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Το τρομερό λάθος

Είναι τρομερό· αληθινά τρομερό. Αυτή η σκέψη με βασανίζει συνεχώς. Δεν 
ξέρω πώς μου ήρθε, αλλά καθώς το απόγευμα καθόμουν στη βεράντα του 
σπιτιού, άκουσα τον Μήτσο τον γείτονα να λέει του μπαμπά ότι στο τραπέζι 
άφησε φάρμακο για τις τριανταφυλλιές μας. Εγώ τότε, σαν παιδί που θέλει να 
κάνει συνεχώς πειράματα, σκέφτηκα κάτι: 

Είναι μόλις 4:00 το απόγευμα. Η μέρα ζεστή, και ένας ήλιος να χτυπάει 
κατακέφαλα. Ο σκύλος μας ονόματι Αντρέας συνεχώς με ενοχλούσε με τα 
γαβγίσματά του και τις αταξίες του. Σκέφτηκα λοιπόν να του διαλύσω το 
φάρμακο της τριανταφυλλιάς στο νερό που πίνει. Τον κέρασα καναδυό σο-
κολατάκια, για να γλυκαθεί, να διψάσει και να πιει νερό, για να ζαλιστεί και 
να με αφήσει ήσυχο τέλος πάντων. 



Έτσι και έγινε κατά γράμμα. Αφού ήπιε το νερό, φούσκωσε από το φάρ-
μακο του Μήτσου και ταβλιάστηκε στα πλακάκια της βεράντας. Εγώ τότε 
ανησύχησα λιγάκι, αλλά μόνο λίγο, γιατί η ουρά πήγαινε πέρα-δώθε.

Σε κάποια στιγμή βλέπω τη μαμά με ένα δοχείο νερό. Φόρεσε και τα γά-
ντια για τις δουλειές, πήρε κάτι μικρές μπαλίτσες, τις ανακάτεψε στο νερό και 
ετοιμάστηκε να τις ρίξει στα λουλούδια.

— Τι είναι αυτό, μαμά; Τη ρώτησα όλο πονηριά και περιέργεια.
— Είναι φάρμακο για τα λουλούδια.
— Δηλαδή σαν το ντεπόν που δίνεις σε μένα όταν υποφέρω; 
Η μαμά έβαλε τα γέλια.
— Και είναι αυτά που σου άφησε ο Μήτσος στο τραπέζι της βεράντας;
— Όχι, απάντησε ενοχλημένη, άφησέ με ήσυχη και ασχολήσου με κάτι! 
«Αχ με τι ν’ ασχοληθώ, που με τρώει η αγωνία, γιατί δεν κουνά την ουρά ο 

σκύλος!» σκέφτηκα.
— Μαμά, είδες τα φάρμακα για τα ποντίκια του κήπου; ακούστηκε η φωνή 

της αδελφής μου, που με τάραξε πολύ.
— Είναι στο τραπέζι της βεράντας, απάντησε η μαμά.
— Αμάν! είπα δυνατά. Η μαμά και η αδελφή μου γύρισαν και με κοίταξαν.
— Τι συμβαίνει, νεαρέ και βαριά αναστενάζεις;
— Τίποτα, τίποτα... έκανα αδιάφορα, μα μέσα μου αναστατώθηκα. «Φαρ-

μάκωσα τον Αντρέα, του έριξα ποντικοφάρμακο. Άμοιρε και δύστυχε σκύλε! 
Θα πεθάνεις σαν ποντικός στ’ αμπέλι. Σκέφτηκα πως απόψε το σπίτι μου θα 
βυθιστεί στο πένθος, η μαμά θα φορέσει μαύρα. Ο μπαμπάς τη μαύρη του 
γραβάτα κι εγώ το μαύρο μου κουστούμι. Δεν γνωρίζω τα νομικά θέματα 
ακόμα όπως ο μπαμπάς· άραγε 8χρονα παιδιά δικάζονται για φόνο;».

Οι ώρες περνούν βασανιστικά, εγώ πηγαίνω κι έρχομαι και που και που 
δήθεν ρίχνω καμιά ματιά στην κοιλίτσα του Αντρέα, για να δω αν κινείται. Τα 
βήματά μου είναι αργά, τα χέρια μου δεμένα προς τα πίσω και το πήγαινε-έλα 
μου θυμίζει παππού ανήσυχο..

— Ε, παππού!



— Τί; είπα ξαφνιασμένος, γύρισε ο παππούκας από το νησί;
— Καλέ εσένα λέμε, που περπατάς σαν παππούλης. Τι σε απασχολεί;
— Άσε με κι εσύ. Δεν έχω όρεξη για κουβέντες.
— Πολύ καλά. Φεύγω, κύριε περίεργε. 
«Η εξαδέλφη μου η Βαγγελιώ άραγε κρατάει μυστικό; Θέλω κάπου να 

εξομολογηθώ».
— Βαγγελιώ, στάσου. Περίμενε. 
Εκείνη κοντοστάθηκε και με περίμενε.
— Πρώτα με διώχνεις και μετά με φωνάζεις;
— Ξέρεις είσαι η αγαπημένη μου εξαδέλφη και, επειδή μπορεί να με πά-

ρουν...
— Ποιοι;
— Να, αυτοί που φοράνε στολές με κάτι χρυσά κουμπιά όπως οι καρέκλες 

του σαλονιού μας με τα χρυσά καρφιά.
— Γιατί, καλέ;
— Κρατάς μυστικό;
— Ναι. 
— Είμαι δολοφόνος.
— Χριστός και Παναγία! 
— Δολοφόνησα το σκύλο μας.
— Μα πώς;
— Άκου: με ζάλισε το πρωί, «γαβ-γαβ-γαβ», και είπα να του βάλω το φάρ-

μακο για τις τριανταφυλλιές, να κάτσει φρόνιμα. Σκέφτηκα ότι και η μαμά 
βάζει φάρμακο στα λουλούδια και αυτά μένουν ακίνητα.

— Και λοιπόν τι έκανες; 
Κοίταξα γύρω μου και συνέχισα. 
— Να, στο τραπέζι νόμιζα ότι ήταν το φάρμακο για τα λουλούδια και αντί 

για αυτό ήταν φάρμακο για τα ποντίκια.
Η Βαγγελιώ γούρλωσε τα μάτια της.
— Άγιε μου Σπυρίδωνα! Έκανες τέτοιο 

λάθος, μωρέ; 
— Γι’ αυτό σου λέω.
— Για στάσου. Σκέφτομαι να πάρω ένα κα-

θαρτικό και να το δώσουμε στο σκύλο, μήπως 
φύγει το δηλητήριο από την κοιλιά του.

— Άδικος κόπος, μωρέ Βαγγελιώ. Αυτός 
αργοπεθαίνει. Βλέπεις ούτε ουρά κουνάει 
μήτε αυτιά. Και τώρα αυτός στο χώμα κι εγώ 
στη φυλακή.
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— Τι μου λες, βρε παιδί μου. Όμως, θα έρχομαι να σε βλέπω.
— Α! να μου φέρεις και τον κουμπαρά μου. Έχω μέσα κάτι λίγες οικονομί-

ες, γύρω στα 10 ευρώ, για τα πρώτα μου έξοδα. 
— Μην ανησυχείς, Άλεξ. Θα σου δώσω κι εγώ ένα δολάριο, που μου έδωσε 

ο νονός μου για ενθύμιο. 
— Ναι, Βαγγελιώ. Και εγώ στη φυλακή θα διαβάζω πολύ και όταν βγω θα 

εφεύρω το αντίδοτο κατά της δηλητηρίασης και έτσι δεν θα πεθαίνει κανείς.
— Παιδιά, τι κάνετε εκεί; Ελάτε να φάτε το κολατσιό σας.
— Ερχόμαστε, μαμά. 
«Ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου κολατσιό πριν τη φυλακή».
Πήγαμε τρέχοντας, σαν να μη συμβαίνει κάτι. Τότε είδα τον Αντρέα όρθιο 

να περιμένει το κολατσιό του. 
— Μπα! Ζεις; φώναξα με ανακούφιση. Δόξα το Θεό!
— Τι έπαθες εσύ, μικρέ; ρώτησαν όλοι.
Έσκυψα το κεφάλι και απολογήθηκα:
— Να, έδωσα φαρμάκι στο σκύλο. Αυτό που ήταν για τα ποντίκια.
— Και πού το βρήκες το φαρμάκι;
— Εδώ στο τραπέζι.
— Μα εδώ ήταν τα χάπια της γιαγιάς για την αϋπνία.
— Δεν πιστεύω...
— Όχι, μητέρα. Τα έδωσα στο σκύλο.
Τότε άρχισαν να σκάνε στα γέλια όλοι για την περιπέτειά μου αυτή. Μα 

πιο πολύ γέλασα εγώ, διότι γλίτωσα από όλα τα δεινά.


