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1
Η Μπίζους και η μικρή της αδελφή

Τ ο μεγαλύτερο πρόβλημα της Μπέατρις Κουίμπι
ήταν η μικρή της αδελφή, η Ραμόνα. Η Μπέατρις

ή Μπίζους (όπως τη φωνάζουν όλοι, γιατί έτσι την
είχε αποκαλέσει η Ραμόνα όταν μίλησε για πρώτη
φορά) ήξερε κι άλλα εννιάχρονα κορίτσια που είχαν
μικρές αδελφές, οι οποίες πήγαιναν στο νηπιαγωγείο.
Αλλά δε γνώριζε καμία που να έχει μια μικρή αδελφή
σαν τη Ραμόνα. Η τετράχρονη Ραμόνα τής έσπαγε τα
νεύρα, κι αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Όταν έπι-
νε πορτοκαλάδα με καλαμάκι, το φυσούσε όσο πιο δυ-
νατά μπορούσε για να δει τι θα συμβεί. Όταν ζωγρά-
φιζε με τις δαχτυλομπογιές της στην μπροστινή αυλή,
σκούπιζε τα χέρια της στη γάτα του γείτονα. Έκανε
ό,τι πιο εξοργιστικό μπορούσε, για να περνάει το δικό
της, και είχε κι εμμονή με το αγαπημένο της βιβλίο.

Όλα άρχισαν ένα απόγευμα, μετά το σχολείο, όταν
η Μπίζους καθόταν στην πολυθρόνα του μπαμπά της
και κεντούσε μια γελαστή τσαγιέρα πάνω σε μια πιά-
στρα για να την κάνει δώρο στη θεία της, τα Χριστού-



γεννα. Προσπαθούσε να μην κάνει λάθος στις βελονιές,
γιατί ήθελε να το δώσει στη θεία Μπέατρις, τη μικρό-
τερη αδελφή της μαμάς της, την πιο αγαπημένη της
θεία.

Κεντούσε προσεκτικά με γκρίζα κλωστή τον ατμό,
καθώς έβγαινε από μια τσαγιέρα που γελούσε, και
σκεφτόταν τη νεαρή, όμορφη θεία της, που ήταν πά-
ντα τόσο χαρούμενη κι έδειχνε μεγάλη κατανόηση. Δεν
ήταν να απορεί κανείς που την αγαπούσε τόσο πολύ
η μαμά. Η Μπίζους έλπιζε να μοιάσει σε εκείνη όταν
θα μεγάλωνε. Ήθελε και η ίδια να γίνει δασκάλα, να
οδηγεί ένα κίτρινο κάμπριο και να ζει σε ένα διαμέρι-
σμα με έναν ανελκυστήρα και εξώπορτα που άνοιγε
με βομβητή. Μια και είχε πάρει το όνομα της θείας
της, πίστευε πως θα της έμοιαζε και σε πολλά άλλα.

Την ώρα που κεντούσε, η Ραμόνα, κρατώντας μια
φυσαρμόνικα στο στόμα της, έκανε ποδήλατο στο
σαλόνι. Μια που χρειαζόταν και τα δυο της χέρια για
να κρατάει το τιμόνι, φυσούσε μόνο μια νότα. Έτσι η
φυσαρμόνικα ηχούσε σαν να φώναζε: «Αχ, οχ, αχ, οχ»,
ξανά και ξανά.

Η Μπίζους προσπάθησε να μη δώσει σημασία.
Έδεσε ένα μικρό κόμπο στην κόκκινη κλωστή με την
οποία θα κεντούσε το στόμιο της τσαγιέρας. «Κρύ-
ψε τον κόμπο σαν να είναι μυστικό», έλεγε πάντα η
γιαγιά της.

Την ίδια στιγμή, η Ραμόνα, φυσώντας και ξεφυσώ-
ντας τη φυσαρμόνικα, έκλεισε τα μάτια και προσπά-
θησε να κάνει ποδήλατο γύρω από το τραπεζάκι.
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«Ραμόνα!» φώναξε η Μπίζους. «Πρόσεχε πού πη-
γαίνεις!»

Η αδελφή της άνοιξε τα μάτια της μόνο όταν έπε-
σε πάνω στο τραπεζάκι. «Αχ, οχ, αχ, οχ», θρηνούσε η
φυσαρμόνικα. Η Ραμόνα, ωστόσο, συνέχισε να κάνει
απτόητη ποδήλατο γύρω γύρω.

Η Μπίζους την κοίταξε. «Ραμόνα, γιατί δεν πας να
παίξεις για λίγο με την Μπέντιξ;» Η Μπέντιξ ήταν η
αγαπημένη κούκλα της Ραμόνα και η μικρή πίστευε
πως είχε το πιο όμορφο όνομα του κόσμου.

«Όχι», έκανε η Ραμόνα, βγάζοντας από το στόμα
της τη φυσαρμόνικα. «Διάβασέ μου τον Σκούπι».

«Αχ, όχι τον Σκούπι», διαμαρτυρήθηκε η Μπίζους.
«Τον έχουμε διαβάσει τόσες φορές».

Η Ραμόνα, αντί να απαντήσει, έβαλε πάλι τη φυ-
σαρμόνικα ανάμεσα στα δόντια της κι άρχισε να κάνει
πεντάλ στο δωμάτιο, φυσώντας και ξεφυσώντας. Η
Μπίζους αναγκαζόταν να σηκώνει τα πόδια της κά-
θε φορά που την πλησίαζε. Ο κόμπος στην κλωστή της
εμφανίστηκε πάνω στο κέντημα και δεν ξαναπρο-
σπάθησε να τον κρύψει λες κι ήταν μυστικό^ έφτιαξε
ένα μεγαλύτερο κόμπο. Τελικά, βαρέθηκε να προσπα-
θεί να προστατεύει τα πόδια της από τη Ραμόνα και
παράτησε το κέντημα.

«Εντάξει», είπε στην αδελφή της. «Αν σου διαβάσω
τον Σκούπι θα σταματήσεις να κάνεις θόρυβο και πο-
δήλατο στο σαλόνι;»

«Ναι», απάντησε η Ραμόνα και κατέβηκε από το
ποδήλατό της.
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Έτρεξε στο υπνοδωμάτιο που μοιράζονταν με την
Μπίζους και γύρισε κρατώντας ένα στραπατσαρι-
σμένο βιβλίο που κολλούσε ολόκληρο. Το έδωσε στην
αδελφή της και μετά σκαρφάλωσε σε μια πολυθρόνα
δίπλα της και περίμενε με λαχτάρα. Η Μπίζους, ξέρο-
ντας πως η Ραμόνα κατάφερνε πάντα να κάνει αυ-
τό που ήθελε, κοίταξε το βιβλίο με αποστροφή. Λε-
γόταν Ο Μικροσκοπικός Εκσκαφέας. Στο εξώφυλλο
έδειχνε έναν ατμοκίνητο εκσκαφέα με δάκρυα στα
μάτια. Πώς είναι δυνατόν να έχει μάτια ένα μηχάνη-
μα; σκέφτηκε κι άρχισε να διαβάζει για εκατοστή ή
μάλλον για χιλιοστή φορά την ιστορία, χωρίς καλά
καλά να κοιτάζει το κείμενο.

«Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας μικρός εκσκα-
φέας που τον έλεγαν Σκούπι. Μια μέρα ο Σκούπι εί-
πε: “Δε θέλω να είμαι εκσκαφέας. Θέλω να γίνω μια
μπουλντόζα”».

«Παρέλειψες λέξεις», τη διέκοψε η Ραμόνα.
«Όχι», έκανε η Μπίζους.
«Ναι», επέμεινε η αδελφή της. «Έπρεπε να πεις:

“Θέλω να γίνω μια ‘μεγάλη’ μπουλντόζα”».
«Α, έχεις δίκιο», απάντησε θυμωμένα η Μπίζους.

«Θέλω να γίνω μια μεγάλη μπουλντόζα».
Η Ραμόνα χαμογέλασε ικανοποιημένη και η Μπί-

ζους συνέχισε να διαβάζει.
«“Γκρρρ”, έκανε ο Σκούπι, προσπαθώντας να μιμη-

θεί την μπουλντόζα».
Ο Σκούπι δεν κατάφερε τελικά να γίνει μπουλντό-

ζα. Η Μπίζους διάβασε για την αποτυχία του και για
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το καινούριο του όνειρο να γίνει τρόλεϊ («Μπιπ-μπιπ»,
κόρναρε η Ραμόνα), τρένο («Τσαφ-τσουφ», αγκομάχη-
σε η Ραμόνα) και ασθενοφόρο («Ίου-ίου», τσίριξε η
Ραμόνα). Η Μπίζους χάρηκε πολύ όταν έφτασε τελι-
κά στο τέλος της ιστορίας και ο Σκούπι έμαθε πως οι
μικροί εκσκαφείς είναι καλύτερο να παραμένουν μι-
κροί εκσκαφείς.

«Ορίστε!» φώναξε με ανακούφιση κι έκλεισε το βι-
βλίο. Ένιωθε πάντοτε σαν χαζή, όταν προσπαθού-
σε να μιμηθεί ήχους μηχανών.

«Κλανκ! Κλανκ!» φώναξε η Ραμόνα, πηδώντας πά-
νω κάτω στην πολυθρόνα της.

Έπειτα ξανάβγαλε από την τσέπη της τη φυσαρ-
μόνικά της, σκαρφάλωσε στο ποδήλατό της κι άρχισε
και πάλι να φυσάει και να ξεφυσάει: «Αχ, οχ, αχ, οχ».

«Ραμόνα!» φώναξε η Μπίζους. «Υποσχέθηκες πως
θα σταματήσεις αν σου διαβάσω τον Σκούπι».

«Σταμάτησα», απάντησε η Ραμόνα, βγάζοντας τη
φυσαρμόνικα από το στόμα της. «Τώρα διάβασέ μου
τον πάλι!»

«Ραμόνα Τζέραλντιν Κουίμπι…!» άρχισε η Μπίζους
και σταμάτησε. Ήταν ανώφελο να μαλώνει με την
αδελφή της. Δεν της έδινε καμία σημασία. «Γιατί σου
αρέσει τόσο πολύ αυτή η ιστορία;» ρώτησε. «Οι εκ-
σκαφείς δεν μπορούν να μιλήσουν και νιώθω ανόητη
όταν προσπαθώ να μιμηθώ όλους αυτούς τους θο-
ρύβους».

«Εγώ όμως δε νιώθω», αντιγύρισε η Ραμόνα κι άρ-
χισε να κάνει «Ίου-ίου…» όσο πιο δυνατά μπορούσε,

ΡΑΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΠΙΖΟΥΣ ��



προτού ξαναβάλει τη φυσαρμόνικα στο στόμα της.
Η Μπίζους παρακολούθησε τη μικρή της αδελφή

να κάνει φουριόζα ποδήλατο, φυσώντας και ξεφυσώ-
ντας. Μα γιατί της άρεσε αυτό το βιβλίο με τον εκσκα-
φέα; Υποτίθεται πως στα κορίτσια δεν αρέσουν οι
μηχανές. Δεν μπορούσε δηλαδή να τρελαίνεται με
κάτι ήρεμο; Όπως με τον Πίτερ Ράμπιτ;

Η μαμά, που είχε αγοράσει ένα απόγευμα το Ο
Μικροσκοπικός Εκσκαφέας από το σούπερ μάρκετ
για να ηρεμήσει τη Ραμόνα την ώρα που ψώνιζε, κα-
μωνόταν πάντα πως είχε δουλειά, για να μην της το
διαβάζει συνέχεια. Ο μπαμπάς, πάλι, είχε δηλώσει ξε-
κάθαρα ότι είχε βαρεθεί τους εκσκαφείς και τις ατμο-
μηχανές κι ότι όχι μόνο δε θα της το ξαναδιάβαζε, αλ-
λά, όταν βρισκόταν στο σπίτι, δε θα επέτρεπε και σε
κανέναν άλλο να της το διαβάσει. Έτσι έμενε μόνο η
Μπίζους για να διαβάζει τον Σκούπι στη Ραμόνα. Κάτι
έπρεπε να κάνει, λοιπόν, αλλά τι; Ήταν χάσιμο χρό-
νου να μαλώνει με τη μικρή της αδελφή. Γι’ αυτό προ-
σπαθούσε να την παίρνει με το καλό. Το κόλπο να
της αποσπάσει την προσοχή από κάτι που ζητούσε
επίμονα ήταν να της προσφέρει κάτι άλλο. Και τι θα
μπορούσε να πάρει τη θέση του Μικροσκοπικού Εκ-
σκαφέα; Ένα άλλο βιβλίο, φυσικά. Και η Βιβλιοθήκη
ήταν το μόνο μέρος που θα μπορούσε να το βρει.

«Ραμόνα, θέλεις να έρθεις μαζί μου στη Βιβλιοθήκη
να βρούμε ένα διαφορετικό βιβλίο;» τη ρώτησε.

Η Μπίζους χαιρόταν να πηγαίνει βόλτες την αδελ-
φή της. Αν ωστόσο ήθελε να πάει κάπου μόνη της,
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ήταν σκέτο βασανιστήριο όταν η μικρή επέμενε να
την πάρει μαζί της.

Για λίγο η Ραμόνα δεν μπορούσε να αποφασίσει.
Δίσταζε. Τι της άρεσε περισσότερο; Να περιμένει να
της διαβάσει και πάλι τον Μικροσκοπικό Εκσκαφέα ή
να βγει έξω με την Μπίζους;

«Εντάξει», συμφώνησε στο τέλος.
«Πάω να το πω στη μαμά. Εσύ φόρεσε την μπλού-

ζα σου», την προέτρεψε η Μπίζους.
«Κλανκ, κλανκ!» τσίριξε χαρούμενη η Ραμόνα.
Όταν παρουσιάστηκε φορώντας την μπλούζα της,

η Μπίζους την κοίταξε με απελπισία. Αχ, όχι, σκέ-
φτηκε. Δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί με αυτό στη
Βιβλιοθήκη.

Η Ραμόνα είχε φορέσει στο κεφάλι της μια χειρο-
τεχνία που είχε φτιάξει στο νηπιαγωγείο: ένα στρογ-
γυλό χαρτόνι με δυο μεγάλα χάρτινα αυτιά. Το εσω-
τερικό των αυτιών ήταν βαμμένο ροζ.

«Είμαι το λαγουδάκι του Πάσχα», ανακοίνωσε η
Ραμόνα.

«Μαμά!» τσίριξε η Μπίζους. «Δεν μπορείς να την
αφήσεις να φορέσει αυτά τα απαίσια αυτιά στη Βι-
βλιοθήκη!»

«Γιατί όχι;» έκανε η μαμά κι ακούστηκε έκπληκτη
που η Μπίζους είχε αντίρρηση.

«Δείχνουν άσχετα. Ποιος θυμάται το λαγουδάκι
του Πάσχα το Σεπτέμβριο;» παραπονέθηκε η Μπί-
ζους, ενώ η Ραμόνα χοροπηδούσε πάνω κάτω για να
κουνιούνται τα αυτιά της.
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Ελπίζω να μη συναντήσουμε κανένα γνωστό, σκέ-
φτηκε η Μπίζους καθώς άνοιγαν την εξώπορτα.

Αμέσως μόλις βγήκαν από το σπίτι, έπεσαν πάνω
στην κυρία Ουάιζερ, που ζούσε στο διπλανό τετρά-
γωνο, καθώς ερχόταν προς το μέρος τους παρέα με
μια φίλη της. Ήταν πολύ αργά να γυρίσουν πίσω. Η
κυρία Ουάιζερ τις είδε και τους κούνησε το χέρι.

«Γεια σου, Μπέατρις», είπε μόλις έφτασε κοντά
τους. «Βλέπω πως σήμερα σου κάνει παρέα ένα λα-
γουδάκι».

«Ε… ναι», ψέλλισε η Μπίζους.
Η Ραμόνα άρχισε και πάλι να χοροπηδάει πάνω

κάτω, για να κουνηθούν τα αυτιά της.
«Δεν είναι σκέτη γλύκα;» στράφηκε η κυρία Ουάι-

ζερ στη φίλη της, λες και δεν την άκουγαν η Μπίζους
κι η Ραμόνα.

Και τα δυο κορίτσια ήξεραν για ποια μιλούσε. Αν
αναφερόταν στην Μπίζους θα είχε πει κάτι τελείως
διαφορετικό, όπως: «Τι καλό κορίτσι!» Σκέτη γλύκα
όμως δε θα την αποκαλούσε ποτέ.

«Κοίταξε τα μάτια της», συνέχισε η κυρία Ουάιζερ.
Η Ραμόνα έλαμψε ολόκληρη. Καταλάβαινε πως μι-

λούσαν για τα δικά της μάτια. Το ήξερε και η Μπίζους,
αλλά δεν την ένοιαζε. Η μαμά είχε πει πως τα γαλα-
νά μάτια είναι τόσο όμορφα όσο και τα καστανά.

«Τι χρώμα έχουν τα μάτια σου, γλυκιά μου;» ρώ-
τησε η κυρία Ουάιζερ, σκύβοντας προς τη μεριά της
Ραμόνα.

«Καστανά και άσπρα», απάντησε αμέσως εκείνη.
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«Καστανά και άσπρα μάτια!» επανέλαβε φωνα-
χτά η φίλη της κυρίας Ουάιζερ. «Δεν απάντησε πα-
νέξυπνα;»

Η Μπίζους είχε σκεφτεί πως ήταν έξυπνη απάντη-
ση την πρώτη φορά που το είπε η Ραμόνα. Από τότε
είχε βαρεθεί να της εξηγεί πως δεν έχει κανένας κα-
στανά κι άσπρα μάτια, αλλά η αδελφή της συνέχιζε
να απαντάει απτόητη: «Τα μάτια μου είναι καστανά
και άσπρα», και τελικά όφειλε να παραδεχτεί πως εί-
χε δίκιο.

«Και πώς το λένε το λαγουδάκι;» ρώτησε η φίλη της
κυρίας Ουάιζερ.

«Με λένε Ραμόνα Τζέραλντιν Κουίμπι», απάντησε η
Ραμόνα και αμέσως μετά πρόσθεσε με γενναιοδωρία:
«Και το όνομα της αδελφής μου είναι Μπίζους».

«Μπίζους!» φώναξε η κυρία Ουάιζερ. «Τι παρά-
ξενο όνομα. Γαλλικό είναι;»

«Όχι», αποκρίθηκε η Μπίζους. Ευχήθηκε για άλλη
μια φορά από μέσα της να είχε κάποιο κοινό όνομα,
να την έλεγαν Μπέτι ή Πατρίτσια, κι εξήγησε, όσο
πιο γρήγορα μπορούσε, γιατί την ονόμασαν έτσι.

Στη Ραμόνα δεν άρεσε να χάνει την προσοχή του
κοινού της. Τράβηξε το παντελόνι της και σήκωσε το
γόνατό της. «Είδατε τη γρατζουνιά μου;» είπε με πε-
ρηφάνια. «Έπεσα, χτύπησα το γόνατό μου κι έτρεχε
αίμα, πολύ αίμα».

«Ραμόνα!» φώναξε η Μπίζους. «Δεν είναι ωραίο να
δείχνεις τις γρατζουνιές σου!»

«Γιατί;» ρώτησε η μικρή.
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Αυτό ήταν το πιο εκνευριστικό από όλα. Η Ραμόνα
δεν καταλάβαινε ποτέ γιατί δεν έπρεπε να κάνει κάτι.

«Είναι μια πολύ όμορφη γρατζουνιά», σχολίασε η
φίλη της κυρίας Ουάιζερ, αλλά δε φαινόταν να το πι-
στεύει καθόλου.

«Πρέπει να πηγαίνουμε», είπε η κυρία Ουάιζερ.
«Γεια σας», χαιρέτησε ευγενικά η Μπίζους ενώ σκε-

φτόταν πως, αν έβλεπαν κι άλλο γνωστό, θα προ-
σπαθούσε να κρύψει τη Ραμόνα πίσω από κανένα
θάμνο.

«Αντίο, Ραμόνα», έκανε η κυρία Ουάιζερ.
«Αντίο», απάντησε η Ραμόνα. Ήταν τεσσάρων χρό-

νων πια κι ήξερε να χαιρετάει κανονικά.
Η Μπίζους κρατούσε το χέρι της αδελφής της μόνο

όταν έπρεπε να διασχίσουν δρόμους. Όλη την υπό-
λοιπη ώρα, μέχρι να φτάσουν στη Βιβλιοθήκη, η Ρα-
μόνα χοροπηδούσε μπροστά της. Έλπιζε πως όλοι
όσοι συνάντησαν και χαμογέλασαν στη Ραμόνα να
μην πήραν είδηση πως ήταν μαζί της.

«Θέλεις να κρατήσω εγώ τα αυτιά σου, όση ώρα θα
είμαστε μέσα;» ρώτησε την αδελφή της όταν έφτασαν
στη Βιβλιοθήκη.

«Όχι», απάντησε απότομα εκείνη.
Μόλις μπήκαν, η Μπίζους την οδήγησε γρήγορα

στο τμήμα με τα παιδικά βιβλία και την έβαλε να κα-
θίσει σε μια καρέκλα μπροστά από τα εικονογραφη-
μένα.

«Βλέπεις;» της είπε. «Εδώ είναι ένα βιβλίο για μια
πάπια. Σου αρέσει;»
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«Όχι!» φώναξε η Ραμόνα.
Η Μπίζους έγινε κατακόκκινη, όταν όλοι όσοι βρί-

σκονταν μέσα στη Βιβλιοθήκη σήκωσαν τα μάτια,
κοίταξαν τα αυτιά της Ραμόνα και χαμογέλασαν.

«Σσς! Δεν πρέπει να μιλάμε δυνατά στη Βιβλιοθή-
κη», ψιθύρισε στη μικρή, καθώς η δεσποινίς Γκρίβερ,
η βιβλιοθηκάριος του τμήματος ενηλίκων, τις κοίταξε
κατσουφιασμένη.

Η Μπίζους διάλεξε ένα άλλο βιβλίο.
«Κοίτα, Ραμόνα! Μια αστεία ιστορία για ένα γα-

τάκι που έπεσε μέσα στη γυάλα με το χρυσόψαρο.
Σου αρέσει;»

«Όχι!» ψιθύρισε δυνατά η Ραμόνα. «Θα βρω το δικό
μου βιβλίο».

Μακάρι να ήταν εδώ η δεσποινίς Έβανς, η βιβλιο-
θηκάριος του τμήματος της παιδικής λογοτεχνίας! Θα
ήξερε να διαλέξει ένα βιβλίο για τη Ραμόνα. Η Μπίζους
πρόσεξε πως η δεσποινίς Γκρίβερ ακόμη τις κοιτούσε
κατσουφιασμένη, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθού-
σαν τη Ραμόνα και συνέχιζαν να χαμογελούν.

«Εντάξει, βρες το», απάντησε στην αδελφή της, για
να μείνει ήσυχη. «Θα διαλέξω κι εγώ ένα για μένα».

Όταν τελικά διάλεξε το βιβλίο της, γύρισε στο τμή-
μα με τα εικονογραφημένα και είδε τη Ραμόνα να κά-
θεται στον πάγκο. Κρατούσε σφιχτά και με τα δυο της
χέρια ένα μεγάλο βιβλίο.

«Το βρήκα το βιβλίο μου», είπε και το έδωσε στην
Μπίζους για να το δει.

Στο εξώφυλλο υπήρχε η εικόνα ενός εκσκαφέα,
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του οποίου ο κάδος ανύψωσης ήταν γεμάτος με πέ-
τρες. Ο τίτλος του ήταν Ο Μεγάλος Στιβ, ο Εκσκαφέας.

«Αχ!» ξεφύσηξε απογοητευμένη η Μπίζους. «Δεν
το θέλεις αυτό το βιβλίο».

«Το θέλω», επέμεινε η Ραμόνα, ξεχνώντας πως
έπρεπε να ψιθυρίσει. «Μου είπες να διαλέξω όποιο
βιβλίο θέλω».

Κάτω από το αποδοκιμαστικό βλέμμα της δεσποι-
νίδος Γκρίβερ, η Μπίζους υποχώρησε^ η Ραμόνα είχε
δίκιο. Κοίταξε με απέχθεια το μεγάλο, πορτοκαλί βι-
βλίο με το σκληρό εξώφυλλο. Τουλάχιστον θα το επέ-
στρεφαν σε δύο εβδομάδες. Ωστόσο ανατρίχιασε στη
σκέψη πως για ακόμη δύο εβδομάδες θα της έκαναν
συντροφιά ήχοι από μηχανές. Για άλλη μια φορά η
Ραμόνα είχε καταφέρει να περάσει το δικό της.

Πήρε το βιβλίο της και το βιβλίο της Ραμόνα και προ-
χώρησε προς το γραφείο της δεσποινίδος Γκρίβερ.

«Εδώ πληρώνουμε για τα βιβλία;» ρώτησε η Ρα-
μόνα.

«Δεν πληρώνουμε για τα βιβλία», είπε η Μπίζους.
«Θα τα βουτήξουμε;»
Η Μπίζους έβγαλε από την τσέπη της την κάρτα

της Βιβλιοθήκης. «Δείχνω αυτή την κάρτα στην κυ-
ρία και μας αφήνει να κρατήσουμε τα βιβλία για δύο
εβδομάδες. Η Βιβλιοθήκη δεν είναι μαγαζί, δεν που-
λάει τίποτα», εξήγησε.

Η Ραμόνα την κοίταξε, σαν να μην είχε καταλάβει.
«Θέλω μια κάρτα», δήλωσε.

«Πρέπει πρώτα να μάθεις να γράφεις το όνομά
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σου και μετά θα σου δώσουν κάρτα», απάντησε η
Μπίζους.

«Μπορώ να γράψω το όνομά μου», είπε η Ραμόνα.
«Αχ, Ραμόνα, δεν μπορείς».
«Ίσως και να μπορεί», παρενέβη η δεσποινίς Γκρί-

βερ κι έβγαλε μια κάρτα από το συρτάρι του γρα-
φείου της.

Η Μπίζους παρακολουθούσε με αμφιβολία καθώς
η βιβλιοθηκάριος ρώτησε τη Ραμόνα το όνομα και
την ηλικία της. Μετά τη ρώτησε τι δουλειά κάνει ο
μπαμπάς της. Όταν η Ραμόνα δεν κατάλαβε, την ξα-
ναρώτησε.

«Τι είδους δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου;»
«Κουρεύει το γκαζόν», αποκρίθηκε με περηφάνια

η Ραμόνα.
«Εννοώ… πώς βγάζει το ψωμί του», γέλασε η βι-

βλιοθηκάριος.
Η Μπίζους δεν ανεχόταν να γελάνε με τη μικρή της

αδελφή. Στο κάτω κάτω πώς μπορούσε να ξέρει η
Ραμόνα το επάγγελμα του μπαμπά;

«Δουλεύει για το Φωταέριο και την Ηλεκτρική Εται-
ρεία», απάντησε η Μπίζους στη βιβλιοθηκάριο.

Εκείνη το έγραψε στην κάρτα και στη συνέχεια την
έδωσε στη Ραμόνα. «Γράψε το όνομά σου σε αυτή τη
γραμμή», της υπέδειξε.

Η Ραμόνα, χωρίς να διστάσει καθόλου, άρπαξε το
μολύβι με τη γροθιά της κι άρχισε να γράφει. Το έσφιγ-
γε τόσο δυνατά που η μύτη του ξεχαρβαλώθηκε, αλ-
λά εκείνη συνέχισε να γράφει. Όταν το ακούμπησε
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κάτω, η Μπίζους άρπαξε την κάρτα για να δει τι είχε
γράψει. Η γραμμή ήταν γεμάτη με:

«Αυτό είναι το όνομά μου», δήλωσε με περηφάνια
η Ραμόνα.

«Αυτές είναι μουτζούρες», σχολίασε η Μπίζους.
«Αλλά και το όνομά μου. Σε είδα να το γράφεις και

το έμαθα!» επέμεινε η Ραμόνα, καθώς η δεσποινίς
Γκρίβερ πετούσε ήρεμα την κάρτα στο καλάθι των
αχρήστων.

«Πάρε τη δική μου κάρτα, Ραμόνα», πρότεινε η
Μπίζους, προσπαθώντας να την παρηγορήσει. «Μπο-
ρείς να λες πως είναι η δική σου».

Η Ραμόνα έλαμψε από τη χαρά της. Στη συνέχεια
η δεσποινίς Γκρίβερ καταχώρισε τα βιβλία στην κάρ-
τα της Μπίζους.

«Διάβασέ μου το καινούριο μου βιβλίο», απαίτησε
η Ραμόνα μόλις έφτασαν σπίτι.

«Ο Μεγάλος Στιβ ήταν ένας εκσκαφέας», άρχισε η
Μπίζους. «Ήταν ο μεγαλύτερος εκσκαφέας σε ολό-
κληρη την πόλη…» Όταν τελείωσε το βιβλίο, αναγκά-
στηκε να παραδεχτεί πως ο Μεγάλος Στιβ τής άρεσε
πιο πολύ από τον Σκούπι.

Τα μόνα ηχητικά εφέ ήταν κορναρίσματα και γρυ-
λίσματα. Κόρναρε και γρύλιζε σε όλα τα κεφαλαία
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γράμματα κάθε σελίδας. Δεν έκλαιγε ούτε ήθελε να γί-
νει κομπρεσέρ. Δούλευε σκληρά σαν εκσκαφέας και
στο τέλος του βιβλίου η Μπίζους είχε μάθει ένα σωρό
πράγματα για τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αν και
δεν το ’θελε. Τέλος πάντων, θα τον άντεχε το Μεγά-
λο Στιβ για δύο εβδομάδες.

«Διάβασέ το μου πάλι», ζήτησε ενθουσιασμένη η
Ραμόνα. «Μου αρέσει ο Μεγάλος Στιβ. Είναι καλύτερος
από τον Σκούπι».

«Θέλεις να σου μάθω να γράφεις το όνομά σου;»
ρώτησε η Μπίζους, ελπίζοντας να αποσπάσει την
προσοχή της αδελφής της από τους εκσκαφείς.

«Εντάξει», συμφώνησε η Ραμόνα.
Η Μπίζους βρήκε μολύβι και χαρτί κι έγραψε Ραμό-

να στην κορυφή του χαρτιού, με μεγάλα, ευανάγνω-
στα γράμματα.

«Δε μου αρέσει», δήλωσε η Ραμόνα, αφού πρώτα
κοίταξε μερικά λεπτά το χαρτί.

«Μα έτσι γράφεται το όνομά σου», της εξήγησε η
Μπίζους.

«Δεν το έγραψες σωστά», συνέχισε η Ραμόνα, κι
έπειτα άρπαξε το μολύβι κι έγραψε:

«Δεν καταλαβαίνεις;» επέμεινε η Μπίζους. Πήρε το
μολύβι κι έγραψε το δικό της όνομα στο χαρτί. «Με
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έχεις δει να γράφω Μπέατρις. Που έχει το ε και το τ.
Βλέπεις; Το δικό σου όνομα δεν έχει ε και τ. Έτσι γρά-
φεται».

Η Ραμόνα έδειχνε σκεπτική. Άρπαξε πάλι το μολύβι
κι άρχισε να γράφει.

«Εγώ το γράφω αλλιώς», ανακοίνωσε, «γιατί έτσι
μου αρέσει. Μου αρέσει να του βάζω και πολλούς τό-
νους και πολλές γραμμές».

Ύστερα ξάπλωσε στο πάτωμα κι άρχισε να γεμίζει
το χαρτί με ε και τ.

«Μα, Ραμόνα, κανένας δε γράφει το όνομά του έτσι
επειδή του…» Η Μπίζους σταμάτησε να μιλάει. Ποιο
το όφελος; Το να προσπαθείς να εξηγήσεις τη γραμ-
ματική και την ορθογραφία στη Ραμόνα ήταν το πιο
δύσκολο πράγμα του κόσμου. Όλα φαίνονταν δύ-
σκολα όταν βρισκόταν κοντά της εκείνη^ ακόμη και
το πιο εύκολο, όπως το να δανειστείς ένα βιβλίο από
τη Βιβλιοθήκη. Αν λοιπόν η μικρή της αδελφή ένιωθε
χαρούμενη επειδή φανταζόταν πως το όνομά της
γραφόταν με ε και τ, σκασίλα της.

Οι επόμενες δύο εβδομάδες πέρασαν σχεδόν ήρε-
μα. Η μαμά κι ο μπαμπάς βαρέθηκαν γρήγορα να κορ-
νάρουν και να γρυλίζουν, και, όπως η Μπίζους, περί-
μεναν πώς και πώς την ημέρα που θα έπρεπε να επι-
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στρέψουν το Μεγάλο Στιβ στη Βιβλιοθήκη. Ο μπα-
μπάς προσπάθησε να κρύψει το βιβλίο πίσω από το
ραδιόφωνο, αλλά η Ραμόνα το ανακάλυψε. Η Μπί-
ζους ήταν χαρούμενη που τουλάχιστον ένα μέρος
του σχεδίου της είχε πετύχει. Η Ραμόνα είχε ξεχάσει
το Μικροσκοπικό Εκσκαφέα τώρα που είχε ένα κα-
λύτερο βιβλίο. Όταν θα πήγαιναν για δεύτερη φορά
στη Βιβλιοθήκη, μπορεί η δεσποινίς Έβανς να έβρι-
σκε ένα βιβλίο που να την έκανε να ξεχάσει τελείως
τους εκσκαφείς.

Η Ραμόνα ήταν πολύ ευτυχισμένη. Είχε τρεις αν-
θρώπους να της διαβάζουν το βιβλίο που της άρε-
σε και περνούσε τον περισσότερο καιρό της γεμίζο-
ντας άπειρες σελίδες με το ε και το τ. Μερικές φο-
ρές έγραφε με μολύβι κι άλλες με κραγιόνια. Μια φο-
ρά έγραψε και με μελάνι, αλλά τη σταμάτησε η μαμά.

Κι επιτέλους έφτασε η ημέρα που έπρεπε να επι-
στρέψουν στη Βιβλιοθήκη το Μεγάλο Στιβ, προς με-
γάλη ανακούφιση της υπόλοιπης οικογένειας.

«Έλα, Ραμόνα», είπε η Μπίζους. «Είναι ώρα να πά-
με στη Βιβλιοθήκη για να βρούμε ένα άλλο βιβλίο».

«Έχω βιβλίο», απάντησε η Ραμόνα, που ήταν ξα-
πλωμένη μπρούμυτα στο πάτωμα κι έγραφε σε ένα
χαρτί το όνομά της με ροζ κραγιόνι.

«Όχι, ανήκει στη Βιβλιοθήκη», της εξήγησε η Μπί-
ζους, χαρούμενη που για μια φορά η Ραμόνα δε θα
έκανε το δικό της.

«Το βιβλίο ανήκει σε μένα», δήλωσε η Ραμόνα, σχε-
διάζοντας αρκετά ε με μανία.
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«Η Μπίζους έχει δίκιο, γλυκιά μου», πήρε το λόγο η
μαμά. «Τρέξε να φέρεις το Μεγάλο Στιβ».

Η Ραμόνα μούτρωσε, ωστόσο πήγε στο υπνοδω-
μάτιο. Λίγα λεπτά αργότερα παρουσιάστηκε κρα-
τώντας το Μεγάλο Στιβ στο χέρι της. Στο πρόσωπό
της είχε ζωγραφιστεί μια έκφραση ικανοποίησης.

«Είναι το δικό μου βιβλίο», ανακοίνωσε. «Έγραψα
πάνω του το όνομά μου».

«Τι εννοείς, Ραμόνα;» ρώτησε αλαφιασμένη η μα-
μά. «Για να δω». Στη συνέχεια, πήρε το βιβλίο και το
άνοιξε. Σε κάθε σελίδα ήταν ζωγραφισμένα ένα τε-
ράστιο ροζ ε και τ, με το γραφικό χαρακτήρα της Ρα-
μόνα.

«Μαμά!» φώναξε η Μπίζους. «Κοίτα τι έκανε! Και
τα κραγιόνια δε σβήνονται!»

«Είσαι πολύ άτακτη, Ραμόνα! Γιατί το έκανες αυτό;»
ρώτησε η μαμά.

«Είναι δικό μου το βιβλίο», απάντησε πεισματάρικα
η Ραμόνα.

«Μαμά; Τι θα κάνω;» ζήτησε να μάθει η Μπίζους.
«Το έχουν καταγράψει στην κάρτα μου κι είμαι υπε-
ύθυνη γι’ αυτό. Δε θα με αφήσουν να δανειστώ άλλα
βιβλία από τη Βιβλιοθήκη. Δεν έχω τίποτα να διαβά-
σω! Για όλα φταίει η Ραμόνα. Καταστρέφει συνέχεια
τη διασκέδασή μου. Δεν είναι δίκαιο!» παραπονέθηκε.
Η Μπίζους δεν ήξερε τι να κάνει χωρίς την κάρτα της
Βιβλιοθήκης της. Δεν ήξερε τι να κάνει χωρίς τα βιβλία
που διάβαζε. Δεν ήξερε. Τόσο απλά.

«Δεν καταστρέφω τη διασκέδασή σου», εξαγριώ-
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θηκε η Ραμόνα. «Εσύ διασκεδάζεις μόνη σου. Εγώ δεν
ξέρω να διαβάζω κι αυτό είναι άδικο», πρόσθεσε και
λύθηκε σε γοερά κλάματα, κρύβοντας το πρόσωπό
της στη φούστα της μαμάς της.

«Ούτε εγώ ήξερα να διαβάζω όταν ήμουν στην
ηλικία σου και δεν είχα κανέναν να μου διαβάζει όλη
την ώρα. Μια χαρά δίκαιο είναι λοιπόν», διαμαρτυ-
ρήθηκε η Μπίζους. «Εσύ κάνεις πάντα το δικό σου,
γιατί είσαι πιο μικρή».

«Δεν το κάνω!» φώναξε η Ραμόνα. «Και δε μου δια-
βάζεις όλη την ώρα. Είσαι κακιά!»

«Δεν είμαι κακιά!» φώναξε και η Μπίζους.
«Κορίτσια…» μπήκε στη μέση η μαμά, «σταματήστε

κι οι δυο σας! Ραμόνα, είσαι πολύ άτακτη!»
Σ’ αυτά τα λόγια η Ραμόνα άρχισε να κλαψουρίζει.
«Κι όσο για σένα, Μπίζους…» συνέχισε η μαμά, «η

Βιβλιοθήκη δε θα σου πάρει την κάρτα. Αν μου φέρεις
το πορτοφόλι μου, θα σου δώσω χρήματα για να πλη-
ρώσεις τη ζημιά του βιβλίου. Πάρε μαζί σου τη Ραμό-
να, εξήγησε τι έγινε, και η βιβλιοθηκάριος θα σου πει
τι πρέπει να πληρώσεις».

Αυτό έκανε την Μπίζους να νιώσει καλύτερα. Η
Ραμόνα ήταν κατσουφιασμένη σε όλο το δρόμο μέ-
χρι τη Βιβλιοθήκη. Όταν έφτασαν, η Μπίζους χάρη-
κε που είδε τη δεσποινίδα Έβανς να κάθεται πίσω
από το γραφείο. Ήταν μια βιβλιοθηκάριος που μπο-
ρούσε να καταλάβει τι σημαίνει να έχεις μικρότερη
αδελφή.

«Γεια σου, Μπέατρις», τη χαιρέτησε η δεσποινίς
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Έβανς. «Αυτή είναι η μικρή σου αδελφή για την οποία
έχω ακούσει τόσο πολλά;»

Η Μπίζους αναρωτήθηκε τι είχε ακούσει η δε-
σποινίς Έβανς για τη Ραμόνα. «Ναι, αυτή είναι η Ρα-
μόνα», απάντησε και πλησίασε διστακτικά το γρα-
φείο. «Δεσποινίς Έβανς, η…»

«Είμαι κακό κορίτσι», τη διέκοψε η Ραμόνα, χαμο-
γελώντας πλατιά στη βιβλιοθηκάριο.

«Είσαι, ε;» κατένευσε η δεσποινίς Έβανς. «Και τι
έκανες;»

«Έγραψα μέσα στο βιβλίο», εξήγησε η Ραμόνα,
χωρίς να ντρέπεται καθόλου. «Έγραψα με ένα ροζ
κραγιόνι και δεν μπορεί ποτέ να σβηστεί. Ποτέ, πο-
τέ, ποτέ».

Η Μπίζους έδωσε ντροπιασμένη το βιβλίο Ο Με-
γάλος Στιβ, ο Εκσκαφέας στη δεσποινίδα Έβανς. «Η
μαμά μού έδωσε χρήματα να πληρώσω τη ζημιά»,
πρόσθεσε.

Η βιβλιοθηκάριος άρχισε να γυρίζει τις σελίδες του
βιβλίου. «Δεν παρέλειψες καμιά σελίδα», είπε στο τέ-
λος στη Ραμόνα.

«Όχι», απάντησε εκείνη, ευχαριστημένη με τον
εαυτό της. «Και ποτέ, μα ποτέ δε θα…»

«Λυπάμαι πολύ», τη διέκοψε η Μπίζους. «Ύστερα
από αυτό, θα προσπαθήσω να κρατάω μακριά της
τα βιβλία που δανειζόμαστε για να μην τα βρίσκει».

Η δεσποινίς Έβανς συμβουλεύτηκε κάποιες κάρ-
τες στο συρτάρι της. «Μια που κάθε σελίδα είναι κα-
τεστραμμένη και η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να χρησι-
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μοποιήσει πια το βιβλίο, πρέπει να σου ζητήσω να
το πληρώσεις. Λυπάμαι, αλλά αυτός είναι ο κανόνας.
Κοστίζει δύο δολάρια και πενήντα σεντς».

Δύο δολάρια και πενήντα σεντς! Πόσα πράγματα
θα μπορούσαμε να αγοράσουμε! σκέφτηκε η Μπί-
ζους, όταν έβγαλε από την τσέπη της τρία δολάρια
και τα έδωσε στη βιβλιοθηκάριο. Εκείνη τα έβαλε στο
συρτάρι της και της έδωσε τα ρέστα. Κατόπιν, πήρε
μια σφραγίδα και σφράγισε το βιβλίο. Τη στιγμή που
σήκωσε το χέρι της, η Μπίζους παρατήρησε πως εί-
χε γράψει Κατεστραμμένο.

«Ορίστε!» είπε η δεσποινίς Έβανς κι έσπρωξε το βι-
βλίο μπροστά τους. «Το πληρώσατε και είναι δικό σας».

Η Μπίζους την κοίταξε. «Εννοείτε πως μπορούμε
να το… κρατήσουμε;»

«Φυσικά», απάντησε η δεσποινίς Έβανς.
Στη στιγμή η Ραμόνα άρπαξε το βιβλίο. «Είναι δικό

μου. Σου το είπα πως ήταν δικό μου! Είπες πως οι
άνθρωποι δεν αγοράζουν βιβλία από τις Βιβλιοθή-
κες, αλλά τώρα μόλις αγόρασες ένα!»

«Άλλο αγοράζω ένα βιβλίο κι άλλο πληρώνω τη
ζημιά», εξήγησε η βιβλιοθηκάριος στη Ραμόνα.

Η Μπίζους κατάλαβε πως τη Ραμόνα δεν την ένοια-
ζε. Το βιβλίο ήταν πια δικό της, σωστά; Το είχαν πλη-
ρώσει και μπορούσε να το κρατήσει. Κι αυτό δεν ήταν
καθόλου δίκαιο. Η Ραμόνα δεν έπρεπε να κάνει πά-
ντα το δικό της και να μην τιμωρείται.

«Μα… δεσποινίς Έβανς», διαμαρτυρήθηκε η Μπί-
ζους, «αν καταστρέψει ένα βιβλίο, δεν πρέπει να το
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κρατήσει. Γιατί κάθε φορά που θα βλέπει κάποιο βι-
βλίο που της αρέσει, θα…» Σταμάτησε να μιλάει. Ήξε-
ρε πολύ καλά τι θα έκανε η Ραμόνα, αλλά δεν ήθελε να
το πει μπροστά της.

«Καταλαβαίνω», συμφώνησε σκεπτική η βιβλιο-
θηκάριος. «Δώσε μου το βιβλίο, Ραμόνα».

Η Ραμόνα τής έδωσε διστακτικά το βιβλίο.
«Έχεις κάρτα της Βιβλιοθήκης;» ρώτησε η δεσποι-

νίς Έβανς.
Η Ραμόνα κούνησε αρνητικά το κεφάλι της.
«Τότε το βιβλίο ανήκει στην Μπίζους μια και ήταν

γραμμένο στη δική της κάρτα», συνέχισε η δεσποινίς
Έβανς.

Μα φυσικά! Πώς και δεν το είχε σκεφτεί; Ήταν δι-
κό της το βιβλίο κι όχι της Ραμόνα.

«Αχ, σας ευχαριστώ», είπε με ευγνωμοσύνη η Μπί-
ζους, τη στιγμή που η δεσποινίς Έβανς τής έδωσε το
βιβλίο. Τώρα μπορούσε να το κάνει ό,τι θέλει.

Για πρώτη φορά η Ραμόνα δεν ήξερε τι να πει. Κα-
τσούφιασε και φαινόταν έτοιμη να ξεσπάσει.

«Πρέπει να μου το διαβάσεις», είπε στο τέλος.
«Μόνο όταν το θέλω», απάντησε η Μπίζους. «Στο

κάτω κάτω το βιβλίο είναι δικό μου», πρόσθεσε, για-
τί δεν μπόρεσε να αντισταθεί.

«Είναι άδικο!» ούρλιαξε η Ραμόνα.
«Δεν είναι άδικο», απάντησε ήρεμα η Μπίζους. «Κι

αν δε σταματήσεις να φωνάζεις, δε θα σου το δια-
βάσω καθόλου».

Ξαφνικά, παίρνοντας τα λόγια της Μπίζους τοις
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μετρητοίς, η Ραμόνα σταμάτησε να ουρλιάζει. «Εντά-
ξει», έκανε χαρούμενη.

Η Μπίζους την κοίταξε προσεκτικά για ένα ολό-
κληρο λεπτό. Ναι, η αδελφή της είχε ηρεμήσει, σκέ-
φτηκε κι ένιωσε μεγάλη ανακούφιση. Και τώρα που
δεν ήταν αναγκασμένη να της διαβάσει το Μεγάλο
Στιβ, ήθελε να το κάνει. Ένιωθε πως δεν την πείραζε
να της κάνει μια στο τόσο το χατίρι.

«Έλα, Ραμόνα», είπε. «Μπορεί να βρω χρόνο να
σ’ το διαβάσω προτού γυρίσει ο μπαμπάς στο σπίτι».

«Εντάξει», απάντησε χαρούμενη η Ραμόνα και την
έπιασε από το χέρι.

Η δεσποινίς Έβανς χαμογέλασε στα κορίτσια που
ετοιμάζονταν να φύγουν. «Καλή τύχη, Μπέατρις»,
ευχήθηκε.

ΡΑΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΠΙΖΟΥΣ ��




