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ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ

Η ΚΥΡΙΑ 
ΝΤΑΛΟΓΟΥΕΪ

Μετάφραση: 

Βασιλική Κοκκίνου





Η
κυρία Νταλογουέι είπε ότι τα λουλούδια θα 
τα αγόραζε η ίδια.
Γιατί η Λούσι είχε άλλες δουλειές να κά-

νει. Οι πόρτες έπρεπε να βγουν από τους μεντεσέδες τους∙ οι 
άντρες του Ράμπλμαγιερ θα έφταναν σε λίγο. Και τι ωραίο 
πρωινό, σκέφτηκε η Κλαρίσα Νταλογουέι, ολόδροσο, φτιαγ-
μένο, θαρρείς, για παιδιά που χαίρονταν σε μια ακρογιαλιά.

Τι ανάταση ψυχής! Τι βουτιά! Γιατί αυτή την αίσθηση είχε 
πάντα όταν, με ένα ελαφρύ τρίξιμο των μεντεσέδων, που το 
άκουγε ακόμα και τώρα, άνοιγε διάπλατα την μπαλκονόπορ-
τα και βρισκόταν στην εξοχή του Μπέρτον. Πόσο φρέσκος, 
πόσο ήρεμος, πιο ακίνητος, φυσικά, από ετούτον εδώ, ήταν ο 
πρωινός αέρας∙ σαν το χάδι ενός κύματος∙ το φιλί ενός κύμα-
τος∙ ψυχρός και διαπεραστικός, αλλά (για το δεκαοχτάχρονο 
κορίτσι που ήταν τότε) και επίσημος, κι έτσι όπως στεκόταν 
εκεί στην ανοιχτή μπαλκονόπορτα, ένιωθε ότι κάτι τρομακτι-
κό θα συμβεί∙ κοιτάζοντας τα λουλούδια, τα δέντρα, την κα-
ταχνιά να ελίσσεται ολόγυρά τους, και τις κουρούνες πότε να 
ανεβαίνουν ψηλά και πότε να κατεβαίνουν. Στεκόταν εκεί και 
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κοίταζε ώσπου ο Πίτερ Γουόλς είπε: «Ρεμβάζεις ανάμεσα στα 
λαχανικά;» –αυτό είπε;– «Προτιμώ τους ανθρώπους από τα 
κουνουπίδια» – αυτό είπε; Πρέπει να το είπε στο πρόγευμα 
ένα πρωινό που εκείνη είχε βγει στη βεράντα – ο Πίτερ Γουόλς. 
Κάποια απ’ αυτές τις μέρες θα ερχόταν από την Ινδία, τον 
Ιούνιο ή τον Ιούλιο, δεν θυμόταν ακριβώς, γιατί οι επιστολές 
του ήταν απίστευτα βαρετές. Τα λεγόμενά του μπορούσε να τα 
θυμηθεί κάποιος, τα μάτια του, τον σουγιά του, το χαμόγελό 
του, την γκρίνια του, και όταν εκατομμύρια πράγματα είχαν 
εξαφανιστεί εντελώς –τι παράξενο, αλήθεια!–, μερικές φρά-
σεις σαν και αυτή για τα λάχανα.

Στάθηκε ακίνητη για λίγο στο κράσπεδο του πεζοδρομίου 
μέχρι να περάσει το φορτηγάκι του Ντάρτνολ. Γοητευτική γυ-
ναίκα, σκέφτηκε ο Σκρόουπ Πέρβις (τη γνώριζε όπως γνωρί-
ζει κάποιος τους γείτονές του στο Γουέστμινστερ). Κάτι επάνω 
της θύμιζε πουλί, μια καρακάξα, γαλαζοπράσινη, ανάλαφρη, 
ζωηρή, παρ’ ότι είχε περάσει τα πενήντα και είχε γίνει κάτα-
σπρη μετά την ασθένειά της. Είχε κουρνιάσει εκεί, χωρίς να 
τον βλέπει, περιμένοντας πότε θα περάσει, με το κορμί στητό. 

Όταν έχεις ζήσει στο Γουέστμινστερ –πόσα χρόνια αλή-
θεια; πάνω από είκοσι– νιώθεις ακόμα και μες στην κίνηση ή 
όταν ξυπνάς τη νύχτα, η Κλαρίσα δεν είχε καμία αμφιβολία γι’ 
αυτό, μια ξεχωριστή γαλήνη, ή επισημότητα∙ μια παύση που 
ήταν δύσκολο να περιγραφεί∙ ένα σταμάτημα (αλλά μπορεί 
να ήταν η καρδιά της που είχε επηρεαστεί, όπως είπαν, από 
τη γρίπη) προτού σημάνει ο Μπιγκ Μπεν. Να τος χτύπησε. 
Στην αρχή μια προειδοποίηση, μελωδική∙ ύστερα η ώρα, αμε-
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τάκλητη. Οι μολυβένιοι κύκλοι σκορπίστηκαν στον αέρα. Τι 
ανόητοι που είμαστε, σκέφτηκε καθώς διέσχιζε τη Βικτόρια 
Στριτ. Ένας Θεός ξέρει μόνο γιατί την αγαπάμε τόσο πολύ, 
γιατί τη βλέπουμε έτσι, τη διαμορφώνουμε, τη χτίζουμε ολό-
γυρά μας, την καταστρέφουμε και την αναδημιουργούμε ανά 
πάσα στιγμή. Αλλά και οι πιο κουρελιάρες και κακάσχημες 
γυναίκες, οι πιο δυστυχισμένες και άθλιες που κάθονται στα 
κατώφλια (και πίνουν στην κατάπτωσή τους) το ίδιο κάνουν∙ 
κι αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να διευθετηθεί με νό-
μους του Κοινοβουλίου, ήταν σίγουρη γι’ αυτό, για τον εξής 
λόγο: αγαπούν τη ζωή. Μες στα μάτια των ανθρώπων, στη 
ρυθμική κίνηση, στον ρυθμικό βηματισμό και στο κοπιαστικό 
βάδισμα∙ στο μουγκρητό και στη φασαρία∙ στις άμαξες, στα αυ-
τοκίνητα, στα λεωφορεία, στα φορτηγάκια, στους καταπιεσμέ-
νους ανθρώπους που σέρνουν τα πόδια και παραπατούν∙ στις 
ορχήστρες με τα κρουστά∙ στις λατέρνες∙ στον θρίαμβο και στο 
τραγούδι, και στις παράξενες ψιλές νότες κάποιου αεροπλάνου 
από πάνω της, ήταν αυτό που αγαπούσε∙ η ζωή∙ το Λονδίνο∙ 
αυτή η στιγμή του Ιουνίου. 

Γιατί ήταν μέσα Ιουνίου. Ο πόλεμος είχε τελειώσει∙ όχι 
όμως για όλους, όπως η κυρία Φόξκροφτ στην Πρεσβεία χθες 
βράδυ που σπάραζε επειδή είχε σκοτωθεί εκείνο το καλό 
παιδί και τώρα το οικογενειακό φέουδο θα πήγαινε σε έναν 
εξάδελφο∙ ή η λαίδη Μπέξμπορο η οποία, όπως είπαν, έκανε 
τα εγκαίνια μιας φιλανθρωπικής αγοράς, κρατώντας το τηλε-
γράφημα που ανακοίνωνε τον θάνατο του αγαπημένου της 
Τζον. Όμως είχε τελειώσει, δόξα τω Θεώ, είχε τελειώσει. Ο 
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βασιλιάς και η βασίλισσα ήταν στα Ανάκτορα. Και παντού, αν 
και ήταν ακόμη πολύ νωρίς, ακούγονταν καμτσικιές, κεντρί-
σματα αλόγων που κάλπαζαν, χτυπήματα από μπαστούνια 
του κρίκετ∙ Λορντς, Άσκοτ, Ρέινλο και όλα τ’ άλλα∙ νεαροί που 
στροβιλίζονταν, τυλιγμένοι στο απαλό δίχτυ του γκριζογάλα-
νου πρωινού αγέρα που, όσο προχωρούσε η ημέρα, θα τους 
κατεύναζε, και αυτοί θα άφηναν στις πρασιές και στις περιοχές 
τους τα μικρόσωμα, μα δυνατά άλογά τους, που χτυπούσαν το 
έδαφος με τα μπροστινά τους πόδια και μετά τα τίναζαν ψηλά, 
και γελαστές κοπέλες με διάφανες μουσελίνες, που ακόμα και 
τώρα, παρ’ ότι χόρευαν όλη τη νύχτα, έβγαζαν τους ανόητους 
μαλλιαρούς σκύλους τους βόλτα. Ακόμα και τώρα, ετούτη 
την ώρα, διακριτικές ηλικιωμένες αρχόντισσες έφευγαν σαν 
αστραπή με τα αμάξια τους για μυστηριώδεις δουλειές. Και 
οι καταστηματάρχες τακτοποιούσαν νευρικά στις βιτρίνες 
τα στρας και τα αληθινά διαμάντια, τις πανέμορφες γαλαζο-
πράσινες καρφίτσες με το παλιό δέσιμο του δέκατου όγδοου 
αιώ να για να δελεάσουν τους Αμερικανούς (όμως έπρεπε να 
κάνει οικονομία, να μην αγοράζει πράγματα για την Ελίζα-
μπεθ ασυλλόγιστα), αλλά και τον εαυτό της, επίσης, που τα 
αγαπούσε με ένα παράλογο και ασίγαστο πάθος, αφού ήταν 
κομμάτι τους, δεδομένου ότι οι δικοί της ήταν κάποτε αυλικοί 
την εποχή του Γεωργίου, αλλά κι εκείνη απόψε θα έλαμπε 
και θα αστραφτοκοπούσε∙ θα είχε την κοσμική συγκέντρω-
σή της. Πόσο παράξενα της φάνηκαν, αλήθεια, μπαίνοντας 
στο Πάρκο, η σιωπή, η καταχνιά, το βουητό, οι ευτυχισμένες 
πάπιες που κολυμπούσαν νωχελικά, τα μαρσιποφόρα πουλιά 
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που περπατούσαν λικνιστικά∙ και ποιος άλλος θα μπορούσε 
να έρχεται με την πλάτη στραμμένη στα κυβερνητικά κτίρια, 
όπως άρμοζε άλλωστε, κουβαλώντας έναν χαρτοφύλακα με το 
βασιλικό οικόσημο, ποιος άλλος εκτός από τον Χιου Γουίτ-
μπρεντ∙ τον παλιό της φίλο Χιου – τον αξιοθαύμαστο Χιου!

«Καλή σου μέρα, Κλαρίσα!» είπε ο Χιου, με τρόπο κάπως 
υπερβολικό, δεδομένου ότι γνωρίζονταν από παιδιά. «Για 
πού το ’βαλες;»

«Μου αρέσει να περπατώ στο Λονδίνο» είπε η κυρία 
Νταλογουέι. «Στην πραγματικότητα, είναι καλύτερο από το 
να βαδίζεις στην εξοχή».

Δυστυχώς, εκείνοι είχαν έρθει να δουν γιατρούς. Άλλοι 
έρχονταν να δουν καμιά ταινία, κάποιοι άλλοι για να πάνε 
στην όπερα ή για να βγάλουν τις θυγατέρες τους έξω. Οι 
Γουίτ μπρεντ είχαν έρθει «να δουν γιατρούς». Αμέτρητες φο-
ρές είχε επισκεφτεί η Κλαρίσα την Ίβλιν Γουίτμπρεντ στην 
κλινική. Πάλι άρρωστη ήταν η Ίβλιν; Η Ίβλιν δεν ήταν πολύ 
καλά, είπε ο Χιου, που υπαινίχθηκε, με έναν μορφασμό ή με 
ένα κύρτωμα του ελαφρά γεμάτου, αρρενωπού, εξαιρετικά 
ωραίου, άψογα ντυμένου κορμιού του (πάντα έδινε πολύ με-
γάλη προσοχή στο ντύσιμό του, αλλά μάλλον έπρεπε, λόγω 
της θεσούλας του στην Αυλή), ότι η γυναίκα του ένιωθε 
κάποια αδιαθεσία, τίποτε το σοβαρό, την οποία η Κλαρίσα 
Νταλογουέι, σαν παλιά φίλη, θα καταλάβαινε ακριβώς χω-
ρίς να χρειάζεται απ’ αυτόν ιδιαίτερες διευκρινίσεις. Α, ναι, 
καταλάβαινε. Τι στενοχώρια! Και την κατέκλυσαν αισθήματα 
συμπάθειας, ενώ ταυτόχρονα ένιωθε περίεργα για το καπέλο 
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της. Σίγουρα δεν ήταν το κατάλληλο καπέλο για τόσο νωρίς 
το πρωί, αυτό έφταιγε; Επειδή ο Χιου της δημιούργησε, όπως 
πάντα, αυτή την αίσθηση, έτσι όπως ήρθε βιαστικά προς το 
μέρος της, βγάζοντας το καπέλο του κάπως εξεζητημένα και 
διαβεβαιώνοντάς την ότι έμοιαζε με δεκαοχτάχρονη κοπέλα, 
και ότι θα ερχόταν, φυσικά, στο πάρτι της απόψε, η Ίβλιν ήταν 
απόλυτη σ’ αυτό, μόνο που μπορεί ν’ αργούσε λίγο διότι έπρε-
πε να πάει στη δεξίωση των Ανακτόρων με ένα από τα παιδιά 
του Τζιμ – πάντα ένιωθε κάπως ανεπαρκής δίπλα στον Χιου∙ 
σαν μαθητριούλα∙ αλλά ένιωθε συναισθηματικά δεμένη μαζί 
του, εν μέρει επειδή τον γνώριζε μια ζωή, αλλά επίσης επειδή 
πίστευε ότι ήταν καλός τύπος με τον τρόπο του, παρόλο που 
ο Ρίτσαρντ εξοργιζόταν μαζί του∙ όσο για τον Πίτερ Γουόλς, 
δεν την είχε συγχωρέσει μέχρι σήμερα που τον συμπαθούσε. 

Θυμόταν τη μία σκηνή μετά την άλλη στο Μπέρτον – 
τον Πίτερ έξαλλο από θυμό∙ ο Χιου, βέβαια, δεν μπορούσε 
να συγκριθεί μαζί του, αλλά δεν ήταν και τόσο βλάκας όπως 
διατεινόταν ο Πίτερ. Δεν ήταν και τόσο τούβλο. Όποτε η ηλι-
κιωμένη μητέρα του του ζητούσε να παρατήσει το κυνήγι ή 
να την πάει στο Μπαθ, αυτός το έκανε χωρίς αντιρρήσεις∙ δεν 
ήταν καθόλου εγωιστής, και αν, όπως έλεγε ο Πίτερ, δεν είχε 
ούτε καρδιά ούτε μυαλό, τίποτε εκτός από τους τρόπους και 
την ανατροφή ενός Άγγλου τζέντλεμαν, τότε αυτός ήταν ο 
αγαπητός της Πίτερ στα χειρότερά του∙ και μπορούσε να γίνει 
ανυπόφορος∙ μπορούσε να γίνει παράλογος∙ αλλά ήταν αξιο-
λάτρευτος όταν περπατούσες μαζί του ένα πρωινό σαν κι αυτό. 

(Ο Ιούνιος είχε κάνει όλα τα δέντρα να πρασινίσουν. Οι 
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μητέρες στο Πίμλικο θήλαζαν τα μωρά τους. Μηνύματα με-
ταφέρονταν από τον Στόλο στο Ναυαρχείο. Η Άρλινγκτον 
Στριτ και το Πικαντίλι θαρρείς και θέρμαιναν τον αέρα στο 
Πάρκο και ανύψωναν τα φύλλα του με ενθουσιασμό, με λα-
μπρότητα, πάνω στα κύματα εκείνης της θείας ζωτικότητας 
που τόσο αγαπούσε η Κλαρίσα. Χορό, ιππασία, όλα αυτά τα 
λάτρευε.) 

Γιατί μπορεί να μην βλέπονταν για αιώνες εκείνη και ο 
Πίτερ∙ εκείνη δεν έγραψε ποτέ ούτε ένα γράμμα και τα δικά 
του ήταν πολύ στεγνά αλλά ξάφνου της ερχόταν η ιδέα αν 
ήταν μαζί μου τώρα τι θα έλεγε; Κάποιες μέρες, κάποια πράγ-
ματα που έβλεπε τον ξανάφερναν κοντά της με ηρεμία, χωρίς 
την παλιά πικρία∙ ίσως αυτή να ήταν η ανταμοιβή της που 
νοιαζόταν για τους ανθρώπους∙ ξαναγύριζαν στη μέση του 
Σεντ Τζέιμς Παρκ ένα πανέμορφο πρωινό – πράγματι ξανα-
γύριζαν. Αλλά ο Πίτερ –όσο υπέροχη και αν ήταν η μέρα, και 
τα δέντρα και η χλόη, και το κοριτσάκι με τα ροζ– ο Πίτερ ποτέ 
δεν είδε τίποτε απ’ αυτά. Φορούσε τα γυαλιά του, όταν του το 
έλεγε∙ κοιτούσε. Τον ενδιέφερε μόνο η κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν ο κόσμος∙ ο Βάγκνερ, η ποίηση του Πόουπ, οι χα-
ρακτήρες των ανθρώπων ανά τους αιώνες και τα ελαττώματα 
της δικής της ψυχής. Πώς τη μάλωνε! Πώς τσακώνονταν! Θα 
παντρευόταν Πρωθυπουργό και θα στεκόταν στην κορυφή 
της σκάλας∙ η τέλεια οικοδέσποινα, έτσι την αποκαλούσε (είχε 
κλάψει γι’ αυτά τα λόγια στην κρεβατοκάμαρά της), είχε τη 
στόφα της τέλειας οικοδέσποινας, της είπε.

Έτσι έπιασε τον εαυτό της να τσακώνεται πάλι στο Σεντ 
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Τζέιμς Παρκ, να διαπιστώνει για άλλη μια φορά ότι είχε δί-
κιο –και πράγματι είχε δίκιο– που δεν τον παντρεύτηκε. Γιατί 
στον γάμο πρέπει να υπάρχει λίγη ελευθερία, λίγη ανεξαρτη-
σία μεταξύ ανθρώπων που ζουν στο ίδιο σπίτι, κάθε μέρα∙ και 
αυτά της τα πρόσφερε ο Ρίτσαρντ, το ίδιο κι εκείνη σ’ αυτόν. 
(Παραδείγματος χάριν, πού ήταν σήμερα το πρωί; Σε κάποια 
επιτροπή μάλλον, ποτέ δεν τον ρωτούσε.) Αλλά με τον Πίτερ 
έπρεπε να μοιράζεται τα πάντα∙ εκείνος έπρεπε να γνωρίζει 
τα πάντα. Και αυτό ήταν ανυπόφορο, και όταν έγινε εκείνη 
η σκηνή στον μικρό κήπο δίπλα στην κρήνη, έπρεπε να τον 
χωρίσει, διαφορετικά θα καταστρέφονταν, θα διαλύονταν και 
οι δυο, ήταν σίγουρη γι’ αυτό∙ παρ’ ότι κουβαλούσε μέσα της 
για χρόνια σαν βέλος καρφωμένο στην καρδιά της τη θλίψη, 
τον σπαραγμό∙ και στη συνέχεια τη φρίκη της στιγμής τότε που 
κάποιος της είπε σε ένα κονσέρτο ότι είχε παντρευτεί μια γυ-
ναίκα την οποία γνώρισε στο πλοίο που τον πήγαινε στην Ιν-
δία! Ποτέ δεν θα τα ξεχνούσε όλα αυτά! Την είχε αποκαλέσει 
ψυχρή, άκαρδη, σεμνότυφη. Ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει 
με ποιον τρόπο εκείνος ο άντρας νοιαζόταν για εκείνη. Αλλά 
οι Ινδές μάλλον καταλάβαιναν – ανόητες, ομορφούλες, χα-
ζούλες. Και σπατάλησε τον οίκτο της. Γιατί εκείνος ήταν πολύ 
ευτυχισμένος, όπως τη διαβεβαίωνε – απόλυτα ευτυχισμένος, 
αν και δεν είχε κάνει τίποτε απ’ όσα της έλεγε∙ ολόκληρη η 
ζωή του ήταν μια αποτυχία. Ακόμα και αυτό τη θύμωνε. 

Είχε φτάσει στις πύλες του Πάρκου. Κοντοστάθηκε για 
λίγο και κοίταξε τα λεωφορεία στο Πικαντίλι. 

Δεν θα έλεγε για κανέναν άνθρωπο πια στον κόσμο ότι 
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ήταν έτσι ή αλλιώς. Ένιωθε πολύ νέα και ταυτόχρονα απί-
στευτα γερασμένη. Ήταν μέσα σ’ όλα και ταυτόχρονα μακριά 
απ’ όλα, απλή παρατηρήτρια. Είχε συνεχώς την εντύπωση, 
καθώς έβλεπε τα ταξί να περνούν, ότι ήταν έξω, έξω, πέρα 
μακριά στη θάλασσα και μόνη∙ πάντα είχε την αίσθηση ότι 
ήταν πολύ, μα πολύ επικίνδυνο να ζεις έστω μια μέρα. Όχι 
πως θεω ρούσε τον εαυτό της έξυπνο ή κάτι ξεχωριστό. Δεν 
καταλάβαινε πώς κατάφερε να τα βγάλει πέρα στη ζωή με τις 
λιγοστές γνώσεις που τους μετέδωσε η φροϊλάιν Ντάνιελς. 
Δεν ήξερε τίποτε∙ ούτε γλώσσες, ούτε ιστορία∙ σπάνια διάβα-
ζε κανένα βιβλίο πια, εκτός από απομνημονεύματα λίγο πριν 
κοιμηθεί, στο κρεβάτι. Και όμως όλα αυτά την απορροφού-
σαν∙ τα ταξί που περνούσαν∙ και δεν θα έλεγε για τον Πίτερ, 
δεν θα έλεγε για τον εαυτό της είμαι αυτό, είμαι εκείνο. 

Μοναδικό της χάρισμα ήταν ότι καταλάβαινε τους ανθρώ-
πους από ένστικτο, σκέφτηκε, καθώς προχωρούσε. Αν την 
έβαζες σε ένα δωμάτιο με κάποιον, η ράχη της καμπούρια-
ζε σαν της γάτας ή γουργούριζε. Το Ντέβονσαϊρ Χάους, τα 
λουτρά, το μαγαζί με τον πορσελάνινο παπαγάλο με το ψηλό 
λοφίο, όλα τα είχε δει κάποτε φωταγωγημένα. Και θυμήθηκε 
τη Σίλβια, τον Φρεντ, τη Σάλι Σίτον – ένα σωρό ανθρώπους∙ 
και τους ολονύκτιους χορούς∙ και τα κάρα που αγκομαχού-
σαν για να πάνε στην αγορά∙ και ότι διέσχιζαν το Πάρκο με 
το αυτοκίνητο για να πάνε σπίτι. Θυμήθηκε ότι κάποτε έριξε 
ένα σελίνι στη Σερπεντάιν, τη οφιοειδή λιμνούλα στο Χάιντ 
Παρκ. Αλλά όλοι θα το θυμούνταν∙ αυτό που πιότερο αγα-
πούσε ήταν ετούτο εδώ, τώρα, μπροστά της∙ η χοντρή κυρία 
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στο ταξί. Αλήθεια, είχε καμία σημασία, αναρωτήθηκε, καθώς 
βάδιζε προς την Μποντ Στριτ, είχε σημασία που αναπόφευκτα 
κάποτε θα έπαυε να υπάρχει∙ ότι όλα θα συνεχίζονταν χωρίς 
εκείνη∙ το απεχθανόταν αυτό ή μήπως δεν την παρηγορούσε 
το να πιστεύει ότι με τον θάνατο τελείωναν όλα; Αλλά ότι κατά 
κάποιον τρόπο στους δρόμους του Λονδίνου, στην πλημμυρί-
δα και την άμπωτη των πραγμάτων, εδώ, εκεί, επιβίωσε, ο 
Πίτερ επιβίωσε, ό,τι έζησαν ο ένας για τον άλλον, ότι εκείνη 
ήταν μέρος, ήταν βέβαιη γι’ αυτό, των δέντρων της πόλης∙ του 
σπιτιού εκεί πέρα, εκείνου του κακάσχημου σπιτιού που ήταν 
έτοιμο να καταρρεύσει∙ μέρος των ανθρώπων που δεν είχε 
γνωρίσει ποτέ∙ απλωμένη σαν καταχνιά ανάμεσα στους αν-
θρώπους που γνώριζε καλά, και που τη σήκωναν στα κλαριά 
τους όπως είχε δει τα δέντρα να σηκώνουν την καταχνιά, αλλά 
τη σκόρπιζαν πάντα τόσο μακριά, τη ζωή της, την ίδια. Αλή-
θεια, τι ονειρευόταν την ώρα που κοίταζε τη βιτρίνα του κα-
ταστήματος Χάτσαρντς; Τι προσπαθούσε να ανακαλέσει στη 
μνήμη της; Ποια εικόνα λευκής χαραυγής στην εξοχή, καθώς 
διάβαζε στο ανοιχτό βιβλίο:

Μην σκιάζεσαι πια του ήλιου την καυτή ανασαιμιά, 
ούτε τη λυσσασμένη οργή της χειμωνιάς.*

Η τελευταία εποχή που βίωσε ο κόσμος είχε κάνει άντρες 
και γυναίκες να χύσουν ποτάμι τα δάκρυα. Δάκρυα και λύπες∙ 
θάρρος και απαντοχή∙ απόλυτη εντιμότητα και στωική συμπε-

* Στίχοι από τον Κυμβελίνο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. (Σ.τ.Μ.)
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ριφορά. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τη γυναίκα που θαύμαζε 
τόσο πολύ, τη λαίδη Μπέξμπορο, που εγκαινίασε τη φιλαν-
θρωπική αγορά. 

Υπήρχαν Οι εκδρομές και τα γλέντια του Τζόροκ∙ το Σφουγ-
γάρι με τη σαπουνάδα και Τα απομνημονεύματα και το Κυνήγι 
θηραμάτων στη Νιγηρία της κυρίας Άσκουιθ, όλα ορθάνοιχτα. 
Υπήρχαν εκεί ένα σωρό βιβλία, αλλά κανένα δεν της φαινό-
ταν κατάλληλο για να το πάει στην Ίβλιν Γουίτμπρεντ, στην 
κλινική. Δεν υπήρχε τίποτε που θα διασκέδαζε και θα έκανε 
αυτή την απερίγραπτη, αμίλητη μικρόσωμη γυναίκα να δεί-
ξει, τη στιγμή που θα έμπαινε μέσα η Κλαρίσα, λίγη εγκαρδιό-
τητα∙ προτού καθίσουν κάτω και αρχίσουν τη συνηθισμένη 
ατέλειωτη συζήτηση για τις γυναικείες αρρώστιες. Πόσο πολύ 
θα το ήθελε, οι άνθρωποι να έδειχναν πολύ ευχαριστημένοι 
μόλις έμπαινε μέσα, σκέφτηκε η Κλαρίσα και γύρισε πάλι 
στην Μποντ Στριτ, ενοχλημένη, επειδή ήταν ανόητο να κά-
νει πράγματα για άλλους λόγους. Καλύτερα να ήταν απ’ τους 
ανθρώπους, όπως ο Ρίτσαρντ, που έκαναν πράγματα για τον 
εαυτό τους, παρ’ ότι, σκέφτηκε, καθώς περίμενε να διασχίσει 
τον δρόμο, αυτή τις μισές φορές δεν έκανε πράγματα απλά, 
για τα ίδια τα πράγματα∙ αλλά το να κάνεις τους ανθρώπους 
να σκέφτονται ετούτο ή εκείνο αυτό ήταν εντελώς ηλίθιο, το 
ήξερε (και τότε ο τροχονόμος σήκωσε το χέρι του), γιατί κανείς 
δεν θα πιανόταν κορόιδο έστω για μια στιγμή. Ω, μακάρι να 
ξαναζούσε άλλη μια φορά! σκέφτηκε, καθώς ανέβαινε στο πε-
ζοδρόμιο, ακόμα και η εξωτερική της εμφάνιση θα ήταν δια-
φορετική!
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Πρώτ’ απ’ όλα, θα ήταν μελαχρινή σαν τη λαίδη Μπέξ-
μπορο, με πρόσωπο σουφρωμένο και πανέμορφα μάτια. Θα 
ήταν σαν τη λαίδη Μπέξμπορο, αργή και επιβλητική∙ μάλλον 
παχουλή∙ θα ενδιαφερόταν για την πολιτική σαν άντρας∙ με 
σπίτι στην εξοχή∙ πολύ αξιοπρεπής, πολύ ειλικρινής. Αντίθε-
τα, ήταν πολύ αδύνατη, σαν τσίχλα∙ είχε αστείο προσωπάκι 
με γαμψή μύτη, όμοια με ράμφος πουλιού. Ήταν αλήθεια ότι 
κρατιόταν καλά∙ και είχε όμορφα χέρια και πόδια∙ και ντυνό-
ταν ωραία, αν λάβαινε κανείς υπόψη ότι ξόδευε ελάχιστα χρή-
ματα. Αλλά τώρα τελευταία, συχνά, αυτό το σώμα (σταμάτησε 
να κοιτάξει έναν ολλανδικό πίνακα), αυτό το σώμα, με όλες 
τις δυνατότητές του, φαινόταν να μην είναι τίποτε – απολύτως 
τίποτε. Είχε την παράξενη αίσθηση ότι ήταν αόρατη∙ αθέατη∙ 
άγνωστη∙ δεν θα υπήρχε άλλος γάμος, δεν θα έκανε πια άλλα 
παιδιά, αλλά υπήρχε μόνο αυτή η εκπληκτική και μάλλον 
επίσημη πορεία με τους υπόλοιπους ανθρώπους, ανηφορίζο-
ντας την Μποντ Στριτ, και αυτή ήταν η κυρία Νταλογουέι∙ 
ούτε η Κλαρίσα πια∙ ήταν η κυρία Ρίτσαρντ Νταλογουέι. 

Η Μποντ Στριτ τη γοήτευε∙ η Μποντ Στριτ νωρίς το πρωί 
αυτή την εποχή∙ με τις σημαίες της να κυματίζουν∙ με τα κατα-
στήματά της∙ χωρίς τίποτε εντυπωσιακό∙ τίποτε λαμπερό∙ ένα 
τόπι από τουίντ ύφασμα αποκεί που ο πατέρας της αγόραζε τα 
κοστούμια του επί πενήντα χρόνια∙ λίγα μαργαριτάρια∙ σολο-
μός πάνω σε μια παγοκολόνα. 

«Αυτό είναι όλο» είπε, κοιτάζοντας το μαγαζί του ψαρά. 
«Αυτό είναι όλο» επανέλαβε, σταματώντας για μια στιγμή στη 
βιτρίνα του καταστήματος με τα γάντια όπου, πριν τον Πό-
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λεμο, μπορούσες να αγοράσεις σχεδόν τέλεια γάντια. Και ο 
γερο-θείος της, ο Γουίλιαμ, συνήθιζε να λέει ότι μια κυρία 
ξεχώριζε από τα παπούτσια και τα γάντια της. Είχε πεθάνει 
ένα πρωί στο κρεβάτι του στη μέση του Πολέμου. Είχε πει: 
«Φτάνει πια». Γάντια και παπούτσια∙ είχε πάθος με τα γάντια, 
αλλά η κόρη της, η Ελίζαμπεθ, δεν έδινε δεκάρα τσακιστή για 
τίποτε απ’ αυτά.

Δεκάρα τσακιστή, σκέφτηκε, καθώς ανηφόριζε την Μποντ 
Στριτ για να πάει σε ένα μαγαζί που της φυλούσε λουλού-
δια όποτε διοργάνωνε μια κοσμική συγκέντρωση. Η αλήθεια 
ήταν ότι η Ελίζαμπεθ νοιαζόταν μόνο για τον σκύλο της. Σή-
μερα το πρωί, όλο το σπίτι μύριζε πίσσα. Ωστόσο, καλύτερα 
ο καημένος ο Γκριζλ παρά η δεσποινίς Κίλμαν∙ καλύτερα 
σκυλοαρρώστια και πίσσα και όλα τα υπόλοιπα, παρά να κά-
θεται κλεισμένη μέσα σε ένα αποπνικτικό υπνοδωμάτιο με το 
προσευχητάρι στα χέρια! Καλύτερα οτιδήποτε άλλο, της ερ-
χόταν να πει. Αλλά μπορεί να περνούσε μια φάση, όπως είπε 
ο Ρίτσαρντ, όπως περνούν όλα τα κορίτσια. Μπορεί να ήταν 
ερωτευμένη. Όμως γιατί με τη δεσποινίδα Κίλμαν; Η οποία 
είχε περάσει πολλά, φυσικά∙ έπρεπε να δείχνει ανοχή κανείς, 
και ο Ρίτσαρντ είπε ότι ήταν πολύ ικανή, ότι είχε πράγματι 
μυαλό ιστορικού. Πάντως ήταν αχώριστες, και η Ελίζαμπεθ, 
η κόρη της, πήγε στην Αγγλικανική Εκκλησία∙ και πώς ντυ-
νόταν, πώς φερόταν στους ανθρώπους που έρχονταν να γευ-
ματίσουν, δεν νοιαζόταν διόλου για δαύτους. Από δική της 
εμπειρία πίστευε ότι η θρησκευτική έκσταση έκανε τους αν-
θρώπους σκληρούς (το ίδιο και τα διάφορα κινήματα)∙ μείω νε 
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την ένταση των συναισθημάτων τους, γιατί η δεσποινίς Κίλ-
μαν θα έκανε τα πάντα για τους Ρώσους, θα λιμοκτονούσε 
για τους Αυστριακούς, αλλά σίγουρα θα υπέβαλλε τον εαυτό 
της σε πολλά βασανιστήρια, τόσο αναίσθητη ήταν, ντυμένη μ’ 
εκείνο το πράσινο αδιάβροχο. Κάθε χρόνο το ίδιο αδιάβροχο 
φορούσε∙ και ίδρωνε∙ πέντε λεπτά στο ίδιο δωμάτιο μαζί της, 
και σε έκανε να νιώσεις την ανωτερότητά της και τη δική σου 
κατωτερότητα∙ πόσο φτωχή ήταν εκείνη∙ πόσο πλούσια ήσουν 
εσύ∙ πως εκείνη ζούσε σε ένα φτωχόσπιτο χωρίς μαξιλάρι ή 
κρεβάτι ή χαλί ή οτιδήποτε άλλο, ότι η ψυχή της είχε μαρα-
ζώσει από τη θλίψη που της προκάλεσε η απόλυσή της από 
το σχολείο κατά τη διάρκεια του Πολέμου – καημένο, φαρ-
μακωμένο, δυστυχισμένο πλάσμα! Γιατί δεν απεχθανόσουν 
την ίδια, αλλά την ιδέα της ύπαρξής της, η οποία αναμφίβολα 
είχε μαζέψει μέσα της πολλά που δεν ανήκαν στη δεσποινίδα 
Κίλμαν∙ είχε γίνει ένα φάντασμα σαν εκείνα με τα οποία πα-
λεύουμε τη νύχτα, σαν κι εκείνα που μας καβαλάνε και μας 
ρουφάνε το αίμα και τη ζωή, κυρίαρχα και τυραννικά. Διότι 
δεν υπήρχε αμφιβολία πως αν τα ζάρια ρίχνονταν άλλη μια 
φορά, και αν από πάνω ήταν το μαύρο και όχι το άσπρο, τότε 
θα την αγαπούσε τη δεσποινίδα Κίλμαν! Αλλά όχι σε τούτον 
τον κόσμο. Όχι. 

Τη βασάνιζε ωστόσο το γεγονός ότι είχε ξυπνήσει μέσα 
της εκείνο το τέρας! Ότι άκουγε κλαράκια να τσακίζονται και 
ένιωθε οπλές να ποδοπατάνε τα μύχια του κατάφυτου δάσους 
της ψυχής της∙ ότι δεν ένιωθε ποτέ απόλυτα ευχαριστημένη ή 
απόλυτα ασφαλής, γιατί ανά πάσα στιγμή το κτήνος μπορεί 
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να ξυπνούσε, αυτό το μίσος δηλαδή που, ειδικά μετά την αρ-
ρώστια της, είχε τη δύναμη να την κάνει να νιώθει άχρηστη, 
πληγωμένη στη ραχοκοκαλιά της ύπαρξής της∙ της προκα-
λούσε σωματικό πόνο, και έκανε όλη την ευχαρίστηση της 
ομορφιάς, της φιλίας, του να νιώθεις καλά, της αγάπης που 
της είχαν οι άλλοι, όλα αυτά που έκαναν το σπιτικό της έναν 
γοητευτικό βράχο, να τρέμει και να λυγίζει λες κι ένα τέρας 
είχε αρπαχτεί πραγματικά από τις ρίζες του, λες και ολόκληρη 
η αρματωσιά του περιεχομένου του δεν ήταν τίποτε άλλο από 
αγάπη για τον εαυτό της! Αυτό το μίσος! 

Ανοησίες, ανοησίες! μάλωσε τον εαυτό της, καθώς έσπρω-
χνε τις περιστρεφόμενες πόρτες του ανθοπωλείου Μάλμπερι. 

Προχώρησε, ανάλαφρη, ψηλή, ευθυτενής, και αμέσως 
έσπευσε να την υποδεχτεί η σπυριάρα δεσποινίς Πιμ, που τα 
χέρια της ήταν πάντα κατακόκκινα, λες και τα είχε συνέχεια 
μες στο κρύο νερό μαζί με τα λουλούδια.

Υπήρχαν πολλά λουλούδια: δελφίνια, μοσχομπίζελα, μά-
τσα πασχαλιές∙ και γαρίφαλα, πάρα πολλά γαρίφαλα. Υπήρ-
χαν τριαντάφυλλα∙ υπήρχαν ίριδες. Α, ναι – ανάσανε τις γλυ-
κές μυρωδιές του γήινου κήπου καθώς στεκόταν και μιλούσε 
με τη δεσποινίδα Πιμ, η οποία είχε υποχρέωση να τη βοη-
θήσει, και για την οποία πίστευε ότι ήταν ευγενική, όπως όλα 
αυτά τα χρόνια∙ πολύ ευγενική, αλλά φαινόταν πιο γερασμέ-
νη φέτος, σκέφτηκε, καθώς γύριζε το κεφάλι της πότε από τη 
μια πλευρά και πότε από την άλλη ανάμεσα στις ίριδες και στα 
ρόδα και τους θυσάνους από τις πασχαλιές που έγερναν τα κε-
φαλάκια τους, με τα μάτια της μισόκλειστα, απολαμβάνοντας, 
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μετά την οχλοβοή του δρόμου, το υπέροχο άρωμα, την εξαίσια 
δροσιά. Κι έπειτα, όταν άνοιξε τα ματόφυλλα, πόσο φρέσκα 
φάνταζαν τα τριαντάφυλλα σαν ασπρόρουχα φρεσκοπλυμέ-
να και κολλαρισμένα, βαλμένα σε ψάθινα καλάθια∙ και πόσο 
μελαγχολικά και σεμνότυφα τα κόκκινα γαρίφαλα που στέ-
κονταν με το κεφάλι ψηλά∙ και όλα τα μοσχομπίζελα μες στα 
βάζα τους, βιολετιά, κάτασπρα, υπόλευκα – λες και είχε έρθει 
το σούρουπο και κοπελιές με φορέματα από μουσελίνα είχαν 
βγει να μαζέψουν μοσχομπίζελα και ρόδα μετά από την υπέ-
ροχη καλοκαιρινή μέρα, που, με τον σκουρογάλαζο ουρανό 
της, τα δελφίνιά της, τα γαρίφαλά της, τα ζαντεντέσιά της, ένα 
φυτό που έμοιαζε με κρίνο, είχε φτάσει στο τέλος της. Και ήταν 
η στιγμή της ημέρας, μεταξύ έξι και επτά, που τα λουλούδια, 
τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, ίριδες, πασχαλιές, λάμπουν∙ κάθε 
λουλούδι θαρρείς και φλέγεται, απαλά, άδολα, στα τυλιγμένα 
με αχλύ παρτέρια τους∙ και πόσο αγαπούσε τις λευκόγκριζες 
πεταλουδίτσες που στριφογύριζαν πάνω από την κερασόπιτα, 
πάνω από τις πασχαλούδες το βράδυ!

Και καθώς πήγαινε μαζί με τη δεσποινίδα Πιμ από βάζο 
σε βάζο για να διαλέξει, ανοησίες, ανοησίες, έλεγε στον εαυτό 
της όλο και πιο απαλά, λες και όλη αυτή η ομορφιά, το άρωμα, 
το χρώμα, και η δεσποινίς Πιμ που τη συμπαθούσε, που την 
εμπιστευόταν, ήταν ένα κύμα που το άφηνε να περάσει από 
πάνω της για να παρασύρει εκείνο το μίσος, εκείνο το τέρας, 
να τα παρασύρει όλα∙ και τη σήκωνε, τη σήκωνε όλο και ψη-
λότερα όταν – ω! Μια πιστολιά ακούστηκε έξω στον δρόμο!

«Θεέ μου, αυτά τα αυτοκίνητα» είπε η δεσποινίς Πιμ, που 



Η ΚΥΡΙΑ ΝΤΑΛΟΓΟΥΕΪ 23

πήγε στη βιτρίνα για να κοιτάξει και καθώς γύριζε με ένα 
απολογητικό χαμόγελο και τα χέρια γεμάτα μοσχομπίζελα, θα 
έλεγε κανείς ότι για όλα εκείνα τα αμάξια, για όλα εκείνα τα 
λάστιχα των αυτοκινήτων ευθυνόταν η ίδια.

k k k

Η βίαιη έκρηξη που έκανε την κυρία Νταλογουέι να ανα-
πηδήσει και τη δεσποινίδα Πιμ να πάει μέχρι τη βιτρίνα 
και να ζητήσει συγγνώμη προήλθε από ένα αυτοκίνητο που 
είχε σταματήσει δίπλα στο πεζοδρόμιο, ακριβώς απέναντι 
από τη βιτρίνα του Μάλμπερι. Οι περαστικοί που σταμά-
τησαν, όπως ήταν φυσικό, και κοίταξαν πρόλαβαν να δουν 
ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό με φόντο το ανοιχτό γκρι της 
ταπετσαρίας, προτού ένα αντρικό χέρι τραβήξει τα κουρτινά-
κια, και το μόνο που φαινόταν τότε ήταν ένα τετράγωνο σε 
ανοιχτόχρωμο γκρι. 

Όμως φήμες κυκλοφόρησαν μεμιάς από τα μισά της 
Μποντ Στριτ ως την Όξφορντ Στριτ από τη μια πλευρά και ως 
το αρωματοπωλείο από την άλλη∙ πέρασαν αόρατα, αθόρυ-
βα, σαν σύννεφο, γοργά, σαν πέπλο πάνω στους λόφους, και 
πράγματι έπεσαν με την αιφνίδια σοβαρότητα και ηρεμία ενός 
σύννεφου πάνω σε πρόσωπα, τα οποία, ένα δευτερόλεπτο 
πριν, ήταν σε απόλυτη αταξία. Τώρα όμως τους είχε αγγίξει το 
φτερό του μυστηρίου∙ είχαν ακούσει τη φωνή της εξουσίας∙ το 
πνεύμα της θρησκείας είχε εξαπλωθεί με τα μάτια κλεισμένα 
σφιχτά και τα χείλη να χάσκουν ορθάνοιχτα. Όμως κανείς δεν 
γνώριζε τίνος το πρόσωπο είχαν δει. Ήταν του Πρίγκιπα της 



24 ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ

Ουαλίας, της Βασίλισσας, του Πρωθυπουργού; Τίνος πρόσω-
πο ήταν; Κανείς δεν ήξερε. 

Ο Έντγκαρ Τζ. Γουότκις, με τον σωλήνα από μολύβι* να 
κελαηδάει στην αγκαλιά του, είπε δυνατά με εξεζητημένη 
προφορά και με χιούμορ, φυσικά: «Το τουτού του Πρωθυ-
πουργού».

k k k

Ο Σέπτιμους Γουόρεν Σμιθ, ο οποίος διαπίστωσε ότι ήταν 
αδύνατο να περάσει, τον άκουσε. 

Ο Σέπτιμους Γουόρεν Σμιθ ήταν γύρω στα τριάντα, με 
χλωμό πρόσωπο, μύτη γαμψή, και φορούσε καφέ υποδήματα 
και χοντρό πανωφόρι. Τα μάτια του ήταν πρασινοκάστανα και 
είχαν εκείνο το φοβισμένο βλέμμα που κάνει εντελώς ξένους 
ανθρώπους να φοβούνται και αυτοί. Ο κόσμος έχει σηκώσει 
το μαστίγιό του. Πού θα πέσει άραγε;

Τα πάντα είχαν ακινητοποιηθεί. Ο βόμβος των κινητήρων 
ηχούσε σαν παλμός που χτυπάει ακανόνιστα σε ένα σώμα. Ο 
ήλιος είχε γίνει απίστευτα καυτός, επειδή το αυτοκίνητο είχε 
σταματήσει έξω από τη βιτρίνα του καταστήματος Μάλμπερι∙ 
ηλικιωμένες κυρίες στο πάνω μέρος των λεωφορείων άνοιξαν 
τα μαύρα παρασόλια τους∙ ένα πράσινο παρασόλι άνοιξε εδώ, 
ένα κόκκινο παρασόλι άνοιξε πιο κει με έναν κρότο ξερό. Η 

* Η συγγραφέας εννοεί ένα πνευστό μουσικό όργανο, το penny 
whistle, ένα είδος μικρού αυλού που αναφέρεται στη συνέχεια του 
κειμένου. (Σ.τ.Μ.)
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κυρία Νταλογουέι πλησίασε στη βιτρίνα με τα χέρια γεμάτα 
μοσχομπίζελα και κοίταξε έξω με μια έκφραση απορίας στο 
ρόδινο μουτράκι της. Όλοι κοίταζαν το αυτοκίνητο. Ο Σέπτι-
μους κοίταζε. Νεαροί ποδηλάτες σταματούσαν απότομα. Δη-
μιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και το αυτοκίνητο 
στεκόταν εκεί, με τραβηγμένα τα κουρτινάκια που πάνω τους 
υπήρχε ένα περίεργο σχέδιο, κάτι σαν δέντρο, σκέφτηκε ο Σέ-
πτιμους, και το γεγονός ότι η προσοχή όλων επικεντρώθηκε 
σε ένα συγκεκριμένο σημείο μπροστά στα μάτια του, λες και 
κάτι φρικτό είχε αναδυθεί στην επιφάνεια έτοιμο να τυλιχτεί 
στις φλόγες τον τρόμαξε. Εγώ έχω μπλοκάρει τον δρόμο, σκέ-
φτηκε. Αυτόν δεν κοιτούσαν, αυτόν δεν έδειχναν, αυτόν δεν 
ζύγιζαν με το βλέμμα, έτσι όπως ήταν καρφωμένος στο πεζο-
δρόμιο, για κάποιον σκοπό; Αλλά για ποιον σκοπό;

«Ας προχωρήσουμε, Σέπτιμους» είπε η σύζυγός του, μια 
μικρόσωμη γυναίκα, με μεγάλα μάτια σε ένα κιτρινιάρικο μα-
κρουλό πρόσωπο∙ Ιταλίδα. 

Και η Λουκρέτσια δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της 
από το αυτοκίνητο και από το δέντρο στα κουρτινάκια. Μή-
πως ήταν η Βασίλισσα εκεί μέσα – η Βασίλισσα που είχε βγει 
για ψώνια;

Ο οδηγός, ο οποίος πότε άνοιγε κάτι, πότε γύριζε κάτι, πότε 
έκλεινε κάτι, επέστρεψε στη θέση του. 

«Έλα» είπε η Λουκρέτσια. 
Αλλά ο σύζυγός της, γιατί ήταν παντρεμένοι τέσσερα ή πέ-

ντε χρόνια, αναπήδησε και άρχισε να βαδίζει, λέγοντας θυμω-
μένα: «Εντάξει!» λες και τον είχε διακόψει από κάτι. 
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Ο κόσμος πρέπει να το παρατήρησε∙ ο κόσμος πρέπει να 
το είδε. Ο κόσμος, σκέφτηκε εκείνη, κοιτάζοντας τους ανθρώ-
πους που είχαν το βλέμμα στραμμένο στο αυτοκίνητο. Οι Εγ-
γλέζοι, με τα παιδιά τους, τα άλογά τους και τα ρούχα τους, 
που θαύμαζε κατά κάποιον τρόπο. Αλλά είχαν γίνει «κόσμος» 
τώρα, επειδή ο Σέπτιμους είχε πει: «Θα αυτοκτονήσω». Ήταν 
φοβερό αυτό που είπε. Μήπως τον είχαν ακούσει; Κοίταξε το 
πλήθος. Βοήθεια, βοήθεια, θέλησε να φωνάξει στους βοηθούς 
των χασάπηδων και στις γυναίκες. Βοήθεια! Μόλις πέρυσι 
το φθινόπωρο, εκείνη και ο Σέπτιμους στέκονταν στην απο-
βάθρα τυλιγμένοι με την ίδια κάπα και ο Σέπτιμους διάβαζε 
εφημερίδα αντί να μιλάει, και τότε εκείνη του την άρπαξε και 
γέλασε κοροϊδευτικά στον ηλικιωμένο κύριο που τους είδε! 
Αλλά την αποτυχία οφείλεις να την κρύβεις. Έπρεπε να τον 
πάρει μακριά αποκεί, σε κάποιο πάρκο. 

«Τώρα θα περάσουμε τον δρόμο» είπε εκείνη. 
Είχε το δικαίωμα να τον πιάσει αγκαζέ, έστω και χωρίς συ-

ναίσθημα από μέρους του. Θα της πετούσε, σ’ αυτήν που ήταν 
τόσο αφελής, τόσο παρορμητική, είκοσι τεσσάρων ετών μόνο, 
χωρίς φίλους στην Αγγλία, σ’ αυτήν που είχε εγκαταλείψει 
την Ιταλία για το χατίρι του, ένα κόκαλο.

Το αυτοκίνητο με τα κουρτινάκια τραβηγμένα και με αέρα 
ανεξιχνίαστης επιφυλακτικότητας προχώρησε προς το Πικα-
ντίλι, με τα μάτια όλων στραμμένα επάνω του και με τον ίδιο 
απροσδιόριστο σεβασμό αποτυπωμένο ακόμη στα πρόσωπα 
των ανθρώπων εκατέρωθεν του δρόμου για τη Βασίλισσα, 
τον Πρίγκιπα ή τον Πρωθυπουργό, κανείς δεν ήξερε. Το ίδιο 
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το πρόσωπο το είχαν δει μόνο μια φορά τρεις άνθρωποι για 
λίγα δευτερόλεπτα. Ακόμα και το φύλο ήταν υπό αμφισβή-
τηση. Όμως δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι κάποιο σημα-
ντικό πρόσωπο ήταν εκεί μέσα. Κάποιο σημαντικό πρόσωπο 
κατηφόριζε, κρυμμένο, την Μποντ Στριτ, σε απόσταση ανα-
πνοής από τους κοινούς θνητούς, οι οποίοι, ίσως για πρώτη 
και τελευταία φορά στη ζωή τους, βρέθηκαν σε τόσο κοντινή 
απόσταση από την Αυτής Μεγαλειότητα της Αγγλίας, από 
το σταθερό σύμβολο του κράτους, που την ταυτότητά του θα 
μάθαιναν οι περίεργοι αρχαιολόγοι, κοσκινίζοντας τα ερείπια, 
όταν το Λονδίνο θα ήταν ένα χορταριασμένο μονοπάτι και 
όλοι όσοι προχωρούν βιαστικά στο πεζοδρόμιο αυτό το πρωι-
νό της Παρασκευής θα ήταν μόνο κόκαλα με μερικές βέρες 
ανάμεσα στις στάχτες τους και με χρυσά σφραγίσματα σε αμέ-
τρητα σαπισμένα δόντια. Τότε θα γινόταν γνωστό ποιο ήταν 
το πρόσωπο στο αυτοκίνητο. 

Πιθανόν να είναι η Βασίλισσα, σκέφτηκε η κυρία Ντα-
λογουέι, βγαίνοντας από το Μάλμπερι με τα λουλούδια στα 
χέρια∙ η Βασίλισσα. Και για ένα δευτερόλεπτο πήρε ύφος γε-
μάτο αξιοπρέπεια καθώς στεκόταν δίπλα στο ανθοπωλείο στη 
λιακάδα, ενώ το αυτοκίνητο περνούσε ένα βήμα μακριά της 
με τα κουρτινάκια τραβηγμένα. Η βασίλισσα πήγαινε σε κά-
ποιο νοσοκομείο∙ η βασίλισσα πήγαινε να εγκαινιάσει κάποια 
φιλανθρωπική αγορά, σκέφτηκε η Κλαρίσα. 

Ο συνωστισμός ήταν πολύ μεγάλος για κείνη την ώρα της 
ημέρας. Λορντς, Άσκοτ, Χέρλινχαμ, τι συνέβαινε; αναρωτή-
θηκε, επειδή ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος. Οι μεσαίες τά-
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ξεις της Βρετανίας, που κάθονταν στα πλάγια στο πάνω μέρος 
των λεωφορείων με δέματα και ομπρέλες, ναι, και με γούνες, 
ακόμα και μια μέρα σαν αυτή. Και ήταν, σκέφτηκε, πιο γελοίοι, 
πιο αταίριαστοι από οτιδήποτε θα μπορούσε να διανοηθεί κα-
νείς∙ και η ίδια η Βασίλισσα σταμάτησε∙ η ίδια η Βασίλισσα 
αδυνατούσε να περάσει. Η Κλαρίσα είχε σταματήσει στη μια 
πλευρά της Μπρουκ Στριτ∙ ο σερ Τζον Μπάκχερστ, ο γερο-
δικαστής, από την άλλη, με το αυτοκίνητο ανάμεσά τους (ο 
σερ Τζον εφάρμοζε χρόνια τους νόμους και του άρεσαν οι κα-
λοντυμένες γυναίκες) όταν ο οδηγός, γέρνοντας ελαφρά, κάτι 
είπε ή έδειξε στον τροχονόμο, και αυτός χαιρέτησε, κούνησε το 
κεφάλι του και υποχρέωσε το λεωφορείο να κάνει στην άκρη, 
και έτσι το αυτοκίνητο πέρασε. Αργά και αθόρυβα συνέχισε 
τον δρόμο του. 

Η Κλαρίσα μάντεψε∙ η Κλαρίσα ήξερε φυσικά∙ είχε δει 
κάτι άσπρο, μαγικό, κυκλικό, στο χέρι του λακέ, έναν δίσκο 
με ένα όνομα χαραγμένο –της Βασίλισσας, του Πρίγκιπα της 
Ουα λίας, του Πρωθυπουργού;– το οποίο με τη δύναμη της 
λάμψης του πέρασε σαν αστραπή (η Κλαρίσα το είδε να μι-
κραίνει, να εξαφανίζεται), για να αστράψει ανάμεσα σε πολυε-
λαίους, σε λαμπερά αστέρια, σε στήθη κορδωτά που έφεραν το 
παράσημο με τα φύλλα της δρυός, στον Χιου Γουίτμπρεντ και 
όλους τους συναδέλφους του, στους τζέντλεμαν της Αγγλίας, 
εκείνο το βράδυ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Και η Κλα-
ρίσα επίσης ετοίμαζε μια γιορτή. Το σώμα της έγινε άκαμπτο 
για λίγο∙ θα στεκόταν λοιπόν στην κορυφή της σκάλας της. 

Το αυτοκίνητο είχε φύγει, αλλά είχε αφήσει έναν ελαφρύ 



Η ΚΥΡΙΑ ΝΤΑΛΟΓΟΥΕΪ 29

κυματισμό που διέτρεξε τα γαντάδικα, τα καπελάδικα και τα 
ραφτάδικα εκατέρωθεν της Μποντ Στριτ. Επί τριάντα δεύτερα 
όλα τα κεφάλια στράφηκαν προς την ίδια κατεύθυνση – προς 
τη βιτρίνα. Οι κυρίες που διάλεγαν γάντια –έπρεπε να είναι 
μέχρι τον αγκώνα ή πιο πάνω, σε χρώμα λεμονί ή σε ανοιχτό 
γκρι;– σταμάτησαν∙ λίγο πριν τελειώσουν τη φράση τους, κάτι 
συνέβη. Κάτι τόσο ανάξιο λόγου υπό φυσιολογικές συνθή-
κες, ώστε κανένα μαθηματικό όργανο, έστω κι αν ήταν ικα-
νό να εκπέμπει κραδασμούς στην Κίνα, δεν θα μπορούσε να 
καταγράψει τη δόνησή του∙ παρ’ όλα αυτά η πληρότητά του 
ήταν εκπληκτική και η έλξη του στον απλό κόσμο συναισθη-
ματικά φορτισμένη∙ και αυτό γιατί σε όλα τα καπελάδικα και 
τα ραφτάδικα ξένοι αλληλοκοιτάζονταν και σκέφτονταν τους 
νεκρούς∙ τη σημαία∙ την Αυτοκρατορία. Γιατί σε μια παμπ 
σε έναν παράδρομο, κάποιος άποικος έβρισε τον Οίκο των 
Γουίνδσορ, γεγονός που οδήγησε σε λογομαχία, σε σπασμένα 
ποτήρια μπίρας και σε γενική συμπλοκή, που αντήχησε πε-
ρίεργα στον δρόμο και έφτασε στ’ αυτιά των κοριτσιών που 
αγόραζαν λευκά εσώρουχα στολισμένα με άσπρες κορδέλες. 
Γιατί καθώς καταλάγιαζε η επιφανειακή αναταραχή του πε-
ραστικού αυτοκινήτου έξυσε κάτι πολύ πιο βαθύ.

Διασχίζοντας απαλά την Πικαντίλι, το αυτοκίνητο έστρι-
ψε στη Σεντ Τζέιμς Στριτ. Ψηλοί άντρες, ρωμαλέοι άντρες, 
καλοντυμένοι άντρες με τα φράκα και τα λευκά μπλαστρόν 
τους, με τα μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω, οι οποίοι, για 
λόγους αδιευκρίνιστους, στέκονταν στο κυκλικό μπαλκόνι του 
Μπρουκς με τα χέρια πίσω, πάνω από τις ουρές των φράκων 
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τους, κοιτάζοντας έξω, αντιλήφθηκαν ενστικτωδώς ότι κάποιο 
σημαντικό πρόσωπο περνούσε και το απαλό φως της αθάνα-
της παρουσίας έπεσε πάνω τους όπως είχε πέσει πάνω στην 
Κλαρίσα Νταλογουέι. Στάθηκαν αμέσως προσοχή, έλυσαν τα 
χέρια, σαν να ήταν έτοιμοι να ακολουθήσουν τον ηγεμόνα 
τους, αν χρειαζόταν, στην μπούκα του κανονιού, όπως είχαν 
κάνει οι πρόγονοί τους πριν από αυτούς. Οι λευκές προτομές 
και τα τραπεζάκια στο βάθος που ήταν γεμάτα με τεύχη του 
Τάτλερ και μπουκάλια με σόδα φαίνονταν να επιδοκιμάζουν∙ 
φαίνονταν να δείχνουν τα καλαμπόκια που λικνίζονταν στον 
αέρα και τα αρχοντικά της Αγγλίας∙ και να αντηχούν τον ελα-
φρύ θόρυβο από τις ρόδες των αυτοκινήτων, όπως οι τοίχοι 
μιας στοάς αντιγυρίζουν μια φωνή, την ταξιδεύουν και την 
κάνουν να ηχεί δυνατά στην απεραντοσύνη ενός καθεδρικού 
ναού. Τυλιγμένη στο σάλι της, η Μόλι Πρατ με τα λουλούδια 
της πάνω στο πεζοδρόμιο ευχήθηκε να είναι καλά το αγα-
πητό παιδί (σίγουρα ήταν ο Πρίγκιπας της Ουαλίας) και θα 
είχε πετάξει το αντίτιμο ενός ποτηριού μπίρας –ένα μπου-
κέτο τριαντάφυλλα– στη Σεντ Τζέιμς Στριτ από καθαρή ευ-
χαρίστηση και περιφρόνηση στη φτώχεια, αν δεν είχε δει τη 
ματιά του αστυνομικού καρφωμένη επάνω της, γεγονός που 
αποθάρρυνε τη γριά Ιρλανδέζα να δείξει την πίστη και την 
αφοσίωσή της. Οι φρουροί στη Σεντ Τζέιμς χαιρέτησαν∙ ο 
αστυνομικός της βασίλισσας Αλεξάνδρας κούνησε το κεφάλι 
επιδοκιμαστικά. 

Εν τω μεταξύ, ένα μικρό πλήθος είχε συγκεντρωθεί στις 
πύλες των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. Με απάθεια, αλλά με 
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εμπιστοσύνη, φτωχοί άνθρωποι όλοι τους, περίμεναν∙ κοίτα-
ζαν προς τα Ανάκτορα, όπου κυμάτιζε η σημαία, τη Βικτορία, 
που δέσποζε πάνω στο βάθρο της, θαύμαζαν τα σιντριβάνια 
της, τα γεράνια της∙ ξεχώριζαν πότε το ένα αυτοκίνητο πότε το 
άλλο που περνούσαν στη Μολ∙ έδειχναν τη συμπάθειά τους, 
μάταια, στους βουλευτές που είχαν βγει βόλτα με τα αμάξια 
τους∙ έπαιρναν πίσω ατόφιο τον φόρο τιμής τους καθώς περ-
νούσε το ένα αυτοκίνητο ή το άλλο∙ και στο διάστημα αυτό 
άφηναν τη φήμη να συσσωρεύεται στις φλέβες τους και να 
συγκλονίζει τα νεύρα των μηρών τους στη σκέψη ότι κάποιο 
μέλος της βασιλικής οικογένειας τους κοιτούσε∙ της Βασίλισ-
σας να κλίνει την κεφαλή∙ του Πρίγκιπα να χαιρετά∙ στη σκέ-
ψη της υπέροχης ζωής που χάρισαν οι ουρανοί στους βασι-
λιάδες∙ στη σκέψη των αυλικών και των βαθιών υποκλίσεων∙ 
του παλιού κουκλόσπιτου της Βασίλισσας∙ της πριγκίπισσας 
Μαίρης που είχε παντρευτεί έναν Άγγλο, και του Πρίγκι-
πα – α! Ο Πρίγκιπας, που έμοιαζε τόσο πολύ, όπως έλεγαν, 
στον βασιλιά Εδουάρδο, μόνο που ήταν πολύ πιο αδύνατος. Ο 
Πρίγκιπας ζούσε στο Σεντ Τζέιμς, αλλά μπορεί να είχε έρθει 
το πρωί να επισκεφτεί τη μητέρα του. 

Τουλάχιστον, αυτό είπε η Σάρα Μπλέτσιλ με το μωρό της 
αγκαλιά, πατώντας μια στα δάχτυλα και μια στη φτέρνα του 
ενός ποδιού λες και βρισκόταν μπροστά στην προστατευτική 
σήτα του τζακιού της στο Πίμλικο, αλλά χωρίς να παίρνει τα 
μάτια της από τη Μολ, ενώ η Έμιλι Κόουτς κοίταζε ερευνη-
τικά τα παράθυρα των Ανακτόρων και σκεφτόταν τις υπηρέ-
τριες, τις αμέτρητες υπηρέτριες, τα υπνοδωμάτια, τα αμέτρητα 
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υπνοδωμάτια. Το πλήθος, στο οποίο ήρθαν να προστεθούν 
ένας ηλικιωμένος τζέντλεμαν με ένα μικροκαμωμένο σκο-
τσέζικο τεριέ και άλλοι αργόσχολοι, μεγάλωνε. Ο κοντούλης 
κύριος Μπάουλι, ο οποίος είχε δωμάτια στο Όλμπανι και είχε 
σφραγίσει με κερί τις πιο βαθιές πηγές της ζωής, αλλά που πι-
θανόν να ξεβούλωναν αιφνίδια, άτοπα, συναισθηματικά από 
ένα τέτοιο θέαμα –φτωχές γυναίκες που περίμεναν να δουν 
τη Βασίλισσα να περνά∙ φτωχές γυναίκες, καλά παιδάκια, ορ-
φανά, χήρες, ο Πόλεμος (αίσχος!)– ένιωσε τα μάτια του να 
βουρκώνουν. Ένα θερμό αεράκι φύσηξε στη λεωφόρο Μολ, 
πέρασε ανάμεσα από τα αδύναμα δέντρα, προσπέρασε τους 
μπρούντζινους ήρωες, έπαιξε με μια σημαιούλα που κυμάτιζε 
στο βρετανικό στήθος του κυρίου Μπάουλι κι εκείνος σήκωσε 
το καπέλο του καθώς το αυτοκίνητο έστριψε με κατεύθυνση τη 
λεωφόρο Μολ και το κράτησε ψηλά καθώς το αμάξι πλησίαζε∙ 
και άφησε τις φτωχές μητέρες του Πίμλικο να τον στριμώξουν, 
ενώ εκείνος στεκόταν με τον κορμό ολόρθο. Το αυτοκίνητο 
φάνηκε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο






