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Στην ανιψιά μου, τη Ζόι,
που εύχεται ο Λούι να πήγαινε στο σχολείο της.
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Ένα
Ο μπαμπάς φέρεται σκατένια

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου

4.30 μ.μ.
Οι τοίχοι του δωματίου μου έχουν δεχτεί επίθεση από μια 
συμμορία Post-it. Μιλάμε για πράγματα θρασύτατα, όπως…

ΛΟΥΙ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΩΣΩ ΕΓΩ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΣΟΥ 

ΣΗΜΕΡΑ; ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ;

ΛΟΥΙ, ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΣΟΥ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΩ, ΚΑΝ’ ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ.

ΛΟΥΙ, ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΚΟΥΠΕΣ ΣΟΥ ΚΑΤΩ. ΜΗΝ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΒΑΖΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΩ 

ΕΓΩ.

ΛΟΥΙ!

ΓΙΑΤΙ να 

στρώσω ΕΓΩ 

το κρεβάτι 

σου;;;

ΚΑΘΑ- 

ΡΙΣΕ! ΧΑΜΟΣ

ΔΕΝ είμαι 

υπηρέτης σου.
Κάν’ το 

ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ.
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10 ΠΙΤ ΤΖΟΝΣΟΝ

«Ο μπαμπάς έκανε ακριβώς το ίδιο και στο δικό μου δω-
μάτιο», κλαψούρισε ο Έλιοτ, ο κοντοστούπης αδελφός 
μου. «Λες και δεν είναι δικό μου πια».

Κοίτα, η μαμά συχνά περνούσε από το δωμάτιό μου 
για λίγο καθαρισματάκι. Και δεν είχα κανένα πρόβλη-
μα. Για την ακρίβεια, ήταν χαρά μου να την αφήνω να 
συγυρίζει το δωμάτιό μου όποτε το επιθυμούσε.

Μετά όμως ο μπαμπάς έχασε τη δουλειά του και 
στη μαμά προσφέρθηκε μια θέση πλήρους ωραρίου 
στο μεσιτικό γραφείο. Οπότε αποφάσισαν να αλλάξουν 
θέσεις.

Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα του μπαμπά στο σπίτι. 
Λοιπόν, έκανε μια πραγματικά απαίσια αρχή. Το πι-
στεύεις ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να μαζέψει τις βρό-
μικες κούπες μου; Μιλάμε για μεγάλη τεμπελιά. Το μό-
νο που έκανε ήταν να γκρινιάζει και να κολλήσει πα-
ντού υπεροπτικά σημειώματα.

«Όταν αντίκρισα το δωμάτιό μου, θύμωσα τόσο», είπε 
ο Έλιοτ, «που κατέβηκα κάτω και του φώναξα: “Μπα-
μπά, φέρεσαι σκατένια!”».

«Αποκλείεται!»
«Δηλαδή, ήθελα, αλλά σκέφτηκα να σε περιμένω».
Κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου και είπα: «Απο-

κλείεται να είναι υγιές για τα ευεπηρέαστα νεαρά μυα-
λά μας να εκτίθενται σε τέτοια αυταρχικότητα. Πραγ-
ματικά, ο μπαμπάς είναι πολύ τυχερός που δεν τηλεφώ-
νησα στον Συνήγορο του Παιδιού. Αλλά κάποιος πρέ-
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πει να τον σταματήσει, και θα το κάνω εγώ – αφού πρώ-
τα καθαρίσω το δωμάτιό μου».

Ο Έλιοτ έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
«Όχι, πρέπει να υπακούσουμε τα Post-it». Έπειτα, με 

μια δυνατή κίνηση, σήκωσα τα βουνά από πράγματα 
που ήταν πεσμένα στο πάτωμα και τα πέταξα όλα κάτω 
από το κρεβάτι μου. Ο Έλιοτ χαχάνισε. Ύστερα όρμησα 
και ξεκόλλησα όλα τα σημειώματα του μπαμπά και τα 
πέταξα κι αυτά κάτω από το κρεβάτι.

Ο Έλιοτ κόντευε να πέσει κάτω από τα γέλια τώρα.
«Ωραία, και τώρα σειρά του μπαμπά», είπα.
«Ναι, πάμε να τον κανονίσουμε», είπε ανυπόμονα ο 

Έλιοτ.
Κατεβήκαμε μαζί με βήμα αποφασιστικό.
Ο μπαμπάς σκούπιζε με έναν σιχαμερό ενθουσιασμό, 

πρακτικά εμβολίζοντας την ηλεκτρική σκούπα σε κάθε 
γωνία. Μα όταν μας είδε έσβησε τη σκούπα και είπε: 
«Το σκούπισμα είναι πιο κουραστικό απ’ ό,τι φαίνεται. 
Έχει πλάκα όμως. Λοιπόν, πώς πάει;».

«Χάλια», είπα. Ο Έλιοτ κι εγώ στεκόμασταν πολύ σό-
βαροι δεξιά κι αριστερά του.

«Τι τρέχει;» είπε ο μπαμπάς χαμογελώντας. Είχε ένα 
τρελό κέφι από το πρωί, όταν μιλούσε ασταμάτητα για 
το πόσο τυχερός ήταν που δραπέτευε από τα γρανάζια 
της καθημερινότητας. Καθόλου δε μου άρεσε που θα 
του διέλυα την ψευδαίσθηση. Αλλά κάποια πράγμα τα 
έπρεπε να ειπωθούν.
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«Πώς θα σου φαινόταν, μπαμπά», ρώτησα, «αν ερχό-
μουν και γέμιζα με Post-it το δωμάτιό σου;»

«Μα δε σας ζητάω να καθαρίσετε το δωμάτιό μου», 
απάντησε. «Και απλώς κόλλησα μερικές φιλικές επι-
σημάνσεις…»

«Φιλικές…;» επαναλάβαμε ο Έλιοτ και εγώ δύσπι-
στα.

«Απλώς αναρωτιόμουν, παιδιά», είπε ο μπαμπάς, 
«αν θα θέλατε να συμβάλλετε περισσότερο στην καθα-
ριότητα των δωματίων σας».

Το σκέφτηκα για μια στιγμή. «Όχι, δε θα θέλαμε».
«Α, μα τώρα έρχεται το ενδιαφέρον», είπε.
«Πολύ αμφιβάλλω», μουρμούρισα.
«Μέχρι τώρα, δεν είχατε τον κατάλληλο εξοπλισμό».
«Μπαμπά, δεν είμαστε στον στρατό», είπα.
«Τώρα όμως τον έχετε». Μας έδωσε δυο γιγάντια πρά-

σινα ξεσκονόπανα σε μέγεθος μαξιλαροθήκης. «Αυτά τα 
ξεσκονόπανα είναι ολοδικά σας, σας τα χαρίζω», χαμο-
γέλασε διάπλατα.

«Αλήθεια», μουρμούρισα.
«Βεβαίως. Βγήκα και τα αγόρασα ειδικά για εσάς».
Μερικοί μπαμπάδες πλημμυρίζουν τα παιδιά τους 

με ηλεκτρονικά παιχνίδια, κόμικς και εισιτήρια για πο-
δοσφαιρικούς αγώνες – ο δικός μου μας αγοράζει ξε-
σκονόπανα.

«Οπότε τώρα τίποτα δε σας εμποδίζει να ξεκινήσετε», 
χαμογέλασε πλατιά.
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«Η μαμά ποτέ δε μας ζήτησε να ξεσκονίσουμε», είπε 
ο Έλιοτ.

«Τώρα όμως η μαμά σας έγινε μέλος του εργατικού 
δυναμικού πλήρους απασχόλησης, οπότε υπεύθυνος 
για το σπίτι είμαι εγώ – και θα κάνω τα πράγματα λίγο 
διαφορετικά από εκείνη. Και αποφάσισα ότι θα είναι 
δική σας προσωπική ευθύνη να διατηρείτε τα δωμάτιά 
σας καθαρά και τακτοποιημένα. Ωστόσο θα είμαι πά-
ντα στη διάθεσή σας για βοήθεια και συμβουλές».

«Μας κακομαθαίνεις», μουρμούρισα.
«Πιστεύω ότι θα γίνουμε σπουδαία ομάδα», είπε.
Όταν επέστρεψε στην ηλεκτρική σκούπα, ο Έλιοτ 

κοίταξε το άγνωστο αντικείμενο που κρατούσε στο χέρι 
του. «Τι θα κάνουμε με αυτό;»

«Θα το χάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μην 
ανησυχείς, θα τα έχει ξεχάσει όλα σε κάνα δυο μέρες», 
είπα.

7.05 μ.μ.
Κανονικά ο μπαμπάς θα γυρνούσε σκουντουφλώντας 
σπίτι κατά τις έξι, θα βούλιαζε στον καναπέ με το λά-
πτοπ να ισορροπεί στα γόνατά του, συνεχίζοντας να 
κάνει πράγματα για τη δουλειά. Και αφού έτρωγε, θα 
τον έπαιρνε ο ύπνος μπροστά στην τηλεόραση, συνή-
θως με ανοιχτό το στόμα.

Απόψε όμως έφτιαξε στη μαμά ένα φλιτζάνι τσάι σέρ-
νοντας τις παντόφλες του. Μα η μαμά δεν μπορούσε να 
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14 ΠΙΤ ΤΖΟΝΣΟΝ

ξαπλώσει στον καναπέ, ούτε να μιλήσει για τη μέρα της. 
Παραήταν απασχολημένη να τριγυρνά και να θαυμά-
ζει όλα όσα είχε κάνει σήμερα ο μπαμπάς.

«Παιδιά, δείτε πόσο καθαρά είναι τα τζάμια», είπε.
«Οκέι, τα βλέπουμε», είπα. «Τώρα τι γίνεται».
Ύστερα η μαμά κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας λέ-

γοντας πόσο υπέροχο ήταν να βρίσκει έτοιμο το φαγη-
τό της έτσι για αλλαγή!

«Λοιπόν, από δω και πέρα, η κουζίνα είναι ο τομέας 
μου, το μικρό μου βασίλειο», ανακοίνωσε ο μπαμπάς. 
«Θέλω να τα αφήσεις όλα πάνω μου, Τζέσικα, εντάξει;»

«Καμία αντίρρηση από εμένα», είπε η μαμά.
Τότε ο μπαμπάς έφερε τη χορτόσουπά του και σέρ-

βιρε γενναιόδωρες μερίδες. «Φάτε όσο θέλετε», είπε. 
«Μαγείρεψα αρκετή και για δεύτερο πιάτο».

«Μπλιαχ», τσίριξε ο Έλιοτ φτύνοντας την πρώτη του 
μπουκιά σε όλο το τραπέζι.

«Έπρεπε να φέρω ομπρέλα», πετάχτηκα.
«Έλιοτ, δεν είναι τρόπος αυτός να φέρεσαι στο τρα-

πέζι», είπε η μαμά.
«Μα είναι αη…» πήγε να πει.
«Ούτε κιχ», τον διέκοψε άγρια η μαμά.
«Δε νομίζω ότι πέτυχα τη γεύση», είπε ο μπαμπάς.
«Ποια γεύση;» μουρμούρισα στον Έλιοτ. Δεν είχε κα-

μία γεύση εκτός από ποδαρίλα.
«Φάτε, παιδιά», είπε η μαμά. «Είναι θαυμάσια χορ-

ταστικό».
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Ο Έλιοτ μου ψιθύρισε: «Θα προτιμούσα να φάω τις 
μύξες μου από το να φάω έστω και άλλη μία μπουκιά 
της σούπας του μπαμπά».

«Ξέρεις κάτι;» του ψιθύρισα κι εγώ, «νομίζω ότι κι 
εγώ θα προτιμούσα να φάω τις μύξες σου».

7.15 μ.μ.
«Εγώ θα τον απέλυα τον μπαμπά», μόλις μου ανακοίνω-
σε ο Έλιοτ.

«Έπειτα από μία μέρα;»
«Ναι, είναι άθλιος. Το ήξερα ότι θα ήταν. Οι μπαμπά-

δες δεν είναι φτιαγμένοι να κάνουν τις μαμάδες». 
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