1.
αΠΟ Τη ΜΕρΙα ΤΟυ ΜΠΙβΕρ

«ΤραυΜαΤΙσΤηΚΕ κανείς;»
« ῎Οχι, δόξα τῶ θεῶ», εἶπε ἡ κυρία Μπίβερ, «ἐκτὸς
ἀπὸ δύο ὑπηρέτριες ποὺ ἔχασαν τὴν ψυχραιμία τους καὶ
πήδησαν στὸ λιθόστρωτο τῆς αὐλῆς περνώντας μέσ ᾽ἀπὸ
μιὰ γυάλινη ὀροϕή. Μὴ ϕανταστεῖς ὅτι κινδύνευαν. ᾽ατυχῶς, ἡ ϕωτιὰ δὲν ἔϕτασε στὰ ὑπνοδωμάτια. Παρ᾽ὅλα
αὐτά, ἀναμϕίβολα, θὰ χρειαστοῦν ἀνακαίνιση, ὅλα εἶναι
μαυρισμένα ἀπ ᾽τὸν καπνὸ καὶ μουσκεμένα ἀπ ᾽τὸ νερό·
κατὰ καλὴ τύχη, χρησιμοποίησαν ἐκεῖνον τὸν ἀπαρχαιωμένο τύπο πυροσβεστήρα ποὺ καταστρέϕει τὰ πάντα.
῍ας μὴν παραπονιοῦνται. Τὰ κύρια δωμάτια ἔχουν καεῖ
ὁλοσχερῶς καὶ ἦταν ὅλα ἀσϕαλισμένα. ῾η σύλβια νιούπορτ γνωρίζει τοὺς ἰδιοκτῆτες. Πρέπει νὰ σπεύσω νὰ
τοὺς συναντήσω σήμερα τὸ πρωί, προτοῦ προλάβει νὰ
τοὺς καπαρώσει αὐτὴ ἡ λάμια, ἡ κυρία σάτερ».
῎Ορθια, μὲ τὴν πλάτη στὴ ϕωτιά, ἡ κυρία Μπίβερ
ἔτρωγε τὸ πρωινὸ γιαούρτι της. Κρατοῦσε τὸν κεσὲ κοντὰ
στὸ πιγούνι της καὶ τὸ καταβρόχθιζε μὲ τὸ κουτάλι.
«θεέ μου, τί ἀηδία! Μακάρι νὰ ἀποκτοῦσες κι ἐσὺ
τὴ συνήθεια, Τζόν. Τελευταῖα, ἡ ὄψη σου δείχνει πολὺ
κουρασμένη. Δὲν ξέρω πῶς θὰ ἔβγαζα τὴ μέρα μου δίχως τὸ γιαούρτι».
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«Μὰ ἐγώ, μανούλα, δὲν ἔχω τόσο πολλὰ νὰ κάνω
ὅπως ἐσύ».
«Εἶν ᾽ἀλήθεια, γιέ μου».
῾Ο Τζὸν Μπίβερ ζοῦσε μὲ τὴ μητέρα του στὸ σπίτι τοῦ
σάσεξ Γκάρντενς, ὅπου εἶχαν ἐγκατασταθεῖ μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πατέρα του. ᾽Ελάχιστα πράγματα ἐκεῖ μέσα θύμιζαν τὴν αὐστηρὴ κομψότητα τῶν ἐσωτερικῶν χώρων
τοὺς ὁποίους ἡ κυρία Μπίβερ σχεδίαζε γιὰ τοὺς πελάτες
της. Τὸ σπίτι ἦταν κατάϕορτο μὲ τὰ ἀζήτητα ἔπιπλα δύο
μεγαλύτερων κατοικιῶν, τὰ ὁποῖα δὲν ἀνῆκαν σὲ συγκεκριμένη περίοδο καί, ἀναμϕισβήτητα, δὲν ἦταν μοντέρνα. Τὰ καλύτερα κομμάτια καθὼς καὶ ὅσα εἶχαν συναισθηματικὴ ἀξία γιὰ τὴν κυρία Μπίβερ βρίσκονταν στὸ
σαλόνι στὸν ἐπάνω ὄροϕο, μιὰ αἴθουσα ποὺ σχημάτιζε Γ.
῾Ο Μπίβερ εἶχε στὴ διάθεσή του ἕνα ἀνήλιαγο σαλονάκι (στὸ ἰσόγειο, πίσω ἀπὸ τὴν τραπεζαρία) καὶ δικό του τηλέϕωνο. ῾η ἡλικιωμένη καμαριέρα ϕρόντιζε
τὰ ροῦχα του. ῾η ἴδια, ἐπίσης, ξεσκόνιζε, γυάλιζε καὶ τακτοποιοῦσε συμμετρικὰ στὴν τουαλέτα του καὶ πάνω στὸν
κομό του τὴ συλλογὴ τῶν σκουρόχρωμων βαριῶν ἀντικειμένων ποὺ ἄλλοτε εἶχαν τὴ θέση τους στὸ δωμάτιο
τοῦ πατέρα του· ἄϕθαρτα δῶρα τοῦ γάμου του καὶ τῶν
εἰκοστῶν πρώτων γενεθλίων του, ἀπὸ ἐλεϕαντόδοντο, μὲ
μπρούντζινα δεσίματα, μέσα σὲ θῆκες ἀπὸ χοιρόδερμα,
μὲ κορωνίδα καὶ χρυσὲς βάσεις, δείγματα ἀκριβῆς ἀρρενωπότητας τῆς ἐδουαρδιανῆς περιόδου – ϕλασκιὰ γιὰ
τὸ ἱπποδρόμιο καὶ ϕλασκιὰ γιὰ τὸ κυνήγι, πουροθῆκες,
ταμπακιέρες, πίπες περίτεχνες ἀπὸ σηπιόλιθο, κουμπωτήρια καὶ βοῦρτσες καπέλων.
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Τὸ σπίτι διέθετε τέσσερις ὑπηρέτριες, ὅλες περασμένης ἡλικίας ἐκτὸς ἀπὸ μία.
῞Οταν ρωτοῦσαν τὸν Μπίβερ γιὰ ποιό λόγο ἔμενε ἐκεῖ
καὶ δὲν ἔπιανε δικό του σπίτι, πότε ἀπαντοῦσε ὅτι πίστευε
πὼς αὐτὸ εὐχαριστοῦσε τὴ μητέρα του (παρὰ τὴν ἐνασχόληση μὲ τὴ δουλειά της, ζοῦσε μόνη) καὶ πότε ὅτι ἔτσι
ἐξοικονομοῦσε πέντε λίρες τὴν ἑβδομάδα, τὸ λιγότερο.
Τὸ εἰσόδημά του ἀνερχόταν στὸ ποσὸ τῶν ἕξι λιρῶν
περίπου τὴν ἑβδομάδα, κατὰ συνέπεια ἐπρόκειτο γιὰ
σημαντικὴ οἰκονομία.
῏ηταν εἴκοσι πέντε ἐτῶν. Μετὰ τὴν ᾽Οξϕόρδη, καὶ
μέχρι τὴν ἔναρξη τῆς οἰκονομικῆς ὕϕεσης, εἶχε ἐργαστεῖ
σὲ διαϕημιστικὴ ἑταιρεία. ῎Εκτοτε οὐδεὶς εἶχε καταϕέρει νὰ τοῦ βρεῖ ἀπασχόληση. ῎Ετσι λοιπόν, τὸ πρωὶ σηκωνόταν ἀργὰ καὶ περνοῦσε τὸ μεγαλύτερο κομμάτι τῆς
μέρας δίπλα στὸ τηλέϕωνό του, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ
τοῦ τηλεϕωνήσουν.
῞Οποτε τῆς δινόταν ἡ εὐκαιρία μὲς στὸ πρωί, ἡ κυρία Μπίβερ ξέκλεβε καμιὰ ὥρα ἀπὸ τὴ δουλειά της. Κάθε πρωὶ πήγαινε στὸ μαγαζί της στὶς ἐννέα ἀκριβῶς,
καὶ κατὰ τὶς ἑντεκάμισι ἔνιωθε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἕνα μικρὸ διάλειμμα. ῍αν δὲν περίμενε κάποιον σημαντικὸ πελάτη, ἔμπαινε στὸ διθέσιο αὐτοκίνητό της καὶ ὁδηγοῦσε μέχρι τὸ σάσεξ Γκάρντενς. συνήθως ἔϕτανε ὅταν ὁ
Μπίβερ εἶχε πλέον σηκωθεῖ, καὶ ἡ κυρία Μπίβερ εἶχε
περὶ πολλοῦ τὸ πρωινὸ κουτσομπολιό τους.
«Πῶς πέρασες τὴ βραδιά σου;»
«στὶς ὀκτὼ μοῦ τηλεϕώνησε ἡ ῎Οντρεϊ καὶ μὲ κάλεσε σὲ δεῖπνο, στὸ ῎Εμπασι. ῎ημασταν δέκα ἄτομα,
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σκέτη πλήξη. στὴ συνέχεια πήγαμε ὅλοι στὴ βεγγέρα
κάποιας ντὲ Τρομέ».
«Κατάλαβα ποιά ἐννοεῖς. Μιὰ ᾽αμερικανίδα. Μοῦ
χρωστάει τὴν ταπετσαρία ἀπὸ τουὰλ ντὲ ζουὶ ποὺ περάσαμε στὶς πολυθρόνες της τὸν περασμένο ᾽απρίλιο. Καὶ
ἡ δική μου βραδιὰ ἦταν πληκτική· δὲν σταύρωσα ϕύλλο
ὅλο τὸ βράδυ καὶ κατέληξα νὰ χάσω τέσσερις λίρες καὶ
δέκα σελίνια».
«Καημένη μανούλα».
«θὰ γευματίσω στῆς βιόλα Τσάσμ. ᾽Εσὺ τί θὰ κάνεις; Φοβᾶμαι ὅτι δὲν ἔχω παραγγείλει τίποτα γιὰ τὸ
σπίτι».
«Πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἔχω κανονίσει. στὴν ἀνάγκη,
θὰ πάω στοῦ Μπράτ».
«Μὰ εἶναι τόσο ἀκριβὰ ἐκεῖ. Εἶμαι βέβαιη πὼς ἂν
τὸ ζητήσεις, ἡ Τσέιμπερς θὰ σοῦ ἑτοιμάσει κάτι νὰ τσιμπήσεις. Εἶχα μείνει μὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι θὰ ἔβγαινες».
« ῎Ε, ναί, δὲν ἀποκλείεται. Δὲν ἔχει πάει ἀκόμη δώδεκα».
(Οἱ περισσότερες προσκλήσεις τοῦ Μπίβερ ἔρχονταν
τὴν τελευταία στιγμή· ἐνίοτε καὶ ἀργότερα, ὅταν πλέον
εἶχε ἀρχίσει νὰ τρώει τὸ μοναχικό του γεῦμα στὸν δίσκο... «Τζόν, χρυσέ μου, προέκυψε ἕνα μπέρδεμα καὶ ἡ
σόνια ἔχει ἔρθει χωρὶς τὸν ρέτζι. θὰ μοῦ κάνεις τὴ χάρη, ἄγγελέ μου, νὰ μὲ βγάλεις ἀπ ᾽τὴ δύσκολη θέση; Μόνο βιάσου, γιατὶ μπαίνουμε τώρα...» ᾽Εκεῖνος ἔσπευδε
νὰ βρεῖ ταξὶ καὶ κατέϕθανε, μετὰ τὸ πρῶτο πιάτο, ζητώντας νὰ τὸν συγχωρήσουν γιὰ τὴν καθυστέρηση... ῞Ενας
ἀπὸ τοὺς σπάνιους διαξιϕισμοὺς μὲ τὴ μητέρα του προσϕάτως εἶχε ἀϕορμὴ τὴν αἰϕνίδια ἀναχώρησή του, γιὰ
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παρόμοιους λόγους, στὴ μέση ἑνὸς γεύματος ποὺ παρέθετε ἐκείνη.)
«Ποῦ θὰ περάσεις τὸ σαββατοκύριακο;»
«στὸ Χέτον».
«Ποιός μένει ἐκεῖ; Τὸ ἔχω ξεχάσει».
«῾Ο Τόνι Λάστ».
«ναί, σωστά. ᾽Εκείνη εἶναι χαριτωμένη, ἐκεῖνος
ἐλαϕρῶς ξυλάγγουρο. Δὲν ἤξερα ὅτι τοὺς γνώριζες».
«στὴν πραγματικότητα, δὲν τοὺς γνωρίζω. ῾Ο Τόνι
μὲ κάλεσε, ὅταν συναντηθήκαμε στοῦ Μπρὰτ τὶς προάλλες. Δὲν ἀποκλείεται νὰ τό ᾽χει ξεχάσει».
«στεῖλε τηλεγράϕημα γιὰ ὑπενθύμιση. Εἶναι πολὺ
προτιμότερο ἀπὸ ἕνα τηλεϕώνημα. ῎Ετσι δὲν θὰ ἔχουν
τὴν εὐκαιρία νὰ σοϕιστοῦν μιὰ δικαιολογία γιὰ νὰ τὸ
ἀναβάλουν. Τηλεγράϕησέ τους αὔριο, λίγο πρὶν ξεκινήσεις. Μοῦ χρωστοῦν λεϕτὰ ἀπὸ ἕνα τραπέζι ποὺ τοὺς
πούλησα».
«Τί μέρος τοῦ λόγου εἶναι;»
« ᾽Εκείνη τὴν ἔβλεπα συχνὰ προτοῦ παντρευτεῖ.
῏ηταν ἡ Μπρέντα ρέξ, ἡ κόρη τοῦ λόρδου σὲντ Κλάουντ,
πολὺ ἑλκυστικὴ κοπέλα, εἶχε κάτι ἀπὸ τὶς νύμϕες τῶν
νερῶν. ῞Οταν ἦταν μικρή, τοὺς εἶχε μαγέψει ὅλους. Γιὰ
ἕνα διάστημα, ὁ κόσμος πίστευε ὅτι κάποτε θὰ παντρευόταν τὸν Τζὸκ Γκρὰντ-Μίνις. Χαραμίστηκε μὲ τὸν Τόνι
Λάστ, εἶναι ἕνας ψηλομύτης. Φαντάζομαι πὼς δὲν θὰ ἀργήσει νὰ ἐπέλθει ἡ πλήξη. ῎Εχουν πέντε-ἕξι χρόνια παντρεμένοι. Εὐκατάστατοι, ἀλλὰ ὅλα τους τὰ χρήματα
πηγαίνουν στὴ συντήρηση τοῦ σπιτιοῦ. Δὲν τὸ ἔχω δεῖ,
ὅμως ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ἕνα πελώριο τερατούργημα. ῎Εχουν ἕνα παιδί, ἴσως περισσότερα».
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«Μανούλα, εἶσαι θησαυρός. Γνωρίζεις τοὺς πάντες».
«Εἶναι ἐξαιρετικὰ χρήσιμο. Δὲν ἔχει κανεὶς παρὰ
νὰ ἀκούει μὲ προσοχὴ ὅταν μιλοῦν οἱ ἄλλοι».
῾η κυρία Μπίβερ κάπνισε ἕνα τσιγάρο καὶ στὴ συνέχεια ἐπέστρεψε μὲ τὸ αὐτοκίνητό της στὸ κατάστημα. Μιὰ ᾽αμερικανίδα ἀγόρασε δύο καλύμματα πάτσγουορκ πρὸς τριάντα γκινέες τὸ καθένα, ἡ λαίδη Μέτρολαντ τηλεϕώνησε γιὰ νὰ ζητήσει κάτι σχετικὸ μὲ τὴν
ὀροϕὴ ἑνὸς μπάνιου, ἕνας ἄγνωστος νεαρὸς ἀγόρασε ἕνα
μαξιλαράκι τοῖς μετρητοῖς· στὸ μεσοδιάστημα, ἡ κυρία
Μπίβερ βρῆκε τὸ χρόνο νὰ κατεβεῖ στὸ ὑπόγειο, ὅπου δύο
κατηϕεῖς κοπέλες συσκεύαζαν ἀμπαζούρ. ῎Εκανε κρύο
στὸ ὑπόγειο, κι ἂς ἦταν ἀναμμένη ἡ σόμπα πετρελαίου·
οἱ τοῖχοι ἔσταζαν μονίμως ὑγρασία. Οἱ κοπέλες εἶχαν ἀποκτήσει ἀρκετὴ ἐπιδεξιότητα, ὅπως παρατήρησε μὲ ἱκανοποίηση, προπάντων ἡ πιὸ κοντή, αὐτὴ ποὺ κουβαλοῦσε
τὰ κιβώτια σὰν ἄντρας.
« ῎Ετσι μπράβο», εἶπε, «Τζόις, τὰ πᾶς θαυμάσια.
Πολὺ σύντομα θὰ σοῦ ἀναθέσω πιὸ ἐνδιαϕέρουσα δουλειά».
«Εὐχαριστῶ, κυρία Μπίβερ».
Καλύτερα νὰ μείνουν λίγο καιρὸ ἀκόμη στὸ τμῆμα
τοῦ ἀμπαλάζ, σκέϕτηκε ἡ κυρία Μπίβερ· ὅσο ἀντέξουν.
Καμία ἀπὸ τὶς δύο δὲν ἦταν ἀρκετὰ εὐπαρουσίαστη, ὥστε
νὰ ἀναλάβει πόστο στὸ ἰσόγειο. Καὶ οἱ δύο εἶχαν πληρώσει μιὰ διόλου εὐκαταϕρόνητη ἀμοιβὴ προκειμένου νὰ
μυηθοῦν στὴν τέχνη τῆς κυρίας Μπίβερ.
῾Ο Μπίβερ καθόταν δίπλα στὸ τηλέϕωνο. Κάποια στιγμή, τὸ τηλέϕωνο χτύπησε καὶ μιὰ ϕωνὴ εἶπε: «῾Ο κύ-
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ριος Μπίβερ; Παρακαλῶ, κύριε, μείνετε στὴ γραμμή,
θέλει νὰ σᾶς μιλήσει ἡ κυρία Τίπινγκ».
῾η σιγὴ ποὺ ἀκολούθησε συνοδεύτηκε ἀπὸ χαρούμενη προσμονή. ῾Ο Μπίβερ ἤξερε ὅτι ἡ κυρία Τίπινγκ
παρέθετε γεῦμα ἐκείνη τὴ μέρα· τὸ προηγούμενο βράδυ
εἶχαν περάσει λίγη ὥρα συντροϕιὰ οἱ δυό τους κι ἐκεῖνος εἶχε σημειώσει ἰδιαίτερη ἐπιτυχία. ᾽ασϕαλῶς κάποιος τὴν ἄϕησε στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ...
« ῎α, κύριε Μπίβερ, λυπᾶμαι πολὺ γιὰ τὴν ἀναστάτωση. Ξέρετε, θὰ μπορούσατε νὰ μοῦ πεῖτε τὸ ὄνομα
τοῦ νέου στὸν ὁποῖο μὲ συστήσατε χθὲς βράδυ στῆς μαντὰμ ντὲ Τρομέ; ᾽Εκείνου μὲ τὸ κοκκινωπὸ μουστάκι.
῏ηταν μέλος τοῦ Κοινοβουλίου, ἂν δὲν ἀπατῶμαι».
«Φαντάζομαι ὅτι ἐννοεῖτε τὸν Τζὸκ Γκρὰντ-Μίνις».
«ναί, αὐτὸ εἶναι τὸ ὄνομα. Μήπως κατὰ σύμπτωση γνωρίζετε ποῦ μπορῶ νὰ τὸν βρῶ;»
«῾Ο ἀριθμός του περιλαμβάνεται στὸν τηλεϕωνικὸ
κατάλογο, ἀλλὰ τέτοια ὥρα πιστεύω πὼς θὰ ἔχει βγεῖ.
῎Ισως τὸν πετύχετε στοῦ Μπρὰτ κατὰ τὴ μία. ᾽Εκεῖ συχνάζει τὰ μεσημέρια».
«Τζὸκ Γκρὰντ-Μίνις, Λέσχη τοῦ Μπράτ. σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολύ. Εἶστε πολὺ καλός. ᾽Ελπίζω νὰ ἔρθετε νὰ μὲ ἐπισκεϕθεῖτε μιὰ μέρα. ᾽Αντίο».
Τὸ τηλέϕωνο δὲν ξαναχτύπησε.
στὴ μία τὸ μεσημέρι ὁ Μπίβερ ἀπελπίστηκε. Φόρεσε τὸ πανωϕόρι του, τὰ γάντια του, τὸ καπέλο μελὸν
καὶ ἀϕοῦ τύλιξε ἐπιμελῶς τὴν ὀμπρέλα του, ἔβαλε πλώρη γιὰ τὴ λέσχη του, παίρνοντας τὸ λεωϕορεῖο μέχρι τὴ
γωνία τῆς Μπὸντ στρίτ.
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῾η ἀτμόσϕαιρα περασμένης ἐποχῆς τὴν ὁποία ἡ Λέσχη
Μπρὰτ ὄϕειλε στὴν κομψὴ γεωργιανὴ πρόσοψή της καὶ
στὶς ὄμορϕες μπουαζερὶ τῶν αἰθουσῶν της ἦταν καθ ᾽
ὁλοκληρίαν ἀπατηλή, καθότι ἡ λέσχη εἶχε ἱδρυθεῖ σχετικὰ πρόσϕατα, ἐν μέσω τῆς ἔκρηξης ἱλαρότητας ποὺ
ἐκδηλώθηκε μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου. Προοριζόταν
γιὰ νέους ἄντρες καὶ ἦταν ἕνα στέκι ποὺ θὰ τοὺς πρόσϕερε τὴ δυνατότητα νὰ καβαλοῦν ἀνάποδα τὶς καρέκλες μπροστὰ στὴ ϕωτιὰ καὶ νὰ ἀστειεύονται μεταξύ
τους παίζοντας χαρτιά, χωρὶς νὰ ἐπισύρουν τὰ βλοσυρὰ
βλέμματα τῶν γεροντότερων. ῞Ομως τὰ ἱδρυτικὰ μέλη
τῆς λέσχης πλησίαζαν πλέον στὴ μέση ἡλικία· εἶχαν βάλει κιλά, εἶχαν ἀποκτήσει ϕαλάκρα καὶ τὸ πρόσωπό τους
ἦταν πιὸ κόκκινο ἀπ ᾽ὅσο τὸν καιρὸ ποὺ ἀποστρατεύτηκαν, ὡστόσο διατηροῦσαν τὸ ἴδιο χαρμόσυνο πνεῦμα καὶ
τώρα ἐνοχλοῦσαν αὐτοὶ τοὺς νεότερους, οἰκτίροντάς τους
ἐπειδὴ δὲν διέθεταν τὰ ξεχωριστὰ προσόντα ἑνὸς ἄντρα
καὶ ἑνὸς τζέντλεμαν.
῞Εξι ϕαρδιὲς πλάτες ἔκρυβαν τὸ μπὰρ ἀπὸ τὰ μάτια
τοῦ Μπίβερ. βολεύτηκε σὲ μιὰ πολυθρόνα τῆς παρακείμενης αἴθουσας κι ἔπιασε νὰ ξεϕυλλίζει τὸ Νιοὺ Γιόρκερ, περιμένοντας νὰ ϕανεῖ κανένας γνωστός.
῾Ο Τζὸκ Γκρὰντ-Μίνις ἀνέβηκε στὸν πρῶτο ὄροϕο.
῾η συντροϕιὰ στὸ μπὰρ τὸν ὑποδέχθηκε μ᾽ἕνα «Γειά σου,
Τζόκ, παλιόϕιλε, τί πίνεις;» ἤ, πιὸ ἁπλά, «Τί νέα, παλιόϕιλε;» ῏ηταν πολὺ νέος γιὰ νὰ ἔχει συμμετάσχει στὸν
πόλεμο, ὡστόσο οἱ παλιοὶ τὸν ἀποδέχονταν· τὸν συμπαθοῦσαν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὸν Μπίβερ, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὴ γνώμη τους, δὲν εἶχε θέση στὴ λέσχη τους. ῞Ομως
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ὁ Τζὸκ σταμάτησε γιὰ νὰ μιλήσει στὸν Μπίβερ. «Λοιπόν, παλιόϕιλε», εἶπε. «Τί πίνεις;»
«Πρὸς τὸ παρὸν τίποτα». ῾Ο Μπίβερ κοίταξε τὸ ρολόι του. «Μὰ θαρρῶ πὼς εἶναι ὥρα νὰ πιῶ κάτι. Μπράντι καὶ τζιντζερέιλ».
῾Ο Τζὸκ ϕώναξε τὸν μπάρμαν καὶ κατόπιν ρώτησε:
«Ποιά ἦταν ἡ καλὴ κυρία ποὺ μοῦ ϕόρτωσες στὸ
πάρτι χθὲς τὸ βράδυ;»
« ᾽Ονομάζεται Τίπινγκ, κυρία Τίπινγκ».
«Τὸ ϕαντάστηκα ὅτι θὰ ἦταν αὐτή. ῎Ετσι ἐξηγεῖται. στὴν εἴσοδο μὲ περίμενε ἕνα μήνυμα ὅτι μιὰ γυναίκα ποὺ λεγόταν κάπως ἔτσι ἤθελε νὰ μὲ καλέσει σὲ
γεῦμα».
«θὰ πᾶς;»
« ῎Οχι, τὰ γεύματα δὲν εἶναι τὸ δυνατό μου σημεῖο.
῎αλλωστε, τὸ πρωί, ὅταν ξύπνησα, πῆρα τὴν ἀπόϕαση
νὰ ϕάω στρείδια ἐδῶ».
῾Ο μπάρμαν ἔϕερε τὰ ποτά.
«Κύριε Μπίβερ, στὰ βιβλία μου ὑπάρχει στὸ ὄνομά
σας ἕνα χρέος δέκα σελινιῶν ἀπὸ τὸν περασμένο μήνα».
« ῎α, σ ᾽εὐχαριστῶ, Μακντούγκαλ, θὰ μοῦ τὸ θυμίσεις κάποια ἄλλη ϕορά;»
«Πολὺ καλά, κύριε».
«αὔριο θὰ ἐπισκεϕθῶ τὸ Χέτον», εἶπε ὁ Μπίβερ.
«Τί μοῦ λές; Δῶσε στὸν Τόνι καὶ στὴν Μπρέντα
τὴν ἀγάπη μου».
«Τί κλίμα ἐπικρατεῖ ἐκεῖ;»
«Πολὺ ἥσυχο καὶ εὐχάριστο».
«Δὲν ἔχει παιχνίδια συναναστροϕῆς;»
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« ῎α, ὄχι, καμία σχέση. Λίγο μπρίτζ, λίγο τάβλι καὶ
κάνα ψιλὸ ποκεράκι μὲ τοὺς γείτονες».
«Εἶναι ἄνετα;»
«Δὲν εἶναι ἄσχημα. ῾υπάρχει ἄϕθονο ποτό. Μόνο
ποὺ διαθέτει λίγα μπάνια. Μπορεῖς νὰ περάσεις ὅλο τὸ
πρωὶ στὸ κρεβάτι».
«Δὲν ἔχω γνωρίσει τὴν Μπρέντα».
«θὰ τὴ συμπαθήσεις, εἶναι θαυμάσια γυναίκα. Πολλὲς ϕορὲς σκέϕτομαι ὅτι ὁ Τόνι Λὰστ εἶναι ὁ εὐτυχέστερος ἄνθρωπος ποὺ γνωρίζω. Διαθέτει ὅσα χρήματα
τοῦ χρειάζονται, ἀγαπάει τὴν ἔπαυλη, εἶναι τρελὸς καὶ
παλαβὸς μὲ τὸν γιό του, ἔχει μιὰ ἀϕοσιωμένη σύζυγο
κι οὔτε μιὰ σκοτούρα στὸν κόσμο».
« ᾽αξιοζήλευτος. ῎Εχεις ὑπόψη σου ἂν θὰ εἶναι κι ἄλλοι καλεσμένοι; σκεϕτόμουν μήπως μὲ ἔπαιρνε κανεὶς
μὲ τὸ ἁμάξι του».
«Λυπᾶμαι, δὲν τὸ γνωρίζω. Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ
πᾶς μὲ τὸ τρένο».
«ναί, ἀλλὰ ἡ διαδρομὴ ὁδικῶς εἶναι πιὸ εὐχάριστη».
«Καὶ πιὸ ϕτηνή».
«ναί, καὶ πιὸ ϕτηνή, ϕαντάζομαι... Λοιπόν, κατεβαίνω γιὰ ϕαγητό. θὰ πιεῖς ἄλλο ἕνα;»
῾Ο Μπίβερ σηκώθηκε νὰ ϕύγει.
«ναί, θὰ τὸ ἤθελα».
«Καλά, λοιπόν. Μακντούγκαλ. ῎αλλα δύο, παρακαλῶ».
«νὰ τὰ χρεώσω στὸ λογαριασμό σας, κύριε;» ρώτησε ὁ Μακντούγκαλ.
«ναί, ἂν ἔχεις τὴν καλοσύνη».
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᾽αργότερα, στὸ μπάρ, ὁ Τζὸκ εἶπε: «᾽ανάγκασα τὸν Μπίβερ νὰ μὲ κεράσει ἕνα ποτό».
« ᾽ασϕαλῶς δὲν θὰ τοῦ ἄρεσε».
«Κόντεψε νὰ τοῦ ᾽ρθει κόλπος. Μήπως ἔχετε ἰδέα
ἀπὸ γουρούνια;»
« ῎Οχι. Γιατί;»
«νά, οἱ ψηϕοϕόροι τῆς ἐκλογικῆς μου περιϕέρειας
ἐπιμένουν νὰ μοῦ γράϕουν γι᾽αὐτὸ τὸ θέμα».
῾Ο Μπίβερ κατέβηκε στὸ ἰσόγειο, ἀλλὰ προτοῦ περάσει
στὴν τραπεζαρία, ζήτησε ἀπὸ τὸν θυρωρὸ νὰ τηλεϕωνήσει στὸ σπίτι του γιὰ νὰ μάθει ἂν τοῦ εἶχαν ἀϕήσει
κάποιο μήνυμα.
«῾η κυρία Τίπινγκ τηλεϕώνησε πρὸ ὀλίγων λεπτῶν
καὶ σᾶς προσκάλεσε νὰ γευματίσετε μαζί της σήμερα».
« ῎Εχεις τὴν καλοσύνη νὰ τῆς τηλεϕωνήσεις καὶ νὰ
τῆς πεῖς ὅτι ἀποδέχομαι εὐχαρίστως τὴν πρόσκληση,
ἀλλὰ ἴσως καθυστερήσω λίγα λεπτά;»
῏ηταν περασμένες μιάμιση, ὅταν ἀναχώρησε ἀπὸ τοῦ
Μπρὰτ καὶ κατευθύνθηκε μὲ γρήγορο βῆμα πρὸς τὴ
Χὶλ στρίτ.

2.
αΓΓΛΙΚΟ ΓΚΟθΙΚ

Ι

«ΜΕΤαΞυ τῶν χωριῶν Χέτον καὶ Κόμπτον Λὰστ ἐκτείνεται τὸ ἀπέραντο πάρκο τοῦ ᾽αβαείου τοῦ Χέτον. ῾Ο
πύργος, ἀπὸ τοὺς πλέον ἀξιομνημόνευτους τῆς κομητείας
κατὰ τὸ παρελθόν, ἀνοικοδομήθηκε ἐκ βάθρων τὸ 1864
σὲ γοτθικὸ ρυθμὸ καὶ στερεῖται πλέον κάθε ἐνδιαϕέροντος. Τὸ πάρκο εἶναι ἀνοιχτὸ στὸ κοινὸ καθημερινὰ μέχρι τὴ δύση τοῦ ἡλίου καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ περιηγηθεῖ
στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πύργου κατόπιν γραπτοῦ αἰτήματος.
Περιέχει ὁρισμένα ἀξιόλογα πορτρέτα καὶ ἔπιπλα. ῾η
θέα ἀπὸ τὴ βεράντα εἶναι ὑπέροχη».
Τὸ ἐν λόγω ἀπόσπασμα τοῦ τοπικοῦ ῾Οδηγοῦ δὲν
εἶχε ἐνοχλήσει ἰδιαίτερα τὸν Τόνι Λάστ. Εἶχαν εἰπωθεῖ
καὶ πιὸ κακόβουλα σχόλια. ῾η θεία του ἡ Φράνσις, ἄνθρωπος χολερικὸς λόγω τῆς ἀπαρέγκλιτα αὐστηρῆς ἀνατροϕῆς της, εἶχε σχολιάσει ὅτι, τὸ δίχως ἄλλο, στὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ πύργου ὁ κύριος Πέκσνιϕ1 εἶχε χρησιμο1. Πέκσνιϕ: Seth Pecksniff, χαρακτήρας ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα Μάρτιν Τσάζλγουιτ (Martin Chuzzlewit) τοῦ Καρόλου ντίκενς.
᾽απὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα ἡ λέξη Pecksniffian χρησιμοποιεῖται ὡς συνώνυμο τοῦ ὑποκριτῆ.
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ποιήσει τὰ σχέδια κάποιου μαθητῆ του γιὰ ἕνα ὀρϕανοτροϕεῖο, ἐπιϕέροντας ἁπλῶς μερικὲς μετατροπές. ᾽Εντούτοις, δὲν ὑπῆρχε ἐπισμαλτωμένο τοῦβλο ἢ χρωματιστὸ
πλακάκι ποὺ νὰ μὴ μιλάει στὴν καρδιὰ τοῦ Τόνι. ῎ηξερε,
ἐν πολλοῖς, ὅτι ἡ συντήρηση τοῦ πύργου δὲν ἦταν ἁπλὴ
ὑπόθεση· ἀλλὰ ποιό μεγάλο σπίτι δὲν ἔχει τὶς δυσκολίες
του; ῾Ο πύργος δὲν διέθετε σύγχρονες ἀνέσεις· ὁ Τόνι
εἶχε κατὰ νοῦ πληθώρα μικρῶν βελτιώσεων, τὶς ὁποῖες
θὰ πραγματοποιοῦσε μόλις θὰ ξεμπέρδευε μὲ τοὺς ϕόρους κληρονομιᾶς. Πάντως, ἡ συνολικὴ εἰκόνα καὶ ἡ ἀτμόσϕαιρα τοῦ σπιτιοῦ· οἱ ἐπάλξεις στὴ σειρὰ μὲ ϕόντο τὸν
οὐρανό· ὁ πύργος τοῦ ρολογιοῦ, στὸ κέντρο, ποὺ κάθε
τέταρτο σὲ ξυπνοῦσε μὲ τοὺς μελωδικούς του χτύπους,
ἐκτὸς ἂν κοιμόσουν βαριά· τὸ μισοσκότεινο σὰν ἐκκλησία μεγάλο χόλ –τὸ σταυροθόλιο τῆς ὀροϕῆς του μὲ τὰ
κόκκινα καὶ χρυσαϕιὰ ἐπαναλαμβανόμενα μοτίβα στηριζόταν σὲ στύλους γυαλιστεροῦ γρανίτη, στεϕανωμένους μὲ κιονόκρανα ἀπὸ γιρλάντες–, μισοϕωτισμένο τὴν
ἡμέρα χάρη στὰ λογχοειδῆ τοξωτὰ παράθυρα μὲ τὰ ἐραλδικὰ ὑαλογραϕήματα καὶ τὴ νύχτα μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς
πελώριου πολύϕωτου γκαζιοῦ ἀπὸ μπροῦντζο καὶ σϕυρήλατο σίδηρο, στὸ ὁποῖο εἶχαν προστεθεῖ πλέον καλώδιο καὶ εἴκοσι ἠλεκτρικοὶ γλόμποι· οἱ ριπὲς θερμοῦ ἀέρα
τὶς ὁποῖες ἔστελνε αἰϕνιδίως στὰ πόδια σου τὸ ἀπαρχαιωμένο σύστημα θέρμανσης τοῦ ὑπογείου, μέσ ᾽ ἀπὸ
τὴ μαντεμένια σχάρα μὲ τὰ σκαλιστὰ τριϕύλλια· ἡ σπηλαιώδης ψύχρα τῶν πιὸ ἀπομακρυσμένων διαδρόμων,
ὅπου εἶχε βάλει νὰ βουλώσουν τοὺς ἀγωγοὺς γιὰ οἰκονομία στὸ κόκ· ἡ τραπεζαρία μὲ τὶς δοκοὺς στὴν ὀροϕὴ
καὶ τὸν ξύλινο ἐξώστη· οἱ κρεβατοκάμαρες μὲ τὰ μπρού-
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ντζινα κρεβάτια τους καὶ τὴ διακοσμητικὴ μπορντούρα
στὸν τοῖχο σὲ γοτθικὴ γραϕή, καθεμιὰ μὲ τὸ ὄνομά της:
Μάλορι, ᾽Ιζόλδη, ᾽Ιλέιν, Μόρντρεντ καὶ Μέρλιν, Γκάουιν
καὶ Μπέντιβερ, Λάνσελοτ, Πέρσιβαλ, Τριστάνος, Γκάλαχαντ, Φάτα Μοργκάνα, ὅπως λεγόταν ἡ δική του
κάμαρα, καὶ Γκουίνεβερ, ἡ κάμαρα τῆς Μπρέντα, ὅπου
τὸ κρεβάτι πατοῦσε πάνω σὲ βάθρο, οἱ τοῖχοι ἦταν καλυμμένοι μὲ ταπετσαρία καὶ τὸ τζάκι θύμιζε τάϕο τοῦ
13ου αἰώνα, ἐνῶ ἀπὸ τὸ προεξέχον παράθυρο, ἐὰν ἡ μέρα ἦταν ἐξόχως διαυγής, μποροῦσες νὰ μετρήσεις τὰ καμπαναριὰ ἕξι ἐκκλησιῶν – ὅλα αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Τόνι εἶχε μεγαλώσει ἀποτελοῦσαν πηγὴ διαρκοῦς εὐχαρίστησης καὶ ἀγαλλίασης· ἦταν πράγματα δικά του, ποὺ
ἀνακαλοῦσαν στὸ νοῦ του τρυϕερὲς ἀναμνήσεις καὶ τὸν
γέμιζαν ὑπερηϕάνεια.
Δὲν ἦταν στὴ μόδα, τὸ κατανοοῦσε πλήρως. Πρὶν
ἀπὸ εἴκοσι χρόνια ὁ κόσμος ἀγαποῦσε τὴν ἐμϕανὴ ξυλοδεσιὰ καὶ τὰ παλιὰ ἀντικείμενα ἀπὸ κασσίτερο· τώρα ἦταν τοῦ συρμοῦ οἱ ὑδρίες καὶ τὰ περιστύλια· ὅμως
κάποια μέρα, πιθανῶς ὅταν ὁ πύργος θὰ ἀνῆκε πλέον
στὸν Τζὸν ῎αντριου, ἡ κοινὴ γνώμη θὰ ξανάδινε στὸ Χέτον τὴ θέση ποὺ τοῦ ἀνῆκε. ῎ηδη εἶχαν ἀρχίσει νὰ τὸ
χαρακτηρίζουν «διασκεδαστικό», καὶ ἕνας πολὺ εὐγενικὸς νέος εἶχε ζητήσει τὴν ἄδεια νὰ τὸ ϕωτογραϕίσει γιὰ
λογαριασμὸ ἑνὸς ἀρχιτεκτονικοῦ περιοδικοῦ.
Τὸ ταβάνι τῆς Φάτα Μοργκάνα δὲν ἦταν σὲ καλὴ
κατάσταση. στρογγυλεμένα πηχάκια μὲ γαλάζια καὶ χρυσαϕιὰ σχέδια σὰν σιρίτια ἦταν καρϕωμένα στὸ σοβά,
νταμωτά, σὲ ἀπομίμηση ὀροϕῆς μὲ ϕατνώματα. Τὰ τετράγωνα ἀνάμεσά τους κοσμοῦνταν ἐναλλὰξ μὲ τὸ ρόδο
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τοῦ οἴκου τῶν Τιδὸρ καὶ τὸ ἐραλδικὸ κρίνο. σὲ μία γωνία, ὡστόσο, εἶχε παρουσιαστεῖ ὑγρασία, μιὰ ἐκτεταμένη κηλίδα ὅπου τὸ χρυσὸ εἶχε θαμπώσει καὶ τὸ χρῶμα εἶχε ξεϕλουδίσει· σὲ ἄλλο σημεῖο, τὰ ξύλα εἶχαν σκεβρώσει καὶ ξεκολλήσει ἀπὸ τὸ σοβά. Ξαπλωμένος στὸ
κρεβάτι, ἐκεῖνο τὸ δεκάλεπτο τῆς περισυλλογῆς, μεταξὺ ὕπνου καὶ ξύπνου, ὁ Τόνι παρατηροῦσε τὶς ἀτέλειες
καί, γιὰ ἄλλη μιὰ ϕορά, ἔπαιρνε τὴν ἀπόϕαση νὰ προβεῖ στὶς ἀπαραίτητες ἐπισκευές. ᾽αναρωτιόταν ἂν θὰ ἦταν
εὔκολο νὰ βρεθοῦν τεχνίτες ἄξιοι γιὰ τέτοια λεπτοδουλειά, τὴ σήμερον ἡμέρα.
῾η Φάτα Μοργκάνα ἦταν ἡ κάμαρά του ἀπὸ τότε
ποὺ ἐγκατέλειψε τὸ βρεϕικὸ δωμάτιο. Τὸν εἶχαν ἐγκαταστήσει ἐκεῖ οἱ γονεῖς του (ἀχώριστοι στὴν Γκουίνεβερ)
ὥστε νὰ τὸν ἀκοῦν, καθότι γιὰ ἀρκετὰ χρόνια τὸν βασάνιζαν οἱ ἐϕιάλτες. ῎Εκτοτε δὲν εἶχε ἀϕαιρέσει τίποτα
ἀπὸ τὸ δωμάτιο, ἀντιθέτως, χρόνο μὲ τὸ χρόνο, ὅλο καὶ
κάτι προσέθετε, σχηματίζοντας μιὰ ἔκθεση ἀντικειμένων ποὺ ἀντιπροσώπευαν ὅλα τὰ στάδια τῆς ἐϕηβείας
του: ἡ κορνίζα μὲ τὴν ἔγχρωμη εἰκόνα ἑνὸς πολεμικοῦ
πλοίου (προσϕορὰ τοῦ Τσάμς),2 ποὺ τὰ κανόνια του ξερνοῦσαν ϕλόγες καὶ καπνούς· μιὰ ὁμαδικὴ ϕωτογραϕία
ἀπὸ τὸ ἰδιωτικὸ σχολεῖο του· ἕνα ἐρμάρι, τὸ λεγόμενο
«μουσεῖο», κατάϕορτο μὲ τοὺς καρποὺς καμιᾶς δωδεκαριᾶς περιστασιακῶν χόμπι – ἀβγά, πεταλοῦδες, ἀπολιθώματα, νομίσματα· οἱ γονεῖς του στὸ δερμάτινο δίπτυχο τὸ ὁποῖο εἶχε δίπλα στὸ κρεβάτι του, στὸ οἰκοτροϕεῖο·
2. Τσάμς : Chums , ἑβδομαδιαία ἐϕημερίδα γιὰ ἀγόρια, ποὺ
ἐκδιδόταν ἀπὸ τὸ 1892 μέχρι τὸ 1941.
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ἡ Μπρέντα, πρὶν ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια, τότε ποὺ τὴν πολιορκοῦσε· ἡ Μπρέντα μὲ τὸν Τζόν, μετὰ τὴ βάϕτιση·
μιὰ ἀκουατίντα τοῦ Χέτον, ὅπως ἦταν προτοῦ τὸ κατεδαϕίσει ὁ προπάππος του· μερικὰ βιβλία στὰ ράϕια:
Μπέβις,3 Ξυλοκατασκευὲς στὸ σπίτι, Ταχυδακτυλουργικὰ κόλπα γιὰ ὅλους, Οἱ νεαροὶ ἐπισκέπτες,4 Νομοθεσία περὶ κτηματικῆς περιουσίας καὶ μισθώσεως γῆς,
᾽Αποχαιρετισμὸς στὰ ὅπλα.
Τὴν ἴδια ὥρα, ἀπ ᾽ἄκρη σ ᾽ἄκρη στὴν ᾽αγγλία, οἱ ἄνθρωποι ξυπνοῦσαν, μὲ ἀνακατεμένο στομάχι καὶ ἄσχημη διάθεση. ῾Ο Τόνι ἔμεινε ξαπλωμένος γιὰ ἕνα δεκάλεπτο σχεδιάζοντας πανευτυχὴς τὴν ἀνακαίνιση τοῦ ταβανιοῦ του. ῎Επειτα χτύπησε τὸ κουδούνι.
«σὲ κάλεσε ἡ κυρία;»
«Πρὶν ἀπὸ ἕνα τέταρτο, κύριε».
«Τότε θὰ πάρω τὸ πρόγευμα στὴν κάμαρά της».
Φόρεσε τὴ ρόμπα καὶ τὶς παντόϕλες του καὶ πέρασε δίπλα, στὴν Γκουίνεβερ.
῾η Μπρέντα ἦταν ξαπλωμένη στὸ ὑπερυψωμένο
βάθρο.
Εἶχε ἐπιμείνει νὰ τῆς ἐγκαταστήσουν ἕνα σύγχρονο
κρεβάτι. ῾Ο δίσκος ἦταν ἀκουμπισμένος δίπλα της καὶ
3. Μπέβις : Bevis. The Story of a Boy, δημοϕιλὲς παιδικὸ βιβλίο τοῦ Richard Jefferies (1848-1887).
4. Οἱ νεαροὶ ἐπισκέπτες : The Young Visiters, μυθιστόρημα
τῆς ᾽αγγλίδας συγγραϕέως Daisy ashford (1881-1972), ποὺ τὸ ἔγραψε σὲ ἡλικία 9 ἐτῶν. ῞Οταν ἐκδόθηκε, 29 χρόνια ἀργότερα, τὸ 1919,
γνώρισε ἀμέσως μεγάλη ἐπιτυχία.
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πάνω στὸ πάπλωμα ἦταν ἀραδιασμένοι οἱ ϕάκελοι, τὰ
γράμματα καὶ οἱ ἐϕημερίδες. ῾η Μπρέντα ἀκουμποῦσε
τὸ κεϕάλι της σ ᾽ἕνα πολὺ μικρὸ γαλάζιο μαξιλάρι· χωρὶς μακιγιάζ, τὸ πρόσωπό της ἦταν σχεδὸν ἄχρωμο, σ ᾽
ἕναν τόνο ρὸζ περλέ, ἐλάχιστα πιὸ σκοῦρο ἀπὸ τοὺς βραχίονες καὶ τὸ λαιμό της.
«Λοιπόν;» εἶπε ὁ Τόνι.
«Φιλί».
᾽Εκεῖνος κάθισε κοντὰ στὸ δίσκο, στὴν κορυϕὴ τοῦ
κρεβατιοῦ· ἡ Μπρέντα ἔγειρε πρὸς τὸ μέρος του (μιὰ
νηρηίδα ἀναδυόμενη ἀπὸ τὰ ἀπύθμενα βάθη τοῦ κρυστάλλινου νεροῦ). ᾽απέστρεψε τὰ χείλη της καὶ τρίϕτηκε σὰν γάτα στὸ μάγουλό του, κατὰ τὴ συνήθειά της.
«Κάτι ἐνδιαϕέρον;»
῾Ο Τόνι ἔπιασε μερικὰ γράμματα.
« ῎Οχι. ῾η μαμὰ θέλει νὰ τῆς στείλει ἡ νταντὰ τὰ
μέτρα τοῦ Τζόν. Τοῦ πλέκει κάτι γιὰ τὰ Χριστούγεννα.
Καὶ ὁ δήμαρχος μοῦ ζητάει νὰ ἐγκαινιάσω κάτι τὸν ἑπόμενο μήνα. Εἶναι ἀνάγκη νὰ δεχτῶ;»
«Καλύτερα ναί, πάει καιρὸς ποὺ δὲν ἔχουμε κάνει
κάτι γι᾽αὐτόν».
«Πάντως, τὴν ὁμιλία θὰ τὴ γράψεις ἐσύ. Εἶμαι πιὰ
πολὺ μεγάλη γιὰ κεῖνα τὰ κοριτσίστικα ποὺ ἔγραϕα καὶ
πλάσαρα παντοῦ. Καὶ ἡ ῎αντζελα ρωτάει, θὰ μείνουμε
γιὰ τὴν Πρωτοχρονιά;»
«Εὔκολη ἀπάντηση. Μὲ καμία κυβέρνηση».
«Τὸ ϕαντάστηκα... ἂν καὶ προβλέπεται ὅτι θὰ εἶναι εὐχάριστο πάρτι».
«Πήγαινε ἐσύ, ἂν τὸ θέλεις. ᾽Εγὼ δὲν μπορῶ νὰ
λείψω».
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«Δὲν πειράζει. Τὸ ἤξερα ὅτι ἡ ἀπάντηση θὰ ἦταν
“ὄχι”, προτοῦ κὰν ἀνοίξω τὸ γράμμα».
«Τί σόι εὐχαρίστηση εἶναι νὰ ταξιδέψει κανεὶς στὸ
Γιόρκσαϊρ μὲς στὸ καταχείμωνο;»
«Μὴ θυμώνεις, ἀγάπη μου. Τὸ ξέρω ὅτι δὲν θὰ πᾶμε. Δὲν θὰ τὰ βάψω μαῦρα. ῾απλῶς σκέϕτηκα ὅτι θὰ
εἶχε γοῦστο νὰ μᾶς τραπεζώσει κάποιος ἄλλος γιὰ λίγες μέρες».
Πάνω στὴν ὥρα, κατέϕθασε ἡ καμαριέρα τῆς Μπρέντα μὲ τὸν δεύτερο δίσκο. ῾Ο Τόνι τῆς ζήτησε νὰ τὸν
ἀϕήσει κοντὰ στὸ παράθυρο κι ἔπιασε νὰ ἀνοίγει τὴν
ἀλληλογραϕία του. Κοίταξε ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο. ᾽Εκεῖνο τὸ πρωὶ διακρίνονταν μόνο τὰ τέσσερα ἀπὸ τὰ ἕξι καμπαναριά. σὲ λίγο εἶπε: « ᾽Εδῶ ποὺ τὰ λέμε, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, θὰ τὰ καταϕέρω νὰ λείψω ἐκεῖνο τὸ
σαββατοκύριακο».
«Εἶσαι σίγουρος ὅτι δὲν θὰ σοῦ εἶναι ἀϕόρητο, ἀγάπη μου;»
«Τὸ ἐλπίζω».
῞Οσο ἔπαιρνε τὸ πρόγευμά του, ἡ Μπρέντα τοῦ διάβαζε τὶς ἐϕημερίδες. «῾Ο ρέτζι ἔδωσε ἄλλη μιὰ ὁμιλία... βλέπω μιὰ πολὺ ἐντυπωσιακὴ ϕωτογραϕία τῆς
Μπέιμπ καὶ τοῦ Τζόκ... Μιὰ γυναίκα στὴν ᾽αμερικὴ
ἀπέκτησε δίδυμα ἀπὸ δύο διαϕορετικοὺς συζύγους. Πίστευες ἐσὺ ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο;...
῎αλλες δύο αὐτοκτονίες μὲ τὸ ϕοῦρνο τοῦ γκαζιοῦ... ῞Ενα
κοριτσάκι βρέθηκε στραγγαλισμένο σὲ νεκροταϕεῖο μ᾽
ἕνα κορδόνι παπουτσιοῦ... Τὸ θεατρικὸ ἔργο ποὺ εἴδαμε, αὐτὸ ποὺ διαδραματιζόταν σ ᾽ἕνα ἀγρόκτημα, ἔχει
ἐπιτυχία». ῎Επειτα τοῦ διάβασε τὸ μυθιστόρημα ποὺ
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δημοσιευόταν σὲ συνέχειες. ῾Ο Τόνι ἄναψε τὴν πίπα
του. «Εἶμαι σίγουρη ὅτι δὲν μὲ ἀκοῦς. Γιὰ ποιό λόγο
ἡ σύλβια δὲν θέλει νὰ ἀϕήσει τὸν ρούπερτ νὰ ἀνοίξει
τὸ γράμμα;»
«Πῶς; ῎α, λοιπόν, ἐπειδὴ στὴν πραγματικότητα δὲν
ἐμπιστεύεται τὸν ρούπερτ».
«Τὸ ἤξερα. Δὲν ὑπάρχει κανένας ρούπερτ στὴν ἱστορία. Δὲν πρόκειται νὰ σοῦ διαβάσω ἄλλη ϕορά».
«Γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινής, κάτι σκεϕτόμουν».
«Μπά;»
«σκεϕτόμουν μὲ χαρὰ ὅτι εἶναι σάββατο πρωὶ καὶ
δὲν περιμένουμε κανέναν γιὰ τὸ σαββατοκύριακο».
«σοβαρά, αὐτὸ σκεϕτόσουν;»
«Δὲν συμϕωνεῖς;»
«Δὲν ξέρω, ὧρες ὧρες μοῦ ϕαίνεται μάταιο νὰ διατηροῦμε ἕνα τόσο μεγάλο σπίτι, ἐὰν δὲν ϕιλοξενοῦμε κόσμο μιὰ στὸ τόσο».
«Μάταιο; Δὲν σὲ καταλαβαίνω. Δὲν συντηρῶ αὐτὸ
τὸ σπίτι γιὰ νὰ χρησιμεύει ὡς ξενοδοχεῖο στοὺς πληκτικοὺς κουτσομπόληδες. ῾η οἰκογένειά μου ζοῦσε ἐδῶ ἀνέκαθεν καὶ ἐλπίζω ὅτι ὁ Τζὸν θὰ συνεχίσει νὰ τὸ συντηρεῖ, ὅταν ἔρθει ἡ σειρά του. ῎Εχω ὑποχρέωση στοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ἀπασχολοῦμε ἀλλὰ καὶ στὸν ἴδιο τὸν
πύργο καὶ τὸ κτῆμα. ᾽αποτελεῖ ἀναντίρρητα κομμάτι τοῦ
ἐγγλέζικου τρόπου ζωῆς καὶ θὰ ἦταν σοβαρὴ ἀπώλεια
ἄν...» ῾Ο Τόνι σώπασε ἀπότομα καὶ κοίταξε τὸ κρεβάτι. ῾η Μπρέντα εἶχε γυρίσει μπρούμυτα καὶ ἀπὸ τὰ σεντόνια ἐξεῖχε μόνο ἡ κορυϕὴ τοῦ κεϕαλιοῦ της.
« ῎αχ, θεέ μου», εἶπε μὲ τὸ πρόσωπο χωμένο στὸ
μαξιλάρι. «Τί ἁμαρτίες πληρώνω;»
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«Μὴ μοῦ πεῖς ὅτι μιλάω πάλι ἀλαζονικά!»
῾η Μπρέντα γύρισε στὸ πλάι, ξεσκεπάζοντας τὴ μύτη καὶ τὸ ἕνα της μάτι. «Μὰ ὄχι, ἀγάπη μου, ὄχι ἀλαζονικά. Καὶ νὰ ἤθελες, δὲν θὰ μποροῦσες».
«νὰ μὲ συμπαθᾶς».
῾η Μπρέντα ἀνακάθισε. «Καί, προσοχή, δὲν τὸ ἐννοοῦσα. Κι ἐγὼ χαίρομαι ποὺ δὲν θὰ ἔρθει κανείς».
( ᾽ανάλογες σκηνὲς οἰκογενειακῆς ϕιλοπαιγμοσύνης
ἦταν συχνές, λίγο πολύ, στὴ ζωὴ τοῦ Τόνι καὶ τῆς Μπρέντα ἐδῶ καὶ ἑπτὰ χρόνια.)
῎Εξω ἐπικρατοῦσε ὁ μαλακὸς ἐγγλέζικος καιρός· καταχνιὰ χαμηλὰ στὶς κοιλάδες καὶ ἀναιμικὴ λιακάδα στὰ
ὑψώματα· τὰ δέντρα εἶχαν σταματήσει νὰ στάζουν, μιὰ
καὶ δὲν ὑπῆρχαν ϕυλλώματα γιὰ νὰ συγκρατήσουν τὴν
πρόσϕατη βροχή, ἀλλὰ ἡ χαμηλὴ βλάστηση ἦταν ὑγρή,
σκοτεινὴ στὴ σκιά, ἰριδίζουσα στὰ ἡλιόλουστα σημεῖα·
οἱ δρόμοι ἦταν βρεγμένοι καὶ στὰ χαντάκια ἐξακολουθοῦσε νὰ κυλάει τὸ νερό.
῞Οσο ὁ Μπὲν ἔστηνε τὸ ἐμπόδιο, ὁ Τζὸν ῎αντριου καθόταν καβάλα στὸ πόνι του, σοβαρὸς καὶ σϕιγμένος σὰν
ἱππέας τῆς βασιλικῆς ϕρουρᾶς. Τὴν ᾽αστραπὴ τοῦ τὴν
εἶχε χαρίσει ὁ θεῖος ρέτζι, ὅταν ἔκλεισε τὰ ἕξι. ῾Ο Τζὸν
ἦταν αὐτὸς ποὺ τὴ βάϕτισε ἔτσι, ἔπειτα ἀπὸ διεξοδικὴ
συζήτηση. ᾽αρχικὰ λεγόταν Κρίσταμπελ, ἀλλά, κατὰ τὴν
ἄποψη τοῦ Μπέν, τὸ ὄνομα ταίριαζε περισσότερο σὲ κυνηγόσκυλο παρὰ σὲ ἄλογο. ῾Ο Μπὲν ἤξερε μιὰ ᾽αστραπή, ἕνα ἄλογο μὲ ἀνοιχτόχρωμο, κοκκινωπὸ τρίχωμα,
ποὺ εἶχε σκοτώσει δύο ἀναβάτες καὶ εἶχε κερδίσει τοὺς
τοπικοὺς ἀγῶνες ἱπποδρομίας μετ ᾽ ἐμποδίων τέσσερα

