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Την πρ�τη �µως εκε�νη µ�ρα �γινε κ�τι π�λ� περ�εργ�.
Μ�ν� π�λ� αργ�τερα κατ�λα#α τι σ"µαινε.Τ�ρα #�#αια
λ�ω µακ�ρι να ε�α δ�σει µεγαλ�τερη σηµασ�α σε �λα
αυτ� και να ε�α επιµε�νει να τα π�ρ�υν σ�#αρ� και �ι
µεγ�λ�ι.

Ε�α #γει λ�γ� µ�ν�ς µ�υ να κ�νω µια #�λτα και #ρ�-
θηκα στην �κρη της µικρ"ς π�λης, εκε� �π�υ σταµατ��-
σαν τα σπ�τια και �ρι�ε η ε��". Aν�#ηκα σε �να ψηλ�-
τερ� σηµε�� απ’ �π�υ µπ�ρ��σα να #λ�πω τ� τ�π��: τ�
πυκν� δ�σ�ς απ� τη µ�α µερι� π�υ σκαρ��λωνε σε �να
λ���, τ� π�τ�µι απ� κ�τω και την καταπρ�σινη κ�ιλ�-
δα. Καθ�µ�υν και κ��τα�α τριγ�ρω εκστασιασµ�ν�ς.
�ταν �λα τ�σ� δια��ρετικ� απ� αυτ� π�υ ε�α δει στην
Ελλ�δα!

Τ�τε απ� τ� δρ�µ�κι π�σω µ�υ �κ�υσα �ων�ς. <νας
�ντρας και µια γυνα�κα πρ�ωρ��σαν πρ�ς την π�λη.
Μιλ��σαν δυνατ� – δηλαδ" τι µιλ��σαν, περισσ�τερ� µε
κα#γ� �µ�ια�ε η κ�υ#�ντα τ�υς. Eπειδ" #ρισκ�µ�υν π�-
σω απ� �να θ�µν�, δε µε ε�αν δει. ( �ντρας κρατ��σε
�να µπ�υκ�λι και η γυνα�κα πρ�σπαθ��σε να τ�υ τ� π�-
ρει.

«Τρελ�θηκες;» �λεγε η γυνα�κα. «∆εν καταλα#α�νεις
τι επικ�νδυν� ε�ναι αυτ� π�υ πας να κ�νεις;»
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Φαιν�ταν τ�σ� π�λ� ��#ισµ�νη, π�υ… ωρ�ς να τ�
καταλ�#ω, στριµ�τηκα π�σω απ� τ� θ�µν� για να µη µε
δ�υν. Κατ�λα#α πως δε θα "θελαν να τ�υς ακ��σει κα-
νε�ς. Η γυνα�κα κ�ιτ��σε τρ�µαγµ�νη γ�ρω της.

«∆�σε µ�υ αυτ" την µπ�υκ�λα», �λεγε στ�ν �ντρα
και πρ�σπαθ��σε να τ�υ την π�ρει.

«∆ε µε ν�ι��ει», �λεγε αυτ�ς. «Τι µπ�ρ��ν να µ�υ κ�-
ν�υν; &ταν τη στε�λω εκε� π�υ πρ�πει, θα τα καταλ�#�υν
�λα».

«Τρελ�θηκες;» �αν�πε αυτ". «Με π�ι�υς πας να τα
#�λεις; Π�ι�ι ε�µαστε εµε�ς; Θα σε σκ�τ�σ�υν – δεν τ�
καταλα#α�νεις;»

Εκε�νη τη στιγµ" η µπ�υκ�λα �πεσε κ�τω και �σπα-
σε. Τ�τε σταµ�τησαν να παλε��υν λες και η µπ�υκ�λα
και τ� περιε�µεν� της δεν ε�αν καµ�α απ�λ�τως σηµα-
σ�α. ( �ντρας µ�λιστα ε�πε:

«∆ε µε ν�ι��ει, νερ� #ρ�σκω �π�υδ"π�τε».
Η γυνα�κα, πι� µαλακ� τ�ρα, αλλ� π�λ� ��#ισµ�νη

π�ντα, συν�ισε:
«Θα σε σκ�τ�σ�υν. Με τα µυαλ� π�υ �εις, θα σε

σκ�τ�σ�υν!»
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Γ�ρισα στ� σπ�τι µε την καρδι� σ�ιγµ�νη. <να #αρ� πρ�-
α�σθηµα πλ�κωνε την ψυ" µ�υ. Με ε�ε τρ�µ��ει αυτ"
η ��#ισµ�νη γυνα�κα π�υ µιλ��σε για σκ�τωµ��ς.

Τ� #ρ�δυ στ� σπ�τι των θε�ων µ�υ µα�ε�τηκαν κ�-
π�ι�ι ��λ�ι τ�υς. Η θε�α ε�ε ετ�ιµ�σει �υ��κι. Ε�αν µ�-
θει �λ�ι τη λ��η και την πρ��εραν π�λ� αστε�α. &µως τ�
�υ��κι τ��ς �ρεσε π�ρα π�λ�. Γιατ� �πιναν �λ�ι και
�τρωγαν τα µε�εδ�κια π�υ ε�ε στε�λει � µπαµπ�ς. Αν�-
µεσ� τ�υς και � αστυν�µικ�ς επιθεωρητ"ς της π�λης, �
κ�ρι�ς Τεσ�ν. �θελα π�λ� να τ�υ πω αυτ� π�υ ε�αν
συµ#ε� νωρ�τερα µε τ� παρ��εν� �ευγ�ρι, αλλ� ντρεπ�-
µ�υν. Να #γ�λω �λ�κληρ� λ�γ� στα γαλλικ�! Και να πω
τ�τ�ια πρ�γµατα! Θα µε π�στευαν; Α��� κι εγ�, τ�ρα
π�υ τα σκε�τ�µ�υν, µ�υ �αιν�ταν πως ε�α �νειρευτε�.

Αν�#ηκα στ� δωµ�τι� µ�υ και πρ�σπαθ��σα να σκε-
�τ� τι να κ�νω. Τ�τε µπ"κε η Αµελ�. Απ���σισα να της
τα πω �λα.

«Μα αυτ� ε�ναι π�λ� σ�#αρ�!» ε�πε. «Π�ι�ς ��ρει τι
µπ�ρε� να σηµα�νει… Kσως να ��ρ�υν κ�τι για κ�π�ι�
�γκληµα. Kσως τ� νερ� να ε�ναι συνθηµατικ" λ��η. Μπ�-
ρε� να σηµα�νει πιστ�λι " δηλητ"ρι�».

Τ�ρα πρ�κ�ψαµε! σκ��τηκα. L�ασα να σας πω πως
η Αµελ� δια#��ει αστυν�µικ� διηγ"µατα και θ�λει να γ�-
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νει ντετ�κτι# �ταν µεγαλ�σει. <τσι, σε �,τι της πεις, #λ�-
πει µυστ"ρια και πλ�θει τρ�µακτικ�ς ιστ�ρ�ες. Nσπ�υ να
πρ�λ�#ω να τη σταµατ"σω, ε�ε κ�υτρ�υ#αλ"σει τις
σκ�λες και ε�ε εισ#�λει στ� σαλ�νι.

«Επιθεωρητ" Τεσ�ν! Πρ�πει να ακ��σετε αυτ� π�υ
�ω να σας πω! Μια τρ�µερ" ιστ�ρ�α. Κ�π�ι� �γκληµα
ετ�ιµ��εται. Πρ�πει να πρ�λ�#ετε να τ� ε�ινι�σετε πριν
να ε�ναι π�λ� αργ�. ( Κωνσταντ�ν�ς �κ�υσε κ�τι τρ�-
µερ�!» ε�πε, γυρ���ντας πρ�ς εµ�να.Την ε�α ακ�λ�υθ"-
σει ελπ���ντας να τη σταµατ"σω, αλλ� �ντε τ�ρα να στα-
µατ"σεις την Αµελ� π�υ η �αντασ�α της καλπ��ει και
πλ�θει �λα τα µυστ"ρια τ�υ κ�σµ�υ!

K��τα�α τριγ�ρω στ� σαλ�νι, τ� �υ��κι ε�ε κ�νει τη
δ�υλει� τ�υ. &λ�ι �µ�ια�αν να ��υν µια υπ�ρ�η δι�-
θεση και η θυελλ�δης εµ��νιση της Αµελ� "ρθε στην �ρα
της.

«<να µυστ"ρι�! <να �γκληµα! Μα τρελα�ν�µαι για
κ�τι τ�τ�ια. Εµπρ�ς, επιθεωρητ" Τεσ�ν, κ�ντε µας µια
επ�δει�η αλ� Ηρακλ" Π�υαρ�. Λ�στε αµ�σως τ� µυστ"-
ρι�!» ε�πε η Μαριτ�, µια ��λη της θε�ας Ρηνι�ς. Ε�ε �ρ-
θει και στην Τ�ια �να καλ�κα�ρι. Κι εκε�, �µα �πινε λ�γ�
�υ��κι, ερ�ταν στ� κ��ι και τ�τ�ια αστε�α µ�ς �λεγε.

«Μην αστειε�εστε», ε�πε � επιθεωρητ"ς Τεσ�ν. «L�-
ρετε �τι π�λλ�ς ��ρ�ς τα παιδι� ��υν #�ηθ"σει στην ε�ι-
ν�αση εγκληµ�των; Πρ�σ��υν �,τι δεν πρ�σ��υν �ι
µεγ�λ�ι, #ρ�σκ�νται εκε� �π�υ δε #ρ�σκ�νται �ι µεγ�λ�ι.
Ακ��µε λ�ιπ�ν! Τι �γινε;»

«Κωνσταντ�νε, πες τ�υ4 πες τ�υ �,τι µ�υ ε�πες!» µε πα-
ρ�τρυνε η Αµελ� γεµ�τη ��αψη.
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∆ε �τ�νει π�υ �κανε �λη αυτ" τη �ασαρ�α, µε ��ηνε
µ�ν� µ�υ να τα #γ�λω π�ρα και να πω αυτ" τη γελ��α,
�πως µ�υ �αιν�ταν τ�ρα, ιστ�ρ�α µπρ�στ� σε �λ�υς! Σι-
γ� σιγ� και πρ�σ��ντας µην κ�νω και τ�π�τα λ�θη στη
γραµµατικ" και γ�νω ρε��λι, τη διηγ"θηκα. Η ευθυµ�α στ�
σαλ�νι µεγ�λωσε! Εγ� πρ�πει να ε�α γ�νει κατακ�κκι-
ν�ς απ� την ντρ�π" µ�υ.

«Εµπρ�ς, εµπρ�ς, Ηρακλ" Π�υαρ�… Τι σηµα�ν�υν
�λα αυτ�; Λ�σε µας �λα τα µυστ"ρια», ε�πε γελ�ντας η
Μαριτ� στ�ν επιθεωρητ". &σ� εγ� αγωνι��µ�υν να διη-
γηθ� αυτ" την τρελ" ιστ�ρ�α, ε�ε κατε#�σει κι �λλ� �να
π�τηρ�κι.

«Θ�λετε διαλε�κανση τ�υ µυστηρ��υ λ�ιπ�ν! Θα την
�ετε». ( επιθεωρητ"ς Τεσ�ν δεν ε�ε �ρθει λιγ�τερ� στ�
κ��ι απ� τ�υς �λλ�υς. «∆ε µ�υ λες, Κωνσταντ�νε, µ"πως
η γυνα�κα ε�ε γκρ��α µαλλι� µα�εµ�να σε κ�τσ�, αλλ�
���ευγαν λ�γα τσ�υλ���ια απ� δ�πλα; �ταν κ�ντ" και
λ�γ� �ντρ��λα;»

Τα �ασα! ( επιθεωρητ"ς Τεσ�ν ε�ε περιγρ�ψει τη
γυνα�κα π�υ ε�α δει! «Και � �ντρας της ε�ναι ψηλ�ς και
π�λ� αδ�νατ�ς, γ�ρω στα ε�"ντα, µε �να µπλε µπερ�;»
<µεινα µε αν�ιτ� τ� στ�µα. Αυτ" ακρι#�ς "ταν η περι-
γρα�" τ�υ �ντρα π�υ ε�α συναντ"σει. «Ακρι#�ς, �τσι
"ταν και �ι δ��», ε�πα.

Στ� σαλ�νι �λ�ι διασκ�δα�αν σαν να παρακ�λ�υ-
θ��σαν τ� ν��µερ� εν�ς µ�γ�υ. Αλλ� και � επιθεωρητ"ς
Τεσ�ν �αιν�ταν να τ� γλεντ�ει, δ�ν�ντας καν�νικ" πα-
ρ�σταση π�υ τη δι�κ�πτε κ�θε τ�σ� για να πιει µια γ�υ-
λι� �υ��κι.
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«Ας �ρθ�υµε τ�ρα στη λ�ση τ�υ µυστηρ��υ…»
«Ναι, ναι, θ�λ�υµε τη λ�ση τ�υ µυστηρ��υ», ε�πε η

Μαριτ� �εκαρδισµ�νη στα γ�λια.
«( Κωνσταντ�ν�ς», συν�ισε � κ�ρι�ς Τεσ�ν, «µιλ�ει

θαυµ�σια γαλλικ�, �ει καλ" πρ���ρ�, δεν κ�νει λ�θη
στη γραµµατικ" και �ει πλ�υσι�τατ� λε�ιλ�γι�.A����υν
συγαρητ"ρια στ�ν �δι�, αλλ� και στ� δ�σκαλ� τ�υ στην
Ελλ�δα. &µως, σκε�τε�τε λιγ�κι, � δ�σκαλ�ς τ�υ στην
Αθ"να, �σ� και αν τ�ν #�"θησε να �ει �να τ�σ� καλ�
επ�πεδ�, κ�π�ια κεν� θα ��ησε. Σε π�ι�ν τ�µ�α; Μα για
σκε�τε�τε λ�ιπ�ν…» ( επιθεωρητ"ς Τεσ�ν �κανε µια µι-
κρ" πα�ση, α�"ν�ντας τ�υς �λλ�υς να κρ�µ�νται απ� τα
ε�λη τ�υ. «Ε�ναι εντελ�ς απ�θαν� να �µαθε σε �να παι-
δ� τ� λε�ιλ�γι� τ�υ αλκ��λ! “Νερ� της �ω"ς” λ�µε στα
γαλλικ� �να π�τ� π�υ µ�ι��ει κ�πως µε τ� �υ��κι – αν
και αυτ� π�υ π�ν�υµε σ"µερα δε συγκρ�νεται µε τ�π�τα,
συγωρ�στε µ�υ την παρ�νθεση. ( Κωνσταντ�ν�ς, µη
γνωρ���ντας την �κ�ραση, πρ�σε�ε στην κ�υ#�ντα π�υ
�κ�υσε µ�ν� τη λ��η “νερ�”. Π�ι� ε�ναι λ�ιπ�ν τ� ν�ηµα
της σκην"ς π�υ παρακ�λ��θησε σ"µερα;

»Τ� �ευγ�ρι π�υ συν�ντησε σ"µερα στ� δρ�µ� ε�ναι
η Nτανι�λ και � Μαρσ�λ, π�υ δ�υλε��υν επιστ�τες στ�
σπ�τι τ�υ Ρ�µπ�ρ ντε Στα�λ. Ε, ε�ναι γνωστ" η αδυναµ�α
τ�υ Μαρσ�λ για τ� “νερ� της �ω"ς”. Τα κ�παν�ει καν�-
νικ� και π�λ� συν�. Ε�ναι γνωστ� επ�σης �τι η κατ�-
ρηση τ�υ αλκ��λ σκ�τ�νει. Αυτ� τ�υ �λεγε η Nτανι�λ
και γι’ αυτ� πρ�σπαθ��σε να τ�υ π�ρει την µπ�υκ�λα.
Τ� µ�ν� �γκληµα σε �λη την ιστ�ρ�α ε�ναι �τι µια µπ�υ-
κ�λα “νερ� της �ω"ς” π"γε αµ�νη».
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&λ�ι ��σπασαν σε ειρ�κρ�τ"µατα και �λ�ι γελ��-
σαν κι �δειναν πως διασκ�δα�αν µε αυτ" την ιστ�ρ�α.
Εγ� �νιωσα ανακ���ιση γιατ� µε ε�αν α�"σει "συ�.
&µως "�ερα π�λ� καλ� πως αυτ� π�υ �κ�υσα δεν ε�αν
καµ�α σ�ση µε την ε�"γηση τ�υ επιθεωρητ" Τεσ�ν. &π�-
τε σκε�τ�µ�υν τ�ν τρ�µ� στ� πρ�σωπ� της γυνα�κας,
κ�τι σαν αγων�α µ�� �σ�ιγγε την καρδι�.

&πως �#γαινα απ� τ� σαλ�νι, τ� #λ�µµα µ�υ �πεσε σε
�ναν �ντρα. &λη αυτ" την �ρα στεκ�ταν παρ�µερα σιω-
πηλ�ς και δε γελ��σε σαν τ�υς �λλ�υς. &ταν τα #λ�µµα-
τ� µας συναντ"θηκαν, δι�#ασα στη µατι� τ�υ κ�τι π�λ�
σκ�τειν�, σαν κ�τι σ�#αρ� να τ�ν πα�δευε. &πως κ�ιτα-
��µασταν, �νιωσα σ�γ�υρ�ς για κ�τι: ��τε και αυτ�ς ε�ε
πειστε� απ� την ε�"γηση τ�υ επιθεωρητ" Τεσ�ν!

«Γκα�λ», τ�υ ε�πε µια κ�π�λα π�υ τ�ν πλησ�ασε, «ε�-
σαι π�λ� σ�#αρ�ς σ"µερα».Αυτ�ς δεν απ�ντησε και ε�α-
κ�λ�υθ��σε να �ει τ� σκ�τειν� #λ�µµα τ�υ καρ�ωµ�ν�
π�νω µ�υ. <νιωσα µια #αθι� ανησυ�α.
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Eπιτ�λ�υς η µεγ�λη µ�ρα ε�ε �ρθει. T� απ�γευµα θα
#γα�ναµε για ιππασ�α µε τ�ν Κριστ��, �ναν νεαρ� εκ-
παιδευτ". ( θε��ς M�ρ�ς τα ε�ε καν�ν�σει �λα.

Π"γα νωρ�ς νωρ�ς στ�υς στ�#λ�υς. Ε�α π�ρει στα
γρ"γ�ρα τ� µεσηµεριαν� µ�υ και #ι�στηκα να συναντ"-
σω τ�ν εκπαιδευτ", π�υ µε περ�µενε αµ�γελαστ�ς γιατ�
καταλ�#αινε την ανυπ�µ�νησ�α µ�υ. «Θα σ�υ δ�σω τ�ν
&σκαρ. Ε�ναι �να υπ�ρ�� �λ�γ� µε καταπληκτικ� α-
ρακτ"ρα», µ�υ ε�πε. «Θα δεις, θα συνενν�ηθε�τε αµ�-
σως».

<νας στα#λ�της ��ερε δ�� �λ�γα. Στ� �να αν�#ηκε �
Κριστ�� και στ� �λλ� εγ�. &ταν ιππε�σαµε, � Κριστ��
µε �#αλε να κ�νω κ�π�ιες ασκ"σεις για να δει π�ς τα
π"γαινα. ( &σκαρ κι εγ� «δ�σαµε» αµ�σως4 υπ�κ�υα
εκτελ��σε τα πρ�στ�γµατ� µ�υ. ( εκπαιδευτ"ς µ�� �κα-
νε κ�π�ιες παρατηρ"σεις για τ� π�ς να κρατ�ω τα π�-
δια µ�υ κ�λληµ�να στα πλευρ� τ�υ ���υ και δι�ρθωσε
τη στ�ση τ�υ σ�µατ�ς µ�υ. Κ�π�ια στιγµ" � Κριστ��
��νηκε ικαν�π�ιηµ�ν�ς και �τσι �εκιν"σαµε.

Βγ"καµε απ� τ�ν &µιλ� και περ�σαµε απ� τα δρ�-
µ�κια της Παλι�ς π�λης για να �τ�σ�υµε λ�γ� πι� ��ω,
εκε� �π�υ �ρι�ε η ε��". �µ�υν απ�λυτα, �λ�κληρωτι-
κ� ευτυισµ�ν�ς. Αυτ�ς "ταν � τ�π�ς των �νε�ρων µ�υ:
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µια "συη, παλι� π�λη, ωρ�ς αυτ�κ�νητα, π�υ µπ�ρ��σες
ακ�µα να κυκλ���ρ"σεις µε �λ�γ�! Θα �λεγες πως #ρι-
σκ�µ�υν σε �λλη επ�". 8κ�υγα �λ�ς αρ� τ�ν "� π�υ
�καναν τα π�ταλα των αλ�γων στ� παλι� λιθ�στρωτ�!

Σ�ντ�µα α�"σαµε την π�λη και π"ραµε �να δρ�µ�κι
π�υ �δηγ��σε στην κ�ρυ�" τ�υ µικρ�� λ���υ.Τ� �λ�γ�
µ�υ "ταν καταπληκτικ�, �πως τ� ε�πε � Κριστ��. Kσως
να �νιωθε την ευτυ�α τ�υ ανα#�τη τ�υ. Τα �λ�γα νι�-
θ�υν τα αισθ"µατ� µας4 αυτ� πια τ� "�ερα καλ�! ∆εν ε�-
ε περ�σει π�λλ" �ρα �ταν �κ�υσα καλπασµ� π�σω µ�υ.
Πριν πρ�λ�#ω να γυρ�σω, π�ρασε απ� κ�ντ� µας τρ��-
ντας �να υπ�ρ�� �σπρ� �λ�γ�! �ταν η Μαριλ��, τη
γν�ρισα αµ�σως!

«( Ρ�µπ�ρ ντε Στα�λ #γ"κε #�λτα», ε�πε � Κριστ��
µε π�λ� σε#ασµ�. «Ε�ναι �νας απ� τ�υς µεγαλ�τερ�υς
αθλητ�ς της ιππασ�ας», συµπλ"ρωσε. «Ασηµ�νι�ς Oλυ-
µπι�ν�κης!»

∆υ� υπ�ρ�α σκυλι� τ��ς ακ�λ�υθ��σαν! S�θηκαν
γρ"γ�ρα πρ�ς την αριστερ" πλευρ� τ�υ λ���υ.

«Συν�ισε �τσι», µ�υ ε�πε � εκπαιδευτ"ς µ�υ. «Εγ� θ�-
λω να #�λω λ�γ� τ� �λ�γ� µ�υ να τρ��ει! <ρ�µαι αµ�-
σως! Θα σε συναντ"σω στην ανη��ρα! Συν�ισε �τσι, ω-
ρ�ς να ��ρ�σεις τ� �λ�γ� σ�υ».

( Κριστ�� �στρεψε τ� �λ�γ� τ�υ πρ�ς τα δε�ι� και
σε λ�γ� �θηκαν �ι δυ� τ�υς καλπ���ντας στην πρ�σινη
κ�ιλ�δα. Εγ� συν�ισα να ανε#α�νω πρ�ς την κ�ρυ�"
τ�υ µικρ�� λ���υ, απ�λαµ#�ν�ντας τη θ�α π�υ απλω-
ν�ταν γ�ρω µ�υ. Τ�τε �γινε κ�τι π�υ �λασε �λη την ευ-
αρ�στηση τ�υ περιπ�τ�υ µ�υ…
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