 Μαΐου;» είπε ο Τζακ με με-
λαγχολική διάθεση. «Όλα τα παιδιά θα είναι στο σχολείο 
σήμερα».

«Τι κρίμα, τι κρίμα!» είπε η Κίκι, ο παπαγάλος, με την 
ίδια μελαγχολική φωνή.

«Αυτή η απαίσια ιλαρά!» είπε η Λούσι-Αν. «Πρώτος 
την άρπαξε ο Φίλιπ, αμέσως μόλις ήρθε στο σπίτι για τις 
διακοπές, μετά η Ντάινα, ύστερα εκείνη την κόλλησε σ’ 
εμένα και έπειτα την κόλλησες κι εσύ!»

«Πάντως, είμαστε όλοι εκτός καραντίνας τώρα» είπε η 
Ντάινα από το βάθος του δωματίου. «Απλώς είναι υπερ-
βολή του γιατρού που λέει πως έπρεπε να πάμε κάπου 
μακριά για αλλαγή, προτού γυρίσουμε στο σχολείο. Δεν 
είναι αρκετή αλλαγή το να γυρίσουμε πίσω στο σχολείο; 
Τρελαίνομαι για την καλοκαιρινή περίοδο του σχολείου».

«Ναι, και στοιχηματίζω πως θα ήμουν μέσα στους 
πρώτους δέκα» είπε ο Φίλιπ και έκανε πίσω την τούφα 
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από τα μαλλιά του, που ήταν ριγμένα μπροστά. «Πόσο 
θα ήθελα να ξανακόψω τα μαλλιά μου! Με γαργαλάνε 
τώρα που έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ!»

Τα τέσσερα παιδιά είχαν προσβληθεί άσχημα από ιλα-
ρά στις διακοπές. Ο Τζακ μάλιστα είχε περάσει πολύ δύ-
σκολες στιγμές, ενώ τα μάτια της Ντάινα ήταν σε άσχη-
μη κατάσταση.

Γι’ αυτό έφταιγε και η ίδια, μια και ο γιατρός τής είχε 
απαγορεύσει να διαβάζει, αλλά εκείνη δεν τον είχε ακού-
σει. Τώρα τα μάτια της συνέχιζαν να τρέχουν και τα ανοι-
γόκλεινε σπασμωδικά στο δυνατό φως του ήλιου.

«Όχι σχολική εργασία για την Ντάινα ακόμη» είχε πει 
ο γιατρός. «Υποθέτω πως θα έχεις αντιληφθεί το λάθος 
που έκανες να παρακούσεις τις ιατρικές εντολές, νεαρή 
μου. Να θεωρείς τυχερό τον εαυτό σου, αν δεν αναγκα-
στείς να φορέσεις γυαλιά σε λίγο!»

«Ελπίζω πως η μητέρα δεν θα μας στείλει πάλι σε κά-
ποιο κατάλυμα στη θάλασσα!» είπε η Ντάινα. «Δεν μπορεί 
να έρθει η ίδια μαζί μας, γιατί έχει αναλάβει μια σημαντική 
εργασία για το καλοκαίρι. Ελπίζω να μη μας βρει καμιά 
γκουβερνάντα, ή κάτι τέτοιο, για να μας συνοδεύσει».

«Γκουβερνάντα!» επανέλαβε ο Φίλιπ με αποστροφή. 
«Προτιμώ να μην πάω πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτω-
ση να έρθει τώρα που εκπαιδεύω κάτι συμπαθητικούς 
μικρούς ποντικούς».

Η αδελφή του, η Ντάινα, τον κοίταξε με μισό μάτι. 
Τον Φίλιπ, πάντα κάποιο πλάσμα τον περιτριγύριζε, γιατί 
ήταν φανατικός ζωόφιλος. Είχε βρει τον τρόπο να είναι 
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φίλος μαζί τους και η Ντάινα είχε φτάσει στο σημείο να 
σκεφτεί πως έτσι και ο Φίλιπ συναντούσε μια εξαγριω-
μένη τίγρη στην καρδιά της ζούγκλας, θα της άπλωνε το 
χέρι του και η τίγρη θα του το έγλειφε σαν σκύλος και θα 
γουργούριζε ευτυχισμένη σαν γάτα!

«Φίλιπ, σου είπα ότι αν δω έστω και ένα από τα ποντί-
κια σου, θα ουρλιάξω!» είπε η Ντάινα.

«Εντάξει, μπορείς να ουρλιάξεις!» είπε ο Φίλιπ αδιά-
φορα. «Έι, Σκουίκερ, πού είσαι;»

Ο Σκουίκερ ξετρύπωσε από τον γιακά της μπλούζας 
του, σκαρφάλωσε πάνω στον λαιμό του Φίλιπ και ακούγο-
ντας το όνομά του στρίγκλισε δυνατά. Η Ντάινα ούρλιαξε.

«Φίλιπ, είσαι σιχαμένος! Πόσα τέτοια πλάσματα έχεις 
χωμένα στην τσέπη σου; Αν είχαμε μια γάτα, θα τα έδινα 
όλα σ’ αυτή».

«Ναι, αλλά δεν έχουμε» είπε ο Φίλιπ και έσπρωξε πάλι 
το κεφάλι του Σκουίκερ μέσα στον γιακά του.

«Κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε!» έκρα-
ξε η Κίκι, ο παπαγάλος, με μεγάλο ενδιαφέρον και σή-
κωσε το κεφάλι της προς τη μια πλευρά, παρακολουθώ-
ντας πότε θα εμφανιστεί ξανά ο Σκουίκερ.

«Λάθος, Κίκι, πουλάκι μου» είπε ο Τζακ και απλώνο-
ντας ράθυμα το ένα του χέρι, τράβηξε τα φτερά από την 
ουρά του παπαγάλου του. «Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε 
με γαϊδάρους. Είναι ένας πανέξυπνος ποντικός. Για πες 
μου, πουλάκι μου, γιατί δεν κόλλησες κι εσύ ιλαρά;»

Η Κίκι ήταν έτοιμη να πιάσει κουβέντα με τον Τζακ. 
Κακάρισε δυνατά και έπειτα έσκυψε να ξυστεί.
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«Πόσες φορές σου έχω πει να κλείνεις την πόρτα; Πό-
σες φορές σου έχω πει να σκουπίζεις τα πόδια σου; Σκού-
πισε την πόρτα, κλείσε τα πόδια σου, σκούπισε την…»

«Έι, τα μπέρδεψες!» είπε ο Τζακ και όλοι γέλασαν.
Ήταν πολύ αστείο να μπερδεύει πάντα η Κίκι αυτά 

που της άρεσε να λέει. Στον παπαγάλο άρεσε πολύ να 
κάνει τον κόσμο να γελάει. Σήκωνε το κεφάλι της, τέντω-
νε το λοφίο της και έβγαζε έναν ήχο σαν το μηχάνημα 
που κουρεύει το γρασίδι στον κήπο.

«Αρκετά ως εδώ!» είπε ο Τζακ και τη χτύπησε ελαφρά 
στο ράμφος. «Κόφ’ το, Κίκι!»

Αλλά η Κίκι, που την ευχαριστούσε ο θόρυβος, πέτα-
ξε ψηλά στις κουρτίνες και συνέχισε να παριστάνει τη 
χορτοκοπτική μηχανή.

Η κυρία Μάνερινγκ εμφανίστηκε στην πόρτα.
«Παιδιά! Μην αφήνετε την Κίκι να κάνει τόσο θόρυβο. 

Έχω κουβέντα με ξένο άνθρωπο και είναι πολύ ενοχλη-
τικό!»

«Ποιος ήρθε για κουβέντα;» ρώτησε ο Φίλιπ. «Μητέ-
ρα! Δεν πιστεύω να βρήκες καμιά νταντά για να μας συ-
νοδεύσει, έτσι δεν είναι; Μη μου πεις πως είναι εδώ!»

«Ναι, εδώ είναι» είπε η κυρία Μάνερινγκ.
Τα παιδιά αναστέναξαν όλα μαζί.
«Αφού, καλά μου παιδιά, ξέρετε πως δεν έχω τον 

χρόνο να σας συνοδεύσω η ίδια» συνέχισε. «Έχω αναλά-
βει αυτή την καινούρια εργασία, αλλά αν, βέβαια, ήξερα 
ότι θα αρρωσταίνατε από ιλαρά τόσο καιρό κι ότι θα 
γινόσασταν τόσο κοκαλιάρηδες στο τέλος…»
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«Δεν είμαστε κοκαλιάρηδες!» διαμαρτυρήθηκε ο Φί-
λιπ αγανακτισμένος. «Τι φοβερή λέξη!»

«Πίκι, σκουίκι!» φώναξε η Κίκι και κακάρισε γελώντας.
Της άρεσε να βάζει μαζί λέξεις με τον ίδιο ήχο.
«Πίκι, σκουίκι!»
«Βούλωσ’ το, Κίκι!» φώναξε ο Τζακ και της πέταξε ένα 

μαξιλάρι. «Θεία Άλι, μπορούμε να τα καταφέρουμε και 
μόνοι μας μια χαρά. Είμαστε αρκετά μεγάλοι ώστε να 
φροντίζουμε τον εαυτό μας».

«Στις διακοπές, Τζακ, μόλις σας χάσω από τα μάτια 
μου, μπερδεύεστε στις πιο αναπάντεχες περιπέτειες» 
είπε η κυρία Μάνερινγκ. «Δεν θα ξεχάσω τι συνέβη στις 
τελευταίες καλοκαιρινές διακοπές, τότε που μπήκατε 
σε λάθος αεροπλάνο και χαθήκατε σε μια παράξενη 
κοιλάδα!»

«Α, αυτή ήταν μια υπέροχη περιπέτεια!» φώναξε ο 
Φίλιπ. «Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε κι άλλες τέ-
τοιες… Βαρέθηκα να έχω ιλαρά τόσο καιρό. Άσε μας να 
φύγουμε μόνοι μας, μητέρα!»

«Όχι» είπε η μητέρα του. «Θα πάτε σε ένα απόλυτα 
ασφαλές παραθαλάσσιο μέρος, με μια απόλυτα ασφαλή 
νταντά, για απόλυτα ασφαλείς διακοπές».

«Ασφαλείς, ασφαλείς, ασφαλείς!» στρίγκλισε η Κίκι. 
«Σώοι και ασφαλείς, σώοι και ασφαλείς!»

«Ακόμα μια φορά, Κίκι!» είπε ο Τζακ.
Η κυρία Μάνερινγκ έκλεισε με τα χέρια τα αυτιά της.
«Αχ, αυτό το πουλί! Είναι αλήθεια πως κουράστηκα να 

σας νταντεύω όλους, αλλά αυτήν τη στιγμή, ειλικρινά, η 
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Κίκι μού τη δίνει φοβερά στα νεύρα. Θα χαρώ πολύ όταν 
θα φύγει κι αυτή μαζί σας».

«Βάζω στοίχημα ότι καμιά γκουβερνάντα δεν θα συ-
μπαθήσει την Κίκι» είπε ο Τζακ. «Θεία Άλι, της μίλησες 
καθόλου γι’ αυτή;»

«Όχι ακόμη» ομολόγησε η κυρία Μάνερινγκ. «Υποθέ-
τω όμως ότι είναι καλύτερα να τη φέρω μέσα και να τη 
συστήσω σε όλους σας. Και στην Κίκι επίσης!»

Βγήκε από το δωμάτιο. Τα παιδιά κοιτάχτηκαν μεταξύ 
τους μουτρωμένα.

«Το ήξερα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αντί να περ-
νάμε τώρα όμορφα στο σχολείο, θα πλήττουμε με κά-
ποια που δεν μπορούμε να ανεχθούμε» είπε η Ντάινα 
μελαγχολικά. «Φίλιπ, δεν μπορείς να κάνεις κάτι με τα 
ποντίκια σου, όταν έρθει μέσα; Αν ήξερε πως είσαι παιδί 
που του αρέσει να ζει με ποντικούς, σκαθάρια και σκα-
ντζόχοιρους μέσα στον κόρφο και στις τσέπες του, σί-
γουρα θα το έβαζε στα πόδια».

«Καταπληκτική ιδέα, Ντάινα!» επικρότησαν όλοι.
Ο Φίλιπ την κοίταξε και το πρόσωπό του έλαμψε.
«Δεν έχεις συχνά τέτοιες εμπνεύσεις» είπε «αλλά 

αυτή είναι πραγματικά σπουδαία ιδέα. Έι, Σκουίκερ! Βγες 
έξω. Γουλφ, πού είσαι; Λίζα, βγες από την τσέπη μου!» 

Η Ντάινα οπισθοχώρησε στο βάθος του δωματίου, 
παρακολουθώντας τα μικρά άσπρα ποντίκια με τρόμο. 
Πόσα να είχε άραγε ο Φίλιπ; Ήταν αποφασισμένη να μην 
τον πλησιάσει καθόλου.

«Νομίζω πως πρέπει να κάνει και η Κίκι την εμφάνι-
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σή της» είπε ο Τζακ και χαμογέλασε πλατιά. «Κίκι, τσαφ, 
τσουφ!»

Αυτό ήταν το σύνθημα για να αρχίσει ο παπαγάλος να 
μιμείται την ατμομηχανή που σφυρίζει μέσα στο τούνελ. 
Άνοιξε το στόμα της και φούσκωσε όλο ικανοποίηση τον 
λαιμό της. Δεν της ζητούσαν συχνά να κάνει τον αγαπη-
μένο της θόρυβο. Η Λούσι-Αν έκλεισε τα αυτιά της με τα 
χέρια της.

Η πόρτα άνοιξε και η κυρία Μάνερινγκ μπήκε μέσα 
μαζί με μια ψηλή γυναίκα, που είχε μάλλον αυστηρή φυ-
σιογνωμία. Ήταν ολοφάνερο πως τίποτα το ασυνήθιστο, 
καμιά απρόοπτη κατάσταση δεν θα μπορούσε να συμβεί 
οπουδήποτε κοντά στη μις Λόουσον. Ήταν, από την κο-
ρυφή ως τα νύχια, η προσωποποίηση της ασφάλειας!

«Παιδιά, αποδώ η μις Λόουσον…» άρχισε η κυρία Μά-
νερινγκ, αλλά η φωνή της σκεπάστηκε από την κραυγή 
της Κίκι, που παρίστανε τη μηχανή του τρένου.

Τη μιμήθηκε καλύτερα απ’ ό,τι συνήθως και πιο δυνα-
τά. Η Κίκι είχε πραγματικά εκτροχιαστεί!

Η μις Λόουσον ένιωσε να της κόβεται η ανάσα και 
έκανε ένα βήμα πίσω. Στην αρχή δεν είδε την Κίκι, αλλά 
κοίταξε τα παιδιά πιστεύοντας ότι κάποιο απ’ αυτά έκα-
νε αυτό τον φοβερό θόρυβο.

«Κίκι!» φώναξε η κυρία Μάνερινγκ θυμωμένη. «Παι-
διά, πώς την αφήσατε; Δεν ντρέπεστε λιγάκι!»

Η Κίκι σταμάτησε. Έγειρε το κεφάλι της και κοίταξε τη 
μις Λόουσον με θράσος.

«Σκούπισε τα πόδια σου!» πρόσταξε. «Κλείσε την 



14 ΕΝΙΝΤ ΜΠΛΑΪΤΟΝ

πόρτα! Πού είναι το μαντίλι σου; Πόσες φορές σου έχω 
πει να…»

«Πάρε την Κίκι έξω, Τζακ» είπε η κυρία Μάνερινγκ κα-
τακόκκινη από τον θυμό. «Λυπάμαι πολύ, μις Λόουσον. Η 
Κίκι ανήκει στον Τζακ. Και συνήθως δεν συμπεριφέρεται 
τόσο άσχημα».

«Καταλαβαίνω» είπε η μις Λόουσον, γεμάτη αμφιβο-
λία. «Δεν είμαι και πολύ συνηθισμένη στους παπαγά-
λους, κυρία Μάνερινγκ. Υποθέτω, φυσικά, ότι αυτό το 
πουλί δεν θα έρθει μαζί μας, έτσι δεν είναι; Δεν θα μπο-
ρούσα να αναλάβω την ευθύνη για ένα τέτοιο ζωάκι, και 
δεν νομίζω ότι μια πανσιόν…»

«Αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα» είπε η κυρία 
Μάνερινγκ βιαστικά. «Τζακ, δεν άκουσες τι είπα; Πάρε 
έξω την Κίκι!»

«Πόλι, βάλε τη χύτρα στη φωτιά!» είπε η Κίκι στη μις 
Λόουσον, που παρίστανε την εντελώς αδιάφορη.

Η Κίκι γρύλισε σαν άγριος σκύλος και η μις Λόουσον 
την κοίταξε τρομαγμένη. Ο Τζακ πήρε την Κίκι έξω από 
το δωμάτιο και έκλεισε πονηρά το μάτι στους άλλους.

«Τι κρίμα, τι κρίμα!» θρήνησε η Κίκι, ενώ η πόρτα 
έκλεινε πίσω τους.

Η κυρία Μάνερινγκ έβγαλε αναστεναγμό ανακούφισης.
«Ο Τζακ και η Λούσι-Αν Τρεντ δεν είναι δικά μου παι-

διά» είπε στη μις Λόουσον. «Λούσι-Αν, δώσε το χέρι σου 
στη μις Λόουσον. Η Λούσι-Αν και ο αδελφός της είναι 
πολύ φίλοι με τα δικά μου παιδιά, μένουν μαζί μας και 
πηγαίνουν στο οικοτροφείο όλα μαζί» εξήγησε.
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Η μις Λόουσον κοίταξε το μικρό κορίτσι με τα πράσι-
να μάτια και τα κόκκινα μαλλιά, και της άρεσε. «Μοιάζει 
πολύ με τον αδελφό της» σκέφτηκε. Μετά κοίταξε τον 
Φίλιπ και την Ντάινα, που είχαν και οι δύο μαύρα μάτια 
και μαλλιά, με ένα περίεργο τσουλούφι μπροστά. «Θα 
τους αναγκάσω να τα βουρτσίζουν όπως πρέπει» σκέ-
φτηκε η μις Λόουσον.

Η Ντάινα ήρθε μπροστά ευγενικά και έδωσε το χέρι της. 
Σκέφτηκε πως η μις Λόουσον θα ήταν πολύ καθωσπρέπει, 
πολύ αυστηρή και βαρετή, αλλά και πολύ ασφαλής.

Ύστερα προχώρησε μπροστά ο Φίλιπ, αλλά πριν 
απλώσει το χέρι του, έπιασε τον λαιμό του. Μετά κού-
νησε τα μπατζάκια του παντελονιού του. Ύστερα έδωσε 
μια με το χέρι του στη μέση του. Η μις Λόουσον τον κοι-
τούσε με κατάπληξη.

«Συγγνώμη, είναι τα ποντίκια μου» εξήγησε ο Φίλιπ 
και η μις Λόουσον είδε έντρομη τον Σκουίκερ να ξεπρο-
βάλλει από τον γιακά του, τη Λίζα να κάνει διάφορους 
κυματισμούς εδώ κι εκεί στην κοιλιά του και τον Γουλφ 
να ξετρυπώνει από τα μανίκια του. Θεέ και Κύριε! Πόσα 
πλάσματα ακόμα θα έβγαζε αυτό το φρικτό αγόρι!

«Λυπάμαι» τραύλισε η μις Λόουσον έτοιμη να λιποθυ-
μήσει. «Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτήν 
τη θέση, κυρία Μάνερινγκ, πραγματικά αδυνατώ…»






