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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

όπου η ιστορία αρχίζει

Η χώρα όπου ζούσε ο μηχανοδηγός Λουκάς ήταν πολύ μικρή 
και λεγόταν Καλοχώρα. 

Παραήταν μικρή αν τη σύγκρινες με τη Γερμανία, την 
Αφρική ή την Κίνα. Ήταν μεγάλη κάπου δύο φορές όσο το 
σπίτι που μένουμε. Το μεγαλύτερος μέρος της ήταν ένα βου-
νό με δύο κορφές, η μία ψηλή και η άλλη λίγο πιο χαμηλή. 

Ολόγυρα στο βουνό φιδογύριζαν διάφοροι δρόμοι με γε-
φυράκια και διαβάσεις. Εκτός από αυτούς, υπήρχε και μια 
σιδηροδρομική γραμμή όλο στροφές. Περνούσε μέσα από 
πέντε τούνελ που διέσχιζαν σταυρωτά το βουνό και τις δύο 
κορφές του.

Φυσικά στην Καλοχώρα υπήρχαν και σπίτια – ένα πολύ 
συνηθισμένο κι ένα άλλο με μαγαζί. Εκτός από αυτά, στους 
πρόποδες του βουνού ήταν ένας σιδηροδρομικός σταθμός. 
Εκεί έμενε ο μηχανοδηγός Λουκάς. Ψηλά στο βουνό, ανάμε-
σα στις δύο κορφές, βρισκόταν ένα παλάτι.

Όπως βλέπεις, η χώρα ήταν πολύ γεμάτη και δεν χωρούσε 
σχεδόν τίποτε άλλο. 

Άλλο σημαντικό που έπρεπε να προσέχεις πολύ ήταν  
να μην περάσεις τα σύνορα της χώρας, γιατί τα πόδια σου  
θα βρέχονταν αμέσως. Η χώρα, βλέπεις, ήταν ένα νησί. 
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Αυτό το νησί βρισκόταν καταμεσής στον μεγάλο κι απέ-
ραντο ωκεανό, και τα κύματα, μεγάλα και μικρά, πάφλαζαν 
μέρα και νύχτα γύρω γύρω στα σύνορα. Τύχαινε βέβαια κα-
μιά φορά να είναι τόσο γαλήνια και τόσο ήρεμη η θάλασσα, 
ώστε καθρεφτιζόταν μέσα της τη νύχτα το φεγγάρι και τη 
μέρα ο ήλιος. Κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, όλα γίνονταν 
ξέχωρα όμορφα και γιορτινά, και τότε ο μηχανοδηγός Λου-
κάς καθόταν χαρούμενος στην αμμουδιά. 

Για ποιο λόγο όμως αυτό το νησί λεγόταν Καλοχώρα κι 
όχι κάπως διαφορετικά δεν το ήξερε κανένας. Μα σίγουρα 
κάποια μέρα οι σχετικές έρευνες θα γίνουν.

Εδώ, λοιπόν, ζούσε ο μηχανοδηγός Λουκάς μαζί με την 
ατμομηχανή του. Την ατμομηχανή την έλεγαν Έμα, κι ήταν 
μια πολύ καλή, αν και λιγάκι παλιοκαιρινή, ατμομηχανή που 
έσερνε μια εφοδιοφόρο. Το κύριο χαρακτηριστικό της: ήταν 
κάπως χοντρή. 

Θα μπορούσες βέβαια να ρωτήσεις: Τώρα τι ανάγκη έχει 
μια τόσο μικρή χώρα από ατμομηχανή;

Μα ένας μηχανοδηγός χρειάζεται μια ατμομηχανή, διαφο-
ρετικά τι θα οδηγήσει; Ασανσέρ; Τότε όμως θα είναι οδηγός 
ασανσέρ. Κι ένας σωστός μηχανοδηγός θέλει να είναι οδη-
γός ατμομηχανής κι όχι κάτι διαφορετικό. Εκτός απ’ αυτό, 
στην Καλοχώρα δεν υπήρχε ούτε ένα ασανσέρ.

Ο μηχανοδηγός Λουκάς ήταν κοντούλης και στρουμπουλού-
λης και δεν έδινε δεκάρα αν ο κόσμος θεωρούσε την ατμο-
μηχανή του απαραίτητη ή όχι. Φορούσε ένα κασκέτο και μια 
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Εδώ είναι ο Λουκάς ο μηχανοδηγός την Παρασκευή 
(αφού έχει πλυθεί με το σαπούνι των μηχανοδηγών)

Όμως τις εργάσιμες μέρες 
ο Λουκάς ο μηχανοδηγός 

          είναι έτσι
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εργατική φόρμα. Τα μάτια του ήταν το ίδιο γαλανά όπως ο 
ουρανός πάνω από την Καλοχώρα όταν ο καιρός ήταν καλός. 
Μα το πρόσωπο και τα χέρια του ήταν σχεδόν μαύρα από τα 
λάδια και την καπνιά. Και μόλο που πλενόταν καθημερινά   
μ’ ένα σαπούνι ειδικό για τους μηχανοδηγούς, η μουντζούρα 
δεν έφευγε από πάνω του. Είχε εισχωρήσει βαθιά μέσα στο 
δέρμα του, γιατί ο Λουκάς γινόταν, χρόνια τώρα, κάθε μέρα 
καθώς δούλευε, κατάμαυρος, όσο και να είχε πλυθεί πρω-
τύτερα. Όταν γελούσε – και γελούσε συχνά – έβλεπες στο 
στόμα του να αστράφτουν κάτι υπέροχα άσπρα δόντια, που 
μ’ αυτά μπορούσε να σπάσει όποιο καρύδι ήθελε. Είχε στo 
αριστερό αυτί του περασμένο έναν μικρό χρυσό κρίκο και 
κάπνιζε μια πίπα χοντρή και κοντή. 

Μόλο που ο Λουκάς δεν ήταν ψηλός, ήταν εκπληκτικά δυ-
νατός. Για παράδειγμα, αν ήθελε, μπορούσε να δέσει φιόγκο 
ένα σιδερένιο ραβδί. Κανένας όμως δεν ήξερε πόσο δυνατός 
ήταν, γιατί, καθώς του άρεσε η ηρεμία και ήταν ένας φιλήσυ-
χος άνθρωπος, δεν χρειάστηκε ποτέ να αποδείξει τη δύναμή 
του. 

Κοντά σ’ αυτά, ήταν και καλλιτέχνης. Και μάλιστα στο 
φτύσιμο. Σημάδευε με τέτοια ακρίβεια, που μπορούσε να 
σβήσει ένα σπίρτο από απόσταση τριάμισι μέτρων. Μα δεν 
ήταν μόνο αυτό. Ήξερε να κάνει και κάτι ακόμη, όπου δεν 
τον έφτανε κανένας άλλος στον κόσμο: ήξερε να φτύνει έτσι 
που η φτυσιά του έκανε μια κωλοτούμπα στον αέρα. 



11

Ο Λουκάς έκανε κάμποσες φορές τη μέρα τη διαδρομή στη 
φιδογυριστή σιδηροδρομική γραμμή, μέσα από τα πέντε 
τούνελ, από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη, και πάλι 
πίσω, χωρίς να του συμβεί ποτέ τίποτε αξιόλογο. Η Έμα λα-
χάνιαζε και σφύριζε πάνω στον ενθουσιασμό της. Και καμιά 
φορά σφύριζε κι ο Λουκάς ένα τραγούδι, κι έπειτα το σφύρι-
ζαν μαζί, πρώτη και δεύτερη φωνή, έτσι που αντηχούσε πολύ 
χαρούμενο. Προπαντός μέσα στα τούνελ, γιατί εκεί αντιλα-
λούσε πολύ όμορφα. 

Εκτός από τον Λουκά και την  Έμα, στην Καλοχώρα ζού-
σαν μερικοί ακόμη άνθρωποι. Λόγου χάρη, ο βασιλιάς που 
κυβερνούσε τη χώρα. Εκείνος καθόταν στο παλάτι ανάμε-
σα στις δύο κορφές. Ονομαζόταν Αλφόνσος ο Δώδεκα-πα-
ρά-τέταρτος, γιατί είχε γεννηθεί στις δώδεκα παρά τέταρτο 
ακριβώς. Ήταν ένας σχετικά καλός κυβερνήτης. Κανένας 
πάντως δεν είχε να πει κακό γι’ αυτόν. Εδώ που τα λέμε, δεν 
είχες και τίποτα να πεις γι’ αυτόν. Τον περισσότερο καιρό τον 
περνούσε καθισμένος στο παλάτι του, με την κορόνα στο κε-
φάλι. Φορούσε μια κόκκινη βελούδινη ρόμπα και καρό πα-
ντόφλες από σκοτσέζικο ύφασμα και τηλεφωνούσε. Είχε ένα 
μεγάλο χρυσό τηλέφωνο.

Ο βασιλιάς Αλφόνσος ο Δώδεκα-παρά-τέταρτος είχε δύο 
υπηκόους, αν βέβαια εξαιρέσουμε τον Λουκά, που στην ου-
σία δεν ήταν υπήκοος αλλά μηχανοδηγός. 

Ο ένας υπήκοος ήταν άντρας και λεγόταν κύριος Μανί-
κης. Τις πιο πολλές φορές ο κύριος Μανίκης έκανε τον περί-
πατό του μ’ ένα σκληρό καπέλο στο κεφάλι και μια διπλωμέ-
νη ομπρέλα παραμάσχαλα. Καθόταν στο πολύ συνηθισμένο 
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σπίτι και δεν είχε κανένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Το μόνο 
που έκανε ήταν να υπάρχει και να πηγαίνει περίπατο. Αυτός 
ήταν ο κυρίως υπήκοος κι αυτόν κυβερνούσε ο βασιλιάς. Κα-
μιά φορά άνοιγε την ομπρέλα του, προπαντός όταν έβρεχε. 
Δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο για τον κύριο Μανίκη. 

Ο άλλος υπήκοος ήταν γυναίκα, και μάλιστα μια πολύ 
συμπαθητική γυναίκα. Ήταν στρογγυλή και χοντρουλή, αν 
κι όχι το ίδιο χοντρή με την Έμα την ατμομηχανή. Είχε κάτι 
μαγουλάκια κόκκινα σαν τα μήλα και λεγόταν κυρία Πώως, 
με δύο ωμέγα. Φαίνεται ότι κάποιος από τους προγόνους της 
θα ήταν κουφός, και οι άνθρωποι τον φώναζαν απλούστατα 
έτσι όπως εκείνος ρωτούσε όταν δεν καταλάβαινε κάτι. Κι 
αυτό το παρατσούκλι του κόλλησε. 

Η κυρία Πώως έμενε στο σπίτι με το μαγαζί, όπου μπο-
ρούσες να αγοράσεις ό,τι σου χρειαζόταν: τσίχλες, εφημε-
ρίδες, γάλα, κορδόνια και πάτους για παπούτσια, βούτυρο, 
σπανάκι, εργαλεία ξυλογλυπτικής, ζάχαρη, αλάτι, μπαταρίες 
για φαναράκια, ξύστρες για μολύβια, πορτοφολάκια πέτσι-
να σε σχήμα παντελονιού, περιδέραια, ταξιδιωτικά ενθύμια, 
κόλλες που όλα τα κολλούν – με δυο λόγια, τα πάντα.

Εδώ που τα λέμε όμως, τα ταξιδιωτικά ενθύμια δεν τα αγό-
ραζαν, γιατί στην Καλοχώρα δεν έρχονταν σχεδόν ποτέ του-
ρίστες. Μόνο ο κύριος Μανίκης αγόραζε πότε πότε κανένα, 
πιο πολύ γιατί ήταν άνθρωπος πολύ υποχρεωτικός και γιατί 
ήταν φτηνά, παρά γιατί τα είχε στ’ αλήθεια ανάγκη. Χώρια 
απ’ αυτό, του άρεσε να τα λέει και λιγάκι με την κυρία Πώως. 
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Αυτός εδώ είναι ο

ΒΑΣΙΛΙΑΣ

και οι δύο του 

ΥΠΗΚΟΟΙ
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Α, να μην ξεχάσουμε όμως και κάτι ακόμη. Μπορούσες 
να δεις τον βασιλιά μόνο τις γιορτές, γιατί τον περισσότερο 
καιρό ήταν υποχρεωμένος να κυβερνάει. Όμως τις γιορτές 
έβγαινε στο παράθυρο ακριβώς στις δώδεκα παρά τέταρτο 
και χαιρετούσε φιλικά τον κόσμο κουνώντας το χέρι του. Οι 
υπήκοοι ζητωκραύγαζαν και πετούσαν τα καπέλα τους στον 
αέρα, ενώ ο Λουκάς έβαζε την Έμα να σφυρίζει χαρούμενα. 
Ύστερα κερνούσαν παγωτό βανίλια, και τις πολύ μεγάλες 
γιορτές παγωτό φράουλα. Ο βασιλιάς παράγγελνε το παγω-
τό στην κυρία Πώως, που ήταν μαστόρισσα στα παγωτά. 

Η ζωή στην Καλοχώρα κυλούσε ήρεμα, ώσπου κάποια 
μέρα... Κι εδώ αρχίζει η καθαυτή ιστορία μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

όπου φτάνει το μυστηριώδες δέμα

Μια ωραία μέρα, στην ακτή της Καλοχώρας, πλεύρισε το τα-
χυδρομικό πλοίο, κι ο ταχυδρόμος πήδηξε στην ξηρά μ’ ένα 
μεγάλο δέμα στην αγκαλιά του.

– Μήπως εδώ κάθεται μια κυρία Κουτσοδόντα, ή κάπως 
έτσι; ρώτησε ο ταχυδρόμος και πήρε ένα πολύ υπηρεσιακό 
ύφος, κάτι που δεν το συνήθιζε ποτέ όταν έφερνε το ταχυ-
δρομείο. 

Ο Λουκάς κοίταξε την Έμα, η Έμα κοίταξε τους δύο υπη-
κόους, και οι δύο υπήκοοι κοίταξαν ο ένας τον άλλο. Ακόμη 
κι ο βασιλιάς κοίταξε μέσα από το παράθυρο, μόλο που δεν 
ήταν ούτε γιορτή ούτε και δώδεκα παρά τέταρτο. 



– Αγαπητέ κύριε ταχυδρόμε, του είπε ο βασιλιάς σαν να 
τον μάλωνε λιγάκι, μας φέρνετε το ταχυδρομείο χρόνια 
τώρα. Γνωρίζετε πολύ καλά κι εμένα και τους υπηκόους μου, 
κι όμως με ρωτάτε ξαφνικά αν κάθεται εδώ κάποια κυρία 
Κουτσοδόντα, ή κάπως έτσι. 

– Μα, σας παρακαλώ, μεγαλειότατε! απάντησε ο ταχυ-
δρόμος. Διαβάστε και μόνος σας, μεγαλειότατε! 

Ανέβηκε το βουνό τρέχοντας κι έδωσε στον βασιλιά το 
δέμα από το παράθυρο. 

Πάνω στο δέμα ήταν γραμμένη η εξής διεύθυνση: 

Ο βασιλιάς διάβασε τη διεύθυνση. Έβαλε ύστερα τα γυα-
λιά του και την ξαναδιάβασε για δεύτερη φορά, μα, μια και 
δεν άλλαξε σε τίποτα, κούνησε απορημένος το κεφάλι του 
και είπε στους υπηκόους του:

– Δεν καταλαβαίνω τίποτε στ’ αλήθεια, αλλά εδώ το γρά-
φει με μαύρο μελάνι πάνω στο άσπρο χαρτί. 

16



17

– Τι γράφει; ρώτησε ο Λουκάς. 
Ο βασιλιάς, που τα είχε χάσει τελείως, ξαναφόρεσε τα 

γυαλιά του και είπε:
– Ακούστε λοιπόν, υπήκοοί μου, τι γράφει η διεύθυνση. 
Και τη διάβασε όσο καλύτερα γινόταν.
– Περίεργη διεύθυνση, έκανε ο κύριος Μανίκης όταν ο 

βασιλιάς τέλειωσε το διάβασμα. 
– Μάλιστα, φώναξε αγανακτισμένος ο ταχυδρόμος, μόλις 

μπορείς και τη διαβάζεις από τις πολλές μουντζούρες! Κάτι 
τέτοια είναι πολύ δυσάρεστα για μας τους ταχυδρόμους. Να 
ήξερα μονάχα ποιος την έγραψε! 

Ο βασιλιάς αναποδογύρισε το δέμα κι έψαξε να βρει τον 
αποστολέα. 

– Εδώ γράφει μόνο ένα μεγάλο 133, είπε και κοίταξε σα-
στισμένος τον ταχυδρόμο και τους υπηκόους του. 

– Πολύ περίεργο, ξανάπε ο κύριος Μανίκης. 
– Περίεργο ή όχι, είπε αποφασιστικά ο βασιλιάς, Κακοχώ-

ρα μπορεί να σημαίνει μόνο Καλοχώρα! Δεν υπάρχει άλλη 
λύση, κάποιος από μας πρέπει να είναι η κυρία Κουτσοδό-
ντα, ή κάτι παρόμοιο.

Κι έβγαλε συγχυσμένος τα γυαλιά του σκουπίζοντας με 
το μεταξωτό μαντίλι του τις σταγόνες του ιδρώτα από το μέ-
τωπό του. 

– Ναι, μα σ’ ολόκληρο το νησί δεν υπάρχει ούτε ένας τρί-
τος όροφος! φώναξε η κυρία Πώως. 

– Αυτό είναι πολύ σωστό, είπε ο βασιλιάς. 
– Κι ούτε έχουμε καμιά Παλιά Οδό, συμπλήρωσε ο κύριος 

Μανίκης. 
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– Κι αυτό είναι, δυστυχώς, σωστό, αναστέναξε στενοχω-
ρημένος ο βασιλιάς.

– Και όσο για τον αριθμό 133, ούτε κουβέντα να γίνεται, 
πρόσθεσε κι ο Λουκάς κι έσπρωξε το κασκέτο του πίσω στο 
σβέρκο του. Θα το ήξερα αυτό, γιατί, όσο να ’ναι, γυρίζω αρ-
κετά πάνω στο νησί.

– Παράξενο! μουρμούρισε ο βασιλιάς και κούνησε συλλο-
γισμένος το κεφάλι του.

Κι όλοι οι υπήκοοι κούνησαν το κεφάλι τους και μουρμού-
ρισαν «Παράξενο!»

– Μπορεί απλούστατα να έγινε λάθος, έκανε σε λίγο ο 
Λουκάς.

Αλλά ο βασιλιάς είπε:
– Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί όμως και να μην είναι λά-

θος. Αν δεν είναι λάθος, πάει να πει ότι έχω ακόμη έναν υπή-
κοο. Έναν υπήκοο για τον οποίο δεν ξέρω τίποτα. Κι αυτό με 
αναστατώνει, με αναστατώνει πάρα πολύ.

Κι έτρεξε στο τηλέφωνο, και πάνω στην αναστάτωσή του 
τηλεφωνούσε για τρεις ολόκληρες ώρες χωρίς διακοπή.

Στο μεταξύ, οι υπήκοοι και ο ταχυδρόμος αποφάσισαν να 
ψάξουν μαζί με τον Λουκά για μία ακόμη φορά σπιθαμή προς 
σπιθαμή ολόκληρο το νησί. Ανέβηκαν στην ατμομηχανή, την 
Έμα, και ξεκίνησαν. Σε κάθε στάση η Έμα σφύριζε δυνατά, 
και οι επιβάτες κατέβαιναν και φώναζαν προς όλες τις μεριές:

– Κυρία Κουουουτσοδόοοοοντα! Έχουμε ένα δέεεμα για 
σααας! 

Μα δεν παρουσιάστηκε κανένας.
– Ωραία, είπε στο τέλος ο ταχυδρόμος, δεν έχω καιρό να 
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συνεχίσω τώρα τα ψάξιμο, γιατί έχω να μοιράσω κι άλλο τα-
χυδρομείο. Θα σας αφήσω λοιπόν το πακέτο. Ίσως βρείτε την 
κυρία Κουτσοδόντα, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς τη λένε. Θα ξα-
ναπεράσω την άλλη βδομάδα, κι αν δεν έχει παρουσιαστεί 
στο μεταξύ κανένας, θα πάρω το δέμα πάλι μαζί μου.

Και μ’ αυτά τα λόγια πήδηξε στο ταχυδρομικό πλοίο κι 
έφυγε. 

Και τώρα τι θα γίνει με το πακέτο;
Οι υπήκοοι κι ο Λουκάς συσκέφθηκαν για ώρα πολλή. Κά-

ποια στιγμή ο βασιλιάς παρουσιάστηκε πάλι στο παράθυρο 
και είπε πως το είχε στο μεταξύ σκεφτεί. Είχε κάνει και τη-
λεφωνήματα κι έβγαλε την εξής απόφαση: η κυρία Κουτσο-
δόντα, ή κάπως έτσι, είναι χωρίς αμφιβολία γυναίκα. Όπως 
τουλάχιστον ήξερε, η μόνη γυναίκα στην Καλοχώρα ήταν η 
κυρία Πώως. Ίσως λοιπόν το δέμα να ήταν γι’ αυτήν. Πάντως 
της έδινε τη βασιλική του άδεια να ανοίξει το πακέτο, οπότε 
θα ξέρανε καλύτερα τι έπρεπε να γίνει.

Οι υπήκοοι βρήκαν τη βασιλική απόφαση πολύ σοφή, και 
η κυρία Πώως άρχισε αμέσως να ανοίγει το πακέτο. 

Έλυσε τον σπάγκο και ξεδίπλωσε το χαρτί. Φάνηκε τότε 
ένα μεγάλο κουτί, που είχε ολόγυρα τρύπες για αέρα, όπως 
στα κουτιά που βάζουν τις χρυσόμυγες. Η κυρία Πώως άνοι-
ξε το κουτί και βρήκε μέσα ένα λίγο μικρότερο κουτί. Είχε κι 
αυτό τρύπες για να περνάει ο αέρας κι ήταν παραγεμισμένο 
με άχυρα και ξυλοβάμβακα. Έδειχνε να είχε μέσα κάτι εύ-
θραυστο, τίποτε γυαλικά ή κανένα ραδιόφωνο. Μα τότε τι 
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χρειάζονταν οι τρύπες; Η κυρία Πώως σήκωσε βιαστικά το 
καπάκι και βρήκε ένα άλλο κουτί με τρύπες για αέρα, μεγάλο 
περίπου σαν ένα κουτί για παπούτσια. Η κυρία Πώως άνοιξε 
κι αυτό, και τι να δει; Μέσα στο κουτί ήταν ξαπλωμένο ένα 
μικρούτσικο μαύρο μωρό! Κοίταζε όλους γύρω του με τα με-
γάλα λαμπερά του μάτια και φάνηκε μάλλον ευχαριστημένο 
που βγήκε μέσα από το άβολο κουτί. 

– Ένα μωρό! φώναξαν όλοι ξαφνιασμένοι. Ένα μαύρο 
μωρό! 
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– Πρέπει να είναι από την Αφρική, παρατήρησε ο κύριος 
Μανίκης και πήρε ένα πολύ έξυπνο ύφος.

– Πραγματικά, είπε ο βασιλιάς βάζοντας τα γυαλιά του, 
είναι καταπληκτικό, είναι στ’ αλήθεια καταπληκτικό! και ξα-
νάβγαλε τα γυαλιά του.

Ο Λουκάς δεν είχε μιλήσει ως εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν 
κατσουφιασμένος. 

– Τέτοια προστυχιά δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου! βροντο-
φώναξε στο τέλος. Να πακετάρουν ένα τοσοδούλικο παιδάκι 
σ’ ένα κουτί! Και τι δεν θα μπορούσε να του συμβεί αν δεν τ’ 
ανοίγαμε! Αν ποτέ βρω τον τύπο που το έκανε αυτό, θα φάει 
από μένα τέτοιο ξύλο, που θα το θυμάται σ’ όλη του τη ζωή! 
Να μη με λένε μηχανοδηγό Λουκά! 

Όταν το μωρό άκουσε τον Λουκά να φωνάζει έτσι θυ-
μωμένα, έβαλε τα κλάματα. Ήταν ακόμα πολύ μικρό για να 
καταλαβαίνει, και νόμιζε ότι το μάλωναν. Εκτός απ’ αυτό, 
τρόμαξε με το μεγάλο μαύρο πρόσωπο του Λουκά, γιατί δεν 
ήξερε πως και το δικό του πρόσωπο ήταν μαύρο.

Η κυρία Πώως πήρε το παιδί βιαστικά στην αγκαλιά της 
και το παρηγόρησε. Ο Λουκάς, που στεκόταν παραδίπλα, 
πήρε ένα ύφος ακόμη πιο στενοχωρημένο, γιατί δεν ήθελε 
να τρομάξει το μωρό.

Η κυρία Πώως ήταν τόσο ευτυχισμένη που δεν περιγρά-
φεται, γιατί πάντα ήθελε ένα παιδάκι να του ράβει το βράδυ 
ζακετάκια και παντελονάκια. Γιατί τρελαινόταν για το ράψι-
μο. Και έβρισκε μάλιστα ιδιαίτερα χαριτωμένο ότι το μωρό 
ήταν μαύρο, γιατί θα του πήγαινε πολύ το ροζ, μια και το ροζ 
ήταν το αγαπημένο της χρώμα.
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– Πώς θα το βγάλουμε; ρώτησε ξαφνικά ο βασιλιάς. Το 
παιδί πρέπει να έχει ένα όνομα! 

Αυτό ήταν σωστό, κι όλοι έβαλαν τα δυνατά τους να του 
βρουν όνομα. Στο τέλος ο Λουκάς είπε: 

– Εγώ θα το έβγαζα Τζιμ, γιατί είναι αγόρι. 
Γύρισε τότε στο μωρό και του είπε με πολύ απαλή φωνή, 

για να μην το ξανατρομάξει:
– Τι λες, Τζιμ, θέλεις να γίνουμε φίλοι; 
Τότε το μωρό του άπλωσε το μικρό μαύρο χέρι του με την 

τριανταφυλλιά παλάμη κι ο Λουκάς το έπιασε προσεχτικά με 
το μεγάλο μαύρο χέρι του και του είπε:

– Γεια σου, Τζιμ! 
Ο Τζιμ χαμογέλασε. 
Κι από κείνη τη μέρα έγιναν φίλοι.

Ο ταχυδρόμος ξανάρθε σε μια βδομάδα. Η κυρία Πώως βγή-
κε στην παραλία και του φώναξε από μακριά πως μπορούσε 
να συνεχίσει ξένοιαστος το ταξίδι του, χωρίς να κατέβει στη 
στεριά. Όλα είχαν τακτοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Το 
δέμα ήταν γι’ αυτήν. Μόνο που το όνομα στη διεύθυνση ήταν 
γραμμένο έτσι που δεν διαβαζόταν. 

Όση ώρα μιλούσε, η καρδιά της χτυπούσε τόσο που πή-
γαινε να σπάσει γιατί έλεγε ψέματα. Φοβόταν όμως πολύ 
μην της πάρει το παιδί ο ταχυδρόμος. Και δεν ήθελε για τίπο-
τα στον κόσμο να δώσει πίσω τον Τζιμ. Τόσο τον είχε κιόλας 
αγαπήσει.

Όμως ο ταχυδρόμος φώναξε μονάχα:
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– Ωραία, τότε όλα τακτοποιήθηκαν. Καλημέρα, κυρία 
Πώως! κι έφυγε. 

Η κυρία Πώως ξαλάφρωσε, έτρεξε γρήγορα στο σπίτι της 
με το μαγαζί και άρχισε να χορεύει στο δωμάτιο με τον Τζιμ 
στην αγκαλιά της. Σκέφτηκε όμως ξαφνικά πως ο Τζιμ δεν 
ήταν στ’ αλήθεια ολότελα δικός της και πως ίσως να είχε κά-
νει κάτι πολύ κακό. Κι αυτή η σκέψη την έκανε να μελαγχο-
λήσει πολύ.

Μα κι αργότερα, όταν ο Τζιμ είχε πια μεγαλώσει, η κυρία 
Πώως γινόταν καμιά φορά πολύ σοβαρή, και με τα χέρια 
ακουμπισμένα στα γόνατά της κοίταζε τον Τζιμ πολύ στενο-
χωρημένη. Αναρωτιόταν τότε ποια άραγε να ήταν η πραγμα-
τική του μητέρα...

– Θα πρέπει κάποτε να του πω την αλήθεια, αναστέναζε 
όταν άνοιγε την καρδιά της στον βασιλιά, στον κύριο Μανί-
κη ή στον Λουκά. 

Οι άλλοι κουνούσαν κι εκείνοι σοβαροί το κεφάλι τους 
και συμφωνούσαν πως έπρεπε να το κάνει. Αλλά η κυρία 
Πώως το ανέβαλλε κι όλο το ανέβαλλε.

Δεν φανταζόταν βέβαια πως δεν ήταν μακριά η μέρα που 
ο Τζιμ θα τα μάθαινε όλα, κι όχι από την ίδια, αλλά μ’ έναν 
εντελώς διαφορετικό και παράδοξο τρόπο.

Η Καλοχώρα είχε τώρα έναν βασιλιά, έναν μηχανοδηγό, 
μία ατμομηχανή και δύο κι ένα τέταρτο υπηκόους, γιατί ο 
Τζιμ ήταν για την ώρα, φυσικά, πολύ μικρός για να λογαρια-
στεί σαν ένας ολόκληρος υπήκοος. 
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Μεγάλωνε όμως, και με τα χρόνια έγινε ένα σωστό αγόρι 
που έκανε αταξίες, φούρκιζε τον κύριο Μανίκη και, όπως όλα 
τα αγοράκια, δεν του άρεσε ιδιαίτερα να πλένεται. Το πλύσι-
μο το έβρισκε μάλιστα τελείως περιττό, γιατί έτσι κι αλλιώς 
κανένας δεν θα μπορούσε να δει αν ήταν καθαρός ο λαιμός 
του ή όχι. Μα στην κυρία Πώως δεν περνούσαν κάτι τέτοια, 
και τελικά το κατάλαβε κι ο Τζιμ. 

Η κυρία Πώως καμάρωνε πολύ γι’ αυτόν, μόλο που είχε 
συνέχεια την έγνοια του, ακριβώς όπως όλες οι μανάδες. Είχε 
έγνοια και όταν δεν υπήρχε κανένας λόγος. Ή άμα υπήρχε 
κάποιος πολύ μικρός λόγος, όπως, ας πούμε, όταν ο Τζιμ 
προτιμούσε να φάει την οδοντόπαστα παρά να πλύνει μ’ αυ-
τήν τα δόντια του. Την έβρισκε, βλέπεις, νόστιμη. 

Παρ’ όλα αυτά ο Τζιμ γινόταν συχνά πολύ χρήσιμος. Για 
παράδειγμα, βοηθούσε αυτός στο μαγαζί όταν ο βασιλιάς ή ο 
Λουκάς ή ο κύριος Μανίκης ήθελαν να αγοράσουν κάτι και 
η κυρία Πώως τύχαινε να μην έχει εκείνη τη στιγμή χρόνο.

Ο καλύτερος φίλος του Τζιμ ήταν ο Λουκάς ο μηχανοδηγός. 
Συνεννοούνταν χωρίς πολλά λόγια, μόνο και μόνο επειδή ο 
Λουκάς ήταν κι αυτός κατάμαυρος. Ο Τζιμ πήγαινε συχνά 
με την Έμα, και ο Λουκάς του έδειχνε και του εξηγούσε τα 
πάντα. Καμιά φορά ο Λουκάς του επέτρεπε να οδηγήσει σε 
ένα κομμάτι του δρόμου κάτω από την επίβλεψή του.

Το όνειρο του Τζιμ ήταν να γίνει μηχανοδηγός κι εκείνος 
αργότερα, μια κι αυτό το επάγγελμα ταίριαζε πολύ στο πετσί 
του. Μόνο που για να το καταφέρει του χρειαζόταν μια δικιά 
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του ατμομηχανή. Κι όπως είναι γνωστό, είναι κάπως δύσκο-
λο να αποκτήσεις μια ατμομηχανή, και προπαντός στην Κα-
λοχώρα. 

Τώρα ξέρουμε τα πιο σημαντικά πράγματα για τον Τζιμ 
και δεν μας μένει πια παρά να διηγηθούμε πώς απέκτησε το 
επίθετό του.

Και να πώς έγινε αυτό:
Ο Τζιμ είχε πάντα μια τρύπα στο παντελόνι του και πάντα 

ακριβώς στην ίδια θέση. Η κυρία Πώως την είχε μπαλώσει 
καμιά εκατοστή φορές, κάθε φορά όμως, ύστερα από κάνα 
δυο ώρες, η τρύπα ξαναπαρουσιαζόταν. Κι αυτό μόλο που ο 
Τζιμ πρόσεχε πολύ. Μα όταν έπρεπε να σκαρφαλώσει γρήγο-
ρα σε κάποιο δέντρο ή να κατέβει τσουλώντας βιαστικά από 
την ψηλή κορφή, να την πάλι η τρύπα. 

Στο τέλος η κυρία Πώως βρήκε μια λύση. Στρίφωσε απλού-
στατα τις άκρες της τρύπας κι έραψε από πάνω ένα μεγάλο 
κουμπί, για να κουμπώνει. Έτσι, αντί να σκίσεις την τρύπα, 
δεν είχες παρά να ξεκουμπώσεις το κουμπί. Κι αντί να την 
μπαλώσεις, δεν είχες παρά να την κουμπώσεις. 

Από κείνη τη μέρα όλος ο κόσμος στο νησί φώναζε το παι-
δί Τζιμ Κνοπφ, που θα πει Τζιμ ο Κουμπής. 


