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Οδιπλανός μου στο σχολείο 
είναι πειρατής. Δεν το πιστέυετε, 

ε; Τη μέρα που ήρθε στο σχολείο μας 
και η δασκάλα τον έβαλε να κάτσει δίπλα 
μου στο θρανίο, ούτε εγώ το πίστευα. 
Και ούτε οι συμμαθητές μου μπορούσαν
να το πιστέψουν όταν είδαν ένα παιδί με
πειρατικό καπέλο, γιλέκο, καλυμμένο μάτι
και γάντζο αντί για χέρι να κάθεται δίπλα

μου και να βγάζει από την
πάνινή του τσάντα μια 

πένα και ένα χοντρό
δερματόδετο

τετράδιo...



«Γεια, εμένα με λένε Νίκο» ψιθύρισα...
«Εμένα Μπελαμή» είπε και μου έδωσε 
τον γάντζο που είχε για χέρι. 
Στην αρχή τρόμαξα κι έμεινα να κοιτάω
τον γάντζο με περιέργεια. Είχα δει, βέβαια,
πειρατές στα πειρατικά βιβλία, αλλά 
πρώτη φορά έβλεπα αληθινό πειρατή, 
και τι πειρατή... πειρατή συμμαθητή! 
Πήρα θάρρος και του έσφιξα 

τον γάντζο με δύναμη.
«Γεια σου, Μπελαμή»

είπα «και καλώς
όρισες».
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Του Μπελαμή οι μπελάδες άρχισαν 
στο πρώτο κιόλας διάλειμμα. Ένας
πειρατής ανάμεσά μας δε θα περνούσε
έτσι απαρατήρητος. Οι συμμαθητές 
μου δεν το είχαν πιστέψει ακόμη... 
«Τι είσαι; Πειρατής; Κι αύριο τι θα
ντυθείς; Σπάιντερμαν; Ή μήπως Νίντζα; 
Ε, πειρατή, δεν ήρθαν ακόμη
οι απόκριες» έλεγαν του
διπλανού μου γελώντας.
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«Σταματήστε» τους φώναξα εγώ 
«ο Μπελαμής είναι πειρατής κανονικός
και σταματήστε να τον κοροϊδεύετε 
τώρα αμέσως!».
«Γιατί, τι θα μας κάνει; Θα μας ρίξει 
με τα κανόνια του;» μου απάντησε 
ένας συμμαθητής μου κι αμέσως
έσκασαν όλοι στα γέλια και συνέχισαν
τα πειράγματα.



Δε θα ’χουμε καλά ξεμπερδέματα,
σκέφτηκα, πήρα παράμερα τον Μπελαμή
και βάλθηκα να του δείχνω τα κατατόπια
στο σχολείο μας.




