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Στον Κρις,
ευτυχέστερο το 1964.

Και στις αδερφές μου (αμφιθαλείς και μη)
Βίτα, Γκέιλ, Έθελ
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ι

Πτήση

τη χροΝια που πήγαινα 5η δημοτικού στο καθο-
λικό σχολείο ο Άγιος αλοΐσιος γκονζάγκα, η δασκάλα 
μας, η αδελφή Δύμφνα, έπαθε νευρικό κλονισμό μπρο-
στά σε ολόκληρη την τάξη. αν και πέρασαν τόσα χρό-
νια, είναι σαν να τη βλέπω ακόμα να σκούζει ξου! ανε-
μίζοντας τα χέρια της, στην προσπάθειά της να διώξει 
τον Πρίγκιπα του σκότους που έκανε κύκλους πάνω 
από το κεφάλι της. εν τω μεταξύ εγώ μεγάλωσα κι έγι-
να αυτό που ο περισσότερος κόσμος ονομάζει «υπεύθυ-
νος πολίτης». Έχω διδακτορικό στον κινηματογράφο, 
είμαι μόνιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο και οδη-
γώ ένα υβριδικό οικολογικό Toyota Prius. Ψηφίζω στις 
εκλογές, προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες μου στα 
συσσίτια των αστέγων, ανακυκλώνω τα σκουπίδια μου, 
χρησιμοποιώ οδοντικό νήμα. αν και είμαι διαζευγμένος, 
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διατηρώ καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό μου και 
έχω μια στενή και τρυφερή σχέση με την εικοσιεξά-
χρονη κόρη μου. Παρ’ όλα αυτά, έχω ανεκπλήρωτους 
λογαριασμούς με τη συνείδησή μου. το κείμενο που 
ακολουθεί είναι αφενός η εξομολόγησή μου και αφετέ-
ρου μια πράξη μεταμέλειας. συγχώρησέ με, αναγνώ-
στη μου, διότι αμάρτησα. εγώ φταίω για τα γεγονό-
τα που οδήγησαν τότε στη νευρική κατάρρευση της 
αδελφής. μετανοώ ειλικρινά γι’ αυτή και για όλες τις 
άλλες αμαρτίες της μετέπειτα ζωής μου.

 
εκείνη τη χρονιά Πρόεδρος της χώρας ήταν ο Λύντον 
τζόνσον, ο Κάσσιους Κλέυ κατείχε τον τίτλο του πρω-
ταθλητή βαρέων βαρών, και ο τζον, ο Πολ, ο τζορτζ 
και ο ρίνγκο μόλις είχαν γίνει διάσημοι. Και η οικο-
γένειά μας όμως είχε ένα λόγο να θεωρείται διάσημη. 
Ή μάλλον, δύο λόγους. Όχι – τρεις. Λίγες μέρες νω-
ρίτερα η μητέρα μου είχε ειδοποιηθεί ότι θα συμμετεί-
χε στους τελικούς του Διαγωνισμού μαγειρικής της 
Πίλλσμπουρυ –με τη συνταγή της η Πίτα του Βοσκού 
αλά ιταλικά, στην κατηγορία «κύριο πιάτο»– και άρα 
θα έβγαινε στην τηλεόραση. Κι εγώ όμως θα έβγαινα 
στην τηλεόραση – ήμουν καλεσμένος, μαζί με το σύ-
στημα των ναυτοπροσκόπων στο οποίο ανήκα, στην 
εκπομπή Ο Σταθμός του Δασοφύλακα Άντυ, στο το-
πικό Κανάλι 3. Άρα, είχαμε δύο λόγους για να είμα-
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στε διάσημοι, αφήστε που η τρίτη μας εξαδέρφη από 
τη μεριά του πατέρα μου ήταν μια πάρα πολύ διάση-
μη προσωπικότητα.

η οικογένειά μου δούλευε την καντίνα που υπήρχε 
μέσα στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων του Νιου 
Λόντον, και ο μπαμπάς μου είχε κολλήσει στον τοίχο 
τρεις αφίσες της διάσημης συγγενούς μας. ας πούμε, 
λοιπόν, ότι ήσουν ένας πελάτης που απολάμβανε ένα 
ντόνατ με μαρμελάδα ή ένα σάντουιτς με ψωμί σίκα-
λης και καπνιστό ζαμπόν· γυρίζοντας λίγο το σκα-
μνί σου από τα αριστερά προς τα δεξιά, μπορούσες να 
παρακολουθήσεις την εξέλιξη της σταδιοδρομίας της 
εξαδέρφης μας. η ασπρόμαυρη αφίσα στον τοίχο πίσω 
από την ταμειακή μηχανή την έδειχνε με αυτάκια πο-
ντικού και ένα κοντομάνικο ζακετάκι, το οποίο έγρα-
φε α-Ν-Ν-ε-τ πάνω στο επίπεδο στήθος της. στην 
αφίσα που ήταν κολλημένη στο μπροστινό μέρος του 
ψυγείου μας η αννέτ είχε αποκτήσει πια στήθος και 
είχε περάσει από την τηλεόραση στο σινεμά – έπαι-
ζε έναν τρίτο ρόλο στην ταινία Ο μαλλιαρός σκύλος1 
του γουόλτ Ντίσνεϋ, δίπλα στον Φρεντ μακμάρρεϋ 
και στον τόμμυ Κερκ, ο οποίος έκανε έναν νεαρό που 
μεταμορφώνεται σε εγγλέζικο τσοπανόσκυλο. η αφί-
σα νούμερο τρία, κολλημένη πάνω από τη φριτέζα και   

1 The Shaggy Dog (σκην. charles Burton, 1959). (σ.τ.μ.)

Π τ η σ η
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διάστικτη από πιτσιλιές λαδιού, ήταν τόσο μεγάλη και 
φυσική, ώστε η εξαδέρφη μας έμοιαζε ολοζώντανη. 
Καθόταν μ’ ένα τρανζιστοράκι στο αυτί και τα μαλ-
λιά φουσκωτά, φορώντας ένα λευκό μαγιό ντεπιές, το 
σουτιέν του οποίου τόνιζε ακόμα πιο πολύ τα «σούπερ 
κουμπούρια» της – όπως αποκαλούσε τα στήθη της 
ο λαντζέρης και περιστασιακός ψήστης μας, τσίνο 
μολινάρο. η αννέτ είχε προαχθεί πια σε πρωταγωνί-
στρια ταινιών παραλίας2, όπως το Αλεξιπτωτίστριες 
με Μπικίνι και Πώς να Γεμίσεις ένα Καυτό Μπικίνι3 

δίπλα στον Φράνκι Άβαλον, και το αστέρι της ανέβαι-
νε στο κινηματογραφικό στερέωμα όσο μεγάλωνε το 
νούμερο του σουτιέν της. αυτό φυσικά είναι κάτι που 
αντιλαμβάνομαι σήμερα πολύ περισσότερο από τότε, 
που πήγαινα 5η δημοτικού. ακόμα και τότε, όμως, η 
αφίσα νούμερο τρία είχε αρχίσει να μου προκαλεί κάτι 
μέσα μου, σ’ ένα σημείο πιο κάτω από τον αφαλό και 
πιο πάνω από τα γόνατά μου.

Δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ γι’ αυτό που έκανα, 
αλλά πρέπει να πω ότι η αδελφή Δύμφνα είχε ψυχο-
λογικά προβλήματα και πριν από εκείνο το απόγευμα 

2 Beach party movies: είδος νεανικών ταινιών στις οποίες ειδικευόταν 
η εταιρεία αιρ, στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Πρωταγωνιστούσαν 
ο Frankie Avalon και Annette Funicello και συχνά εμφανίζονταν διάση-
μοι τραγουδιστές (Beach Boys, Animals, Nancy Sinatra, κ.ά.). (σ.τ.μ.)

3 Bikini Blanket Bingo (σκην. William Asher, 1965), How to Stuff 
a Wild Bikini (σκην. William Asher, 1965). (σ.τ.μ.)
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του οκτωβρίου, έξι εφτά βδομάδες μετά την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς 1964-65. οι μεγαλύτερες αδερ-
φές μου, η σιμόν και η Φράνσις, είχαν περάσει πολλά 
καψόνια από τη «Δυμφούλα», όπως την αποκαλού-
σαν. Και ήταν γνωστό σε όλους ότι η Δύμφνα ήταν 
ο πιο αδύνατος κρίκος στο διδακτικό προσωπικό του 
δημοτικού σχολείου ο Άγιος αλοΐσιος γκ. στη χρονιά 
της σιμόν είχε αρπάξει τα γυαλιά ενός παιδιού από τη 
μύτη του και τα είχε σπάσει στα δύο. στη χρονιά της 
Φράνσις μια μέρα γύρισε την πλάτη στους μαθητές 
και, καθισμένη μπροστά στον πίνακα, με τους αγκώ-
νες ακουμπισμένους στο ραφάκι για τις κιμωλίες, πλά-
νταξε στο κλάμα ως την ώρα που χτύπησε το κου-
δούνι, στις 3 μ.μ. (η Φράνσις, η οποία αργότερα έγινε 
δασκάλα, ανέλαβε να ανακοινώσει στους συμμαθητές 
της: «σχολάσαμε, μπορείτε να φύγετε!».) η αδελ-
φή Δύμφνα είχε τη φήμη κυκλοθυμικού μάλλον παρά 
πνευματικά διαταραγμένου ατόμου – ήταν «υπερβο-
λικά τσιτωμένη» στη διάρκεια των μανιακών επει-
σοδίων και «στις πολύ μαύρες της», όταν βρισκόταν 
σε καταθλιπτική φάση. αυτή η τελευταία φάση ήταν 
η προτιμότερη, όπως με είχαν διαβεβαιώσει οι αδερ-
φές μου. Όταν η Δύμφνα φουρκιζόταν, ένα βαρύ λεξι-
κό ή ένας μυτερός χάρακας μπορούσε να γίνει επικίν-
δυνο όπλο στα χέρια της. στη φάση της κατάθλιψης, 
έφερνε την κινηματογραφική μηχανή από το γραφείο 

Π τ η σ η
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των δασκάλων και μας έβαζε να δούμε μια ταινία, ενώ 
εκείνη σωριαζόταν πάνω στο γραφείο της με μισάνοι-
χτο στόμα, αδιαφορώντας για τις αταξίες μας.

τη μέρα που η αδελφή Δύμφνα τρελάθηκε μπρο-
στά σε όλη την τάξη, από την ώρα της πρωινής προ-
σευχής είχε τα χάλια της. Έτσι, είδαμε δύο ταινίες: 
πριν από το διάλειμμα για μεσημεριανό φαγητό τις 
Καμπάνες της Παναγίας4, με την Ίνγκριντ μπέρ-
γκμαν να κάνει την καλόγρια και τον μπινγκ Κρό-
σμπυ στο ρόλο του παπά, ενώ μετά το φαγητό είδαμε 
τον Μαρσελίνο παν ι βίνο5, μια ταινία για ένα ορφανό 
αγοράκι που το υιοθετούν οι καλόγεροι ενός μοναστη-
ριού. Θα μπορούσε να πει κανείς, λοιπόν, ότι ο Λόν-
νυ Φλουντ κι εγώ σκαρώσαμε το σχέδιό μας στο κυ-
λικείο στη διάρκεια του «διαλείμματος ανάμεσα στις 
δύο παραστάσεις».

σαν τον Κέισυ Κέισεμ6 στο ραδιόφωνο, κάθε βδο-
μάδα η αδελφή Δύμφνα αξιολογούσε όλη την τάξη, 
από τον πρώτο ως τον τελευταίο, με βάση τους βαθ-
μούς μας. στη συνέχεια δημοσιοποιούσε τη βαθμολο-
γία μας στην αριστερή άκρη του πίνακα και μας έβαζε 

4 The bells of Saint Mary (σκην. Leo Mccarey, 1945). (σ.τ.μ.)
5 Marcelino pan y vino (σκην. Ladislao Vajda, 1955). (σ.τ.μ.)
6 ο casey Kasem είναι αμερικανός παραγωγός ραδιοφώνου ο οποί-

ος το 1970 εγκαινίασε το εβδομαδιαίο Top-40 των πιο επιτυχημένων δί-
σκων στις ηΠα. (σ.τ.μ.)
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να καθίσουμε αναλόγως: οι πιο έξυπνοι μαθητές στην 
πρώτη σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά, οι μέ-
τριοι μαθητές στη μέση, και τα πιο αργόστροφα παι-
διά στο βάθος, δίπλα στα καλοριφέρ που έκαναν φα-
σαρία. η ρόζαλι τουέρσκι κι εγώ ήμασταν το νούμε-
ρο ένα και το νούμερο δύο, αντιστοίχως και μονίμως. 
ο φίλος μου ο Λόννυ Φλουντ βρισκόταν συνήθως στην 
τελευταία σειρά, δίπλα στον Φραντς Ντούτζιο. ο Λόν-
νυ ήταν το ψηλότερο παιδί στην τάξη μας και το με-
γαλύτερο σε ηλικία: ήταν δώδεκα χρονών επειδή είχε 
μείνει δυο φορές στην ίδια τάξη, και ως το Πάσχα θα 
έπρεπε να αρχίσει να ξυρίζεται κανονικά. εγώ, από 
την άλλη, ήμουν το πιο κοντό και το πιο αδύνατο παι-
δί της 5ης δημοτικού, απ’ όλα τα αγόρια και τα κο-
ρίτσια – ήμουν δέκα χρονών και ντρεπόμουν τρομερά 
διότι έμοιαζα για εφτά. το χειρότερο ήταν ότι, επειδή 
είχα ολοστρόγγυλα μαύρα μάτια, ανασηκωμένα φρύ-
δια, που μου έδιναν μια μόνιμη έκφραση απορίας, και 
μαύρα σγουρά μαλλιά, έμοιαζα τρομερά με τον Ντό-
ντι7, τον ήρωα ενός κόμικ – ένα αξιολάτρευτο ορφα-
νό του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, ιταλικής κα-
ταγωγής. μου είχε τύχει πολλές φορές να βρίσκομαι 

7 οι περιπέτειες του Dondi δημοσιεύονταν καθημερινά σε εκατο-
ντάδες αμερικανικές εφημερίδες, από το σεπτέμβριο του 1955 ως τον 
ιούνιο του 1986. Δημιουργοί του ήταν οι καρτουνίστες Gus Edson και 
Irwin Hasen. (σ.τ.μ.)

Π τ η σ η
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στην καντίνα των δικών μου, να μπει ένας πελάτης 
από το σταθμό των λεωφορείων και να με κοιτάξει για 
μερικά δευτερόλεπτα. Όλοι ξέραμε τι θα ακολουθούσε. 
«Καλέ, ξέρετε με ποιον μοιάζει αυτός εκεί ο μικρός;»

«με τον Ντόντι!» έλεγαν συγχρόνως ο μπαμπάς, 
η μαμά, ο τσίνο και όποια από τις αδερφές μου είχε 
βάρδια ως σερβιτόρα εκείνη τη μέρα.

το γεγονός ότι έμοιαζα μ’ ένα αξιολάτρευτο καρτούν 
ήταν δίκοπο μαχαίρι. από τη μια μεριά, είχα τις αδερ-
φές μου, που με πείραζαν ανελέητα. από την άλλη, 
η ομοιότητά μου με τον Ντόντι –ακόμα κι εγώ δεν 
μπορούσα να μην παραδεχτώ ότι ήμουν αξιολάτρευ-
τος– μου χάριζε το τεκμήριο της αθωότητας σε πε-
ριστάσεις που ήμουν ένοχος. για παράδειγμα, αν μας 
έβαζαν δίπλα δίπλα με τον Λόννυ Φλουντ στη γραμμή 
αναγνώρισης υπόπτων της αστυνομίας, εγώ θα ήμουν 
πιθανότατα ο πρώτος ύποπτος που θα απέκλειαν και 
ο Λόννυ εκείνος που θα υποδείκνυαν. «Αυτός είναι!» 
θα δήλωνε με σιγουριά ο αυτόπτης μάρτυς, δείχνο-
ντας τον Λόννυ – ο οποίος είχε ένα προφυλακτικό δι-
πλωμένο σε αλουμινόχαρτο μέσα στο πορτοφόλι του 
από τον Άνθρωπο της Ανκλ8, και ισχυριζόταν ότι ήξερε 

8 The man from U.N.C.L.E.: αμερικανικό σίριαλ του NBc, που παι-
ζόταν από το 1964 ως το 1968. είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και οι παρα-
γωγοί έβγαλαν στην αγορά πορτοφόλια, καλαθάκια για το φαγητό, πα-
γούρια και πολλά άλλα αντικείμενα με το λογότυπο της σειράς. (σ.τ.μ.)
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όλα τα βρομόλογα από το τραγούδι «Louie, Louie»9.
Άλλωστε, ο Λόννυ έφερε στο σχολείο το σακουλά-

κι με τα σκάγια, εκείνη τη μοιραία μέρα. Καθισμένοι 
οι δυο μας στην τραπεζαρία, τρώγαμε το πιάτο ημέ-
ρας –«γαλοπούλα με μανιτάρια, κρέμα γάλακτος και 
πικάντικο ρύζι βουτύρου»– και πίναμε δύο μεγάλους 
ανάμεικτους χυμούς, καταστρώνοντας τα σχέδιά μας. 
εννοείται ότι κανείς από τους δυο μας δε σκόπευε να 
χτυπήσει το φτερωτό σίχαμα το οποίο, μια ώρα αργό-
τερα, θα έσπερνε τον όλεθρο και θα έστελνε την αδελ-
φή Δύμφνα προσωρινά στο «μουρλοκομείο». Όχι, ο 
στόχος μας ήταν η προαναφερθείσα ρόζαλι τουέρσκι, 
την οποία ο Λόννυ κι εγώ μισούσαμε θανάσιμα.

η ρόζαλι είχε αλογοουρά και τριχωτά πόδια, και 
ήταν αφόρητα δουλοπρεπής με τους δασκάλους. Ήταν 
το είδος του παιδιού το οποίο, δύο λεπτά πριν χτυπήσει 
το κουδούνι –αν η δασκάλα είχε ξεχάσει ως εκ θαύ-
ματος να μας βάλει εργασία στην αριθμητική ή στη 
φυσική ιστορία–, θα σήκωνε το χέρι και θα ρωτούσε: 
«Θα μας βάλετε εργασία απόψε για το σπίτι, αδελ-
φή;». Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η ρόζαλι είχε 
εξασφαλίσει τη μόνιμη πρωτιά στην τάξη μας, αυτό 

9 το «Louie, Louie» είναι ένα rock’n’roll τραγούδι που έγραψε ο 
Richard Berry το 1955. η πιο γνωστή εκτέλεση είναι των Kingsmen 
(1963), για την οποία υπήρχε η φήμη ότι περιείχε άσεμνους στίχους. το 
FBI, που ανέλαβε να το ερευνήσει, δε διαπίστωσε κάτι τέτοιο. (σ.τ.μ.)

Π τ η σ η
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όμως δεν την εμπόδιζε να προσπαθεί συνεχώς να πάρει 
κι άλλα δεκάρια, τα οποία δε χρειαζόταν. οι γονείς της 
ήταν πλούσιοι, ή όπως έλεγε η μαμά μου «το φυσάνε 
γερά το παραδάκι». οι τουέρσκι ζούσαν σ’ ένα σπίτι 
στη λεωφόρο Λευκής σημύδας, το οποίο είχε κίονες 
στο μπροστινό μέρος, ένα τραμπολίνο στο πίσω μέρος 
κι ένα πόνι σέτλαντ στην αυλή. η ρόζαλι δεν ερχό-
ταν στο σχολείο με το σχολικό λεωφορείο ή με τα πό-
δια, όπως όλοι οι άλλοι· την έφερνε καθημερινά η μαμά 
της με μια καφέ chrysler Newport. Κάθε χρόνο γύρι-
ζε από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές μια βδομάδα 
αργότερα από τους υπόλοιπους, μαυρισμένη από την 
ηλιοθεραπεία στη Φλόριντα και κουβαλούσε πάντο-
τε έναν κουβά γεμάτο από κάτι φανταχτερά κοχύλια 
που βρομοκοπούσαν, κι εμείς έπρεπε να τα κοιτάμε ο 
ένας μετά τον άλλο στο μάθημα της φυσικής ιστορί-
ας. ο πατέρας της ήταν ιδιοκτήτης ενός μεγάλου τυ-
πογραφείου, των εκτυπώσεων τουέρσκι, έτσι η ρό-
ζαλι είχε μονίμως ένα απόθεμα από χαρτόνια για να 
φτιάχνει αφίσες και πόστερ, με τα οποία διακοσμού-
σε την τάξη μας και κέρδιζε επιπλέον βαθμούς. Και 
έτσι γλείφτρα όπως ήταν, είχε ειδικευτεί στην κατα-
σκευή αφισών με τα δύο αγαπημένα θέματα των κα-
λογριών διδασκαλισσών μας: τη γραμματική και τα 
θρησκευτικά. σε μια τέτοια αφίσα είχε ζωγραφίσει τα 
μέρη του λόγου σαν ανθρωπάκια: το ενεργητικό ρήμα 
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έκανε κάμψεις, το παθητικό καθόταν και έπαιρνε έναν 
υπνάκο, το επιφώνημα χτυπούσε τα μάγουλά του και 
αναφωνούσε «οχ!». σε μια άλλη αφίσα τα γράμμα-
τα α και ι περπατούσαν πιασμένα χεράκι χεράκι. το 
α έλεγε: «Όταν το α είναι δίπλα στο ι, τα διαβάζουμε 
σαν ε». «Ναι, αλλά μην ξεχνάτε», έλεγε το ι, «ότι, 
όταν έχω δυο τελίτσες πάνω από το κεφάλι μου, να 
μας διαβάζετε σαν α-ι!»

την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην τάξη της αδελ-
φής Δύμφνα, η ρόζαλι ήρθε εφοδιασμένη με μια αφί-
σα που είχε τον τίτλο Μεγάλοι Αμαρτωλοί: Καίγονται 
στην Κόλαση ή Τραβάνε για Εκεί! Κάτω από τον τίτ-
λο, που ήταν γραμμένος με χρωματιστό μαρκαδόρο, η 
ρόζαλι είχε κόψει και είχε κολλήσει τις φωτογρα φίες 
των καταραμένων, ενώ κάτω από τις φωτογραφίες 
τους είχε γράψει τα ανομήματα που τους είχαν στεί-
λει στη φωλιά του σατανά: Λι χάρβεϋ Όσβαλντ και 
τζακ ρούμπυ (φόνος), μέριλιν μονρόε (αυτοκτονία), 
Νικίτα χρουστσόφ (κομουνιστής), ρούντι γκερνράιχ 
(εφευρέτης του τόπλες). η αδελφή Δύμφνα αγάπη-
σε τη ρόζαλι αμέσως και της έδειχνε την προτίμησή 
της με πολλούς τρόπους: έστελνε μόνο τη ρόζαλι για 
θελήματα στο γραφείο της διευθύντριας και την όρι-
σε επικεφαλής και εκπρόσωπο της τάξης σε όλες τις 
εκδηλώσεις του σχολείου. με όλα αυτά, πώς να κα-
τηγορήσεις τον Λόννυ κι εμένα επειδή είχαμε οπλιστεί 
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με σκάγια και καλαμάκια εκείνο το απόγευμα; εν τω 
μεταξύ στην οθόνη διαδραματιζόταν η ιστορία του μι-
κρού μαρσελίνο και η αδελφή, βουλιαγμένη σε βαθιά 
μελαγχολία, δεν είχε αντιληφθεί ότι η Πολίν Πέιπελ-
μπον έτρωγε τσιπς μέσα από το σακουλάκι, ότι ο μό-
ντε μοντόγια και η σούζαν εκιζιάν έπαιζαν κρεμά-
λα αντί να βλέπουν την ταινία, ή ότι εγώ πήγα κρυ-
φά στο πίσω μέρος της αίθουσας για να βλέπω καλύ-
τερα το στόχο. με τον Λόννυ είχαμε συμφωνήσει να 
σημαδέψουμε το σβέρκο της ρόζαλι. 

«Άου! Ποιος το έκανε αυτό;» φώναξε εκείνη, όταν ο 
Λόννυ πέτυχε το στόχο του με απόλυτη ακρίβεια. Όλα 
τα κεφάλια στράφηκαν από τον Μαρσελίνο στη ρόζαλι, 
και μετά στην αδελφή Δύμφνα, η οποία έμοιαζε να μην 
έχει ακούσει τίποτα. ο Λόννυ εκτόξευσε κι άλλο βλήμα, 
αλλά αυτό πέρασε δίπλα από τον αριστερό ώμο της ρό-
ζαλι και εποστρακίστηκε πάνω στον πίνακα. η επόμε-
νη βολή του σφύριξε πάνω από το κεφάλι της και χτύπη-
σε την οθόνη. εγώ δεν ξέρω πώς τα κατάφερα και, αντί 
να φυσήξω προς τα έξω το πρώτο μου βλήμα, το ρού-
φηξα και το κατάπια, αλλά μ’ έπιασε βήχας και το ξα-
νάβγαλα αμέσως – ευτυχώς, διότι η μέθοδος χάιμλιχ10 

10 χειρισμός χάιμλιχ (Heimlich maneuver) ονομάζεται η μέθοδος 
που εφαρμόζεται σε όσους κινδυνεύουν από ασφυξία, λόγω απόφραξης 
της τραχείας από κάποιο ξένο σώμα, συνήθως από φαγητό. συνίσταται 
σε απότομη πίεση κάτω από το στέρνο (σ.τ.μ.)
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δεν είχε εφευρεθεί ακόμα. στην οθόνη ο ευλαβής μαρ-
σελίνο έκλαιγε για τους φτωχούς. με τη γλώσσα μου 
επανέφερα το βλήμα στη θέση σκόπευσης, πήρα μια 
πολύ βαθιά ανάσα και σήκωσα το καλαμάκι μου έτοι-
μος να φυσήξω με δύναμη. τότε το μάτι μου έπιασε 
ένα μικρό μαύρο στρογγυλό πράγμα, που ήταν κουρ-
νιασμένο στην αριστερή μεριά του μεγαφώνου πάνω 
από τον πίνακα. 

χωρίς να είμαι σίγουρος τι ακριβώς σημάδευα, του 
έριξα και δεν το πέτυχα. Έριξα άλλη μια βολή και αυτή 
τη φορά το πέτυχα. το πράγμα κουνήθηκε. Όταν η 
τρίτη βολή μου πέτυχε κι αυτή το στόχο της, το άγνω-
στο πράγμα έβγαλε μια αλλόκοτη στριγγλιά. μια φτε-
ρούγα ξεδιπλώθηκε. η τέταρτη προσπάθειά μου απέ-
τυχε, αλλά η πέμπτη το πέτυχε διάνα. η νυχτερίδα 
σύρθηκε λίγο πάνω στον τοίχο, ανέμισε τις φτερού-
γες της δύο φορές και άρχισε να πετάει. εκτοξεύτη-
κε από τη μια άκρη της αίθουσας στην άλλη και μετά 
άρχισε να κάνει μεγάλους κύκλους στο ταβάνι. Έκα-
νε μια βουτιά και πέρασε ανάμεσα στον προτζέκτορα 
και στην οθόνη, και η σκιά της έκοψε στα δύο το κο-
ντινό πλάνο του προσώπου του μαρσελίνο. Έντρομοι 
οι συμμαθητές μου πετάχτηκαν από τα θρανία τους 
ουρλιάζοντας και τρέχοντας προς την πόρτα και το 
βεστιάριο. ο Άρθουρ Κοτέ σήκωσε το σκέπασμα του 
θρα νίου του, έχωσε το κεφάλι του στο εσωτερικό και 
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άφησε το καπάκι να πέσει με θόρυβο. η ρόζαλι τουέρ -
σκι ξεκόλλησε μια αφίσα της από τον τοίχο και την 
έβαλε πάνω από το κεφάλι της σαν καπέλο.

το νταβαντούρι ξύπνησε την αδελφή Δύμφνα από 
τη χαύνωσή της την ώρα που η νυχτερίδα πέρασε 
μπρος από το οπτικό της πεδίο, έκανε μια στροφή επι-
τόπου και προσγειώθηκε πάνω στο γραφείο της. η κα       -
λόγρια και η νυχτερίδα βρέθηκαν αντιμέτωπες για μια 
δυο στιγμές. μετά η νυχτερίδα άνοιξε το στόμα της, 
σφύριξε απειλητικά και άρχισε πάλι να πετάει. τότε 
ήταν που η αδελφή Δύμφνα άρχισε να στριγγλίζει κάτι 
για το Διάβολο. Προς στιγμήν, αιφνιδιάστηκα κι εγώ. 
Ήξερα ότι ο μπέλα Λουγκόζι, ο παππούς της οικο-
γένειας μάνστερ11, και διάφορα άλλα βαμπίρ συνήθι-
ζαν να μεταμορφώνονται σε νυχτερίδες, αλλά δεν είχα 
υπόψη μου ότι και ο Πρίγκιπας του σκότους μπορού-
σε να εκτελέσει αυτό το φοβερό κόλπο. μετά θυμή-
θηκα ότι η αδελφή Δύμφνα ήταν τρελή, άρα η νυχτε-
ρίδα ήταν πιθανότατα μια απλή νυχτερίδα.

η αδελφή τσίριζε διαπεραστικά και τρομακτικά, 
ανεμίζοντας τα χέρια της. είδα έντρομος το αγαλμα-
τάκι της Παναγίας, που είχε πάνω στο γραφείο της, 
να ταλαντεύεται στη βάση του και να πέφτει στο πά-

11 οι Munsters ήταν ένα σίριαλ της αμερικανικής τηλεόρασης των 
αρχών του ’60, με ήρωες μια οικογένεια τεράτων. (σ.τ.μ.)
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τωμα, και το κεφάλι αποχωρίστηκε από τον κορμό. 
«σατανά, φύγε από δω! ελεήμονα χριστέ, σώσε τα 
καημένα τα παιδάκια!» για να σωθεί από το σατανά, 
η αδελφή έπεσε στο πάτωμα και σύρθηκε με τα τέσ-
σερα κάτω από το γραφείο της, μιμούμενη όσα είχα-
με μάθει στις ασκήσεις για την περίπτωση πυρηνικού 
χτυπήματος. Διότι όπως μας είχαν πει, οι σατανικοί 
και άθεοι σοβιετικοί δεν το είχαν σε τίποτα να ρίξουν τη 
βόμβα τους στη βάση υποβρυχίων στο κοντινό γκρό-
τον, όσο ποταπή κι αν ήταν μια τέτοια πράξη – εκεί-
νος ο χρουστσόφ ήταν ικανός για όλα. 

Πάνω στην πάλη της Δύμφνα με το σατανά, της 
έφυγε η καλύπτρα από το κεφάλι και όλη η τάξη έβγα-
λε ένα επιφώνημα κατάπληξης. εν τω μεταξύ εγώ 
είχα φροντίσει να επιστρέψω κρυφά στην κανονική μου 
θέση. από το προνομιακό σημείο όπου καθόμουν (δεύ-
τερο θρανίο, πρώτη σειρά – το αντίστοιχο μιας πανά-
κριβης θέσης στις πρώτες σειρές ενός θεάτρου), είδα 
πολύ πιο καθαρά από τους άλλους το κεφάλι της. για 
χρόνια ολόκληρα η σιμόν και η Φράνσις διαφωνούσαν 
για το τι ακριβώς έκρυβαν το βέλο και η καλύπτρα 
μιας καλόγριας. η σιμόν ορκιζόταν «στο ιερό ευαγ-
γέλιο» ότι οι Νύμφες του χριστού ξυρίζουν το κεφά-
λι τους γουλί όπως ο γιουλ μπρύννερ. η Φράνσις, η 
σκεπτικίστρια της οικογένειας, επέμενε εξίσου αδιάλ-
λακτα ότι οι φαλακρές καλόγριες είναι ένας μύθος. 

Π τ η σ η
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εκείνη τη στιγμή είδα ότι οι αδερφές μου είχαν εν μέ-
ρει δίκιο, και εν μέρει άδικο. η αδελφή Δύμφνα είχε 
ένα πολύ κοντοκομμένο γκρίζο μαλλί, σαν το κούρε-
μα με την ψιλή που μου έκαναν πάντοτε την πρώτη 
μέρα των διακοπών.

οι υπεύθυνοι και προσγειωμένοι δίδυμοι αδερφοί 
Κουμπιάκ, ο ρόναλντ και ο ρόλαντ, επανέφεραν την 
ηρεμία στην αίθουσα δεκατέσσερα. ο πατέρας τους 
είχε μια γαλακτοκομική μονάδα, έτσι τα δυο παιδιά 
είχαν πρακτικό χαρακτήρα και είχαν δει πολλές νυ-
χτερίδες να μπαινοβγαίνουν πετώντας στον αχυρώ-
να τους, στην οδό μπράιντ Λέικ. Όση ώρα ο ρόλαντ 
άνοιγε τα παράθυρα της τάξης, ο ρόναλντ πήγε ήρε-
μα και αποφασιστικά στο δωμάτιο με τα καθαριστι-
κά, έβγαλε έξω τη σκούπα και άρχισε να κάνει «ξου!» 
στη νυχτερίδα. Πανευτυχής επειδή κάποιος της έδει-
χνε προς τα πού να πάει, η τρομαγμένη νυχτερίδα πει-
θάρχησε. Πήρε μια απότομη στροφή δεξιά δίπλα από 
το φωριαμό, βγήκε πετώντας από το ανοιχτό παρά-
θυρο και εξαφανίστηκε. Όλοι εκτός από την αδελφή 
Δύμφνα πήραν είδηση ότι η κρίση είχε περάσει.

χρειάστηκαν οι συντονισμένες προσπάθειες της διευ-
θύντριάς μας, ηγουμένης Φιλομίνα, της γραμμα τέως 
κυρίας τιούκσμπερυ και του επιστάτη κυρίου Ντο-
μπρόφσκι για να πειστεί η αδελφή Δύμφνα να βγει 
κάτω από το γραφείο της και να σταθεί στα πόδια 
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της. συγχρόνως, και οι τρεις μαζί προσπαθούσαν να 
την κάνουν να σωπάσει· η αδελφή εκφωνούσε δυνατά 
τον κατάλογο των αμαρτημάτων της, όπως της έρ-
χονταν συνειρμικά στο μυαλό: είχε λιμπιστεί τα σα-
πουνάκια με λεβάντα της αδελφής Φάμπιαν και είχε 
σουφρώσει όλα τα σοκολατάκια με κρέμα από το κουτί 
της αδελφής σχολαστικής, είχε φάει συνειδητά μισό 
σάντουιτς με σαλάμι ημέρα Παρασκευή και είχε φα-
νταστεί γυμνό τον Πατέρα χάνραχαν. η ηγουμέ-
νη Φιλομίνα, η κυρία τιούκσμπερυ και ο κύριος Ντο-
μπρόφσκι περικύκλωσαν τη Δυμφούλα, σαν να ήθελαν 
να την προστατεύσουν από εμάς τους τριάντα τέσσε-
ρις αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κοιτούσαμε και δεν 
πιστεύα   με στα μάτια μας. αφού τακτοποίησαν βια-
στικά τα ρούχα και την καλύπτρα της αδελφής, την 
έβγαλαν άρον άρον από την πόρτα, την κατέβασαν στο 
ισόγειο και την οδήγησαν δίπλα, στη μονή.

για την υπόλοιπη μέρα η τάξη μας ενώθηκε με 
την 4η, την τάξη της αδελφής Λουσίντα. «οι δικοί 
μου μαθητές θα κάνουν εξάσκηση στην προπαίδειά 
τους και η τάξη της αδελφής Δύμφνα θα ασχοληθεί 
με τη γραμματική της» αποφάσισε η αδελφή Λουσί-
ντα (γνωστή και ως «Λου-Λου η Ζουμερή χειλού»). 
«Ποιος θέλει να πάει δίπλα και να φέρει τα βιβλία;» 
Δύο χέρια τινάχτηκαν στον αέρα, το δικό μου και της 
ρόζαλι τουέρσκι. «εντάξει, Φέλιξ, πήγαινε εσύ» μου 

Π τ η σ η
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είπε η αδελφή. Ήταν μια μικρή αλλά σπάνια νίκη. 
σχεδόν ποτέ δε διάλεγαν εμένα για να κάνω κάτι· προ-
τιμούσαν τη ρόζαλι, τη μάστιγα της ζωής μου και κύ-
ρια ανταγωνίστριά μου. 

στάθηκα στο κατώφλι της εκκενωμένης τάξης μας 
και κοίταξα το χάος που είχα εξαπολύσει: σκόρπια βι-
βλία και σάκες, μια αναποδογυρισμένη καρέκλα, το 
πορτρέτο του Πάπα Παύλου να γέρνει στραβά, το απο-
κεφαλισμένο άγαλμα της Παναγίας. Πάνω στη φορη-
τή οθόνη που ήταν στερεωμένη στον πίνακα συνέχιζε 
να παίζει ο Μαρσελίνο παν ι βίνο. απ’ ό,τι είδα, η ταινία 
είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. το ταπεινό κρεβα-
τάκι του μαρσελίνο ήταν άδειο· οι μοναχοί δακρυσμέ-
νοι προσεύχονταν γονατιστοί, κοιτάζοντας τον ουρα-
νό. ο Θεός τούς εξηγούσε αυτοπροσώπως (με φωνή 
που ακουγόταν σε δεύτερο πλάνο) γιατί είχε αποφα-
σίσει ότι το ευσεβές ορφανό έπρεπε να τα τινάξει και 
να ανεβεί μαζί του στον ουρανό. Ξεκόλλησα τα μάτια 
μου από την οθόνη, κι αφού έριξα μια ματιά στον άδειο 
διάδρομο και επιβεβαίωσα ότι το πεδίο ήταν ελεύθε-
ρο, μπήκα στην τάξη μας. Άναψα τα φώτα, έβγαλα 
το καλώδιο της κινηματογραφικής μηχανής από την 
πρίζα και στις μύτες των ποδιών πλησίασα στο θρα-
νίο μου και έχωσα στις τσέπες μου τα ενοχοποιητικά 
στοιχεία: τα σκάγια, τα καλαμάκια των αναψυκτι-
κών, το μονολεκτικό σημείωμα που μου είχε πασάρει 
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ο Λόννυ Φλουντ κι έγραφε «τώρα!». μετά μάζεψα τα 
βιβλία μας και βγήκα πάλι στο διάδρομο.

η αδελφή Δύμφνα έλειψε όλη την υπόλοιπη βδομά-
δα. την αντικατέστησε η αδελφή μαρία αγριππίνα, 
μια αντιπαθητική και κακιά καλόγρια η οποία εκτε-
λούσε χρέη περιστασιακής αντικαταστάτριας/βασα-
νίστριας, όποτε αρρώσταινε κάποια δασκάλα. αυτή δε 
σήκωνε ανοησίες και κόλπα, και διατηρούσε την πει-
θαρχία μοιράζοντας δυνατές τσιμπιές σε κάθε παρα-
βάτη της τάξης. Κάτι ήξερα κι εγώ· είχα ακόμα τις 
μελανιές που το αποδείκνυαν. μου είχε δώσει δύο γε-
ρές τσιμπιές, τη μια φορά επειδή μιλούσα στον διπλανό 
μου την ώρα της σιωπηλής ανάγνωσης, και την άλλη 
επειδή είχα στερεώσει ένα μολύβι ανάμεσα στη μύτη 
και στο πάνω χείλος μου, παριστάνοντας τον χίτλερ, 
την ώρα που εκείνη μας μιλούσε για το Δεύτερο Πα-
γκόσμιο πόλεμο. εγώ πάντως αντιμετώπισα με στωι-
κότητα τις μελανιές μου, διότι είχα καταλήξει στο συ-
μπέρασμα ότι η αδελφή μαρία αγριππίνα ήταν η τι-
μωρία μου επειδή είχα ξυπνήσει τη νυχτερίδα. Παρ’ 
όλα αυτά, ένιωσα μεγάλη ανακούφιση όταν στις τρεις 
παρά δέκα, την Παρασκευή το μεσημέρι, η ηγουμέ-
νη Φιλομίνα ήρθε στην τάξη μας για να μας ανακοι-
νώσει ότι την επόμενη Δευτέρα θα γνωρίζαμε τη μό-
νιμη αντικαταστάτρια της δασκάλας μας – όχι κα-
λόγρια αυτή τη φορά, αλλά μια κοινή δασκάλα. «Και 
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η αδελφή Δύμφνα θα είναι πάλι κοντά σας μετά τις 
διακοπές των χριστουγέννων».

«Κοινή δασκάλα» είπε σκεπτικός ο Λόννυ καθώς 
γυρίζαμε μαζί από το σχολείο. «Φαντάζομαι ότι αυτό 
σημαίνει πως όλοι εμείς τα αγόρια θα τη φιστικώσου-
με». Δεν ήξερα τι ακριβώς σήμαινε αυτό, αλλά κατα-
λάβαινα από το υποχθόνιο γέλιο του Λόννυ ότι ήταν 
κάτι βρόμικο.

«Ναιιιι» γέλασα κι εγώ υποχθόνια. «Πολύ πρώ-
το. Καλά δε λέω;»

«αμέ. Άκου ένα καλό: τοκ τοκ».
«Ποιος είναι;»
«το φιστίκι».
«Ποιο φιστίκι;»
«αυτό που σε φιστίκωσε χτες βράδυ».
γέλασα πάλι πονηρά. «είσαι γουρούνι» του είπα, 

υποθέτοντας ότι είχε πει κάτι που είχε σχέση με το 
φαΐ.

Ένα πρωί, λίγο καιρό πριν από αυτή τη συζήτη-
ση, είχα συνοδεύσει τον μπαμπά μου στην παραλα-
βή των ντόνατ. το μαγαζί μας παράγγελνε καθημε-
ρινά έξι ντουζίνες ντόνατ με διάφορες γεύσεις από το 
φούρνο μάμα μία, και ο μπαμπάς τα παραλάμβα-
νε κάθε μέρα στις πέντε το πρωί, πριν ανοίξει την κα-
ντίνα. «ρε μπαμπά, τι είναι όλα αυτά που λένε για 
τα πουλάκια και τις μελισσούλες;» τον ρώτησα, όσο 
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πιο αδιάφορα μπορούσα. αυτός κατάπιε με δυσκολία 
το σάλιο του και έκανε αρκετή ώρα για να μου απα-
ντήσει. Όταν μίλησε τελικά, μου είπε: «Λοιπόν, Φέ-
λιξ, για να δούμε. Φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα 
που θα πρέπει να ξέρεις είναι ότι, όταν πίνεις νερό από 
έναν ψύκτη, δεν πρέπει ποτέ να ακουμπήσεις τα χεί-
λη σου στο μεταλλικό στόμιο. επειδή μπορεί να κολ-
λήσεις ένα σωρό αρρώστιες, κατάλαβες;»

Δεν είχα καταλάβει, αλλά είχαμε κιόλας σταματή-
σει μπροστά στο φούρνο. «επιστρέφω αμέσως» είπε 
ο μπαμπάς και πετάχτηκε από το αυτοκίνητο σαν να 
του είχαν βάλει νέφτι σε κάποιο σημείο του σώμα-
τος. Πέντε λεπτά αργότερα γύρισε κουβαλώντας τις 
έξι κούτες του μαγαζιού, συν ένα ντόνατ με σοκολά-
τα για μένα κι ένα λουκουμά για κείνον. «Να μαστε» 
είπε. «Έλα να περιδρομιάσουμε το γλυκό μας». στα 
μισά της διαδρομής για το σταθμό των υπεραστικών 
λεωφορείων κατέληξα ότι με μπουκωμένο στόμα δεν 
μπορείς να κάνεις ενοχλητικές ερωτήσεις, ούτε να τις 
απαντήσεις. η προειδοποίηση του μπαμπά για τους 
ψύκτες ήταν το α και το ω στο μάθημα της σεξουα-
λικής διαπαιδαγώγησης. 

«γουρούνι; σοβαρά;» είπε ο Λόννυ. «γουρούνι εί-
σαι και φαίνεσαι».

«Κι από τη μύτη κρέμεσαι κι απ’ το βόθρο πλένε-
σαι, σκατόφατσα» του απάντησα. στην καντίνα μας 
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ο τσίνο μολινάρο αποκαλούσε σκατόφατσα όποιον τον 
τσάτιζε – όταν δεν ήταν εκεί γύρω η μητέρα μου.

ο Λόννυ γέλασε. «σκατόφατσα είσαι και φαίνε-
σαι – και όλα τα υπόλοιπα. α, τώρα που το θυμήθη-
κα, άκου ένα φοβερό. στοίχημα ότι δεν μπορείς να πεις 
πολύ γρήγορα πέντε φορές: ο παπάς ο παχύς έφαγε 
παχιά φακή, γιατί, παπά παχύ, έφαγες παχιά φακή;»

«Φυσικά και μπορώ».
«σοβαρά; Άντε να σ’ ακούσουμε».
αν με άκουγε η μητέρα μου να μιλάω έτσι για έναν 

παπά, θα μου έριχνε μια γερή κατραπακιά, όπως τότε 
που με άκουσε να λέω Παπάρι σέρμαν τον προπονητή των 
Giant’s, Άλι σέρμαν – μιμούμενος τον τσίνο μολινάρο. 

τη Δευτέρα πρώτα μύρισα την καινούρια μας δασκά-
λα και μετά την είδα· και μόλις τη μύρισα, άρχισα να 
φτερνίζομαι. η καινούρια δασκάλα πασαλειβόταν κα-
θημερινά μ’ ένα άρωμα που το λένε μιγκέ, στο οποίο 
ανακάλυψα ότι ήμουν τρομερά αλλεργικός. «Bonjour, 
mes enfants» άρχισε. «Je m’appelle Madame Mar-
guerite Irène DuBois Frechette, αλλά εσείς μπορείτε 
να με φωνάζετε απλώς μαντάμ μαργκερίτ. Je suis en-
chantée από τη γνωριμία σας!»12 είχε από εκείνα τα 
πρόσωπα που περιμένεις ότι θα συνοδεύονται από γκρί-

12 Καλημέρα, παιδιά μου. ονομάζομαι μαντάμ μαργκερίτ ιρέν Ντυ-
μπουά Φρεσέτ… χαίρομαι πολύ. (σ.τ.μ.).
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ζα μαλλιά, το δικό της όμως πήγαινε πακέτο με μια 
κατακόκκινη σγουρή περμανάντ. Φορούσε ένα στενό 
κόκκινο πουλόβερ μ’ ένα φιόγκο στον ώμο, γόβες με 
ψηλά τακούνια από τις οποίες ξεπρόβαλλαν τα βαμμέ-
να κόκκινα νύχια της, και μια ίσια μαύρη φούστα – σαν 
αυτές που οι αδελφές μου για άγνωστο λόγο αποκαλού-
σαν «σιγκαρέτ». Έβαζε πολλά και ογκώδη κοσμήμα-
τα, τα οποία κουδούνιζαν όταν περπατούσε. στο περι-
βάλλον του καθολικού σχολείου ο Άγιος αλοΐσιος γκον-
ζάγκα η μαντάμ μαργκερίτ ήταν σαν εξωτικό πουλί.

«Je suis από το Κεμπέκ του Καναδά» ανακοίνωσε. 
(το πρόφερε Κα-να-ντά αντί για Καναδά, και θυμάμαι 
ότι σκέφτηκα, αμάν, είναι από ένα μέρος που δεν ξέρει 
ούτε να το πει σωστά;) με το δάχτυλό μου κάτω από 
τη μύτη, προσπαθούσα να πνίξω κι άλλο φτέρνισμα, 
όταν η μαντάμ μάς ρώτησε ποιος ήθελε να πάει στον 
παγκόσμιο χάρτη και να μας δείξει πού είναι το Κε-
μπέκ. αυτό το ήξερα, φυσικά· την προηγούμενη χρο-
νιά είχα βγει δεύτερος απ’ όλη την 4η στη γεωγρα-
φία. αλλά βέβαια, η ρόζαλι τουέρσκι είχε βγει πρώ-
τη, και τώρα το δικό της χέρι πετάχτηκε ψηλά, κα-
θώς εγώ έβγαζα ένα εκρηκτικό αψού.

«Très bien, très bien»13 είπε η μαντάμ μαργκερίτ 
όταν η ρόζαλι έπιασε το χάρακα που ήταν δίπλα στον 

13 Πολύ καλά, πολύ καλά. (σ.τ.μ.)
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πίνακα και έδειξε το Κεμπέκ. «Και πώς είναι το όνο-
μά σου, μαντεμουαζέλ;» 

«Je suis μαντεμουαζέλ ροζαλί» απάντησε η τουέρ-
σκι, σαν να ήταν κι εκείνη γαλλο-Καναδή – παρ’ ότι 
η μάνα της ήταν Πολωνέζα και μας έφερνε κάθε χρό-
νο στην τάξη ένα ταψί με πιροσκί στη γιορτή του αγί-
ου ιωσήφ.

«α-ααα-α-ψού!» είπα εγώ, με μια δύναμη που θα 
μπορούσε να μετρηθεί με την κλίμακα ρίχτερ.

«γείτσες, mon petit chou14» είπε η μαντάμ μαρ-
γκερίτ, γυρίζοντας προς το μέρος μου. «Comment 
vous appelez-vous?»

είπα το μόνο πράγμα που μπόρεσα να σκεφτώ: 
«ε;».

«χε, χε, χε, χε» είπε η μαντάμ. «σε ρώτησα πώς 
λέγεσαι».

«α» είπα εγώ. «Φέλιξ… Φιουνιτσέλλο».
«α, mais oui» είπε εκείνη. «αλλά μου θυμίζεις ένα 

άλλο garçon Italien15 – ένα πολύ καλό αγοράκι που 
διαβάζω τις περιπέτειές του στην εφημερίδα κάθε Κυ-
ριακή. γι’ αυτό θα σε φωνάζω Monsieur Ντόντι!»

ολόκληρη η τάξη ξέσπασε σε γέλια: η ρόζαλι, ο 
Άρθουρ Κοτέ, οι δίδυμοι Κουμπιάκ, ακόμα και ο σκα-

14 γλυκούλι μου. (σ.τ.μ.)
15 μικρός ιταλός. (σ.τ.μ.)
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τόφατσας ο Λόννυ Φλουντ. τότε συνειδητοποίησα ότι 
είχα κάνει λάθος. Δεν ήταν η αδελφή μαρία αγριπ-
πίνα η τιμωρία μου, τελικά. η μαντάμ μαργκερίτ 
ήταν, ή τουλάχιστον θα ήταν μέχρι τα χριστούγεννα.
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