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1801. Μόλις γύρισα από μια επίσκεψη στον σπιτονοικοκύρη 
μου – τον μοναχικό γείτονα με τον οποίο θα είχα πάρε δώσε. 
Σίγουρα είναι όμορφος ετούτος ο τόπος! Σε όλη την Αγγλία, 
δεν νομίζω ότι θα έβρισκα ένα μέρος τόσο απομακρυσμένο 
από τη βαβούρα της κοινωνικής ζωής. Εδώ είναι ο παράδει-
σος του μισανθρώπου, και ο κύριος Χίθκλιφ κι εγώ είμαστε 
ένα απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι για να μοιραστούμε αυτή την 
ερημιά. Σπουδαίος τύπος! Πού να το φανταστεί πόσο τον συ-
μπάθησα όταν είδα τα μαύρα μάτια του να με κοιτάζουν γε-
μάτα καχυποψία κάτω από τα πυκνά του φρύδια, καθώς πλη-
σίαζα, κι όταν τα δάχτυλά του βρήκαν καταφύγιο, με ζηλευτή 
αποφασιστικότητα, ακόμα πιο βαθιά στο γιλέκο του, καθώς 
συστηνόμουν. 

«Ο κύριος Χίθκλιφ;» ρώτησα.
Απάντησε με ένα κούνημα της κεφαλής.
«Είμαι ο κύριος Λόκγουντ, ο νέος νοικάρης σας, κύριε. Έλα-

βα την τιμή να σας επισκεφθώ το συντομότερο δυνατό αμέσως 
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μετά την άφιξή μου, για να εκφράσω την ελπίδα ότι η επιμονή 
μου να αποκτήσω τη χρήση του Θράσκρος Γκρέιντζ δεν σας 
ενόχλησε. Χτες έμαθα πως ήσασταν προβληματισμένος…»

«Το Θράσκρος Γκρέιντζ είναι δικό μου, κύριε» με διέκο-
ψε, με έναν μορφασμό δυσαρέσκειας. «Δεν θα επέτρεπα να με 
ενοχλήσει κανείς, αν μπορούσα να το αποφύγω. Περάστε!»

Το «περάστε» το είπε μέσα από τα δόντια του σαν να με 
διαολόστελνε. Ακόμα και η καγκελόπορτα που πάνω της 
ακουμπούσε δεν έδειχνε ιδιαίτερα φιλόξενη. Η περίσταση 
ωστόσο με έκανε να δεχτώ την πρόσκληση. Ένιωσα ενδια-
φέρον γι’ αυτό τον άνθρωπο που φαινόταν πιο μονόχνοτος κι 
από μένα.

Όταν είδε το στήθος του αλόγου μου να σπρώχνει απα-
λά την καγκελόπορτα, την ξεμαντάλωσε επιτέλους και μετά 
προη γήθηκε στο μονοπάτι σκυθρωπός, φωνάζοντας καθώς 
μπαίναμε στην αυλή: «Ιωσήφ, πάρε το άλογο του κυρίου 
Λόκγουντ και φέρε μας πάνω λίγο κρασί».

Μάλλον ο γέρος αποτελεί όλο το υπηρετικό προσωπικό, 
σκέφτηκα ακούγοντας τη σύνθετη διαταγή. Γι’ αυτό το χορτά-
ρι φυτρώνει ανάμεσα στις πλάκες και οι αγελάδες κλαδεύουν 
μόνες τους τους φράχτες.

Ο Ιωσήφ ήταν ηλικιωμένος, ναι, γέρος, θα έλεγα, πολύ 
γέρος, αλλά κοτσονάτος και δυνατός. «Ο Θεός να μας βοηθή-
σει!» μονολόγησε χαμηλόφωνα, οργισμένος και δυσαρεστη-
μένος, καθώς έπαιρνε το άλογό μου. Στο μεταξύ, με κοιτούσε 
με τόσο ξινισμένο ύφος, που με συμπόνια σκέφτηκα ότι θα 
χρειαζόταν τη θεία βοήθεια για να χωνέψει το φαΐ του και ότι 



ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ YΨΗ 9

εκείνη η ευσεβής αναφώνηση δεν είχε σχέση με την αναπά-
ντεχη επίσκεψή μου.

Το υποστατικό του κυρίου Χίθκλιφ λέγεται «Ανεμοδαρμέ-
να Ύψη». Το επίθετο «ανεμοδαρμένα» περιγράφει τις ακραίες 
καιρικές συνθήκες στις οποίες είναι εκτεθειμένο αυτό το μέρος, 
όταν το δέρνει η καταιγίδα. Σίγουρα οι ένοικοι έχουν τέλειο 
εξαερισμό όλες τις εποχές. Μπορείς να μαντέψεις τη δύναμη 
του βοριά, όταν φυσάει πάνω από τη στέγη, από τα λιγοστά 
έλατα που γέρνουν κουτσουρεμένα στη μια άκρη του σπιτιού 
και από μια σειρά αχαμνούς θάμνους που στρέφουν μονόπα-
ντα τα κλωνάρια τους, θαρρείς και ζητούν ελεημοσύνη από 
τον ήλιο. Ευτυχώς, ο αρχιτέκτονας είχε τη διορατικότητα να το 
χτίσει γερό· τα στενά παραθύρια του είναι βαθιά χωμένα στον 
τοίχο και οι γωνιές έχουν ενισχυθεί απέξω με μεγάλες πέτρες.

Προτού περάσω το κατώφλι, σταμάτησα για να θαυμάσω 
τα παράξενα σκαλίσματα που κοσμούσαν την πρόσοψη και 
κυρίως την κεντρική είσοδο. Από πάνω, ανάμεσα σ’ ένα σμή-
νος σαθρούς γρύπες και ξεδιάντροπα παιδόπουλα, διέκρινα τη 
χρονολογία «1500» και το όνομα «Έρτον Έρνσο». Θα έκανα 
κάποια σχόλια και θα ζητούσα ίσως από τον δύστροπο ιδιο-
κτήτη να μου πει εν συντομία την ιστορία του σπιτιού, αλλά 
ο τρόπος που στεκόταν στην πόρτα φαινόταν να απαιτεί την 
ταχύτατη είσοδό μου ή την άμεση αποχώρησή μου, και δεν 
είχα καμία διάθεση να δοκιμάσω την υπομονή του προτού 
ρίξω μια ματιά στο άδυτό του.

Μπήκαμε απευθείας στο καθιστικό της οικογένειας, χωρίς 
να διασχίσουμε πρώτα κάποιον προθάλαμο ή διάδρομο. Σε 
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τούτα τα μέρη, αυτό τον χώρο τον αποκαλούν κατεξοχήν «το 
σπίτι». Περιλαμβάνει συνήθως την κουζίνα και τη σάλα. Αλλά 
στα Ανεμοδαρμένα Ύψη η κουζίνα προφανώς είχε αποσυρ-
θεί σε άλλο σημείο του σπιτιού, γιατί άκουσα κουβεντολόι και 
θόρυβο πιατικών στο βάθος. Εξάλλου, δεν έβλεπα σημάδια 
από ψήσιμο, τηγάνισμα ή μαγείρεμα στο μεγάλο τζάκι, ούτε 
λάμψη από χάλκινες χύτρες και τσίγκινα τρυπητά στους τοί-
χους. Μόνο σε μια άκρη αστραφτοκοπούσαν πελώρια γανω-
μένα πιάτα ανακατεμένα με ασημένιες κανάτες και κύπελλα, 
που υψώνονταν σε σειρές σε έναν μεγάλο δρύινο κομό που 
άγγιζε το ταβάνι. Το τελευταίο δεν είχε δει ποτέ μπογιά πάνω 
του και απλωνόταν γυμνό στο παρατηρητικό μάτι, εκτός από 
ένα σημείο που το έκρυβε ένα ξύλινο πλαίσιο φορτωμένο με 
μπισκότα από βρόμη και αρμαθιές από πόδια βοδινά, αρνίσια 
και χοιρινά. Πάνω από το τζάκι υπήρχαν διάφορα απειλητικά 
όπλα και δυο πιστόλια. Κι αντί για άλλη διακόσμηση, τρία 
τενεκεδένια κουτιά σε έντονα χρώματα ήταν αραδιασμένα στο 
ράφι του. Το πάτωμα ήταν από λεία λευκή πέτρα. Οι καρέ-
κλες με τις ψηλές ράχες, πρωτόγονες κατασκευές, ήταν βαμ-
μένες πράσινες· δυο τρεις άλλες βαριές και μαύρες κρύβονταν 
στη σκιά. Στο θολωτό κάτω μέρος του κομό ήταν ξαπλωμένο 
ένα τεράστιο καφεκόκκινο θηλυκό κυνηγόσκυλο, μ’ ένα κο-
πάδι κουτάβια ολόγυρά του, ενώ κι άλλα σκυλιά τριγύριζαν 
σε άλλες γωνιές.

Το σπίτι και η επίπλωση δεν είχαν τίποτε το εξαιρετικό, λες 
και ανήκαν σε έναν ντόπιο γαιοκτήμονα του βορρά, ξεροκέ-
φαλο, με γερά μέλη που αναδεικνύονταν από την κιλότα και 
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τις γκέτες του. Έναν τέτοιο τύπο, καθισμένο στην πολυθρόνα 
του, με ένα κύπελλο γεμάτο αφρισμένη μπίρα στο στρογγυλό 
τραπέζι μπροστά του, μπορείς να τον συναντήσεις σε οποια-
δήποτε περιοδεία σου σε απόσταση εννιά δέκα χιλιομέτρων 
γύρω από αυτούς τους λόφους, αν πας την κατάλληλη ώρα 
μετά το δείπνο. Αλλά ο κύριος Χίθκλιφ αποτελεί χτυπητή 
αντίθεση με το σπιτικό του και τον τρόπο ζωής του. Είναι με-
λαψός σαν τσιγγάνος στην όψη, αλλά αριστοκράτης στο ντύσι-
μο και στους τρόπους – ή τουλάχιστον όσο αριστοκράτης μπο-
ρεί να είναι ένας αρχοντοχωριάτης. Λίγο ατημέλητος ίσως, 
αλλά μάλλον του πάει αυτή η αφροντισιά, γιατί έχει στητή 
και ωραία κορμοστασιά. Μόνο που φαίνεται λίγο στρυφνός. 
Πιθανόν κάποιοι να τον κατηγορούσαν για αλαζονεία. Μια 
ευαίσθητη χορδή μέσα μου μου λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 
Ξέρω από ένστικτο ότι η επιφυλακτικότητά του πηγάζει από 
την αποστροφή του για τις επιδεικτικές εκδηλώσεις των συ-
ναισθημάτων και τις εκφράσεις αμοιβαίας ευγένειας. Με την 
ίδια μυστικοπάθεια θ’ αγαπάει και θα μισεί, και θα το θεωρού-
σε παράλογο ν’ αγαπηθεί και να μισηθεί δεύτερη φορά. Αλλά 
προτρέχω πολύ· αποδίδω αφειδώς δικές μου ιδιότητες σ’ εκεί-
νον. Ο κύριος Χίθκλιφ μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικούς 
λόγους από μένα για να μην ανοίγεται όταν κάνει μια νέα 
γνωριμία. Ας ελπίσουμε ότι η ιδιοσυγκρασία μου είναι μονα-
δική. Η αγαπητή μου μητέρα έλεγε ότι δεν θα έφτιαχνα ποτέ 
δικό μου σπιτικό και μόλις το περασμένο καλοκαίρι αποδεί-
χτηκε ότι ήμουν εντελώς ανάξιος για κάτι τέτοιο. 

Ενώ απολάμβανα ήδη έναν μήνα τον ωραίο καιρό σε 
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μια παραλία, γνώρισα το πιο εκπληκτικό πλάσμα. Αληθινή 
θεά στα μάτια μου, όσο δεν με πρόσεχε. Ποτέ δεν της μίλησα 
για έρωτα με λόγια, αλλά, αν τα βλέμματα είχαν μιλιά, και ο 
πιο ανόητος θα καταλάβαινε ότι ήμουν ερωτευμένος μέχρι τα 
μπούνια. Στο τέλος το κατάλαβε κι αυτή και ανταπέδωσε το 
βλέμμα – το ωραιότερο βλέμμα που θα μπορούσε να φαντα-
στεί κανείς. Κι εγώ τι έκανα; Ντρέπομαι που το λέω, αλλά 
κλείστηκα στο καβούκι μου σαν σαλιγκάρι. Σε κάθε ματιά γι-
νόμουν όλο και πιο ψυχρός, όλο και πιο απόμακρος. Τελικά 
η καημενούλα πίστεψε ότι γελάστηκε και, ντροπιασμένη για 
το υποθετικό λάθος της, έπεισε τη μητέρα της να φύγουν. Με 
αυτή την περίεργη συμπεριφορά μου, κέρδισα τη φήμη του 
άσπλαχνου. Αλλά μόνο εγώ ξέρω ότι διόλου δεν μου αξίζει.

Κάθισα σε μια καρέκλα κοντά στο τζάκι, απέναντι από αυτή 
στην οποία κατευθυνόταν ο σπιτονοικοκύρης μου, και γέμισα 
ένα κενό σιωπής προσπαθώντας να χαϊδέψω τη σκύλα, που 
είχε αφήσει τα κουτάβια της και μύριζε τα πόδια μου, με το χείλι 
ανασηκωμένο και τα άσπρα δόντια της έτοιμα να δαγκώσουν. 
Το χάδι μου προκάλεσε ένα μακρόσυρτο γρύλισμα.

«Καλύτερα ν’ αφήσετε ήσυχο το σκυλί» γρύλισε και ο κύ-
ριος Χίθκλιφ, χτυπώντας το πόδι στις πλάκες για να επιβάλει 
την τάξη. «Δεν είναι συνηθισμένη σε χάδια, δεν είναι σκυλί 
του καναπέ». Ύστερα προχώρησε σε μια πλαϊνή πόρτα και 
φώναξε πάλι: «Ιωσήφ!».

Ο Ιωσήφ κάτι μουρμούρισε από το βάθος του κελαριού, 
αλλά δεν καταδέχτηκε ν’ ανέβει. Έτσι, ο κύριός του κατέβη-
κε κάτω, αφήνοντάς με παρέα με τη βίαιη σκύλα και άλλα 
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δυο άγρια μαλλιαρά τσοπανόσκυλα, που μοιράζονταν μαζί 
της ζηλόφθονα τον έλεγχο πάνω σε κάθε κίνησή μου. Επει-
δή δεν είχα καμία όρεξη να έρθω σε επαφή με τις δοντάρες 
τους, κάθισα ακίνητος. Αλλά πιστεύοντας ότι δεν θα καταλά-
βαιναν τις σιωπηρές προσβολές, άρχισα δυστυχώς να κάνω 
μορφασμούς και τσαλιμάκια στο τρίο. Ένας μορφασμός μου 
όμως φαίνεται ότι ενόχλησε πολύ τη μαντάμ, γιατί ξαφνικά 
εξαγριώθηκε και μ’ ένα πήδημα βρέθηκε στα γόνατά μου. 
Την έσπρωξα και έβαλα ανάμεσά μας το τραπέζι. Αυτή η κί-
νηση ξεσήκωσε όλο το σκυλολόι· μισή ντουζίνα τετράποδοι 
δαίμονες, διαφόρων μεγεθών και ηλικιών, εμφανίστηκαν 
από τα κρησφύγετά τους στο κέντρο της μάχης. Τα πόδια 
μου και τα φύλλα του πανωφοριού μου έγιναν αντικείμενα 
επίθεσης. Καθώς απέκρουα τους μεγαλύτερους μαχητές όσο 
καλύτερα μπορούσα με τη μασιά, αναγκάστηκα να ζητήσω 
βοήθεια δυνατά από κάποιον ένοικο του σπιτιού για την 
αποκατάσταση της τάξης. 

Ο κύριος Χίθκλιφ και ο υπηρέτης του άρχισαν να ανεβαί-
νουν τα σκαλιά του κελαριού με εκνευριστική απάθεια. Δεν 
νομίζω ότι κινήθηκαν ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορα από το 
συνηθισμένο, παρ’ ότι στη σάλα γινόταν χαλασμός από γα-
βγίσματα και δαγκώματα. Ευτυχώς, κάποιος από την κουζίνα 
έδρασε πιο γρήγορα. Μια γεροδεμένη κυρά, με ανασηκω-
μένο το μεσοφόρι, ξεμανίκωτη και με φλογισμένα μάγουλα, 
όρμησε ανάμεσά μας κραδαίνοντας ένα τηγάνι. Και χρησιμο-
ποίησε αυτό το όπλο και τη γλώσσα της τόσο αποτελεσματικά, 
ώστε η θύελλα κόπασε ως διά μαγείας κι απόμεινε εκείνη στη 
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μέση, με το στήθος να ανεβοκατεβαίνει σαν θάλασσα ύστερα 
από σάλο φοβερό, ώσπου ο κύριός της μπήκε στη σκηνή. 

«Τι διάβολο συμβαίνει;» ρώτησε και με κοίταξε με τέτοιον 
τρόπο, που δύσκολα μπορούσα ν’ αντέξω ύστερα απ’ αυτή την 
αφιλόξενη μεταχείριση. 

«Τι διάβολο, πράγματι!» μουρμούρισα. «Η αγέλη των δαι-
μονισμένων χοίρων δεν θα είχε χειρότερα πνεύματα μέσα της 
από τα ζώα σας, κύριε. Είναι σαν ν’ αφήσατε έναν ξένο μ’ ένα 
κοπάδι τίγρεις!»

«Δεν πειράζουν όσους δεν αγγίζουν τίποτε» παρατήρησε 
εκείνος, βάζοντας το μπουκάλι μπροστά μου και ισιώνοντας 
το τραπέζι. «Οι σκύλοι κάνουν πολύ καλά που επαγρυπνούν. 
Θέλετε ένα ποτήρι κρασί;»

«Όχι, ευχαριστώ».
«Δεν σας δάγκωσαν, έτσι δεν είναι;»
«Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, θα είχα αφήσει τη σφραγίδα 

μου σ’ αυτό που θα με δάγκωνε».
Ο Χίθκλιφ έκανε έναν ειρωνικό μορφασμό. 
«Ελάτε, ελάτε. Είστε ταραγμένος, κύριε Λόκγουντ. Ορίστε, 

πάρτε λίγο κρασί. Οι επισκέπτες είναι τόσο σπάνιοι σε τούτο 
το σπίτι, ώστε εγώ και οι σκύλοι μου, οφείλω να το αναγνω-
ρίσω, δεν ξέρουμε πώς να τους υποδεχτούμε. Στην υγειά σας, 
κύριε».

Υποκλίθηκα και ανταπέδωσα την πρόποση. Αντιλαμ-
βανόμουν ότι θα ήταν ανόητο να κάθομαι να κλαψουρίζω 
για το κακό φέρσιμο μιας αγέλης από κοπρόσκυλα. Εξάλλου, 
ένιωθα αποστροφή στη σκέψη ότι θα έδινα σ’ αυτό τον τύπο 
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την αφορμή να γελάσει κι άλλο εις βάρος μου, εφόσον εκεί 
το πήγαινε το χιούμορ του. Τελικά –μάλλον επειδή κατάλα-
βε ότι δεν ήταν σωστό να προσβάλλει έτσι έναν καλό νοι-
κάρη– χαλάρωσε λιγάκι και σταμάτησε να μιλάει λακωνικά 
και με βοηθητικά ρήματα μόνο και έστρεψε την κουβέντα σε 
ένα θέμα που υπέθεσε ότι θα με ενδιέφερε: ένα λογύδριο για 
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του νέου ησυχαστηρίου 
μου. Τον βρήκα καλά ενημερωμένο πάνω στα θέματα που 
θίξαμε και, προτού γυρίσω σπίτι, πήρα το θάρρος να προτείνω 
άλλη μια επίσκεψη για την επόμενη μέρα. Προφανώς εκεί-
νος δεν επιθυμούσε μια επανάληψη της εισβολής μου. Όμως 
εγώ θα ξαναπάω. Είναι απίστευτο πόσο κοινωνικός νιώθω σε 
σύγκριση με δαύτον. 



Κ Ε φ Α Λ Α Ι Ο  2

Τ
ο χθεσινό απόγευμα ήταν ομιχλώδες και παγε-
ρό. Σκεφτόμουν να το περάσω κοντά στο τζάκι 
του γραφείου μου, αντί να βαδίσω μες στα ρεί-

κια και στη λάσπη για να πάω στα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Όταν 
τελείωσα το φαγητό (γευματίζω μεταξύ δώδεκα και μία, γιατί 
η οικονόμος, μια δεσποτική κυρά που πήγαινε πακέτο με το 
σπίτι, μαζί με τα έπιπλα, δεν μπορούσε, ή δεν ήθελε, να κα-
τανοήσει το αίτημά μου να γευματίζω στις πέντε), ανέβηκα 
τα σκαλιά μ’ αυτή τη νωθρή προδιάθεση· μπαίνοντας όμως 
στο δωμάτιο, αντίκρισα μια υπηρετριούλα γονατισμένη, τρι-
γυρισμένη από βούρτσες και κουβάδες γεμάτους κάρβουνο, 
να σηκώνει σύννεφο τη σκόνη, καθώς έσβηνε τις φλόγες με 
σωρούς από στάχτη. Αυτό το θέαμα με έπεισε να κάνω ανα-
στροφή. Πήρα το καπέλο μου και μετά από εξίμισι χιλιόμετρα 
δρόμο έφτασα στην καγκελόπορτα του κυρίου Χίθκλιφ εγκαί-
ρως για να γλιτώσω από τις πρώτες νιφάδες της χιονοθύελλας. 

Σ’ εκείνη τη γυμνή βουνοκορφή, ο πάγος στο χώμα είχε 
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ένα σκούρο χρώμα και ο αέρας μ’ έκανε να τρέμω σύγκορμος. 
Επειδή δεν μπόρεσα να βγάλω την αλυσίδα, πήδησα πάνω 
από την πόρτα και τρέχοντας στο πλακοστρωμένο δρομάκι, 
πλαισιωμένο από φραγκοσταφυλιές που πάλευαν να επιβιώ-
σουν, μάταια χτύπησα για να μου ανοίξουν, ώσπου με πόνε-
σαν τα χέρια μου και τα σκυλιά άρχισαν να ουρλιάζουν. 

Αναθεματισμένοι άνθρωποι! βλαστήμησα από μέσα μου. 
Σας αξίζει η αιώνια απομόνωση από το είδος σας για το αφι-
λόξενο φέρσιμό σας! Εγώ τουλάχιστον δεν θα κλειδαμπάρω-
να τις πόρτες μου μέρα μεσημέρι. Δεν με νοιάζει, εγώ θα μπω 
μέσα! Αποφασισμένος, έπιασα το πόμολο και το κούνησα με 
δύναμη. Το ξινισμένο μούτρο του Ιωσήφ πρόβαλε από ένα 
στρογγυλό παραθυράκι του αχυρώνα.

«Τι θέλετε πάλι;» φώναξε. «Ο αφέντης είν’ κάτω στο μα-
ντρί. Κάντε τον γύρο, αν θέτε να του μιλήσετε».

«Δεν είναι κανείς μέσα ν’ ανοίξει την πόρτα;» ούρλιαξα. 
«Δεν είν’ κανείς άλλος εκτός απ’ την κυρά, κι αυτή δεν θ’ 

ανοίξει, δεν πα να βροντάτε τη θύρα ίσαμε το βράδυ».
«Γιατί; Δεν μπορείς να της πεις ποιος είμαι, ε, Ιωσήφ;»
«Εγώ, ποτέ! Εγώ δεν έχω καμιά δουλειά μ’ αυτά» μουρ-

μούρισε το ξινισμένο μούτρο, καθώς εξαφανιζόταν. 
Το χιόνι άρχισε να πέφτει πυκνό. Άρπαξα το πόμολο για 

να δοκιμάσω πάλι. Τότε ένας νεαρός χωρίς σακάκι, με μια 
φούρκα στον ώμο, φάνηκε από την πίσω αυλή. Μου φώναξε 
να τον ακολουθήσω και, αφού περάσαμε μέσα από ένα πλυ-
σταριό και ένα πλακόστρωτο με μια καρβουναποθήκη, μια 
αντλία και έναν περιστερώνα, φτάσαμε τελικά στη μεγάλη, ζε-
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στή και χαρούμενη αίθουσα όπου με είχαν υποδεχτεί επισή-
μως και τις προάλλες. φωτιζόταν όμορφα από την ανταύγεια 
της μεγάλης φωτιάς, που ήταν ένα μείγμα από κάρβουνο, τύρ-
φη και ξύλα. Και κοντά στο τραπέζι, που ήταν στρωμένο για 
ένα πλούσιο δείπνο, είχα την ευχαρίστηση να δω την «κυρά», 
ένα πρόσωπο που την ύπαρξή του δεν είχα καν υποψιαστεί. 
Υποκλίθηκα και περίμενα, πιστεύοντας ότι θα μου πρότεινε 
να καθίσω. Αλλά εκείνη με κοίταξε γέρνοντας στην καρέκλα 
της και παραμένοντας ακίνητη και βουβή. 

«Άσχημος καιρός!» παρατήρησα. «φοβάμαι, κυρία Χίθ-
κλιφ, ότι η θύρα σας θα έχει υποστεί τις συνέπειες της απρο-
θυμίας των υπηρετών σας. Παιδεύτηκα πολύ μέχρι να μ’ 
ακούσουν».

Εκείνη δεν άνοιξε το στόμα της. Την κοίταξα, με κοίταξε 
κι αυτή. Τέλος πάντων, στύλωσε τα μάτια της πάνω μου με 
ψυχρό, αδιάφορο τρόπο, πολύ ενοχλητικό και δυσάρεστο. 

«Καθίστε» είπε ο νεαρός απότομα. «Όπου να ’ναι έρχεται». 
Υπάκουσα. Ξερόβηξα και φώναξα την κακιά Ήρα, που κα-

ταδέχτηκε, σε τούτη τη δεύτερη συνάντησή μας, να κουνήσει 
την άκρη της ουράς της ως επιβεβαίωση της γνωριμίας μας. 

«Ωραίο ζώο!» σχολίασα πάλι. «Μήπως σκοπεύετε να δώ-
σετε κάποια από τα μικρά της, κυρία;»

«Δεν είναι δικά μου» είπε η αξιαγάπητη οικοδέσποινα, με 
πιο απαίσιο τρόπο κι από του Χίθκλιφ ακόμα. 

«Α, τα αγαπημένα σας είναι ετούτα εδώ;» συνέχισα, γυρ-
νώντας προς ένα σκούρο μαξιλάρι γεμάτο με κάτι που έμοιαζε 
με γατιά. 
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«Ε, όχι και αγαπημένα μου αυτά!» παρατήρησε περιφρο-
νητικά.

Δυστυχώς, ήταν ένας σωρός από σκοτωμένα κουνέλια. 
Ξερόβηξα πάλι και πήγα πιο κοντά στο τζάκι, επαναλαμβά-
νοντας το σχόλιό μου για τον άσχημο καιρό. 

«Να μην βγαίνατε έξω» είπε, ενώ σηκωνόταν για να πά-
ρει από το ράφι του τζακιού δύο από τα βαμμένα κουτιά. 

Το σημείο όπου καθόταν μέχρι τότε κρυβόταν από το φως. 
Τώρα όμως μπορούσα να δω καθαρά το πρόσωπο και την 
κορμοστασιά της. Ήταν αδύνατη, κοριτσόπουλο ακόμη. Είχε 
υπέροχο σώμα και το πιο όμορφο προσωπάκι που είχα τη 
χαρά ν’ αντικρίσω ποτέ· ωραία, λεπτά χαρακτηριστικά, κατά-
ξανθες μπούκλες, χρυσαφένιες θα έλεγα, που έπεφταν απαλά 
στον λεπτό λαιμό της, και μάτια που, αν η έκφρασή τους ήταν 
ευχάριστη, θα ήταν ακαταμάχητα. Ευτυχώς για την ευαίσθητη 
καρδιά μου, το μόνο συναίσθημα που εξέπεμπαν ήταν κάτι 
ανάμεσα σε περιφρόνηση και μια αδιόρατη απελπισία, εντε-
λώς αφύσικη για τέτοια μάτια. Επειδή δεν έφτανε τα τσίγκινα 
κουτιά, έκανα μια κίνηση να τη βοηθήσω. Γύρισε και με κοί-
ταξε όπως θα έκανε ένας τσιγκούνης αν κάποιος πρότεινε να 
τον βοηθήσει να μετρήσει το χρυσάφι του. 

«Δεν θέλω τη βοήθειά σας» είπε ξερά. «Μπορώ να τα 
πάρω μόνη μου».

«Σας ζητώ συγγνώμη!» έσπευσα ν’ απαντήσω.
«Σας κάλεσαν για το τσάι;» ρώτησε. Έδεσε μια ποδιά πάνω 

από το καθαρό μαύρο φουστάνι της και στάθηκε με ένα κου-
τάλι γεμάτο τσάι πάνω από την τσαγιέρα. 
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«Ευχαρίστως θα έπινα ένα φλιτζάνι» απάντησα.
«Σας κάλεσαν;» επανέλαβε.
«Όχι» είπα με μισό χαμόγελο. «Εσείς είστε το πρόσωπο 

που θα μπορούσε να με προσκαλέσει».
Ξανάβαλε το τσάι στη θέση του, μαζί με το κουτάλι και τα 

υπόλοιπα, και κάθισε πάλι στην καρέκλα της μουτρωμένη, με 
το μέτωπο ζαρωμένο και το κόκκινο κάτω χειλάκι της προς τα 
έξω. Ήταν σαν παιδί έτοιμο να κλάψει.

Στο μεταξύ, ο νεαρός είχε φορέσει ένα τριμμένο σακάκι 
και, όρθιος μπροστά στο τζάκι, με κοίταζε λοξά, σαν να είχα-
με από πάντα αναμεταξύ μας διαφορές άλυτες και θανάσιμες. 
Άρχισα ν’ αναρωτιέμαι αν ήταν υπηρέτης ή κάτι άλλο. Τα 
ρούχα και η ομιλία του έδειχναν άνθρωπο άξεστο, δεν είχαν 
την αριστοκρατικότητα που ήταν φανερή στον κύριο και στην 
κυρία Χίθκλιφ. Οι πυκνές καστανές μπούκλες του ήταν άγριες 
και απεριποίητες, οι φαβορίτες του είχαν σκεπάσει τα μάγουλά 
του και τα χέρια του ήταν ηλιοκαμένα και ταλαιπωρημένα 
σαν απλού εργάτη. Παρ’ όλα αυτά, το ύφος του φανέρωνε άν-
θρωπο ελεύθερο, υπερόπτη θα έλεγε κανείς, και δεν έδειχνε 
την απαιτούμενη προσοχή προς την κυρία του σπιτιού, όπως 
θα άρμοζε σε υπηρέτη. Επειδή δεν είχα απτές αποδείξεις για 
τη θέση του, θεώρησα φρόνιμο να παραβλέψω την περίεργη 
συμπεριφορά του. Εξάλλου, μετά από πέντε λεπτά, η είσοδος 
του Χίθκλιφ με έβγαλε εν μέρει από τη δύσκολη θέση.

«Όπως βλέπετε, κύριε, ξανάρθα όπως σας υποσχέθηκα!» 
αναφώνησα με ψεύτικη ευθυμία. «Και πολύ φοβάμαι πως ο 
καιρός δεν θα μου επιτρέψει να φύγω την επόμενη μισή ώρα, 
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αν μπορείτε να μου προσφέρετε καταφύγιο γι’ αυτό το διά-
στημα».

«Μισή ώρα;» είπε, τινάζοντας τις λευκές νιφάδες από τα 
ρούχα του. «Αναρωτιέμαι γιατί διαλέξατε τη χειρότερη χιονο-
θύελλα για να μας κουβαληθείτε. Το ξέρετε ότι υπάρχει κίν-
δυνος να χαθείτε στους βάλτους; Άνθρωποι που γνωρίζουν τα 
κατατόπια χάνουν τον δρόμο τους κάτι τέτοιες νύχτες. Και σας 
λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση για βελτίωση προς το παρόν».

«Ίσως θα μπορούσε να με οδηγήσει κάποιος υπηρέτης σας 
και να έμενε μετά στο Γκρέιντζ μέχρι το πρωί. Θα μπορούσα-
τε να μου δώσετε κάποιον;»

«Όχι, δεν θα μπορούσα».
«Ω, αλήθεια! Τότε θα πρέπει να βασιστώ στη δική μου 

οξυδέρκεια».
«Χμ!»
«Θα φτιάξεις τσάι;» ρώτησε αυτός με το τριμμένο σακάκι, 

γυρίζοντας την άγρια ματιά του από μένα στην κοπέλα. 
«Θα πιει κι αυτός;» ρώτησε εκείνη, απευθυνόμενη στον 

Χίθκλιφ. 
«φτιάξ’ το λοιπόν!» ήρθε η απάντηση, τόσο άγρια, που 

τινάχτηκα. Ο τόνος με τον οποίο ειπώθηκαν αυτά τα λόγια 
αποκάλυψε έναν έμφυτο κακό χαρακτήρα. φαίνεται πως έκα-
να λάθος στην εκτίμησή μου ότι ο Χίθκλιφ είναι σπουδαίος 
τύπος. Όταν τελείωσαν οι προετοιμασίες, με προσκάλεσε λέ-
γοντας: «Τώρα, κύριε, φέρτε πιο μπροστά την καρέκλα σας». 
Και όλοι, μαζί και ο αγροίκος νεαρός, καθίσαμε γύρω από το 
τραπέζι. Μια παγερή σιωπή βασίλευε όσο τρώγαμε. 
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Νόμισα ότι εγώ έφταιγα για το νέφος που πλανιόταν στην 
ατμόσφαιρα και θεώρησα καθήκον μου να το διαλύσω. Δεν 
ήταν δυνατόν να κάθονται έτσι κάθε μέρα στο τραπέζι αμί-
λητοι και σκυθρωποί. Και δεν γινόταν, όσο κακόθυμοι κι αν 
ήταν, αυτή η κατήφεια να ήταν η καθημερινή τους διάθεση.

«Είναι παράξενο» άρχισα όταν ήπια ένα φλιτζάνι τσάι και 
έβαλα άλλο ένα «είναι παράξενο πόσο μπορεί ν’ αλλάξει η 
συνήθεια τα γούστα και τις ιδέες μας. Πολλοί ούτε που θα φα-
ντάζονταν ποτέ ότι υπάρχει ευτυχία σε μια ζωή τόσο μακριά 
από τον κόσμο σαν αυτή που ζείτε, κύριε Χίθκλιφ. Ωστόσο, θα 
τολμούσα να πω πως με την οικογένειά σας γύρω σας και την 
αξιαγάπητη κυρία σας να διευθύνει σπίτι και καρδιά…».

«Την αξιαγάπητη κυρία μου!» με διέκοψε με ένα σατανικά 
ειρωνικό ύφος. «Πού είναι αυτή η… αξιαγάπητη κυρία;»

«Την κυρία Χίθκλιφ εννοώ, τη γυναίκα σας».
«Α, μάλιστα. Εννοείτε ότι το πνεύμα της έχει αναλάβει το 

πόστο του φύλακα αγγέλου και προστατεύει τις τύχες όσων 
μένουν στα Ανεμοδαρμένα Ύψη, παρ’ ότι το σώμα της δεν 
είναι εδώ; Αυτό εννοείτε;»

Κατάλαβα την γκάφα μου και προσπάθησα να τα μπαλώ-
σω. Έπρεπε να δω τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που απέκλειε 
να είναι αντρόγυνο οι δυο τους. Εκείνος ήταν γύρω στα σα-
ράντα, σε μια ηλικία πνευματικής ωριμότητας στην οποία οι 
άντρες σπάνια παρασύρονται από την ψευδαίσθηση ότι τα κο-
ρίτσια τούς παντρεύονται από έρωτα. Αυτό το όνειρο το αφή-
νουμε για τη μοναξιά των γηρατειών. Η κοπέλα δεν φαινόταν 
πάνω από δεκαεπτά.
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Τότε μου ήρθε μια ιδέα. Ο παλιάτσος δίπλα μου που πί-
νει το τσάι του από τη γαβάθα και τρώει με άπλυτα χέρια 
μπορεί να είναι ο άντρας της: ο Χίθκλιφ ο νεότερος, φυσικά. 
Να τι παθαίνει κανείς όταν είναι θαμμένος ζωντανός. Η κο-
πέλα προφανώς παραδόθηκε σ’ αυτό τον αγροίκο από απλή 
άγνοια, γιατί δεν ήξερε ότι υπήρχαν καλύτεροι άντρες! Κρί-
μα. Πρέπει να προσέχω μήπως γίνω αιτία να μετανιώσει 
για την επιλογή της. Η τελευταία σκέψη μπορεί να φαινό-
ταν εγωιστική, αλλά δεν ήταν. Ο διπλανός μου θα έλεγα ότι 
ήταν αποκρουστικός και ήξερα εκ πείρας ότι ήμουν αρκετά 
γοητευτικός άντρας.

«Η κυρία Χίθκλιφ είναι νύφη μου» είπε ο Χίθκλιφ επι-
βεβαιώνοντας τη σκέψη μου. Καθώς μιλούσε, γύρισε και της 
έριξε ένα βλέμμα γεμάτο μίσος· εκτός κι αν υπάρχει κάποια 
ανωμαλία στους μυς του προσώπου του και δεν αποδίδουν τη 
γλώσσα της ψυχής, όπως στους άλλους ανθρώπους. 

«Α, βέβαια, τώρα κατάλαβα. Εσείς είστε ο τυχερός σύζυγος 
αυτής της καλής νεράιδας» παρατήρησα γυρνώντας προς τον 
διπλανό μου.

Αυτό ήταν χειρότερο από το άλλο. Ο νεαρός έγινε κατα-
κόκκινος και έσφιξε τη γροθιά του, έτοιμος να ορμήσει. Αλλά 
φαίνεται ότι συγκρατήθηκε προς το παρόν και αρκέστηκε 
μουρμουρίζοντας σε μια βαριά βρισιά για το άτομό μου, την 
οποία έκανα πως δεν πρόσεξα. 

«Πάλι ατυχήσατε στις υποθέσεις σας, κύριε» παρατήρησε ο 
οικοδεσπότης μου. «Κανείς μας δεν έχει το προνόμιο να είναι 
ο κύριος της καλής νεράιδας σας. Ο σύζυγός της έχει πεθάνει. 
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Είπα ότι είναι νύφη μου. Αυτό σημαίνει ότι είχε παντρευτεί 
τον γιο μου».

«Κι αυτός ο νέος είναι…»
«Δεν είναι γιος μου, φυσικά».
Ο Χίθκλιφ χαμογέλασε πάλι, λες και θα ήταν πολύ τολ-

μηρό χωρατό να του αποδίδουν την πατρότητα αυτού του 
αγριάν θρωπου.

«Με λένε Έρτον Έρνσο» γρύλισε ο άλλος. «Και σας συμ-
βουλεύω να το σέβεστε!»

Κάρφωσε το βλέμμα του πάνω μου περισσότερο απ’ όσο 
θα μπορούσα ν’ αντέξω, από φόβο μήπως του τραβήξω τα αυ-
τιά ή βάλω τα γέλια. Άρχισα να νιώθω παρείσακτος σ’ αυτό το 
ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον. Η θλιβερή πνευματική 
ατμόσφαιρα υπερίσχυσε και εξαφάνισε τις υλικές ανέσεις που 
υπήρχαν γύρω μου. Αποφάσισα να είμαι ιδιαίτερα προσεκτι-
κός αποδώ και πέρα στη συναναστροφή μου μ’ αυτούς τους 
ανθρώπους.

Όταν τελείωσε το φαγητό και κανείς δεν αποφάσιζε να 
ανοίξει μια συζήτηση, πλησίασα στο παράθυρο να δω τον 
καιρό. Το θέαμα ήταν απελπιστικό. Η νύχτα είχε πέσει πριν 
την ώρα της και ο ουρανός και οι λόφοι δεν διακρίνονταν 
λόγω της σφοδρής χιονοθύελλας που είχε ξεσπάσει. 

«Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να γυρίσω σπίτι τώρα χωρίς 
οδηγό» ομολόγησα. «Οι δρόμοι θα έχουν θαφτεί κάτω από το 
χιόνι, αλλά και καθαροί να ήταν, δεν θα μπορούσα να κάνω 
ούτε βήμα».

«Έρτον, πήγαινε να βάλεις τα πρόβατα στο υπόστεγο του 
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αχυρώνα. Θα τα σκεπάσει το χιόνι αν τ’ αφήσουμε στη στάνη 
όλη νύχτα. Και βάλε μια σανίδα μπροστά τους» είπε ο Χίθκλιφ.

«Τι να κάνω;» συνέχισα ενοχλημένος. 
Δεν υπήρξε απάντηση στο ερώτημά μου. Κι όταν γύρισα το 

κεφάλι απ’ το παράθυρο, είδα μόνο τον Ιωσήφ να φέρνει έναν 
κουβά με πόριτζ για τα σκυλιά και την κυρία Χίθκλιφ σκυμμέ-
νη πάνω από το τζάκι να διασκεδάζει ανάβοντας τα σπίρτα που 
είχαν πέσει από το ράφι καθώς έβαζε στη θέση του το κουτί με 
το τσάι. Ο πρώτος, αφού άφησε τον κουβά, κοίταξε γύρω του 
εξεταστικά και είπε ξερά: «Αναρωτιέμαι πώς μπορείς και κά-
θεσαι έτσι σ’ απραξία όταν όλοι οι άλλοι είναι έξω! Αλλά χάνω 
τα λόγια μου μαζί σου, λες και δεν τα ξέρω τα χαΐρια σου. Στο 
διάβολο να πας, όπως πήγε η μάνα σου πριν από σένα!».

Για μια στιγμή νόμισα ότι αυτό το λογύδριο είχε αποδέκτη 
εμένα και οργισμένος προχώρησα προς το γέρικο τομάρι για 
να τον πετάξω έξω με τις κλοτσιές. Αλλά η κυρία Χίθκλιφ με 
συγκράτησε με την απάντησή της.

«Άθλιε υποκριτή!» απάντησε. «Δεν φοβάσαι μήπως πά-
ρει εσένα ο διάβολος, όταν επικαλείσαι το όνομά του; Μην 
με προκαλείς, σε προειδοποιώ, διαφορετικά θα του ζητήσω 
να μου κάνει τη χάρη και να σε πάρει. Στάσου και ρίξε μια 
ματιά εδώ, Ιωσήφ» συνέχισε εκείνη, παίρνοντας ένα μακρύ 
μαύρο βιβλίο από ένα ράφι. «Θα σου δείξω τι προόδους έχω 
κάνει στη μαύρη μαγεία. Σύντομα θα είμαι σε θέση να βάλω 
τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζεις ότι η κόκκινη αγελάδα 
ψόφησε τυχαία; Και ότι οι ρευματισμοί σου οφείλονται στη 
Θεία Πρόνοια;»
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«Ω, τη διεστραμμένη!» βόγκησε ο γέρος. «Είθε ο Κύριος 
να μας φυλάξει απ’ το κακό!»

«Παλιάνθρωπε! Σκουπίδι, τσακίσου αποδώ, αλλιώς θα 
σου στείλω μεγάλο χτύπημα! Θα σε φτιάξω με κερί και πηλό 
και μόλις ξεπεράσεις το όριο που θα βάλω εγώ… δεν θα σου 
πω τι θα γίνει, αλλά θα δεις! Δρόμο! Θα σε προσέχω!»

Μια λάμψη γεμάτη πονηριά άστραψε στα πανέμορφα 
μάτια της μικρής μάγισσας. Ο Ιωσήφ, τρέμοντας πραγματικά 
από φόβο, έφυγε μουρμουρίζοντας προσευχές και βρίζοντάς 
την, τη «διεστραμμένη». Σκέφτηκα ότι το φέρσιμό της έδειχνε 
διάθεση για θλιβερή πλάκα. Κι αφού μείναμε μόνοι, προσπά-
θησα να την κάνω να ενδιαφερθεί για το δικό μου πρόβλημα. 

«Κυρία Χίθκλιφ» είπα σοβαρά «συγχωρήστε με για την 
ενόχληση. Υποθέτω, από το παρουσιαστικό σας, ότι δεν μπο-
ρεί παρά να έχετε καλή καρδιά. Υποδείξτε μου, παρακαλώ, 
μερικά σημάδια που θα με βοηθήσουν να βρω τον δρόμο 
για το σπίτι μου. Όπως δεν ξέρετε εσείς να πάτε στο Λονδίνο, 
άλλο τόσο δεν ξέρω κι εγώ να πάω εκεί!»

«Να γυρίσετε αποκεί που ’ρθατε» απάντησε και χώθηκε 
στην καρέκλα της, με ένα κερί και το μεγάλο βιβλίο ανοιχτό 
μπροστά της. «Δεν είναι καμιά σπουδαία συμβουλή, αλλά εί-
ναι η μόνη που μπορώ να δώσω».

«Κι αν μάθετε ότι βρήκαν το πτώμα μου σ’ έναν βούρκο ή 
σ’ ένα πηγάδι γεμάτο χιόνι, δεν θα σας τύπτει η συνείδησή σας 
ότι θα οφείλεται εν μέρει και σ’ εσάς;»

«Γιατί; Εγώ δεν μπορώ να σας συνοδεύσω. Ούτε μέχρι τη 
μάντρα του τοίχου δεν θα μ’ άφηναν να πάω».
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«Εσείς! Μα δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να σας ζητήσω να πε-
ράσετε το κατώφλι για χάρη μου μια τέτοια νύχτα!» φώναξα. 
«Θέλω να μου πείτε τον δρόμο, όχι να μου τον δείξετε. Ή να 
πείσετε τον κύριο Χίθκλιφ να μου δώσει έναν οδηγό».

«Ποιον; Εδώ είμαστε όλοι κι όλοι αυτός, ο Έρνσο, η Ζίλα, 
ο Ιωσήφ κι εγώ. Ποιον θα θέλατε;»

«Δεν υπάρχουν παραγιοί στο κτήμα;»
«Όχι, αυτοί είναι όλοι κι όλοι».
«Τότε, απ’ ό,τι φαίνεται, είμαι υποχρεωμένος να μείνω 

εδώ».
«Αυτό θα το κανονίσετε με τον οικοδεσπότη σας. Δεν είναι 

δική μου δουλειά».
«Ελπίζω ότι αυτό θα σας γίνει μάθημα για να μην τριγυρ-

νάτε στους λόφους» ακούστηκε η σκληρή φωνή του Χίθκλιφ 
από την είσοδο της κουζίνας. «Όσο για να μείνετε εδώ, δεν 
έχω τις απαραίτητες ανέσεις για επισκέπτες. Μπορείτε να κοι-
μηθείτε μαζί με τον Έρτον ή τον Ιωσήφ, αν θέλετε».

«Μπορώ να κοιμηθώ σε μια καρέκλα σ’ αυτό το δωμάτιο» 
απάντησα.

«Όχι, όχι, ο ξένος είναι ξένος, είτε είναι πλούσιος είτε φτωχός. 
Δεν μου πάει ν’ αφήσω κανέναν να τριγυρνάει εδώ μέσα όταν 
δεν μπορώ να τον προσέχω!» είπε ο αγενής παλιάνθρωπος. 

Η προσβολή αυτή με έβγαλε από τα ρούχα μου. Με ένα 
επιφώνημα αηδίας, τον έσπρωξα και βγήκα στην αυλή, πέ-
φτοντας πάνω στον Έρνσο μες στη βιάση μου. Ήταν τόσο σκο-
τεινά, που δεν μπορούσα να βρω ούτε την έξοδο. Και καθώς 
τριγύριζα απέξω, άκουσα άλλο ένα δείγμα της πολιτισμένης 
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συμπεριφοράς που είχαν μεταξύ τους. Στην αρχή ο νεαρός 
φάνηκε να παίρνει το μέρος μου.

«Θα πάω μαζί του μέχρι εκεί που τελειώνει το κτήμα» είπε.
«Θα πας μαζί του στην Κόλαση!» αναφώνησε ο αφέντης 

του, ή όποια κι αν ήταν η σχέση του μαζί του. «Και ποιος θα 
φροντίσει τα άλογα, ε;»

«Η ζωή ενός ανθρώπου αξίζει περισσότερο από το να μεί-
νουν τα άλογα χωρίς φροντίδα για μια νύχτα. Κάποιος πρέπει 
να πάει» μουρμούρισε η κυρία Χίθκλιφ, δείχνοντας μεγαλύ-
τερη καλοσύνη απ’ όση περίμενα. 

«Όχι αν με διατάξεις εσύ!» αποκρίθηκε ο Έρτον. «Αν 
ενδια φέρεσαι για δαύτον, καλύτερα να σωπάσεις». 

«Τότε ελπίζω το φάντασμά του να σε στοιχειώσει κι ο κύριος 
Χίθκλιφ να μην ξαναβρεί άλλον ενοικιαστή μέχρι να σωριαστεί 
το Γκρέιντζ σε ερείπια» απάντησε εκείνη απότομα. 

«Άκου την, άκου την, τους καταριέται!» μουρμούρισε ο 
Ιωσήφ, καθώς κατευθυνόμουν προς το μέρος του τώρα.

Ήταν εκεί κοντά και άρμεγε τις αγελάδες στο φως ενός 
φαναριού, που τ’ άρπαξα χωρίς πολλές κουβέντες και, φωνά-
ζοντας ότι θα το επέστρεφα αύριο, όρμησα στην πιο κοντινή 
πόρτα. 

«Αφέντη, αφέντη, έκλεψε το φανάρι» φώναξε ο γέρος, που 
με πήρε στο κυνήγι. «Έι, Γκνάσερ! Έι, σκυλιά! Έι, Λύκε, αρ-
πάξτε τον!» 

Καθώς άνοιγα το πορτάκι, δυο μαλλιαρά τέρατα όρμησαν 
στον λαιμό μου και με έριξαν κάτω, με αποτέλεσμα να σβήσει 
το φως. Τα γέλια του Χίθκλιφ και του Έρτον επέτειναν την 
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οργή και την ταπείνωσή μου. Ευτυχώς, τα θηρία αρκέστηκαν 
στο να τεντώνουν τα πόδια τους, να χασμουριούνται και να 
κουνάνε τις ουρές τους, αντί να με φάνε ζωντανό. Αλλά δεν 
με άφηναν να σηκωθώ, κι έτσι αναγκάστηκα να μείνω ξα-
πλωμένος μέχρι να ευαρεστηθούν οι κύριοί τους να με ελευ-
θερώσουν. Κατόπιν σηκώθηκα, ξεσκούφωτος, τρέμοντας από 
οργή, και διέταξα τους δημίους μου να με αφήσουν να φύγω, 
φοβερίζοντάς τους ότι θα το πλήρωναν πολύ ακριβά αν με 
κρατούσαν ένα λεπτό παραπάνω. Είπα κι άλλες ασυνάρτη-
τες απειλές για εκδίκηση, τόσο φαρμακερές, που παρέπεμπαν 
στον βασιλιά Λιρ. 

Από την ταραχή μου άρχισε να αιμορραγεί η μύτη μου, 
κι όσο ο Χίθκλιφ συνέχιζε να γελάει, τόσο φώναζα εγώ. Δεν 
ξέρω πώς θα τελείωνε αυτή η σκηνή, αν δεν βρισκόταν ένας 
άνθρωπος λογικότερος από μένα και πιο καλοσυνάτος από 
τον διασκεδαστή μου. Ήταν η Ζίλα, η θαρραλέα οικονόμος, 
η οποία ήρθε τελικά να δει τι ήταν αυτός ο σαματάς. Νόμι-
ζε ότι κάποιος από αυτούς με είχε καταχερίσει, κι επειδή δεν 
μπορούσε να τα βάλει με το αφεντικό της, έστρεψε τα λεκτικά 
πυρά της στον νεαρό.

«Λοιπόν, κύριε Έρνσο» φώναξε «αναρωτιέμαι τι άλλο θα 
κάνεις μετά. Θ’ αρχίσεις να σκοτώνεις τον κόσμο μπροστά 
στην πόρτα μας; Ήξερα ότι αυτό το σπίτι δεν ήταν για μένα. 
Κοίτα το καημένο το παιδί, έχει πάθει σοκ! Ελάτε, δεν μπορεί-
τε να φύγετε σ’ αυτά τα χάλια. Περάστε μέσα να σας περιποιη-
θώ. Κουράγιο, μην κουνιέστε».

Και μ’ αυτά τα λόγια, μου έριξε ξαφνικά μια κανάτα με 
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παγωμένο νερό στον σβέρκο και μ’ έσυρε στην κουζίνα. Ο 
κύριος Χίθκλιφ μάς ακολούθησε, αλλά η ξαφνική ευθυμία 
του ξεφούσκωσε γρήγορα και ξαναπήρε το δύσθυμο ύφος του.

Ένιωθα πολύ άρρωστος, ζαλιζόμουν, ήμουν έτοιμος να λι-
ποθυμήσω, κι έτσι χωρίς να το θέλω αναγκάστηκα να βρω 
κατάλυμα κάτω από τη στέγη του. Είπε στη Ζίλα να μου δώσει 
ένα ποτήρι κονιάκ και μετά πήγε στο μέσα δωμάτιο. Εκείνη, 
αφού με παρηγόρησε για τα παθήματά μου και υπάκουσε 
στη διαταγή του αφέντη της, με συνέφερε κάπως κι ύστερα με 
πήγε για ύπνο. 

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο




