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 Σε κάθε δάσκαλο της ζωής μου 

που συνέβαλε στην πνευματική μου καλλιέργεια.

  Στον σύντροφο της ζωής μου Π.
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ΜΟΡΙΣ ΡΕΝΑΡΤ
ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σ  τη Βόρεια Γαλλία, στην αριστερή όχθη 

του ποταμού Ουάζ, είναι χτισμένη η Κο-

μπιέν, μια όμορφη πόλη με μεσαιωνι-

κά στοιχεία, κάστρα και τείχη, που έχουν βα-

θιά ιστορία. Η Γαλλία, έχοντας επανέλθει από 

τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει ξεκινήσει την 

ανοικοδόμησή της και ατενίζει το μέλλον με 

αισιοδοξία.

Στην πόλη της Κομπιένης ζούσε ο Μορίς 

Ρενάρτ, ένα αγόρι δεκατριών ετών, με κα-

στανά ατίθασα μαλλιά και μαύρα όμορφα 

μάτια. Ο Μορίς ήταν το μόνο παιδί της οι-

κογένειας, αναθρεμμένος με πολλή αγάπη 

και φροντίδα. Κάθε μέρα, μετά το σχολείο, 

κατηφόριζε τον δρόμο για το σπίτι. Συχνά 
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Αλεξία Καλαϊτζή

διάλεγε να πάει από το στενό πλακόστρωτο 

που οδηγούσε στο θέατρο της πόλης. Άλλες 

φορές περνούσε απλώς απέξω, και άλλες 

έβρισκε τρόπους να τρυπώνει μέσα και να 

ρίχνει κλεφτές ματιές στις πρόβες που γίνο-

νταν εκεί, όταν ερχόταν κάποια παράσταση 

στην πόλη. Ο Μορίς αγαπούσε τη σκηνή του 

θεάτρου, και ήλπιζε πως μια μέρα οι γονείς 

του θα καταφέρουν να του αγοράσουν ένα 

εισιτήριο για να δει μια ολόκληρη παράστα-

ση. Μια μέρα, ο επιστάτης του θεάτρου ο 

κύριος Μπράιτ, που είχε λονδρέζικη κατα-

γωγή, τον τσάκωσε τυχαία να περιφέρεται 

πίσω στις κουίντες, και με βροντερή φωνή 

τον άρπαξε από τον ώμο.

- Για πού το έβαλες, μικρέ;

- Να, κύριε, εγώ...

- Πώς μπήκες εδώ μέσα; τον ρώτησε αυ-

στηρά καθώς κοιτούσε το ρολόι που κρεμό-

ταν από το καφετί γιλέκο του.
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Αλεξία Καλαϊτζή

- Να, ξέρετε... μου αρέσει η σκηνή, δεν 

έχω δει ποτέ παράσταση, δεν φτάνουν τα 

χρήματα στο σπίτι, αχ, μη με καρφώσετε, 

κύριε, σας παρακαλώ.

Για μια στιγμή, ο κύριος Μπράιτ έμεινε σι-

ωπηλός και, ύστερα, τον κοίταξε μέσα από 

τα τεράστια γυαλιά του, που έκαναν τα μάτια 

του διπλάσια.

- Άκου, μικρέ, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα 

σε αφήνω να μπαίνεις εδώ μέσα τακτικά, αρ-

κεί να με βοηθάς στις δουλειές του θεάτρου.

- Τι δουλειές, δηλαδή; ρώτησε ο Μορίς.

- Τι δουλειές; 

Ο επιστάτης έσκασε από τα γέλια και, όσο 

αυτός γελούσε τόσο τα μεγάλα του γυαλιά 

ανασηκώνονταν στα φρύδια του.

- Ένα θέατρο έχει πολλές ευθύνες, τα στα-

γκόνια θέλουν γυάλισμα, οι κουρτίνες μάζε-

μα, τα καμαρίνια φροντίδα, τα σκηνικά στή-

σιμο, θέλεις και άλλα να σου πω;
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ΜΟΡΙΣ ΡΕΝΑΡΤ ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

- Όχι κύριε, είμαστε σύμφωνοι, είπε το αγό-

ρι και ένιωσε την καρδιά του να γαληνεύει.

Στην κεντρική πλατεία της πόλης, οι γονείς 

του Μορίς, ο κύριος Πάτρικ και η κυρία Σεσίλ 

Ρενάρτ, διατηρούσαν ένα μικρό παντοπω-

λείο, μα δύσκολα έφερναν πέρα τις οικονο-

μίες τους. Ο Μορίς, όταν τελείωνε τη μελέτη 

των μαθημάτων του, άλλοτε επέλεγε να παί-

ξει με τους φίλους του και άλλοτε να περνά 

τον χρόνο του στο άλσος, που βρισκόταν κο-

ντά στο σπίτι του. Το επισκεπτόταν συχνά και 

έμοιαζε να είναι το καταφύγιό του. Αγαπούσε 

πολύ να σκαρφαλώνει στα μεγάλα πεύκα και 

να ρεμβάζει από ψηλά, παρ’ όλη την υγρασία 

που ένιωθε στο σώμα του.

Μια μέρα, η πρωινή εφημερίδα της Κο-

μπιένης ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά το 

θέατρο της πόλης θα φιλοξενούσε το μπαλέ-

το της όπερας του Παρισιού με το περίφημο 

έργο «Η λίμνη των κύκνων».


