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La vida es polvo y el destino viento.

Η ζωή είναι σκόνη και το πεπρωμένο, αγέρας.

FRANCISCO TAMAYO
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π ρ Ο λ Ο γ Ο Σ

την Κυριακή 15 Αυγούστου 1998, γύρω στις δώδεκα το μεση-
μέρι, ένας άντρας εκπαραθυρώθηκε από τον πέμπτο όροφο 
ενός κτιρίου της πλας ντι Σιρκ στη γενεύη.

Στην κουζίνα του διαμερίσματος όπου διέμενε, οι αστυνο-
μικοί βρήκαν δύο νεκρές γυναίκες. η μία, με σκουρόχρωμη 
επιδερμίδα, ήταν πεσμένη μπρούμυτα, με το πιγούνι κατα-
κόκκινο απ’ το αίμα, το στόμα ανοιχτό σε έναν παράξενο 
μορφασμό.

η άλλη ήταν ξανθιά, γεροδεμένη. Κι αυτηνής το στόμα 
ήταν ανοιχτό. πάνω στο λεκιασμένο με αίμα πουκάμισό της, 
οι αστυνομικοί βρήκαν ένα κομμάτι σάρκας σε σχήμα μικρού 
ρόμβου.





 
 

ΜερΟΣ πρωτΟ

v

Απρίλιος 1997
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1

23 Απριλίου

Σίγουρα θα ήταν ένας ακόμα θρίαμβος.
Ο Αλέξης Κανδύλης το ήξερε.
εξουσίαζε τα πάντα. τα όργανα. τη μουσική. το συναί-

σθημα, τη σκέψη των ανθρώπων… τα πάντα.
Μες στην κατάμεστη αίθουσα, χίλια οκτακόσια άτομα κρα-

τούσαν την ανάσα τους, προσμένοντας κιόλας τη στιγμή που 
θα έλεγαν: «Ανεπανάληπτο κονσέρτο!».

τα πάντα ήταν στη θέση τους. Με την ακρίβεια χιλιο-
στού.

η ορχήστρα θα έμπαινε με τα ξύλινα και τα χάλκινα πνευ-
στά. φαγκότα, κόρνα, τρομπόνια… Ο Αλέξης Κανδύλης σά-
ρωσε με το βλέμμα τα αναλόγιά τους. Οι μουσικοί περίμεναν 
κοκαλωμένοι, με τα μάτια καρφωμένα πάνω του, έτοιμοι να 
ζωντανέψουν. Αδημονώντας να τον ακολουθήσουν. Σε δέκα, 
μπορεί και σε δεκαπέντε, χρόνια θα αφηγούνταν, με ένα τρέ-
μουλο στη φωνή: «Θυμάσαι το κονσέρτο με τον Κανδύλη; Άρ-
χισε με την ουβερτούρα της Δύναμης του πεπρωμένου. Ήταν 
μο-να-δι-κό!».

Έριξε μια ματιά στ’ άλλα αναλόγια: πρώτα και δεύτερα 
βιολιά στ’ αριστερά του. λίγο πιο πάνω, οι άρπες… Στο 
κέντρο, φλάουτα-κλαρινέτα-όμποε. Σε τρία διαζώματα: τύ-
μπανα, κρουστά, τούμπα. Δεξιά, τα βαριά έγχορδα: βιόλες, 
βιολοντσέλα, κοντραμπάσα…
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•  ΜετIν ΑρντιτI  •

Άφησε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα. Και λίγα πα-
ραπάνω. Ίσα για να επιτείνει την αδημονία των θεατών. να 
κάνει τη συγκίνησή τους πιο έντονη. την απόλαυσή τους πιο 
δυνατή.

τελικά, τέντωσε τα δυο του χέρια μπροστά, περίμενε μια 
στιγμή και, με μια φευγαλέα κίνηση, χαμήλωσε το δεξί χέρι. 
η μπαγκέτα του έσκισε τον αέρα, έμεινε ακίνητη, ξανανέβη-
κε αργά αργά και μπήκαν τα πνευστά:

Μι μι μι

Έπρεπε να επαναλάβουν τη νότα μετά από μια παύση για την 
οποία η παρτιτούρα έγραφε fermata. Μ’ αυτή τη λέξη, ο συν-
θέτης έδινε στον μαέστρο την ελευθερία να καθορίσει εκείνος 
τη διάρκεια της παύσης. Ο Αλέξης άφηνε πάντα να περνάει 
αρκετός χρόνος. τον επιμήκυνε. τολμηρό, σε σύγκριση με 
αυτό που έκαναν οι άλλοι μεγάλοι μαέστροι.

πήρε βαθιά ανάσα, έπειτα ξεφύσησε μετρώντας μέχρι το 
πέντε, αργά αργά.

Μια αιωνιότητα.

το κονσέρτο ξεκίνησε άψογα.

τα πνευστά επανέλαβαν τη μελωδία του πρώτου θέματος:

Λα σι ντο μι
Λα σι ντο μι
Λα σι ντο μι φα φα

είχε παίξει μόλις τρία μέτρα και η αγωνία ήταν κιόλας διά-
χυτη. Η δύναμη του πεπρωμένου επέβαλε το στίγμα της: τον 
τρόμο.
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το κοινό περίμενε τη συνέχεια. την απαιτούσε. πέθαινε 
από επιθυμία να την ακούσει. Ο Κανδύλης το ένιωθε, ένιωθε 
να του λέει: «είμαι δικό σου! Αφήνομαι σ’ εσένα! Οδήγησέ με 
στον δικό σου κόσμο. εκείνον της λαμπερής επιτυχίας, της 
δόξας και της μεγάλης μουσικής. Έναν κόσμο όπου θα μπορώ 
να θαυμάσω τον εαυτό μου. να βρω παρηγοριά. Έναν κό-
σμο όπου, όσο κρατάει ένα κονσέρτο, η ζωή θα μου φαίνεται 
πιο ωραία. Έναν κόσμο όπου θα νιώθω μεγαλύτερη αξιοπρέ-
πεια».

Δύο οκτάβες πιο πάνω, σε forte:

Μι φα σολ σι φα φα

τρίτο θέμα. Βιολιά pianissimi. Ήχοι ξεχύνονται. Άψογοι.
Όλη η ορχήστρα. Έγχορδα, πνευστά, άρπες, κρουστά….
Andante.
το κοινό υποδέχτηκε τις μελωδίες της Δύναμης του πεπρω-

μένου με ευγνωμοσύνη. Καιροφυλακτούσε περιμένοντας την 
κάθε νότα, όπως ένα παιδί το τέλος μιας χιλιοακουσμένης 
ιστορίας, ξέροντας εκ των προτέρων ότι η κατάληξη θα εί-
ναι ολόιδια μ’ εκείνη της προηγούμενης φοράς, ότι θα βγει 
γαληνεμένο, καθησυχασμένο, και ότι η ευτυχία του θα είναι 
πλήρης.

η συγκίνηση που ένιωθε ο Κανδύλης ήταν άλλου είδους. 
Μια συγκίνηση προσποιητή, την οποία είχε μάθει να μιμείται 
με ταλέντο.

Και πώς αλλιώς θα γινόταν; τα ίδια κομμάτια παιγμένα και 
ξαναπαιγμένα. Οι ίδιες μεγάλες αίθουσες. Οι ίδιοι σολίστες. 
Ένα μεγάλο ρεπερτόριο που επανέρχεται, επαναλαμβάνεται, 
παρουσιάζεται ξανά και ξανά. Μπολερό του ραβέλ… Πέμπτο 
κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν… Adagietto της Πέμπτης 
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του Μάλερ… Όλα τούτα τα κομμάτια κάποτε τον είχαν ανα-
στατώσει. Συνταράξει. Συγκινήσει μέχρι δακρύων. Όμως είχε 
περάσει τόσος καιρός από τότε…

τα είχε βαρεθεί πια όλα, το adagietto, το Μπολερό, όλα.
Αλλά, βλέπεις, υπήρχε η δόξα, το χρήμα, η άκρατη ευκο-

λία. Έτσι, συνέχιζε.

Έλλειψη συγχρονισμού καθώς έμπαιναν τα πρώτα βιολιά.
Μια ματιά, φευγαλέα, και να τα πάλι, όλα μαζί.
το presto πολύ δραματικό.
φλάουτα, κλαρινέτα, όμποε.
Μέτρια. εκτός απ’ το φλάουτο.
εξαιρετικό…
ρώσος, κατά τα φαινόμενα. τον είχε προσέξει από την 

πρώτη κιόλας πρόβα. Βλέμμα εντυπωσιακής οξύτητας. Και 
τούτος ο ήχος… φωνή αγγέλου.

Allegro brillante, όλη η ορχήστρα.
ωραία.

το κομμάτι κράτησε μόλις επτά λεπτά και ολοκληρώθηκε 
θριαμβικά.

Όπως και να ’χει, πάντα ήταν ένας θρίαμβος. Ό,τι και να 
έκανε η ορχήστρα ή ο σολίστας. την προηγούμενη βδομάδα 
είχε διευθύνει τη Συμφωνική του λονδίνου στο Μπάρμπι-
καν. Στο τέλος του πρώτου μέρους, η ντετόνι τραγούδησε 
τη Βερενίκη του Χάιντν. Μια φωνή γερασμένη, κουρασμένη, 
σφιγμένη… Και τα πρίμα, φρικτά! Κάλυψε τα ψεγάδια της 
σοπράνο με λεπτότητα. το αβίαστο και η ομορφιά που έλει-
παν από τη φωνή της, τα μιμήθηκε. Με την κίνηση και το 
χαμόγελο βέβαια. Χάρη σε τούτο το εκστασιασμένο ύφος που 
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τόσο καλά ήξερε να προσποιείται και που έλεγε στην αίθου-
σα: «Μια σπάνια φωνή, πιστέψτε με!».

Στο τέλος του κονσέρτου, το κοινό όρθιο τον επευφημού-
σε. τη μεθεπομένη, ο τζακ Μάσρι, ο μουσικοκριτικός των 
Financial Times, έκλεινε τη στήλη του με τα εξής λόγια: «Απ’ 
όλους τους μαέστρους που κυριαρχούν στις μεγάλες συμφωνι-
κές αίθουσες, ο Αλέξης Κανδύλης φαίνεται ο μόνος που είναι 
τόσο ακριβής και συνάμα τόσο λυρικός, τόσο κομψός, επίσης, 
ο μόνος που μπορεί να ερμηνεύει με τρόπο τόσο προσωπικό 
τα μνημειώδη έργα του μεγάλου ρεπερτορίου».

 Όταν μπήκε το όμποε σόλο, ο Αλέξης σάστισε. Ξάφνου 
βυθίστηκε στη θύμηση ενός άλλου κονσέρτου. εκείνου που 
είχε δώσει τρεις βδομάδες πριν στη νέα υόρκη, στο λίνκολν 
Σέντερ.

Ένιωθε να σβήνει. Έπρεπε να συνέλθει. πάραυτα.
Βιολιά, pianissimi… 
Όχι, δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Συνέχισε να διευθύνει Τη δύ-

ναμη του πεπρωμένου, ο λογισμός του όμως έτρεχε αλλού. Στο 
κονσέρτο της νέας υόρκης:

Ντο ρε σολ λα
Σι ντο φα

Και τότε μπήκε το όμποε, στην αρχή του πρώτου τραγουδιού. 
νότες σπαρακτικές που εδώ και τρεις βδομάδες επανέρχο-
νταν σαν ritornello και τον στοίχειωναν:

Ντο ρε σολ λα
Σι ντο φα

Θα έπρεπε να είχε πει στον τεντ: «Τα τραγούδια των νεκρών 
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παιδιών * δεν περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριό μου, τελεία 
και παύλα!». Αυτό θα έπρεπε να είχε πει.

Μπαίνουν τα χάλκινα πνευστά.

Αλλά η ματαιοδοξία τον παρέσυρε…
«φίσερ-ντισκάου!» του είχε πετάξει ο τεντ. «Καταλαβαί-

νεις; τα Kindertotenlieder , εσύ, η φιλαρμονική της νέας υόρ-
κης και ο φίσερ-ντισκάου! Θα ξαναγράψετε την ιστορία της 
μουσικής, αγαπητέ μου Αλέξη!»

Έπρεπε να αποδιώξει τούτη τη θύμηση, και γρήγορα μάλι-
στα! τώρα αμέσως!

Αποφάσισε να στρέψει ξανά τη σκέψη του στο κονσέρτο 
του Μπάρμπικαν. Στην ντετόνι και στα αβυσσαλέα ντεκολτέ 
της… Θαρρείς και τούτη η γυναίκα δεν μπορούσε να τρα-
γουδήσει μισή νότα αν δεν έδειχνε το μισό της στήθος… το 
τέλος μιας συγκλονιστικής καριέρας. Ο Αλέξης τα έψαλε για 
τα καλά στη Σόνια. την επόμενη φορά θα το έλεγε ο ίδιος 
στους υπεύθυνους του Μπάρμπικαν. Αν ήθελαν να σπάσουν 
τα αυτιά του κοινού τους, μπορούσαν να παίρνουν την ντε-
τόνι όσο ήθελαν! Αλλά χωρίς εκείνον!

τέλος πάντων… Όλα αυτά δεν είχαν καμιά σημασία. το 
σημαντικό ήταν τώρα η Β16. η κασετίνα του αιώνα… η από-
λυτη δόξα. Χωρίς αντίπαλο.

Βιολιά, pianissimi. φλάουτο σόλο…
Έξοχο… Κι εκείνη η παρουσία…
Και πάλι του ήρθε στον νου το κονσέρτο της νέας υόρ-

κης. Ο φίσερ-ντισκάου είχε αποδώσει τα Τραγούδια με έναν 
ασύλληπτο σπαραγμό:

* τα Kindertotenlieder  του γκούσταβ Μάλερ. (Σ.τ.Σ.)
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Die Sonne, sie scheinet allgemein

Ο ήλιος λάμπει για όλους

λόγια που ο Αλέξης δεν ήθελε να τα σκέφτεται πια. λόγια 
που, για χρόνια ολάκερα, επαναλάμβανε η μητέρα του. Ο 
ήλιος λάμπει για όλους. Κι έπειτα, πρόσθετε στενάζοντας: Μα 
όχι για μας…

η θύμηση του πρώτου Τραγουδιού των νεκρών παιδιών που 
είχε ακούσει ξαναζωντάνεψε. Μόλις είχε αρχίσει τις σπουδές 
του στο ωδείο. πόσων χρονών ήταν τότε; είκοσι, είκοσι ενός 
το πολύ. Ο καθηγητής του στη σύνθεση του είχε δώσει μια 
πρόσκληση για ένα κονσέρτο «αφιέρωμα στον Μάλερ» στο 
Βικτόρια Χολ. Στο πρώτο μέρος, η Ορχήστρα της ρομανικής 
ελβετίας έπαιξε Τα τραγούδια των νεκρών παιδιών, ερμηνευμέ-
να από τον Χέρμαν πρέι.

η ομορφιά των πέντε τραγουδιών τον συγκλόνισε. Στο 
διάλειμμα διάβασε τη μετάφρασή τους στο πρόγραμμα. το 
πρώτο ποίημα άρχιζε ως εξής:

Τώρα ο ήλιος ανατέλλει περίλαμπρος
Θαρρείς και καμιά δυστυχία δε χτύπησε τη νύχτα
Η δυστυχία έχει χτυπήσει μονάχα εμένα
Ο ήλιος λάμπει για όλους

Ήταν τα ίδια τα λόγια της μητέρας του: Ο ήλιος λάμπει για 
όλους.

τότε, είχε βγει από το Βικτόρια Χολ με δάκρυα στα μάτια.

τέλος πάντων… Όλα αυτά ανήκαν στο παρελθόν.
πάντως, δεν έπρεπε να διευθύνει τα Kindertotenlieder. Ούτε 
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με τον φίσερ-ντισκάου, αλλά ούτε και με κανέναν άλλον.
Αυτό που είχε σημασία τώρα ήταν να πάρει την B16. Και 

θα την έπαιρνε! Ασφαλώς και θα την έπαιρνε!
να και τα χάλκινα πνευστά. Μεγάλο crescendo αστραφτε-

ρό. Και πάλι τα βιολιά pianissimi.
Άψογα.
το φινάλε ήταν μεγαλειώδες: ένα τίναγμα της μπαγκέτας 

προς τα πάνω στο μι μείζονα και μετά η απόλυτη ακινησία.
η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Μόλις επτά λεπτά 

μουσική και το κοινό παραληρούσε από ενθουσιασμό σαν ο 
μαέστρος να είχε διευθύνει μια ολόκληρη συμφωνία.

Χαμήλωσε το χέρι του με μια κίνηση αργή και για κάμπο-
σα δευτερόλεπτα έμεινε με τα μάτια καρφωμένα στο δάπεδο 
προτού στραφεί προς την αίθουσα.

Οι επευφημίες έγιναν πιο έντονες.
Θα ήταν ίδιες ακόμα κι αν είχε διευθύνει μια ερασιτεχνική 

ορχήστρα. Ο ήρωας της αίθουσας ήταν αυτός.
τώρα ένιωθε γαλήνιος.
Έκλινε το κεφάλι με ταπεινοφροσύνη, όρθωσε το κορμί του 

κι έσφιξε το χέρι του πρώτου σόλο βιολιού ενόσω του έδινε 
συγχαρητήρια με τρόπο εμφανή. προκειμένου η αίθουσα να 
νιώσει ότι αυτό που συνέβη ήταν πρωτοφανές. Ότι μόλις λίγο 
πριν είχε βιώσει ένα εξαιρετικό γεγονός…

τέλος, με μια γενναιόδωρη κίνηση του δεξιού χεριού, κρα-
τώντας σφιχτά την μπαγκέτα στην παλάμη του, κάλεσε την 
ορχήστρα να σηκωθεί.

νεύματα. Χειρονομίες. επευφημίες.
τα συνηθισμένα.
Στράφηκε πάλι προς το κοινό και το ευχαρίστησε κουνώ-

ντας ελαφρά το κεφάλι, πρώτα στ’ αριστερά του, προς τα 
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θεωρεία, ύστερα στράφηκε προς το βάθος της αίθουσας, εκεί 
που βρίσκονταν οι φθηνότερες θέσεις, ξανά προς τα θεωρεία 
δεξιά του, και ολοκλήρωσε τη διαδρομή της αβροφροσύνης 
σταματώντας στο προεδρικό θεωρείο.

Ήταν όλοι τους εκεί. η Σαρλότ, ο πιερ, η μητέρα του, η 
ρόουζ νέρι, ο τεντ, η Σόνια, η τζούλια, η φωτογράφος… 
Και ο ντόναλντ, ο βιογράφος του, ήταν κι αυτός εκεί, κρυμ-
μένος στην τρίτη σειρά του θεωρείου.

Αναζήτησε με το βλέμμα τη μητέρα του. είχε ήδη τα μά-
τια της καρφωμένα πάνω του και του έγνεψε χαμογελώντας. 
φαινόταν γαληνεμένη κι αυτή.

της χαμογέλασε με τη σειρά του, έστρεψε το βλέμμα του 
προς τη Σαρλότ και ξάφνου ένιωσε μεγάλη ταραχή. εκεί, 
στην πρώτη σειρά του διπλανού θεωρείου, ο λένι ήταν αυτός 
ή όχι; Μα βέβαια! Ο λένι ήταν! Ο λένι Σαρνόφ! Ο μεγαλύτε-
ρος απ’ αυτόν μαθητής του ινστιτούτου Άλντερσον! 

τι έκανε εκεί;
την ίδια στιγμή είδε τη Σαρλότ να γυρίζει προς τον λένι 

και να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί, πάνω απ’ το κόκκινο βε-
λούδινο διαχωριστικό ανάμεσα στα δύο θεωρεία. Ο λένι την 
άκουγε προσεκτικά, έπειτα χαμογέλασε, συγκατένευσε κου-
νώντας το κεφάλι του, και η Σαρλότ χαμογέλασε κι αυτή με 
τη σειρά της.

τι στην ευχή γύρευε εκεί ο λένι;
Κατέβηκε απότομα απ’ το πόντιουμ και, βγαίνοντας απ’ τη 

σκηνή, έπεσε πάνω στον Άλντο νέρι που τον περίμενε στα 
παρασκήνια, με το βιολί στο χέρι.

– πήγε πολύ καλά, μπράβο, του πέταξε ο νέρι.
– Στρωτά, τουλάχιστον! του αποκρίθηκε ο Αλέξης με το 

πρόσωπο σκυθρωπό.
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πόσο αφελής ήταν ο Άλντο νέρι!
Μπήκε στο καμαρίνι του σαν σίφουνας. τι γύρευε ο λένι 

στο Βικτόρια Χολ; φαντάστηκε τη σκηνή. τον λένι να τη-
λεφωνεί στο σπίτι, να πέφτει πάνω στη Σαρλότ, κι εκείνη η 
χαζοβιόλα να σπεύδει να τον καλεί όλο νάζι: «Δε φαντάζεστε τι 
χαρά θα του δώσει το να ξαναδεί έναν παλιό του φίλο απ’ το 
ινστιτούτο. ναι, ναι, σας διαβεβαιώ! είναι και ο βιογράφος 
του εδώ, ξέρετε! Θα ήταν εκ-πλη-κτι-κό να του αφηγηθείτε 
κάποιες ιστορίες για τον Αλέξη, από τα χρόνια του οικοτρο-
φείου! Ξέρετε, δεν του αρέσει να μιλάει γι’ αυτά… Κι εσάς το 
ίδιο, ε;».

παντρεύτηκε μια κρετίνα.
Στο άμεσο μέλλον, το πρόβλημά του ήταν ο λένι… Με 

τίποτα δεν έπρεπε να ανοίξει το στόμα του.
Θα έλεγε σ’ έναν απ’ τους φροντιστές σκηνής να τον φέρει 

στο καμαρίνι του, στο διάλειμμα.
τι μπορεί να είχε πει η γυναίκα του στον λένι για να του 

φανεί ενδιαφέρουσα; Χτες, άνοιξε τα χαρτόκουτά της στον 
ντόναλντ. τα αποκαλούσε τα «αρχεία» της. τα πιο ογκώδη 
περιείχαν αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών. Στα άλλα 
τρία είχε τακτοποιήσει οικογενειακές φωτογραφίες, δελτία 
τύπου και επίσημες φωτογραφίες του Αλέξη.

την έβλεπε να δίνει εξηγήσεις σ’ εκείνον τον καλοσυνάτο 
άνθρωπο, τον ντόναλντ, προτού του πετάξει σαν χαζή: «φα-
ντάζομαι ότι, μέσα σ’ όλον αυτόν το σωρό, θα βρείτε κάτι για 
να εμπνευστείτε!». Με ύφος πυργοδέσποινας που μιλάει στον 
ιπποκόμο της.

Στη σκηνή, οι φροντιστές μετατόπιζαν τις σειρές των πρώ-
των βιολιών.

Ο υπεύθυνος σκηνής στράφηκε προς τον Αλέξη:
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– ελάτε.
Ο Αλέξης έγνεψε στον Άλντο νέρι να περάσει μπροστά και 

οι δυο τους κατευθύνθηκαν προς το προσκήνιο γλιστρώντας 
ανάμεσα από τα πρώτα και τα δεύτερα βιολιά. Οι μουσικοί 
σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και η αίθουσα χειροκρότησε 
ξανά.

Ο Αλέξης πήδησε στο πόντιουμ, πήρε θέση, με τα χέρια 
τεντωμένα, και σήκωσε το βλέμμα του ώς το πάνω διάζωμα. 
Ο τυμπανίστας είχε τα μάτια καρφωμένα πάνω του. Ήταν 
ένας αντικαταστάτης τον οποίο κάλεσε η ορχήστρα από τη 
Βιέννη. Στην πρώτη πρόβα, ο ήχος του ήταν «βιεννέζικος», 
πολύ υπόκωφος. «Σκεφτείτε κι αυτούς που βρίσκονται στο 
βάθος της αίθουσας!» του είχε φωνάξει ο Αλέξης απ’ το πό-
ντιουμ. τίποτα δεν έγινε. Στην αρχή της πρόβας τζενεράλε, 
πήγε δίπλα του και του πήρε απ’ τα χέρια τις ξύλινες μπαγκέ-
τες προτού τις ζυγίσει στη χούφτα του:

– Δεν έχετε άλλες του ιδίου μεγέθους; Με πιο βαριά κεφα-
λή;

– Όχι…
– Δοκιμάστε αυτές, του ζήτησε ο Αλέξης διαλέγοντας από 

τη θήκη του τυμπανίστα ένα μικρότερο ζευγάρι με κεφαλή 
από πυκνή τσόχα.

Ο άλλος υπάκουσε και, διστακτικά, μουρμούρισε:
– Ο ήχος είναι λίγο σκληρός, μου φαίνεται…
– για σας ναι, ανταπάντησε παγερά ο Αλέξης. για μένα, 

που βρίσκομαι δέκα μέτρα μακριά σας, όχι. Και για το κοινό 
που βρίσκεται είκοσι πέντε μέτρα πιο πέρα, ακόμα λιγότερο.

τώρα, έπρεπε να τον καθησυχάσει. Ο Αλέξης τον κοίταξε, 
κούνησε το κεφάλι και με ένα κοφτό νεύμα σήμανε την εκκί-
νηση. Ο μουσικός άρχισε να παίζει.
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πέντε χτυπήματα στο ρε.
τα κατάφερε.
Διαδοχή. Ξύλινα πνευστά, φαγκότα, κλαρινέτα, όμποε.
τέλεια.
Κι όμως το μυαλό του Αλέξη βρισκόταν αλλού.
πότε στο ινστιτούτο Άλντερσον, όπου τον έκλεισαν δίχως 

καν να τον ρωτήσουν, στα έντεκά του χρόνια, πότε στα Τρα-
γούδια των νεκρών παιδιών και στον πόνο που ξαναζωντάνευαν.



27

 
 
 
2

23 Απριλίου

η Κλειώ διέτρεχε με το βλέμμα την αίθουσα κουνώντας αργά 
αργά το κεφάλι της. Δεν το πίστευε. το αχανές Βικτόρια Χολ 
ήταν φίσκα. Μέχρι το τελευταίο πτυσσόμενο κάθισμα. Όπως 
όλες οι αίθουσες στις οποίες διεύθυνε ο γιος της. Κι αυτό κρα-
τούσε είκοσι χρόνια…

Βρισκόταν στην κορυφή ο γιος της. Στην κορυφή των κο-
ρυφών… την προηγούμενη βδομάδα ήταν το λονδίνο και το 
Βερολίνο. την επομένη θα είναι η Μαδρίτη. Και τώρα θα 
γραφόταν ένα βιβλίο γι’ αυτόν… Μάλιστα, ένα ολόκληρο βι-
βλίο!

είχε δίκιο που τον έβαλε στο ινστιτούτο Άλντερσον. Ένα 
από τα καλύτερα σχολεία του κόσμου… που τον έκανε έναν 
άντρα διαπρεπή… εκλεπτυσμένο… Έναν πρίγκιπα! Ακρι-
βώς στον αντίποδα αυτού που θα γινόταν αν τον άφηνε στην 
Αθήνα!

Αναστέναξε κι αφέθηκε να παρασυρθεί από τη γλυκύτητα 
του larghetto.

τούτος ο Άλντο νέρι και οι γκριμάτσες του… το μόνο που 
ήθελε ήταν να στρέψει τους προβολείς πάνω του… ωστόσο 
το κοινό ήξερε να ξεχωρίζει τα πράγματα! Ένας μεροκαμα-
τιάρης που περνιόταν για καλλιτέχνης, μάλιστα αυτό ήταν ο 
κύριος νέρι…
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ενώ ο γιος της… τα είχε όλα. τη χάρη της κίνησης, την 
ομορφιά του προσώπου, την απόλυτη εξουσία, όλα! Και τι 
παράστημα! προπάντων το παράστημα! Και η κομψότητα!

η Κλειώ παρατηρούσε το φράκο του. Άψογη εφαρμογή. 
Ήταν φτιαγμένο στου ρέι-Μερμιέ, στον ράφτη που προτι-
μούσαν οι μεγάλοι τραπεζίτες. πέντε πρόβες, αλλά το απο-
τέλεσμα άξιζε τον κόπο! Θα ’λεγες πως ήταν ραμμένο πάνω 
του.

Ήταν κομψός σε όλα του, ο γιος της! Ακόμα και στις μπα-
γκέτες του! τις έκανε ειδική παραγγελία σε έναν τυμπανίστα 
από τη φιλαρμονική της νέας υόρκης. Κοντές, λεπτές… 
Αληθινά κοσμήματα!

Αναλογίστηκε τους ανταγωνιστές του. για γέλια ήτανε… 
Με τα ασουλούπωτα παντελόνια και τις άχαρες μακριές μπα-
γκέτες τους… η αλήθεια είναι πως κανένας μαέστρος δεν 
μπορούσε ν’ αναμετρηθεί με τον γιο της.

τον κοίταζε να διευθύνει. Δεν ήταν απλώς ωραίος. Ήταν 
υπέροχος.

τη στιγμή που εκείνος ετοιμαζόταν για το τελευταίο μέρος, 
η Κλειώ σκίρτησε. είχε ανασηκώσει τη δεξιά του φτέρνα δυο-
τρία εκατοστά προτού περιστρέψει το πόδι του προς τα έξω 
στην άκρη των δαχτύλων, όπως θα έκανε ένας χορευτής.

Αυτό ήταν σημάδι αγωνίας. τι να τον ανησύχησε έτσι ξαφ-
νικά;

η Κλειώ άρχισε να κατακλύζεται από αναμνήσεις.
Ήταν την εποχή των Σπετσών. πόσων χρονών ήταν; 

επτά; Οκτώ; είχαν φτάσει οι τρεις τους στον ορμίσκο του 
Αγίου νικολάου. Μια ξερολιθιά χώριζε την παραλία απ’ τον 
δρόμο, και ο Αλέξης θέλησε να πηδήξει από κει για να βρεθεί 
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κοντά στο νερό, όπως έκαναν οι μεγάλοι, και τότε στραμπού-
λιξε το πόδι του. Όταν μετά από λίγες μέρες ο πόνος είχε 
απαλυνθεί, η Κλειώ του έμαθε αυτή τη μικρή κίνηση: «Ανασή-
κωσε τη φτέρνα σου… γύρνα την προς τα δεξιά… και τώρα 
προς τ’ αριστερά… Βλέπεις, δεν πονάς πια!». η συνήθεια του 
έμεινε. Κάθε φορά που ο Αλέξης ένιωθε αγωνία, περιέστρεφε 
το δεξί του πόδι.

η παιδική ηλικία του Αλέξη πέρασε αστραπιαία από μπρο-
στά της. Κωνσταντινούπολη. Αθήνα. Ύστερα, ελβετία. το 
ινστιτούτο Άλντερσον.

Δε θα ’πρεπε να φύγουν ποτέ από την Κωνσταντινού-
πολη.

Όμως ήταν τα γεγονότα του Σεπτέμβρη του 1955, οι φα-
σαρίες, οι λεηλασίες… η εξορία στην Αθήνα. Χρόνια ολάκε-
ρα ακαταπόνητης δουλειάς για να ξελασπώσουν. Και η μοίρα 
την τσάκισε ξανά. το ένα σκληρό πλήγμα μετά το άλλο. τα 
χρόνια περνούσαν και η κατρακύλα συνεχιζόταν. η ζωή της 
διαλυόταν, κομμάτι κομμάτι. πρώτα, το δυστύχημα. Ύστε-
ρα ο σύζυγος που χάθηκε, και ο Αλέξης που έπρεπε να τον 
προστατέψει. να τον στείλει μακριά, όσο πιο μακριά γινό-
ταν… Ξάφνου δεν έμεινε κανείς στο σπίτι. το μαγαζί έπρεπε 
να ξαναπάρει μπρος, κι αυτή ολομόναχη, μες στην τρέλα και 
την ντροπή. Δούλευε δώδεκα, ακόμα και δεκαπέντε, ώρες τη 
μέρα. Χρόνια ολάκερα να ψοφάει απ’ την κούραση, να τρέχει, 
να ελέγχει, να παζαρεύει…

Κι έπειτα το θαύμα. Μητέρα ενός μαέστρου που έκανε 
μια καριέρα σαν αυτές που βλέπεις στον κινηματογράφο… 
Τραβιάτα στο Κόβεντ γκάρντεν με τον ντομίνγκο και τη 
Στράτας… Ρέκβιεμ του Βέρντι στη Βιέννη, στο λονδίνο, στο 
Βερολίνο… Συμφωνικές ορχήστρες, όπερες, μεγάλα θερινά 
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φεστιβάλ… Όλοι τον διεκδικούσαν τον γιο της! Όλοι! η 
Σκάλα, το Κάρνεγκι Χολ, η Μουζίκφεραϊν της Βιέννης… η 
υπερβολική δόξα είχε γίνει καθημερινή κοινοτοπία.

Κι αυτός ήθελε να γίνει συνθέτης! ευτυχώς που τον απέ-
τρεψε.

είν’ αλήθεια πως είχε ταλέντο στη σύνθεση… παιδί ακό-
μα, δέκα-δώδεκα χρονών, αρκούσε να καθίσει στο πιάνο για 
να ξεχυθεί η μουσική από τα δάχτυλά του.

Αλλά συνθέτης, ήταν δύσκολο επάγγελμα. Θλιβερό. Κα-
κοπληρωμένο. επάγγελμα της μοναξιάς. Ο Αλέξης ήταν ευ-
αίσθητος. είχε ανάγκη από καλή ψυχική διάθεση. Από φως. 
Κι όχι να είναι βυθισμένος στη μελαγχολία του… Κι έπειτα 
ήταν τόσο όμορφος! τόσο προικισμένος! Ήταν φτιαγμένος 
για τη δόξα ο γιος της! Και ιδού η απόδειξη ότι είχε δίκιο που 
επέμεινε! Μπροστά στα μάτια της!

Αναστέναξε. Μακάρι να πάει καλά το γεύμα… το πρό-
βλημα ήταν πως δεν μπορούσε ποτέ να είναι ήσυχη. Με την 
παραμικρή αντιξοότητα, γινόταν έξαλλος από θυμό!

Απ’ την άλλη βέβαια, όταν το ήθελε, μπορούσε να γητέψει 
ακόμα και μια κόμπρα! Μάλιστα, μια κόμπρα κι όλο της το 
σόι!

Αναστέναξε ξανά και σήκωσε τα μάτια της προς τον δεύτερο 
εξώστη. το βλέμμα της έπεσε πάνω στην παυλίνα και την 
τατιάνα, που κάθονταν στην πρώτη σειρά. Οι σιχαμένες… 
Σίγουρα κρατιόνταν απ’ το χέρι… Μπορεί και να χαϊδολο-
γιούνταν κιόλας...

Κι αυτός ο τρόπος που περιτριγύριζαν τον Αλέξη… Μ’ 
εκείνη τη χυδαία οικειότητα… Στην πραγματικότητα, η τα-
τιάνα ήταν μια ανεπρόκοπη κι η παυλίνα ένα δουλικό.
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Ένα δουλικό όμως που την κρατούσε… που ήξερε τι συ-
νέβη στις Σπέτσες εκείνη τη μέρα του ιουλίου του 1959… 
που μπορούσε να βγάλει στη φόρα την ιστορία, να την πει σε 
όλους! Στον τύπο, στους ανθρώπους του σιναφιού, σε όποιον 
ήθελε να την ακούσει. Αρχής γενομένης από την ερωμένη της! 
Σίγουρα της είχε πει τα πάντα! Στο κρεβάτι λέμε τα πάντα 
και οτιδήποτε. Σίγουρα τα είχε ξεράσει όλα, μόνο και μόνο 
για να κάνει τη σπουδαία…

τα ήξερε όλα η παυλίνα.
την ίδια στιγμή, η Κλειώ ένιωσε το σκληρό βλέμμα της 

τατιάνας να συναντάει το δικό της.
το άντεξε για μερικά δευτερόλεπτα κι έπειτα κοίταξε αλλού.
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η τατιάνα ένιωσε μια αχαλίνωτη χαρά βλέποντας την Κλειώ 
να υποχωρεί. 

Μια ύαινα ήταν η Κλειώ. Μια σιχαμένη ύαινα και τίποτε 
άλλο. Κι ο τρόπος που μιλούσε στην παυλίνα, με φράσεις 
κοφτές, ειπωμένες με περιφρόνηση, δίχως να της ρίχνει μισή 
ματιά…

Έσφιξε το χέρι της παυλίνας.
η παυλίνα, ένας ατόφιος γρανίτης ήταν. Με ένα κορμί 

κατ’ εικόνα του. ωραίο και στιβαρό. Σφιχτό. Χωρίς να εξα-
πατά.

είχαν γνωριστεί στο σπίτι της λίβια, της γιαγιάς της Σαρ-
λότ, μια μέρα που η παυλίνα είχε έρθει να παραδώσει ένα 
φόρεμα. εκείνο τον καιρό, η τατιάνα ήταν παντρεμένη με 
τον Αρμάντ, τον πατέρα της Σαρλότ, κι έκανε καριέρα λυ-
ρικής τραγουδίστριας. η παυλίνα είχε μοδιστράδικο στο 
μπουλβάρ Καρλ-Βογκτ, μια λαϊκή γειτονιά, και μοιραζόταν 
το διαμέρισμα της πλας ντι Σιρκ με την ελληνίδα συνεταίρο 
της, τη Χρυσούλα.

Οι δυο γυναίκες δεν ξαναντάμωσαν ώσπου, μετά από κα-
μιά δεκαριά χρόνια, μια φθινοπωριάτικη μέρα, έπεσαν η μια 
πάνω στην άλλη στο Ρεμόρ, το ονομαστό στέκι της πλας ντι 
Σιρκ. είχαν και οι δυο αλλάξει ζωή. η τατιάνα δεν είχε πια 
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την αλλοτινή φωνή της κι έτσι αναγκάστηκε να παραδίδει μα-
θήματα τραγουδιού στο ωδείο. είχε χωρίσει με τον Αρμάντ. 
η παυλίνα είχε κλείσει το μαγαζί του μπουλβάρ Καρλ-Βογκτ 
και δούλευε ως ενδυματολόγος στο γκραν τεάτρ, την όπερα 
της πόλης. η Χρυσούλα είχε πεθάνει.

Δυο μέρες μετά, πήγαν παρέα στον κινηματογράφο να δουν 
την ταινία του γούντι Άλεν Μυστηριώδεις φόνοι στο Μανχάταν. 
«Χρόνια είχα να γελάσω έτσι», σχολίασε η παυλίνα καθώς 
άφηνε την τατιάνα.

είπαν πως θα ξαναβρίσκονταν. Ήταν και οι δυο ξένες στη 
γενεύη, απογοητευμένες από τη ζωή. Και μόνες. η φιλία τους 
μετατράπηκε σε τρυφερότητα.

η τατιάνα, που είχε να δει άντρα εδώ και κάνα χρόνο, 
ένιωσε έλξη για τούτη τη γεροδεμένη γυναίκα, με το σφιχτό 
κορμί. Και σκέφτηκε πως σίγουρα θα ήταν πιο ευχάριστο να 
χαϊδολογιούνται οι δυο τους απ’ το να το κάνει η καθεμιά 
τους μόνη.

Έτσι, ένα βράδυ που έτρωγαν στο Ντοριάν, η τατιάνα πέ-
ταξε: «Θέλεις να κοιμηθείς σπίτι μου;». «Θέλω», αποκρίθηκε 
η παυλίνα. Έτσι έγιναν ερωμένες όπως ακριβώς είχαν γίνει 
φιλενάδες, με τρόπο ανυπόκριτο και ολοκληρωμένο.
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23 Απριλίου

Στο πρώτο ανκόρ, ο Αλέξης έπιασε απ’ το μπράτσο έναν απ’ 
τους φροντιστές σκηνής στα παρασκήνια και του έδειξε τον 
λένι με το δάχτυλο:

– τον μελαχρινό κύριο, αυτόν που κάθεται δίπλα στη γυ-
ναίκα μου, τον βλέπεις; να τον φέρεις στο καμαρίνι μου.

τέσσερα ανκόρ, και μετά ο νέρι αποφάσισε να μπιζάρει. 
Ξεπέταξε ένα Καπρίτσιο του παγκανίνι με σφιγμένα δόντια, 
χαιρέτησε με το ζόρι και δεν ξαναγύρισε στη σκηνή. Ο Αλέ-
ξης έτρεξε στο καμαρίνι του, κάθισε μπροστά απ’ τη μικρή 
τουαλέτα κι έκλεισε τα μάτια.

το ritornello του όμποε επανήλθε:

Ντο ρε σολ λα
Σι ντο φα

Όμως τα Τραγούδια των νεκρών παιδιών ανήκαν στο παρελ-
θόν! το ινστιτούτο Άλντερσον ανήκε στο παρελθόν!

είχε αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Θα έκανε την B16. Θα 
ήταν ο μεγαλύτερος όλων.

τίποτα δεν έπρεπε να τον φοβίζει.
Μάταια προσπαθούσε να λογικευτεί, ήταν βουτηγμένος 

στην απόγνωση.
Κάποιος χτύπησε την πόρτα. Σηκώθηκε και για κάποια 
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δευτερόλεπτα περίμενε όρθιος, όλο νευρικότητα, κι έπειτα 
άνοιξε.

– Αλέξη!
Σφιχταγκάλιασε τον λένι κι έπειτα απομακρύνθηκε κρατώ-

ντας τον παλιό του γνώριμο απ’ τους ώμους.
– Ήθελα να σε δω…
– Κι εγώ… τι εκπληκτική καριέρα!
Ο Αλέξης κούνησε το κεφάλι του· δίστασε:
– Σου γνώρισαν τη γυναίκα μου; τη μητέρα μου;
– Όλους, απάντησε ο λένι. Και τον γιο σου βέβαια.
– Και τον ντόναλντ; Σου γνώρισαν τον ντόναλντ;
– τον βιογράφο σου; Ασφαλώς, είπε ο λένι. Σε θαυμάζει 

τόσο πολύ!
γέλασε:
– Οι πάντες σε θαυμάζουν!
Ο Αλέξης τον κοίταξε έντονα:
– Δε θα πεις τίποτα, έτσι δεν είναι;
Ο λένι κούνησε αργά αργά το κεφάλι του:
– τίποτα.
Κι αφού έμεινε σιωπηλός για λίγο, είπε:
– Μην ανησυχείς.


