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Πώς άρχισαν τα πράγματα

Ήταν, στ’ αλήθεια, καταπληκτικό.
Ο Φίλιπ Μάνερινγκ, ενώ έβαζε τα δυνατά του για να 

λύσει κάποια αλγεβρικά προβλήματα ξαπλωμένος κάτω 
από ένα δέντρο και ενώ δεν υπήρχε κανένας γύρω του, 
άκουγε μια φωνή να του μιλάει ολοκάθαρα.

«Δεν μπορείς να κλείνεις την πόρτα, ηλίθιε;» έλεγε η 
φωνή σε τόνο εκνευρισμένο. «Και πόσες φορές πρέπει 
να σου πω να σκουπίζεις τα πόδια σου;»

Ο Φίλιπ ανακάθισε κι έριξε μια ματιά ολόγυρά του για 
τρίτη φορά, αλλά η βουνοπλαγιά απλωνόταν εντελώς 
άδεια και προς τα πάνω και προς τα κάτω, δεν υπήρχε 
αγόρι, κορίτσι, άντρας ή γυναίκα.

«Μα είναι γελοίο» μονολόγησε ο Φίλιπ. «Αφού δεν 
υπάρχει καμιά πόρτα για να κλείσω, κανένα χαλάκι για 
να σκουπίσω τα πόδια μου. Όποιος και να είναι αυτός 
που μιλάει, πρέπει να είναι τελείως τρελός. Τέλος πά-
ντων, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Μια φωνή χωρίς κορμί πα-
ραείναι παράξενη».

© 1944 Enid Blyton / © Εκδόσεις Μίνωας, 2019



8 ΕΝΙΝΤ ΜΠΛΑΫΤΟΝ

Μια μικρή καφετιά μυτούλα ξετρύπωσε από τον για-
κά στο μπλουζάκι του Φίλιπ. Ανήκε σ’ ένα μικρό καφετί 
ποντικάκι, ένα από τα τόσα αγαπημένα ζωάκια του. Ο 
Φίλιπ άπλωσε το χέρι του κι έτριψε απαλά το κεφαλάκι 
του μικροσκοπικού πλάσματος. Εκείνο σούφρωσε τη μυ-
τούλα του ευχαριστημένο.

«Κλείσε την πόρτα, ηλίθιε!» έσκουξε η φωνή από το 
πουθενά. «Και πάψε να ρουφάς τη μύτη σου. Πού είναι 
το μαντίλι σου;»

Αυτό πια πήγαινε πολύ για τον Φίλιπ. Φώναξε κι αυ-
τός με τη σειρά του.

«Σκάσε πια! Δεν ρουφάω τη μύτη μου. Ποιος είσαι, 
τέλος πάντων;»

Δεν πήρε απάντηση. Ο Φίλιπ τα ’χε τελείως χαμένα. 
Ήταν κάτι αλλόκοτο και παράξενο. Από πού ερχόταν 
εκείνη η απίθανη φωνή που πρόσταζε με αυταρχικότη-
τα, μέσα σ’ εκείνη τη λαμπρή, ηλιόλουστη μα ολότελα 
άδεια βουνοπλαγιά; Ξαναφώναξε.

«Έχω δουλειά. Αν θες να μιλήσουμε, βγες έξω, φανε-
ρώσου».

«Εντάξει, θείε» είπε η φωνή, σ’ έναν αναπάντεχα δια-
φορετικό τόνο, απολογητικό και ήρεμο.

«Να πάρει!» είπε ο Φίλιπ. «Δεν πάει άλλο. Πρέπει να 
λύσω το μυστήριο. Αν καταφέρω ν’ ανακαλύψω από πού 
έρχεται η φωνή, ίσως βρω και σε ποιον ανήκει». Ξανα-
φώναξε. «Πού είσαι; Βγες έξω να σε δω».

«Σου ’χω πει χίλιες φορές να μη σφυρίζεις» απάντη-
σε η φωνή αγριεμένα. Ο Φίλιπ έμεινε έκπληκτος αλλά 
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δεν μίλησε. Ούτε καν είχε σφυρίξει. Μάλλον αυτός που 
μιλούσε ήταν τελείως τρελός. Ο Φίλιπ αποφάσισε ξαφνι-
κά πως δεν είχε καμιά διάθεση να γνωρίσει το περίεργο 
πρόσωπο. Καλύτερα να πήγαινε σπίτι χωρίς να το δει.

Έριξε μια προσεκτική ματιά γύρω του. Δεν είχε ιδέα 
από πού ερχόταν η φωνή, ίσως από κάπου στ’ αριστε-
ρά του. Εντάξει, θα κατέβαινε ήσυχα τον λόφο προς τα 
δεξιά, πηγαίνοντας όσο μπορούσε σύρριζα στα δέντρα, 
για να μην πολυφαίνεται.

Μάζεψε τα βιβλία του, έβαλε το μολύβι στην τσέπη 
και σηκώθηκε προσεκτικά. Παραλίγο να τιναχτεί ίσαμε 
την κορφή του δέντρου καθώς άκουσε τη φωνή να ξε-
σπά σε κακαριστά γέλια. Ο Φίλιπ ξέχασε τις όποιες προ-
φυλάξεις του και άρχισε να κατεβαίνει βολίδα την πλα-
γιά, ζητώντας καταφύγιο σε μια συστάδα δέντρων. Το 
γέλιο σταμάτησε ξαφνικά.

Ο Φίλιπ στάθηκε κάτω από ένα μεγάλο δέντρο κι 
αφουγκράστηκε. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Ευχό-
ταν να βρισκόταν πίσω στο σπίτι, μαζί με τους άλλους. 
Τότε, ακριβώς πάνω από το κεφάλι του, η φωνή ξαναμί-
λησε.

«Πόσες φορές σου ’χω πει να σκουπίζεις τα πόδια 
σου;»

Ύστερα ακολούθησε μια τρομερή, απόκοσμη κραυγή, 
που έκανε τον άμοιρο τον Φίλιπ να πετάξει τα βιβλία του 
έντρομος. Κοίταξε ψηλά, πάνω στο πιο κοντινό δέντρο 
και είδε ένα πανέμορφο άσπρο παπαγαλάκι με κίτρινο 
λοφίο στο κεφάλι, που πήγαινε πέρα δώθε. Κοίταξε τον 
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Φίλιπ με τα λαμπερά μαύρα μάτια του, γέρνοντας το κε-
φάλι από τη μια, ενώ το γαμψό ράμφος του έκανε έναν 
ξερό ήχο.

Ο Φίλιπ κοίταξε το παπαγαλάκι με μάτια γουρλωμέ-
να κι εκείνο του ανταπέδωσε το βλέμμα. Τότε, το που-
λί σήκωσε το νυχάτο πόδι του κι έξυσε το κεφάλι του 
σκεφτικό, εξακολουθώντας ν’ ανεβοκατεβάζει το λοφίο 
του. Μετά μίλησε.

«Μη ρουφάς τη μύτη» είπε σε τόνο συζήτησης. «Δεν 
μπορείς να κλείνεις την πόρτα, ηλίθιε; Δεν έχεις τρό-
πους;»

«Ε, όχι!» είπε ο Φίλιπ έκπληκτος. «Ώστε εσύ ήσουν 
που μιλούσες και φώναζες και γελούσες! Καλά, ε! Μου 
’δωσες μια τρομάρα».

Το παπαγαλάκι φτερνίστηκε πολύ πειστικά. «Πού εί-
ναι το μαντίλι σου;» ρώτησε.

Ο Φίλιπ έβαλε τα γέλια. «Είσαι, στ’ αλήθεια, απίθανο 
πουλί» είπε. «Το πιο έξυπνο που έχω δει ποτέ μου. Από 
πού το έσκασες;»

«Σκούπισε τα πόδια» απάντησε το παπαγαλάκι κοφτά. 
Ο Φίλιπ ξαναγέλασε. Τότε, άκουσε μια αγορίστικη φωνή 
να φωνάζει δυνατά από την κάτω μεριά του λόφου.

«Κίκι, Κίκι, Κίκι! Πού τρύπωσες;»
Ο παπαγάλος άνοιξε τα φτερά του, άφησε μια φρικια-

στική κραυγή και πέταξε μακριά στη βουνοπλαγιά, κατά 
το σπίτι κάτω στους πρόποδες. Ο Φίλιπ το παρακολού-
θησε που έφευγε.

«Κάποιο αγόρι το φώναξε» σκέφτηκε. «Και ήταν από 
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το Χίλφουτ Χάους, εκεί όπου μένω. Αναρωτιέμαι αν 
ήρθε κι αυτός για εντατικά μαθήματα. Μακάρι. Θα έχει 
πλάκα να ζει κανείς μ’ έναν τέτοιο παπαγάλο. Είναι τόσο 
βαρετά τα μαθήματα στις διακοπές, ένα τέτοιο παπαγα-
λάκι θα άλλαζε κάπως τα πράγματα».

Ο Φίλιπ είχε οστρακιά κι αμέσως μετά ιλαρά, με απο-
τέλεσμα να έχει χάσει τα περισσότερα μαθήματα. Τότε 
ο διευθυντής του είχε γράψει στο θείο και στη θεία του, 
προτείνοντας να πάει ο μικρός να μείνει με κάποιον από 
τους δασκάλους για μερικές βδομάδες, για να αναπλη-
ρώσει κάπως όσα είχε χάσει. Και για μεγάλη λύπη του 
Φίλιπ, ο θείος του είχε συμφωνήσει αμέσως. Έτσι, να τος 
τώρα καλοκαιριάτικα να περνάει τις διακοπές του με άλ-
γεβρα και γεωγραφία και ιστορία, αντί να διασκεδάζει με 
την αδελφή του την Ντάινα στο σπίτι, στο Κράγκι-Τοπς, 
πλάι στη θάλασσα.

Του άρεσε ο δάσκαλος του, ο κύριος Ρόι, αλλά βα-
ριόταν τ’ άλλα δύο αγόρια που, εξαιτίας κάποιας αρρώ-
στιας, θα έκαναν εντατικά μαθήματα μαζί του. Το ένα 
ήταν πολύ μεγαλύτερο από τον Φίλιπ και το άλλο ήταν 
ένα κακομοιριασμένο, κλαψιάρικο πλάσμα που το τρο-
μοκρατούσαν τα διάφορα έντομα και ζώα που ο Φίλιπ 
κάθε τόσο μάζευε ή διέσωζε. Ο Φίλιπ αγαπούσε αμέσως 
το κάθε πλάσμα κι είχε ένα καταπληκτικό ταλέντο στο 
να κάνει τα ζώα να τον εμπιστεύονται.

Τώρα, είχε αρχίσει να κατεβαίνει βιαστικά τη βουνο-
πλαγιά, ανυπόμονος να δει αν κάποιος άλλος μαθητής 
είχε προστεθεί στη μικρή καλοκαιρινή ομάδα των αγο-
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ριών που είχε συγκροτηθεί για τα εντατικά μαθήματα. 
Αν το παπαγαλάκι ανήκε στο νεοφερμένο αγόρι, αυτό 
σήμαινε πως θα ήταν ενδιαφέρον παιδί, ένας πιο ενδια-
φέρων τύπος από τον ψηλό και χοντροκομμένο Σαμ και 
πιο πλακατζής από τον κλαψιάρη Όλιβερ.

Άνοιξε την καγκελόπορτα του κήπου κι έμεινε έκπλη-
κτος. Στον κήπο βρισκόταν ένα κορίτσι, όχι πολύ μεγάλο, 
γύρω στα έντεκα. Είχε κόκκινα μαλλιά, μάλλον σγουρά, 
πράσινα μάτια, ασπριδερό πρόσωπο κι εκατοντάδες φα-
κίδες. Κοίταξε τον Φίλιπ.

«Γεια χαρά» είπε ο Φίλιπ, που μάλλον του άρεσε η εμ-
φάνιση του κοριτσιού, έτσι όπως ήταν ντυμένο με σορτς 
και μπλουζάκι. «Κι εσύ εδώ;»

«Έτσι φαίνεται» είπε το κορίτσι μ’ ένα χαμόγελο. «Όχι 
όμως για δουλειά. Μονάχα για να είμαι με τον Τζακ».

«Ποιος είναι ο Τζακ;» ρώτησε ο Φίλιπ.
«Ο αδελφός μου» είπε το κορίτσι. «Πρέπει να κάνει 

εντατικά μαθήματα. Πού να ’βλεπες τον έλεγχό του την 
τελευταία περίοδο. Πάτος σε όλα. Στην πραγματικότητα 
είναι πολύ έξυπνος, αλλά δεν του καίγεται καρφί. Λέει 
ότι θα γίνει ορνιθολόγος, έτσι τι του χρειάζεται να μάθει 
ημερομηνίες και ακρωτήρια και ποιήματα και τα λοιπά;»

«Τι είναι ορν… πώς το ’πες;» ρώτησε ο Φίλιπ, ενώ ταυ-
τόχρονα αναρωτιόταν πώς μπορούσε κανείς να έχει 
τόσο πολλές φακίδες στη μύτη όπως αυτό το κορίτσι.

«Ορνιθολόγος; Α, είναι κάποιος που αγαπάει και μελε-
τάει τα πουλιά» είπε το κορίτσι. «Δεν το ’ξέρες; Ο Τζακ 
τρελαίνεται για τα πουλιά».
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«Τότε, θα ’πρεπε να έρθει να μείνει εκεί που μένω 
εγώ» είπε ο Φίλιπ αμέσως. «Ζω σε μια πολύ άγρια, από-
μερη παραλία με χιλιάδες σπάνια θαλασσοπούλια. Μ’ 
αρέσουν κι εμένα τα πουλιά, αλλά δεν ξέρω πολλά γι’ 
αυτά. Κι εκείνο το παπαγαλάκι δικό του είναι;»

«Ναι» είπε το κορίτσι. «Το ’χει περίπου τέσσερα χρό-
νια. Τ’ όνομά της είναι Κίκι».

«Εκείνος την έμαθε να λέει όλα αυτά τα πράγματα;» 
ρώτησε ο Φίλιπ ενώ σκεφτόταν πως ο Τζακ, αν και πά-
τος σ’ όλα τα μαθήματα, θα έπαιρνε άριστα στην εκπαί-
δευση παπαγάλων!

«Α, όχι» είπε το κορίτσι χαμογελώντας με τέτοιον τρό-
πο, που τα πράσινα μάτια της σπίθισαν. «Η Κίκι διάλεξε 
μόνη της μερικές φράσεις. Τις πήρε από έναν γέρο θείο 
μας που, θα έλεγα, είναι ο πιο στριμμένος γέρος στον 
κόσμο. Η μητέρα και ο πατέρας μας έχουν πεθάνει, έτσι 
ο θείος Τζέφρι μάς έχει στις διακοπές και να δεις πόσο 
του κακοφαίνεται! Η οικονόμος του δεν μας χωνεύει κα-
θόλου, έτσι δεν μπορώ να πω πως καλοπερνάμε, αλλά 
όσο έχω τον Τζακ και όσο ο Τζακ έχει τ’ αγαπημένα του 
πουλιά, είμαστε αρκετά ευτυχισμένοι».

«Υποθέτω πως ο Τζακ είναι εδώ για να μάθει πέντε 
πράγματα, όπως κι εγώ» είπε ο Φίλιπ. «Εσύ είσαι τυχερή, 
θα μπορείς να παίζεις, να πηγαίνεις βόλτες, να κάνεις 
ό,τι σ’ αρέσει, την ώρα που εμείς θα λιώνουμε στο διά-
βασμα».

«Όχι, καθόλου» είπε το κορίτσι. «Θα είμαι με τον Τζακ. 
Δεν είμαστε μαζί κατά τη σχολική περίοδο, έτσι θα χαρώ 
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πολύ να τον έχω κοντά μου στις διακοπές. Νομίζω ότι 
είναι υπέροχο!»

«Ε, αυτό είναι καλύτερο από ’κείνο που πιστεύει η 
Ντάινα, η δική μου αδελφή, για μένα» είπε ο Φίλιπ. «Συ-
νέχεια τσακωνόμαστε. Γεια χαρά… Είσαι ο Τζακ;»

Ένα αγόρι ερχόταν από το μονοπάτι προς το μέρος 
του Φίλιπ. Στον αριστερό του ώμο καθόταν η Κίκι, το πα-
παγαλάκι, κι έτριβε το ράμφος της απαλά πάνω στο αυτί 
του Τζακ, ψιθυρίζοντας κάτι. Το αγόρι έξυσε το κεφαλά-
κι του πουλιού και κοίταξε τον Φίλιπ με τα καταπράσινα, 
ίδια με της αδελφής του, μάτια του. Τα μαλλιά του ήταν 
πιο κόκκινα και το πρόσωπό του τόσο φακιδωτό, που 
ήταν αδύνατο να βρεις ένα καθαρό σημείο, λες και είχε 
φακίδες πάνω στις φακίδες.

«Γεια σου, Φακίδα» είπε ο Φίλιπ και του χαμογέλασε.
«Γεια σου, Τούφα» αποκρίθηκε ο Τζακ και χαμογέλα-

σε. Ο Φίλιπ σήκωσε το χέρι κι έπιασε την τούφα μαλλιών, 
που μια ζωή πετούσε προς τα πάνω σαν λοφίο. Όσο 
νερό κι αν έβαζε κι όσο και να τη βούρτσιζε, δεν έλεγε 
να σταθεί κάτω για πολύ.

«Σκούπισε τα πόδια» είπε η Κίκι αυστηρά.
«Χαίρομαι που βρήκες τελικά την Κίκι» είπε το κορί-

τσι. «Δεν της άρεσε που ήρθε σε άγνωστα μέρη, φαίνε-
ται, γι’ αυτό πέταξε μακριά».

«Δεν είχε πάει και πολύ μακριά, Λούσι-Αν» είπε ο 
Τζακ. «Πάω στοίχημα ότι ο φίλος αποδώ, ο Τούφας, θα 
τρόμαξε όταν την άκουσε στη βουνοπλαγιά».

«Αν τρόμαξα, λέει» είπε ο Φίλιπ κι άρχισε να τους διη-
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γείται τι είχε συμβεί. Έβαλαν όλοι τα γέλια, μαζί τους και 
η Κίκι, χαχανίζοντας όσο πιο ανθρώπινα μπορούσε.

«Πόσο χαίρομαι που θα είσαι κι εσύ, μαζί με τη Λού-
σι-Αν εδώ πέρα» είπε ο Φίλιπ, νιώθοντας πολύ πιο χα-
ρούμενος από τις προηγούμενες μέρες. Του άρεσαν 
πολύ τα κοκκινομάλλικα αδέλφια με τα πράσινα μάτια. 
Θα γίνονταν φίλοι. Θα τους έδειχνε τα αγαπημένα του 
ζωάκια. Θα έκαναν βόλτες παρέα. Ο Τζακ ήταν κάπως 
πιο μεγάλος από τη Λούσι-Αν, γύρω στα δεκατέσσερα, 
υπολόγισε ο Φίλιπ, λίγο μεγαλύτερός του. Κρίμα που 
έλειπε η Ντάινα, τότε θα ήταν και οι τέσσερις μαζί. Η 
Ντάινα ήταν δώδεκα χρόνων. Θα κολλούσε μια χαρά 
στην παρέα, μόνο που, με τον ανυπόμονο και καβγατζί-
δικο χαρακτήρα της, ίσως και να μην ήταν τόσο ήσυχα 
τα πράγματα!

«Πόσο διαφορετικοί είναι η Λούσι-Αν και ο Τζακ από 
μένα και την Ντάινα» σκέφτηκε ο Φίλιπ. Ήταν ολοφά-
νερο πως η Λούσι-Αν λάτρευε τον Τζακ. Του Φίλιπ του 
ήταν αδύνατο να φανταστεί την Ντάινα να κρέμεται από 
τα χείλια του, έτοιμη να εκτελέσει κάθε του προσταγή, 
να τον προσέχει και να τον φροντίζει, όπως έκανε η Λού-
σι-Αν με τον Τζακ.

«Τι να κάνουμε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι» σκέ-
φτηκε το αγόρι. «Η Ντάινα είναι καλό παιδί, άσχετα αν 
τσακωνόμαστε καμιά φορά. Θα πρέπει να περνάει απαί-
σια στο Κράγκι Τοπς τώρα που λείπω. Πάω στοίχημα ότι 
η θεία Πόλι θα της κάνει τη ζωή δύσκολη».

Ήταν ευχάριστο την ώρα του τσαγιού να βλέπεις το 
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παπαγαλάκι στον ώμο του Τζακ να κάνει διάφορες πα-
ρατηρήσεις κάθε τόσο. Κι ήταν ωραίο να βλέπεις τη λάμ-
ψη στα πράσινα μάτια της Λούσι-Αν, καθώς πείραζε τον 
μεγαλόσωμο και αργό Σαμ και τσάντιζε τον ευέξαπτο 
Όλιβερ. Τα πράγματα τώρα δεν θα ήταν και τόσο πεθα-
μένα.

Κι έτσι ήταν. Τα εντατικά μαθήματα των διακοπών εί-
χαν τώρα περισσότερη πλάκα, με τον Τζακ και τη Λούσι-
Αν εκεί.
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Πιάνοντας φιλίες

Ο κύριος Ρόι, ο καθηγητής των διακοπών, εργαζόταν 
με τα παιδιά πολύ σκληρά, γιατί αυτή ήταν η δουλειά 
του. Τους έκανε φροντιστήριο όλο το πρωί, με πολλές 
επαναλήψεις εφ’ όλης της ύλης, ξανά και ξανά, με με-
γάλη υπομονή. Για να είναι σίγουρος πως γινόταν κατα-
νοητός, απαιτούσε, και συνήθως το πετύχαινε, αΠόλιτη 
προσοχή.

Τουλάχιστον είχε την προσοχή όλων εκτός απ’ του 
Τζακ. Ο Τζακ δεν πρόσεχε τίποτε πέρα από αυτά που 
είχαν φτερά.

«Αν μελετούσες τη γεωμετρία σου όπως εκείνο το βι-
βλίο για τα πουλιά, θα ήσουν ο πρώτος στην τάξη» πα-
ραπονέθηκε ο κύριος Ρόι. «Με εξοργίζεις, Τζακ Τρεντ. 
Με εξοργίζεις τόσο, που δεν περιγράφεται».

«Χρησιμοποίησε το μαντίλι σου» είπε το παπαγαλάκι 
εκνευρισμένα.

Ο κύριος Ρόι πλατάγισε τη γλώσσα του φανερά ενο-
χλημένος. «Κάποια μέρα θα το στραγγαλίσω αυτό το 
πουλί. Έχω εσένα, να μου λες ότι δεν μπορείς να κάνεις 
τη δουλειά σου αν δεν έχεις την Κίκι στον ώμο σου, και 
τον Φίλιπ να μαζεύει δυσάρεστα πλάσματα κάθε είδους 
γύρω από την αφεντιά του. Η τάξη των φετινών διακο-
πών έχει καταντήσει ανυπόφορη. Η μοναδική που φαί-




