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Μετάφραση από τα ολλανδικά:
Μαργώ Ζέιµπρεχτς
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Ο άστεγος Βίλεµ

Τ ι έγινε; Έφαγες τιµωρία;» ρώτησε ο Νταν.
Ο Ρέµι έγνεψε καταφατικά. «Πρέπει να αντι-

γράψω δυο σελίδες από το βιβλίο της Ιστορίας».
«Χάλια», σχολίασε ο Νταν. Είχε µείνει στο προαύ-

λιο του σχολείου περιµένοντας τον φίλο του που
έπρεπε να καθίσει µετά το µάθηµα. Ο Ρέµι είχε τρα-
βήξει τα µαλλιά ενός κοριτσιού επειδή τον είχε πει
«βλάκα» ψιθυριστά στο αυτί. Η δασκάλα δεν είχε
ακούσει τη βρισιά, αλλά το τράβηγµα των µαλλιών
το είχε δει. Και µετά το κορίτσι έτρεξε ουρλιάζοντας
στο σχολείο. «Για πότε είναι;» ρώτησε ο Νταν.

«Για ∆ευτέρα», είπε ο Ρέµι. Φαινόταν θυµωµένος.
«Πάλι καλά, µπορείς να το κάνεις το Σαββατοκύ-

ριακο».
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Ο Ρέµι έκανε µια χειρονοµία. «Πουφ, ηλίθια δα-
σκάλα. Αν δεν το τελειώσω, δεν µπορώ την Τετάρτη
να συµµετάσχω στο τουρνουά ποδοσφαίρου του
σχολείου».

«Τότε, µην ξεχάσεις να το κάνεις». Τα παιδιά πε-
ρίµεναν πώς και πώς εδώ και εβδοµάδες το σχολικό
τουρνουά, στο οποίο θα συµµετείχαν όλα τα σχολεία
του Άλµεν.

«Θα ξεκινήσω από σήµερα και θα γράφω κάθε µέ-
ρα από ένα κοµµατάκι», απάντησε ο Ρέµι. «Έχω αρ-
κετό χρόνο». Και χαµογέλασε πλατιά.

«Με ποιον παίζετε αύριο;» ρώτησε ο Νταν.
«Με τον Α.Ο. Κάπα», απάντησε ο Ρέµι. «Εσείς;»
«Με τους Γλάρους. Θα είναι δύσκολος αγώνας,

γιατί είναι στην κορυφή».
Ο Νταν έπαιζε ποδόσφαιρο στο τζούνιορ του Α.Ο.

Άλµια. Ο Ρέµι έπαιζε στην Άλµεν Μπόις, τον αιώνιο
αντίπαλο της οµάδας του Νταν.

Καθώς τα παιδιά επέστρεφαν στο σπίτι, έκοψαν
δρόµο από το πάρκο, όπου υπήρχε ένα µονοπάτι που
το διέσχιζε. Ο Ρέµι συνέχεια µάζευε πετραδάκια, τα
πετούσε ψηλά και τα κλοτσούσε όσο πιο µακριά
µπορούσε. ∆εν πρόσεξε τον Βίλεµ, που καθόταν σε
ένα παγκάκι, λίγο πιο πέρα. Ο Βίλεµ ήταν άστεγος

8 ΧΕΡΑΡΤ ΒΑΝ ΧΕΜΕΡΤ
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και φαινόταν τροµακτικός. Είχε µακριά µαλλιά και
βρόµικα µούσια και πάντα φορούσε παλιά ρούχα.
Την ηµέρα βρισκόταν συχνά στο πάρκο. Οι δυο φί-
λοι τον φοβούνταν και προσπαθούσαν να τον απο-
φύγουν. Μερικοί συµµαθητές τους είχαν πει ότι πε-
τούσε παιδιά στο νερό αν τον πλησίαζαν πολύ. Ένα
από τα πετραδάκια που κλότσησε ο Ρέµι αναπήδησε
στο παγκάκι δίπλα στον Βίλεµ, ο οποίος τρόµαξε και
γύρισε το βλέµµα του προς το µέρος τους.

Ο Νταν και ο Ρέµι επίσης τρόµαξαν βλέποντας το
ξαφνιασµένο και θυµωµένο πρόσωπο του Βίλεµ.
«∆εν µπορείς να προσέχεις, παιδί µου;» είπε απότο-
µα ο Βίλεµ.

«Συγγνώµη», µουρµούρισε ο Ρέµι.
Τα παιδιά προσπέρασαν γρήγορα το παγκάκι χω-

ρίς να κοιτάξουν τον Βίλεµ, αλλά ένιωθαν το βλέµµα
του επάνω τους.

Στη µεγάλη λίµνη, που βρισκόταν στη µέση του πάρ-
κου, ο Ρέµι σταµάτησε. «Πάω για ιστιοπλοΐα», είπε.

Ο Νταν κατάλαβε αµέσως τι εννοούσε ο φίλος
του. Όταν πετούσαν πλατιές πέτρες µε συγκεκριµέ-
νο τρόπο, αυτές αναπηδούσαν πάνω στο νερό. Νι-
κητής ήταν όποιου η πέτρα αναπηδούσε πιο πολλές
φορές.

10 ΧΕΡΑΡΤ ΒΑΝ ΧΕΜΕΡΤ

© Clavis Uitgeverij, 2012 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ 2018



Ο Νταν έψαχνε στα χαλίκια για πλατιές πέτρες
και είχε ήδη βρει µια µεγάλη. «Εγώ πρώτος;» ρώ-
τησε.

«Εντάξει», απάντησε ο Ρέµι, που ήταν ακόµα σκυµ-
µένος στο έδαφος και χάιδευε τις πέτρες µε το χέρι
του για να βρει µια καλή.

«Κοίτα», είπε ο Νταν. «Αλλιώς πάλι δε θα το πι-
στέψεις όταν εξοστρακίσει πέντε φορές».

Όταν µια πέτρα χτυπούσε το νερό, τα παιδιά το
αποκαλούσαν «εξοστρακισµό». Ο Νταν δεν ήταν
σίγουρος αν υπήρχε αυτή η λέξη, αλλά του ακουγό-
ταν αστεία. Περίµενε να σιγουρευτεί ότι ο Ρέµι τον
παρακολουθούσε και πέταξε την πρώτη πέτρα προς
το νερό.

Η πέτρα αναπήδησε µία φορά κοντά στην όχθη
και µετά άλλες δύο φορές πιο µέσα.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗ∆ΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 3 – Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 11
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«Τρεις», είπε. ∆εν ήταν και υψηλό το σκορ.
Ο Ρέµι τα πήγε πολύ καλύτερα· πέτυχε δυο φορές

πέντε «εξοστρακισµούς». Πετάχτηκε επάνω και πα-
νηγύρισε στην όχθη της λίµνης.

Οι πέτρες του Νταν δεν αναπήδησαν περισσότε-
ρες από τέσσερις φορές και τελικά παραδέχτηκε ότι
ο Ρέµι ήταν καλύτερος σήµερα. «Για να δούµε τώρα
ποιος µπορεί να κλοτσήσει πιο µακριά», είπε ο Νταν.
Σε αυτό ήταν καλύτερος.

«Οκέι», συµφώνησε ο Ρέµι, που ένιωθε ανίκητος.
Τα παιδιά άρχισαν να ψάχνουν για βαριές στρογγυ-
λές πέτρες. «Τώρα ξεκινάω εγώ». Πέταξε την πέτρα
ψηλά και µε ένα δυνατό χτύπηµα την έστειλε πάνω
από τη λίµνη. Σχεδόν στη µέση της λίµνης έπεσε στο
νερό.

«Πω, πω», έκανε ο Νταν, εντυπωσιασµένος από
το πόσο µακριά είχε στείλει ο Ρέµι την πέτρα του.
∆ιάλεξε, λοιπόν, µια µεγάλη πέτρα και ακούµπησε
την άλλη κάτω. Ζύγισε την πέτρα στα χέρια του και
την πέταξε µπροστά. Ταυτόχρονα τέντωσε το πόδι
του απότοµα προς τα πίσω και µετά χτύπησε δυνατά
την πέτρα, η οποία έπεσε ένα µέτρο πιο µακριά από
εκείνη του Ρέµι. Αµέσως, σήκωσε τα χέρια ψηλά.
«Γες!» φώναξε.

12 ΧΕΡΑΡΤ ΒΑΝ ΧΕΜΕΡΤ
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«Ήταν φοβερή κλοτσιά», ακούστηκε µια βαριά
φωνή πίσω από τον Νταν. «Να γιατί σε φωνάζουν
Νταν Γκολτζή».

Ο Νταν γύρισε και αντίκρισε τα σκούρα µάτια του
άστεγου Βίλεµ.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗ∆ΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 3 – Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 13
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Ο φιλικός Βίλεµ;

ΟΝταν ο Γκολτζής· έτσι φώναζαν τον Νταν οι φί-
λοι του από το ποδόσφαιρο. Το επίθετό του ήταν

Κίφσµα, αλλά επειδή έβαζε πολλά γκολ, του είχαν
δώσει αυτό το παρατσούκλι. Ο Βίλεµ τριγυρνούσε
στα γήπεδα τα Σαββατοκύριακα και προφανώς ήξε-
ρε κι αυτός το παρατσούκλι του Νταν. Ο Νταν τρό-
µαξε και έκανε ένα βήµα πίσω.

Ο Βίλεµ σήκωσε το χέρι του και ο Νταν έκανε ακό-
µα πιο πίσω. «∆ώσε µου µια πέτρα», διέταξε. «Θα
σου µάθω πώς να κλοτσάς ακόµα πιο µακριά».

«Μη», είπε ο Ρέµι, που µετακινήθηκε σε απόστα-
ση ασφαλείας. «Μπορεί να σε πετάξει στο νερό».

Ο Νταν σήκωσε µια από τις πέτρες που είχε δια-
λέξει και την έδωσε στον Βίλεµ. Με µια κοµψή κίνη-


