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Για τη Χέλα
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Και εδώ προκύπτει το ερώτηµα: Θα σου άρεσε αν κά-

ποιος στο σπίτι σου –ο θείος σου ο Έρνι, για παρά-

δειγµα– αποφάσιζε να το µετατρέψει σε εργοστάσιο κον-

σερβοποιίας για ψάρια; Θα σου άρεσε να υπήρχαν κου-

βάδες γεµάτοι ρέγγες και κάδοι µε σκουµπριά όπου κι αν

έστρεφες το βλέµµα σου; Και τι θα έλεγες αν ένα κοπάδι

σαρδέλες κολυµπούσε στο µπάνιο; Και ο θείος Έρνι επι-

νοούσε συνεχώς όλο και περισσότερα µηχανήµατα για να

τους λιανίζει τα κεφάλια, να τους κόβει τις ουρές και να

τα ξεκοιλιάζει^ µηχανήµατα για να τα καθαρίζει και να τα

βράζει και να τα στουµπίζει σε κονσέρβες; Μπορείς να

φανταστείς τον σαµατά που θα προκαλούσαν όλα αυτά;

Μπορείς να περιγράψεις την ακαταστασία; Κι απλώς ανα-

λογίσου την µπόχα!

Και τι θα έκανες αν τα µηχανήµατα του θείου σου του

Έρνι έπαιρναν τέτοιες διαστάσεις που καταλάµβαναν κά-

© DaviD almonD (UK) ltD., 2012 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



12 ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΛΜΟΝΤ

θε δωµάτιο – την κρεβατοκάµαρά σου, για παράδειγµα,

ώστε εσύ ν’ αναγκάζεσαι να κοιµάσαι στο ντουλάπι; Και

πώς θα αντιδρούσες αν ο θείος σου ο Έρνι έλεγε πως δε

θα µπορούσες να ξαναπάς σχολείο γιατί θα έπρεπε να µέ-

νεις στο σπίτι και να τον βοηθάς να κονσερβοποιεί τα ψά-

ρια; Καλό σού φαίνεται; Εντάξει, αλλά αν το να µην πη-

γαίνεις στο σχολείο σήµαινε πως θα έπρεπε να πιάνεις

δουλειά κάθε πρωί στις έξι ακριβώς; Και να µην έχεις κα-

θόλου διακοπές; Και να πάψεις να βλέπεις τα φιλαράκια

σου; Θα σου άρεσε να συνέβαινε κάτι τέτοιο; ∆ε θα το

άντεχες στα σίγουρα! Λοιπόν, ούτε και ο Στάνλεϊ Ποτς το

άντεξε.

Ο Στάνλεϊ Ποτς. Ήταν ένα συνηθισµένο παιδί, µε συ-

νηθισµένη ζωή, σ’ ένα συνηθισµένο σπιτικό, σ’ έναν συ-

νηθισµένο δρόµο, κι ύστερα ήρθε η µεγάλη ανατροπή! Η

ζωή του έγινε άνω κάτω. Μέσα σε µια νύχτα. Τη µια µέ-

ρα, ο Σταν, ο θείος του Έρνι και η θεία του Άννι ζούσαν

σ’ ένα ευχάριστο σπιτικό στην Προκυµαία της Ψαραγο-

ράς. Και την επόµενη µέρα τι ήταν αυτό που έπεσε στα

κεφάλια τους! Ρέγγες, σκουµπριά, σαρδέλες, σκέτος

πανζουρλισµός.

∆εν υπάρχει αµφιβολία πως ο Σταν αγαπούσε πραγ-

µατικά τον θείο του τον Έρνι και τη θεία του την Άννι. Ο

Έρνι ήταν αδελφός του µπαµπά του Σταν. Του συµπερι-

φέρονταν εξαιρετικά από τότε που ο µπαµπάς του σκο-

τώθηκε σ’ ένα φριχτό δυστύχηµα και η µητέρα του πέθα-
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νε από τη λύπη της. Είχαν γίνει οι καινούργιοι του γονείς.

Αλλά, από τότε που το σπίτι άρχισε να µετατρέπεται σε

τρελοκοµείο, φάνηκε καθαρά πως αυτή η κατάσταση δε

θα είχε τελειωµό. Και, πριν περάσει πολύς καιρός, ο Σταν

δε θα µπορούσε να την αντέξει.
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ΕΝΑ

Ο λα άρχισαν όταν έκλεισε το Ναυπηγείο του Σίµσον.
Λειτουργούσε ακατάπαυστα στο ποτάµι από τα πο-

λύ παλιά χρόνια. Κι όσοι ζούσαν κοντά στο ποτάµι δού-
λευαν εκεί από πολύ παλιά. Ο µπαµπάς του Σταν δού-
λευε κι εκείνος στο ναυπηγείο µέχρι που έπαθε το ατύ-
χηµα. Ο θείος Έρνι δούλευε εκεί από παλικαράκι, όπως
ακριβώς κι ο αδελφός του και ο πατέρας τους και ο πα-
τέρας του πατέρα τους και του παππού και του προ-
πάππου του πατέρα τους. Ύστερα –µπαµ!– όλα τελείω-
σαν. Έφτιαχναν φτηνότερα και καλύτερα καράβια στην
Κορέα και στην Ταϊβάν, στην Κίνα και στην Ιαπωνία.
Και, ως αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης, οι πόρτες
του Σίµσον έκλεισαν µια µέρα ερµητικά κι οριστικά,
δώσαν µόνο λίγες λίρες σε κάθε εργάτη ως αποζηµίω-
ση, τους είπαν να φύγουν και µετά ήρθαν τα συνεργεία
κατεδάφισης. ∆εν υπήρχαν πια δουλειές για τύπους
σαν τον θείο Έρνι. Αλλά οι τύποι σαν τον θείο Έρνι
ήταν περήφανοι και δουλευταράδες κι επιπλέον είχαν
οικογένειες να φροντίσουν.

Κάποιοι βρήκαν αλλού δουλειά –στο Εργοστάσιο
Πλαστικών Συσκευασιών του Πέρκιν, για παράδειγµα,
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ή έγιναν τηλεφωνητές στις Ασφάλειες Κοινής Ωφέ-
λειας, στη Χρηµατιστηριακή Εταιρεία, γέµιζαν τα ρά-
φια του Στάφκο ή ξεναγούσαν κόσµο στο Μεγάλο Μου-
σείο Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς (ειδικά εκθέµατα:
Εξαιρετικά Καράβια Κατασκευασµένα στο Ναυπηγείο
του Σίµσον Από Πάρα Πολύ Παλιά). Κάποιοι από τους
πρώην εργάτες των ναυπηγείων έγιναν σκυθρωποί και
περιπλανιόνταν στους δρόµους όλη µέρα σέρνοντας τα
πόδια τους ή στέκονταν στις γωνίες των δρόµων χωρίς
να κάνουν τίποτα ή αρρώσταιναν κι άρχιζαν σταδιακά
ν’ αποσύρονται διακριτικά. Κάτι λίγοι το έριξαν στο πο-
τό, κι ακόµα λιγότεροι στράφηκαν στην παρανοµία και
δυο από αυτούς κατέληξαν στη φυλακή. Αλλά κάποιοι
άλλοι, σαν τον θείο του Σταν, τον κύριο Έρνεστ Ποτς,
είχαν µεγάλα, πολύ µεγάλα σχέδια.

∆υο µήνες αφότου τον πέταξαν έξω από του Σίµσον,
ο Έρνι στεκόταν µια µέρα µε τον Σταν και την Άννι στην
όχθη του ποταµού. Έβλεπαν τους γερανούς και τις
αποθήκες να κατεδαφίζονται. Τους φράχτες και τους
τοίχους να κοµµατιάζονται. Συντρίµµια παντού τριγύ-
ρω τους. Οι αποβάθρες και οι κυµατοθραύστες ξηλώ-
νονταν. Ο αέρας δονείτο από τον σαµατά του ξηλώµα-
τος, των σπασιµάτων, των χτυπηµάτων και των κατα-
στροφών. Η γη έτρεµε και σειόταν κάτω από τα πόδια
τους. Και τα κύµατα στο ποτάµι είχαν αγριέψει για τα
καλά και στροβιλίζονταν ανεξέλεγκτα. Ο αέρας που ερ-
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χόταν από τη µακρινή θάλασσα µαστίγωνε τα κορµιά
τους. Γλάροι σκούζανε λες και πρώτη τους φορά έβλε-
παν κάτι τέτοιο.

Ο Έρνι επί εβδοµάδες ούρλιαζε, µούγκριζε και βο-
γκούσε. Τώρα αναστέναξε, γρύλισε, έβρισε κι έφτυσε.

«Ο κόσµος τρελάθηκε!» ούρλιαξε στον αέρα. «Πα-
λάβωσε εντελώς!» Χτύπησε θυµωµένα τα πόδια του
στο έδαφος. Κούνησε απειλητικά τις γροθιές του στον
ουρανό. «Αλλά δεν πρόκειται να µε νικήσετε!» στρί-
γκλισε. «Όχι, δεν πρόκειται να πάρετε ό,τι καλύτερο
έχει ο Έρνεστ Ποτς!»

Κοίταξε πέρα από το παλιό ναυπηγείο, εκεί που το
ποτάµι χυνόταν στη θάλασσα κι εκείνη λαµπύριζε σαν
ατόφιο ασήµι. Ένα αλιευτικό καΐκι εµφανίστηκε ξαφ-
νικά. Ένα κόκκινο, όµορφο πλοιάριο που το είχε ζώσει
από παντού ένα κοπάδι λευκών γλάρων. Ήταν πραγ-
µατικά χαριτωµένο έτσι όπως χοροπηδούσε στην πα-
λίρροια λουσµένο στη λιακάδα. Έµοιαζε µε οπτασία.
Σαν να είχε ξεπηδήσει από κάποιο όνειρο. Σαν δώρο,
σαν υπέροχη υπόσχεση. Το αλιευτικό καΐκι ήρθε και
σταµάτησε στην Προκυµαία της Ψαραγοράς. Άρχισαν
να ξεφορτώνουν ένα δίχτυ βαρύ από το φορτίο, γεµά-
το όµορφα ασηµένια ψάρια. Ο Έρνι κοίταξε τα ψάρια,
και ξαφνικά ξεκαθάρισαν τα πάντα µέσα του.

«Εδώ µπροστά µας είναι η απάντηση!» φώναξε.
«Ποια απάντηση;» τον ρώτησε η Άννι.
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«Σε ποια ερώτηση;» τον ρώτησε κι ο Σταν.
Αλλά ήταν πια αργά. Ο Έρνι είχε ήδη φύγει. Είχε γί-

νει καπνός κι είχε φτάσει σε χρόνο µηδέν στην αποβά-
θρα, όπου αγόρασε δυο κιλά σαρδέλες. Σε χρόνο µηδέν
επίσης γύρισε στο σπίτι κι έβαλε τις σαρδέλες να βρά-
σουν. Πήρε το καρότσι του και επέστρεψε πάλι σε χρό-
νο µηδέν στην όχθη του ποταµού, εκεί που στέκονταν
ακόµη η Άννι και ο Σταν. Φόρτωσε το καρότσι του µε
µερικά φύλλα από άχρηστα µέταλλα.

Η Άννι και ο Σταν βάδιζαν γρήγορα στο πλάι του
ενώ αυτός ταλαντευόταν σπρώχνοντας το καρότσι του
καθώς γυρνούσε σπίτι µαζί τους.

«Τι ετοιµάζεσαι να κάνεις, Έρνι;» τον ρώτησε η Άννι.
«Αλήθεια, τι ετοιµάζεσαι να κάνεις, θείε Έρνι;» τον

ρώτησε κι ο Σταν.
Ο Έρνι τούς έκλεισε µόνο το µάτι. Ξεφόρτωσε στον

κήπο τα µέταλλα από το καρότσι. Άνοιξε την εργαλειο-
θήκη του, έβγαλε τον κόφτη του, τη συσκευή οξυγονο-
κόλλησής του, τις τανάλιες του και τα σφυριά του, και
στρώθηκε στη δουλειά κόβοντας τα µεταλλικά φύλλα,
οξυγονοκολλώντας τα και σφυρηλατώντας τα µέχρι να
τους δώσει κυλινδρικό σχήµα και καµπύλες.

«Τι φτιάχνεις εκεί, Έρνι;» τον ξαναρώτησε η Άννι.
«Τι κάνεις εκεί πέρα, θείε Έρνι;» τον ξαναρώτησε ο

Σταν.
Ο Έρνι έσπρωξε προς τα πάνω τη µάσκα της οξυγο-
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νοκόλλησης. Χαµογέλασε. Τους έκλεισε πάλι το µάτι.
«Αλλάζω τον κόσµο!» τους είπε. Και κατέβασε πάλι τη
µάσκα.

Μισή ώρα αργότερα, είχε φτιάξει την πρώτη του
κονσέρβα. Ήταν βαριά, χοντροφτιαγµένη, σκουρια-
σµένη και παραµορφωµένη, αλλά ήταν σίγουρα µια
κονσέρβα. Μισή ώρα ύστερα από αυτό, οι βρασµένες

σαρδέλες που είχαν γίνει πια πολτός
στριµώχνονταν µέσα σ’ αυτήν κι από
πάνω οξυγονοκολλήθηκε κι ένα κα-
πάκι. Ο Έρνι έγραψε πρόχειρα πάνω
στην κονσέρβα µ’ έναν µαρκαδόρο:
Σαρδέλες ΠΟΤΣ.

Έριξε µερικές µπουνιές στον αέρα. Χόρεψε και λι-
γάκι. «Αυτό ήταν!» δήλωσε.

Η Άννι και ο Σταν περιεργάστηκαν την κονσέρβα.
Κοίταξαν τα γουρλωµένα µάτια του Έρνι. Κι εκείνα
τους ανταπέδωσαν το βλέµµα.

«Έχω ακόµη µακρύ δρόµο», τους είπε ο Έρνι, «αλ-
λά είναι απολύτως και κατηγορηµατικά ξεκάθαρο πως
το πράγµα δουλεύει».

Ξερόβηξε. «Το µέλλον αυτής της οικογένειας», ανα-
κοίνωσε, «θα είναι τα ψάρια σε κονσέρβα!»

Κι αυτή ήταν η αρχή του µεγάλου εγχειρήµατος του
Έρνι: οι Εκπληκτικές Σαρδέλες του Ποτς^ τα Υπέροχα
Σκουµπριά του Ποτς^και οι Εξαιρετικές Ρέγγες του Ποτς.
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ΟΈρνι οξυγονοκολλούσε µέταλλα, τα σφυροκοπούσε,
τους κάρφωνε πρόκες, άνοιγε τρύπες µε το τρυπά-

νι και τα βίδωνε. Σήκωνε πατώµατα και γκρέµιζε τοί-
χους. Κατασκεύασε ένα δίκτυο σωληνώσεων και αγω-
γών, υδατοφράχτες και αποχετεύσεις. Συνέδεσε καλώ-
δια µε διακόπτες και µε διακόπτες ασφαλείας. Τα µηχα-
νήµατά του µεγάλωναν και µεγάλωναν και µεγάλωναν
κάθε µέρα που περνούσε, µέχρι που κατέλαβαν κάθε
διάδροµο και κάθε δωµάτιο του σπιτιού. Σωλήνες και
καλώδια περνούσαν κάτω από τα πατώµατα µέσα από
τους τοίχους. Το σπίτι παλλόταν από τον θόρυβο των
µηχανών, από τον ήχο των µαχαιριών, από το σφύριγ-
µα και το βουητό των ηλεκτρικών πριονιών, από την
ορµητική ροή του νερού που ελευθερωνόταν από τους
υδατοφράχτες, από τον κοχλασµό του νερού που έβρα-
ζε στα καζάνια. Και από τις γεµάτες έξαψη κραυγές
του Έρνι.

«∆ουλέψτε γρηγορότερα! ∆ουλέψτε πιο σκληρά!
Αχ, υπέροχες µηχανές µου! Αχ, πόσο τις αγαπώ! Ψά-
ρια ψάρια ψάρια ΨΑΡΙΑ! Μηχανή µηχανή µηχανή
ΜΗΧΑΝΗ!»
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Κάθε πρωί, φορτηγά κουβαλούσαν κουβάδες γεµά-
τους ψάρια στην µπροστινή πόρτα. Κάθε απόγευµα
φορτηγά φόρτωναν καφάσια µε κονσερβαρισµένα ψά-
ρια από την πίσω πόρτα. Η επιχείρηση αναπτυσσόταν
ραγδαία. Χρήµατα συνέρρεαν. Ο Έρνι δεν ήταν πια
ένας πρώην εργάτης ναυπηγείου που µοχθούσε για το
µεροκάµατο. Ήταν επιχειρηµατίας. Η αυτοκρατορία
του αναπτυσσόταν σαν ζωντανός οργανισµός.

Κάθε βράδυ, ο Σταν κοιµόταν στο ντουλάπι του και
ο Έρνι και η Άννι κοιµόνταν κάτω από µια τεράστια
µηχανή για ξεντέρισµα.

Το επόµενο πρωί στις έξι ακριβώς, θα χτυπούσε το
ξυπνητήρι.

ΝΤΡΙΝ ΝΤΡΙΝ ΝΤΡΙΝ ΝΤΡΙΝ ΝΤΡΙΝ ΝΤΡΙΝ!!!

Και ευθύς αµέσως µια µπουρού έσκουζε:
ΟΥΟΥ-ΟΥΟΥ-ΟΥΟΥ-ΟΥΟΥ!!!

Και ευθύς αµέσως ένας δίσκος έπαιζε:
ΚΑΛΗΜΕΡΑ-ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!! ΚΑΛΗΜΕΡΑ-ΞΥ-

ΠΝΗΣΤΕ!!!

Και ευθύς αµέσως ο Έρνι ούρλιαζε:
«ΩΡΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ! ΦΤΑΝΕΙ Ο ΥΠΝΟΣ! ΕΙ-

ΝΑΙ ΚΙΟΛΑΣ ΕΞΙ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΟΙΜΑΣΤΕ!

ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ!»

Όταν άκουγε την Άννι να στενάζει ή τον Σταν να
µουρµουρίζει, ο Έρνι είχε ήδη έτοιµη την απάντηση:

«ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ! ΓΙΑ ΤΟ ΚΑ-
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ΛΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ! ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ, ΣΗ-

ΚΩΘΕΙΤΕ! ΕΙΝΑΙ ΚΙΟΛΑΣ ΕΞΙ, ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ!»

Αλλά κάποιο πρωί η Άννι τού είπε: «Για βάστα,
Έρνι».

«Τι είναι αυτό που ξεφούρνισες πάλι; Άκουσα καλά
ή µε γελούν τ’ αυτιά µου; Είπες: “Για βάστα, Έρνι”;»

«Εννοούσα χαλάρωσε λιγάκι. Έστω µόνο για σή-
µερα».

Ο Έρνι ήταν ήδη υπ’ ατµόν. Είχε φορέσει τα γάντια
του. Κρατούσε τον ψαλιδοκόφτη του και κουδούνιζε τα
κλειδιά του, και το µυαλό του είχε γεµίσει ψάρια που
κολυµπούσαν και χόρευαν και γλιστρούσαν µέσα σε
αυτό.

«Έρνι!» τσίριξε η Άννι. «Χαλάρωσε έστω µόνο για
σήµερα!»

«Και τι το τόσο αναθεµατισµένα ξεχωριστό έχει,
παρακαλώ, τούτη η µέρα;»

«∆ε σου περνάει από το µυαλό, έτσι δεν είναι;» του
είπε η Άννι.

«Μα την αλήθεια, δε σε καταλαβαίνω».
Εκείνη τράβηξε έναν φάκελο κάτω από το µαξιλάρι

της και τον ανέµισε προς το µέρος του. «Στ’ αλήθεια δε
θυµάσαι; Σήµερα είναι τα γενέθλια του Σταν».

«Τι µου λες;» είπε ο Έρνι. «Α, βέβαια! ∆ίκιο έχεις.
Σήµερα είναι τα γενέθλιά του». Ανασήκωσε τους ώµους
του. «Και τι µ’ αυτό;»
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«Να του φερθείς όπως πρέπει. Να του ετοιµάσουµε
µια γιορτή για τα γενέθλιά του».

«Τι εννοείς όταν λες γιορτή;» είπε κατσουφιάζοντας.
«∆ε σε καταλαβαίνω, πραγµατικά δε σε καταλαβαίνω».

«Αυτό που λέω είναι δώρα και πάρτι και γέλια και να
του τραγουδήσουµε: “Να ζήσεις, Σταν, και χρόνια πολ-
λά” και… κυρίως, να τον απαλλάξουµε από τον µπελά
µε τις σαρδέλες και τις κονσέρβες τους για σήµερα!»

«Με τις σαρδέλες και τις κονσέρβες τους; Θα πρέ-
πει να το βάλεις καλά στο µυαλό σου πως οι σαρδέλες
είναι για µας πηγή ζωής, κυρά µου! Θα πρέπει να το
βάλεις καλά στο µυαλό σου αυτό…»

«Κι εγώ θέλω να το βάλεις καλά στο µυαλό σου πως,
αν δε φερθείς όµορφα στον ανιψιό σου σήµερα, η γυ-
ναίκα σου θα κατέβει σε απεργία!»

Ο Έρνι έκανε πίσω φοβισµένος.
«Τώρα σώπασε», του είπε η Άννι. Σηκώθηκε και,

περπατώντας στις µύτες των ποδιών της, πήγε στο ντου-
λάπι του Σταν. «Καληµέρα, γιε µου», του ψιθύρισε.

Ο Σταν άρπαξε αµέσως τα ρούχα της δουλειάς.
«Συγγνώµη!» της είπε. «Άργησα, ε; Θα έπρεπε να εί-
µαι ήδη στο πόδι; Είναι ώρα να ξεκινήσω δουλειά;»

Αλλά η Άννι τον αγκάλιασε. «Ευτυχισµένα γενέ-
θλια, Σταν!» του είπε.

Το αγόρι έδειχνε έκπληκτο. «Τι;» είπε. «Είναι τα γε-
νέθλιά µου;»
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«Φυσικά», του απάντησε η Άννι. «Καλά, δεν το ήξε-
ρες;»

Ο Σταν συλλογίστηκε για λίγο. Ύστερα είπε: «Θυ-
µάµαι πως µου πέρασε από το µυαλό πως ίσως και να
ήταν… Αλλά κανείς δε µου είπε τίποτα, γι’ αυτό πίστε-
ψα πως µάλλον λάθος είχα σκεφτεί. Ή πως ίσως να το
είχατε ξεχάσει».

«Αχ, Σταν», είπε η Άννι. «Πίστεψες πως θα µπο-
ρούσαµε να είχαµε ξεχάσει τα γενέθλιά σου; Τα θυµό-
µαστε πάντα. Έτσι δεν είναι, Έρνι;»

Ο Έρνι ξερόβηξε κι έδωσε µια ψαλιδιά στον αέρα.
«Και βέβαια τα θυµόµαστε», είπε. Προσπάθησε να χα-
µογελάσει καθώς στεκόταν στο άνοιγµα της πόρτας
του ντουλαπιού. «Χρόνια πολλά, παλικάρι µου! Χιλιό-
χρονος να γίνεις! Χα χα χα χα χα χα χα χα! Άντε λοι-
πόν. Τι κάθεσαι και δεν του δίνεις την κάρτα του».

Η Άννι έδωσε στον Σταν
τον φάκελο. Ο Σταν έβγαλε
την κάρτα. Απ’ έξω ήταν η ει-
κόνα ενός ιστιοφόρου και
µέσα έκρυβε ένα µήνυµα.

«Αχ, σας ευχαριστώ!»
φώναξε ο Σταν. «Σας ευχα-
ριστώ. Είναι η καλύτε-
ρη κάρτα που πήρα
ποτέ!»
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«Ακριβώς!» είπε ο Έρνι. «Κι ας τελειώνουµε πια µε
αυτή την ιστορία. Υπάρχουν ψάρια που περιµένουν να
κονσερβοποιηθούν!» Έκανε µεταβολή κι επέστρεψε
στους κουβάδες του που ήταν φίσκα στα ψάρια και
στις υπέροχες µηχανές του.

«Τι βλάκας!» είπε η Άννι. «Προτείνω να τον αφή-
σουµε ν’ ασχοληθεί µε τα ψάρια του ενώ εµείς θα απο-
λαµβάνουµε ένα όµορφο πρωινό, τι λες;»

Άνοιξε µια τσάντα από αυτές που χρησιµοποιούν οι
νοικοκυρές για τα ψώνια τους κι έβγαλε από µέσα κά-
τι κουτιά απ’ αυτά που µόλις τ’ ανοίξεις πετάγεται ένα
ανθρωπάκι, σοκολάτες και µια µεγάλη σακούλα γεµά-
τη καραµέλες. Άρχισαν να χαζογελάνε κι έπεσαν µε τα
µούτρα σ’ όλα αυτά τα καλούδια. Κάθε λίγο και λιγάκι
ο Έρνι έσκουζε: «ΠΟΥ ΧΑΖΕΥΕΤΕ; ΩΡΑ ΝΑ ΠΙΑΣΕ-

ΤΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ! ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΤΕΜΠΕΛΙΑΖΕΤΕ! ΠΙΑ-

ΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ∆ΟΥΛΕΙΑ!»

Αλλά η Άννι το µόνο που είπε στον Σταν ήταν: «Μη
δίνεις σηµασία», κι όταν είχαν ανοίξει όλα τα κουτιά
και είχαν φάει όλες τις σοκολάτες κι όλες τις καραµέ-
λες, του είπε: «Και τώρα, Σταν. Ήρθε η ώρα για το κέ-
ρασµά σου. Απλώς περίµενε εδώ».
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ΤΡΙΑ

ΟΈρνι πατούσε κουµπιά, γυρνούσε διακόπτες, τρα-
βούσε µοχλούς, έστριβε πόµολα. Αναπηδούσε, τα-

λαντευόταν, χοροπηδούσε, στριφογύριζε. Εξυµνούσε
µε τον µονότονο τρόπο του τα ψάρια του και τραγού-
δαγε τα ψαροτράγουδά του µ’ όλη του τη δύναµη.

Ψάρια ψάρια ψάρια ψάρια
ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ!

Ψάρια σε κουβάδες, ψάρια σωριές,
λιανίστε τους κεφάλια, πτερύγια, ουρές!
Βάλτε τους ντοµάτα και κάντε τα βραστά
ρίξτε τα σε κονσέρβα, µε ετικέτα φυσικά!
Ψάρια ψάρια ψάρια ψάρια
ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ!

Σούπερ ρέγγες, σαρδέλες σε βαρέλια!
Θεϊκοί κολιοί! Θεσπέσια χέλια!
Μπακαλιάροι, ρέγγες, µουρούνες, καλαµάρια!
∆εν έχετε µαταφάει τέτοια ωραία ψάρια!
Ψάρια ψάρια ψάρια ψάρια
ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ!

Ψάρια σε κουβάδες…ISBN 978-618-01-0528-5

«Ψάρια ψάρια ψάρια ψάρια!
ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΨΑΡΙΑ!

Ψάρια σε κουβάδες και ψάρια σε κασόνια!»

Oταν εξαφανίζονται όλες οι δουλειές στις αποβάθρες,  
ο Έρνι, ο θείος του Σταν, αναπτύσσει μια ασυνήθιστη 

έλξη για τα κονσερβαρισμένα ψάρια. Μέσα σε μια νύχτα, η ζωή  
στο νούμερο 69 της Προκυμαίας της Ψαραγοράς παραδίνεται 
στην τρέλα. Μια τρέλα όμως που έχει και τις σκοτεινές της πλευ- 
ρές, κι έτσι, όταν η μονομανία του θείου Έρνι παίρνει απρο-
σδόκητα απάνθρωπη μορφή, ο Σταν αναγκάζεται να φύγει.

Ενόσω εκείνος ταξιδεύει μακριά από τη μόνη ζωή που ήξερε,  
εμείς ας ανεβούμε προς το φεγγάρι και τ’ άστρα, κι ας κοιτάξουμε 
από κει ψηλά τη Γη̇ ας παρακολουθήσουμε τον Σταν να συ-
ναντάει τον πασίγνωστο Πάντσο Πιρέλι, έναν άνθρωπο-μύθο,  
έναν μεγαλοφυή γνώστη της φύσης των ψαριών, έναν παρά-
τολμο άντρα που κολυμπάει με τα πιράνχας. Και ίσως είναι πια  
ώρα να δούμε αν κι ο Σταν είναι εξίσου τολμηρός ώστε να βου-
τήξει στα ταραγμένα νερά και να έρθει αντιμέτωπος με το πε-
πρωμένο του.

’


