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X. ΤΖ. ΓΟΥΕΛΣ

Μετάφραση 

Σταύρος Παπασταύρου

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Η άφιξη του παράξενου ανθρώπου

Οξένος έφτασε νωρίς μια χειμωνιάτικη μέρα του Φλεβάρη, μέσ’ απ’ 

τον τσουχτερό άνεμο και το πυκνό χιόνι, το τελευταίο που έπεφτε 

εκείνη τη χρονιά. Ερχόταν απ’ τους ξερόλοφους, και κατά τα φαινό-

μενα είχε κάνει με τα πόδια όλη τη διαδρομή από τον σιδηροδρομικό 

σταθμό του Μπράμπλχερστ ως εκεί, κουβαλώντας μια μικρή μαύρη βα-

λίτσα στο γαντοφορεμένο χέρι του. Ήταν κουκουλωμένος απ’ την κορ-

φή ως τα νύχια, και το γείσο του μαλακού τσόχινου καπέλου του έκρυβε 

κάθε σπιθαμή του προσώπου του, εκτός απ’ τη γυαλιστερή άκρη της 

μύτης· οι ώμοι, όπως και το στήθος του, ήταν σκεπασμένοι απ’ το χιόνι, 

που είχε κάνει ένα λευκό στρώμα και στο πάνω μέρος της βαλίτσας του. 

Μπήκε τρεκλίζοντας στο Κόουτς εντ Χόρσες, περισσότερο πεθαμένος 

παρά ζωντανός, και με μια απότομη κίνηση παράτησε χάμω τη βαλί-

τσα του. «Μια φωτιά», φώναξε, «για τ’ όνομα του Θεού! Ένα δωμάτιο 

και μια φωτιά!» Σκούπισε τα παπούτσια του στο κατώφλι, πέρασε στο 

μπαρ και, αφού τίναξε από πάνω του το χιόνι, ακολούθησε την κυρία 

Χολ στο σαλόνι της υποδοχής, για να κανονίσουν τα περαιτέρω. Χωρίς 

άλλα λόγια και συστάσεις, δέχτηκε πρόθυμα τους όρους της διαμονής 

και, πετώντας πάνω στο τραπέζι δύο χρυσές λίρες, έκλεισε δωμάτιο στο 

πανδοχείο.

Η κυρία Χολ άναψε το τζάκι, κι αφήνοντάς τον εκεί, πήγε να του 

ετοιμάσει η ίδια φαγητό. Ένας ξένος στο Άιπινγκ, μες στο καταχείμωνο, 
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που δεχόταν μάλιστα να μείνει χωρίς παζάρια, ήταν ανήκουστη τύχη και 

η κυρία Χολ είχε σκοπό να φανεί αντάξιά της. Μόλις το μπέικον άρχισε 

να ροδίζει και αφού φρόντισε να ταρακουνήσει τη Μίλι, τη λυμφατική 

βοηθό της, με μερικές κατσάδες, πήρε το τραπεζομάντιλο, τα πιάτα και 

τα ποτήρια, τα πήγε στο σαλόνι και βάλθηκε να τα στρώνει με άψογη 

τάξη. Η φωτιά άναβε ζωηρά, κι έτσι ξαφνιάστηκε βλέποντας τον επισκέ-

πτη της να φοράει ακόμα το καπέλο και το πανωφόρι του και να στέκει 

όρθιος, με την πλάτη γυρισμένη, κοιτάζοντας έξω απ’ το παράθυρο το 

χιόνι που έπεφτε στην αυλή. Είχε σταυρώσει πίσω τα γαντοφορεμένα 

του χέρια κι έδειχνε βυθισμένος σε σκέψεις. Η κυρία Χολ παρατήρησε 

ότι το λίγο χιόνι που είχε ακόμα στους ώμους του έλιωνε κι έσταζε πάνω 

στο χαλί της. «Μπορώ να πάρω το καπέλο και το πανωφόρι σας, κύριε», 

είπε, «να τα πάω στην κουζίνα να στεγνώσουν καλά;»

«Όχι», είπε εκείνος, χωρίς να στραφεί.

∆εν ήταν σίγουρη αν τον άκουσε, κι έκανε να επαναλάβει την ερώ-

τηση.

Γύρισε το κεφάλι και την κοίταξε πάνω απ’ τον ώμο του. «Προτιμώ να 

τα φορώ», είπε τονίζοντας τις λέξεις, και τότε εκείνη πρόσεξε για πρώ-

τη φορά τα μεγάλα γυαλιά του με τους εξογκωμένους μπλε φακούς που 

έφταναν ως πίσω στ’ αυτιά, και τις παχιές φαβορίτες πάνω απ’ τον γιακά 

του πανωφοριού, που του έκρυβαν εντελώς τα μάγουλα και το πρόσωπο.

«Πολύ καλά, κύριε», είπε. «Όπως αγαπάτε. Σε λίγο το δωμάτιο θα 

έχει ζεσταθεί κάπως».

Είχε γυρίσει πάλι αλλού το πρόσωπό του και δεν αποκρίθηκε στα 

λόγια της. Η κυρία Χολ, νιώθοντας ότι οι προσπάθειές της να ανοίξει 

συζήτηση ήταν άκαιρες, έστρωσε το υπόλοιπο τραπέζι με νευρικές, κο-

φτές κινήσεις, και βιάστηκε να βγει απ’ το σαλόνι.

Όταν επέστρεψε, εκείνος στεκόταν ακόμα σκυφτός στην ίδια θέση, 

σαν μαρμαρωμένος, με τον γιακά σηκωμένο και το γείσο του καπέλου 
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του, που εξακολουθούσε να στάζει, γυρισμένο προς τα κάτω, κρύβο-

ντάς του εντελώς το πρόσωπο και τ’ αυτιά. Ακουμπώντας τ’ αυγά και 

το μπέικον στο τραπέζι με κάμποσο θόρυβο, του φώναξε: «Έτοιμο το 

γεύμα σας, κύριε».

«Ευχαριστώ», απάντησε εκείνος σχεδόν ταυτόχρονα, παραμένο-

ντας ακίνητος, ώσπου άκουσε την πόρτα να κλείνει. Τότε στράφηκε 

απότομα και πλησίασε το τραπέζι με φανερή ανυπομονησία.

Καθώς η κυρία Χολ περνούσε πίσω από το μπαρ κι έμπαινε στην 

κουζίνα, άκουσε έναν ρυθμικό, επαναλαμβανόμενο θόρυβο. Τσικ, τσικ, 

τσικ, σαν κάποιος να χτυπούσε βιαστικά μια λεκάνη με ένα κουτάλι. «Αχ 

αυτό το κορίτσι!» είπε. «Ορίστε! Ξεχάστηκα τελείως. Μα πόσο αργεί επι-

τέλους!» Και πιάνοντας η ίδια να αποτελειώσει το χτύπημα της μουστάρ-

δας, πέταξε στη Μίλι μερικά φαρμακερά λόγια για την υπερβολική της 

νωθρότητα. Είχε ψήσει το μπέικον και τ’ αυγά, είχε στρώσει το τραπέζι, 

όλα τα είχε κάνει, ενώ η Μίλι –βοηθός να σου πετύχει!– το μόνο που είχε 

καταφέρει ήταν να καθυστερήσει τη μουστάρδα. Και να ’χουν και νεο-

φερμένο ξένο, που ήθελε να μείνει στο πανδοχείο! Γέμισε το δοχείο της 

μουστάρδας, και τοποθετώντας το με κάμποση επισημότητα πάνω σ’ έναν 

χρυσόμαυρο δίσκο του τσαγιού, το πήγε στο σαλόνι.

Χτύπησε και μπήκε αμέσως. Ακούγοντάς την, ο επισκέπτης έκανε μια 

βιαστική κίνηση, ωστόσο εκείνη πρόλαβε να δει ένα άσπρο αντικείμενο 

να εξαφανίζεται πίσω απ’ το τραπέζι. Της φάνηκε ότι σήκωνε κάτι απ’ το 

πάτωμα. Απίθωσε με θόρυβο το δοχείο με τη μουστάρδα στο τραπέζι, κι 

αμέσως μετά πρόσεξε ότι ο ξένος είχε βγάλει το πανωφόρι και το καπέλο 

του και τα είχε αφήσει σε μια καρέκλα μπροστά στη φωτιά. Το ατσαλένιο 

κιγκλίδωμα του τζακιού της κινδύνευε να σκουριάσει από τα νερά που 

έσταζαν οι βρεγμένες του μπότες. Αποφάσισε να επέμβει δυναμικά.

«Υποθέτω ότι μπορώ να τα πάρω για στέγνωμα τώρα», είπε, με έναν 

τόνο που δε σήκωνε αντιρρήσεις.

«Αφήστε το καπέλο», είπε ο επισκέπτης της με πνιχτή φωνή. Στρά-
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φηκε προς το μέρος του. Είχε σηκώσει το κεφάλι και την κοίταζε, καθι-

σμένος σε μια καρέκλα.

Για μια στιγμή έμεινε αποσβολωμένη στη θέα του, χάνοντας τη λα-

λιά της απ’ την έκπληξη.

Κρατούσε ένα άσπρο πανί –μια πετσέτα φαγητού που είχε φέρει 

μαζί του– μπροστά απ’ το πρόσωπό του, κρύβοντας εντελώς το στόμα 

και τα μάγουλα· γι’ αυτό και η φωνή του ακουγόταν έτσι πνιγμένη. 

Ωστόσο, δεν ήταν αυτό το γεγονός που ξάφνιασε τόσο την κυρία Χολ. 

Η αιτία ήταν ότι ολόκληρο το μέτωπό του πάνω από τα μπλε γυαλιά το 

σκέπαζε ένας λευκός επίδεσμος, ενώ ένας ακόμη κάλυπτε τ’ αυτιά του. 

Έτσι, ούτε ένα ελάχιστο τμήμα του προσώπου του δεν έμενε ακάλυ-

πτο, πέρα από τη ροζ, ανασηκωμένη μύτη του, που εξακολουθούσε να 

είναι το ίδιο στιλπνή, ροζ και λαμπερή όπως στην αρχή. Φορούσε ένα 

σκούρο καφέ βελούδινο σακάκι, και γύρω απ’ τον λαιμό του ένα ψηλό 

μαύρο κολάρο από λινό ύφασμα, σηκωμένο ως επάνω. Τα πυκνά μαύρα 

μαλλιά του, που πρόβαλλαν ακατάστατα εδώ κι εκεί κάτω από τους επι-

δέσμους, σχημάτιζαν ένα σωρό παράξενες ουρές και μύτες, δίνοντάς 

του την πιο αλλόκοτη εμφάνιση που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. 

Αυτό το πνιγμένο στους επιδέσμους κεφάλι ήταν ένα θέαμα τόσο ανα-

πάντεχο για κείνη, που για μια στιγμή έμεινε σύξυλη.

Ο ξένος δεν τράβηξε την πετσέτα, παρά εξακολούθησε να την κρα-

τάει στο χέρι του που, απ’ ό,τι πρόσεχε εκείνη τώρα, φορούσε ακόμα 

το καφέ γάντι. Το βλέμμα του, πίσω από τα αδιαπέραστα μπλε γυαλιά, 

ήταν πάντα καρφωμένο πάνω της. «Αφήστε το καπέλο», είπε, τονίζο-

ντας καθαρά τις λέξεις μέσ’ απ’ το άσπρο πανί.

Τα νεύρα της άρχισαν να συνέρχονται από το σοκ που είχαν δεχτεί. 

Ξανάφησε το καπέλο στην καρέκλα, δίπλα στη φωτιά. «∆εν ήξερα, κύ-

ριε, ότι...», έκανε να πει, μα σταμάτησε αμήχανη.

«Ευχαριστώ», απάντησε εκείνος ξερά, ρίχνοντας στο μεταξύ μια 

κλεφτή ματιά προς την πόρτα.
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«Θα σας τα στεγνώσω μια χαρά, κύριε, στο πι και φι», είπε παίρνο-

ντας τα ρούχα του. Πριν βγει από την πόρτα, έριξε ακόμα μια ματιά στο 

άσπρο φασκιωμένο κεφάλι με τα μπλε γυαλιά – όμως εκείνη η πετσέτα 

εξακολουθούσε να του κρύβει το πρόσωπο. Ένιωσε μια ελαφριά ανα-

τριχίλα, καθώς έκλεινε πίσω της την πόρτα. Στο πρόσωπό της ήταν ζω-

γραφισμένη η έκπληξη και η απορία. «Ποτέ δε θα...», ψιθύρισε. «Ορί-

στε μας!» Πήγε σχεδόν αθόρυβα ως την κουζίνα και, φτάνοντας εκεί, 

το τελευταίο πράγμα που την απασχολούσε ήταν να ρωτήσει τη Μίλι τι 

στην ευχή σκάρωνε πάλι.

Ο επισκέπτης, καθισμένος στην καρέκλα του, άκουσε τα βήματά της 

να απομακρύνονται. Αφού έριξε πρώτα μια ερευνητική ματιά στο πα-

ράθυρο, τράβηξε την πετσέτα από το πρόσωπό του και συνέχισε το φα-

γητό του. Κατέβασε μια μπουκιά, κοίταξε καχύποπτα το παράθυρο, κα-

τέβασε άλλη μια, έπειτα σηκώθηκε και, παίρνοντας πάλι την πετσέτα, 

διέσχισε το δωμάτιο και τράβηξε το στόρι χαμηλά, ως τη λευκή μουσε-

λίνα που κάλυπτε τα κάτω τζάμια. Το δωμάτιο έμεινε στο μισοσκόταδο. 

Αφού το έκανε αυτό, ανακουφισμένος κάπως, επέστρεψε στο τραπέζι 

και στο γεύμα του.

«Ο καημένος ο άνθρωπος! Κάποιο ατύχημα θα είχε. Ίσως πάλι να 

έκανε καμιά εγχείρηση ή κάτι τέτοιο», είπε η κυρία Χολ. «Τι τρομάρα 

πήρα μ’ όλους αυτούς τους επιδέσμους, μα την αλήθεια!»

Πρόσθεσε μερικά κάρβουνα ακόμα, άνοιξε την απλώστρα κι έβαλε 

πάνω της το πανωφόρι του ταξιδιώτη. «Κι αυτά τα γυαλιά! Ποπό, πιο 

πολύ σκάφανδρο δύτη μου θυμίζουν παρά κανονικό άνθρωπο!» Κρέμα-

σε το κασκόλ του σε μια γωνιά της απλώστρας. «Και να κρατάει κι εκείνη 

την πετσέτα πάνω στο στόμα του όλη την ώρα. Να μιλάει από κει μέσα!... 

Ίσως και το στόμα του ακόμα να είναι χτυπημένο – ποιος ξέρει!»

Στράφηκε απότομα, σαν να θυμήθηκε ξάφνου κάτι. «Έλα Χριστέ 

και Παναγιά!» είπε, καθώς μια άλλη σκέψη την απασχολούσε τώρα· 

«μα ούτε τις πατάτες δεν ετοίμασες ακόμα, Μίλι;»
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Όταν η κυρία Χολ πήγε να μαζέψει τα πιάτα από το γεύμα του ξέ-

νου, η υποψία ότι ακόμα και το στόμα του θα πρέπει να είχε χτυπήσει 

ή παραμορφωθεί στο υποτιθέμενο εκείνο ατύχημα, έγινε βεβαιότητα. 

Τον βρήκε να καπνίζει την πίπα του, μα όσην ώρα εκείνη βρισκόταν 

στο δωμάτιο δεν τον είδε ούτε μια στιγμή να απομακρύνει τη μεταξωτή 

πετσέτα από το κάτω μέρος του προσώπου του, για να φέρει το επι-

στόμιο στα χείλη του. Και σίγουρα δεν ήταν από αφηρημάδα, γιατί τον 

είδε πώς κοίταζε κάθε τόσο την πίπα που σιγόκαιγε, κοντεύοντας πια 

να σβήσει. Ήταν καθισμένος στη γωνιά, με την πλάτη στραμμένη προς 

το στόρι του παραθύρου, και τώρα πια, μετά το φαγοπότι και αφού είχε 

ζεσταθεί κάμποσο, ο τόνος της φωνής του ήταν λιγότερο κοφτός και 

επιθετικός από πριν. Οι κοκκινωπές φλόγες από το τζάκι καθρεφτίζο-

νταν μέσα στα μεγάλα του γυαλιά, δίνοντάς τους μια ψεύτικη ζωντάνια.

«Έχω μερικές αποσκευές στον σταθμό του Μπράμπλχερστ», είπε, 

και τη ρώτησε πώς θα μπορούσε να τις παραλάβει χωρίς να πάει ο ίδιος 

εκεί. Ακούσε τα λόγια της και την ευχαρίστησε σιωπηρά, με ένα ευγενι-

κό σκύψιμο του μπανταρισμένου κεφαλιού του. «Αύριο!» έκανε. «∆ε γί-

νεται γρηγορότερα;» Φάνηκε ν’ απογοητεύεται πολύ από την αρνητική 

της απάντηση. Μα ήταν σίγουρη; ∆εν υπήρχε κανείς που θα μπορούσε 

να πεταχτεί με μια άμαξα ως εκεί;

Η κυρία Χολ απάντησε πρόθυμα στις ερωτήσεις του, πασχίζοντας 

ν’ ανοίξει κουβέντα. «Είναι απότομος ο δρόμος απ’ τους ξερόλοφους, 

κύριε», είπε, απαντώντας στην ερώτησή του για την άμαξα· κι έπειτα, 

αρπάζοντας την ευκαιρία, πρόσθεσε: «Εδώ κι έναν χρόνο περίπου ανα-

ποδογύρισε μια μεγάλη άμαξα εκεί. Σκοτώθηκε ένας άντρας, μαζί με 

τον αμαξά του. Ατυχήματα, κύριε, μπορούν να συμβούν από τη μια στιγ-

μή στην άλλη, έτσι δεν είναι;»

Μα ο επισκέπτης δεν έδειχνε να τσιμπάει εύκολα το δόλωμά της. 

«Πράγματι», είπε μέσ’ απ’ το κασκόλ του, κοιτάζοντάς την ήρεμα πίσω 

απ’ τ’ αδιαπέραστα γυαλιά του.
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«Χρειάζεται, όμως, και πολύς καιρός, ώσπου να γιάνει κανείς, κύ-

ριε, έτσι δεν είναι;... Να, ας πούμε, ο γιος της αδελφής μου, ο Τομ, έκο-

ψε το μπράτσο του μ’ ένα δρεπάνι. Σκόνταψε πάνω του εκεί στις θημω-

νιές και, μα τον Θεό, τρεις μήνες το ’χε δεμένο, κύριε. Απίστευτο δεν 

είναι; Από τότε τα τρέμω εγώ τα δρεπάνια, κύριε».

«Σας καταλαβαίνω», είπε ο επισκέπτης.

«Κάποια στιγμή, μάλιστα, φοβήθηκε ότι θα του ’καναν κι εγχείρηση, 

τόσο άσχημα ήταν, κύριε».

Ο επισκέπτης γέλασε απότομα, μ’ ένα γέλιο σαν γάβγισμα σκύλου 

έτοιμου να δαγκώσει ή και να σκοτώσει ακόμα. «Μπα!» έκανε.

«Αλήθεια, κύριε. Και δεν ήταν διόλου αστεία υπόθεση να τον φρο-

ντίσουμε... εγώ κυρίως – γιατί η αδελφή μου είχε να κοιτάζει και τα 

μικρά. Ένα σωρό επίδεσμοι, κύριε, να δένουμε, να λύνουμε... Και τώρα 

επιτρέψτε μου, κύριε, να γίνω λίγο πιο τολμηρή και να σας ρωτήσω 

κάτι...»

«Μου φέρνετε ένα σπίρτο;» την έκοψε απότομα ο επισκέπτης. «Η 

πίπα μου έχει σβήσει».

Η κυρία Χολ έχασε τη φόρα της ξαφνικά. Σίγουρα ήταν αγένεια 

από μέρους του, μετά από όλα αυτά που του είχε εξομολογηθεί. Για μια 

στιγμή έκανε να συνεχίσει, αλλά θυμήθηκε τις δυο λίρες και πήγε να 

του φέρει τα σπίρτα.

«Ευχαριστώ», είπε εκείνος, βλέποντάς τη ν’ αφήνει δίπλα του το 

κουτί. Έπειτα της γύρισε την πλάτη και βάλθηκε πάλι να κοιτάζει έξω 

απ’ το παράθυρο. Αυτό πια την αποθάρρυνε εντελώς. Ήταν φανερό 

πως ο ξένος της είχε κάποια ευαισθησία σε θέματα εγχειρήσεων και 

επιδέσμων. Αλλά, στο κάτω κάτω, δεν είχε προλάβει να «γίνει πιο τολ-

μηρή». Πάντως, αυτό το προσβλητικό φέρσιμο την είχε εκνευρίσει, με 

αποτέλεσμα η Μίλι να πληρώσει πολύ ακριβά τα νεύρα της εκείνο το 

απόγευμα.

Ο επισκέπτης έμεινε στο σαλόνι ως τις τέσσερις χωρίς να προσφέ-
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ρει την παραμικρή δικαιολογία για την αδιάκριτη παρουσία του. Ως επί 

το πλείστον ήταν ήσυχος όλο αυτό το διάστημα· το σκοτάδι άρχισε να 

πυκνώνει κι εκείνος, απ’ ό,τι φαίνεται, παρέμενε καθισμένος δίπλα στο 

τζάκι, καπνίζοντας την πίπα του. Ίσως και να λαγοκοιμόταν που και πού.

Μια δυο φορές το αυτί κάποιου περίεργου μπορεί να τον άκουγε να 

σκαλίζει τα κάρβουνα, και για ένα διάστημα πέντε λεπτών ήταν φανερό 

ότι βημάτιζε πέρα δώθε στο δωμάτιο... Θα ’λεγε κανείς, μάλιστα, ότι 

παραμιλούσε κιόλας. Έπειτα ακούστηκε το τρίξιμο της πολυθρόνας, 

καθώς ξανακάθισε πάνω της.
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