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Σηάνι Ροντάρι  

Εκείνο το πρωί, ο κφριοσ Καρλζτο Παλαντίνο είναι, όπωσ πάντα, ςτα ριηά του πφργου τθσ Πίηασ 

και πουλάει αναμνθςτικά ςτουσ τουρίςτεσ, όταν ζνα μεγάλο διαςτθμόπλοιο από χρυςάφι και 

αςιμι ςτζκεται ςτον ουρανό κι από τθν κοιλιά του βγαίνει ζνα πράμα, ελικόπτερο ίςωσ, που 

κατεβαίνει ςτον αγρό, τον επονομαηόμενο «των καυμάτων». 

«Κοιτάξτε!» αναφωνεί ο κφριοσ Καρλζτο. «Οι ειςβολείσ του διαςτιματοσ!» 

«κάςε και τρζχα» τςιρίηει ο κόςμοσ, ςε όλεσ τισ γλώςςεσ. (…) 

«Ήςυχα, Πιηάνε» λζει μια διαςτθμικι φωνι.  «Να ςυςτθκοφμε πρώτα». 

«Καρλζτο Παλατίνο, χαίρω πολφ». 

«Κυρίεσ και κφριοι» ςυνεχίηει θ φωνι με άπταιςτθ ιταλικι προφορά «ηθτοφμε ςυγγνώμθ για 

τθν ενόχλθςθ.   Ερχόμαςτε από τον πλανιτθ Κάρπα, που απζχει από το δικό ςασ τριάντα εφτά 

ζτθ φωτόσ και είκοςι εφτά εκατοςτά.  Λογαριάηουμε να μείνουμε για λίγα λεπτά.  Δεν πρζπει 

να μασ φοβάςτε, γιατί βριςκόμαςτε εδώ για μια αποςτολι εμπορικισ φφςεωσ».(…) 

Ο διμαρχοσ τουσ πλθςιάηει με πρεμοφρα: 

«Δεν επικυμείτε να ζρκετε ςε επαφι με τθν κυβζρνθςι μασ, με τουσ επιςτιμονζσ μασ, με τουσ 

δθμοςιογράφουσ;» 

«Γιατί;» του αντιγυρίηει ο αρχθγόσ των διαςτθμανκρώπων.  «Δε κζλουμε να ενοχλιςουμε 

πρόςωπα τόςο ςθμαντικά.  Εμείσ κα πάρουμε μοναχά τον πφργο και κα φφγουμε…» 

«Θα πάρετε… τι πράγμα;»  

«Σον πφργο». 

«υγγνώμθ, κφριε Καρπιανζ, ίςωσ δεν κατάλαβα καλά.  Εννοείτε, βζβαια, ότι ςασ ενδιαφζρει ο 

πφργοσ, ότι κζλετε ενδεχομζνωσ μαηί με τουσ ςυντρόφουσ ςασ ν’ ανεβείτε ςτθν κορφι του για 

ν’ απολαφςετε τθ κζα και ςτο μεταξφ, για να μθ χάνετε χρόνο, να κάνετε και κάποιο πείραμα 

πάνω ςτθ βαρφτθτα και τθν πτώςθ των ςωμάτων;» 

«Όχι» απαντά υπομονετικά ο Καρπιανόσ.  «Βριςκόμαςτε εδώ για να πάρουμε τον πφργο.  

Πρζπει να τον μεταφζρουμε ςτον πλανιτθ μασ.  Βλζπετε εκείνθ εκεί τθν κυρία;»  Ο αρχθγόσ 

των διαςτθμανκρώπων δείχνει ζνα από τα άλλα δφο ςκάφανδρα.  «Είναι θ κυρία Μπολ Μπολ, 

που κατοικεί ςτθν πόλθ ουπ, λίγα χιλιόμετρα από τθν καρπιανι πρωτεφουςα του Βορρά». 



Η διαςτθμικι κυρία, ακοφγοντασ το όνομά τθσ, ςτρζφεται ηωθρά και παίρνει πόηα, ελπίηοντασ 

να τθ φωτογραφίςουν.  Ο διμαρχοσ ηθτάει ςυγγνώμθ γιατί δεν ξζρει να βγάηει φωτογραφίεσ 

και εξακολουκεί το τροπάριό του: 

«Σι δουλειά ζχει θ κυρία Μπολ Μπολ;  Εδώ το ηιτθμα είναι ότι εςείσ, χωρίσ τθν άδεια του 

αρχιεπιςκόπου και του αρμόδιου υπουργοφ Πολιτιςμοφ, τον πφργο δεν μπορείτε οφτε να τον 

αγγίξετε, πόςο μάλλον να τον πάρετε από δώ!» 

«Η κυρία Μπολ Μπολ κζρδιςε τον πφργο τθσ Πίηασ ςτο μεγάλο διαγωνιςμό Μπρικ του πλανιτθ 

μασ.  Αγοράηοντασ τακτικά τουσ περίφθμουσ κφβουσ ηωμοφ Μπρικ, ςυγκζντρωςε ζνα 

εκατομμφριο πόντουσ και δικαιοφται το δεφτερο βραβείο, που, κατά ςφμπτωςθ, δεν είναι άλλο 

από τον κεκλιμζνο πφργο».(…)  

«Πολφ πετυχθμζνο.  Και το πρώτο βραβείο ςε τι ςυνίςταται;» 

«Σο πρώτο βραβείο είναι ζνα νθςί ςτισ Νότιεσ Θάλαςςεσ». 

«Όχι κι άςχθμα!  Φαίνεται πωσ ζχετε μεγάλθ αδυναμία ςτθ Γθ». 

«Α, ναι, ο πλανιτθσ ςασ είναι πολφ δθμοφιλισ ςτα μζρθ μασ.  Οι ιπτάμενοι δίςκοι μασ τον 

ζχουν φωτογραφίςει κατά μικοσ και κατά πλάτοσ και πολλζσ εταιρείεσ που παράγουν κφβουσ 

για ςοφπεσ ζχουν εμφανιςτεί για να εξαςφαλίςουν τθ δυνατότθτα να διανζμουν γιινα 

προϊόντα ςτουσ διαγωνιςμοφσ τουσ, αλλά θ φίρμα Μπρικ πζτυχε από τθν κυβζρνθςθ τθν 

αποκλειςτικι διάκεςθ». 

«Σώρα κατάλαβα καλά» ξεςπάει ο διμαρχοσ.  «Κατάλαβα πωσ για ςασ ο Πφργοσ τθσ Πίηασ δεν 

είναι κανενόσ!  Οπότε, όποιοσ τον πάρει πρώτοσ…!» 
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