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«ΠΡΟΣ ΓΆΜΟ ΟΛΟΤΆΧΏΣ»

«Όλα του γάμου δύσκολα…»

«Ίντιθ!» είπε η Μάργκαρετ σιγανά. «Ίντιθ!»

Άλλά όπως το είχε υποψιαστεί η Μάργκαρετ, η Ίντιθ είχε απο-

κοιμηθεί. Κουλουριασμένη στον καναπέ στο μικρό σαλόνι της Χάρ-

λεϊ Στριτ, πρόσφερε ένα υπέροχο θέαμα, με το φόρεμά της από άσπρη 

μουσελίνα και τις γαλάζιες κορδέλες της. Άν η Τιτάνια είχε φορέσει 

ποτέ άσπρη μουσελίνα και γαλάζιες κορδέλες και είχε αποκοιμηθεί σε 

έναν κόκκινο καναπέ από δαμασκηνό ύφασμα σε ένα μικρό σαλόνι, 

ίσως έπαιρναν την Ίντιθ για εκείνη. Για άλλη μια φορά, η Μάργκαρετ 

έμεινε έκπληκτη από την ομορφιά της εξαδέλφης της. Είχαν μεγαλώ-

σει μαζί από παιδιά και όλοι, εκτός από τη Μάργκαρετ, γοητεύονταν 

από την ομορφιά της Ίντιθ. Κι αυτό γιατί δεν είχε δώσει ποτέ προσοχή 

σ’ αυτό, παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες, όπου το γεγονός ότι σύντομα 

θα έχανε τη σύντροφό της, φαινόταν να τονίζει όλα τα προτερήματα και 

τις χάρες που διέθετε η Ίντιθ. Είχαν μιλήσει για νυφικά και γαμήλιες 

τελετές· για τον λοχαγό Λένοξ και γι’ αυτά που είχε πει στην Ίντιθ για 

τη μελλοντική ζωή τους στην Κέρκυρα, όπου στάθμευε το σύνταγμά 

του· για τη δυσκολία που είχε να διατηρεί ένα πιάνο καλοκουρδισμένο 

–κάτι που για την Ίντιθ έμοιαζε να είναι από τις μεγαλύτερες έγνοιες 
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του έγγαμου βίου της–, και για τις τουαλέτες που θα χρειαζόταν για τις 

επισκέψεις τις οποίες θα έκανε στη Σκοτία, αμέσως μετά τον γάμο της· 

ο ψιθυριστός τόνος, ωστόσο, γινόταν όλο και πιο νυσταγμένος και η 

Μάργκαρετ, ύστερα από μια παύση ολίγων λεπτών, διαπίστωσε, όπως 

το είχε προβλέψει, ότι παρά τον θόρυβο στο διπλανό δωμάτιο, η Ίντιθ, 

που είχε ζαρώσει στον καναπέ, είχε γίνει μια μαλακή μπάλα από μου-

σελίνα, κορδέλες και μεταξένιες μπούκλες, και είχε παραδοθεί σε έναν 

ήρεμο μεσημεριανό υπνάκο.

Η Μάργκαρετ ετοιμαζόταν να μοιραστεί με την εξαδέλφη της κά-

ποια από τα σχέδια και τα όνειρα που έκανε για τη μελλοντική ζωή 

της στο επαρχιακό πρεσβυτέριο όπου ζούσαν οι γονείς της, εκεί όπου 

περνούσε πάντα χαρούμενες διακοπές, παρόλο που τα τελευταία δέκα 

χρόνια ζούσε στο σπίτι της θείας Σο, που το θεωρούσε σχεδόν δικό της. 

Ελλείψει, όμως, συνομιλήτριας, αναγκάστηκε να σκέφτεται σιωπηλά 

την αλλαγή στη ζωή της, όπως έκανε μέχρι τώρα. Επρόκειτο για χα-

ρούμενες σκέψεις, παρά τη θλίψη που ένιωθε επειδή θα αποχωριζόταν 

για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα την ευγενική θεία της και την 

αγαπημένη εξαδέλφη της.

Ενώ σκεφτόταν ότι θα είχε τη χαρά να γεμίσει τη σημαντική θέση 

τής μοναχοκόρης στο πρεσβυτέριο του Χέλστοουν, κάποιες φράσεις από 

τη συζήτηση που γινόταν στο διπλανό δωμάτιο έφτασαν στα αυτιά της. 

Η θεία Σο απευθυνόταν στις πέντε ή έξι κυρίες που είχαν δειπνήσει 

εκεί και των οποίων οι σύζυγοι βρίσκονταν ακόμα στην τραπεζαρία. 

Ήταν οι γνωστές του σπιτιού, γειτόνισσες, τις οποίες η κυρία Σο απο-

καλούσε φίλες, επειδή τύχαινε να δειπνούν μαζί τους συχνότερα από 

άλλες κι επειδή αν εκείνη ή η Ίντιθ ήθελαν να τους ζητήσουν κάτι, ή το 

αντίστροφο, δεν είχαν τον παραμικρό ενδοιασμό να επισκεφθούν η μία 

το σπίτι της άλλης πριν το γεύμα. Οι εν λόγω κυρίες και οι σύζυγοί τους 
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είχαν προσκληθεί, με την ιδιότητα των φίλων, σε ένα αποχαιρετιστήριο 

γεύμα προς τιμήν του επικείμενου γάμου της Ίντιθ. Η Ίντιθ είχε φέρει 

κάποιες αντίρρηση γι’ αυτό το τραπέζι, επειδή ο λοχαγός Λένοξ αναμε-

νόταν να φτάσει με το τελευταίο τρένο εκείνο το βράδυ. Άλλά παρότι 

κακομαθημένη, ήταν πολύ απερίσκεπτη και οκνηρή, ώστε να διαθέτει 

ισχυρή θέληση, και είχε υποχωρήσει, όταν ανακάλυψε ότι η μητέρα 

της είχε παραγγείλει εν αφθονία τις νοστιμιές της εποχής, που φημίζο-

νταν για την αποτελεσματικότητά τους κατά της υπερβολικής θλίψης 

των αποχαιρετιστήριων δείπνων. Είχε αρκεστεί να γείρει στην καρέκλα 

της, παίζοντας μάλλον με το φαγητό της, με ύφος σοβαρό και απόμα-

κρο, ενώ όλοι γύρω της απολάμβαναν αυτά που έλεγε ο κύριος Γκρέι, 

ο τζέντλεμαν που κατελάμβανε πάντοτε την άλλη άκρη του τραπεζιού 

στα γεύματα της κυρίας Σο, και ο οποίος είχε ζητήσει από την Ίντιθ να 

τους παίξει λίγο μουσική στο σαλόνι. Ο κύριος Γκρέι είχε αποδειχθεί 

ιδιαίτερα ευχάριστος σ’ εκείνο το αποχαιρετιστήριο δείπνο, έτσι οι κύριοι 

είχαν μείνει κάτω περισσότερο από το συνηθισμένο, και πολύ καλά 

έκαναν, κρίνοντας από τις φράσεις που έφταναν μέχρι τη Μάργκαρετ. 

«Κι εγώ υπέφερα πολύ. Όχι ότι δεν ήμουν απόλυτα ευτυχισμένη 

με τον καημένο τον στρατηγό, αλλά η μεγάλη διαφορά ηλικίας είναι 

μειονέκτημα· ένα μειονέκτημα που δεν ήθελα με τίποτα να αντιμετω-

πίσει η Ίντιθ. Βέβαια, χωρίς να μεροληπτώ ως μητέρα, προέβλεψα ότι 

το αγαπητό μου παιδί θα παντρευόταν νωρίς· πράγματι, πάντα έλεγα 

ότι σίγουρα θα παντρευόταν πριν κλείσει τα δεκαεννιά. Το είχα προ-

αισθανθεί όταν ο λοχαγός Λένοξ…». Εδώ χαμήλωσε τη φωνή, αλλά 

η Μάργκαρετ δεν δυσκολεύτηκε να συμπληρώσει το κενό. Στην πε-

ρίπτωση της Ίντιθ, η εξέλιξη της αληθινής αγάπης είχε κυλήσει πολύ 

ομαλά. Η κυρία Σο είχε αφεθεί στο προαίσθημά της, για να χρησιμο-

ποιήσω την έκφρασή της, και την είχε ωθήσει επίμονα προς τον γάμο, 
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αν και αυτή η ένωση ήταν κατώτερη των προσδοκιών που έτρεφαν 

πολλοί γνωστοί της Ίντιθ για μια νεαρή και όμορφη κληρονόμο, όπως 

αυτή. Η κυρία Σο, ωστόσο, ισχυριζόταν ότι η μοναχοκόρη της έπρεπε 

να παντρευτεί από έρωτα, μια φράση που υπογράμμιζε με έναν ανα-

στεναγμό, λες και ο έρωτας δεν είχε ληφθεί υπόψη στον γάμο της με τον 

στρατηγό. Η κυρία Σο απολάμβανε περισσότερο από την κόρη της τη 

ρομαντική πλευρά του αρραβώνα της. Όχι ότι η Ίντιθ δεν ήταν βαθιά 

και απόλυτα ερωτευμένη· ωστόσο, σίγουρα θα προτιμούσε ένα ωραίο 

σπίτι στην Μπελγκράβια από τη γραφική ζωή στην Κέρκυρα που της 

περιέγραφε ο λοχαγός Λένοξ. Τα σημεία που προκαλούσαν τον ενθου-

σιασμό της Μάργκαρετ ήταν ακριβώς αυτά που έκαναν την Ίντιθ δήθεν 

να τρέμει και να αναριγεί, εν μέρει για την ευχαρίστηση να βλέπει τον 

αγαπημένο της να προσπαθεί να άρει τις ενστάσεις της με γλυκόλογα 

και εν μέρει επειδή ένιωθε πραγματική απέχθεια για μια νομαδική ή 

μποέμικη ζωή. Πάντως, αν έκανε την εμφάνισή του κάποιος με ένα 

ωραίο σπίτι, ένα ωραίο κτήμα και έναν ωραίο τίτλο, η Ίντιθ πάλι τον 

λοχαγό Λένοξ θα είχε διαλέξει, όσο διαρκούσε η επιθυμία· όταν περ-

νούσε, ενδεχομένως να ένιωθε κάποια δυσαρέσκεια, επειδή ο λοχαγός 

Λένοξ δεν διέθετε όλες τις επιθυμητές αρετές. Σ’ αυτό ήταν άξια κόρη 

της μητέρας της, η οποία, αφού παντρεύτηκε με τη θέλησή της τον στρα-

τηγό Σο, χωρίς να τρέφει θερμά αισθήματα για εκείνον, παρά μόνο 

σεβασμό για το πρόσωπό του και το κύρος του, συνέχεια κλαιγόταν, 

ήσυχα πάντως, για τη σκληρή μοίρα της που την είχε ενώσει με κά-

ποιον που δεν μπορούσε να αγαπήσει.

«Δεν λογάριασα τα έξοδα για την προίκα της» ήταν τα επόμενα 

λόγια που άκουσε η Μάργκαρετ. 

«Θα έχει όλες τις ωραίες ινδικές εσάρπες και τα μαντίλια που μου 

χάρισε ο στρατηγός και που δεν θα ξαναφορέσω».
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«Είναι τυχερό κορίτσι» αποκρίθηκε μια άλλη φωνή, και η Μάρ-

γκαρετ κατάλαβε ότι ανήκε στην κυρία Γκίμπσον, η οποία έδειχνε ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον για τη συζήτηση, αφού μία από τις θυγατέρες της 

είχε παντρευτεί πριν από μερικές εβδομάδες. 

«Η Έλεν είχε ξετρελαθεί με μια ινδική εσάρπα, αλλά όταν ανακά-

λυψα το υπέρογκο ποσό που ζητούσαν, αναγκάστηκα να αρνηθώ να 

της την αγοράσω. Θα ζηλέψει πολύ, όταν μάθει ότι η Ίντιθ έχει ινδικές 

εσάρπες. Άπό πού είναι; Άπό το Δελχί; Με τις ωραίες μικρές μπορ-

ντούρες;» 

Η Μάργκαρετ άκουσε πάλι τη φωνή της θείας της, μόνο που αυτήν 

τη φορά είχε την εντύπωση ότι είχε ανασηκωθεί από την πολυθρόνα 

της και κοιτούσε προς το μισοσκότεινο σαλονάκι. «Ίντιθ! Ίντιθ!» φώνα-

ξε, πριν ξαπλώσει πάλι στο κάθισμά της, μάλλον εξουθενωμένη από 

την προσπάθεια. Η Μάργκαρετ πήγε στο σαλόνι. 

«Η Ίντιθ κοιμάται, θεία Σο. Τι μπορώ να κάνω για σας;»

Όταν άκουσαν αυτό το ανησυχητικό νέο σχετικά με την Ίντιθ, όλες 

οι κυρίες αναφώνησαν: «Καημένη μικρούλα!» και το μικρό σκυλάκι 

στην αγκαλιά της κυρίας Σο άρχισε να γαβγίζει, λες και είχε ερεθιστεί 

από το ξέσπασμα της λύπης τους. 

«Σουτ, Τάινι! Κακό κορίτσι! Θα ξυπνήσεις την κυρία σου. Ήθελα 

απλώς να ζητήσω από την Ίντιθ να πει στη Νιούτον να κατεβάσει τις 

εσάρπες. Μήπως μπορείς να πας εσύ, καλή μου Μάργκαρετ;»

Η Μάργκαρετ ανέβηκε στο παλιό παιδικό δωμάτιο, στον τελευ-

ταίο όροφο του σπιτιού, όπου η Νιούτον ήταν απασχολημένη με κάτι 

δαντέλες που θα χρησιμοποιούσαν στον γάμο. Ενώ η Νιούτον έλυνε, 

μουρμουρίζοντας δυσαρεστημένη, τις εσάρπες, τις οποίες είχε επιδείξει 

ήδη τέσσερις ή πέντε φορές εκείνη την ημέρα, η Μάργκαρετ έριξε μια 

ματιά στο παιδικό δωμάτιο· το πρώτο δωμάτιο σ’ αυτό το σπίτι που είχε 
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γνωρίσει πριν από εννιά χρόνια, όταν την είχαν φέρει εδώ, ένα ατίθασο 

πλάσμα από το δάσος, για να μοιραστεί το σπίτι, τα παιχνίδια και τα μα-

θήματα της εξαδέλφης της, Ίντιθ. Θυμήθηκε τη σκοτεινή, μουντή όψη 

του λονδρέζικου παιδικού δωματίου, όπου βασίλευε μια αυστηρή και 

τυπική τροφός, η οποία δεν ανεχόταν τα βρόμικα χέρια και τα σκισμένα 

φορέματα. Θυμήθηκε το πρώτο τσάι που πήρε εκεί πάνω, χώρια από 

τον πατέρα της και τη θεία της, οι οποίοι δειπνούσαν κάπου στο κάτω 

μέρος μιας ατέλειωτης σκάλας· γιατί αν εκείνη βρισκόταν στον ουρανό 

–σκεφτόταν η μικρή–, εκείνοι πρέπει να ήταν στα έγκατα της γης. Στο 

σπίτι τους, πριν έρθει να ζήσει στη Χάρλεϊ Στριτ, το σαλόνι της μητέρας 

της χρησίμευε ως δωμάτιο παιχνιδιών· και καθώς έπεφταν για ύπνο 

νωρίς στο πρεσβυτέριο, η Μάργκαρετ έπαιρνε τα γεύματά της πάντα 

με τους γονείς της. Ώ! Πόσο καλά θυμόταν το ψηλό, επιβλητικό δεκα-

οκτάχρονο κορίτσι τα δάκρυα που είχε χύσει με άγριο πάθος και θλίψη 

το εννιάχρονο κοριτσάκι, όταν έκρυψε το πρόσωπό του κάτω από τα 

κλινοσκεπάσματα, την πρώτη βραδιά· και ότι τις έφαγε από την τροφό 

για να μην κλαίει και ανησυχήσει τη δεσποινίδα Ίντιθ· και ότι είχε κλά-

ψει το ίδιο πικρά, αλλά πιο σιγανά, μέχρι η ψηλή, όμορφη θεία της, την 

οποία έβλεπε για πρώτη φορά, να ανεβεί σιγά σιγά τα σκαλοπάτια μαζί 

με τον κύριο Χέιλ για να του δείξει την κοιμισμένη κορούλα του. Τότε, η 

μικρή Μάργκαρετ είχε πνίξει τους λυγμούς της και είχε μείνει ακίνητη, 

κάνοντας πως κοιμάται, γιατί φοβήθηκε μήπως με τη θλίψη της στενο-

χωρήσει τον πατέρα της· μια θλίψη που δεν τολμούσε να εκφράσει στη 

θεία της, και για την οποία είχε ενοχές, ύστερα από όλες αυτές τις εβδο-

μάδες τις γεμάτες ελπίδες, σχέδια και προετοιμασίες που είχαν ζήσει στο 

πρεσβυτέριο, μέχρι να ετοιμαστεί η γκαρνταρόμπα της, ώστε να ταιριάζει 

με μια ζωή πιο αριστοκρατική και μέχρι να μπορέσει ο μπαμπάς να 

αφήσει την ενορία του για να πάει στο Λονδίνο, έστω για λίγες ημέρες. 
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Τώρα καταλάβαινε ότι αγαπούσε το παλιό παιδικό δωμάτιο, παρό-

λο που ήταν ένα διαλυμένο μέρος· και περιέφερε το βλέμμα της στον 

οικείο χώρο με κάποια θλίψη, στη σκέψη ότι θα τον άφηνε σε τρεις 

ημέρες.

«Ά, Νιούτον!» είπε. «Νομίζω ότι όλοι θα λυπηθούμε που αφήνου-

με αυτό το αγαπημένο παλιό δωμάτιο».

«Όχι εγώ, δεσποινίς. Τα μάτια μου δεν βλέπουν πια τόσο καλά 

όπως παλιά, και το φως εδώ είναι τόσο άσχημο, που δεν μπορώ να επι-

διορθώσω δαντέλες, παρά μόνο κοντά στο παράθυρο, όπου έχει πάντα 

φοβερό ρεύμα, αρκετό για να πεθάνει κάποιος από το κρύο».

«Λοιπόν, τολμώ να πω ότι θα έχεις και τα δύο, και καλό φως και 

πολλή ζέστη στη Νάπολη. Άσε, λοιπόν, όσο περισσότερο μαντάρισμα 

μπορείς για εκεί. Ευχαριστώ, Νιούτον, θα τις πάω εγώ κάτω…, εσύ έχεις 

δουλειά».

Έτσι η Μάργκαρετ κατέβηκε με τις εσάρπες τη σκάλα ανασαίνοντας 

την πικάντικη ανατολίτικη μυρωδιά τους. Επειδή η Ίντιθ συνέχιζε να 

κοιμάται, η θεία της ζήτησε από τη Μάργκαρετ να κάνει το μοντέλο για 

να τα δείξει. Κανείς δεν το σκέφτηκε, αλλά η ψηλή, καλοσχηματισμένη 

κορμοστασιά της Μάργκαρετ, με το μαύρο μεταξωτό φουστάνι που φο-

ρούσε, γιατί πενθούσε μια μακρινή συγγενή από τη μεριά του πατέρα της, 

αναδείκνυε τις μακριές όμορφες πτυχές από τις υπέροχες εσάρπες, κάτω 

από τις οποίες θα χανόταν η μισή Ίντιθ. Η Μάργκαρετ στεκόταν ακριβώς 

κάτω από το πολύφωτο, σιωπηλή και απαθής, ενώ η θεία της έφτιαχνε 

τις πιέτες. Κάπου κάπου, καθώς γύριζε, έριχνε μια γρήγορη ματιά στο εί-

δωλό της στον καθρέφτη που ήταν επάνω από το τζάκι, και χαμογελούσε 

αναγνωρίζοντας τα γνωστά χαρακτηριστικά στα συνηθισμένα στολίδια 

μιας πριγκίπισσας. Άγγιζε τις εσάρπες απαλά, καθώς κρέμονταν ολόγυ-

ρά της, απολαμβάνοντας την απαλή αίσθηση και τα λαμπερά χρώματά 
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τους, και χαιρόταν σαν παιδί, με ένα ήρεμο χαμόγελο στα χείλη, να είναι 

ντυμένη με τόσο εκθαμβωτικά υφάσματα. Εκείνην τη στιγμή η πόρτα 

άνοιξε και ανήγγειλαν ξαφνικά τον κύριο Χένρι Λένοξ. Κάποιες κυρίες 

αναπήδησαν, σαν να ντράπηκαν για το γυναικείο ενδιαφέρον που έδει-

χναν για τα στολίδια. Η κυρία Σο έδωσε το χέρι της στον νεοφερμένο· 

η Μάργκαρετ παρέμεινε εντελώς ακίνητη πιστεύοντας ότι ο ρόλος της ως 

μοντέλου δεν είχε ακόμα τελειώσει. Κοίταξε, ωστόσο, τον κύριο Λένοξ με 

ζωηρό, εύθυμο ύφος, λες και ήταν βέβαιη ότι συμμεριζόταν το αίσθημα 

του γελοίου που ένιωθε, επειδή την είχε βρει σ’ αυτήν τη στάση. 

Η θεία της ήταν πολύ απασχολημένη με το να θέτει στον κύριο Χέν-

ρι Λένοξ, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να έρθει στο γεύμα, ένα σωρό 

ερωτήσεις για τον αδελφό του, τον γαμπρό, για την αδελφή του, την πα-

ράνυμφο –ερχόταν με τον λοχαγό από τη Σκοτία για τον γάμο–, και για 

τα άλλα μέλη της οικογένειας Λένοξ. Η Μάργκαρετ, διαπιστώνοντας 

ότι δεν χρειαζόταν να επιδεικνύει άλλο τις εσάρπες, ασχολήθηκε με τη 

διασκέδαση των επισκεπτών, που η θεία της είχε ξεχάσει. Σε λίγο, εμφα-

νίστηκε και η Ίντιθ από το μικρό σαλόνι, μισοκλείνοντας τα μάτια από 

το δυνατό φως του δωματίου και τινάζοντας προς τα πίσω τις ελαφρά 

αναστατωμένες μπούκλες της. Θα έλεγε κανείς ότι έμοιαζε με την Ώραία 

Κοιμωμένη, που μόλις έχει ξυπνήσει από το όνειρό της. Και στον ύπνο 

της ακόμη είχε αισθανθεί ενστικτωδώς ότι άξιζε να σηκωθεί για έναν 

Λένοξ· και είχε ένα σωρό ερωτήσεις να του κάνει για την αγαπητή Τζά-

νετ, τη μέλλουσα κουνιάδα της, την οποία δεν είχε δει ποτέ, αλλά υπερα-

γαπούσε, όπως δήλωνε. Κι αν η Μάργκαρετ δεν ήταν τόσο υπερήφανη, 

σίγουρα θα ζήλευε την αντίπαλο που ξεφύτρωσε σαν μανιτάρι. Όταν η 

θεία της πήρε επιτέλους μέρος στη συζήτηση, η Μάργκαρετ κάθισε λίγο 

πιο πίσω και είδε τον Χένρι Λένοξ να κατευθύνει το βλέμμα του προς 

μια άδεια θέση κοντά της· κατάλαβε αμέσως ότι μόλις η Ίντιθ σταματού-
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σε την ανάκριση, θα ερχόταν να καθίσει σ’ εκείνη την καρέκλα. Άπό 

τα ασαφή λόγια της θείας της σχετικά με τις υποχρεώσεις του, δεν ήταν 

σίγουρη αν θα τους επισκεπτόταν εκείνο το βράδυ· ξαφνιάστηκε, λοιπόν, 

που τον είδε, αλλά πλέον ήταν σίγουρη ότι η βραδιά θα ήταν ευχάρι-

στη. Είχαν πάνω κάτω τις ίδιες προτιμήσεις και τις ίδιες αντιπάθειες. Το 

πρόσωπο της Μάργκαρετ φωτίστηκε από ειλικρινή χαρά. Εκείνος δεν 

άργησε να την πλησιάσει. Τον υποδέχτηκε με ένα χαμόγελο στο οποίο 

δεν διακρινόταν ίχνος αιδημοσύνης ή αμηχανίας. 

«Λοιπόν, υποθέτω ότι είστε πολύ απασχολημένη… με τις γυναικείες 

υποθέσεις, εννοώ. Διαφέρουν πολύ από τις δικές μου, που είναι νομι-

κής φύσεως. Το να παίζεις με τις εσάρπες δεν έχει καμία σχέση με τη 

σύνταξη συμβολαίων».

«Ά, σίγουρα θα διασκεδάσατε πολύ, όταν μας βρήκατε όλες να θαυ-

μάζουμε αυτά τα ωραία στολίδια. Άλλά, πραγματικά, οι ινδικές εσάρπες 

είναι από τις ωραιότερες που υπάρχουν».

«Δεν αμφιβάλλω διόλου γι’ αυτό. Και οι τιμές τους είναι ανάλογες, 

επίσης. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;». 

Οι κύριοι άρχισαν να έρχονται ο ένας μετά τον άλλον και ο θόρυβος 

από τις συζητήσεις μεγάλωσε. «Άυτό είναι το τελευταίο γεύμα σας εδώ, 

έτσι δεν είναι; Δεν προγραμματίζονται άλλα μέχρι την Πέμπτη».

«Όχι. Νομίζω ότι μετά το αποψινό θα ξεκουραστούμε επιτέλους, κάτι 

που δεν έχω κάνει εδώ και πολλές εβδομάδες· εν πάση περιπτώσει, αυτή 

την ξεκούραση που νιώθει κανείς όταν τα χέρια δεν έχουν τίποτα να κά-

νουν και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες για ένα γεγονός που 

απασχολεί το μυαλό και την καρδιά ενός ανθρώπου. Χαίρομαι που θα 

έχω λίγο χρόνο να σκεφτώ και σίγουρα το ίδιο νιώθει και η Ίντιθ». 

«Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, αλλά όσον αφορά εσάς δεν έχω καμία 

αμφιβολία γι’ αυτό. Όποτε σας βλέπω τώρα τελευταία, φαίνεστε σαν 
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να έχετε παρασυρθεί από έναν σίφουνα δραστηριοτήτων ενός άλλου 

ανθρώπου». 

«Πράγματι» παραδέχτηκε η Μάργκαρετ με κάποια θλίψη, αναλο-

γιζόμενη τη φασαρία που επικρατούσε για ασήμαντα πράγματα πάνω 

από έναν μήνα. «Άναρωτιέμαι αν ένας σίφουνας, όπως λέτε, προηγεί-

ται μοιραία ενός γάμου ή αν καμιά φορά επικρατεί ηρεμία και γαλήνη 

πριν από αυτόν». 

«Όσο η νονά της Σταχτοπούτας θα παραγγέλνει τα προικιά, θα 

φροντίζει το γαμήλιο γεύμα και θα γράφει, για παράδειγμα, τα προ-

σκλητήρια» είπε ο κύριος Λένοξ γελώντας. 

«Μα είναι απαραίτητες όλες αυτές οι φασαρίες;» ρώτησε η Μάρ-

γκαρετ, καθώς τον κοιτούσε περιμένοντας μια απάντηση. Ύστερα από 

όλες εκείνες τις προετοιμασίες, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέ-

λεσμα και με την Ίντιθ να το παίζει απόλυτη αρχόντισσα τις έξι τελευ-

ταίες εβδομάδες, μια απερίγραπτη κούραση την είχε κυριεύσει εκείνην 

τη στιγμή· και ένιωθε πραγματική ανάγκη να τη βοηθήσει κάποιος με 

μερικές ευχάριστες, ήρεμες ιδέες σχετικές με το θέμα του γάμου. 




