




 

 

Σημείωση του συγγραφέα 

Το βιβλίο είναι το δεύτερο μυθιστόρημα μιας προσχεδιασμένης 

Αυστριακής Τριλογίας, με πρώτο το Human Traces (2005).  

Ωστόσο κάθε μυθιστόρημα διαβάζεται ανεξάρτητα, χωρίς να 

παραπέμπει στα υπόλοιπα. 

Το όνομα Lena προφέρεται «Λέινα» και όχι «Λίνα». 
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Από το ύψος όπου βρισκόταν, μόλις τριάντα μέτρα πάνω από 

τα δέντρα, ο πιλότος έβλεπε δύο ανθρώπους να τρέχουν στο 

έδαφος – ο ένας προβάλλοντας από το δάσος, ο άλλος από 

μια πύλη στο δρομάκι, συγκρατώντας το καπέλο του καθώς 

έτρεχε. Προορισμός τους ήταν μια μακριά καφετιά σκηνή, 

στημένη μπροστά στον θαμνοφράχτη που οριοθετούσε ένα χω-

ράφι. 

Στο εσωτερικό της σκηνής, στο φως από δύο λάμπες κηρο-

ζίνης κρεμασμένες σε έναν ξύλινο πάσσαλο, ο χειρουργός σήκω-

σε το χέρι ενός άντρα πάνω από το κεφάλι του. «Κράτα το».  

Η νοσοκόμα το έπιασε από τον καρπό. 

«Όνομα;» 

«Χάιντεκ», είπε εκείνη, ανασηκώνοντας το καρτελάκι με  

το άλλο χέρι. «Αρχικό Άλφα». 

Τα δάχτυλα του χειρουργού μέτρησαν τα πλευρά. «Τέσσε-

ρα… Πέντε. Αν αμφιβάλλεις, στοχεύεις ψηλότερα». 

«Τι;» 

«Ας την κάνουμε εδώ». 

Το νυστέρι κινήθηκε προς τα κάτω, διαπέρασε ένα λεπτό 

στρώμα λίπους και έφτασε στη σάρκα. «Πού είναι η αδελφή; 

Χρειάζομαι κάποιον για να συγκρατεί τον μυ». 

«Δεν έχει έρθει. Μπορώ να το κάνω εγώ», είπε η νοσοκόμα. 

«Μπορώ να δέσω τον βραχίονά του, κοιτάξτε. Κι έτσι θα έχω 

ελεύθερα τα χέρια μου». 
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Έδεσε με τη ζώνη της τον καρπό σε έναν πάσσαλο της σκη-

νής και ακούμπησε τα δάχτυλά της στη μεσοπλεύρια επιφάνεια. 

«Καλά το κάνω;» 

«Αν αμφιβάλλεις, στοχεύεις οπίσθια». 

«Τι;» 

«Μιλάω με τον εαυτό μου. Με τον γερο-καθηγητή μου  

στο Γκρατς. Μην τραβάς. Μην τραβάς. Απλώς σήκωνε. Να μη  

μ’ εμποδίζει. Θα χώσω το δάχτυλό μου κάτω αποδώ, στην υπεζω-

κοτική κοιλότητα». 

Ο διαχωρισμός του ιστού απελευθέρωσε αέρα. Ο άντρας 

στο φορείο παρέμεινε ακίνητος, με τα μάτια κλειστά και το χέρι 

δεμένο πίσω από το κεφάλι. Από το στήθος του τινάχτηκε αίμα, 

αρχικά αφρισμένο, πριν καταλήξει στα παπούτσια της νοσοκό-

μας και στο γρασίδι γύρω από τα πόδια της. 

Στον ουρανό που είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει το διπλάνο 

έστριψε και βρέθηκε κόντρα στον άνεμο, διαγράφοντας έναν 

μεγάλο κύκλο πάνω από το δάσος. Ο πιλότος είδε ένα όχημα 

να σταματάει στον αγροτικό δρόμο. Ένας άλλος άντρας και 

μια γυναίκα βγήκαν και άρχισαν να διασχίζουν τρέχοντας  

το χωράφι. 

«Κι άλλο φως», είπε ο χειρουργός. «Χρειάζομαι κι άλλο 

φως. Πρέπει να βάλουμε ένα σωληνάκι, μήπως καταφέρω να 

αναρροφήσω τα υγρά». 

Ανασήκωσε με το δάχτυλο τον αριστερό πνεύμονα. «Κά-

ποιο θραύσμα υπάρχει εδώ. Θα χρειαστεί να διευρύνουμε  

την τομή». 

«Τι;» 

«Πρόσθια. Βαθιά. Πρέπει να φτάσω σε ό,τι υπάρχει εκεί. 

Παραμένει αναίσθητος;» 

Με τα ματωμένα δάχτυλά της η νοσοκόμα ανασήκωσε  

το βλέφαρο του άντρα. «Ναι». 

«Υπάρχει κανένα καλύτερο νυστέρι; Τούτο δω δεν είναι 

πολύ κοφτερό». 
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Αφού πήρε βαθιά ανάσα, ο χειρουργός γλίστρησε τη λεπίδα 

στη σάρκα, έκανε μια τομή γύρω από τη θωρακική κοιλότητα 

και έφτασε στα μισά της πλάτης, με το δέρμα να ζαρώνει εκα-

τέρωθεν της μαβιάς πληγής. 

Το κάλυμμα στην είσοδο της σκηνής άνοιξε απότομα και 

εμφανίστηκαν ο άντρας με τη γυναίκα ασθμαίνοντας. 

«Πλυθείτε στον κουβά. Απολυμαντικό έχει στη λεκάνη», εί-

πε ο χειρουργός. 

Ενώ οι άλλοι ετοιμάζονταν, έχωσε τα δάχτυλα ανάμεσα στα 

πλευρά. «Είσαι καλά;» είπε στη νοσοκόμα. «Δείχνεις χλωμή». 

«Ο φωτισμός φταίει. Μια χαρά είμαι». 

«Χρειαζόμαστε κάτι για να διαστείλουμε τα πλευρά. Αλ-

λιώς–» 

«Δεν διαθέτουμε τέτοιο εργαλείο. Μια απλή σκηνή είναι–» 

«Είναι πολύ σκοτεινά. Δυσκολεύομαι να δω…» 

Με τη συνδρομή του βοηθού διέστειλε τα πλευρά αρκετά 

ώστε να αποκαλυφθεί η απαθής καρδιά, που λειτουργούσε με 

συσπάσεις στο οστέινο κλουβί της. 

«Τυχερός είναι», είπε ο χειρουργός. «Κάτι βλέπω. Ανασή-

κωσέ τον στο πλάι. Δώσε μου τη λαβίδα. Μη στρίψεις το χέρι 

του. Λύσε το. Εσύ: κράτα ψηλά τον αγκώνα». 

Το λυκόφως απλωνόταν στο χωράφι καθώς ο πιλότος, έχο-

ντας ολοκληρώσει την παρατήρηση, έστριψε ξανά το αεροπλάνο, 

κέρδισε ύψος και κατευθύνθηκε προς τη βάση του, δεκαπέντε 

λεπτά πάνω από το μαυρισμένο τοπίο κατά μήκος του ποταμού, 

χρησιμοποιώντας για οδηγό το καμπαναριό της εκκλησίας, ως 

τον υπερυψωμένο διάδρομο προσγείωσης. 

«Το ’πιασα», είπε ο χειρουργός. Έριξε ένα μεταλλικό 

θραύσμα στον εμαγιέ δίσκο. «Βοήθησέ με να ράψω την πληγή. 

Εσύ σταμάτα την αιμορραγία. Νοσοκόμα, δώσε μου ό,τι βελόνες 

έχεις». 

«Δεν έχουμε την κλωστή που χρειάζεστε». 

«Βάλε τα δυνατά σου. Ξέρεις να ράβεις;» 
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«Στο σπίτι ράβαμε μόνες τα φορέματά μας». 

«Βάλε τα δυνατά σου». 

«Θα επιβιώσει;» 

«Βεβαίως. Ο φουκαράς». 
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Ο Άντον Χάιντεκ έφτασε στη Βιέννη το βροχερό φθινόπωρο 

του 1906 σε ηλικία δεκαεννιά χρονών. Τα πεσμένα φύλλα κολ-

λούσαν στα πεζοδρόμια του στενού δρόμου στη συνοικία του 

Σπίτελμπεργκ, όπου, έπειτα από αποκαρδιωτική αναζήτηση, 

κατάφερε να βρει ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Ήταν από τους 

ελάχιστους φοιτητές που δεν πήγαιναν στα καφέ μετά τις δια-

λέξεις με την ελπίδα να δουν φευγαλέα κάποιον ήρωα των 

γραμμάτων· ο ίδιος θαύμαζε τις ανταποκρίσεις στις εφημερί-

δες από τους Βιεννέζους απεσταλμένους σε Παρίσι και Μόσχα. 

Θα τον ενδιέφερε αυτή η ζωή, τόλμησε να σκεφτεί μια μέρα, 

αγοράζοντας την απογευματινή έκδοση της Die Presse. Οι  

ανταποκρίσεις από μια ξένη χώρα ίσως ήταν ένας τρόπος  

εμπλοκής με τον κόσμο – όχι σαν πρωταγωνιστής, μα σαν κα-

ταγραφέας των πράξεων άλλων ανθρώπων. 

Η πόλη της Στυρίας όπου είχε μεγαλώσει ήταν γνωστή σαν 

κέντρο του καθολικισμού και της παράδοσης· για τον Άντον ως 

παιδί φάνταζε απλώς αποκομμένη από οτιδήποτε επιτακτικό,  

επιθυμητό ή άξιο επιδίωξης. Ο αδερφός του ο Γκέρχαρντ ήταν 

εφτά χρόνια μεγαλύτερος και έκανε οτιδήποτε του ζητούσε ο πα-

τέρας τους: ήταν πολυνίκης στα σχολικά αθλήματα, ενώ έλαβε 

την πρώτη Θεία Κοινωνία με μαλλιά που έλαμπαν και ύφος γε-

μάτο σεβασμό· οι αξιολογήσεις των δασκάλων του στο τέλος του 

σχολικού έτους ήταν επαινετικές. Οι γονείς του Άντον έδειχναν 

να μην προσέχουν τον ίδιο και μερικές φορές αναρωτιόταν μή-
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πως η άφιξη του στον κόσμο τούς είχε ξαφνιάσει. Στο μεταξύ  

ο Γκέρχαρντ τον αντιμετώπιζε με εξοργιστική ανεκτικότητα,  

ακόμα κι όταν ο Άντον έφερνε στο σπίτι τον καλύτερό του φίλο 

από το σχολείο, τον Φρίντριχ, και χρησιμοποιούσαν το δωμάτιο 

του μεγαλύτερου αδερφού για να παλεύουν. 

Ο πατέρας τους είχε μια επιχείρηση με λουκάνικα, αρκετά 

πετυχημένη ώστε ο Άντον να ακολουθήσει τελικά τον Γκέρχαρντ 

στο γυμνάσιο, όπου καθόταν με τους υπόλοιπους νεαρούς μαθη-

τές, με τις πλάτες πονεμένες και τα μάτια καταπονημένα εξαι-

τίας του χαμηλού φωτισμού. Η οικογένεια του Φρίντριχ ασχο-

λιόταν επίσης με το εμπόριο, όμως η δική τους επιχείρηση ξυ-

λείας ήταν εκατό ετών και είχε την αύρα των αριστοκρατικών 

δασών – σε αντίθεση με το εργοστάσιο λουκάνικων, με τις κα-

θημερινές παραλαβές από το σφαγείο. Ο Φρίντριχ, που είχε 

ξανθά μαλλιά και ήταν ψηλότερος από τον Άντον, έδειχνε να κι-

νείται με άνεση στην καθημερινότητά του, γνωρίζοντας πώς  

έπρεπε να χαιρετάει έναν φίλο των γονιών του στον δρόμο ή τι 

φιλοδώρημα να δώσει σ’ έναν θυρωρό. Ο Άντον ήλπιζε πως, συ-

νοδεύοντάς τον, μονίμως μισό βήμα πιο πίσω, ίσως αποκτούσε 

λίγη από την κομψότητα που του έλειπε. 

Η σχολική ύλη δεν προσφερόταν ιδιαίτερα για να τραβήξει 

την προσοχή τους. Οι μέρες ήταν ατελείωτες, η διδασκαλία ανέ-

μπνευστη· η ανάγκη για δραστηριότητες ή περιπέτειες δεν γινό-

ταν κατανοητή. Το δεκάλεπτο διάλειμμα στον διάδρομο ήταν  

η μοναδική προσφορά πριν επιστρέψουν στις θέσεις τους, ανά 

δύο, στους ξύλινους πάγκους της σχολικής τάξης. Τον χειμώνα,  

οι ώρες επιμηκύνονταν εξαιτίας της γαλάζιας φλόγας από τις λά-

μπες γκαζιού· το καλοκαίρι, τα παράθυρα καλύπτονταν ώστε  

η ηλιόλουστη ζωή στον έξω κόσμο να μην αποσπά την προσοχή 

τους από τη διδασκαλία. 

Μετά τα μαθήματα ο Άντον και ο Φρίντριχ επέστρεφαν 

σπίτι με τα πόδια κατηφορίζοντας την Μπανχοφστράσε, κουβε-

ντιάζοντας ζωηρά καθώς διέσχιζαν κομψές γειτονιές όπου οι οι-
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κογένειες έμεναν στα ίδια σπίτια εδώ και τρεις γενιές. Γελού-

σαν με την απουσία πνευματικών αναζητήσεων που υπέθεταν 

ότι βασίλευε πίσω από τα ψηλά κάγκελα και τις δίφυλλες εξώ-

πορτες, απ’ όπου άκουγαν τον ήχο από τις πιανιστικές κλίμακες 

που μελετούσε η κόρη του σπιτιού στο λιγοστό φως του χειμω-

νιάτικου απογεύματος. Ορκίζονταν μεταξύ τους να μην κατέλ-

θουν ποτέ σε αυτό το επίπεδο της ύπαρξης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των οχτώ σχολικών χρόνων ο Άντον 

υπέθετε ότι θα συνέχιζε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και θα 

ζούσε μόνιμα εκεί. Είχαν συμφωνήσει με τον Φρίντριχ ότι  

η εγκατάσταση σε οποιοδήποτε άλλο μέρος θα έδινε την εντύ-

πωση ότι αστειεύονταν· και, όπως διαπίστωσε μόλις μία μέρα 

μετά την άφιξή του, αν μη τι άλλο η Βιέννη ήταν σοβαρή. Σχε-

δόν κάθε κτίριο ήταν παλάτι, αίθουσα συναυλιών ή υπουργείο. 

Αναρωτιόταν πού ζούσαν οι φτωχοί· κατά τα φαινόμενα, δεν 

υπήρχαν απλά καταλύματα, φτωχόσπιτα ή λαϊκές κατοικίες 

που να διασπούν τα αυτοκρατορικά τοπία, με τον αρχιδούκα 

να μετακινείται κάθε πρωί ανάμεσα στα παλάτια με την ιππή-

λατη άμαξά του. 

Η πόλη θεωρούσε ότι αποτελεί το κέντρο του πολιτισμού. 

Κρίνοντας από τον ενθουσιασμό που έδειχναν οι κάτοικοι  

όταν μιλούσαν για τον εαυτό τους, φαίνονταν να περιμένουν 

ανά πάσα στιγμή την εμφάνιση του Μπετόβεν ή του Χάιντν 

στην αστική κατοικία των Εστερχάζι για κάποια αυτοσχέδια 

παράσταση. Υπήρχαν άνθρωποι που κόμπαζαν πως, όταν  

αποφασίστηκε η διάλυση του Μπουργκτεάτρ προκειμένου να 

ανοικοδομηθεί, ήταν μεταξύ όσων είχαν αρνηθεί να αποχωρή-

σουν πριν χώσουν στην τσέπη τους κάποιο θραύσμα από την 

ξύλινη σκηνή. Καθώς ο Άντον δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για 

τη μουσική, δυσκολευόταν να μη γελάσει όταν ακόμα κι ο  

ιχθυοπώλης διατύπωνε την κρίση του για τη φιλαρμονική στη 

διάρκεια του περιπάτου με τη σύζυγό του στο πάρκο Πράτερ, 

το απόγευμα της Κυριακής. 
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Ύστερα από κάποιο διάστημα, ανακάλυψε ότι υπήρχαν 

φτωχογειτονιές στην πόλη, ότι το μεγαλείο διακοπτόταν απότο-

μα και οι λιθόστρωτοι δρόμοι γίνονταν φιδωτοί και στενοί.  

Το δωμάτιό του στο Σπίτελμπεργκ βρισκόταν σε ένα σπίτι που 

ανήκε σε μια Πολωνή χήρα. Ένας γυρολόγος και άλλοι δύο φοι-

τητές ήταν οι συγκάτοικοί του, ενώ το σπίτι είχε μια χαρακτηρι-

στική μυρωδιά, λες και εκατοντάδες ψόφια ποντίκια είχαν βρά-

σει σε καυτό νερό και στη συνέχεια αφέθηκαν να σαπίσουν πί-

σω από τον σοβά. Η κόρη της σπιτονοικοκυράς, που λεγόταν 

πως ήταν πόρνη, ζούσε με τη μητέρα της στο ισόγειο. Μπαινό-

βγαινε από την πίσω πόρτα που έβγαζε σε μια αυλή με χαμηλή 

στοά. Τα βράδια έρχονταν άντρες από τη Ζιγκμουντσγκάσε και 

αγόραζαν λευκό κρασί από έναν υπαίθριο πάγκο. 

Ο Γκέρχαρντ, που είχε σπουδάσει ιατρική ακολουθώντας 

την αξίωση του πατέρα του, είπε στον Άντον πως αν επέλεγε  

τις φιλοσοφικές σπουδές μπορούσε να αποφύγει κάθε επαφή με 

το πανεπιστήμιο ως το τελευταίο έτος, όταν θα έπρεπε να πα-

ρουσιάσει μια διατριβή και να εξεταστεί σε ένα και μόνο μάθη-

μα. Μπορούσε να περνάει τον υπόλοιπο καιρό σε μπαρ και αί-

θουσες συναυλιών, κάνοντας ιππασία και κυνηγώντας γυναίκες. 

Προειδοποίησε τον Άντον πως ίσως δεν έβρισκε ξανά τέτοια ευ-

καιρία και είχε την ευθύνη –την υποχρέωση, σχεδόν– να την εκ-

μεταλλευτεί στο έπακρο. Αυτή η ασυνήθιστη συμβουλή έκανε 

τον Άντον να αναρωτηθεί μήπως ο αδερφός του ήθελε να  

τον ξεφορτωθεί, προκειμένου να μην προκύψει αργότερα ως πι-

θανός ανταγωνιστής. Ο Άντον σκέφτηκε ότι ο Γκέρχαρντ δεν εί-

χε λόγο να ανησυχεί: η ιατρική δεν τον έλκυε στο ελάχιστο. 

Το βασικό πρόβλημα του Άντον ήταν η απουσία χρημάτων. 

Η μητέρα του θα προτιμούσε να ασχοληθεί άμεσα με την οικο-

γενειακή επιχείρηση· ο πατέρας του αντιλαμβανόταν τα πλεονε-

κτήματα του πανεπιστημίου, όμως μόνο αν σπούδαζε ιατρική ή, 

στη χειρότερη περίπτωση, νομικά. Αν επέμενε στη φιλοσοφία, 

θα έπρεπε να χρηματοδοτήσει μόνος του τις σπουδές του – μέ-
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σω της διδασκαλίας ή κάποιας άλλης ευκαιριακής δουλειάς. 

Κυρίως επειδή επιθυμούσε να ανασάνει μετά το γυμνάσιο,  

ο Άντον το δέχτηκε· και εξαιτίας αυτού δεν μπορούσε να απο-

λαύσει την εμπειρία της πρωτεύουσας. Δεν άντεχε οικονομικά 

να πάει στην Όπερα, ενώ διαπίστωσε πως ήταν αλλεργικός στα 

άλογα. Ως προς τις γυναίκες, δεν τον απέτρεπε η έλλειψη χρη-

μάτων, αλλά η απουσία αυτοπεποίθησης. Το μουστάκι του ήταν 

γελοίο· οι τραχιές τρίχες φύτρωναν περιμετρικά των ρουθουνιών 

και πετάγονταν από την άκρη του χείλους. Τα φρύδια του ήταν 

πυκνά, τα μαλλιά του ατίθασα και η μύτη του μάλλον γαμψή. 

Δοκίμασε να πιάσει φιλίες με την κόρη της σπιτονοικοκυράς, 

όμως εκείνη φάνηκε να έχει αντιληφθεί τη φτώχεια του. Όταν 

της πρότεινε να περάσουν μαζί ένα βράδυ, εκείνη έβαλε τα γέ-

λια. Προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του ότι οι γυναίκες δεν 

τον ενδιέφεραν καθόλου, όμως δεν ήταν εύκολο και όποτε μια 

φευγαλέα σπίθα κάποιου σκοτεινού βλέμματος συναντούσε τα 

μάτια του στον δρόμο τού προκαλούσε μια σουβλιά σε ένα ση-

μείο καταμεσής στον θώρακα. 

Αφού αποφοίτησε με μέτριο βαθμό, συνέχισε να ζει με λί-

γο πολύ τον ίδιο τρόπο. Στόχος του ήταν να βγάζει τα προς  

το ζην ως δημοσιογράφος. Το πρώτο του άρθρο είχε δημοσιευ-

τεί στη φοιτητική εφημερίδα στο δεύτερο έτος και συνέχισε να 

γράφει για την πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις με μια ευχέ-

ρεια που φάνταζε σχεδόν ύποπτη – σαν να μην το εννοούσε 

απόλυτα. Η παραγωγή του ανεστάλη όταν αποφοίτησε. Οι φοι-

τητικές εκδόσεις δέχονταν ευχαρίστως μακροσκελή άρθρα για 

το οτιδήποτε, από την πολιτική του γερμανικού ναυτικού ως  

τα μέρη που προσφέρουν το καλύτερο στρούντελ, όμως οι κα-

ταξιωμένες εφημερίδες δεν ήταν εξίσου δεκτικές. Ο Άντον στε-

ρούνταν κύρους και πείρας. Μια δυο τού επέτρεψαν να χώσει 

ένα αρθράκι στις κοινωνικές ή οικονομικές σελίδες, όμως δεν 

είχε καταφέρει να τις πείσει να τον στείλουν στο Παρίσι ή  

στη Νέα Υόρκη. 
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Η μητέρα του του έγραψε ότι ο πατέρας του Άντον θεω-

ρούσε πως δεν θα κατάφερνε κάτι στη ζωή του, ενώ και η ίδια 

είχε αρχίσει να το πιστεύει. Ο Άντον άφησε το γράμμα στην  

άκρη. 

«Αισθάνομαι περιττός», είπε στον Φρίντριχ, ενώ έπιναν 

λευκό κρασί σε ένα τραπέζι στην αυλή. 

«Πάλι Πούσκιν διάβαζες;» 

«Όχι, κατέληξα μόνος μου στο συμπέρασμα. Ανέκαθεν δυ-

σκολευόμουν να πιστέψω ότι στον κόσμο υπάρχει κάποια θέση 

για μένα. Οτιδήποτε που να φέρει το όνομά μου». 

Στο μεταξύ, τα βράδια στο μικρό δωμάτιό του, ο Άντον 

προσπαθούσε να σχεδιάσει μια ζωή που να μην περιλαμβάνει 

τα λουκάνικα με αίμα ή το αντίθετο φύλο. Ενώ ανέμενε την  

ανάθεση από κάποιο περιοδικό, πλήρωνε το ενοίκιο προγυμνά-

ζοντας παιδιά πλούσιων οικογενειών στα μαθηματικά, τα γαλ- 

λικά ή τα αγγλικά· η δουλειά τού επέτρεπε να φεύγει από  

το Σπίτελμπεργκ και να επισκέπτεται πιο ευχάριστες συνοικίες 

της πόλης. 

Μεταξύ των μαθητών του ήταν ένα αγόρι ονόματι Έριχ,  

η οικογένεια του οποίου διέμενε σε ολόκληρο τον πρώτο όροφο 

ενός κτιρίου στο Ντέμπλινγκ, μια εύπορη περιοχή που συνόρευε 

με δάση και αμπελώνες. Μία φορά τη βδομάδα, πολύ καιρό με-

τά την αποφοίτησή του, έπαιρνε το τραμ έως εκεί και τον υπο-

δεχόταν ο θυρωρός. Περνούσε μπροστά από τις πόρτες του  

ανελκυστήρα, ανέβαινε τα πέτρινα σκαλιά της καμπύλης σκά-

λας, δύο τη φορά, με τον ήχο των βημάτων να πνίγεται στο άλι-

κο χαλί, χτυπούσε το κουδούνι και περίμενε μέχρι να του ανοί-

ξει η υπηρέτρια. 

Σε μια επίσκεψη την άνοιξη του 1913 ο Άντον περίμενε στο 

καθιστικό, ασθμαίνοντας ελαφρά μετά τη βιαστική άνοδό του, 

όταν άκουσε ένα πιάνο. Εκείνη την ώρα του απογεύματος θα 

περίμενε να ακούσει το παιχνίδισμα μιας άσκησης ή μιας μπα-

γκατέλας – ενός κομματιού χτισμένου σε ένα μοτίβο με κάποια 
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φιοριτούρα στο τέλος, όταν ολοκληρωνόταν η παραλλαγή. Εκεί-

νο που άκουσε ήταν ένα κομμάτι όπου οι αλλαγές των συγχορ-

διών έδειχναν να μην ακολουθούν κάποιο μοτίβο. Μόνο έπειτα 

από δυο τρία λεπτά ακρόασης άρχισαν να βγάζουν κάποιο νόη-

μα. Πήγε μέχρι την πόρτα του δωματίου μουσικής και έριξε μια 

ματιά για να δει ποιος ευθυνόταν γι’ αυτούς τους λυπητερούς 

ήχους. 

Πίσω από το βάζο με τα κομμένα λουλούδια πάνω στο πιά-

νο είδε το κεφάλι μιας νεαρής, σκυμμένο καθώς έπαιζε. Το φως 

από τα ψηλά παράθυρα έπεφτε στο καπάκι του πιάνου, όμως  

η πιανίστρια παρέμενε στη σκιά. Δεν ήταν η Κάτριν, η μεγάλη  

αδερφή, ούτε η Μπίργκιτ, η μικρότερη. Η μουσική απέκτησε τα-

χύτητα κι έπειτα φάνηκε να ξεμένει από δυνάμεις – να παρα-

σύρεται και να περιπλανιέται. Ο Άντον μπήκε στο δωμάτιο,  

όμως η πιανίστρια παραήταν συγκεντρωμένη για να σηκώσει  

το βλέμμα. Όταν πλησίασε ένα δυο βήματα, διαπίστωσε ότι  

η κοπέλα δεν κοιτούσε την παρτιτούρα και αναρωτήθηκε μήπως 

αυτοσχεδίαζε. 

Σκέφτηκε ότι καλό ήταν να μην την τρομάξει· το τελευταίο 

πράγμα που ήθελε αυτή η γυναίκα μέσα στον ρεμβασμό της  

ήταν το θέαμα του επίμονου βλέμματός του. Άρχισε να υποχω-

ρεί στο ανατολίτικο χαλί, μόλις όμως το παπούτσι του άγγιξε 

στο ξύλινο πάτωμα, το ξύλο έτριξε ελαφρά κι εκείνη σήκωσε  

το κεφάλι. 

«Με συγχωρείτε», είπε ο Άντον. «Είχα την περιέργεια 

και… λυπάμαι πολύ που σας διέκοψα». 

«Μην ανησυχείτε. Είχα σχεδόν τελειώσει». Η προφορά  

της ήταν ξενική. Εκείνος διέσχισε το δωμάτιο για να τη χαιρετήσει. 

«Ονομάζομαι Άντον Χάιντεκ. Ήρθα να κάνω μάθημα με 

τον Έριχ». 

Δεν άκουσε όλα όσα του είπε, όμως συγκράτησε ότι  

το όνομά της ήταν Ντελφίν και βρισκόταν εκεί ως συνοδός  

της Κάτριν. 
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«“Συνοδός”;» 

«Υποτίθεται πως μαθαίνει γαλλικά μαζί μου». 

«Κατάλαβα. Πόσο καιρό βρίσκεστε εδώ;» 

«Τρεις βδομάδες». 

«Δεν σας έχω ξαναδεί». 

«Προσπαθώ να είμαι διακριτική». 

«Και… σας αρέσει η Βιέννη;» Μια μάλλον ανούσια ερώτηση. 

Η Ντελφίν ήταν λίγο μεγαλύτερή του, τριάντα δύο, ίσως 

τριάντα τριών χρονών. Τα μάτια της ήταν ατάραχα σαν την επι-

φάνεια μιας βαθιάς λίμνης· μια λεπτή σκιά από σκούρο χνούδι 

διέτρεχε το άνω χείλος της. 

«Ναι. Έχω δει ελάχιστα πράγματα. Ο πατέρας της Κάτριν 

θέλει να κυκλοφορούμε με συνοδεία. Παρ’ όλα αυτά, ναι.  

Μ’ αρέσει». 

«Είναι… μεγάλη, δεν είναι;» 

«Έχω ζήσει στο Παρίσι, οπότε δεν με πειράζει». 

«Είστε Παριζιάνα;» 

«Η οικογένειά μου κατάγεται από τη Ρουέν. Οι περισσότε-

ροι παραμένουν εκεί. Έχετε πάει στη Γαλλία;» 

«Όχι», είπε ο Άντον. «Όχι ακόμα», πρόσθεσε, σαν να είχε 

κλείσει ήδη εισιτήριο. 

«Είστε επαγγελματίας δάσκαλος;» 

«Όχι. Είμαι… Είμαι ανεπάγγελτος. Σπούδασα φιλοσοφία 

στο πανεπιστήμιο, ταξίδεψα λιγάκι και τώρα προσπαθώ να κα-

θιερωθώ σαν συγγραφέας. Για την ακρίβεια, δημοσιογράφος. 

Εσείς, δεσποινίς; Είστε επαγγελματίας μουσικός;» 

«Για τον Θεό, όχι. Θα μπορούσα… Στα όνειρά μου, δηλα-

δή. Κατάγομαι από μια νορμανδική οικογένεια με τέσσερις  

θυγατέρες. Η μία έχει παντρευτεί, οι υπόλοιπες είμαστε εν  

αναμονή υποψήφιου συζύγου. Τουλάχιστον, έτσι πιστεύει ο πα-

τέρας μου». 

«Έχετε παρακολουθήσει συναυλίες στη Βιέννη;» 

«Μόνο μία. Ένα έργο του Ρίχαρντ Στράους. Δεν μου άρεσε». 
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«Α. Θα προτιμούσατε… Μπετόβεν μήπως; Ή Χάιντν;» 

«Μουζόρσκι ίσως. Τον ξέρετε; Όμως αμφιβάλλω αν θα  

το επέτρεπε ο πατέρας της Κάτριν». 

«Κι αν ερχόταν και η Κάτριν;» Δεν έλεγχε τα λεγόμενά του. 

Δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξει οικονομικά τρία εισιτήρια. 

«Μπορώ να ρωτήσω. Με συγχωρείτε, πρέπει να πάω να μι-

λήσουμε λίγο στα γαλλικά». 

Βγήκε από το δωμάτιο, με το μεταξένιο φόρεμά της να 

θροΐζει, και ο Άντον άκουσε τα βήματά της να απομακρύνονται 

στον διάδρομο αποφασιστικά, λες και ανυπομονούσε. 

Τα τελευταία λεπτά τον είχαν ταράξει. Αφενός λόγω έκ-

πληξης, έχοντας συναντήσει μια γυναίκα από άλλη χώρα που 

έδειχνε παγιδευμένη στο πνιγηρό Δέκατο Ένατο Διοικητικό Δια-

μέρισμα. Αναρωτήθηκε πόσοι άλλοι έμεναν σε αυτό το τεράστιο 

διαμέρισμα – μια ηλικιωμένη νοσοκόμα ή ένας τυφλός συνθέτης 

που πάλευε να ολοκληρώσει τη σπουδαία συμφωνία του… Αφε-

τέρου, η Ντελφίν έδειχνε να έχει κάτι ανεξήγητα οικείο, σαν να 

την ήξερε από παιδί ή σαν να είχε δει φωτογραφία της σε κά-

ποιο σπίτι. 

Συνάντησε τον Φρίντριχ για δείπνο σε ένα φτηνό εστιατόριο 

στη συνοικία Λαντστράσε, όπου οι σερβιτόροι πρόσφεραν συ-

μπλήρωμα στους αγαπημένους τους πελάτες. 

«Βαρέθηκα να είμαι νέος», είπε ο Φρίντριχ. «Κανείς δεν με 

παίρνει στα σοβαρά. Σκέφτομαι ν’ αφήσω γενειάδα και ν’ απο-

κτήσω κοιλιά». 

«Αυτά παθαίνεις όταν εργάζεσαι σε υπουργείο». 

«Στο τμήμα μου δεν αποκτάς δικό σου γραφείο πριν από 

τα πενήντα. Μη μου πεις όμως ότι δεν αντιμετωπίζεις κι εσύ 

αντίστοιχο πρόβλημα». 

«Οι μοναδικοί δύο αρχισυντάκτες που μου δίνουν δουλειά 

αγνοούν την ηλικία μου», είπε ο Άντον. «Στο τηλέφωνο φροντίζω 

η φωνή μου να ακούγεται βαριά. Και μιλάω σαν ηλικιωμένος». 

«Και στα μαθήματα;» 
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«Αρχικά, ο πατέρας του Έριχ δίσταζε να με προσλάβει. 

Όμως ήμουν πολύ φτηνός. Οι πλούσιοι κυνηγούν τις ευκαιρίες». 

Καθώς ο σερβιτόρος έφερε τις μπίρες και τα σνίτσελ, συμ-

φώνησαν ότι η ανατροφή τους δεν τους είχε προετοιμάσει για  

τη ζωή στην πόλη. Η παιδική τους ηλικία ήταν ευχάριστη, αν και 

άχρωμη· στη συνέχεια, το γυμνάσιο τους είχε συνθλίψει. Κι ενώ 

μοχθούσαν στην τάξη, η μόνη αρετή που επαινούσαν οι γονείς 

τους ήταν η «σταθερότητα» – προφανώς, ένας συνδυασμός ηλι-

κίας και ευπρέπειας. Αναρωτήθηκαν τι έπρεπε να κάνουν  

τις επόμενες δύο δεκαετίες, πώς, υποτίθεται, έπρεπε να ξοδέ-

ψουν τα αποθέματα ενέργειας και χιούμορ μέχρι να γίνουν  

αποδεκτοί κοινωνικά. 

Ο Φρίντριχ είχε αποφασίσει να ζει διπλή ζωή. Με τις νομι-

κές σπουδές του δεν είχε αποξενώσει τους γονείς του· τρία χρό-

νια μετά την αποφοίτηση εξακολουθούσε να λαμβάνει ένα βοή-

θημα από τον πατέρα του, επιπλέον του μισθού του. Είχε κα-

ταφέρει να γνωριστεί με το είδος των ατόμων που τον είχαν 

προειδοποιήσει να αποφεύγει – ηθοποιούς και μοντέλα ζωγρά-

φων. Ο Άντον ήθελε να μιλήσει στον Φρίντριχ για τη Γαλλίδα 

«συνοδό» που είχε γνωρίσει εκείνη τη μέρα, μα τι μπορούσε να 

πει; Για την πιανίστρια που έμοιαζε πρωτόγνωρη και ταυτόχρο-

να οικεία; Για το γεγονός ότι της ζήτησε να τον συνοδεύσει σε 

μια συναυλία που δεν μπορούσε να καλύψει οικονομικά; Δεν  

ήταν γεγονότα άξια να προσελκύσουν την προσοχή του παλιού 

του φίλου. 

Όσο ο Άντον ήταν μικρός, ούτε η μητέρα ούτε και ο πατέ-

ρας του, αλλά ούτε και ο Γκέρχαρντ, του μίλησαν ποτέ για  

το σεξ. Στο γυμνάσιο δόθηκε μια διάλεξη που εξηγούσε  

τους τρόπους αναπαραγωγής των αμφίβιων. Στη Βίβλο υπήρ-

χαν ορισμένες νύξεις – μεταξύ αυτών η ιστορία της συζύγου 

του Πετεφρή, που τον έκανε να αισθάνεται συμπάθεια για  

τον Ιωσήφ, το αντικείμενο του ενδιαφέροντός της. Στην ηλικία 

των δεκαέξι, ένα απόγευμα που επέστρεφαν από το σχολείο 
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με τον Φρίντριχ, τους σταμάτησε ένας άντρας στο πάρκο και 

προσφέρθηκε να τους πουλήσει κάρτες με γυμνές γυναίκες, με 

μποτίνια και τρίχωμα τόσο πλούσιο, που σκέφτηκε ότι προέρ-

χονταν από κάποιο τσίρκο. 

Ο Άντον κατέληξε ότι από τον ίδιο και τους φίλους του  

απέκρυπταν κάτι ιδιαίτερα έντονο. Το ζήτημα παρέμενε ανεπί-

λυτο όταν έφτασε στη Βιέννη, όπου οι γυναίκες επιδεικνύονταν 

στον δρόμο. Αρχικά δεν ήταν σίγουρος τι πρόσφεραν· όμως κάτι 

στη συμπεριφορά τους, κάτι ναζιάρικο και ταυτόχρονα σκληρό, 

σύντομα το κατέστησε σαφές. Ανακάλυψε ότι ήταν γνωστές σαν 

«κοπέλες της γραμμής» εξαιτίας της συμφωνίας με την αστυνο-

μία να παραμένουν κοντά στα κτίρια, πίσω από μια νοητή 

γραμμή χαραγμένη στο πεζοδρόμιο. Δεν τις συναντούσες μόνο 

κοντά στους παλιούς ομαδικούς τάφους για την πανούκλα  

και στα νεκροταφεία, μα και στους καλύτερους δρόμους κοντά 

στη Ρινγκστράσε. Ο Άντον μπήκε μια φορά στον πειρασμό να 

πιάσει κουβέντα με μια κοπέλα, μόνο και μόνο επειδή έδειχνε 

τόσο δυστυχισμένη. Πολύ γρήγορα του ξεκαθάρισε ότι μπορούσε 

να φροντίσει τον εαυτό της. 

Στα βιβλία που είχε διαβάσει, τόσο στα μεσαιωνικά ποιή-

ματα όσο και στα μυθιστορήματα που διαδραματίζονταν στις 

άθλιες γειτονιές του Παρισιού, οι εραστές ήταν εμμονικοί και 

ταυτόχρονα αγνοί. Αν υπήρχε σωματική επαφή μεταξύ τους, 

μάλλον λάμβανε χώρα σε κάποιο ανώτερο επίπεδο, όπου τέ-

τοιου είδους πράγματα ήταν επιτρεπτά. Ένα κομμάτι του λα-

χταρούσε αυτού του είδους τη ζωή, όμως το πρόβλημα ήταν ότι 

έμοιαζε να ανήκει αποκλειστικά στον χώρο της λογοτεχνίας: 

δεν είχε δει αντίστοιχα παραδείγματα στον τόπο καταγωγής 

του – μεταξύ των συζύγων, οι γάμοι των οποίων φάνταζαν σαν 

εμπορικές συνεργασίες, ή μεταξύ των νέων, καθώς τα σχολεία 

διατηρούσαν τα δύο φύλα χωριστά. Στο εντελώς αντίθετο  

άκρο, οι πόρνες της Βιέννης έδειχναν να προσφέρουν το είδος 

της συνεύρεσης που είχε δει φευγαλέα μόλις μία φορά στη ζωή 




