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Επιστροφή από το σχολείο

Η ησυχία του σπιτιού εξαφανίστηκε στο λεπτό! Τα τέσ-
σερα παιδιά επέστρεφαν ξεφωνίζοντας από το οικο-
τροφείο, σέρνοντας τα μπαούλα τους. Η Κίκι, το παπα-
γαλάκι, έπαιρνε κι αυτή μέρος στον γενικό ενθουσιασμό 
με διαπεραστικές στριγκλιές.

«Θεία Άλι! Γυρίσαμε!» φώναξε ο Τζακ. «Ησύχασε, 
Κίκι! Δεν μπορώ ν’ ακούσω ούτε τη φωνή μου!»

«Μητέρα! Πού είσαι;» φώναξε η Ντάινα. «Γυρίσαμε!»
Η μητέρα της εμφανίστηκε φουριόζα λάμποντας από 

χαρά.
«Ντάινα, Φίλιπ! Δεν σας περίμενα τόσο σύντομα! 

Πόσο ψήλωσες, Λούσι-Αν! Και συ, Φίλιπ, είσαι ροδοκόκ-
κινος!»

«Ούτε που ξέρω την αιτία!» είπε μέσα από τα δόντια 
του ο Φίλιπ, αγκαλιάζοντας την κυρία Κάνινγχαμ. «Το 
φαγητό του σχολείου είναι τόσο αηδιαστικό, που ούτε 
το άγγιζα!»

«Τα ίδια και τα ίδια!» είπε η κυρία Κάνινγχαμ γελώ-
ντας. «Γεια σου, Κίκι! Για πες “τι κάνετε;”».
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«Τι κάνετε;» επανέλαβε με επίσημο ύφος το παπαγα-
λάκι και πρόβαλε το αριστερό του πόδι για να χαιρετήσει.

«Νέο κόλπο» είπε ο Τζακ. «Μα λάθος πόδι, άτακτο 
πουλί. Δεν έμαθες ακόμη να ξεχωρίζεις το δεξί από το 
αριστερό;»

«Αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί» άρχι-
σε να λέει η Κίκι κάνοντας βήματα σημειωτόν. «Αριστε-
ρό, δεξί, αριστερό…»

«Φτάνει πια» είπε ο Τζακ και γύρισε στην κυρία 
Κάνινγ χαμ: «Πώς είναι ο Μπιλ; Μήπως είναι εδώ;».

«Θα ήθελε να ήταν εδώ, για να σας υποδεχτεί όλους» 
είπε η κυρία Κάνινγχαμ, σύζυγος πλέον του Μπιλ, «αλλά 
του τηλεφώνησαν ξαφνικά, σήμερα το πρωί, κι έτσι 
αναγκάστηκε να πάρει το αυτοκίνητο και να φύγει επει-
γόντως για το Λονδίνο».

Τα τέσσερα παιδιά αναστέναξαν.
«Δεν είναι βέβαια κάποια υπόθεση που παρουσιάστη-

κε ξαφνικά, επειδή γυρίσαμε στο σπίτι για τις διακοπές 
του Πάσχα, έτσι δεν είναι;» ρώτησε η Λούσι-Αν. «Ο Μπιλ 
πάντα βρίσκει κάποια μυστήρια δουλειά να κάνει, και 
πάντα στη χειρότερη ώρα!»

«Ελπίζω όχι» είπε η κυρία Κάνινγχαμ. «Περιμένω να 
μου τηλεφωνήσει από λεπτό σε λεπτό, για να μου πει αν 
θα επιστρέψει σήμερα ή όχι».

«Μητέρα, μπορούμε ν’ αδειάσουμε τα μπαούλα εδώ 
κάτω και να μεταφέρουμε τα πράγματά μας επάνω;» 
ρώτησε η Ντάινα. «Έχει φρακάρει τελείως το χολ και 
δεν μπορούμε να μετακινηθούμε».
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«Εντάξει. Όμως, δύο άδεια μπαούλα πρέπει να μεί-
νουν οπωσδήποτε κάτω» απάντησε η μητέρα της. «Φεύ-
γουμε για διακοπές αύριο, όλοι μαζί!»

Τι θαυμάσιο νέο ήταν αυτό για τα παιδιά! Μαζεύτη-
καν γύρω από την κυρία Κάνινγχαμ.

«Δεν αναφέρατε ούτε λέξη στα γράμματά σας! Πού 
θα πάμε; Γιατί δεν μας είπατε τίποτα;»

«Εδώ που τα λέμε, ήταν ιδέα του Μπιλ, όχι δική μου» 
είπε η κυρία Κάνινγχαμ. «Σκέφτηκε πως θα ήταν μια ευ-
χάριστη αλλαγή. Αφού κι εγώ ξαφνιάστηκα όταν τα κα-
νόνισε».

«Τα κανόνισε! Και δεν μας είπε τίποτα!» είπε ο Φίλιπ. 
«Κι όμως, τον ρώτησα αν έχει κάποιο νέο. Μου φαίνεται 
αστείο που ο Μπιλ τα κανόνισε όλα, έτσι ξαφνικά. Την 
τελευταία φορά που τον είδα, όταν μας επισκέφθηκε 
στο σχολείο, αναρωτιόταν τι θα μπορούσαμε να κάνου-
με στο σπίτι αυτές τις δύο εβδομάδες των πασχαλινών 
διακοπών».

«Δεν βρίσκω τίποτα παράξενο σ’ αυτό» είπε η μητέρα 
του. «Του Μπιλ τού έρχονται τέτοιες ξαφνικές ιδέες».

«Και πού θα πάμε;» ρώτησε ο Τζακ σπρώχνοντας την 
Κίκι από τον μπουφέ.

Το παπαγαλάκι προσπαθούσε να σηκώσει το καπάκι 
από το κουτί των μπισκότων.

«Σ’ ένα μέρος που λέγεται Μικρό Μπρόκλετον» είπε η 
κυρία Κάνινγχαμ. «Πολύ ήσυχο. Εξοχή. Σαν τα μέρη που 
σας αρέσουν. Θα μπορείτε ν’ ασχολείστε με ό,τι θέλετε, 
από το πρωί ως το βράδυ».
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«Μικρό Μπρόκλετον;» αναρωτήθηκε ο Φίλιπ. «Έχω 
ακούσει πως ζουν κουνάβια εκεί πέρα. Λέτε να υπάρ-
χουν ακόμη; Πάντα ήθελα να δω από κοντά τα κουνά-
βια. Αυτά τα μικρά, γλυκούλικα, ατίθασα ζώα που μοιά-
ζουν με αρκουδάκια».

«Ωραία, εσύ τουλάχιστον θα ευχαριστηθείς» είπε η 
Ντάινα. «Κι αυτό σημαίνει πως θα υιοθετήσεις κάνα-δυο 
κουνάβια στο πι και φι! Μπλιαχ!»

«Τα κουνάβια είναι πολύ καλά ζώα» άρχισε να λέει ο 
Φίλιπ «καθαρά και τακτικά και…»

Της Λούσι-Αν τής ξέφυγε ένα γελάκι.
«Μα τότε δεν σου μοιάζουν καθόλου, Φίλιπ!»
«Μη με διακόπτεις μ’ αυτό τον τρόπο και μην κάνεις 

ανόητες παρατηρήσεις» είπε ο Φίλιπ. «Έλεγα, λοιπόν, 
για τα κουνάβια…»

Κανένας όμως δεν ήθελε να τον ακούσει. Ο Τζακ 
μόνο θέλησε να ρωτήσει κάτι.

«Να υπάρχουν άραγε τίποτε αξιόλογα πουλιά στο Μι-
κρό Μπρόκλετον; Πού βρίσκεται; Κοντά στη θάλασσα;»

Ο Τζακ, όπως πάντα, ήταν ξετρελαμένος με τα που-
λιά. Ένιωθε ευτυχισμένος να τα παρατηρεί και να τα με-
λετάει. Η κυρία Κάνινγχαμ έβαλε τα γέλια.

«Αχ, Τζακ, εσύ με τα πουλιά και ο Φίλιπ με τα κου-
νάβια. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα για τα πουλιά που 
υπάρχουν εκεί. Νομίζω πως θα βρεις τα συνηθισμένα 
είδη. Λοιπόν, τι θα κάνουμε με τα μπαούλα σας; Λέω 
να τα αδειάσουμε όλα. Τα μπαούλα των αγοριών θα τα 
ανεβάσουμε πάνω και των κοριτσιών θα τ’ αφήσουμε 
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κάτω, για να τα πάρουμε μαζί μας στο Μπρόκλετον. Δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ όσο τα δικά σας!»

«Μπορούμε να φάμε κάτι όταν τελειώσουμε;» ρώτη-
σε ο Φίλιπ. «Είμαι ξελιγωμένος από την πείνα. Το φαγη-
τό του σχολείου είναι τόσο…»

«Ναι, το άκουσα και προηγουμένως, Φίλιπ» είπε η 
μητέρα του. «Σε μισή ώρα σας περιμένει ένα υπέροχο 
γεύμα, το αγαπημένο σας φαγητό: κρέας, σαλάτα, κοκ-
κινιστά φασόλια, ψητές πατάτες, ντομάτες γεμιστές…»

«Μούρλια!» είπαν όλοι με μια φωνή, και η Κίκι χορο-
πήδησε με επισημότητα.

«Καλό!» είπε. «Καλό! Καλό πρωί, καλό απόγευμα, καλό!»
Άρχισαν ν’ αδειάζουν τα μπαούλα.
«Η Κίκι ήταν ανεπανάληπτη στο τρένο» είπε ο Τζακ 

κρατώντας έναν μπόγο ρούχα στα χέρια του και ρίχνο-
ντας κάτω τουλάχιστον τα μισά. «Χώθηκε κάτω από το 
κάθισμα του βαγονιού για να μαζέψει μερικά καραμε-
λόχαρτα κι εκείνη τη στιγμή μπήκε στο βαγόνι μας ένας 
συμπαθητικός ηλικιωμένος κύριος. Η Κίκι γέμισε το ρε-
βέρ του παντελονιού του με τα καραμελόχαρτα και… να 
ήσασταν από μια μεριά να βλέπατε τα μούτρα του, όταν 
έσκυψε και τα είδε!»

«Και μετά άρχισε να γαβγίζει σαν σκυλί» είπε η Λούσι-
Αν χαχανίζοντας «και ο καημενούλης πετάχτηκε από τη 
θέση του σαν να τον είχαν πυροβολήσει».

«Μπανγκ μπανγκ» φώναξε η Κίκι. «Ποπ ποπ, κάνει η 
νυφίτσα. Σκούπισε τα πόδια σου, κλείσε την πόρτα!»

«Αχ, Κίκι! Είναι τόσο ωραίο που σε έχω ξανά κοντά 
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μου. Εσένα και τα λογάκια σου!» είπε γελώντας η κυρία 
Κάνινγχαμ και χάιδεψε το παπαγαλάκι στο κεφάλι.

Σε λίγο, είχαν αδειάσει όλα τα μπαούλα. Πραγματικά, 
ήταν πολύ εύκολο. Τα βρόμικα ρούχα τα έριξαν σ’ ένα 
πελώριο καλάθι, ενώ τα υπόλοιπα τα τακτοποίησαν στα 
συρτάρια.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν τέτοια 
φασαρία όταν πρόκειται να γεμίσουν ή ν’ αδειάσουν τις 
βαλίτσες τους» είπε ο Τζακ. «Κίκι, βγάλε γρήγορα το κε-
φάλι σου από την τσέπη μου. Τι σ’ έχει πιάσει τώρα τε-
λευταία με τις καραμέλες; Θέλεις να σου κάτσει καμία 
στον λαιμό και να μην μπορείς να μιλήσεις;»

Η Κίκι έβγαλε το κεφάλι της από την τσέπη του Τζακ. 
Είχε ανακαλύψει μια καραμέλα. Τώρα θα περνούσε 
πολύ ευχάριστα, προσπαθώντας να την ξετυλίξει, μιλώ-
ντας στον εαυτό της.

«Ωραία, αυτό θα την κρατήσει ήσυχη για λίγο» είπε η 
Ντάινα με ανακούφιση. «Η Κίκι γίνεται πάντα πολύ ενο-
χλητική όταν είναι αναστατωμένη».

«Το ίδιο και συ» πετάχτηκε ο Φίλιπ.
Η Ντάινα του έριξε μια φαρμακερή ματιά.
«Πάψτε επιτέλους!» είπε ο Τζακ. «Δεν επιτρέπονται 

καβγάδες την πρώτη μέρα των διακοπών! Για κοιτάξ-
τε! Η Λούσι-Αν ανεβαίνει τη σκάλα ρίχνοντας κι από μια 
κάλτσα σε κάθε σκαλί!»

Εκείνη τη στιγμή, χτύπησε το τηλέφωνο. Η κυρία Κά-
νινγχαμ έτρεξε να το σηκώσει.

«Ο Μπιλ θα είναι» είπε.
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Πράγματι! Η συνομιλία τους ήταν σύντομη κι έκλεισε 
με τα λόγια της κυρίας Κάνινγχαμ.

«Εντάξει, Μπιλ. Θα τους εξηγήσω. Θα τα πούμε το 
βράδυ λοιπόν. Γεια σου».

«Τι είπε;» ρώτησε η Λούσι-Αν. «Θα έρθει σύντομα; 
Θέλω πολύ να τον δω».

«Ναι, έρχεται το απόγευμα, γύρω στις πεντέμισι» είπε 
η κυρία Κάνινγχαμ.

Τα παιδιά κατάλαβαν πως δεν ήταν και πολύ ευχαρι-
στημένη. Άνοιξε το στόμα της για να πει κάτι, δίστασε 
όμως κι έμεινε αμίλητη.

«Μητέρα, τι εννοούσες όταν είπες πως θα μας εξη-
γήσεις;» ρώτησε ο Φίλιπ. «Σε ακούσαμε που είπες “θα 
τους εξηγήσω”. Υπάρχει κάτι που πρέπει να μας πεις; Τι 
συμβαίνει;»

«Μη μας πεις πως είναι κάτι δυσάρεστο» είπε η Λού-
σι-Αν. «Ο Μπιλ θα ’ρθει μαζί μας, έτσι δεν είναι;»

«Μα και βέβαια» είπε η κυρία Κάνινγχαμ. «Κοιτάξτε… 
ελπίζω να μην το πάρετε κατάκαρδα, αγαπητά μου παι-
διά, αλλά θέλει να πάρουμε και κάποιον άλλο μαζί μας, 
οπωσδήποτε!»

«Ποιον;» ρώτησαν μ’ ένα στόμα τα παιδιά, τόσο από-
τομα, που η κυρία Κάνινγχαμ τα έχασε.

«Όχι τη γριά θεία του!» είπε η Ντάινα. «Αχ, μητέρα, 
πες μας πως δεν θα είναι κάποιος που θα πρέπει να του 
φερόμαστε με το σεις και με το σας».

«Όχι βέβαια» είπε η μητέρα της. «Είναι ένα μικρό αγό-
ρι. Ο ανιψιός ενός φίλου του Μπιλ».
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«Τον ξέρουμε; Πώς τον λένε;» ρώτησε ο Τζακ.
«Ο Μπιλ δεν μου είπε το όνομά του» απάντησε η κυ-

ρία Κάνινγχαμ.
«Γιατί αυτό; Δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του για τις 

διακοπές;» ρώτησε εκνευρισμένη η Ντάινα. «Δεν συ-
μπαθώ καθόλου τα αγοράκια. Γιατί πρέπει να τον έχου-
με εμείς; Θα χαλάσει τις διακοπές μας».

«Όχι, δεν θα τις χαλάσει» επενέβη ο Φίλιπ. «Τα μικρά 
αγόρια πρέπει να συμμορφώνονται σε ό,τι τους λέμε. 
Έτσι δεν είναι, Τζακ; Έχουμε βαρεθεί κάτι τύπους σαν 
εσένα στο σχολείο. Ξέρουμε πολύ καλά πώς θα του συ-
μπεριφερθούμε».

«Ναι, μα γιατί πρέπει σώνει και καλά να έρθει μαζί 
μας;» επέμεινε η Ντάινα. «Δεν έχει δικό του σπίτι;»

«Και βέβαια έχει, αλλά είναι ξένος» είπε η μητέρα της. 
«Τον έστειλαν σχολείο στην Αγγλία και υποθέτω πως η 
οικογένειά του προτιμά να περάσει μερικές εβδομάδες 
κοντά σε μια εγγλέζικη οικογένεια, για να καταλάβει τον 
τρόπο ζωής εδώ. Εκτός αυτού η οικογένειά του αντιμε-
τωπίζει κάποια δυσκολία αυτήν τη στιγμή, μια αρρώστια 
αν κατάλαβα καλά».

«Τότε θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε» είπε η 
Λούσι-Αν πλάθοντας στο μυαλό της την εικόνα ενός δυ-
στυχισμένου αγοριού, που νοσταλγεί την πατρίδα του.

«Θα βασιστούμε πάνω σου, λοιπόν, Λούσι-Αν» είπε 
η Ντάινα, που απεχθανόταν και τα αγοράκια και τα κο-
ριτσάκια. «Θα τον σέρνεις με το καροτσάκι και θα τον 
κοιμίζεις στο κρεβάτι σου τη νύχτα!»
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«Μη γίνεσαι ανόητη, Ντάινα. Δεν είναι τόσο μικρού-
λης!» είπε η μητέρα της. «Λοιπόν, τελειώσατε; Είναι ώρα 
για φαγητό. Πηγαίνετε να πλύνετε τα χέρια σας και να 
χτενιστείτε».

«Πλύντε τα χέρια σας, χτενίστε τα μαλλιά σας, σκου-
πίστε τα πόδια σας, φυσήξτε τη μύτη σας» φώναξε η 
Κίκι. «Χτενίστε τα χέρια σας, φυσήξτε τα πόδια σας, 
σκουπίστε τα τα τα…»

«Τα μπέρδεψες εντελώς, άτακτο πουλί» είπε ο Τζακ 
γελώντας.

Η Κίκι πέταξε πάνω στον ώμο του κι άρχισε να τρα-
βάει παιχνιδιάρικα το αυτί του. Ακούγοντας το κουδούνι 
να χτυπάει, έβγαλε ένα δυνατό τσίριγμα και φτερούγισε 
προς την τραπεζαρία. Ήξερε πολύ καλά τι σήμαινε αυ-
τός ο ήχος!

«Τζακ! Η Κίκι θα τσιμπήσει όλες τις ντομάτες αν δεν 
την προσέχεις!» φώναξε η κυρία Κάνινγχαμ. «Κυνήγησέ 
την, όσο είναι καιρός!»

Ήταν κάτι που δεν χρειαζόταν να πει, γιατί όλοι έτρε-
ξαν στην τραπεζαρία, με το πρώτο χτύπημα του κου-
δουνιού!




