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1. It Won't Be Long
ΠΙΒΗΑ.- Γλψξηζα ηε Ιίηα Φφλη ην θζηλφπσξν ηνπ 1980. Ίζσο
λα κελ ππήξραλ νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο

γηα λα

δεκηνπξγεζεί κηα θηιία, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή θάηη
δεκηνπξγήζεθε… εθείλε ηε ζηηγκή ζπλαληήζεθαλ νη
δσέο καο. Δθείλε ήηαλ ήδε έγθιεηζηε ζηε Τπρηαηξηθή
Θιηληθή Münsterlingen, φηαλ εγψ πήγα λα δνπιέςσ
εθεί.

Κεηά

απφ

κηα

βαζεηά,

καθξφζπξηε

θξίζε

θαηάζιηςεο, νη γνλείο ηεο ηελ έπεηζαλ λα θάλεη
εηζαγσγή.
θαιιηηέρλεο

Ρφηε

ε

Ιίηα

«πεξηζσξίνπ».

ήηαλ
Ρφηε

άγλσζηε,

κηα

θαλέλαο

δελ

θαληαδφηαλ, φηη κεξηθά ρξφληα κεηά, νη πίλαθέο ηεο
ζα απνθηνχζαλ εμσπξαγκαηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηε
αξρηθή ηνπο αμία. Ρφηε θαλέλαο δελ έδηλε θξάγθν γηα
εθείλε θαη ηνπο πίλαθέο ηεο.
ύληνκε παύζε.
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ζν γηα εκέλα, ηη κπνξψ λα ζαο πσ; Ήκνπλ κηα
λεαξή κε φλεηξα θαη ειάρηζηε εκπεηξία, πνπ ζχληνκα
απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, βξέζεθα απέλαληη ζε κηα
επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή πξφθιεζε ηεξαζηίσλ
δηαζηάζεσλ.
ύληνκε Παύζε.
Ζ Ιίηα ήηαλ έμππλε, απξφβιεπηε, κ‟ επαλαζηαηηθφ
ραξαθηήξα θαη ηδηαίηεξα παξαηεξεηηθή. Δίρε ζπάληεο
ηδηαηηεξφηεηεο
ρεηξηζηηθή,

αλ

θαη
θαη

κεξηθέο
δελ

ηεο

θνξέο

ήηαλ

θαηλφηαλ.

αξθεηά
Δίρε

κηα

αζπλήζηζηε επαηζζεζία, πνπ ήηαλ πέξα απφ ην
ζπλεζηζκέλν. Έθξπβε κέζα ηεο κεγάιν ζπκφ, έλαλ
ζπκφ φκσο πνπ γέκηδε ηηο κπαηαξίεο ηεο, θαηά ηνπ
ζπλνκηιεηή ηεο πνπ βξηζθφηαλ απέλαληί ηεο, θαη πνπ
δελ ηελ έλνηαδε θαζφινπ πνηνο ήηαλ. Θαηαθεξφηαλ
ελαληίνλ ηνπ κ‟ απφηνκν ηξφπν, άκεζν, θαη αξθεηά
αηρκεξφ, ζηνηρεία πνπ δελ είρα ζπλαληήζεη πνηέ κνπ
ζ‟ άιινλ αζζελή. Ξξέπεη λα αλαγλσξίζσ φηη αξρηθά
απηή ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ραξαθηήξα ηεο, είρε σο
ζηφρν εκέλα ηελ ίδηα. Γελ μέξσ αλ ήηαλ ζηελ πέκπηε
ή ζηελ έθηε ζπλεδξία, απηφ φκσο πνπ μέξσ ήηαλ, φηη
ε Ιίηα ζπκπεξηθέξζεθε αξθεηά ζθιεξά καδί κνπ.
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2. Devil in Her Heart
Ιαηξείν ηεο ΠΙΒΗΑ Schmidt.
Η ΙΗΡΑ Font θαπλίδεη δίπια ζην αλνηθηό παξάζπξν.
Η ΠΙΒΗΑ ηελ παξαηεξεί θαζηζκέλε ζην γξαθείν ηεο.
ΠΙΒΗΑ.- Αο μαλαξρίζνπκε ηελ ζπλεδξία.
ΙΗΡΑ.- Γελ ηειείσζα αθφκα ην ηζηγάξν κνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Γελ ζα έπξεπε λα θαπλίδεηο εδψ κέζα.
Η ΙΗΡΑ αγλνεί ην ζρόιην ηεο ΠΙΒΗΑΠ.
πλερίδεη λα θαπλίδεη.
Μεγάιε παύζε.
ΠΙΒΗΑ.- Ιίηα, ζε παξαθαιψ.
Η ΙΗΡΑ ζπλερίδεη λα θαπλίδεη θαη θνηηά από ην αλνηθηό
παξάζπξν, ρσξίο λα δίλεη ζεκαζία ζηε ΠΙΒΗΑ. Κάλεη ηε
ηειεπηαία ηεο ξνπθεμηά αθήλνληαο ηε γόπα λα πέζεη ζην
πάησκα, ηε παηά κε ραξαθηεξηζηηθή αξγή θίλεζε θαη κε
αξθεηή λεθαιηόηεηα.
ΙΗΡΑ.- Έρσ ηελ αλάγθε λα ζρεδηάζσ, λα δσγξαθίζσ.
ΠΙΒΗΑ.- Έρνπκε κηιήζεη πάλσ ζ‟ απηφ ην ζέκα.
ΙΗΡΑ.- Θα ήζεια λα επαλέιζνπκε πάλσ ζ‟ απηφ ην ζέκα μαλά.
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ΠΙΒΗΑ.- Ζ γηαηξφο Schnieper…
ΙΗΡΑ.- Γελ κε ελδηαθέξεη θαζφινπ ε γηαηξφο Schnieper!
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Γελ είζαη εζχ πνπ κ‟ έρεηο αλαιάβεη ηψξα;
ΠΙΒΗΑ.- Ζ γηαηξφο Schnieper είλαη πξντζηακέλε κνπ, θαη δελ
κπνξψ λα ηελ αγλνήζσ έηζη απιά… αιιά μέξεηο θάηη;
Γελ είκαη ππνρξεσκέλε λα απνινγεζψ ζε ζέλα.
ΙΗΡΑ.- Ζ ηαηξφο Schnieper αλήθεη ζηε παιηά ζρνιή, εζχ φκσο
φρη.
ΠΙΒΗΑ.- Ρη ζέιεηο λα πεηο;
ΙΗΡΑ.- Έρσ ηε γλψκε φηη δελ κνηξάδεζαη ηηο μεπεξαζκέλεο
κεζφδνπο ηεο, γηα λα κε ζεξαπεχζεηο, ή θάλσ ιάζνο;
ΠΙΒΗΑ.- Δίλαη θαιχηεξα λα ζηακαηήζνπκε απηή ηε ζπδήηεζε ζ‟
απηφ ην ζεκείν.
ΙΗΡΑ.- Θαηάιαβεο ηη ζνπ είπα;
ΠΙΒΗΑ.- Ρη λα θαηαιάβσ;
ΙΗΡΑ.- Αλ ζπκθσλνχζεο κε ηε κέζνδν ηεο Θαο Schnieper, ζα
ηελ ππεξαζπηδφζνπλ, αιιά εζχ δελ ην έθαλεο.
ΠΙΒΗΑ.- Πνπ επαλαιακβάλσ φηη δελ ζα ζπλερίζσ λα κηιψ γη‟
απηφ ην ζέκα καδί ζνπ.
ΙΗΡΑ.-

Δίλαη

θαλεξφ

φηη

ζην

επάγγεικά

ζαο,

εθείλε

αληηπξνζσπεχεη ην παξειζφλ θαη εζχ ην κέιινλ. Γηαηί
επηηέινπο δελ παίξλεηο ηελ απφθαζε, λ‟ αλνίμεηο
παληά, λα πάξεηο ζηα ρέξηα ζνπ ην ηηκφλη, λα βάιεηο
ζαλ ζηφρν λα αλαιάβεηο εζχ ηα ηλία ζ‟ απηή ηε
δνπιεηά ηε λέα ρηιηεηία πνπ ζε ιίγν ζα αλαηείιεη;
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ΠΙΒΗΑ.- Αο κηιήζνπκε γηα εζέλα… γηα απηφ βξηζθφκαζηε θαη
εδψ. Απηφο είλαη ν ζθνπφο απηψλ ησλ ζπλεδξηψλ.
ΙΗΡΑ.- Έρσ βαξεζεί λα κηιάσ ζπλέρεηα γηα εκέλα.
ΠΙΒΗΑ.- Ρφηε δελ κνπ αθήλεηο άιιε επηινγή, απφ ην λα
ζεσξήζσ φηη ε ζπλεδξία καο νινθιεξψζεθε.
ΙΗΡΑ.- ρη. Ξεξίκελε.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Ξσο ζα ζνπ θαηλφηαλ αλ κηινχζακε γηα εζέλα;… γηα
ιίγν… γηα ιίγν κφλν! Γηα παξάδεηγκα, ζθέθηεθα φηη
ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα ηελ αλάγθε… πνπ
θαίλεηαη απφ ρηιηφκεηξα… λα κηιήζνπκε γηα ηελ
επηζπκία ζνπ λα ζπάζεηο ηηο αιπζίδεο πνπ ζε θξαηάλε
δέζκηα δίπια ζηε Θα Schnieper.
ΠΙΒΗΑ.- (Με ύθνο) Κπνξείο λα θχγεηο.
ΙΗΡΑ.- Δίζαη ηφζν λέα… δηαθξίλσ ζ‟ εζέλα κηα ηδηαίηεξε
δσληάληα, κηα κεγάιε θηινδνμία θαη απίζηεπηε φξεμε
λα θαηαβξνρζίζεηο ηνλ θφζκν…
ΠΙΒΗΑ.- Γελ κε άθνπζεο;
ΙΗΡΑ.- Αιιά εζχ πξνηηκάο λα ζάςεηο φιε απηή ηελ θηινδνμία,
φιε απηή ηε δσληάληα, πίζσ απφ ην πξνζσπείν ηνπ
θαινχ θνξηηζηνχ, κε ηελ θαζψο πξέπεη εκθάληζε, ηνπ
ππάθνπνπ θνξηηζηνχ, φπνπ πάλσ ζην γξαθείν ηνπ,
φια είλαη θαζψο πξέπεη ηνπνζεηεκέλα… μέξεηο θάηη;
Ρν φηη γελλήζεθεο ζε ηνχηε εδψ ηε ρψξα, δελ ζε
ππνρξεψλεη λα είζαη μελέξσηε θαη βαξεηή…
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ΠΙΒΗΑ.- Ιίηα, λνκίδσ φηη έρνπκε νινθιεξψζεη ηε ζεκεξηλή καο
ζπλεδξία. Πε παξαθαιψ, ζα πξέπεη λα απνρσξήζεηο.
ΙΗΡΑ.- Ξνηέ δελ ζθέθηεθεο λ‟ αιιάμεηο ηνλ θφζκν;
ΠΙΒΗΑ.- Ρη;
ΙΗΡΑ.- Γηεπθξηλίδσ, δελ αλαθέξνκαη ζηε βιαθεία πνπ κεξηθνί
ππνζηεξίδνπλ «λα αγσληζηείο γηα λα θηηάμεηο έλαλ
θόζκν θαιύηεξν θαη πην δίθαην»… Μέρλα φιεο απηέο
ηηο αεδίεο! Αλαθέξνκαη γηα θάηη πνπ ζα ήζειεο λα
θάλεηο απφ καηαηνδνμία, αλάγθε ή θαζαξή εδνλή, γηα
θάηη πνπ ζα άθελεο ην ζηίγκα ζνπ, γηα θάηη πνπ ζα
κηιάλε νη κειινληηθέο γεληέο, πνπ ζα ζε αλαθέξνπλ
θαη ζα ζε ζαπκάδνπλ.
ΠΙΒΗΑ.- Λα επαλέιζνπκε ζην ζέκα ηεο δσγξαθηθήο;
ΙΗΡΑ.- Ζ Εσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ην ζέαηξν, ν ρνξφο, ε
πνίεζε, ε κνπζηθή, ην ηάβιη, ε αλαθάιπςε ηεο
αηνκηθήο βφκβαο… ηη λφεκα έρνπλ φια απηά;... Κίια
γηα θάηη πνπ ζνπ άξεζε λα θάλεηο φηαλ ήζνπλ κηθξή,
πνπ αγαπνχζεο ηξειά… κίια γηα εθείλα ηα πξάγκαηα
πνπ ζα ήζειεο λα θάλεηο φηαλ κεγαιψζεηο…
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Θαη;
ΠΙΒΗΑ.- Γελ ζθνπεχσ λα απαληήζσ.
ΙΗΡΑ.- Γηαηί;
ΠΙΒΗΑ.- Έρνπκε νινθιεξψζεη ηε ζπλεδξία. Κπνξείο λα
απνρσξήζεηο.
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ΙΗΡΑ.- Κε κνπ κηιάο έηζη απφηνκα. Γηαηί αξλείζαη λα
απαληήζεηο ζηελ εξψηεζή κνπ;
ΠΙΒΗΑ.- Γηαηί απιά εδψ… είκαη εγψ απηή πνπ θάλεη ηηο
εξσηήζεηο.
ΙΗΡΑ.- Γελ λνκίδσ λα πεηξάδεη πνπ έζησ γηα κηα θνξά… κφλν
κηα θνξά… γηα ιίγα ιεπηά κφλν… λα παξαβνχκε ηνπο
θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη λα αιιάμνπκε ξφινπο.
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Πνπ ππφζρνκαη… γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε πεξηέξγεηά
κνπ, θαη κεηά ζα μαλαξρίζνπκε ηηο ζπλεδξίεο κε ηνπο
δηθνχο ζνπ φξνπο.
ΠΙΒΗΑ.- Πνβαξά; ¿Quid pro quo1?
ΙΗΡΑ.- Πνβαξά. Quid pro quo.
ύληνκε παύζε.
Ρη ήηαλ απηφ πνπ ζνπ άξεζε φηαλ ήζνπλ κηθξή, ηη
είλαη

απηφ

πνπ

πίζηεπεο

φηαλ

κεγάισζεο

ζα

κπνξνχζεο λα θάλεηο, θαη λα ήζνπλ ε θαιχηεξε…
Μεγάιε παύζε.
ΠΙΒΗΑ.- Πίγνπξα ζα πεηο φηη δελ είκαη θαζφινπ πξσηφηππε ή
φηη πξφθεηηαη γηα έλα θφιπν γηα λα μεθχγσ απφ ηνχηε
ηελ άβνιε θαηάζηαζε… κηθξή κνπ άξεζε πνιχ λα
1

Αληαιιαγή.
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δσγξαθίδσ θαη λα ζρεδηάδσ, ζα ήζεια λα αζρνιεζψ κ‟
απηά φηαλ ζα κεγάισλα…
ΙΗΡΑ.- Θεέ κνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Ρη ζπκβαίλεη;
ΙΗΡΑ.- Κε ην θάλεηο απηφ!
ΠΙΒΗΑ.- Λα κελ θάλσ ηη;
ΙΗΡΑ.- Κε απνγνεηεχεηο. Πε ζεσξνχζα πην έμππλε.
ΠΙΒΗΑ.- Ρη; Γελ πηζηεχεηο φηη φηαλ ήκνπλ κηθξή κνπ άξεζε λα
δσγξαθίδσ θαη λα ζρεδηάδσ;
ΙΗΡΑ.- …
ΠΙΒΗΑ.- Πνπ ππφζρνκαη φηη απηφ ήζεια θαη ηίπνηα άιιν… απηφ
κνπ άξεζε λα θάλσ φηαλ ήκνπλ κηθξή.
ΙΗΡΑ.- Θαη γηαηί ηα παξάηεζεο;
ΠΙΒΗΑ.- Γελ κπνξνχκε πάληα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηα
φλεηξα πνπ είρακε κηθξνί.
ΙΗΡΑ.- ρη… ιππάκαη. Απηή ε απάληεζε δελ κε ηθαλνπνηεί.
ΠΙΒΗΑ.- Ρη λα ζνπ πσ;
ΙΗΡΑ.- Quid pro quo!
ΠΙΒΗΑ.- Απηή είλαη ε αιήζεηα.
ΙΗΡΑ.- Απηή ε απάληεζε, δελ κε ηθαλνπνηεί. Θα ππήξρε θαη
θάηη άιιν! Πθέςνπ. Quid pro quo!
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Ρν ρξψκα.
ΙΗΡΑ.- Ρν ρξψκα;
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ΠΙΒΗΑ.- (Απνξξνθεκέλε) Γελ ήκνπλ ηθαλή λα ην ειέγμσ.
ΙΗΡΑ.- Ρν βιέπεηο; απηφ ηψξα θαιπηεξεχεη ηελ θαηάζηαζε…
ΠΙΒΗΑ.- Κπνξνχζα λα «αληηγξάςσ» ηα ρξψκαηα, αιιά δελ
κπνξνχζα λα ηα «δεκηνπξγήζσ».
ΙΗΡΑ.- Αθφκα θαιχηεξν!
ΠΙΒΗΑ.- Γηαηί ζεσξψ, φηη ζην βάζνο απηή είλαη ε νπζία ηεο
δσγξαθηθήο, ζσζηά; Απηφ πηζηεχσ φηη είλαη ε νπζία
ηεο.
ΙΗΡΑ.- Ππλέρηζε, ζπλέρηζε.
ΠΙΒΗΑ.- Ρφζν ηα ζρέδηα πνπ έθαλα, φπσο θαη νη δσγξαθηέο κνπ
ήηαλ ηερληθά ζσζηέο, αιιά ηνπο έιιεηπε απηφ πνπ
νλνκάδνπκε «ςπρή»…
ΙΗΡΑ.- Θαη πσο έθηαζεο ζ‟ απηφ ην ζπκπέξαζκα;
ΠΙΒΗΑ.- Γελ μέξσ. Ρν κφλν πνπ ήμεξα ήηαλ φηη δελ ήηαλ φπσο
εγψ ήζεια, ηφζν ην ζρέδην φζν θαη ε δσγξαθηθή.
ΙΗΡΑ.- Γελ ζθέθηεθεο πνηέ λα ην ζπνπδάζεηο; Γελ ζθέθηεθεο
πνηέ

φηη

κε

ηε

βνήζεηα

ελφο

θαζεγεηή,

ελφο

δαζθάινπ, ζα βειηησλφζνπλ;
ΠΙΒΗΑ.- ρη, δελ ην ζθέθηεθα.
ΙΗΡΑ.- Ρφηε δελ ήηαλ ε δσγξαθηθή απηφ πνπ ζε εμέθξαδε.
ΠΙΒΗΑ.- Ίζσο δελ ήηαλ… (Σν δηνξζώλεη) Κα ηη ιέσ! Φπζηθά θαη
δελ ήηαλ.
ΙΗΡΑ.- Δίζηε βαξεηνί.
ΠΙΒΗΑ.- Ππγλψκε, ηη ελλνείο;
ΙΗΡΑ.- Δζείο νη Διβεηνί. Δίζηε βαξεηνί.
ΠΙΒΗΑ.- Πε ηη αλαθέξεζαη;
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ΙΗΡΑ.- Ζ πιεηνςεθία απφ εζάο αιιάδεηε ηα πάζε ζαο κε ηελ
άλεζε. Φνβεξή ζθεπσξία!
ΠΙΒΗΑ.- Γελ ζε θαηαιαβαίλσ. Πε ηη αλαθέξεζαη αθξηβψο;
ΙΗΡΑ.- ηη πξνηηκάηε λα βάδεηε ζηελ άθξε ηα ζπλαηζζήκαηά
ζαο, κέρξη λα ζαο απνδερζνχλ νη άιινη.
ΠΙΒΗΑ.- Κήπσο αλαθέξεζαη γηα ηε παξάδνζε πνπ έρνπκε
ζρεηηθά κε ηελ ζπκβίσζε; Π‟ απηφ αλαθέξεζαη; Θαη ηη
ζρέζε έρεη απηφ κε ην ζέκα πνπ κηιάκε;
ΙΗΡΑ.- …
ΠΙΒΗΑ.- Δίλαη κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ καο. ηαλ δνχκε κέζα ζε
κηα θνηλσλία δελ κπνξνχκε λα είκαζηε έξκαηα ησλ
ζπλαηζζεκάησλ καο, ησλ παζψλ καο ή ησλ εκκνλψλ
καο. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εκπνδίδνπκε θαη λα
ειέγρνπκε ηελ πξψηε παξφξκεζε. Θα πξέπεη λα
θπιαθίζνπκε ην αγξίκη πνπ έρνπκε κέζα καο, λα ην
δηαηεξήζνπκε φζν κπνξνχκε ζην πεξηζψξην. Ν θαζέλαο
καο, γηα λα ζπδήζνπκε κε άιινπο, ζα πξέπεη λα
ζεβφκαζηε θαη λα αθνινπζνχκε θάπνηνπο θαλφλεο…
ΙΗΡΑ.- (Σελ δηαθόπηεη, ζαξθαζηηθά) Λαη, λαη, λαη. «Δίκαζηε
έξκαηνη ησλ λφκσλ γηα λα κπνξνχκε λα είκαζηε
ειεχζεξνη» θαη κπια κπια, κπια…
ΠΙΒΗΑ.- Κε θνξντδεχεηο, αιιά είλαη ην κφλν πνπ καο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζπκβηψζνπκε θνηλσληθά.
ΙΗΡΑ.- Δζείο φκσο ην έρεηε παξαθάλεη! Γελ θάλεηε ζφξπβν
απφ κηα ψξα θαη κεηά, βγάδεηε ηα παπνχηζηα ζαο πξηλ
κπείηε ζην ζπίηη, δελ παίδεηαη κε ηα παηδηά ζαο φηαλ
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βξίζθεζηε

ζε

αλεχζπλνη…

δεκφζηνπο

φια

ηα

έρεηε

ρψξνπο,

δελ

πξναγάγεη

είζηε

ζε

κηα

απαγφξεπζε!
ΠΙΒΗΑ.- Πνπ επαλαιακβάλσ, φηη πξφθεηηαη γηα απινχο θαλφλεο
αξκνληθήο ζπκβίσζεο, δελ είλαη απαγνξεχζεηο.
ΙΗΡΑ.- Γηα παξάδεηγκα εζχ.
ΠΙΒΗΑ.- Δγψ; Ρη ζπκβαίλεη κε εκέλα;
ΙΗΡΑ.- Δίζαη πνιχ μελέξσηε θαη ζπληεξεηηθή γηα ηελ ειηθία
ζνπ. Δγψ ζηελ ειηθία ζνπ ξίζθαξα πεξηζζφηεξν,
έβιεπα ηνλ θφζκν κε πεξηζζφηεξε πξννπηηθή, ήκνπλ
πην δσληαλή θαη πνιπδηάζηαηε.
ΠΙΒΗΑ.- Ξνιχ ελδηαθέξνλ… πεο κνπ, πηζηεχεηο φηη απηή ε
πνιπδηάζηαηε νπηηθή, θαη αλνηθηή ζην θφζκν, πνπ
είρεο, ζε βνήζεζε ζηε δσή; Έρεηο ζπλαίζζεζε ηνπ
ρψξνπ πνπ βξίζθεζαη ηψξα;
ΙΗΡΑ.- Φπζηθά. Δίκαη ζην ίδην ρψξν πνπ βξίζθεζαη θαη εζχ.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- πνζέησ φηη είζαη έηνηκε λα κνπ πεηο λαη, έρεηο δίθην,
βξηζθφκαζηε ζηνλ ίδην ρψξν, αιιά ζε δηαθνξεηηθή
ζέζε, εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο… θαη είλαη θαλεξφ φηη
εγψ είκαη απηή πνπ βξίζθεηαη ζηε κεηνλεθηηθή ζέζε
θαη θπζηθά, ζε αξθεηά πην πεξίπινθε. Αιιά απηή είλαη
ε πξαγκαηηθφηεηα;
ΠΙΒΗΑ.- Ξεο κνπ ην εζχ.
ΙΗΡΑ.- Δγψ βξίζθνκαη εδψ ζηα ζαξάληα ελλέα ελψ εζχ ζηα…
είθνζη έμη, είθνζη επηά;
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ΠΙΒΗΑ.- Δίθνζη νθηψ.
ΙΗΡΑ.- Δληάμεη. Δηθνζηνθηψ ρξνλψλ. Γελ ζνπ ιέεη θάηη απηφ;
ΠΙΒΗΑ.- Πνπ ππελζπκίδσ φηη εγψ είκαη ε ζεξαπεχηξηα θαη εζχ
απηή πνπ ζα πξέπεη λα ζεξαπεπζεί.
ΙΗΡΑ.- Έια ηψξα! Κε ζηεθφκαζηε ζ‟ απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο
φηαλ κηιάκε γηα δσή.
ησπή.
Φαληάδνκαη φηη πξνέξρεζαη απφ θαιή νηθνγέλεηα…
θαληάδνκαη φηη απφ κηθξή ζνπ έκαζαλ λα ζέβεζαη ηνπο
θαλφλεο θαη

ηηο ππνρξεψζεηο, λα ζπκπεξηθέξεζαη

«φπσο πξέπεη» ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, θαη φια απηά
ελψ ιάκβαλεο κηα εθπαίδεπζε ζε ππέξνρα, θαζαξά, θαη
«θαζψο πξέπεη» ζρνιεία ζην Διβεηηθφ θξάηνο. Κέρξη
ηψξα

έρεηο

ζπκπεξηθεξζεί

σο

«ππνδεηγκαηηθφο

πνιίηεο», πξάγκα πνπ πεξίκελαλ απφ εζέλα, θαη ηψξα
ην

κέιινλ

ζνπ

πξνκελχεηαη

ιακπξφ

θαη

πνιιά

ππνζρφκελν. Ίζσο ζε κεξηθά ρξφληα ζα παληξεπηείο
έλαλ «θαιφ άλζξσπν», έλα λέν επαγγεικαηία, «έλαλ»
ππέξνρν, θαη θπζηθά απφ κηα «θαιή νηθνγέλεηα», καδί
ζα δεκηνπξγήζεηε κηα «επινγεκέλε εζηία» κε κεξηθά
αμηαγάπεηα παηδηά ην ίδην «ππέξνρα» φπσο νη γνλείο
ηνπο,

ζπκκεηέρνληαο

κ‟

απηφλ

ηνλ

ηξφπν

ζηελ

ελδπλάκσζε ηεο ηδέαο ηνπ «ηέιεηνπ έζλνπο»… ζε κηα
πεξηνρή κεγάισζεο;
ΠΙΒΗΑ.- Πηε Βαζηιεία, ζηε Θακπίληα.
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ΙΗΡΑ.- Νη γνλείο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ ππεξήθαλνη γηα
εζέλα. Ενπλ αθφκα;
ΠΙΒΗΑ.- Λαη.
ΙΗΡΑ.- Ρνπο επηζθέπηεζαη ζπρλά;
ΠΙΒΗΑ.- ρη ηφζν ζπρλά φζν εθείλνη επηζπκνχλ.
ΙΗΡΑ.- Θα έπξεπε… ζίγνπξα ηνπο ιείπεηο… γηα ηνπο γνλείο καο
πνηέ δελ κεγαιψλνπκε.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Ξάεη θαηξφο πνπ έθπγεο απφ ην ζπίηη;
ΠΙΒΗΑ.- Απφ ην ζπίηη έθπγα ζηα δεθανθηψ.
ΙΗΡΑ.- Νπθ, είλαη δχζθνιν αγαπεκέλε κνπ λα βξίζθεζαη
αληηκέησπε κε ηνλ θφζκν ζ‟ απηή ηελ ηφζν ηξπθεξή
ειηθία…
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Αλ θαη, γηα ζαο ηνπο Διβεηνχο ν θφζκνο είλαη έλα
ινχλα πάξθ, φπνπ φκσο απνπζηάδεη ε δηαζθέδαζε…
ηελ έρεηε απνθιεηζκέλε!... Απαγνξεπκέλε!... παίδνπλ
ηα

παηρλίδηα

αθνινπζψληαο

απνθιεηζηηθά

ηνπο

θαλφλεο, ρσξίο λα απνιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία, νχηε
ηε ζηηγκή. Ζ «απάηε» ζαλ ζηξαηεγηθή, δελ είλαη κηα
επηινγή πνπ επηηξέπεηαη. Πηε ρψξα ζαο φια ιάκπνπλ
ππέξνρα, αξθεηά επίπιαζην γηα εκέλα, αιιά ππέξνρν.
Θα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην γξαθείν ζνπ είλαη έλα
κηθξνζχζηεκα

ηεο

ειβεηηθήο

θνηλσλίαο,

θαζαξφ,

ηαθηνπνηεκέλν, αξκνληθφ, θάζε πξάγκα ζηε ζέζε
ηνπ, ζην ρψξν πνπ πξέπεη λα είλαη, φια ηέιεηα!
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πάξρεη κφλν κηα ιεπηνκέξεηα, ηφζν ζην γξαθείν ζνπ
φπσο θαη ζηε ρψξα ζνπ… ζε φια ιείπεη «ςπρή».
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3. I Saw Her Standing There
ΠΙΒΗΑ.- Δθείλε ε ζπλεδξία δελ ηειείσζε θαη ηφζν θαιά.
Ρξφκαμα πνιχ κε ηελ επηζεηηθή ζηάζε πνπ είρε Ιίηα
απέλαληί κνπ, πνπ κεηά απφ ιίγε ψξα, αλαγθάζηεθα
λα

παηήζσ

βξηζθφηαλ

ην

ζην

θνπδνχλη
θάησ

ηνπ

κέξνο

«παληθνχ»

πνπ

γξαθείνπ

κνπ.

ηνπ

Ακέζσο κπήθαλ δχν λνζνθφκνη θαη ηελ πήξαλ.
Παύζε.
Πηηο επφκελεο ζπλεδξίεο ζρεδφλ δελ κίιεζε. ζν θαη
αλ πξνζπάζεζα δελ θαηάθεξα λα κνπ πεη ηίπνηα πέξα
απφ κεξηθέο κνλνζχιιαβεο ιέμεηο. Αλ θαη είρακε
πξνρσξήζεη πνιχ ιίγν ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο,
φια πήγαλ ζηξάθη. Έηζη νη επφκελεο ζπλεδξίεο πνπ
αθνινχζεζαλ εθείλνπ ηνπ ζπκβάληνο πνπ κφιηο ζαο
πεξηέγξαςα, ήηαλ αξθεηά βαζαληζηηθέο, παξαηεξνχζα
ηελ Ιίηα απφ ηε ζέζε κνπ πίζσ απφ ην γξαθείν κνπ.
Ρελ

έβιεπα

φξζηα

κπξνζηά

απφ

ην

παξάζπξν

θνηηάδνληαο έμσ, ή θαπλίδνληαο έλα ηζηγάξν, ελψ
έθαλε κεξηθά απφ ηα πνιπάξηζκα ηηθ πνπ είρε. Απηά
ηα κηθξά ηηθ πνπ δελ ήηαλ φκσο θαη ηφζν κηθξά, ήηαλ
θάπνηα αζπλαίζζεηα κηθξά λεχκαηα, πνπ φκσο πνηέ
δελ ζε εγθαηαιείπνπλ. Ζ Ιίηα είρε κεηαηξαπεί ζηε
βαζίιηζζα ησλ ηίθ. Ήηαλ αλαξίζκεηα… ην ρέξη πνπ
ηξαβνχζε ηα καιιηά ηεο φζν θάπληδε, ην κάηη πνπ
«έθεπγε»

ζηα

θαιά

θαζνχκελα,
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ζπαζκνί

ζηηο

θσλεηηθέο ρνξδέο, έλα πεξίεξγν κνπγθξεηφ ζηα θαιά
θαζνχκελα, επαλάιεςε ιέμεσλ ή θξάζεσλ θαη πνιιά
άιια…
Αιιά

ππήξρε

έλα

εηδηθά

πνπ

κε

αλαζηάησλε

πεξηζζφηεξν απ‟ φια. ηαλ ηελ άθνπγα πξνζεθηηθά,
θνπλνχζε ηα ρέξηα ηεο κ‟ έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν,
παξάμελν, ζαλ λα είραλ πάξεη απφ κφλα ηνπο δσή,
ζαλ λα πξνζπαζνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ ξπζκφ
ησλ ιέμεσλ ηνπ ζπλνκηιεηή ηεο, ελψ ηα ρείιε ηεο,
δελ ζηακαηνχζαλ λα θνπληνχληαη αλ θαη απφ απηά
ζρεδφλ δελ έβγαηλαλ ήρνη. Αξγφηεξα παξαηήξεζα φηη
φζν δσγξάθηδε φια εθείλα ηα ηηθ εμαθαληδφληνπζαλ
ηειείσο.
Παύζε.
Βιέπνληαο απηφ ην αλεπηζχκεην αδηέμνδν, ηφικεζα
λα πξνηείλσ ζηε γηαηξφ Schnieper λα επηηξέςνπκε
ζηε Ιία λα μαλαδσγξαθίζεη, λα αζρνιεζεί μαλά κε ην
πάζνο ηεο. Ρεο πξφηεηλα λα ην θάλνπκε κε ζηαδηαθφ
ηξφπν, θιηκαθσηά… θαη φζν θαηαθέξλακε λα έρνπκε
ζεηηθέο εμειίμεηο λα ιεηηνπξγνχζε σο θίλεηξν, σο
αληακνηβή, κε ηξφπν λα κπνξέζνπκε λα ηελ θάλνπκε
λα βγεη απφ απηή ηελ νηθηνζειή απνκφλσζε πνπ
βξηζθφηαλ, ψζηε λα αληηζηξαθεί ε άξλεζή ηεο λα
ζπλεξγαζηεί ζηε ζεξαπεία. Έηζη ην θάλακε θαη ζηγάζηγά θαηάθεξα λα θεξδίζσ μαλά ηελ εκπηζηνζχλε
ηεο.
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4. Help!
Ιαηξείν ηεο ΠΙΒΗΑ Schmidt.
Η ΙΗΡΑ Font, όξζηα, θνηηά από ην παξάζπξν.
Η ΠΙΒΗΑ θάζεηαη ζην γξαθείν, αθνύεη ηε ΙΗΡΑ κε πξνζνρή θαη
πνπ θαη πνπ θξαηά ζεκεηώζεηο ζε έλα κηθξό ηεηξάδην.
ΙΗΡΑ.- Κνπ αξέζεη ε ζάιαζζα απφ ηφηε πνπ ήκνπλ κηθξή. Ν
ήρνο ηεο ζάιαζζαο. Απηή ε κεισδία πνπ εξκελεχνπλ
ηα θχκαηα φηαλ ζθάλε ζηελ φρζε… ζπλήζσο είλαη
ηζρπξά

φπσο

κηα

ηζρπξή

θξαπγή

ή

φπσο

έλαο

ςίζπξνο.
ύληνκε παύζε.
Κεξηθέο θνξέο απηφο ν ήρνο είλαη ηφζν αλαγθαίνο γηα
κέλα φπσο φηαλ αθνχσ πνπ θαη πνπ νπνηαδήπνηε
ζπκθσλία ηνπ Mahler, θαη εηδηθά ηελ ζπκθσλία κε
αξηζκφ ηξία.
ύληνκε παύζε.
Κεξηθέο θνξέο φηαλ θάζνκαη εδψ θαη θνηηάσ απφ
απηφ

ην

παξάζπξν,

θαληάδνκαη

ην

πνηάκη

πνπ

θαίλεηαη εθεί θάησ, λα είλαη ε ζάιαζζα θαη απηφ κε
θαζεζπράδεη, κε εξεκεί...
ΠΙΒΗΑ.- Θαη πσο ην έθαλεο γηα λα θαηεπλάζεηο ηε λνζηαιγία
ζνπ γηα ηε ζάιαζζα ζην Βεξνιίλν;
ΙΗΡΑ.- Βεξνιίλν. Δθεί φπσο θαη εδψ δελ ππάξρεη ζάιαζζα.
Δδψ θαη εβδνκήληα ρξφληα νη θάηνηθνη ηνπ Βεξνιίλνπ
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θνξντδεχνπλ

ηνλ

εαπηφ

ηνπο,

θαη

ην

θαινθαίξη

ηξέρνπλ λα μαπιψζνπλ θάησ απφ ηνλ ήιην ζηηο
ακκνπδηέο ησλ παξαιηψλ ηνπ Wannsee, αιιά απηφ
δελ έρεη θακία ζρέζε κε ζάιαζζα.
ύληνκε παύζε.
Πην Βεξνιίλν, φηαλ αηζζάλνκαη φηη αζθπθηηψ, βάδσ
δπν ξνχρα ζην ζαθίδην κνπ θαη παίξλσ ηνλ δξφκν γηα
ην Boltenhagen, έρσ πάεη εθεί θαη κε νηνζηφπ.
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Θπκάζαη ηελ πξψηε ζνπ επαθή κε ηε ζάιαζζα;
Η ΙΗΡΑ κέλεη ζθεπηηθή.
Παύζε.
ΙΗΡΑ.- Ήκνπλ ηεζζάξσλ ρξνλψλ. Ήηαλ πξηλ αξρίζνπλ φια…
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Ξξηλ αξρίζεη ηη;
ησπή.
Ιίηα, ηη ήηαλ απηφ πνπ άξρηζε, αθνχ είδεο ηε ζάιαζζα
γηα πξψηε θνξά ζηα ηέζζεξα ζνπ ρξφληα;
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Η ΙΗΡΑ βάδεη έλα ηζηγάξν θαη έλαλ αλαπηήξα από ην θνπηάθη
πνπ θξαηά ζην ρέξη.
Βάδεη ζηα ρείιε ηεο έλα ηζηγάξν θαη πξνζπαζεί λα ην αλάςεη,
αιιά ηειηθά δελ ην θάλεη.
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Θπκάκαη ηε ζάιαζζα καχξε θαη αηέιεησηε. Κε εξέζηδε
θαη ηαπηφρξνλα κνπ πξνθαινχζε θφβν. Ζ κεηέξα κνπ
κε

πήγαηλε

θξαηψληαο

κε

απφ

ην

ρέξη.

ηαλ

πιεζηάδακε πνιχ, θαη ην λεξφ κνχζθεπε ηα πφδηα κνπ
–ήηαλ θξχν, πνιχ θξχν ην λεξφ-, άθεζα ην ρέξη ηεο
κάλαο κνπ, θαη αγθάιηαζα κε φιε κνπ ηε δχλακε έλα
απφ ηα πφδηα ηεο. Δθείλε θαηέβαζε ην βιέκκα ηεο
πξνο εκέλα, ρακνγέιαζε –έιακπαλ ηα κάηηα ηεο- κνπ
ράηδεςε ην θεθάιη κνπ θαη κνπ είπε: «δελ ζπκβαίλεη
ηίπνηα».
ΠΙΒΗΑ.- Κηιάο γηα ηε βηνινγηθή ζνπ κάλα, ζσζηά;
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Αλ θαη ήηαλ ηα ίδηα λεξά ηεο κεζνγείνπ, ην θαινθαίξη,
ε ζάιαζζα ζηηο παξαιίεο ηεο Φνπελγηξφια θαη ηεο
Βαξθειψλεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο.
Ρεο Βαξθειψλεο ζπλήζσο είλαη πην δεζηά απφ απηά
ηεο Φνπελγηξφια.

[ 20 ]

ΠΙΒΗΑ.- Φνπελγηξφια; Δίπεο Φνπελγηξφια; Ξνπ βξίζθεηαη ε
Φνπελγηξφια;
ησπή.
ΙΗΡΑ.- (Κνηηά ην θνπηί κε ηα ηζηγάξα) Ξάλσ ζηα ηζηγάξα ζα
έπξεπε λα ππήξρε πνίεζε, δελ λνκίδεηο;
ΠΙΒΗΑ.- Νξίζηε;
ΙΗΡΑ.- Ξνίεζε. Κηθξά πνηήκαηα ρατθνχ, γηα παξάδεηγκα.
ΠΙΒΗΑ.- …ΙΗΡΑ.- Σίιηα κηθξά ιεπθά ςαξάθηα
ζαλ λα θφριαδε.
ην ρξψκα ηνπ λεξνχ.
ΠΙΒΗΑ.- …ΙΗΡΑ.- Θαη απηφ ηνπ Basho:
Δίλαη άλνημε;
Ν ιφθνο δελ έρεη φλνκα
ράζεθε κέζα ζηε πάρλε.
Παύζε.
Γελ είλαη ππέξνρν;
ΠΙΒΗΑ.- Θαη ηα δχν είλαη ππέξνρα.
ΙΗΡΑ.- Ρν πξψην ην ζπλέζεζε ν Konishi Raizan...
ύληνκε παύζε.
Γηαηί φκσο είπα ζπλέζεζε, αληί λα πσ φηη ην έγξαςε;
Θαιά, ίζσο ην είπα έηζη, γηαηί ζεσξψ φηη ε πνίεζε
ζπκίδεη κνπζηθή… ζνπ αξέζεη ε κνπζηθή Πχιβηα;
ΠΙΒΗΑ.- Φπζηθά.
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ΙΗΡΑ.-

Ππλήζηδα

λα

εξγαζηήξη-ζπίηη

βάδσ

κνπζηθή

ζην

φηαλ

Βεξνιίλν.

δνχιεπα

Ππλέρεηα.

ζην
Bach,

Brahms, Dvořák, Chopin, Schumann, Liszt, Mahler,
Schubert,

Beethoven,

Tchaikovski,

Sibelius,

Shostakóvich, Rajmáninov... Ππρλά ηηο πηλειηέο πνπ
έβαδα πάλσ ζηνλ θακβά ηηο ηνπνζεηνχζα ζην ξπζκφ
ηεο κνπζηθήο πνπ άθνπγα εθείλε ηε ζηηγκή. Ν ίδηνο
δίζθνο κπνξεί λα έπαηδε… λα έπαηδε… λα έπαηδε… λα
έπαηδε ζπλέρεηα, ρηιηάδεο θνξέο ελψ δνχιεπα.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- (Ξαλαθνηηά ην θνπηί) Ή ίζσο ζα κπνξνχζαλ λα βάινπλ
πάλσ ζηα παθέηα ησλ ηζηγάξσλ πίλαθεο γλσζηψλ
δσγξάθσλ, δελ λνκίδεηο; Ξψο ζνπ θαίλεηαη; Κεξηθνχο
άγλσζηνπο δσγξάθνπο φπσο είκαη εγψ. Θα ήηαλ έλαο
σξαίνο ηξφπνο λα πξνσζήζνπλ ηε δνπιεηά καο.
(θπζξσπή) Ξάληα πξνζπαζνχζα λα δεκηνπξγήζσ έλα
πίλαθα.
ΠΙΒΗΑ.- Γελ έρεηο θάπνην πίλαθα έηνηκν;
ΙΗΡΑ.- (Απόιπηε) ινη νη θαιιηηέρλεο γηα λα ζεσξεζνχλ
θαιιηηέρλεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα έξγν.
ΠΙΒΗΑ.- Ρφηε, γηαηί είπεο φηη πξνζπάζεζεο λα θηηάμεηο έλαλ;
ΙΗΡΑ.- Δίρα, ηνλ είρα.
ΠΙΒΗΑ.-

«Ρνλ

είρεο»;..

ηη

ελλνείο;…

παξειζνληηθφ ρξφλν;
ΙΗΡΑ.- Δίρα… λαη, είρα.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη ηη ζπλέβε; Ρη ηνλ έθαλεο;
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γηαηί

κηιάο

ζε

ησπή.
Ιίηα;…
ΙΗΡΑ.- Ρν έλζηηθηφ ηεο θαηαζηξνθήο

είλαη επίζεο έλα

δεκηνπξγηθφ έλζηηθην θαη ν θάζε δεκηνπξγφο έρεη
δηθαίσκα λα θαηαζηξέςεη απηφ πνπ δεκηνχξγεζε φηαλ
δελ ηνλ ηθαλνπνηεί.
ΠΙΒΗΑ.- Δλλνείο φηη έρεηο θαηαζηξέςεη φηη δεκηνχξγεζεο; Απηφ
πξνζπαζείο λα κνπ πεηο;
ΙΗΡΑ.- «Ζ αθαδεκατθή παηδεία πεξί νκνξθηάο είλαη ςεχηηθε.
Καο θνξφηδεςαλ ηφζν, ψζηε δελ κπνξνχκε λα βξνχκε
νχηε

ηε

ζθηά

κηαο

αιήζεηαο.

Νη

νκνξθηά

ηνπ

Ξαξζελψλα, ησλ λπκθψλ, ησλ Λάξθηζζσλ, φια είλαη
έλα ςέκα. Ζ ηέρλε δελ είλαη ε εθαξκνγή ελφο θαλφλα
νκνξθηάο, αιιά εθείλν πνπ ν εγθέθαινο θαη ην
έλζηηθην

πξνζιακβάλνπλ

αλεμάξηεηα

απφ

ηνλ

ζπγθεθξηκέλν θαλφλα.
ΠΙΒΗΑ.- Γειαδή;
ΙΗΡΑ.- Ρν είπε ζηνλ Ξηθάζζν ν Christian Zervosen ην 1935,
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλέληεπμεο πνπ ηνπ έδσζε.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη ηη ζέιεηο λα κνπ πεηο φηαλ αλαθέξεζαη ζ‟ απηή ηε
δήισζε ηνπ Ξηθάζζν;
ΙΗΡΑ.- Γελ είλαη θαηαλνεηφ;
ΠΙΒΗΑ.- ρη γηα εκέλα.
ΙΗΡΑ.- ηη εγψ αθφκα θαη δελ θαηάθεξα λα βξσ ηελ νκνξθηά
πνπ ςάρλσ, πνπ κνπ επηβάιιεη ην έλζηηθηφ κνπ, ε
ζθέςε κνπ, απηφ πνπ επηζπκψ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν
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θαηέζηξεςα φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ έθηηαμα κέρξη
ηψξα.
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη δελ ζθέθηεθεο φηη ζα κπνξνχζε λα ήηαλ θάηη πην
απιφ;
ΙΗΡΑ.- Ρη ελλνείο;
ΠΙΒΗΑ.- Γηα παξάδεηγκα, φηη είζαη ηειεηνκαλήο.
ΙΗΡΑ.- (Γειά) Ζ ηειεηφηεηα δελ ππάξρεη. (Γειά) Απηφ φκσο,
δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηελ θνβάζαη λα ηελ
εξεπλήζεηο…
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Θεσξείο φηη έρεηο αξθεηφ ηαιέλην ζηε δσγξαθηθή;
ΙΗΡΑ.- Έρσ!
ΠΙΒΗΑ.- Θαη νη θαζεγεηέο ζνπ, νη ζπκθνηηεηέο ζνπ φηαλ
ζπνχδαδεο πίζηεπαλ φηη είρεο;
ΙΗΡΑ.- Νη γλψκεο ησλ άιισλ πνηέ δελ κε ελδηέθεξαλ
αιήζεηα,
ύληνκε παύζε.
ε

αιήζεηα

είλαη,

φηη

κνπ

θνζηίδεη

αξθεηά

λα

θαηαλνήζσ ηελ ζεκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη γηα
κεξηθνχο ε αλαγλψξηζε πνπ ζα απνθηήζνπλ, θαη φρη
ην πεγαίν ηαιέλην ηνπο. Ξξνζσπηθά ζεσξψ φηη γηα
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έλαλ δεκηνπξγφ ην ζεκαληηθφ είλαη ε δεκηνπξγία απφ
κφλε ηεο, θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, δειαδή, ηε
ζηηγκή εθείλε φπνπ βξίζθεζαη κφλε ζνπ κε ην
ζχκπαλ, ηε ζηηγκή πνπ πιεζηάδεηο ηνλ Θεφ… ζεσξψ
φηη ην κέιινλ ηνπ έξγνπ ελφο θαιιηηέρλε βξίζθεηαη
ζε δεχηεξε κνίξα, ε θήκε, ν ζαπκαζκφο θαη ε
πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ ζην θφζκν, ζην βάζνο είλαη
πξάγκαηα επηζπκεηά γηα έλαλ θαιιηηέρλε. Θαη θπζηθά
αλαθέξνκαη γηα έλαλ αιεζηλφ θαιιηηέρλε.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.-

Ρειηθά

έλαο

θαιιηηέρλεο

δελ

είλαη

απηφ

πνπ

νλεηξεχεηαη, νχηε απηφ πνπ ζέιεη λα θάλεη, αιιά απηφ
πνπ θάλεη.
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5. The Long and Winding Road
ΠΙΒΗΑ.- Πε εθείλε ηε ζπλεδξία αηζζάλζεθα φηη πιεζίαζα ηελ
Ιίηα φζν πνηέ άιινηε. Ξηζηεχσ φηη θαη εθείλε επίζεο ην
παξαηήξεζε, θαη απφ κηα ζηηγκή θαη κεηά, απνθάζηζε
λα μαλαπάξεη ην ρψξν ηεο.
ύληνκε παύζε.
Ζ Ιίηα ήηαλ πηνζεηεκέλε. Πην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηεο
αλέθεξε φηη κηα νηθνγέλεηα απφ ηελ Θαηαισλία, απφ
ηελ αζηηθή ηάμε ηεο Βαξθειψλεο, ηελ αλέιαβε απφ
ηφηε πνπ ήηαλ δέθα ρξνλψλ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ζπλεδξηψλ ζπλήζηδε λα κηιά πνιχ ιίγν γηα ηελ
νηθνγέλεηα πνπ ηελ πηνζέηεζε, θαη αθφκα ιηγφηεξν, ή
ζρεδφλ πνηέ γηα ηελ βηνινγηθή ηεο νηθνγέλεηα. Γελ
ήηαλ πνιχ δεθηηθή λα ζπδεηά γηα ηε ζρέζε ηεο κε
άηνκα ηνπ ζηελνχ ηεο νηθνγελεηαθνχ ηεο θχθινπ.
Ξξνηηκνχζε λα δηαηεξεί καθξφζπξηεο ζπδεηήζεηο γηα
ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα. Θαη θπζηθά γηα άιινπο
δεκηνπξγνχο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο είρε
πνιχ ιίγνπο θίινπο. Ή θαη φζνπο έθαλε απιά θάπνηα
ζηηγκή, ηνπο έραζε ρσξίο λα ελδηαθεξζεί λα ηνπο
πιεζηάζεη θάπνηα άιιε ζηηγκή. πνζέησ φηη δελ ήηαλ
θαζφινπ εχθνιν λα θάηζεηο δίπια ζε θάπνηνλ φπσο
εθείλε.

Κεξηθέο

θνξέο

ζπκπεξηθεξφηαλ

ζαλ

λα

κηζνχζε ηνλ θφζκν, ζαλ λα κελ άληερε απηφ πνπ
ππάξρεη κεηαμχ ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ζαλ
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λα ηελ απαζρνινχζε πνιχ ιίγν λα δήζεη. Θαη δελ είρε
θαλέλα πξφβιεκα λα ην δείμεη ζε φζνπο ήηαλ δίπια
ηεο. Υζηφζν, φια απηά άιιαδαλ φηαλ βξηζθφηαλ
απέλαληη ζ‟ έλα θνκκάηη ραξηηνχ ή ζ‟ έλαλ ιεπθφ
θακβά. Δθείλε ηε ζηηγκή μερλνχζε ηνλ θφζκν θαη
επηθεληξσλφηαλ

κφλν

ζην

λα

δσγξαθίδεη

ή

λα

ζρεδηάδεη. Δθείλε ηε ζηηγκή, δελ ππήξρε ηίπνηα άιιν
παξά ν θακβάο… ν θφζκνο γηα εθείλε πεξηνξηδφηαλ ζ‟
εθείλν ηνλ κηθξφ ρψξν θαη ζνπ έδηλε ηελ αίζζεζε φηη
αλάκεζα

ζηα

ρξψκαηα

θαη

ηηο επηθάλεηεο, έλαο

παξάμελνο Θεφο άξρηδε λα απνθηά δσή…
ύληνκε παύζε.
Κηα θνξά κνπ εθκπζηεξεχηεθε φηη ήζειε λα κνπ
θάλεη έλα πνξηξέην, θαη αλ είρα ην ζάξξνο λα πνδάξσ
γηα εθείλε… «Κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ ζα έρεηο
απνκαθξπλζεί

απφ

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα,

θαη

ζα

ζπλερίδακε λα ζπδεηάκε ελψ ζα κε δσγξαθίδεηο» ηεο
απάληεζα. Ήδε είρα ζθεθηεί φηη κεξηθέο επφκελεο
ζπλεδξίεο

ζα

κπνξνχζαλ

λα

γίλνπλ

ζε

θάπνην

δηαθνξεηηθφ ρψξν, θάπνπ καθξηά απφ ην γξαθείν
κνπ, θπζηθά κνπ θάλεθε θαηαπιεθηηθή ε ηδέα λα
πνδάξσ γηα εθείλε. Κίιεζα κε ηε γηαηξφ Schnieper
θαη κε βάζε ηε πξφνδν πνπ ήδε είρα πεηχρεη κε ηελ
αζζελή, ζπκθψλεζε λα δηακνξθψζνπκε έλα δσκάηην
ηεο θιηληθήο ζε πξφρεηξν εξγαζηήξη γηα ηελ Ιίηα.
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6. I'm a Loser
Απηνζρέδην εξγαζηήξη ηεο ΙΗΡΑ FONT ζηε Τπρηαηξηθή Θιηληθή
Münsterlingen.
Η ΠΙΒΗΑ πνδάξεη γηα ηελ ΙΗΡΑ ε νπνία δνπιεύεη πνιύ
ζπγθεληξσκέλε ζην πνξηξαίην ηεο.
ΠΙΒΗΑ.- Ξφζν ρξνλψλ ήζνπλ;
ΙΗΡΑ.- Ρξηάληα.
ΠΙΒΗΑ.- Γελ είλαη άζρεκε ειηθία γηα λα ζπκκεηέρεηο ζηε
πξψηε ζνπ νκαδηθή έθζεζε.
ΙΗΡΑ.- Γηα κεξηθνχο ήκνπλ πνιχ κεγάιε.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε;…
ΙΗΡΑ.- Πην Βεξνιίλν.
ΠΙΒΗΑ.- Πην Γπηηθφ Βεξνιίλν;
ΙΗΡΑ.- Λαη, ζην Γπηηθφ Βεξνιίλν.
ΠΙΒΗΑ.- Ξνηα ρξνληά;
ΙΗΡΑ.- Ρν 1961
ΠΙΒΗΑ.- Ρελ ίδηα ρξνληά πνπ ρηίζηεθε ην ηείρνο.
ΙΗΡΑ.- …
ΠΙΒΗΑ.- Ρη παξνπζίαζεο;
ΙΗΡΑ.- Ρη;
ΠΙΒΗΑ.- Ρη είδνο έξγσλ είρεο ζηελ έθζεζε;
ΙΗΡΑ.- Κε θνπληέζαη.
ησπή.
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ΠΙΒΗΑ.- Θνίηα Ιίηα, κνπ ππνζρέζεθεο φηη ζα ζπδεηήζνπκε ελψ
ζα πφδαξα γηα εζέλα θαη εζχ ζα δνχιεπεο ην πνξηξαίην
κνπ, αιιά είκαζηε εδψ ζρεδφλ δχν ψξεο, θαη ε αιήζεηα
είλαη φηη ζπδήηεζε, κε ηελ έλλνηα πνπ έρεη ε ιέμε
«ζπδήηεζε», δελ έγηλε θαζφινπ.
ύληνκε παύζε.
ΙΗΡΑ.- Ξάλσ ζε ηη ζα ήζειεο λα ζπδεηήζνπκε;
ΠΙΒΗΑ.- Θα ήζεια λα ζε αθνχζσ λα κηιάο, γηα παξάδεηγκα,
πάλσ ζε δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε
εθείλε ηελ έθζεζε… ηε πξψηε έθζεζε πνπ ζπκκεηείρεο.
Γελ

μέξσ.

Ρη

ηχπν

έξγσλ

παξνπζίαζεο,

πσο

αηζζάλζεθεο σο κέινο απηήο ηεο έθζεζεο, πνηα ήηαλ ε
αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ πνπ ηελ είδε…
ΙΗΡΑ.- Ήηαλ κηα θαηαζθεπή.
ΠΙΒΗΑ.- Ρη ελλνείο;
ΙΗΡΑ.- Ρν έξγν πνπ παξνπζίαζα. Ήηαλ κηα θαηαζθεπή. Ζ
πξψηε θαηαζθεπή εκβάζπλζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχζα
ζηε δσή κνπ. Γέκηζα ην πάησκα ελφο δσκαηίνπ κε
θαζξέθηεο

θαη

κε

θαιινχο

δσγξαθηζκέλνπο

κε

θφθθηλνπο θχθινπο θαη θηηαγκέλνπο κε χθαζκα.
Δθείλε

ε

ζάιαζζα

απφ

πθαζκάηηλνπο

θαιινχο

αηρκαιψηηδε ηνλ επηζθέπηε ζ‟ έλαλ ρψξν κε ζηνηρεία
λαίθ ζην άπεηξν.
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ΠΙΒΗΑ.- Φαιινχο;
ΙΗΡΑ.- Φαιινχο, πνχηζεο, πέε, αλδξηθά κφξηα.
ΠΙΒΗΑ.- Πνβαξά;
ΙΗΡΑ.- Ήηαλ ε αξρή. Απηφ ήηαλ ε έλαξμε κηαο πεξηφδνπ ζηε
θαξηέξα κνπ πνπ έβαδα θαιινχο κε θχθινπο ζε
θαλαπέδεο,

ηξαπέδηα,

ζε

βάξθεο

κε

θνππηά,

ζε

απηνθίλεηα, ζε κεηαρεηξηζκέλα ξνχρα…
ΠΙΒΗΑ.- Θαη πσο αληηδξνχζαλ νη επηζθέπηεο ζηε δηάδξαζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε κε ηελ θαηαζθεπή ζνπ;
ΙΗΡΑ.- Ήηαλ αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Φπζηθά θαη
ππήξραλ κεξηθνί πνπ ηελ ζεψξεζαλ ζθάλδαιν. Δηδηθά
κεγάιεο γπλαίθεο, λνηθνθπξέο… Αιιά νη λένη ηελ
είδαλ ζαλ θάηη αζηείν θαη δηαζθεδαζηηθφ, ππήξμαλ θαη
γπλαηθεία θηλήκαηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ην έξγν κνπ
σο «Κηα θαπζηηθή θξηηηθή ζηε αλδξνθξαηνχκελε
θνηλσλία πνπ δνχκε». Ρειηθά, φπσο κπνξείο λα
θαληαζηείο, ππήξρε ιίγν απ‟ φια.
ΠΙΒΗΑ.- (Γηζηαθηηθά) Ππγλψκε, αιιά γηα κέλα ε ηέρλε είλαη
ελλνηνινγηθή….
ΙΗΡΑ.- Γελ ζνπ άξεζε…
ΠΙΒΗΑ.- (Αξλείηαη κε έλα λεύκα ηνπ θεθαιηνύ ηεο) …
ΙΗΡΑ.- Γελ ρξεηάδεηαη λα δεηήζεηο ζπγλψκε. Πε θαηαιαβαίλσ.
Θαη δελ κπνξείο λα θαληαζηείο πφζν.
ύληνκε παύζε.
Ξηζηεχσ φηη αλάκεζα ζην Οπξεηήξην ηνπ Duchamp
θαη Σα ζθαηά ηνπ θαιιηηέρλε, ηνπ Piero Manzoni, ε
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ελλνηνινγηθή ηέρλε έδσζε φηη κπνξνχζε λα δψζεη.
Ξέξα απφ εθεί θαη πέξα, ην θίλεκα δελ έθαλε ηίπνηα
άιιν απφ ην λα πξνζθέξεη αλχπαξθηεο ηαιαληεχζεηο,
κε εμαίξεζε θάπνηα επηθαλή έξγα. Θαη φιν απηφ
επαλαιακβαλφηαλ ζπλέρεηα. Μαλά θαη μαλά. Θαη αθνχ
απηφ ζπλέβαηλε μαλά θαη μαλά κε ηα πξάγκαηα πνπ
έγηλαλ ζην παξειζφλ, κεξηθνί «θαιιηηέρλεο» έρνπλ ην
ζξάζνο

λα

απηναπνθαινχληαη

πξσηνπφξνη.

Ξφζν

ζθαηά! Απαηεψλεο!
ύληνκε παύζε.
Δγψ εγθαηέιεηςα ηελ ελλνηνινγηθή ηέρλε ζηα ηέιε
ηεο δεθαεηίαο ηνπ εμήληα θαη επέζηξεςα ζε πην
ζπκβαηηθέο δνπιεηέο.
ΠΙΒΗΑ.- πσο;
ΙΗΡΑ.- Ζ πξνζσπνγξαθία γηα παξάδεηγκα.
ΠΙΒΗΑ.- Ζ πξνζσπνγξαθία είλαη απηφ πνπ ζνπ αξέζεη πην
πνιχ;
Η ΙΗΡΑ ζθέθηεηαη.
ύληνκε παύζε.
ΙΗΡΑ.- Θα κπνξνχζα λα πσ, λαη.
ΠΙΒΗΑ.- Γηαηί;
ησπή.
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ΙΗΡΑ.- ηαλ έθιεηζα ηα ελλέα, ζαλ δψξν γελεζιίσλ κνπ, νη
γνλείο κνπ κε πήγαλ ζην Κνπζείν ηνπ Ξξάδν. Δθείλνη
αγαπνχζαλ ηελ Ρέρλε –ήηαλ ζπιιέθηεο- θαη ήζειαλ
λα γίλσ θαη εγψ φπσο απηνί, λα κάζσ λα εθηηκψ ηα
έξγα ησλ κεγάισλ δσγξάθσλ θαη γιππηψλ. Θαη πνην
θαιχηεξν κέξνο λα επηζθεθζψ απφ ην Κνπζείν ηνπ
Ξξάδν.
ύληνκε παύζε.
Ήηαλ ην θαιχηεξν δψξν πνπ κνπ έθαλε θάπνηνο πνηέ.
ύληνκε παύζε.
Δθείλε ε εκπεηξία, εθείλε ε «αζψα» επίζθεςε ζην
Κνπζείν ηνπ Ξξάδν, ζεκάδεςε γηα πάληα κε ην ηη ζα
έθαλα ζηε δσή κνπ. Βγαίλνληαο απφ ην κνπζείν
ήμεξα φηη ην κφλν πνπ ήζεια… απηφ πνπ επηζπκνχζα
πξαγκαηηθά λα θάλσ ηα επφκελα ρξφληα ηεο δσήο
κνπ, ήηαλ λα αθνζησζψ ζηε δσγξαθηθή.
ΠΙΒΗΑ.- Ρφζν ζε εληππσζίαζε ην Κνπζείν ηνπ Ξξάδν;
ΙΗΡΑ.- (Γνεηεπκέλε) Κηα έθξεμε ρξσκάησλ φπσο δελ έρεη
γίλεη πνηέ…
ύληνκε παύζε.
Θπκάκαη φηη δελ ήζεια λα θχγσ απφ εθεί πέξα.
Ήκνπλ έηνηκε λα αξρίζσ λα θιαίσ ζαλ κηθξφ παηδί,
ήκνπλ ζπκσκέλε, έγηλε θαζαξία φηαλ νη γνλείο κνπ
είπαλ φηη έπξεπε λα θχγνπκε.
ΠΙΒΗΑ.- Φνβεξφ!
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ΙΗΡΑ.- Ν El Bosco, ν Rafael, ν Durero, ν Rubens, ν El Greco,
ν Brueghel, ν Juan de Flandes, ν Rogier van der
Weyden, ν Sorolla, ν Mariano Fortuny θαη θπζηθά ν
Γθφγηα, ν Βειάζθεζ εηδηθά νη πξνζσπνγξαθίεο ηνπο,
καδί

κε

ηνλ

Θαξκπνλέξν,

Βηζέληε

Ιφπεζ,

ηνλ

ν Φεδεξίθν ληε

Σνζέ

Κνξέλν

Καδξάζν

θαη

ηνλ

Αληψλην Κφξν… ήζεια λα εγγξάςσ ζην θεθάιη κνπ
θάζε

ιεπηνκέξεηα

ησλ

έξγσλ

ηνπο,

γηα

λα

ηα

δνπιέςσ μαλά θαη μαλά ζηε θαληαζία κνπ θαη λα κελ
ηα μεράζσ πνηέ.
ΠΙΒΗΑ.- πνζέησ φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επίζθεςή
ζνπ, ήζνπλ αγρσκέλε θαη δελ ήμεξεο ζε πνηφλ πίλαθα
λα ζηακαηήζεηο, ή ζε πνηφλ λα αθηεξψζεηο πεξηζζφηεξν
ρξφλν.
ΙΗΡΑ.- Κεξηθέο θνξέο απιά έκελα παξάιπηε, ζρεδφλ ρσξίο
λα

αλαπλέσ,

κπξνζηά

ζε

θάπνην

ζπγθεθξηκέλν

πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα, δελ ζπκάκαη γηα πφζε ψξα
πέξαζα φξζηα παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα Ο θήπνο ησλ
επίγεησλ

απνιαύζεσλ.

ζπκθσλήζακε

Νη

λα

γνλείο

κνπ

ρσξίζνπκε

θαη
θαη

εγψ
λα

μαλαζπλαληεζνχκε κεηά, ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο,
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ψξα, ψζηε λα κπνξνχκε λα
θηλεζνχκε

ειεχζεξα

ζην

κνπζείν

ρσξίο

λα

επεξεαδφκαζηε απφ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηε βηαζχλε
ηνπ θαζέλα καο. Ήηαλ κηα ηέιεηα ζθέςε γηαηί έηζη
κπφξεζα λα θηλεζψ ειεχζεξα.
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ύληνκε παύζε.
Ο θήπνο

ησλ επίγεησλ απνιαύζεσλ,

είλαη

έλαο

πίλαθαο πνπ αθφκα θαη ηψξα φηαλ βξίζθνκαη απέλαληί
ηνπ, αλ θαη ηνλ έρσ παξαηεξήζεη ρηιηάδεο θνξέο,
αθφκα θαη ζήκεξα, αλαθαιχπησ κηα ιεπηνκέξεηα πνπ
κε μαθληάδεη.
ΠΙΒΗΑ.- Ο θήπνο ησλ επίγεησλ απνιαύζεσλ, είλαη επίζεο
κεηαμχ απηψλ πνπ κνπ αξέζνπλ.
ΙΗΡΑ.- Δίλαη απφ ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηελ
Ηζηνξία ηεο Ρέρλεο. Γελ ζνπ θξχβσ φηη κέζα ζ‟ φια
απηά

ηα

ρξφληα

έκαζα

λα

αμηνινγψ

φιν

θαη

πεξηζζφηεξν ηε δσγξαθηθή ηνπ Ηεξψλπκνπ Κπνο. Γελ
θνπξάδνκαη λα ηελ θνηηψ
ΠΙΒΗΑ.- Πε θαηαιαβαίλσ απφιπηα.
Παύζε.
ΙΗΡΑ.- Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ, ζε δηαθνξεηηθνχο
πεξηφδνπο, κεηά εθείλε ηελ πξψηε επαθή κε ην
Κνπζείν

Ξξάδν,

ην

μαλαεπηζθέθζεθα

πάκπνιιεο

θνξέο. Αθφκα θαη φηαλ είρα κάζεη ηελ ηερληθή θαη
είρα αξρίζεη λα δσγξαθίδσ αξθεηά θαιά, κεηά απφ
δηθή κνπ επηζπκία, νη γνλείο κνπ ζπλήζηδαλ λα κε
ζηέιλνπλ γηα κεγάιεο πεξηφδνπο ζηε Καδξίηε κε
κνλαδηθφ ζθνπφ λα επηζθέπηνκαη ην κνπζείν ζε
θαζεκεξηλή βάζε θαη

λα μνδεχσ
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ζηηο δηάθνξεο

αίζνπζεο

ηνπ

πνιιέο

ψξεο

ηεο

κέξαο,

γηα

λα

παξαηεξψ ηνπο αγαπεκέλνπο πίλαθεο ή γηα θάλσ
κειέηεο ζε νηηδήπνηε κε ελδηέθεξε εθείλε ηε ζηηγκή.
ΠΙΒΗΑ.- Γειαδή νη γνλείο ζνπ ζε ζηήξημαλ απφ πνιχ λσξίο ην
πάζνο ζνπ γηα ηε δσγξαθηθή.
ΙΗΡΑ.- Ξάληα απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Γελ ππάξρεη θακία
ακθηβνιία.
ΠΙΒΗΑ.- Γηαηί ηφηε δεηο καθξηά ηνπο;
.
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Ιίηα, ηη ζε έθαλε λα απνκαθξπλζείο απφ ηνπο γνλείο
ζνπ;
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Φαληάζνπ λα αγαπάο θάπνηνλ κε ηξφπν απφιπην. Λα
είζαη

ηφζν

θαιφο,

αγαπεηφο

θαη

γελλαηφδσξνο

ζπλέρεηα κ‟ έλα άηνκν θαη απηφ ην άηνκν λα ζνπ
επηζηξέθεη ζπκφ, πεξηθξφλεζε, ππνςίεο, παξάλνηα,
ακθηβνιίεο, εμαξηήζεηο, θαη ζπκθνξέο…
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Δίλαη ζαλ λα έρεηο ζψζεη απφ ηνλ κπφγηα έλα
μπινδαξκέλν ζθχιν θαη αληί λα ζε επγλσκνλεί,
επηηίζεηαη ζηα παηδηά ζνπ
ζην πάησκα.
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θαη λα ρέδεη θαζεκεξηλά

ΠΙΒΗΑ.- Απηφ έθαλεο εζχ κε ηνπο γνλείο ζνπ; Απηή είλαη ε
αηηία πνπ απνκαθξχλζεθεο απφ απηνχο;
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Ιίηα;…
ΙΗΡΑ.- Μέξεηο ηη ιαρηαξψ πεξηζζφηεξν ζηε δσή κνπ;
ΠΙΒΗΑ.- Ρη ;
ΙΗΡΑ.- Λα αληαπνθξηζψ θάπνηα κέξα ζηε γελλαηνδσξία αιιά
θαη ζηε αδηαθνξία πνπ έδεημαλ νη γνλείο κνπ ζ‟ εκέλα.
ΠΙΒΗΑ.- Γελ είλαη αξγά. Αλ απηφ επηζπκείο πξαγκαηηθά,
κπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα ην δνπιεχνπκε απφ ηψξα.
ΙΗΡΑ.- Γηαηί πνηέ ζηε δσή κνπ δελ κπφξεζα λα νινθιεξψζσ
θάηη,

πξάγκα

πνπ

ζα

ηνπο

άξεζε…

πνηέ

δελ

νινθιήξσζα θάηη!... νχηε ζπνπδέο… νχηε πίλαθεο…
ηίπνηα!...
ΠΙΒΗΑ.- Νη γνλείο ζνπ ζα ζπλερίδνπλ λα ζε ππνζηεξίδνπλ
φπσο ην έθαλαλ κέρξη ζήκεξα ρσξίο λα έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία ην ηη θάλεηο ή δελ θάλεηο. Απηφ λα ην έρεηο
πάληα ζην κπαιφ ζνπ.
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Θαιχηεξα λα ην αθήζνπκε εδψ. Γελ κπνξψ λα
ζπλερίζσ. Θνπξάζηεθα. Θαη εζχ ζα θνπξάζηεθεο.
ΠΙΒΗΑ.- Ρειηθά ην νινθιήξσζεο;
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ΙΗΡΑ.- Ξνην;
ΠΙΒΗΑ.- Ρν πνξηξαίην κνπ. Θαηάθεξεο λα ην νινθιεξψζεηο;
ΙΗΡΑ.- Α, φρη. Αθφκα φρη.
ΠΙΒΗΑ.- Αλ θαη έηζη, κπνξψ λα ην δσ;
ΙΗΡΑ.- Φπζηθά, έια.
Η ΠΙΒΗΑ ζεθώλεηαη θαη πεγαίλεη πξνο ην θαβαιέην όπνπ
βξίζθεηαη ην ηειάξν πνπ δνύιεπε ε ΙΗΡΑ.
Παύζε.
ΠΙΒΗΑ.- Νπάνπ! Δίλαη… εληππσζηαθφ! Ρέιεην!
ΙΗΡΑ.- Πνπ αξέζεη;
ΠΙΒΗΑ.- Κνπ αξέζεη πνιχ! Δίλαη πνιχ σξαίν! Φαληαζηηθφ!
Ρέιεην!
ΙΗΡΑ.- Λαη.
ΠΙΒΗΑ.- Θα κπνξνχζα λα ην θξαηήζσ φηαλ ην ηειεηψζεηο;
ΙΗΡΑ.- Ρν ζέιεηο;
ΠΙΒΗΑ.- Φπζηθά.
ΙΗΡΑ.- Πνβαξά;
ΠΙΒΗΑ.- Απηή ηε ζηηγκή ην ζέισ ηφζν πνιχ, φζν ηίπνηα άιιν.
ΙΗΡΑ.- Ρφηε πάξ‟ ην, είλαη δηθφ ζνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Κνπ ην ραξίδεηο; Πνβαξά; Αιιά, δελ ζθέθηεζαη λα ην
νινθιεξψζεηο;
ΙΗΡΑ.- ρη.
ΠΙΒΗΑ.- Γελ πεηξάδεη! Γηα κέλα είλαη ηέιεην φπσο είλαη!
ΙΗΡΑ.- Δλλνείηαη.
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ΠΙΒΗΑ.- Πε επραξηζηψ πνιχ!
Παίξλεη ηνλ πίλαθα ζηα ρέξηα ηεο.
ΙΗΡΑ.- Ξεξίκελε.
ΠΙΒΗΑ.- Ρη;
ΙΗΡΑ.- Θάηζε λα βάισ ηελ ππνγξαθή κνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Κα, βέβαηα, θπζηθά.
Η ΙΗΡΑ παίξλεη ηνλ πίλαθα πνπ ηεο δίλεη ε ΠΙΒΗΑ θαη κε νξγή,
κε έλα αθξηβή θαη δπλαηό θηύπεκα, δηαπεξλά ην ύθαζκα κε ηε
γξνζηά ηεο. ηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ηνλ ζρηζκέλν πίλαθα ζηε
ΠΙΒΗΑ. Η ΠΙΒΗΑ δελ κπνξεί λα ζπλέιζεη από ην ζνθ.
ΙΗΡΑ.- Ρψξα είλαη έηνηκνο. Κπνξείο λα ηνλ πάξεηο.
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7. Tomorrow Never Knows
ΠΙΒΗΑ.- Θαιιηηέρλεο ηνπ εθήκεξνπ. Απηφ ήηαλ ε Ιίηα. Πηα
πελήληα ρξφληα πνπ κφιηο έθιεηζε, είρε θηηάμεη φρη
παξαπάλσ απφ κεξηθά έξγα πνπ κεηξηφληνπζαλ ζηα
δάθηπια

ηνπ

ελφο

ρεξηνχ…

ηφζα

ήηαλ

ηα

νινθιεξσκέλα έξγα ζηε πνξεία ηεο σο πιαζηηθφο
δεκηνπξγφο.

Κέζα

εγθαηαζηάζεηο,
θαηαιφγνπο

ζ‟

νη

απηά

νπνίεο

ησλ

ππήξραλ

αλαθέξνληαη

ζπιινγηθψλ

δχν
ζηνπο

εθζέζεσλ…

ηηο

δηαθξίλνπκε ζηα απνζπάζκαηα ηνπ ηχπνπ ηεο επνρήο
ζηηο

ζηήιεο

Βεξνιίλν

«πνιηηηζκφο».

αλέθεξαλ

απνθφκκαηα

ηα

θαη

θχιαγε

Νη

δχν

εθεκεξίδεο
δξάζεηο…

ε

κεηέξα

φια
ηεο

ζην
ηα
ζην

νηθνγελεηαθφ θσηνγξαθηθφ άικπνπκ, κηαο θαη ηα
πξσηφηππα έξγα είραλ ραζεί κεηά ηελ παξνπζία ηνπο
ζηηο εθζέζεηο.
ύληνκε παύζε.
Έλα

απφ απηά

δηαθνζκεκέλε

ηα

κε

έξγα

ήηαλ

θαζξέπηεο

κηα

θαη

εγθαηάζηαζε

θαιινχο

κε

θφθθηλνπο θχθινπο. Ρν άιιν είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην
θαινθαίξη ηνπ 1967 ηελ παξνπζίαζε καδί κε άιινπο
λένπο θαιιηηέρλεο ζε κηα εγθαηαιεηκκέλε απνζήθε.
Ξξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηακαξηπξία γηα ηνλ
πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ. Π‟ απηή ηε δεχηεξε εγθαηάζηαζε
ε Ιίηα θαηάθεξε λα θαηαζθεπάζεη κηα κνξθή, πνπ
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ζχκθσλα κε ηε νπηηθή γσλία πνπ βξηζθφηαλ ν
ζεαηήο, ζα κπνξνχζεο λα παξαηεξήζεηο έλα πηζηφιη ή
έλαλ θαξραξία. Νη ζπδεηήζεηο πνπ αλαπηχρηεθαλ
ζρεηηθά κε ην έξγν βαζίζηεθαλ ζην πιηθφ πνπ ήηαλ
θαηαζθεπαζκέλν ην έξγν, ηνπιάρηζηνλ απφ ηη ήηαλ
θηηαγκέλε ε θεληξηθή κνξθή. πήξραλ αιεζηλά φπια
ζε δηάθνξα κεγέζε θαη δηαθνξεηηθψλ δηακεηξεκάησλ,
θξεκαζκέλα κε λάηινλ ζρνηληά.
ύληνκε παύζε.
Ζ ζρέζε κνπ κε ηελ Ιίηα εθείλνπο ηνπο κήλεο ήηαλ ζε
έληαζε. Ή ηνπιάρηζηνλ έηζη ήηαλ ηνπο πξψηνπο
κήλεο. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, φηαλ ζε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο έλνησζα λα είκαη πην θνληά ηεο,
δηαπίζησλα

φηη

είρα

παξαπιαλεζεί,

θαη

φηη

ρξεηαδφκνπλ λα γθξεκίζσ απηφ ην ηείρνο πνπ καο
ρψξηδε… ψζηε

λα θεξδίζσ ηελ εκπηζηνζχλε ηεο.

Ξεξλνχζε αλακθίβνια απαξαίηεην, φηη πξνζπαζνχζα
λα κνπ επηζηέςεη λ‟ αλαθαιχςσ απηφ πνπ έθξπβε
πίζσ απφ ηε ηάζε ηεο επαλαζηαηηθφηεηαο, ηεο νξγήο
θαη ηεο απηνθαηαζηξνθήο πνπ είρε. Υζηφζν ππήξμε
έλα ηπραίν γεγνλφο, ηειείσο ηπραίν, κε ην νπνίν ηα
πξάγκαηα κεηαμχ καο άιιαμαλ, θαη κπφξεζα λα
γλσξίζσ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απφ ην παξειζφλ ηεο.
Ήηαλ έλα γεγνλφο, άζιην θαη γεκάην πφλν απφ ην
παξειζφλ ηεο. Δθείλε ηε κέξα ε Ιίηα κπφξεζε λα κ‟
εθπιήμεη γηα άιιε κηα θνξά.
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8. Do You Want to Know a Secret

Ιαηξείν ηεο ΠΙΒΗΑ SCHMIDT.
Η ΙΗΡΑ θαπλίδεη δίπια ζην παξάζπξν.
Η ΠΙΒΗΑ θάζεηαη ζην γξαθείν ηεο.
ΠΙΒΗΑ.- ιν ην πξσί ν θφζκνο κηιά γηα απηή ηελ ππφζεζε.
ΙΗΡΑ.- Ρν πηζηεχσ. Ρψξα πξέπεη λα είλαη πξψηε είδεζε ζηηο
εθεκεξίδεο θαη ζηηο εηδήζεηο φινπ ηνπ πιαλήηε.
ΠΙΒΗΑ.-

Νη

γείηνλεο,

ζηε

ζηάζε,

ζην

ιεσθνξείν,

ελψ

πεξπαηνχζα πξνο ηελ θιηληθή, κε ην πνπ έθηαζα εδψ…
είλαη απίζηεπην! ινη δελ ζηακαηνχζαλ λα κηινχλ γηα
ηνλ ζάλαην ηνπ Ρδψλ Ιέλλνλ.
ύληνκε παύζε.
ΙΗΡΑ.- Απηφ είλαη δηθηά κνπ εληχπσζε, ή εζέλα ε είδεζε ζε
επεξέαζε πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ;
ΠΙΒΗΑ.-

Ρη

κπνξψ

λα

Θαηαξξαθσκέλε!
αλαθνηλψζεη

ηνλ

ζνπ

πσ;

Αηζζάλνκαη
ζάλαην
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ζαλ

θάπνηνπ

ζπγγελή θαη αγαπεηφ ζε κέλα.
ησπή.

Αηζζάλνκαη
λα

κνπ

πνιχ

απαίζηα!
έρνπλ
θνληηλφ

ΙΗΡΑ.- Ν Ιέλνλ ίζσο ήηαλ ν πην ραξηζκαηηθφο απφ ηνπο
Κπίηιηο
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Θαη ίζσο ν πην αηίζαζνο θαη πνιηηηθά αλαθξηβήο.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Απφ ηε δηθή κνπ νπηηθή γσλία, νη κνλαρηθέο πνξείεο
πνπ αθνινχζεζαλ ηα κέιε ησλ Beatles… δελ ρσξά
ακθηβνιία φηη ε δηθή ηνπ ήηαλ ε πην ελδηαθέξνπζα.
Θαη φζν ζην ζέκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ απηφο
πνπ πήξε ηα πεξηζζφηεξα ξίζθα.
ΠΙΒΗΑ.- Δγψ έρσ φινπο ηνπο δίζθνπο ηνπο. Ξξηλ κεξηθέο
βδνκάδεο αγφξαζα ην Double Fantasy...
ΙΗΡΑ.- Δίλαη ε εηξσλεία ηεο δσήο πνπ θνζηίδεη πνιχ λα ηελ
εληάμεηο…

κεηά

απφ

κηα

κεγάιε

πεξίνδν

απνκάθξπλζεο απφ ηηο ζθελέο θαη απφ ηα ζηνχληην
ησλ δηζθνγξαθηθψλ εηαηξεηψλ, ν Ιέλλνλ απνθάζηζε
ηειηθά λα εγθαηαιείςεη ηελ απνκφλσζή ηνπ θαη λα
αζρνιεζεί μαλά κε ηε κνπζηθή, βγάδνληαο έλα λέν
άικπνπκ θαη πνπ δελ είρε ρξφλν λα ην πξνσζήζεη εμ‟
αηηίαο

ελφο,

απφ

«αιινηξησκέλνπο»

πνπ

ηνπο

ηφζνπο

πνιινχο

θπθινθνξνχλ

ειεχζεξνη

ζηνπο δξφκνπο… ηνπ έξημε ηέζζεξεηο ζθαίξεο ζηε
πιάηε έηζη, γηαηί έηζη γνχζηαξε… έμσ απφ ηελ πφξηα
ηνπ ζπηηηνχ ηνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Φνβεξφ! Γνινθνλία έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ
ζνπ!
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ΙΗΡΑ.- Γηα λα κελ ην μεράζεη πνηέ ε νηθνγέλεηα ζνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Θαθφκνηξε Yoko θαη θαθφκνηξε Sean
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Δίλαη ηφζν παξάμελν. ιεο νη ηδενινγίεο θαη νη
ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ ζηεξίδνληαη ζε εθαηνκκχξηα
πηψκαηα, αληίζεηα, γηα λα θάλεηο γλσζηφ ην έξγν
ζνπ,

δελ

ρξεηάδεηαη

λα

ζθνηψζεηο

ή

λα

θαθνκεηαρεηξηζηείο θαλέλαλ… σζηφζν, νπνηνζδήπνηε
θαιιηηέρλεο είλαη εθηεζεηκέλνο λα πέζεη λεθξφο απφ
ηα ρέξηα ελφο παξαλντθνχ θαλαηηθνχ, φπσο ζπλέβε
ζηνλ Ιέλλνλ.
Παύζε.
ΙΗΡΑ.- Δγψ ηνπο είδα ζε κηα ζπλαπιία ζην Ακβνχξγν.
ΠΙΒΗΑ.- Ξνηνπο;
ΙΗΡΑ.- Ρνπο Beatles, ηνπο είδα λα παίδνπλ δσληαλά ζην
Ακβνχξγν.
ΠΙΒΗΑ.- Πνβαξά;
ΙΗΡΑ.- Αιιά ηφηε δελ ήηαλ ηέζζεξεηο αιιά πέληε. Θαη θπζηθά
ν Starrno ήηαλ έλαο απφ απηνχο, αιιά αθφκα δελ είρε
απνθαζίζεη λα ελσζεί ζην γθξνππάθη.
ΠΙΒΗΑ.- Νη Beatles κε πέληε κέιε θαη ρσξίο ηνλ Ringo Starr;
Απίζηεπην λα ην θαληαζηείο…
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ΙΗΡΑ.- Γελ είλαη φια φπσο λνκίδνπκε φηη είλαη πάληα.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη πφηε ήηαλ απηφ; Ξφηε είδεο ηνπο Beatles λα
παίδνπλ ζην Ακβνχξγν;
ΙΗΡΑ.- Ήηαλ Πεπηέκβξεο ηνπ 1960. Πε έλα καγαδί πνπ ην
έιεγαλ Indra Club. Δγψ βξηζθφκνπλ ζ‟ απηή ηελ πφιε
γηα λα δσ θάπνηνπο θίινπο, θαη ην βξάδπ πήγακε ζ‟
εθείλν

ην

καγαδί

πνπ

καο

ππνζρφηαλ

δσληαλή

κνπζηθή ρσξίο ζηακαηεκφ. Θαη εθεί εληειψο ηπραία
ηνπο ζπλαληήζακε.
ΠΙΒΗΑ.- Απηφ είλαη θαληαζηηθφ! Ρν λα κπνξείο λα πεηο φηη είδεο
δσληαλά λα παίδνπλ νη Beatles, πξηλ δεκηνπξγεζνχλ νη
Beatles.
ΙΗΡΑ.- ρη, εδψ θάλεηο ιάζνο, ήηαλ ήδε νη Beatles. Απηφ πνπ
ήξζε κεηά κπνξνχζεο λα ην δηαηζζαλζείο κέζα απφ ηα
ζέκαηα πνπ εθείλα ηα πηηζηξίθηα έπαηδαλ εθείλν ην
βξάδπ ζην Indra Club.
ΠΙΒΗΑ.- Αιήζεηα;
ΙΗΡΑ.- Θαιά. Γηνξζψλσ. Κπνξνχζεο λα δηαηζζαλζείο ηε
κνπζηθή πνπ ζα έπαηδαλ, πνπ ζα έθαλαλ ηα επφκελα
πέληε ρξφληα, κέρξη ην 1965… γηαηί απηφ πνπ άξρηζαλ
λα θάλνπλ κεηά, θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα ην
πξνβιέςεη νχηε λα ην θαληαζηεί… λνκίδσ φηη νχηε νη
ίδηνη.
ΠΙΒΗΑ.- Ν παηέξαο κνπ ιέεη φηη νη Beatles ήηαλ ε αιεζηλή
επαλάζηαζε ηνπ 20νπ αηψλα. Ρα αλέηξεςαλ φια,
θαλέλαο άιινο θαιιηηέρλεο δελ κπφξεζε λα έρεη ηφζε
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επηξξνή κέζα θαη έμσ απφ ηε κνπζηθή φπσο ην έθαλαλ
απηνί.
ΙΗΡΑ.- Λνκίδσ φηη νη Beatles είλαη ζηε κνπζηθή φηη θαη ν
Ξηθάζν
Αβηληόλ,

ζηε

δσγξαθηθή,

ζήκαηλε

έλα

αλ

πξηλ

Οη
θαη

δεζπνηλίδεο
έλα

κεηά

ηεο
ζηε

δσγξαθηθή, θαη γεληθά ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο, ην
ηξαγνχδη

«Sgt.

Pepper's

Lonel

y

Hearts

Club

Band» παξνπζίαζε επίζεο έλα νξφζεκν, ην ζεκείν
επαλεθθίλεζεο ζηνλ ηξφπν λα θάλεηο, θαη πάλσ απφ
φια λα θαηαιαβαίλεηο ηε κνπζηθή.
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Δγψ ηνπο άθνπζα γηα πξψηε θνξά ράξε ζηνλ παηέξα
κνπ.
ΙΗΡΑ.- Δζχ καδί κε ηνλ παηέξα ζνπ αθνχγαηε ηνπο Beatles; Ρη
ζπγθηλεηηθή εηθφλα!
ΠΙΒΗΑ.- Ήηαλ θζηλφπσξν ηνπ εμήληα ηξία θαη εγψ ήκνπλ
δεθαηξηψλ ρξνλψλ. Δθείλνο θαη εγψ θαζφκαζηε ζην
ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ καο ζηε Βαζηιεία.
ΙΗΡΑ.- Έληεθα ρξνλψλ. πέξνρε ειηθία γηα λα αξρίζεηο λα
αθνχο Beatles.
ΠΙΒΗΑ.- Ν παηέξαο κνπ έγηλε ζαπκαζηήο ηνπο, κηαο θαη ηνπο
άθνπγε ζπλέρεηα ζην ξαδηφθσλν. Δθείλν ην απφγεπκα
ηνπ 1963, ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ καο, έβαιε λα ηνπο
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αθνχσ, έβαιε ην έλα ηξαγνχδη κεηά ην άιιν, απφ ηνπο
δχν πξψηνπο δίζθνπο ηνπο.
ΙΗΡΑ.- Ρν Please Please Me y With The Beatles. νπ άξεζαλ;
ΠΙΒΗΑ.- Μεηξειαηλφκνπλ!
ΙΗΡΑ.- Απηνί νη δχν πξψηνη δίζθνη ήηαλ γεκάην κε ηξαγνχδηα,
κε κεισδίεο πνπ ζε θάλνπλ λα θνιιάο… κε απιά θαη
ειαθξηά ιφγηα… εχθνινη ζηνίρνη… θαλέλαο δελ κπνξεί
λα ακθηζβεηήζεη φηη ήηαλ γεκάηνη δσή.
ΠΙΒΗΑ.- Θαηέιεμα λα καζαίλσ απ‟ έμσ ηα ιφγηα απφ πνιιά
απφ απηά ηα ηξαγνχδηα.
ΙΗΡΑ.- Θαη εγψ!
ΠΙΒΗΑ.- Ν παηέξαο κνπ θαη εγψ ζπλεζίδακε λα ηα ηξαγνπδάκε
καδί, θαη κεξηθέο θνξέο ηα ρνξεχακε. Θπκάκαη πνπ κ‟
έπηλε απφ ηα ρέξηα θαη αξρίδακε λα θνπληφκαζηε… –ρη
κε ηδηαίηεξε δεμηφηεηα- θνπλνχζακε ηηο ιεθάλεο καο, ηα
πφδηα,

θαη

ηα

θεθάιηα

καο

πξνζπαζψληαο

λα

αθνινπζήζνπκε ην ξπζκφ ηνπ Twist and Shouto aI
SawHer Standing There. Ππρλά ε κεηέξα έπαηξλε θαη
απηή κέξνο θαη ηφηε ην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ καο
κεηαηξεπφηαλ ζε κηα απηνζρέδηα ληηζθνηέθ.
Ννζηαιγηθά.
ηαλ ζθέθηνκαη εθείλεο ηηο ζηηγκέο αλαπνιψ
ηνπο γνλείο κνπ, ην ζπίηη κνπ…
ΙΗΡΑ.- You 'llnever know how much I really love you...
ΠΙΒΗΑ.- Ρη;
ΙΗΡΑ.- Έια ηξαγνχδεζε καδί κνπ!
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ΠΙΒΗΑ.- Κα…
ΙΗΡΑ.- Μέξεηο ηα ιφγηα;
ΠΙΒΗΑ.- Φπζηθά.
ΙΗΡΑ.- Άληε ηφηε, πάκε… You' llnever know how much I real
y love you.
ΠΙΒΗΑ.- You' llnever know how much I reall y care...
Σξαγνπδνύλ καδί ην Do YouWant to Know a Secreat, ρσξίο
κνπζηθή, κεξηθέο θνξέο κε θάιηζα θαη άιιεο μερλώληαο
κεξηθά ιόγηα.
Αθνύ ηειείσζαλ ην ηξαγνύδη, δεκηνπξγείηαη κηα καθξόζπξηε
θαη ακήραλε ζησπή.
ΙΗΡΑ.- Ξξέπεη λα είλαη πνιχ φκνξθν λα έρεηο αλακλήζεηο απφ
ηα παηδηθά ζνπ ρξφληα.
ΠΙΒΗΑ.- Δζχ δελ έρεηο;
ΙΗΡΑ.- Ρα παηδηθά κνπ ρξφληα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηα
δηθά ζνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Δίκαη ζίγνπξε. ηαλ κνπ έιεγεο ηελ εκπεηξία ζνπ ζην
κνπζείν Ξξάδν κε…
ΙΗΡΑ.- Νη Font αληηπξνζσπεχνπλ έλα κέξνο ησλ παηδηθψλ κνπ
ρξφλσλ. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο… αιιά ηειηθά είλαη έλα
κφλν κέξνο.
ΠΙΒΗΑ.- Κπνξείο ηφηε λα κνπ κηιήζεηο γηα απηή ηελ άιιε
πεξίνδν ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο φηαλ δελ ππήξραλ νη
Font;
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ησπή.
ΙΗΡΑ.- Γελλήζεθα ζηε πφιε Φνπελρηξφια, κηα πφιε ζηελ
επαξρία ηεο Κάιαγα, ζηελ Θψζηα ληει Πνι, ζην λφην
ηεο Ηζπαλίαο.
ΠΙΒΗΑ.- Πηηο αθηέο ηεο Κεζνγείνπ.
ΙΗΡΑ.- Αθξηβψο. Πηηο φρζεο ηεο Κεζνγείνπ. Νη βηνινγηθνί κνπ
γνλείο

πξνέξρνληαη

απφ

νηθνγέλεηεο

ςαξάδσλ.

Δίκαζηε θησρνί θαη δπζηπρψο ν εκθχιηνο πφιεκνο
ρεηξνηέξεςε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θηψρηα καο.
ύληνκε παύζε.
Ν παηέξαο ν παππνχο θαη ν ζείνο κνπ, νη άληξεο
ηνπ ζπηηηνχ, αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ γηα ην
κέησπν θαη νη γπλαίθεο κείλακε κφλεο. Δγψ κφιηο
είρα θιείζεη ηα πέληε φηαλ μεθίλεζε ν πφιεκνο.
Κεξηθνχο

κήλεο

κεηά,

ν

ζείνο

κνπ

κ‟

έλα

δηαιπκέλν πφδη επέζηξεςε ζην ζπίηη.
ΠΙΒΗΑ.- Θείνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα ζνπ;
ΙΗΡΑ.- Απφ ηε κεξηά ηεο κάλαο κνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Δληάμεη.
ΙΗΡΑ.- Ν παηέξαο κνπ θαη ν παππνχο κνπ δελ επέζηξεςαλ
πνηέ.
ησπή.
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ΙΗΡΑ.- Κε ην πέξαζκα ησλ εκεξψλ, θαη θπζηθά κε ηε
θξνληίδα ηεο κεηέξαο κνπ θαη ηεο γηαγηάο κνπ, ν
ζείνο κνπ ζηγά-ζηγά άξρηζε λα ζεξαπεχεηαη, ζηελ
αξρή ππνζηεξηδφκελνο κε παηεξίηζεο θαη κεηά κε
κπαζηνχλη, κπφξεζε λα ζεθσζεί φξζηνο θαη κεηά
άξρηζε λα πεξπαηά.
ΠΙΒΗΑ.- Θα ήηαλ κηα κεγάιε αλαθνχθηζε γηα ηε κεηέξα ζνπ
θαη ηε γηαγηά ζνπ λα έρνπλ μαλά έλαλ άληξα ζην ζπίηη,
αλαθέξνκαη ζ‟ εθείλε ηελ επνρή, κέζα ζηνλ πφιεκν…
ΙΗΡΑ.- Πηελ αξρή ν ζείνο ήηαλ πνιχ επγεληθφο, ηξπθεξφο
θαη

λνηαδφηαλ

γηα

εκέλα,

Ξνιχ

πξνζηαηεπηηθφο.

Αζρνιηφηαλ καδί κνπ αξθεηέο ψξεο, έπαηδε καδί κνπ
θαη

κηινχζακε

ζπλέρεηα…

εθείλε

ηελ

πεξίνδν

εθπξνζσπνχζε ηνλ παηέξα κνπ πνπ είρα ράζεη, ηελ
αληξηθή

παξνπζία

ζην

ζπίηη,

πνπ

κπνξνχζα

λα

εκπηζηεπηψ, ζ‟ απηφλ κπνξνχζα λα ζηεξηρηψ, δίπια
ηνπ ζα ζκίιεπα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ, ηελ εθπαίδεπζή
κνπ. Αιιά κεηά απφ ιίγν φια απηά άιιαμαλ…
ΠΙΒΗΑ.- Άιιαμαλ; Ρη ζπλέβε;
ΙΗΡΑ.- Ν ζείνο κνπ κηα κέξα, άξρηζε λα κε πηάλεη κ‟ έλαλ
ηξφπν πνπ δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ… έλησζα φηη
κε μεγέιαζε…
ΠΙΒΗΑ.- Πε θαθνπνίεζε;
ΙΗΡΑ.-

(Απνηξνπηαζκέλε)

«Θαθνπνίεζε»;…

ζνβαξά;

«Θαθνπνίεζε»;… λνκίδεηο φηη απηή είλαη ε θαηάιιειε
ιέμε, ν ζσζηφο φξνο;… γηαηί εγψ λνκίδσ φηη ε ζσζηή
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είλαη «βηαζκφο» ή φηη έπεζα ζχκα ελφο ζηρακέλνπ
ζεμνπαιηθνχ

αξπαθηηθνχ…

είλαη

έλλνηεο

πνπ

απνδίδνπλ θαιχηεξα, απηφ πνπ κνπ ζπλέβε…
ΠΙΒΗΑ.- Ππγγλψκε, δελ ήζεια…
ΙΗΡΑ.-

«Θαθνπνίεζε»…

θνβεξή

ιέμε.

«Βηαζκφο»!...

«Βηαζκφο»… είλαη ε ζσζηή ιέμε! «Θαθνπνηψ» είλαη λα
ζπκπεξηθεξζείο άζρεκα ή λα εθκεηαιιεπηείο θάπνηνλ,
αληίζεηα φηαλ έλαο άληξαο ζαξάληα ρξνλψλ βάδεη ην
πένο ηνπ ζην ζηφκα, ζην θφιπν θαη ζηνλ πξσθηφ ελφο
θνξηηζηνχ έμη

ρξνλψλ, δελ ζα

έπξεπε

πνηέ

λα

ζεσξεζεί «θαθνπνίεζε».
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Θαη απηφ πνπ κνπ ζπλέβε πέξα απφ βηαζκφ, κε
σκφηεηα ζπλερίζηεθε γηα αξθεηά ρξφληα… αθήλνληαο
πάλσ κνπ ακέηξεηεο επηπηψζεηο… πνιιαπιέο πιεγέο
–εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο… ηηθ… ςπραλαγθαζηηθέο
θαη

θαηαπηεζηηθέο

απηνθηνληθφ
πνιχπινθα
θχινπ…

δηαηαξαρέο…

θαηάζιηςε…

εμάξηεζε…

αιθννιηζκφ…

ηδεαζκφ…
ζεμνπαιηθά

ζπκπιέγκαηα…

ζεμνπαιηθή

ζχγρπζε…

ζχγρπζε
παξάλνηα…

δπζπηζηία… ηάζε εζηζκνχ ζηα ςέκαηα… θαη ζηε
ρεηξηζηηθφηεηα,

δηαηξνθηθή

δηαηαξαρή…

ζχλδξνκν

κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο… λα ζπλερίζσ;
ΠΙΒΗΑ.- Γελ είλαη απαξαίηεην.
ΙΗΡΑ.- Απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, θαη πέξα απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ νηθνγελεηαθνχ κνπ πεξηβάιινληνο

[ 50 ]

πνπ κνπ είραλ επηβιεζεί, έπαςα λα είκαη ην θνξηηζάθη
πνπ ήηαλ γεκάην δσή, πνπ έπαηδα, πνπ ρφξεπα θαη
γεινχζε,

κεηαηξάπεθα

απνκνλσκέλε,

κε

ζε

κηα

ηζηκεληέληα

αλχπαξθηε,
πφδηα,

κηα

αληαξή.

Αηζζαλφκνπλ φηη φια γχξσ κνπ είραλ θαηαξξεχζεη.
Απηφ ζήκαηλε γηα εκέλα, έλα απξνζδφθεην ζνθ, ζαλ
λα πεξπαηνχζα ακέξηκλε ζ' έλαλ ειηφινπζην δξφκν,
κηα θαινθαηξηλή κέξα, θαη μαθληθά άλνημε ε γε θαη
βξέζεθα ζ‟ έλαλ παγσκέλν θφζκν…
ΠΙΒΗΑ.- Θαη ε κεηέξα ζνπ θαη ε γηαγηά ζνπ δελ ην θαηάιαβαλ;
Γελ είδαλ φηη θάηη παξάμελν ζνπ ζπκβαίλεη;
ΙΗΡΑ.- Ζ κεηέξα κνπ θαη ε γηαγηά κνπ… ηηο θαεκέλεο! Γελ
θαηάιαβαλ ηίπνηα ή δελ ήζειαλ λα θαηαιάβνπλ ην ηη
ζπλέβαηλε, φηη θάηη δελ πήγαηλα θαιά… δελ ηηο
θαθίδσ. Πην θάησ-θάησ ήηαλ ν αδειθφο ηεο, θαη ην
παηδί ηεο, απηφο πνπ έθαλε φιν απηά… ήηαλ ν άληξαο
ηνπ ζπηηηνχ πνπ ηηο πξνζηάηεπε απφ νπνηνλδήπνηε
θίλδπλν. Θαη πψο λα ακθηζβεηήζεηο ην ίδην ζνπ ην
αίκα, πψο λα ακθηβάιεηο γηα απηνχο πνπ βξίζθνληαη
εθεί γηα λα ζε πξνζηαηέςνπλ;
ΠΙΒΗΑ.- Θαη ήηαλ γηα απηφ πνπ θαηέιεμεο λα θχγεηο απφ ηε
βηνινγηθή ζνπ νηθνγέλεηα;
ησπή.
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LITA:

A partir de aquel momento, la parte que conocía
de mí, pasó a ser asquerosa, objetivamente
distinta. Entonces comencé a gestionar mi vida
desde una posición según la cual yo, y solo yo,
soy la culpable de todo lo que desprecio de mi
interior.

ΙΗΡΑ.- Κεηά απφ εθείλε ηε ζηηγκή, ην κέξνο πνπ γλψξηδα γηα
εκέλα, άξρηζε λα γίλεηαη απνθξνπζηηθφ, αληηθεηκεληθά
δηαθνξεηηθφ. Ρφηε άξρηζα λα δηαρεηξίδνκαη ηε δσή κνπ
απφ κηα ζέζε απφ ηελ νπνία εγψ, θαη κφλν εγψ, είκαη
ππεχζπλε γηα φια πνπ ππνηίκεζα εζσηεξηθά.
ΠΙΒΗΑ.- Γελ ζα έπξεπε…
ΙΗΡΑ.- Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ζείνο κνπ κπφξεζε λα κνπ θάλεη
φια απηά πνπ κνπ έθαλε, γηαηί εγψ ήκνπλ –θαη
ζπλερίδσ λα είκαη- θαηά βάζε θαθηά, θαθηά εθ
πεπνηζήζεσο. Ρη άιιε εμήγεζε κπνξείο λα δψζεηο;
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Θαη φιε ε γλψζε, φιε ε θαηαλφεζε θαη ε θαινζχλε
ηνπ θφζκνπ, δελ είλαη ηθαλέο λα αιιάμνπλ ην γεγνλφο
φηη απηή ήηαλ ε θαζεκεξηλφηεηά κνπ… ε ίδηα… θαη ζα
ζπλερίζεη λα είλαη… είκαη θαθηά, απνθξνπζηηθή, θαη
αμίδσ 100% φηη θνβεξφ έπαζα ζηε δσή κνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Γελ είζαη θαθηά θαη θπζηθά δελ είζαη ππεχζπλε γηα
φζα ζνπ έηπραλ ζηε παηδηθή ειηθία.
Μεγάιε ζησπή.
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ΙΗΡΑ.- Ζ ληξνπή.
ΠΙΒΗΑ.- Ππγλψκε;
ΙΗΡΑ.- Κε ξψηεζεο ηη κε έθαλε λα θχγσ απφ ην ζπίηη, θαη
εγψ ζνπ απαληψ φηη ε αηηία πνπ έθπγα ήηαλ ε
ληξνπή. Απηή ήηαλ ε αηηία πνπ κε νδήγεζε λα
απνκαθξπλζψ απφ ηελ βηνινγηθή κνπ νηθνγέλεηα.
ΠΙΒΗΑ.- Κπνξείο λα κνπ ην εμεγήζεηο θαιχηεξα;
ΙΗΡΑ.- ηαλ έθιεηζα ηα δέθα, θαη φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζα φια
απηά πνπ κνπ είραλ ζπκβεί, κε νδήγεζαλ ζην λα
κπνξψ λα μαλαδψ ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο κνπ θαη
ηεο γηαγηάο κνπ. Γελ άληερα λα βξίζθνκαη ζην ίδην
δσκάηην κ‟ απηέο… γηα απηφ έθπγα απφ ην ζπίηη.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη πήγεο ζηε Βαξθειψλε.
ΙΗΡΑ.- Αθξηβψο…
ΠΙΒΗΑ.- Γηαηί δηάιεμεο ηε Βαξθειψλε;
ΙΗΡΑ.-

Γηαηί

είρα

αθνχζεη

φηη

εθεί

ηα

πξάγκαηα

ήηαλ

θαιχηεξα. Δθεί θαη ζηε Καδξίηε… αιιά έκαζα φηη ε
Καδξίηε δελ είρε ζάιαζζα, ελψ ε Βαξθειψλε είρε.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη ηη έθαλε έλα θνξηηζάθη ηφζν κηθξφ, θαη κφλν ηνπ,
αθνχ θηάζεη ζηε Βαξθειψλε απφ ηελ Φνπελρηξφια;
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Γελ μέξσ. πνζέησ φηη θάηη ελεξγνπνηήζεθε κέζα κνπ
θαη ελδπλάκσζε θάπνηνλ κεραληζκφ επηβίσζεο.
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ύληνκε παύζε.
πάξρνπλ γεγνλφηα ζηε δσή κνπ πνπ μέξσ φηη ηα
έδεζα αιιά κνπ είλαη αδχλαηνλ λα ηα ζπκεζψ
πάξρνπλ νπζηαζηηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ, πνπ
δελ ηηο ζπκάκαη. Θνηηάσ ην δηαβαηήξην θαη έηζη
μέξσ φηη έρσ πάεη ζε δηάθνξα κέξε. Βιέπσ
θφζκν πνπ κε δηαβεβαηψλνπλ φηη κε γλσξίδνπλ,
θαη πνιιέο θνξέο κε γλσξίδνπλ πνιχ θαιά.
Ξεγαίλσ

ζε

εζηηαηφξηα

θαη

ραίξνληαη

πνπ

επέζηξεςα, πφζεο ηζηνξίεο ππάξρνπλ απφ άηνκα
πνπ κε δηαθφπηνπλ

επγεληθά, γηα λα κνπ πνπλ

φηη ηνπο ηηο έρσ μαλαπεί, ή φηη ήηαλ καδί κνπ
φηαλ

είραλ

πξαγκαηνπνηεζεί,

εγψ

φκσο

δελ

ζπκφκνπλ ηίπνηα… ή φηη ζπλνδεπφκνπλ… φηη
απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ… δελ ζπκάκαη ηίπνηα.
ΠΙΒΗΑ.- Απηφ ιέγεηαη δηάζπαζε.
ΙΗΡΑ.- Ξνην;
ΠΙΒΗΑ.- Ρν γεγνλφο φηη δελ ζπκάζαη πνιιά πξάγκαηα απφ
απηά πνπ έδεζεο, νθείιεηαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ
νλνκάδεηαη

δηάζπαζε.

Γηαηαξαρή

δηάζπαζεο

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο νλνκάδεηαη, θαη έηζη αλαθέξεηαη θαη
ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ζνπ.
ΛΙΣΑ.- (Δηξσληθά) Ξνιχ θαιά. Δπραξηζηψ Κε εξεκεί λα μέξσ
φηη ην αλαγλψξηζεο θαη φηη ην αμηνιφγεζεο.
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9. Getting Better
ΠΙΒΗΑ.- Πην ηέινο εθείλεο ηεο ζπλεδξίαο ζηελ νπνία ε Ιίηα
κνπ απνθάιπςε ην κπζηηθφ ηεο, θαηάιαβα φηη ην ηείρνο
πνπ ππήξρε κεηαμχ καο ηειηθά είρε πέζεη. Αλ θαη ζα
πξέπεη

λα

παξαδερηψ, θαη

αλαγλσξίδσ, φηη

είρα

μεπεξάζεη αξθεηά φξηα, φξηα πνπ πάληα ππάξρνπλ
κεηαμχ αζζελή θαη ζεξαπεπηή. Αιιά δελ κε ελδηέθεξε
θαη ηφζν πνιχ, αλ απηφ ζήκαηλε φηη κπνξνχζα λα
πιεζηάζσ πεξηζζφηεξν ηε Ιίηα, θαη λα ηε βνεζήζσ λα
μεπεξάζεη ηα ηξαχκαηα ηεο…. ηειηθά άμηδε ηνλ θφπν…
ύληνκε παύζε.
Κέζα απφ ηηο επφκελεο ζπλεδξίεο πνπ είρα καδί ηεο,
αλαθάιπςα φηη ε ιέμε «ΞΝΙΔΚΝΠ» ήηαλ ε κφλε πνπ
ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο.
Ζ Ιίηα αηζζαλφηαλ απεηιέο απφ παληνχ, πνηέ δελ
κπνξνχζε λα εξεκήζεη, έπαηξλε φηη κπνξνχζε, φηαλ
κπνξνχζε… ηεο δεκηνπξγνχζε παληθφ ην γεγνλφο φηη
δελ ζα ην είρε ηελ επφκελε κέξα… θαγεηφ, ζεμ,
πξνζνρή, ρξήκαηα, πνηφ, λαξθσηηθά… γηα κεγάιν
ρξνληθφ

δηάζηεκα

δνχζε

κέζα

ζ‟

έλα

θξάκα

αδξελαιίλεο θαη ν ηξφκνπ. Ρηο εζηθέο αμίεο, ηηο είρε
ζηείιεη γηα βφιηα, θαη νη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο δελ
ππήξραλ γηα εθείλε. Ζ επηβίσζε. Λα επηβηψζεη κε
θάζε ηξφπν. Απηφο ήηαλ πνπ ηελ ελδηέθεξε πάλσ απ‟
φια, απηφο ήηαλ ν ζηφρνο ηεο… θαη πξνζπαζνχζε ηνλ
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θαηαθέξεη πάζε ζπζία. Κνπ δηεγήζεθε, φηη κφιηο
έθηαζε ζηε Βαξθειψλε, πξηλ ε νηθνγέλεηα Font ηελ
βξεη, πεξηπιαληφηαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο… ηφηε
απνθάζηζαλ λα ηελ πηνζεηήζνπλ, είρε θάλεη κηα
πενιεηρία

ζ‟

έλαλ

ειηθησκέλν

άληξα…

ζ‟

έλαλ

άγλσζην άληξα… κε αληάιιαγκα έλα παγσηφ. Ήηαλ
εθείλε πνπ ηνπ ην πξφηεηλε, θαη φρη εθείλνο… κεηά
έγιπθε ην παγσηφ ηεο κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε.
ύληνκε παύζε.
Πηηο ζθνηεηλέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηεο νχηε ε
νηθνγέλεηα, νχηε νη θίινη, ζήκαηλαλ θάηη γηα ηελ Ιίηα,
ηα άηνκα ήηαλ κφλν έλα κέζν γηα λα απνθηήζεη ηα
βαζηθά πξάγκαηα, ρξήκαηα, παξεγνξηά, επηβξάβεπζε,
δνπιεηά, ζεμ… θαη φηαλ απνθηνχζε απηφ πνπ ήζειε,
φηαλ ηθαλνπνηνχζε ηηο νξκέο ή ηηο αλάγθεο ηεο,
πεξλνχζε ζ‟ άιιν ζέκα… ζην επφκελν…
ύληνκε παύζε.
Έρνληαο φια απηά ππ‟ φςηλ, θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ηεο κίιεζα γηα ηε ζπγρψξεζε
θαη ηελ αλάγθε λ‟ αξρίζνπκε λα δνπιεχνπκε καδί
απηφ ην ζέκα.
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10. Ask Me Why
Ιαηξείν ηεο ΠΙΒΗΑ Schmidt.
ΙΗΡΑ.- Λα γξάθεηο γξάκκαηα φπνπ λα δεηάο ζπγλψκε.
ΠΙΒΗΑ.- Αξρηθά ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε πξφζσπα ζηα
νπνία πηζηεχεηο φηη έρεηο βιάςεη ή έρεηο πιεγψζεη θαηά
ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Κεηά, ζε κηα
δεχηεξε

θάζε,

ζα

πξέπεη

λα

γξάςεηο

θαη

λα

ζπγρσξέζεηο απηνχο πνπ ζνπ έθαλαλ θαθφ.
ΙΗΡΑ.- Αιιά δελ ζα πξέπεη λα ηα ζηείισ, ζσζηά; Γηαηί πνιιά
άηνκα

πνπ

γλψξηζα

θαη

πνπ

γλσξίδσ

θαη

πνπ

πιήγσζα δελ έρσ ηδέα πνπ δνπλ.
ΠΙΒΗΑ.- Γελ ζα ρξεηαζηεί λα ηνπο ζηείιεηο ηίπνηα. Κέζα απφ
απηή ηελ άζθεζε, ζηφρν έρνπκε λα ηα βγάιεηο απφ
κέζα ζνπ κε θπζηθφ ηξφπν, φιεο απηέο νη ελνρέο πνπ
έρεηο κέζα ζνπ θαη απνηεινχλ έλα ηεξάζηην βάξνο γηα
εζέλα… θαηάιαβεο;
ΙΗΡΑ.- Κάιηζηα. Θαη ηη θαιχηεξν απφ ην λα ηα θαηαγξάςεηο.
ΠΙΒΗΑ.- Έηζη είλαη. Λα θαηαγξάςεηο απηά πνπ δνχκε θαη
αηζζαλφκαζηε, πάληα είλαη θαιφ.
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Νη γνλείο κνπ ζα έπξεπε λα είλαη πξψηνη ζηε ιίζηα.
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ΠΙΒΗΑ.- Ξνιχ σξαία. Πεκείσζέ ηνπο ζην ηεηξάδην ζνπ, πάλσπάλσ ζηε ιίζηα.
ύληνκε παύζε.
Ξνηνο άιινο; Ξνηνο λνκίδεηο φηη ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη
ζηε δεχηεξε ζέζε;
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Θαη αλ ην άηνκν έρεη πεζάλεη;
ΠΙΒΗΑ.- Π‟ απηή ηελ άζθεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη

θαη

νη

λεθξνί. Λα κε κείλεη

θαλέλαο απ„ έμσ.
ΙΗΡΑ.- Αλ είλαη έηζη, ν επφκελνο ζηε ιίζηα ζα πξέπεη λα είλαη
ν Krzysztof.
ΠΙΒΗΑ.- Ν Krzysztof; Ξνηνο είλαη ή πνηνο ήηαλ ν Krzysztof;
ΙΗΡΑ.- Ίζσο ν θαιχηεξνο θίινο πνπ είρα πνηέ.
ΠΙΒΗΑ.- Ρη ζπλέβε κε απηφλ; Γηαηί λνκίδεηο φηη ζα έπξεπε λα
ηνπ δεηήζεηο ζπγλψκε;
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Ρνλ εγθαηέιεηςα.
ΠΙΒΗΑ.- Ρνλ εγθαηέιεηςεο; Γηαηί;
Παύζε.
Κπνξείο λα κνπ πεηο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο; Ξεο
κνπ ηη ζπλέβε κε ηνλ Krzysztof;
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Η ΙΗΡΑ ςάρλεη ην παθέην κε ηα ηζηγάξα.
Παίξλεη έλα ηζηγάξν. Καπλίδεη.
Μεγάιε παύζε.
ΙΗΡΑ.- Κεηαμχ ηνπ 1969 θαη ηνπ 1971 ν Krzysztof θαη εγψ
είδακε λα πεζαίλνπλ πνιινί θίινη καο απφ ππεξβνιηθή
δφζε. Ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ ε εμάξηεζε ζηελ εξσίλε
είρε

εμαπισζεί

ζηελ

Γπηηθή

Γεξκαλία

θαη

είρε

κεηαηξαπεί ζε επηδεκία. Δηδηθά ζηνπο λένπο. Δθείλνο
θαη

εγψ

ηξνκάμακε

θαη

απνθαζίζακε

λα

ην

ζηακαηήζνπκε, αιιά αξλεζήθακε λα κπνχκε ζ‟ έλα
λνζνθνκείν ή ζε κηα θιηληθή απνηνμίλσζεο. Έηζη
απνθαζίζακε λα ην θάλνπκε κφλνη καο.
ΠΙΒΗΑ.- Κφλνη ζαο;
ΙΗΡΑ.- Δθείλε ηελ επνρή ππήξρε κηα κέζνδνο απνηνμίλσζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κεξηθνί λένη, θπξίσο θησρνί ή
κεξηθνί πνπ δελ ήζειαλ νη γνλείο ηνπο λα θαηαιάβνπλ
φηη ήηαλ εμαξηεκέλνη.
ΠΙΒΗΑ.- Αλαθέξεζαη ζην Cold Turkey;
ΙΗΡΑ.- Αθξηβψο. Ρν Cold Turkey. Θαη κηαο θαη είζαη θαλαηηθή
νπαδφο ηνπ Ιέλλνλ, ππνζέησ φηη μέξεηο φηη είρε
αθηεξψζεη έλα ηξαγνχδη κε ην ζρεηηθφ ζέκα, κηαο θαη ε
Γηφθν θαη ν ίδηνο είραλ αθνινπζήζεη ηε ιχζε ηνπ Cold
Turkey.
ΠΙΒΗΑ.- Ρν μέξσ ην ηξαγνχδη.
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Παύζε.
ΙΗΡΑ.- Ν Krzysztof θαη εγψ απνθαζίζακε λα ην θάλνπκε ζην
δηακέξηζκα

πνπ

δηαηεξνχζα

ζην

Βεξνιίλν.

Αθνινπζήζακε θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο πνπ καο
έδσζαλ,

θαη

δηακνξθσκέλν

εηνηκάζακε
γηα

λα

έλα

πεξάζνπκε

δσκάηην
ηε

εηδηθά

δηαδηθαζία.

Βγάιακε φια ηα αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνχζακε λα
ρηππήζνπκε, ελψ ζα αληηκεησπίδακε ην ζχλδξνκν ηεο
ζηέξεζεο θαη αθήζακε κφλν έλα ζηξψκα θαη κεξηθνχο
πιαζηηθνχο θχβνπο.
ΠΙΒΗΑ.- Φαληάδνκαη φηη ην θάλαηε ζε δχν δηαθνξεηηθέο
θάζεηο.
ΙΗΡΑ.- Δλλνείηαη. Απνθαζίζακε λα ην θάλεη πξψηα ν έλαο,
ελψ ν άιινο ζα ηνλ παξαθνινπζνχζε θαη κεηά ζα ην
έθαλε ν άιινο.
ΠΙΒΗΑ.- Ξνηνο ην έθαλε πξψηνο;
ΙΗΡΑ.- Ρν αθήζακε ζηε ηχρε, θαη ηειηθά ήκνπλ εγψ. Δγψ
ήκνπλ ε πξψηε πνπ ην έθαλα.
ΠΙΒΗΑ.- Απφ φηη είρα δηαβάζεη ήηαλ κηα δηαδηθαζία αξθεηά
ηξαπκαηηθή, πξνθαινχζε άγρνο θαη ήηαλ αθφξεηα
νδπλεξφ.
ΙΗΡΑ.- Ρν γλσξίδακε απηφ θαη θπζηθά ην θνβφκαζηε. Γελ
αξλνχκαη φηη είρακε ηξνκνθξαηεζεί. Αιιά καο είραλ
πεη φηη είρε θαιά απνηειέζκαηα.
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ΠΙΒΗΑ.- Θαιά απνηειέζκαηα;
ΙΗΡΑ.- Αξθεηνί θίινη έθπγαλ απφ ηελ εξσίλε ράξε ζην Cold
Turkey. Απηνί ήηαλ πνπ καο πεξηέγξαςαλ ηελ εκπεηξία
ηνπο, απηνί καο ππέδεημαλ ηη έπξεπε λα θάλνπκε θαη
θπζηθά καο ελζάξξπλαλ λα ην θάλνπκε.
ΠΙΒΗΑ.- Αιιά θάηη πήγε ζηξαβά, έηζη;
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Ν Krzysztof κνπ θέξζεθε πνιχ θαιά. Έθαλε φηη έπξεπε
λα θάλεη. Αλέρηεθε ηηο θσλέο κνπ, ηα θιάκαηα κνπ, ηηο
βξηζηέο, ηα παξαθάιηα θαη απέξξηςε φιεο ηηο ππνζρέζεηο
πνπ έιεγα γηα λα κε αθήζεη λα βγσ απφ εθείλν ην
δσκάηην ή λα κνπ έδηλε ιίγε εξσίλε πνπ ζα απάιπλε
ηα

ζπκπηψκαηα

θαη

πνπ

ζα

κε

βνεζνχζε

λα

αληηκεησπίζσ ην ζχλδξνκν ηεο ζηέξεζεο.
ΠΙΒΗΑ.- Ξφζν θαηξφ έκεηλεο εθεί θιεηζηή;
ΙΗΡΑ.- Ρξεηο κέξεο. Ρξεηο κέξεο ζηηο νπνίεο ήκνπλ βπζηζκέλε
ζηε ρεηξφηεξε θφιαζε ηεο δσήο κνπ. Πε δηαβεβαηψ φηη
φπνηνο πέξαζε ηε δηαδηθαζία ηνπ Cold Turkey ζα ζνπ
πεη φηη ν Ιέλλνλ είπε πνιχ ιίγα ζηε πεξηγξαθή θαη
ζηελ εξκελεία ηεο δηαδηθαζίαο ζην ηξαγνχδη ηνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη ιεηηνχξγεζε; Θαηαθέξαηε λα απεγθισβηζηείηε;
ΙΗΡΑ.- Δγψ λαη, αιιά ν θίινο κνπ δελ ηα θαηάθεξε. Δθείλνο,
κεηά πνπ παξαθνινχζεζε απηά πνπ πέξαζα εθείλεο
ηηο ηξεηο κέξεο, δελ ηφικεζε λα ην θάλεη.
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ΠΙΒΗΑ.- Θαηαιαβαίλσ. Ξξνηίκεζε λα είλαη εμαξηεκέλνο απφ
ηελ εξσίλε.
ΙΗΡΑ.- Θαη φπσο θαη άιινη θίινη καο, πέζαλε απφ ππεξβνιηθή
δφζε κεξηθά ρξφληα κεηά.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Θα ήζεια λα δεηήζσ ζπγλψκε ζηνλ Krzysztof πνπ δελ
έδεημα ην ίδην ελδηαθέξνλ θαη επηκνλή πνπ έδεημε
εθείλνο

γηα

κέλα,

ψζηε

λα

μεθνιιήζσ

απφ

ηα

λαξθσηηθά. Γπζηπρψο δελ επέκελα φζν έπξεπε γηα λα
ην θάλεη θαη εθείλνο. Δγψ δελ έθαλα γηα απηφλ νχηε
ην έλα δέθαην απφ φζα έθαλε εθείλνο γηα εκέλα γηα
λα γίλσ θαιά.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη δελ μαλαέπεζεο φινλ απηφ ηνλ θαηξφ;
ΙΗΡΑ.- Κέρξη ζήκεξα έρσ κείλεη θαζαξή. Ρειείσο θαζαξή.
Κέρξη ζήκεξα δελ έρσ θαηαλαιψζεη ηίπνηα νχηε
λαξθσηηθά νχηε πνηά.
ΠΙΒΗΑ.- Ρν ιεο κε πνιιή πεπνίζεζε.
ΙΗΡΑ.- Πην ππφζρνκαη. Γελ έρσ πάξεη νχηε λαξθσηηθά νχηε
ήπηα πνηά απφ εθείλε ηε κέξα πνπ ην ζηακάηεζα. Θαη
ζνπ νξθίδνκαη φηη δελ ήηαλ εχθνιν, γηαηί πάληα
ππάξρεη θάηη κέζα κνπ πνπ κε πξνθαιεί, πνπ κε πηέδεη
λα ην μαλαξρίζσ. Ρν πξνζπαζεί κε ρηιηάδεο ηξφπνπο,
θαη εγψ ζπρλά πηζηεχσ φηη θάπνηα ζηηγκή δελ ζα
κπνξέζσ λα ζπγθξαηεζψ.
ΠΙΒΗΑ.- …
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ΙΗΡΑ.- Έρσ ηελ αίζζεζε φηη ην θεθάιη κνπ είλαη έλαο
ππνινγηζηήο πνπ έρεη δνπιέςεη πέξα απφ ηα φξηα ηνπ
γηα πνιχ θαηξφ, θαη φηη αλά πάζα ζηηγκή ζα ηηλαρζεί
ζηνλ αέξα.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη πσο θαηάθεξεο λ‟ αθήζεηο ζηελ άθξε «απηφ ην
θάηη» κέζα ζνπ; Κε ηε δσγξαθηθή;
ΙΗΡΑ.- Ζ δσγξαθηθή βνεζά. Βνεζά πνιχ. Θα κνπ ήηαλ
αδχλαηνλ λα δήζσ ρσξίο λα δσγξαθίδσ. Αιιά κεξηθέο
θνξέο «απηφ ην θάηη» γίλεηαη πην δπλαηφ θαη ηφηε
νχηε ε δσγξαθηθή κπνξεί λα ην ζπγθξαηήζεη.
ΠΙΒΗΑ.- Θαη ηφηε ηη θάλεηο;
ΙΗΡΑ.- ηαλ ήκνπλ απνγνεηεπκέλε πξνζπαζψληαο λα βξσ
θάπνην ζεκείν αλάκεζα ζηελ απηνθηνλία θαη ηελ
ηξέια… εκθαλίζηεθαλ ηα μπξαθάθηα.
ΠΙΒΗΑ.- Ρα μπξαθάθηα;
ΙΗΡΑ.- Ρα μπξαθάθηα κε έθεξαλ εδψ.
ΠΙΒΗΑ.- Λφκηδα φηη είρεο κηα ζνβαξή θαη δηαξθεί θαηάζιηςε
πνπ ζε νδήγεζε εδψ.
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Κπνξεί λ‟ αθνχγεηαη αληηθαηηθφ, αιιά ζπρλά κνπ
θέξλεη αεδία, ζηραίλνκαη ηε δσή πνπ θάλσ, απηή ε
ηδέα έρεη πεξάζεη άπεηξεο θνξέο απφ ην κπαιφ κνπ…
ζηε πξαγκαηηθφηεηα πνηέ δελ ηα έβαια κε ηε δσή
κνπ.
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ΠΙΒΗΑ.- Πε πιεξνθνξψ φηη νη γνλείο ζνπ, φηαλ ζε έθεξαλ
εδψ, γηαηί θνβφληνπζαλ φηη ζα έθαλεο θαθφ ζηελ ίδηα
ηε δσή ζνπ.
ΙΗΡΑ.- Ρν μέξσ. Αιιά είηε κε πηζηεχεηο είηε φρη πνηέ δελ
πξνζπάζεζα λα απηνθηνλήζσ.
ΠΙΒΗΑ.- Θέιεηο λα κνπ κηιήζεηο γηα απηφ;
ΙΗΡΑ.- Ξξηλ απφ κεξηθά ρξφληα είδα έλα ληνθηκαληέξ ζηε
ηειεφξαζε πνπ κηινχζε γηα ηνπο απηνηξαπκαηηζκνχο
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Αξθεηά άηνκα πνπ ην έθαλαλ
έιεγαλ φηη γλψξηδαλ φηη ήηαλ θαθφ λα ην θάλεηο, αιιά
δελ κπνξνχζαλ λα ην απνθχγνπλ. Αηζζαλφληνπζαλ
ζπκφ, απνγνήηεπζε, ληξνπή θαη φηη ήζειαλ λα ην
ζηακαηήζνπλ, αιιά δελ κπνξνχζαλ. Ήηαλ έλα ζέκα
γηα ην νπνίν είρα αθνχζεη λα κηιάλε, ζπλήζσο κε
αλήιηθα θνξίηζηα, αλ θαη δελ κνπ είρε πεξάζεη πνηέ
απφ ην κπαιφ λα ην θάλσ.
ΠΙΒΗΑ.-

Κνπ

ιεο

φηη

είζαη

επηξξεπήο

ζηνπο

απηνηξαπκαηηζκνχο;
ΙΗΡΑ.- Κε ηνλ πην απιφ ηξφπν πνπ κπνξείο λα θαληαζηείο,
κηα κέξα πέξαζα απφ ην θαξκαθείν ηεο γεηηνληάο κνπ
θαη αγφξαζα έλα παθέην κε πέληε μπξαθάθηα κάξθαο
Gillette θαη κεξηθά ηζηξφηα.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Θα κε ξσηήζεηο γηαηί έθαλα έλα πξάγκα ηφζν ραδφ θαη
αλεχζπλν… ζνπ απαληψ, γηαηί νη απηνηξαπκαηηζκνί
ζπληζηνχλ λαξθσηηθφ πξψηεο θαηεγνξίαο, θηηάρλεζαη
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ακέζσο, ζε ειεθηξίδεη, ζπγθξίλεηαη κφλν κε απηφ πνπ
ζνπ πξνθαιεί ε ελέζηκε εξσίλε, φρη ηα ηζηγάξα ή ην
θξαθ.
ΠΙΒΗΑ.- Αλακθηζβήηεηα είλαη θάηη πνπ εκπεξηέρεη πνιχ
θίλδπλν.
ΙΗΡΑ.-

Αιιά

κφλν

γηα

εαπηφ

ζνπ.

Απηφ

έρνπλ

νη

απηνηξαπκαηηζκνί, φρη κφλν ζε θηηάρλνπλ, αιιά ζνπ
επηηξέπνπλ λα εθθξάζεηο ηελ αεδία πνπ ζνπ πξνθαιεί
ν θφζκνο θαη ην άηνκφ ζνπ. Λα δηαρεηξηζηείο ηνλ
πφλν, λα απνιαχζεηο ηε ηειεηνπξγία, νη ελδνξθίλεο
ζνπ, απηή ε άζιηα βία, ε δσψδεο, πνπ θάλεηο ζηνλ
εαπηφ ζνπ, ρσξίο λα θάλεηο θαθφ ζε θαλέλαλ άιιν.
Ξαξ‟ φια απηά, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, κεζπζκέλνο
απφ ηηο επηδξάζεηο ζε εζέλα, κπνξεί λα γίλνπλ ιάζε
ππνινγηζκνχ.
ΠΙΒΗΑ.- πσο ζπκβαίλεη ζηελ ππεξβνιηθή δφζε.
ΙΗΡΑ.- Ξεξίπνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Θέιεηο λα πεηο ινηπφλ φηη ε πξφζεζή ζνπ δελ ήηαλ λα
απηνθηνλήζεηο αιιά λα πξνεθηείλεηο ηα λεπξνινγηθά
ζπκπηψκαηα ησλ απηνηξαπκαηηζκψλ;
ΙΗΡΑ.- Γελ ππνιφγηζα ζσζηά. Ρξφκαμα θαη δήηεζα βνήζεηα.
ΠΙΒΗΑ.- Γηαηί δελ ην είπεο ηφηε πνπ έπξεπε;
ΙΗΡΑ.- Ρη λνκίδεηο φηη είλαη ρεηξφηεξν ζε κηα δηαλνεηηθή
άξξσζηε,

φπσο

είκαη

εγψ;

Λα

λνκίδνπλ

φηη

πξνζπάζεζα λα αθαηξέζσ ηε δσή κνπ ή ρεηξφηεξα
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αθφκα λα ηελ πάξνπλ γηα κηα γηφλθη πφξλε κε
εθνχζηνπο απηνηξαπκαηηζκνχο;
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11. Free As A Bird
ΠΙΒΗΑ.-

«Γελ

καο

θαηαζηξέθνπλ

νη

ακαξηίεο

πνπ

ππνπίπηνπκε, αιιά ν ηξφπνο πνπ ηηο αληηκεησπίδνπκε
αθνχ ηηο έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη» ιέεη κηα παξνηκία
απφ ηελ Αλαηνιή. Ίζσο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα,
έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη έγηλε ή ηη δελ έγηλε ε Ιίηα
πξνζπαζνχζε λα απνδξάζεη απφ ηνλ εαπηφ ηεο, θαη απφ
ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππήξρε γχξσ ηεο. Ξίζηεπε φηη
θξχβνληαο ή αξλνχκελε ην παξειζφλ ηεο, ηα θνβεξά
πξάγκαηα πνπ ηεο είραλ ζπκβεί φηαλ ήηαλ κηθξή,
ήηαλ αξθεηφ γηα λα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε δσή ηεο.
Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αξλήζεθε λα κηιήζεη κε
θάπνηνλ γηα ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο βηαζκνχο πνπ
γηα κεγάιν δηάζηεκα δερφηαλ απφ ηνλ ζείν ηεο.
Ρειηθά ήηαλ ζε κέλα πνπ ην είπε γηα πξψηε θνξά.
Ρφζε πξνζπάζεηα είρε βάιεη, ψζηε φπνηνο αλέθεξε
θάηη απφ ην παξειζφλ ηεο ηνλ απνκφλσλε απφ ηα
άηνκα πνπ ηελ αγαπνχζαλ, ζεθψλνληαο γχξσ ηεο,
έλα ηείρνο ζκηιεπκέλν απφ ζπκφ, παξαθξνζχλε,
εζηζκφ θαη ρεηξηζκφ. Γηαηί ε Ιίηα ήηαλ εμαξηεκέλε ελ
δπλάκεη. Γελ γαληδψζεθε κφλν ζηα λαξθσηηθά θαη
ζην πηνηφ, αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ηεο
δσήο ηεο ήηαλ εμαξηεκέλε απφ ηε δνπιεηά, ην ζεμ θαη
ηψξα ηειεπηαία ζηνπο απηνηξαπκαηηζκνχο.
ύληνκε παύζε.

[ 67 ]

Κεξηθέο βδνκάδεο πξηλ εγθαηαιείςεη ηελ Τπρηαηξηθή
Θιηληθή Münsterlingen, κνπ εμνκνινγήζεθε, φηη γηα
εθείλε απνηεινχζε εηξσλεία φηαλ αλαθάιπςε, φηη
ζρεδφλ φιε ηεο ηε δσή απφθεπγε ηελ αιήζεηα, ηελ
εηιηθξίλεηα, ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ αγάπε, ηελ
απνδνρή ηνπ εαπηνχ, δειαδή φια εθείλα πνπ ζα ηελ
έζσδαλ… ήηαλ ιάζνο πνπ λφκηδε φηη φια απηά ηελ
ζθφησλαλ.
Γηα έλα άηνκν πνπ πάζρεη απφ κηα λνεηηθή αζζέλεηα
δελ

ππάξρεη

πην

ηξνκαθηηθφ

πξάγκα

απφ

ηελ

παξαδνρή ελφο ζπλαηζζήκαηνο, ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ,
δελ

έρεη

ζεκαζία.

Ρα

ζπλαηζζήκαηα

έρνπλ

ηελ

ηθαλφηεηα λα αλαηξέςνπλ ηνλ θφζκν ηνπ, λα ηνπ
γπξίζνπλ

ην

κπαιφ,

ρσξίο

λα

κπνξνχλ

λα

ην

πξφηεηλε

λα

αληηκεησπίζνπλ κε ηξφπν ινγηθφ ή ζπλεηφ.
ύληνκε παύζε.
Κεξηθέο

βδνκάδεο

πξηλ

θχγεη

κνπ

πνδάξσ μαλά γηα εθείλε, γηαηί πξηλ θχγεη ζα ηεο
άξεζε πνιχ λα κνπ θάλεη έλα πνξηξέην… δέρηεθα κε
κεγάιε ραξά.
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12. Don't Let me Down
Απηνζρέδην εξγαζηήξη ηεο ΙΗΡΑ Font ζηε Τπρηαηξηθή Θιηληθή
Münsterlingen.
Η ΠΙΒΗΑ πνδάξεη γηα ηελ ΙΗΡΑ ε νπνία είλαη ζπγθεληξσκέλε
θηηάρλνληαο ην πνξηξαίην ηεο.
ΠΙΒΗΑ.- Ν ληαληαηζκφο, ν Hodler, ν Giacometti, ν Godard, ν
Walser, ν Klee... ζχκθσλα κε φζα ιεο, θαίλεηαη
φηη νη Διβεηνί αξρίδνπκε λα απνθηνχκε ςπρή
ζχκθσλα κε εζέλα.
ΙΗΡΑ.- Φνβάκαη φηη αλ θαη γελλήζεθαλ ή πέξαζαλ ηα λεαληθά
ηνπο ρξφληα ζε ηνχηε εδψ ηε ρψξα, νχηε ν Klee νχηε
ν Godard κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ Διβεηνί. Ν Klee
ήηαλ γεξκαλφο θαη ν Godard είλαη πην γάιινο θαη απφ
ηελ θξέκα θαξακειέ.
ΠΙΒΗΑ.- Ρψξα άξρηζεο λα ελδηαθέξεζαη

γηα ηέηνηεο ηηο

ιεπηνκέξεηεο;
ΙΗΡΑ.- Αλαγλσξίδσ φηη εθηηκψ, ζαπκάδσ θαη ζέβνκαη αξθεηά
φινπο

απηνχο

ηνπο

δεκηνπξγνχο

πνπ

κφιηο

αλέθεξεο…
ΠΙΒΗΑ.- Δζχ πξψηε ηνπο αλέθεξεο.
ΙΗΡΑ.- …θαη θπζηθά ζεσξψ ηνλ ληαληατζκφ σο ην πην
αμηφινγν θίλεκα πνπ έθαλαλ νη Διβεηνί ζηελ ηζηνξία
ηεο αλζξσπφηεηαο.
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ΠΙΒΗΑ.- (Δηξσληθά) Ν ληαληατζκφο, ην θνληί θαη ε Διβεηηθή
θξνπξά.
ΙΗΡΑ.- Α, ζνπ ζπκίδσ φηη ζε απηή ηελ ζπλεδξία δελ είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα κηιήζνπκε.
ΠΙΒΗΑ.- Ξάληα θάλεη θαιφ λα κηιάκε.
ΙΗΡΑ.- Κε θνπληέζαη!
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Ρειεηψλνπκε;
ΙΗΡΑ.- Έρε ππνκνλή.
ΠΙΒΗΑ.- Λνκίδσ φηη απηή ηε θνξά θαζπζηεξείο πεξηζζφηεξν
απφ ηελ πξνεγνχκελε.
ΙΗΡΑ.- Γηαηί απηή ηε θνξά ην πνξηξαίην ζνπ είλαη πνιχ
θαιχηεξν απφ ην πξνεγνχκελν.
ΠΙΒΗΑ.- Δκέλα ην πξνεγνχκελν κνπ άξεζε. Θξίκα πνπ ην
θαηέζηξεςεο. Δκέλα κνπ άξεζε πνιχ. Θα ην θξεκνχζα
ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ κνπ.
ΙΗΡΑ.- Ίζσο απηφ λα κελ ζνπ αξέζεη ηφζν φζν ην άιιν, αιιά
είκαη

ζίγνπξε

φηη

απηφ ζα

ζε

ζνθάξεη, ζα

ζε

ηαξαθνπλήζεη κέζα ζνπ.
ΠΙΒΗΑ.- Πνβαξά;
ΙΗΡΑ.- Ξξηλ γίλσ πηζηή θαη λα παξνπζηάζσ ηα εμσηεξηθά
ραξαθηεξηζηηθά

ηνπ

αηφκνπ

πνπ

θάλσ

ηε

πξνζσπνγξαθία, ηψξα κε ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα
πιεζηάζσ ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ, ηελ νπζία ηνπ.
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ΠΙΒΗΑ.- Απηφ αθνχγεηαη πνιχ ελδηαθέξνλ.
ΙΗΡΑ.- Δίλαη.
ΠΙΒΗΑ.- Φαληάδνκαη απηή ε λέα πξννπηηθή πνπ επηρεηξείο ζηε
δνπιεηά ζνπ, ήηαλ κεγάιε πξφθιεζε γηα εζέλα.
ΙΗΡΑ.- …
ΠΙΒΗΑ.- Ρψξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζα ήζεια λα δσ πσο
πάεη ην πνξηξέην κνπ. Κπνξψ;…
ΙΗΡΑ.- Κε θνπληέζαη.
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Μέξεηο θάηη; Κεηά απφ φια απηά πνπ είπεο πσο
αληηκεησπίδεηο ηε πξνζσπνγξαθία κνπ, έρεηο εμάςεη
ηελ πεξηέξγεηά κνπ… ζα ήζεια λα ην δσ.
ΙΗΡΑ.- Γελ είλαη έηνηκν αθφκα.
ΠΙΒΗΑ.- Θα κπνξνχζακε λα ζηακαηήζνπκε γηα ιίγα ιεπηά γηα
λα μεθνπξαζηνχκε θαη έηζη ζα κπνξνχζα λα ην δσ.
ΙΗΡΑ.- Κελ επηκέλεηο. Θάλε ιίγε ππνκνλή αθφκα.
ΠΙΒΗΑ.- Φπζηθά. Γελ είζαη εζχ πνπ ζα πξέπεη λα κέλεηο
αθίλεηε ζαλ άγαικα…
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Ν Cesare Pavase έιεγε φηη δελ ππάξρεη ηέρλε ρσξίο
εκκνλή. Ξνηα είλαη ε γλψκε ζνπ;
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ΙΗΡΑ.- Γελ κπνξείο λα κείλεηο ζησπειφο νχηε έλα ιεπηφ,
ζσζηά;
ΠΙΒΗΑ.- Ζ αιήζεηα είλαη φηη κνπ είλαη αδχλαηνλ λα βξίζθνκαη
ζ‟ έλα δσκάηην κε θάπνηνλ άιινλ θαη λα κελ κηιάκε.
Πην είπα θαη πξηλ, ην λα κηιάκε πάληα καο θάλεη θαιφ.
ΙΗΡΑ.- Γηα εκέλα ίζσο απηφ λα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο.
ΠΙΒΗΑ.- Ξνην;
ΙΗΡΑ.- Ρν φηη ν θφζκνο δελ μέξεη ή αξλείηαη λα κείλεη
ζησπειφο. Ζ ζησπή γηα πνιινχο ζεκαίλεη ζα κείλεη
κφλνο ηνπ, κε ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη απ‟ φηη θαίλεηαη ν
θφζκνο αηζζάλεηαη ηξφκν φηαλ κέλεη κφλνο κε ηνλ
εαπηφ ηνπ.
ΠΙΒΗΑ.- …
ΙΗΡΑ.- Ξσο ζα θαηαθέξεη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ;
ησπή.
ΠΙΒΗΑ.- Αθφκα δελ κνπ απάληεζεο πάλσ ζε απηφ πνπ ζε
ξψηεζα…
ΙΗΡΑ.- Ν Pavase είρε δίθην. Σσξίο εκκνλή δελ ππάξρεη ηέρλε.
Μεγάιε παύζε.
ΠΙΒΗΑ.-

Αηζζάλνκαη

θνπξαζκέλε.

μεθνπξαζηνχκε ιηγάθη;
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Θα

κπνξνχζακε

λα

ΙΗΡΑ.- Κε θνπληέζαη! Αθφκα ιίγν θαη ηειεηψζακε. Πην
ππφζρνκαη.
ΠΙΒΗΑ.- Δληάμεη.
Μεγάιε παύζε.
ΙΗΡΑ.- Έηνηκν! Ρειείσζα!
ΠΙΒΗΑ.- Πνβαξά; Κπνξψ λα ην δσ;
ΙΗΡΑ.- Έια. Ξιεζίαζε.
Η ΠΙΒΗΑ ζεθώλεηαη θαη πξνρσξά πξνο ηνλ πίλαθα πνπ ε ΙΗΡΑ
δσγξαθίδεη ηελ πξνζσπνγξαθία ηεο. Σν πξόζσπό ηεο θαη ην
ζώκα ηεο δείρλνπλ ηε κεγάιε αλαζηάησζε θαη ηελ πξνζκνλή
πνπ αηζζαλόηαλ.
Ωζηόζν, όηαλ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηνλ πίλαθα, ε έθθξαζε
ηνπ πξνζώπνπ αιιάδεη ηειείσο. Σώξα θαίλεηαη ζην πξόζσπν
κηα κίμεη λνζηαιγίαο, ηξόκνπ, πόλνπ θαη έθπιεμεο.
Πξνζπαζεί λα πάξεη ην βιέκκα ηεο από ην πνξηξέην αιιά
δελ κπνξεί, δελ κπνξεί λα κελ ην παξαηεξεί πξνζεθηηθά θαη
ζε θάζε ηνπ ιεπηνκέξεηα, όηαλ μαθληθά θάηη ηπραίν καο
εγθισβίδεη ζην δξόκν, δελ ζα ηειεηώζεη επράξηζηα γηα
θαλέλαλ από ηνπο εκπιεθόκελνπο, νύηε γηα εκάο ηνπο ίδηνπο.
πλερίδνπκε έρνληαο ην βιέκκα καο πάλσ ηεο, ζρεδόλ ρσξίο
λα θιείλνπκε ηα κάηηα καο θαη θξαηώληαο ηελ αλαπλνή καο.
Ξαθληθά, ακήραλε, ε ΠΙΒΗΑ θάλεη κεξηθά βήκαηα πξνο ηα
πίζσ, δηζηαθηηθή, έρεη αλαηξηρηάζεη, αηζζάλεηαη θινληζκέλε,
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ηα πόδηα ηεο δελ ηελ θξαηνύλ θαη πξνζεθηηθά απνθαζίδεη λα
θάηζεη ζην πάησκα. Αθνύ θάζεηαη αξρίδεη λα θιαίεη κε
ιπγκνύο.
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13. Happiness Is A Warm Gun

ΠΙΒΗΑ.- Ξηζαλφηαηα ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα πξνζηαηέςεηο
ηελ επηπρία είλαη λα θάλεηο φηη ππάξρεη. πσο
ιέεη ν Ιέλλνλ ζην Strawberry Fields Forever:
Living is easy withe y esclosed.
ύληνκε παύζε.
Δγψ αηζζαλφκνπλ επηπρηζκέλε. Ξεξλνχζα κηα δσή κε
ηελ νπνία ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλε, ή πίζηεπα φηη ήκνπλ,
κέρξη πνπ γλψξηζα ηελ Ιία. Δθείλε ε δεχηεξε
πξνζσπνγξαθία πνπ κνπ έθαλε ήηαλ ζαλ λα κε
δηαπεξλνχζε έλα αγθίζηξη απφ ην ζηφκα κέρξη ην
ζηνκάρη… κε άθεζε ρσξίο αλάζα θαη έλησζα πηψκα.
κσο κε είρε πξνεηδνπνηήζεη, ζνθαξίζηεθα, κνπ
ηαξαθνχλεζε θάηη πνπ θχιαγα κέζα κνπ, θαη ην είρα
μεράζεη ζθφπηκα. Ππρλά ε ζθέςε κνπ ιεηηνπξγεί κ‟
απηφλ ηνλ ηξφπν, θπζηθά δελ είλαη ρσξίο επηπηψζεηο,
ηειηθά φια έρνπλ ην ηίκεκά ηνπο. Αθνχ απφιαπζα
ηελ πξνζσπνγξαθία κνπ άξρηζα λα θιαίσ… φιν απηφ
ην δηάζηεκα ε Ιίηα θαζφηαλ δίπια κνπ… κε αγθάιηζε
ρσξίο λα πεη ιέμε. Ν Λίηζε ιέεη «κπνξείο λα δεηο
ρσξίο λα ζπκάζαη, αιιά δελ κπνξείο λα δήζεηο ρσξίο
λα μεράζεηο, θαη γηα λα μεράζεηο, θπζηθά, πξέπεη πξηλ
λα ζπκεζείο»…
ύληνκε παύζε.
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ια ζπλέβεζαλ ιίγν κεηά αθνχ ν παηέξαο κνπ έβαιε
λα αθνχζσ γηα πξψηε θνξά Beatles… Ήηαλ έλα
αγφξη, ηνλ έιεγαλ Peter Baumann. κνξθνο, ςειφο,
μαλζφο,

αδχλαηνο…

θαη

φκνξθνο…

θαη

αξθεηά

κεγαιχηεξνο απφ κέλα. Ήηαλ δεθανθηψ ρξνλψλ θαη
ζχληνκα ζα πήγαηλε λα ζπνπδάζεη ζην παλεπηζηήκην.
Δίκαζηε γείηνλεο θαη απφ πνιχ παιηά θαη κνπ άξεζε…
ηνλ

εξσηεχζεθα

φπσο

θάλνπλ

ηα

εληεθάρξνλα

θνξίηζηα πνπ ζπλεζίδνπλ λα εξσηεχνληαη κεγαιχηεξα
αγφξηα.
ύληνκε παύζε.
Κνπ δήηεζεο λα ην θξαηήζσ ην κπζηηθφ θαη ην έθαλα
Peter Baumann, κέρξη ηε κέξα πνπ ε Ιίηα έθαλε ηε
πξνζσπνγξαθία κνπ γηα δεχηεξε θνξά. Ρψξα πηα δελ
κπνξψ λα κείλσ ζησπειή, γηαηί ηψξα μέξσ φηη ηίπνηα
απ‟ απηά πνπ κνπ έθαλεο ήηαλ αζψα, δηαζθεδαζηηθά ή
ηξπθεξά. Σξεηάζηεθα ρξφλν γηα λα θαηαιάβσ φηη δελ
ήηαλ έηζη, φπσο ηα έιεγεο… ηψξα θαηαιαβαίλσ, φηη
απηά πνπ κνπ έθαλεο δελ ήηαλ παξά αθξαία θαη
άζεκλα,

ήηαλ

βηαζκφο

ηεο

αζσφηεηαο,

ηεο

εκπηζηνζχλεο, ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαπκαζκνχ πνπ
αηζζαλφκνπλ γηα εζέλα…
ύληνκε παύζε.
Ξέξα φηη κε βνήζεζε λα δσ ηελ άβπζζν πνπ
βξηζθφκνπλ, θαη πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα έπξεπε λα
αζρνιεζψ, έπξεπε λα επηζηξέςσ ζηε δνπιεηά κνπ.
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κσο δελ δήηεζα πνηέ ζηε Ιίηα λα κνπ ραξίζεη εθείλν
ην δεχηεξν πνξηξέην. Αλ θαη ην ήζεια πνιχ δελ ζα
κπνξνχζα λα ην θξεκάζσ ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ
κνπ, φπσο είρα ζθεθηεί λα θάλσ κε ην πξψην… ηφζν
πεξίπινθνη είκαζηε εκείο νη άλζξσπνη.
ύληνκε παύζε.
ηαλ πήξε εμηηήξην απφ ηελ Τπρηαηξηθή Θιηληθή
Münsterlingen, ε Ιίηα κπήθε ζ‟ έλαλ «δεκηνπξγηθφ
ηπθψλα», πνπ ηελ θξάηεζε απνκνλσκέλε ζην ζπίηηεξγαζηήξη ζην Γπηηθφ Βεξνιίλν, γηα αξθεηνχο κήλεο.
Απφ εθεί έβγαιε αξθεηφ πιηθφ θαη έηζη, κεξηθά ρξφληα
κεηά κπφξεζε λα ζηήζεη ηελ πξψηε αηνκηθή ηεο
έθζεζε… ζε κηα θεκηζκέλε γθαιεξί ζην θέληξν ηνπ
Βεξνιίλνπ! Κνπ ήξζε πξφζθιεζε απφ ηνλ αηδέληε
ηεο. Ξέξαζαλ κεξηθέο κέξεο πνπ ζθεθηφκνπλ αλ
έπξεπε ή φρη λα πάσ ζηα εγθαίληα. Ήζεια πνιχ λα
πάσ, λα ζπλαληήζσ μαλά ηε Ιίηα κεηά απφ απηά ηα
δχν ρξφληα πνπ δελ είρα θακία επαθή καδί ηεο.
Ραπηφρξνλα θνβφκνπλ γηα ην ηη ζα κπνξνχζα λα
ζπλαληήζσ ζ‟ εθείλε ηελ έθζεζε. Κνιαηαχηα, ζην
ηέινο επηβιήζεθε ε ινγηθή, θαη απνθάζηζα λα πάσ
ζην Βεξνιίλν.
ύληνκε παύζε.
Ζ γθαιεξί πνπ παξνπζίαδαλ ηνπο πίλαθέο ηεο ήηαλ
απίζηεπηε. Απφ φηη έκαζα αξγφηεξα, ζ‟ εθείλα ηα
εγθαίληα

ήηαλ

παξφληεο
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δηαθεθξηκέλνη

δεκνζηνγξάθνη, ζεκαληηθνί θξηηηθνί ηέρλεο, δηάζεκνη
ζπιιέθηεο θαη θπζηθά άηνκα απφ ηνλ θνηλσληθφ
θχθιν ηεο Ιίηα. Κέρξη θαη νη γνλείο ηεο ήηαλ
παξφληεο. πσο θαη νη ππφινηπνη παξεπξηζθφκελνη
έηζη θαη εκέλα κνπ άξεζαλ ηα έξγα ηεο. Δίραλ ηνλ
αέξα, ηε δχλακε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ έξγνπ ελφο
θαηαμησκέλνπ δεκηνπξγνχ.
Ζ πιεηνςεθία ησλ θάδξσλ ήηαλ κεγάινπ κεγέζνπο
θαη ζ‟ απηά ηφζν νη πηλειηέο φπσο θαη ην ρξψκα,
πιεκχξηδαλ κ‟ έλα ηξφπν λεθάιην θαη θνινζζηαίν
ηαπηφρξνλα.

Ήηαλ

δσγξαθηέο

ζπκβνιηθνχ

θαη

αθεξεκέλνπ ραξαθηήξα. Γηα ηελ αθξίβεηα ππήξρε
έλαο αξηζκφο κε ακειεηένο πξνζσπνγξαθηψλ, φπσο
απηά πνπ έθαλε θαη ζε εκέλα. Αλαθέξνκαη ζηε
δεχηεξε

πξνζσπνγξαθία...

κε

αλαθνχθηζε

δηαπίζησζα φηη ε δηθή κνπ δελ ήηαλ ζηελ έθζεζε.
Αιιά ππήξρε έλαο πίλαθαο πνπ κνπ ηξάβεμε ηελ
πξνζνρή.
Δίρε

ηίηιν

«Münsterlingen

ην

θζηλφπσξν».

Ρα

ρξψκαηά ηνπ ήηαλ πξάζηλα, θφθθηλα θαη πνιχ ψρξα,
ε πθή ηνπ πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε Ιηηά, κ‟ έθαλαλ
λα ηνλ εξσηεπζψ ακέζσο. Ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιίγνπο
πίλαθεο κηθξνχ κεγέζνπο –νγδφληα εθαηνζηά πιάηνο
κε εθαηφλ είθνζη χςνο- πνπ ππήξρε ζηελ έθζεζε. Αλ
ηα νηθνλνκηθά κνπ ην επέηξεπαλ, νξθίδνκαη φηη ζα ην
έβαδα ζηελ άθξε γηα λα ην αγνξάζσ.
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ύληνκε παύζε.
ζν γηα ηελ Ιίηα, ήηαλ φιε ηελ ψξα θπθισκέλε απφ
θφζκν θαη πξνηίκεζα λα κελ ηελ ελνριήζσ. Υζηφζν,
ελψ

παξαηεξνχζα

γηα

έλαηε

θνξά

ηνλ

«Münsterlingen ην θζηλφπσξν», αηζζάλζεθα θάπνηνλ
λα αθνπκπά ην ρέξη ηνπ ζηνλ ψκν κνπ θαη γπξλψληαο
ην θεθάιη κνπ, είδα κε κεγάιε κνπ έθπιεμε, φηη ήηαλ
εθείλε. Απφ θνληά έδεηρλε πην αθηηλνβφια θαη πην
ειθπζηηθή.
ΙΗΡΑ.- Πνπ αξέζεη;
ΠΙΒΗΑ.- Κνπ αξέζεη! Αλ κνπ ην επηηξέπεηο ζα ην έπαηξλα ηψξα
καδί κνπ. Θαη κε πνιχ επραξίζηεζε ζα ην θξεκνχζα
ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ κνπ.
Καη νη δύν ρακνγεινύλ ακήραλα.
ΙΗΡΑ.- Ξσο αηζζάλζεθεο;
ΠΙΒΗΑ.- Θαιά, θαιά. Θαη εζχ;
Σν δηνξζώλεη.
Νπθ! Ππγλψκε! Ρη ραδή πνπ είκαη! Ξσο κπνξεί λα
αηζζάλεζαη

ηε

κέξα πνπ εγθαηληάδεηο ηελ πξψηε

αηνκηθή ζνπ έθζεζε ζηε θαξηέξα ζνπ… θαίλεηαη ζην
πξφζσπφ ζνπ, ζην ζψκα ζνπ… ζπγλψκε. Ρη ραδή πνπ
είκαη!
ΙΗΡΑ.- Δληάμεη, φια θαιά…
ΠΙΒΗΑ.- Ππγραξεηήξηα.
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ΙΗΡΑ.- Δπραξηζηψ.
ΠΙΒΗΑ.-

Ππγλψκε…

είκαη…

θαηαιαβαίλεηο…

αξθεηά

ζπγθηλεκέλε θαη ιίγν ακήραλε.
ησπή.
ΙΗΡΑ.- Σαίξνκαη πνπ βξίζθεζαη εδψ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα
εκέλα πνπ ήξζεο. Αιήζεηα, ζ‟ επραξηζηψ.
ΠΙΒΗΑ.- Κνπ έζθημε ην ρέξη θαη απνρψξεζε. Απηφ ήηαλ φιν.
Ακέζσο ηελ είδα λα πεγαίλεη ζε κηα παξέα πνπ ηελ
απνδεηνχζε απεγλσζκέλα. Ιίγν κεηά εγψ έθπγα απφ
ηελ γθαιεξί, ην ίδην ζπγθηλεκέλε θαη αγρσκέλε, αιιά
θαη ιίγν δαιηζκέλε απφ ηελ ζακπάληα πνπ είρα πηεί.
ύληνκε παύζε.
Ρελ επφκελε κέξα μεθίλεζα ηε ξνπηηληάξηθε δσή κνπ,
ρσξίο λα έρσ πνιιά ζθακπαλεβάζκαηα φπσο πάληα,
ζπίηη… θιηληθή… θαη κεξηθέο ζπνξαδηθέο ζπλαληήζεηο
κε

θίινπο,

απνθεχγνληαο

φπσο

κπνξνχζα

ηηο

αιιεπάιιειεο πξνζθιήζεηο ησλ γνληψλ κνπ γηα λα
ηνπο επηζθεθηψ ζην ζπίηη καο ζηε Βαζηιεία. «Θαη γηαηί
θαιχηεξα δελ έξρεζηε εζείο ζηε Winterthur;» Ρνπο
απαληνχζα.
ύληνκε παύζε.
Κεξηθέο βδνκάδεο αξγφηεξα απφ ην ηαμίδη κνπ ζην
Βεξνιίλν έθηαζε ζην γξαθείν κνπ ζηε Τπρηαηξηθή
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Θιηληθή Münsterlingen έλα παθέην πνπ πξνεξρφηαλ
απφ απηή ηελ πφιε. Ρν έζηειλε ε αηδέληεο ηεο Ιίηα.
Πην εζσηεξηθφ ηνπ αλαθάιπςα, ζνθαξηζκέλε, θαη
έηνηκε

λα

βάισ

“Münsterlingen

ην

ηα

θιάκαηα

θζηλφπσξν”

απφ

ην

ραξά,

δσκάηην

πνπ

έβιεπα ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκφλσζεο
ηεο Ιίηαο… γηα απηφ έκεηλα ζαγελεπκέλε ακέζσο
κφιηο ην είδα θξεκαζκέλν ζ‟ έλα ηνίρν ηεο γθαιεξί,
αιιά ππήξρε θαη θάηη άιιν κέζα ζην δέκα… ππήξρε
θαη έλα ρεηξφγξαθν γξάκκα απφ ηελ Ιίηα. Ρν άλνημα
θαη άξρηζα λα ην δηαβάδσ ακέζσο.
Αγαπεηή ύιβηα,
αλ έλδεημε επγλσκνζύλεο ζέιεζα λα ζνπ ζηείισ
απηόλ ηνλ πίλαθα πνπ μέξσ όηη ήηαλ έλαο από απηνύο
πνπ ζνπ άξεζαλ ζηελ έθζεζε. νπ νκνινγώ όηη είλαη
έλαο

από

ηειεπηαίεο

ηνπο

ηειεπηαίνπο

βδνκάδεο

ζηε

πνπ

δσγξάθηζα

Τπρηαηξηθή

ηηο

Θιηληθή

Münsterlingen θαη όπσο θαηάιαβεο, είλαη κέξνο ηεο
νκάδαο

έξγσλ,

ησλ

κεγάισλ

θαη

ησλ

κηθξώλ

πηλάθσλ, πνπ δσγξαθίδσ από εθείλε ηελ πεξίνδν. Η
πξνζσπνγξαθία

ζνπ,

εθείλε

πνπ

ηόζν

ζε

αλαζηάησζε, κνπ ρξεζίκεπζε γηα ζεκείν εθθίλεζεο
ώζηε λα δεκηνπξγήζσ κηα ζεηξά από πξνζσπνγξαθίεο
πνπ –ππνζέησ όηη δηαπίζησζεο- ήηαλ παξνύζεο ζηε
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γθαιεξί. Γελ ζέιεζα λα ζπκπεξηιάβσ ηελ δηθή ζνπ
ζηελ έθζεζε. Απηή πξνηίκεζα λα ηελ βάισ ζ’ έλα
κέξνο ηδηαίηεξν ζην ζπίηη κνπ. Η λέα πεξίνδνο πνπ
πεξλώ ζηε δσή κνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζηε
πξνζπάζεηα θαη ηελ αθνζίσζε πνπ έδεημεο γηα ηελ
απνθαηάζηαζή κνπ. Με ηνλ έλα ηξόπν ή κε ηνλ άιιν
ηξόπν, θαηάθεξεο λα ζπλδεζώ κε ην εγώ πνπ ππήξρε
πξηλ ν ζείνο κνπ απιώζεη ηα ρέξηα πάλσ κνπ.
Καηάιαβα όηη εγώ δελ ήκνπλ έλαο θαθόο ραξαθηήξαο,
νύηε ηνμηθόο, άξρηζα λα επηηξέπσ ζηνλ εαπηό κνπ λα
δηνξζώλσ ηα πξάγκαηα, θαη ζπγρσξώ… λα ζπγρσξώ
κέρξη θαη ηνλ εαπηό κνπ, απνδερόκελε ηνλ γηα πξώηε
θνξά.
Ο πόλνο έρεη ηελ αίγιε πνπ δελ ηνπ αμίδεη. ην ιέσ
εγώ πνπ θπιίζηεθα κέζα ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα. Διπίδσ όηη θαη εζύ ην εθιακβάλεηο επίζεο
έηζη.
Γηθηά ζνπ πάληα
Lita Font
ΠΙΒΗΑ.- Μαλαδηάβαζα εθείλν ην γξάκκα πνιιέο θνξέο, κέρξη
θαη ζήκεξα, ην μαλαδηαβάδσ πνπ θαη πνπ… είλαη θάηη
πνπ δελ κπνξψ λα απνθχγσ… πάληα ππάξρνπλ
νξηζκέλα ζεκεία πνπ κνπ δεκηνπξγνχλ έλα θφκπν ζην
ιαηκφ.

[ 82 ]

ύληνκε παύζε.
Κεξηθέο κέξεο κεηά ην δέκα πνπ έιαβα, ε Ιίηα είρε
έλα ηξνραίν, ελψ ηαμίδεπε κε ην απηνθίλεηφ ηεο κε
πξννξηζκφ ην Boltenhagen. Πηνλ εζληθφ δξφκν, έλα
απηνθίλεην πνπ εξρφηαλ απφ ην αληίζεην ξεχκα
μέθπγε απφ ηελ πνξεία ηνπ θαη πέξαζε ζην αληίζεην
ξεχκα,

κ‟

απνηέιεζκα

ηα

δχν

απηνθίλεηα

λα

ζπγθξνπζηνχλ κεησπηθά. Ζ ηξνραία αλαθνίλσζε φηη
απφ ηελ ζθνδξή ζχγθξνπζε πέζαλαλ φινη… εθείλε
θαη δχν άηνκα πνπ ππήξραλ ζην άιιν απηνθίλεην.
ύληνκε παύζε.
πνζέησ φηη αηζζάλζεθε λνζηαιγία γηα ηε ζάιαζζα, ν
ήρνο ηεο ζάιαζζαο ηεο έιεηπε, ήζειε λα ηελ αθνχεη
πνπ θαη πνπ...
ύληνκε παύζε.
ζν γηα κέλα, ιίγν κεηά αθνχ πέζαλε ε Ιίηα, πήξα
ην ζάξξνο θαη απνθάζηζα λα επηζθεθζψ ηνπο γνλείο
κνπ, ζην ζπίηη ηνπο ζηε Βαζηιεία. Απνθάζηζα φηη ν
θφβνο πνπ είρα λα ζπλαληεζψ πξφζσπν κε πξφζσπν
κε ηνλ Peter Baumann, δελ κπνξεί λα ζπλερίδεη λα
δηακνξθψλεη ηε δσή κνπ. Δθείλν ην δηάζηεκα κεηαμχ
ηεο απνκάθξπλζεο ηεο Ιίηα απφ ηελ Τπρηαηξηθή
Θιηληθή

Münsterlingen

θαη

ηνπ

ζαλάηνπ

ηεο,

θαηάιαβα πνιιά πξάγκαηα. Θαηάιαβα φηη ε εκκνλή
πνπ είρα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηάμε, ν
απφιπηνο έιεγρνο ησλ πξάμεσλ κνπ, ε ππέξκεηξε
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ελαζρφιεζή κνπ κε ηε δνπιεηά θαη ε αληθαλφηεηά κνπ
λα αθήζσ κηα θξάζε ελφο θεηκέλνπ πνπ εθπνλνχζα,
λα θαηαιάκβαλε ιηγφηεξν απφ κηζή γξακκή, δελ ήηαλ
παξά θαηαπηεζηηθέο ςπραλαγθαζηηθέο δηαηαξαρέο, φρη
ίζσο ηδηαίηεξα ζνβαξέο θαη αλεζπρεηηθέο φπσο απηέο
πνπ είρε ε Ιίηα, αιιά ζα πξέπεη λα ην θνηηάμσ.
Θαηάιαβα φηη δελ επηζθεπηφκνπλ ηνπο γνλείο κνπ,
επεηδή θνβφκνπλ φηη ζα βξεζψ πξφζσπν κε πξφζσπν
κε ηνλ Peter Baumann…
ύληνκε παύζε.
Γελ

είκαη

ν

ηχπνο

ηνπ

αλζξψπνπ

πνπ

βγάδεη

δηδάγκαηα απφ απηά πνπ βηψλεη ή απφ ηα παξάμελα
πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ, αιιά απφ ηελ εκπεηξία κνπ κε
ηελ Ιίηα Font, έκαζα φηη γηα λα αλαθαιχςνπκε ηνλ
εαπηφ

καο,

κεξηθέο

θνξέο

είλαη

απαξαίηεην

λα

παξαηεξήζνπκε ηνπο γχξσ καο. Θαη θάπνπ εδψ ήξζε
ην ηέινο…
Απηέο είλαη νη ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ έρσ λα ζαο πσ…
Απιαία
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