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Το Μάιενφελντ ήταν μια μικρή πόλη σε μια υπέροχη τοποθεσία. Αποκεί ένα μονοπάτι οδη-

γούσε μέσα από τα καταπράσινα δάση στους πρόποδες των βουνών που υψώνονταν επι-

βλητικά πάνω από την κοιλάδα. Στις Άλπεις! Οι μυρωδιές από τους θάμνους και τα 

βότανα πλημμύριζαν τους διαβάτες και όποιος είχε την τύχη να βρεθεί σε αυτό το μέρος 

μαγευόταν!

Εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό του Ιούνη, μια ψηλή και γεροδεμένη γυναίκα διέσχιζε 

το στενό μονοπάτι κρατώντας από το χέρι ένα μικρό κορίτσι. Ήταν σχεδόν 

πέντε χρονών και τα μάτια του έλαμπαν! Αν και φορούσε δύο φορέματα –το ένα πάνω από 

το άλλο– και είχε τυλιγμένο στους ώμους ένα κόκκινο σάλι, ανέβαινε γρήγορα το βουνό.

Αφού περπάτησαν μία ώρα περίπου, έφτασαν σε ένα μικρό χωριό. Όλοι χαιρετούσαν 

τη γυναίκα με το μικρό κορίτσι κι εκείνη σταματούσε για να τους μιλήσει. 
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— Ντέτε, περίμενε! Έρχομαι μαζί σου πάνω στο βουνό! φώναξε η Μπάρμπαρα, μια 

νεαρή γυναίκα από ένα σπιτάκι που βρισκόταν στο τέλος του χωριού.

Το μικρό κορίτσι βρήκε ευκαιρία να καθίσει για λίγο στο έδαφος.

— Κουράστηκες, Χάιντι; τη ρώτησε η Ντέτε.

— Δεν κουράστηκα, απάντησε εκείνη. Ζεστάθηκα!

— Αν κάνεις μεγάλα βήματα, θα φτάσουμε γρηγορότερα! της είπε προσπαθώντας να 

της δώσει κουράγιο.

Όταν πλησίασε η Μπάρμπαρα, η Χάιντι σηκώθηκε πάλι και στάθηκε πίσω από την 

Ντέτε.

— Πού το πας το παιδί; τη ρώτησε. Είναι η μικρή που σου άφησε η αδελφή σου;

— Ναι, την πηγαίνω στον παππού της κι εκεί θα παραμείνει, 

απάντησε εκείνη κοφτά.

— Δεν μπορεί να το εννοείς αυτό! απόρησε η όμορφη γυναίκα. Θα την αφήσεις σε 

αυτόν; Έχεις τρελαθεί; Άσε που είμαι σίγουρη πως θα σε διώξει πριν προλάβεις καν να του 

το πεις!

— Γιατί να με διώξει; Είναι ο παππούς της! Καιρός είναι να κάνει κάτι για το παιδί. Εγώ 

δεν μπορώ άλλο πια να τη φροντίζω.

— Μιλάς σαν να μην τον γνωρίζεις, Ντέτε! Αυτός δεν μιλά σε κανέναν. Έχει έναν χρόνο 

να κατέβει στο χωριό! Πώς μπορεί αυτός ο αγριάνθρωπος να φροντίσει 

τούτη δω τη μικρούλα;

— Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα, απάντησε η Ντέτε ανασηκώνοντας τους ώμους 

της.

— Μα δεν σου είπε τίποτα γι’ αυτόν η αδελφή σου;

— Και βέβαια μου είπε. Όμως, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι δικό μου πρόβλημα…




