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1. IOWA 

«Τι εύχεσαι;» 
       «Τι θα πει εύχομαι;» 
       «Ε, προσδοκώ κατι. Σκέφτομαι κατι που θέλω πολύ να γίνει» 
       «Κι επειδή το σκέφτομαι, τι συμβαίνει; Γίνεται;» 
       «Όχι απαραίτητα, αλλά να, υπάρχει αυτή ενέργεια…» 
       «Για να συμβεί κατι πρέπει να πράξεις». 
       «Νομίζω ότι κατ’ αρχάς βοηθάει να κατευθύνεις τη σκεψη σου προς τα εκει, εκεί που είναι το 
θέλω σου» 
       «Έχουμε ένα ρητό εμείς, συν Αθηνά και χειρά κινεί». 
       «Ποια Αθηνά, η πόλη;» 
       «Όχι, η Θεά» 
       «Εγω έχω μάθει να εύχομαι. Συγκεντρώνομαι , νιώθω έντονα αυτό που επιδιώκω κι είναι σαν να 
το βάζω μέσα μου». 
       Πετυχαίνει;» 
       «Εχει πέτυχει». 
       Ο νεαρός σταμάτησε λίγο να μιλάει. Ύστερα, ξαναμίλησε.  
«Τί γράφεις, μυθιστορήματα;» 
       «Διηγήματα». 
       «Α… Τί θέματα;» 
       «Έρωτα, θάνατο, εξουσία. Αυτά είναι τα θέματα» 
       «Σαν σεξ δηλαδή, εσωτερισμό και χρήμα ε;» 
       «Όχι. Έρωτα, θάνατο και εξουσία, όπως στα ’πα». 
       «Α, σε πιάνω… Σε πιάνω…» 
       Παύση μεγάλη. 
       «Εσένα ποιος συγγραφέας σ’ αρέσει;» ρώτησε ο νεαρός. 
       «Γενικά;» 
       «Από δικούς μας». 
       «Από Αμερικάνους; Ο Πόε, ο Φόκνερ, ο Χέμινγουεϊ». 
       «Κι από νέους;» 
       «Ο Μπέλοου, ο Μέιλερ, ο Ντε Λίλο, ο Πίντσον». 
       «Αυτοί είναι γέροι». 
       «Ε, καλά, ο Όστερ, η Όουτς…» 
       «Κι εμένα μ’ αρέσουν οι Μπιτλς». 
       «Με δουλεύεις;» 
       «Φαίνεται δεν διαβάζεις το σήμερα». 
       «Εντάξει έχω διαβάσει Ντάγκλας Κόπλαντ». 
       «Σήμερα λέω, σαν τώρα». 
       «Αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα εδώ…» 
       «Ε, δεν είναι εύκολο να βάλεις τη χώρα σ’ ένα βιβλίο». 
       «Μπορείς να βάλεις ένα κομμάτι όμως» . 
       «Ναι, Είναι πολύ μεγάλο το τοπίο. Οπότε οι μεταφορές σαν συμφέρουν» είπε ο νεαρός αργά, 
ευχαριστημένος με την ατάκα του. 
       «Δηλαδή μια φυτεία καλαμποκιού, ως η μεταφορά της γης». 



       «Ή, σαν, μια σταγόνα η μεταφορά της θάλασσας». 
       «Ή, το κήτος, η μεταφορά του κακού. Κι εκεί μπορείς να τα χεις όλα ε; Ζωή θάνατο, ιστορία, 
μνήμη». 
       «Οκ φίλε κι εγώ διάβασα τον Μόμπι Ντικ και δεν τα είδα όλα αυτά». 
       «Μήπως τον διάβασες μέσα στη φάλαινα;» 
       «Καλό! Όχι στη στεριά το διάβασε και δεν μου εξήγησε τίποτα για την Αμερική».  
       «Και πως εξηγείται η Αμερική;» 
       «Δεν εξηγείται». 
       Παύση, μικρότερη. 
          «.. Δε μου λες, έτσι είναι συνέχεια το τοπίο;» 
       «Πως;» 
       «Έτσι, με σιτάρια...» 
       «Χα! Δεν είναι σιτάρια, φυτείες καλαμποκιού είναι». 
       «Έτσι πάει όλο;» 
       Παύση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μικρό ανοιχτό βαν διέσχιζε το δρόμο. Το τοπίο 
απαράλλαχτο. Φυτείες καλαμποκιού. 
       «Α, δε σου συστήθηκα. Με λένε Νικ» είπε ο νεαρός. 
       «Ναι». 
       Παύση. Ο Νικ, περίμενε, μάταια. Όταν βαρέθηκε, ρώτησε. 
       «Εσύ, γιατί ήρθες για να γράψεις;» 
       «Υποτίθεται. Στην ουσία δεν ήρθα γι αυτό». 
       «Γιατί τότε;» 
       «Για να ξεφύγω». 
       «Για να ξεφύγεις; Σαν από τι;» 
       «Κρατάς γέρα το τιμόνι;» 
       «Ναι». 
       «Κοίτα πίσω σου για λίγο». 
       Ο Νικ γύρισε και κοίταξε πίσω. Όσο το αυτοκίνητο έτρεχε μπροστά, ο δρόμος έφευγε πίσω ενώ 
στ’ αριστερά και τα δεξιά τα ψηλά καλαμπόκια έριχναν τη σκιά τους. 
       «Γύρνα τώρα μην σκοτωθούμε». 
       «Δεν κατάλαβα. Ήρθες εδώ σαν να ξεφύγεις απ’ τα καλαμπόκια;» 
       Γέλασε. 
       «Άσε, δεν πειράζει». 
       Ο Νικ άνοιξε τη μουσική. Δε μίλησαν άλλο για ώρα. 
 
 
2. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
 
Η Γέφυρα του Μπρούκλιν εκείνη τη νύχτα της Παρασκευής 29ης Οκτωβρίου 2004 έμοιαζε μ’ ένα 
σκοτεινό δίχτυ που κάποια σύγχρονη Γυναίκα-Αράχνη είχε βυθίσει στην επιφάνεια του κόσμου, για 
να συλλέξει ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό απ’ την ομορφιά και την ασχήμια αυτού του πλανήτη. 
Έμπαινε στο νησί του Μανχάταν, στην πρωτεύουσα του κόσμου, αυτή τη γυάλινη κιβωτό του 
μεταμοντέρνου χρόνου, με τις οχτώ εκατομμύρια ψυχές της να στοιβάζονται στην πρύμνη, στην 
πλώρη και στα αμπάρια. Καθώς η «Μάστανγκ» διέσχιζε την αέρινη σήραγγα κι έβλεπε τα ατσαλένια 
σκοινιά που τη συγκρατούσαν –βαριά και περήφανα, λαδωμένα με προορισμό, λες κι ήταν δεμένα σ’ 
ένα καμάκι που κάποιος τεχνοκράτης Άχαμπ ήταν έτοιμος να καρφώσει στον αόρατο Μόμπι Ντικ 
του Χάτσον Ρίβερ–, ένιωθε την πραγματικότητα να μεταμορφώνεται, να διαλύεται και ν’ 
ανασυγκροτείται σε μια χορδή κάποιας φανταστικής κιθάρας που μια μυστηριώδης δύναμη 



κρατούσε τεντωμένη, ορίζοντας ένα χρόνο κίβδηλο, ένα μεταμφιεσμένο παρόν, απ’ όπου όφειλε ν’ 
αποδράσει οριστικά. Έμπαινε σε μια πόλη που ήταν μαζί προσομοίωση και γεγονός, που ήταν 
ταυτόχρονα η ίδια η αλήθεια κι η παρωδία της, σε μια «Πόλη των Αριθμών», Μια πόλη μαθηματικής 
συγκίνησης, όπου κάθε κτήριο είναι μια αλγεβρική εξίσωση και μαζί ένας στίχος.  
Αυτή η διαδοχή γυάλινων όγκων και σπινθήρων, που αντίκριζε, έμοιαζε με μιαν ορθολογική σπείρα 
που, αντί να κινεί μια γραμμή κοχλιωτά, παράγοντας ένα οικοδομικό γονιδίωμα, μια αρχιτεκτονική 
εφαρμογή του υλικού της ζωής, αντίθετα, την εξακόντιζε ευθύγραμμα προς τα ουράνια, σαν σφήνα, 
αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα έναν ανάποδο, ξεχασμένο, υπόγειο τόπο, όπου βρίσκονται τα θεμέλια 
της νύχτας, των αριθμών, της γνώσης. Εκεί βαθιά, στην πιο βαθιά πύλη, στην πιο βαθιά πόλη του 
κόσμου, στους εσώτατους φλοιούς, εκεί όπου κατοικεί η μνήμη. Είχε φτάσει πια στο ορυχείο. 
Το καναρίνι τελικά είχε ζήσει, είχε ξεφύγει απ’ το κλουβί κι είχε διασχίσει μία μία τις σήραγγες. 
Απέμενε η τελευταία για ν’ αναδυθεί αναγεννημένο, νικητήριο, στον καθαρό αέρα.            
.  
Μιας χώρας-εφήβου, δέκα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά απ’ τη δική του, τη χώρα-θεμέλιο, τη χώρα 
που γέννησε τα πάντα –τη φιλοσοφία, το θέατρο, τη λογοτεχνία–, δέκα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά 
από εκείνη την πλακόστρωτη επαρχιακή αυλή όπου, παιδάκι, για πρώτη φορά κατάλαβε ότι τα 
σύννεφα κινούνται στον ουρανό.  
Παρόλο που η κυματιστή κορυφογραμμή των ουρανοξυστών, έτσι όπως την αντίκριζε πλησιάζοντας 
στο τέρμα της γέφυρας, έμοιαζε με τις απολήξεις μουσικών σύμβολων σ’ ένα φανταστικό 
πεντάγραμμο, ωστόσο, ήταν εκείνος που έγραφε ακόμα την παρτιτούρα. Ο συνθέτης ήταν ο ίδιος. 
Δημιουργούσε στο χώρο και το χρόνο. Μόνο που αντί για νότες χρησιμοποιούσε λέξεις, έννοιες, 
συναισθήματα. Ύφαινε την ίδια του την πλοκή. Συνέθετε την αμερικάνικη του φούγκα. 
 
 
3. ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 
 
Και όπως λεει ο ποιητής 
"Ο δρόμος εξακολουθεί, με ανάλογα στοιχεία και από παντού πάντα περνά (Γκραν Kάνυον, 
Mακροτάνταλον, Aκροκεραύνια, Άνδεις) από τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που όλη την Kόρδοβα 
ποτίζει, από τις όχθες του Aμούρ και από τις όχθες του Zαμβέζη, ο δρόμος από παντού περνά, 
σκληρός, σκληρότατος παντού, τόσο, που πάντοτε αντέχει, στα βήματα όλων των πεζών και στην 
τριβή των βαρυτέρων οχημάτων, μέσ' από πόλεις και χωριά, βουνά, υψίπεδα και κάμπους, από τις 
λίμνες τις Φινλανδικές, την Γη του Πυρός και την Eστραμαδούρα, έως που ξάφνου, κάθε τόσο, μια 
πινακίς, μη ορατή παρά στους καλουμένους, πάντα εμφανίζεται για τον καθένα, όπου και αν 
βρίσκονται οι γηγενείς και οι ταξιδιώται, μια πινακίς με γράμματα χονδρά και απλά που γράφει: 
"Tέρμα εδώ. Eτοιμασθήτε. O ποταμός Aχέρων". 
[...] 
"Kαι ο δρόμος εξακολουθεί, σκληρός, σκληρότερος παρά ποτέ, σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο 
ντυμένος, και μαλακώνει μόνο, όποια και αν είναι η χώρα, όποιο και αν είναι το τοπίον, κάτω από 
σέλας αγλαόν αθανασίας, μόνον στα βήματα των ποιητών εκείνων, που οι ψυχές των ένα με τα 
κορμιά των είναι, των ποιητών εκείνων των ακραιφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών 
αυτών Aγίων Πάντων". 
 
Και ιδού ένας ακραιφνής και άχραντος ποιητής, εκείνος που στα 18 μου, μου εξηγούσε τη σχέση του 
Εμπειρικού με το Γκραν Κάνυον, του Φρόιντ με τον Φορντ, του Κόνραντ με τον Άμλετ (για όσους 
δεν καταλαβαίνουν). 
       Ο Τζιμ Μόρισον ανήκει στη γεννάμε εκείνων που μας ανατίναξαν το μυαλό. Στη γενιά της Δυτικής 
ακτής που πείρας τη σκυτάλη από τους μπιτ. Στη γενιά του Σαν Φρασίίσκο οπού πας με «λουλούδια 



στα μαλλιά». Μια πολύ γεμάτη ήχους, μια πόλη οπού ο ης είναι χαρακτήρας. Μια πόλη που γέννησε 
τη μινιμαλιστική μουσική, ως ένα παρακλάδι της Πειραματικής Μουσικής, ή αλλιώς Downtown, 
όπως την αποκαλούσαν στη δεκαετία του 1960. Βασίζεται στη λεγόμενη διατονική αρμονία (αρμονία 
που χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνες συγχορδίες), που χαρακτηρίζεται από στασιμότητα (δεν βασίζεται 
δηλαδή στον αρμονικό ρυθμό που προκύπτει από διαδοχές συγχορδιών), και που δίνει την 
εντύπωση ενός στατικού ισοκράτη, μιας έμμονης συνωδίας, η οποία δημιουργείται με την 
επανάληψη ή έστω με πολύ στοιχειώδη και σταδιακό μετασχηματισμό μουσικών φράσεων 
(phrases), μοτίβων (motifs), στολιδιών (figures) και κυττάρων (cells). 
 
Ξεκινώντας τη δεκαετία του ’60 από καταφρονημένες αντεργκράουντ μουσικές σκηνές του Σαν 
Φρανσίσκο, σε εναλλακτικούς χώρους, καθώς και σε πατάρια της Νέας Υόρκης, ο μινιμαλισμός 
κατέκτησε βαθμιαία μια τέτοια διάδοση, που τον ανέδειξε ως το πλέον δημοφιλές είδος 
πειραματικής μουσικής του 20ού αιώνα.  
       Είναι υπέροχο να μπερδεύονται γλυκά το Ουρλιαχτό του Αλέν Γκρίνμπεργκ, οι ελεγείες του Τζιμ 
Μόρισον και ο μινιμαλισμός του Michael Nyman (πίσω βέβαια ο τους ιερούς στίχους του Εμπειρίκου). 
Νιώθεις πως η τεχνη είναι ένα καθολικό πανήγυρι ενας συλλογικός καταρράκτης αισθημάτων, ένα 
άχραντο τοπίο μέθεξης. Αυτιά , ματιά ανοιχτά. Μπαίνουμε στον Όνειρο που είναι Πραγματικότητα. 
 
 
 
 
 


