Μεθύστε
Πρέπει μα ’σαι πάμτα μεθυσμέμος.
Εκεί είμαι όλη η ιστορία: είμαι το μομαδικό πρόβλημα.
Για μα μη μιώθετε το φρικτό φορτίο του Χρόμου
που σπάζει τους ώμους σας και σας γέρμει στη γη,
πρέπει μα μεθάτε αδιάκοπα. Αλλά με τί;
Με κρασί, με ποίηση ή με αρετή, όπως σας αρέσει.
Αλλά μεθύστε.
[…]
-Είμαι η ώρα μα μεθύσετε!
Για μα μημ είσαστε οι βασαμισμέμοι σκλάβοι του Χρόμου,
μεθύστε, μεθύστε χωρίς διακοπή!
Με κρασί, με ποίηση ή με αρετή, όπως σας αρέσει.
Charles Baudelaire (1821-1867)
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«Πάπε ό,ηι είναι σπήζιμο, πέηαξε ό,ηι είναι άσπηζηο και ππόζθεζε ό,ηι είναι
πποζωπικά δικό ζος.» -Bruce LeeΈλα απόθζεγκα πνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη ελ ζπληνκία ηα πέληε ρξόληα
θνίηεζήο κνπ ζηε Σρνιή Καιώλ Τερλώλ ηεο Φιώξηλαο. Πνπ
παξεκπηπηόλησο, είλαη κηα πόιε πνπ ζε θξαηάεη θαη ζε δηώρλεη κε ηελ ίδηα
δύλακε. Δπηπρώο είρακε θίινπο. Καη δσγξαθίδακε θαη ζπδεηνύζακε,
πξνβιεκαηηδόκαζηαλ, καγεηξεύακε θαη αλαξσηηόκαζηαλ. Βάδακε ρξώκα,
βγάδακε ρξώκα. Χηόληδε, ηελ επνκέλε έβξερε, κεηά έβγαδε ήιην. Οη ηδέεο
έπεθηαλ ακέηξεηεο, κα ζπκόζνπλ κόλν κηα. Σπλόδεπεο κε ιίζηεο κνπζηθήο,
πνιιέο ιίζηεο. Ιδέεο γηα αξθεηέο δσέο αθόκε. Τόζεο καηηέο λα δσγξαθίζεηο,
ηόζα ζπλαηζζήκαηα λ’ απνηππώζεηο. Κι η αγάπη; Ναι ςπάπσει αγάπη. Μελό;
Πώρ αλλιώρ να ηο πειρ; Αο κείλνπκε ζην όηη ππάξρεη. Καη ζην όηη ππάξρνπλ
ηόζα πιηθά λα θέξεηο ζηα όξηα ηνπο γηα λα ηελ απνηππώζεηο. Γξάκκαηα λα
ηα κπεξδέςεηο ζην κπαιό ζνπ, ζην ραξηί, ρέξηα ιεξσκέλα, ξπζκηθά, λόηεο,
κάηηα ζρήκαηα. Να θνηηάδεηο, λα ζθέθηεζαη, λα αηζζάλεζαη, λα δεκηνπξγείο.
Βξήθα έλα πιηθό λα θξαηώ γεξά, ην ιαδνπαζηέι, έλα άιιν λα
πεηξακαηίδνκαη ζηηο «ήξεκεο» κέξεο, ην κειάλη θαη ζηε βάζε ν γξαθίηεο.
Μόλα ηνπο θαη καδί, έθηηαρλαλ πξόζσπα. Αγαπεκέλν ραξαθηεξηζηηθό ηα
κάηηα. Καη ε πην σξαία ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο, όηαλ ν θίινο-κνληέιν θάζεηαη
ππνκνλεηηθά λα θάλεηο έλα γξήγνξό ηνπ ζθίηζν. Κνηηάγκαηα ζνβαξά θη
επίκνλα. Τν κηθξό ζθάζηκν ηνπ ρακόγεινπ, ην γλώξηκν θαη έπεηηα ην κεγάιν
ιέεη ακέζσο πνην ρξώκα πξέπεη λα βάιεηο. Όια θαιά, κεηά θαληάδεζαη. Η
πηπρηαθή κνπ εξγαζία έρεη θπξίσο αλζξσπνθεληξηθό ραξαθηήξα. Με πνιιέο
πξνζσπνγξαθίεο πξαγκαηηθώλ αλζξώπσλ θαη κε. Πξνηίκεζα λα επηκείλσ
ζε έλα πιηθό θαη ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ ην παζηέι ιαδηνύ. Άιια πιηθά πνπ
έςαρλα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, αιιά θαη ηε δηθή κνπ ππνκνλή, ήηαλ ην κειάλη
θαη ηα ρξώκαηα ιαδηνύ. Πάλσ ζην ραξηί ή ζην θακβά ζπλνκηινύλ ε ςπρηθή
δηάζεζε, ε εξκελεία κηαο θαηάζηαζεο ή ελόο ζπλαηζζήκαηνο κε ρξώκα θαη ν
ξπζκόο.
Καη ζηε δσγξαθηθή βξήθα ην πξαγκαηηθό λόεκα ηνπ πνηήκαηνο ηνπ
Baudelaire, ελόο απνζπάζκαηνο πνπ πάληα αγαπνύζα, ρσξίο όκσο λα
κπνξώ λα κπσ ζην βάζνο ηνπ.
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