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Δ εν υπήρχε καμία πιθανότητα να πάμε για περίπατο εκείνη την 

ημέρα. Είχαμε, πράγματι, περιπλανηθεί για μια ώρα το πρωί στον 

γυμνό από φύλλα θαμνώνα· όμως μετά το δείπνο (η κυρία Ριντ, όταν δεν 

είχε συντροφιά, δειπνούσε νωρίς) ο παγωμένος χειμωνιάτικος αέρας είχε 

φέρει σύννεφα τόσο βαριά και βροχή τόσο δυνατή, που δεν υπήρχε περί-

πτωση για άλλη άσκηση στην ύπαιθρο.

Εγώ χάρηκα με αυτή την εξέλιξη· δεν μου άρεσαν ποτέ οι μεγάλοι πε-

ρίπατοι, ειδικά τα ψυχρά απογεύματα τρόμαζα στη σκέψη της επιστροφής 

μέσα στο υγρό σούρουπο, με τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών μου 

παγωμένα, την καρδιά βαριά από τις επιπλήξεις της Μπέσι, της νταντάς, 

και ταπεινωμένη από την επίγνωση της σωματικής μου μειονεξίας απένα-

ντι στην Ελίζα, στον Τζον και στην Τζορτζιάνα Ριντ. 

Όλοι αυτοί, η Ελίζα, ο Τζον και η Τζορτζιάνα, είχαν τώρα μαζευτεί 

γύρω από τη μαμά τους στο καθιστικό: εκείνη ξαπλωμένη αναπαυτικά 

σε έναν καναπέ δίπλα στο τζάκι με τα αγαπημένα της παιδιά τριγύρω (τα 

οποία, προς το παρόν, δεν μάλωναν ούτε έκλαιγαν) φαινόταν απόλυτα 

ικανοποιημένη. Εμένα με είχε απαλλάξει από την υποχρέωση να γίνω 

μέλος της παρέας λέγοντας: «Λυπάται που είναι υποχρεωμένη να με κρα-

τάει σε απόσταση, αλλά, ώσπου να την πληροφορήσει η Μπέσι και να 
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διαπιστώσει και η ίδια πως κάνω σοβαρή προσπάθεια να αποκτήσω έναν 

πιο κοινωνικό και παιδικό χαρακτήρα, μια πιο ελκυστική και αλέγρα συ-

μπεριφορά· κάπως πιο ανάλαφρη, πιο ειλικρινή, δηλαδή πιο φυσιολογική· 

θα πρέπει, δυστυχώς, να με εξαιρέσει από τα προνόμια που έχουν τα πιο 

ευχάριστα, τα πιο χαρούμενα παιδάκια».

«Και τι λέει η Μπέσι πως έκανα;» ρώτησα. 

«Τζέιν, δεν συμπαθώ τις γκρίνιες και τις ερωτήσεις· επιπλέον, είναι 

πραγματικά ενοχλητικό ένα παιδί να απευθύνεται στους μεγαλύτερους 

κατ’ αυτόν τον τρόπο. Κάθισε κάπου, σε μια γωνιά, και να μην πεις λέξη 

μέχρι να μάθεις να μιλάς ευχάριστα». 

Δίπλα στο καθιστικό υπήρχε μια μικρή τραπεζαρία για τα πρωινά. Γλί-

στρησα εκεί μέσα. Υπήρχε και μια βιβλιοθήκη· σε λίγο πήρα έναν τόμο, 

φροντίζοντας να είναι ένας από τους εικονογραφημένους. Σκαρφάλωσα 

στο κάθισμα στο περβάζι του παραθύρου, ανέβασα τα πόδια μου, κάθι-

σα οκλαδόν, όπως οι Τούρκοι, και, έχοντας τραβήξει τις βαριές πορφυρές 

κουρτίνες, χάθηκα μέσα σε μια διπλή απόσυρση. 

Πτυχές της πορφυρής κουρτίνας εμπόδιζαν τη θέα εκ δεξιών μου, αλλά 

εξ αριστερών τα καθαρά παράθυρα με προστάτευαν και ταυτόχρονα κρα-

τούσαν σε απόσταση αυτή την καταθλιπτική ημέρα του Νοεμβρίου. Πα-

ράλληλα με το ξεφύλλισμα των σελίδων του βιβλίου μου μελετούσα και 

την ατμόσφαιρα του χειμωνιάτικου απογεύματος. Πέρα μακριά το αχνο-

κίτρινο πέπλο ομίχλης και καταχνιάς· πιο κοντά, το σκηνικό της βρεγμέ-

νης χλόης και των ανεμοδαρμένων θάμνων, ενώ η ακατάπαυστη βροχή 

παρασυρόταν άγρια από τις παρατεταμένες και ζοφερές ριπές του ανέμου. 

Επέστρεψα στο βιβλίο μου. Η Ιστορία των Βρετανικών Πτηνών του Μπέ-

γουικ. Αυτά που έγραφε, σε γενικές γραμμές, με ενδιέφεραν ελάχιστα, 

ωστόσο υπήρχαν κάποιες εισαγωγικές σελίδες που, παιδί καθώς ήμουν, 

δεν γινόταν να τις προσπεράσω. Ήταν εκείνες που περιέγραφαν τους τό-

πους που κουρνιάζουν τα θαλασσοπούλια, «τους ερημικούς βράχους και 

τα ακρωτήρια» που κατοικούνται μόνο από αυτά, τις ακτές της Νορβηγίας, 
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διάστικτες από νησάκια, το Λίντνες ή το Νέιζ, το νοτιότερο άκρο τους έως 

το Βόρειο Ακρωτήρι 

Εκεί όπου ο Αρκτικός Ωκεανός με τους γιγάντιους στροβίλους 

Αφρίζει γύρω από τις άγονες, μελαγχολικές νήσους

Στο άκρο της Θούλης· και ο ορμητικός Ατλαντικός 

Ξεχύνεται μέσα στις τρικυμιώδεις Εβρίδες.

Ούτε μπορούσα να παραβλέψω την περιγραφή των ζοφερών ακτών 

της Λαπωνίας, της Σιβηρίας, του Σπιτσμπέργκεν, της Ισλανδίας, της Γροι-

λανδίας με «τις τεράστιες εκτάσεις της Αρκτικής ζώνης, και εκείνες τις ερη-

μωμένες περιοχές που απλώνονται μονότονα αχανείς – αυτή την ποσότη-

τα από πάγο και χιόνι, όπου οι παγωμένοι αγροί, μετά από τη συσσώρευση 

αιώνων χειμώνα, αστράφτουν σε αλπικά, δυσθεώρητα ύψη, αγκαλιάζο-

ντας τον Βόρειο Πόλο και πολλαπλασιάζοντας το δριμύτατο ψύχος». Για 

αυτές τις θανάσιμα λευκές επικράτειες είχα σχηματίσει τη δική μου ιδέα: 

ζοφερή βεβαίως, όπως όλες οι θολές ιδέες που κατακλύζουν το μυαλό των 

παιδιών, αλλά αλλόκοτα εντυπωσιακές. Οι λέξεις σε αυτές τις εισαγωγικές 

σελίδες συνδέονταν με τις βινιέτες που ακολουθούσαν και έδιναν βαρύ-

τητα στον βράχο που ορθωνόταν μοναχός του σε έναν ανταριασμένο και 

τρικυμισμένο ωκεανό· στην τσακισμένη βάρκα που είχε ξεβραστεί σε μια 

ερημική ξέρα· στο ψυχρό και ολέθριο φεγγάρι που, αιχμαλωτισμένο πίσω 

από την ομίχλη, ατένιζε ένα ναυάγιο σε εξέλιξη. 

Δεν είμαι σε θέση να πω τι συναίσθημα μου δημιουργούσε ο έρημος 

αυλόγυρος της εκκλησίας με τη σκαλισμένη ταφόπλακα· η πύλη του, τα δυο 

δέντρα του, ο μακρινός ορίζοντας, περίκλειστος μέσα σε έναν γκρεμισμένο 

τοίχο, και η νέα σελήνη που ανέτελλε και μαρτυρούσε την ώρα του δειλινού.

Τα δυο πλοία που είχαν αράξει στη ληθαργική θάλασσα μου φάνηκαν 

σαν φαντάσματα του νερού. 

Το διαβολικό πνεύμα που ακολουθούσε και άρπαζε τον μπόγο ενός 

κλέφτη το προσπέρασα βιαστικά: αυτή η εικόνα μου δημιουργούσε τρόμο. 
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Όπως και εκείνο το μαύρο πλάσμα με τα κέρατα που καθόταν απόμε-

ρα σε έναν βράχο, παρακολουθώντας ένα πλήθος σε απόσταση, που είχε 

συγκεντρωθεί γύρω από την αγχόνη. 

Κάθε εικόνα έλεγε και μια ιστορία· ενίοτε μυστηριώδη για το ανίδεο 

μυαλό μου και τα ακόμη αδιαμόρφωτα συναισθήματά μου, αν και τρομερά 

ενδιαφέρουσα: όσο ενδιαφέρουσες ήταν κάποιες από τις ιστορίες της Μπέ-

σι που μας διηγούνταν τα βράδια του χειμώνα, όταν είχε καλή διάθεση· 

τότε έφερνε τη σιδερώστρα της στο τζάκι του παιδικού δωματίου και μας 

άφηνε να καθίσουμε γύρω της, ενόσω εκείνη κολλάριζε τις δαντέλες της 

κυρίας Ριντ και κατσάρωνε την μπορντούρα του βραδινού της σκούφου, 

τροφοδοτούσε τη λαχτάρα μας με αποσπάσματα από ιστορίες αγάπης, πε-

ριπέτειες από παλιά παραμύθια και παλαιότερες μπαλάντες ή (όπως ανα-

κάλυψα αργότερα) από τις σελίδες της Πάμελας και του Ερρίκου, Κόμη του 

Μόρλαντ.*

Με τον Μπέγουικ στην ποδιά μου ήμουν ευτυχισμένη· ευτυχισμένη 

με τον δικό μου τρόπο δηλαδή. Το μόνο που φοβόμουν ήταν τη διακοπή, 

και ήρθε λίαν συντόμως. Η πόρτα της τραπεζαρίας του πρωινού άνοιξε.

«Μπαμ! Κυρία Μουρτζούφλα!» ακούστηκε δυνατά η φωνή του Τζον 

Ριντ· έπειτα σταμάτησε. Μάλλον επειδή βρήκε το δωμάτιο άδειο. «Πού 

στον διάτανο πήγε;» συνέχισε. «Λίζι! Τζόρτζι!» (φώναξε τις αδελφές του). 

«Η Τζέιν δεν είναι εδώ. Να το πείτε στη μαμά, βγήκε έξω στη βροχή το 

άγριο θηρίο!» 

Ευτυχώς που τράβηξα την κουρτίνα, σκέφτηκα εγώ και ευχήθηκα από τα 

βάθη της καρδιάς μου να μην ανακαλύψει την κρυψώνα μου, όχι πως ο 

Τζον Ριντ θα την έβρισκε ποτέ από μόνος του, δεν ήταν εύστροφος ούτε 

παρατηρητικός, αλλά ούτε και ιδιαίτερη αντίληψη είχε, όμως η Ελίζα, όταν 

* Pamela or Virtue Rewarded: το περίφημο μυθιστόρημα του Σάμουελ Ρίτσαρντσον 
(1689-1761) που θεωρείται πατέρας του αγγλικού μυθιστορήματος. Henry, Earl of 
Morland. Έργο του Τζον Γουέσλι (1703-1791), ιδρυτή της εκκλησίας των μεθο-
διστών. 
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έβαλε μέσα το κεφάλι της, είπε αμέσως: «Στο κάθισμα στο παράθυρο είναι, 

Τζακ,* σίγουρα».

Και τότε βγήκα αμέσως, καθώς έτρεμα στην ιδέα πως ο εν λόγω Τζακ 

θα με έσερνε έξω. «Τι θέλεις;» τον ρώτησα με αμήχανη επιφυλακτικότητα. 

«“Τι θέλετε, αφέντη Ριντ”, πρέπει να πεις» ήταν η απάντηση. «Θέλω 

να έρθεις εδώ πέρα». Και καθώς σωριαζόταν σε μια πολυθρόνα, μου έκανε 

μια χειρονομία ότι περίμενε να πάω εκεί και να σταθώ μπροστά του. 

Ο Τζον Ριντ ήταν μαθητής, δεκατεσσάρων χρόνων –τέσσερα χρόνια 

μεγαλύτερός μου δηλαδή, εφόσον εγώ τότε ήμουν μόλις δέκα χρόνων–, 

εύσωμος και γεροδεμένος για την ηλικία του, με άχρωμο, αρρωστιάρικο 

δέρμα, χοντρά χαρακτηριστικά και πλατύ πρόσωπο, μεγάλα άκρα και βα-

ρυκόκαλος. Στο τραπέζι είχε τη συνήθεια να καταβροχθίζει τα πάντα, κι 

αυτό τον έκανε να μοιάζει με χολερικό, τα μάτια του ήταν θολά και άτονα 

και τα μάγουλά του κρέμονταν. Τώρα κανονικά έπρεπε να βρίσκεται στο 

σχολείο του, αλλά η μαμά του τον είχε πάρει στο σπίτι για ένα δύο μήνες 

«εξαιτίας της εύθραυστης υγείας του». Ο κύριος Μάιλς, ο διευθυντής του 

σχολείου, την είχε επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι δεν θα είχε κανένα 

πρόβλημα αν του έστελναν λιγότερα κέικ και γλυκά από το σπίτι· όμως η 

μητρική καρδιά δεν αποδεχόταν μια τόσο σκληρή άποψη και έκλινε μάλ-

λον προς μια πιο ραφιναρισμένη ιδέα, ότι για τη χλομάδα του Τζον ήταν 

υπεύθυνη η υπερβολική εργατικότητά του και, ίσως, το μαράζι για το σπίτι.

Ο Τζον δεν έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια για τη μητέρα του και τις 

αδελφές του, ενώ εμένα με αντιπαθούσε κατάφωρα. Με τρομοκρατούσε 

και με τιμωρούσε· όχι δύο ή τρεις φορές τη βδομάδα, ούτε μία ή δύο φορές 

τη μέρα, αλλά συνεχώς· κάθε νεύρο μου τον φοβόταν και κάθε κύτταρο 

της σάρκας μου συρρικνωνόταν όταν με πλησίαζε. Μερικές φορές σάστιζα 

εντελώς από τον τρόμο που μου ενέπνεε, καθώς δεν είχα κανέναν τρόπο 

διαφυγής από τις απειλές του, αλλά και από την υλοποίησή τους· οι υπη-

* Παρατσούκλι του Τζον. 
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ρέτες δεν ήθελαν να προσβάλουν το νεαρό αφεντικό τους και να πάρουν 

το μέρος μου, ενώ η κυρία Ριντ έκανε τα στραβά μάτια σε αυτό το θέμα· δεν 

τον είχε δει ποτέ να με χτυπάει ούτε τον είχε ακούσει ποτέ να μου κακομι-

λάει, παρότι συχνά γίνονταν και τα δύο μπροστά της· συχνότερα, ωστόσο, 

πίσω από την πλάτη της.

Υπάκουη, ως συνήθως, στον Τζον, πλησίασα στην πολυθρόνα του. Για 

τρία περίπου λεπτά μού έβγαζε τη γλώσσα του όσο πιο έξω γινόταν να το 

κάνει χωρίς να την ξεριζώσει· ήξερα πως εντός ολίγου θα με χτυπούσε κι 

ενώ έτρεμα το επικείμενο χτύπημα, σκεφτόμουν ταυτόχρονα την αηδια-

στική και φριχτή όψη αυτού που θα το κατάφερνε. Αναρωτιέμαι αν είχε 

διαβάσει τη σκέψη αυτή στο πρόσωπό μου, καθώς, αιφνιδίως, χωρίς να πει 

κουβέντα, με χτύπησε απότομα και δυνατά. Κλονίστηκα και, προσπαθώ-

ντας να ανακτήσω την ισορροπία μου, οπισθοχώρησα ένα δύο βήματα από 

την πολυθρόνα του.

«Κι αυτό για την αγένεια με την οποία μίλησες στη μαμά πριν από 

λίγο» είπε «για να μάθεις να χώνεσαι πίσω από τις κουρτίνες, και για την 

έκφραση που είχες στα μάτια σου, ποντίκι!»

Έχοντας συνηθίσει τις προσβολές του Τζον Ριντ, ούτε που μου πέρασε 

από το μυαλό να του απαντήσω. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν πώς θα 

άντεχα το χτύπημα που ήταν βέβαιο ότι θα ερχόταν μετά τις προσβολές. 

«Τι έκανες πίσω από την κουρτίνα;» ρώτησε.

«Διάβαζα».

«Δείξε μου το βιβλίο».

Πήγα στο παράθυρο και του το έφερα.

«Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να παίρνεις τα βιβλία μας· εσύ δεν είσαι 

παρά ένα προστατευόμενο μέλος, λέει η μαμά. Δεν έχεις καθόλου χρήμα-

τα· ο πατέρας σου δεν σου άφησε τίποτα· εσύ θα έπρεπε να ζητιανεύεις και 

όχι να ζεις εδώ με τα παιδιά ενός τζέντλεμαν, όπως είμαστε εμείς, να τρως 

τα ίδια φαγητά με εμάς και να φοράς ρούχα που σου παίρνει η μαμά. Θα 

σου δώσω ένα καλό μάθημα για να μάθεις να σκαλίζεις τη βιβλιοθήκη 
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μου· τα βιβλία είναι δικά μου· όλο το σπίτι είναι δικό μου, δηλαδή θα γίνει 

δικό μου σε μερικά χρόνια. Τώρα πήγαινε και στάσου τιμωρία δίπλα στην 

πόρτα, μακριά από τον καθρέφτη και τα παράθυρα». 

Έκανα ό,τι μου είπε χωρίς να αντιληφθώ αμέσως ποια ήταν η πρόθεσή 

του, αλλά μόλις τον είδα να παίρνει το βιβλίο, να το σηκώνει ψηλά και να 

είναι έτοιμος να το εκσφενδονίσει, τινάχτηκα ενστικτωδώς στο πλάι, αφή-

νοντας μια κραυγή πανικού. Δυστυχώς, όμως, δεν το έκανα εγκαίρως και 

ο τόμος με χτύπησε κι εγώ έπεσα κάτω κοπανώντας το κεφάλι μου στην 

πόρτα. Το τραύμα άρχισε να αιμορραγεί και ο πόνος ήταν έντονος: η κορύ-

φωση του τρόμου είχε περάσει, τώρα ακολούθησαν άλλα συναισθήματα. 

«Είσαι κακός και βάρβαρος!» είπα. «Συμπεριφέρεσαι σαν δολοφόνος, 

σαν δουλέμπορος, σαν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες!»

Είχα διαβάσει την Ιστορία της Ρώμης του Γκόλντσμιθ και είχα σχημα-

τίσει τη δική μου άποψη για τον Νέρωνα, τον Καλιγούλα και τους υπό-

λοιπους. Είχα, επίσης, κάνει σιωπηρά διάφορους παραλληλισμούς, τους 

οποίους ποτέ δεν είχα διανοηθεί να τους εκφράσω. 

«Τι είπες; Τι είπες τώρα; Σε εμένα το είπε αυτό; Ελίζα, Τζορτζιάνα, την 

ακούσατε; Θα το πω στη μαμά, αλλά για περίμενε πρώτα να…»

Όρμησε καταπάνω μου σαν ταύρος και με άρπαξε από τα μαλλιά και 

από τον ώμο· είχε πέσει πάνω σε ένα απελπισμένο πλάσμα. Στο πρόσωπό 

του έβλεπα στ’ αλήθεια έναν τύραννο, έναν δολοφόνο. Ένιωσα μία δύο 

σταγόνες αίμα να στάζουν από το κεφάλι στον λαιμό μου και αισθάνθηκα 

έναν οξύτατο πόνο. Αυτή η αίσθηση, εκείνη τη στιγμή, ήταν πιο δυνατή 

από τον φόβο και αντέδρασα σαν μανιασμένη. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανα 

με τα χέρια μου, αλλά μου φώναζε «Ποντίκι! Ποντίκι!» μουγκρίζοντας 

δυνατά. Βοήθεια κατέφθασε: η Ελίζα και η Τζορτζιάνα έτρεξαν να φωνά-

ξουν την κυρία Ριντ, που είχε ανέβει επάνω. Τώρα ερχόταν κι εκείνη στη 

σκηνή, ακολουθούμενη από την Μπέσι και την Άμποτ, την καμαριέρα 

της. Μας χώρισαν. Άκουσα αυτά τα λόγια:

«Θεέ μου, Θεέ μου! Τι οργή έχει! Να επιτεθεί έτσι στον Αφέντη Τζον!»
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«Έχει δει ποτέ κανείς τέτοια παραφροσύνη!» 

Και τότε ανέλαβε η κυρία Ριντ: «Πάρτε την αποδώ, πάρτε την στο κόκ-

κινο δωμάτιο και κλειδώστε την εκεί μέσα». Τέσσερα χέρια απλώθηκαν 

προς το μέρος μου και με μετέφεραν σηκωτή στον επάνω όροφο. 




