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Πεντάλ

Ακίνητη ισορροπία

Από τη Μαρία Λαϊνά

Τον

τίτλο τον υπέκλεψα από
τον Γιώργο Φιλιππάκη,
ερασιτέχνη σύντροφο
ποδηλάτη των παιδικών χρόνων
και επαγγελματία γνώστη της
λογικής των κομπιούτερ.
Η τέχνη έχει όπως και η φύση
την ανάγκη στοιχειώδους
φροντίδας. Ενα βιβλίο του
Χέρμαν Εσε, Ευχάριστεςστιγμές
στον Κήπο - ο ευτυχέστερος και
ακριβέστερος τίτλος του στο
γερμανικό πρωτότυπο είναι Χαρές
στον Κήπο,Freudeam Garten,
εκδόσεις Καστανιώτη (ας
αναρωτηθεί όποιος έχει διάθεση
γιατί άραγε η Χαρά στο
πρωτότυπο μεταφράζεται
Ευχάριστηστιγμή- κι αυτό δεν
προδίδει με κάποιον τρόπο τις
τωρινές στιγμές, τις μέρες και
τον καιρό;). Η πρώτη επίκαιρη
φράση του βιβλίου, στο πρώτο
κεφάλαιο, που επιγράφεται Στον
κήπο, επισημαίνει: «Για όσους
έχουν κήπο,ήρϋε ο καιρόςνα σκεφτούν
τις τόσες πολλέςδουλειέςπου πρέπει
να γίνουντην άνοιξη.Περπατούν
σκεφτικοίστα στενά δρομάκια...».
Ισως επίκαιρο.
Εικοστό έβδομο κεφάλαιο: Ζίνιες.
Αντιγράφω το ρομαντικό και
κρυπτοαιοιόδοξο τέλος του: «Αν
αυτοί οι φαινομενικάτόοοανθεκτικοί
και φοβεράυγιείς άνϋρωποιτου
χρήματος και των μηχανώνσυνεχίσουν
να είναι τόσο αποβλακωμένοιγια άλλη
μια γενιά, τότε ίσως να έχουνκοντά
τους και να καλοπληρώνουνγιατρούς,
δασκάλους,καλλιτέχνεςκαι μάγους για
να τους μυήσουνκαι nak στα μυστικά
της ομορφιάςκαι της ψυχής».
Ούτε συζήτηση πως κι εδώ
ελλοχεύουν κίνδυνοι: Ο τάχα μου
επισημαίνων, επανεξετάζων και
επαναξιολογών να είναι κι αυτός
μια χαρά εμπλεκόμενος, αλλά
όπως λένε και στα αστυνομικά η
κατασκοπικά φιλμ, όταν ο ήρωας
η ο αντιήρωας ρωτάει αυτόν που
του θέτει ένα εκβιαστικό
ερώτημα «κι εγώ πώς μπορώ να οε
εμπιστευτώ;»ή «κι εγώ γιατί να οε
εμπιστευτώ;», εισπράττει την
απάντηση «Youhave no other
choice»· οε απλά ελληνικά «δεν σε
παίρνειαλλιώς».
Εδώ λοιπόν ο συγκεκριμένος
ήρωας ή αντιήρωας πρέπει να
σκεφτεί: «πράγματι δεν με παίρνει
αλλιώς;». Γιατί μπορεί και να τον
παίρνει. Αυτό έλεγε κάθε τρεις
και λίγο ο σπουδαίος εκείνος
φιλόσοφος του 2θού αιώνα, ο
Κρισναμούρτι, αυτό δεν έπαυε
να λέει· σας παίρνει, έλεγε, άμα
σταματήσετε να τρέμετε απ' τον
φόβο σας, σας παίρνει και σας
παραπαίρνει. «Μην ακοΰτετον
ομιλητή»έλεγε, μην τον ακούτε
υποχρεωτικά, δηλαδή μ' ανοιχτό το
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οτόμα, επειδή τάχα μου
εκφράζει λόγο αυθεντίας. Ασε
που ισχυριζόταν κιόλας, ο
αθεόφοβος, ότι η σκέψη δεν
μπορεί να λύοει τα προβλήματα
μας, κανένα από τα ανθρώπινα
προβλήματα μας που η ίδια έχει
δημιουργήσει, αφού είναι
αυτοπροστατευτική,
αυτοπροσδιοριζόμενη, εντέλει
εγωκεντρική.
Ωραία! Αυτά τα έλεγε ο
Κρισναμούρτι, κυρίως στις
ομιλίες του που καταγράφονται
στο βιβλίο «Ελευθερία». Η αρχή και
το τέλος.
Ο Εζρα Πάουντ τώρα έλεγε κάτι
άλλο. Ελεγε: «Αν θέλετε να μάϋετε
κάτι yia t αυτοκίνητα,σα πάτε σε
κάποιονπου έχει κατασκευάσεικαι
οδηγήσειαυτοκίνητοή σε κάποιονπου
έχει μόνον ακουστάγι' αυτοκίνητα;Κι
από δυο κατασκευαστέςαυτοκινήτων,
ϋα πηγαίνατεοε κάποιονπου έχει
κατασκευάσειένα καλό αυτοκίνητοή σε
κάποιονπου έχει κατασκευάσειένα
ελαττωματικό;».Ποιος ξέρει να σας
πει, φέρ' ειπείν, ποιο αυτοκίνητο
v' αγοράσετε; Οχι βέβαια ο
πωλητής στην έκθεση
αυτοκινήτων. Μάλλον κάποιος
που ξέρει πώς φτιάχνονται τα
αυτοκίνητα και έχει ο ίδιος ένα
καλό αυτοκίνητο.
Στο προηγούμενο φύλλο
αναφέρθηκα στον Νίκο Καχτίτση
βιαστικά. Επανέρχομαι σήμερα
για να επιβεβαιώσω, στον εαυτό
μου κυρίως, την κίνηση του
πεντάλ, εν προκειμένω τη οτάση
του εποχούμενου, οπότε το
πεντάλ γυρίζει ελεύθερο στον
αέρα με χαρακτηριστικό
ομοιόμορφο πλην διόλου
ενοχλητικό ήχο - η παλιά
ηλεκτρική γραφομηχανή διέθετε
κάτι παρόμοιο. Ο Νίκος
Καχτίτσης λοιπόν, που πέθανε το
1970, έγραψε λιγοστά ποιήματα,
διακόπτοντας την πεζογραφική
του επιμονή. Ιδού ένα,
προφητικό:
Τρωτό Σημείο
Μες ο' όΚοτούτο t απέραντο
διάστημα του Χρόνου
η επιφάνειατης Γης άρχισεπια
να διαβρώνεται
ενώ αυτή ακόμα περιφέρεται
με λυσσαλέοσφύριγμα
στο Χάος.
Και δε ϋα σταματήσειποτέ
αν ένας αρχιτέκτων
δεν τη χτυπήσει με σφυρί
στο mo τρωτό της σημείο.
Μα μέχρι τότε
υπάρχει άφθονος καιρός

και τα κτίρια τα
χτίζουν
μ' ανθρώπινακόκαλα
σι άνθρωποιοπάζουν
τα ρολόγιατους
να σταματήσειο
χρόνος
βάφουν τα πρόσωπα
τους
με διάφοραχρώματα
για να προφυλαχτούν
απ' τον επερχόμενο
Καύσωνα.
Κι όπως κυλούντα
χρόνια
ολισσαίνουνβαθμιαία
στον τρόμο
αλλά και στην
ψευδαίσθηση
πως θα βγουν σώοι
από την τελική
καταστροφή.
Καλόβουλη
συμβουλή: Αμα
τον βρείτε τον
Καχτίτση, (στις
εκδόσεις Στιγμή ή
στις εκδόσεις
Κέδρος), διαβάστε
τον, αν δεν τον
έχετε διαβάσει, ή
ξαναδιαβάστε τον
γιατί, ευλόγως,
δεν ήταν ούτε
στον καιρό του
στα ευπώλητα. Ο
άνθρωπος ζούσε
οτο Μόντρεαλ του
Καναδά, δούλευε
σαν διερμηνέας
στα δικαστήρια
και διατηρούσε
ποικιλότροπη
αλληλογραφία με
λογοτέχνες
συντοπίτες του στην
Ελλάδα, τον Ε. X.
Γονατά,τον Η. X.
Παπαδημητρακόπουλο,
τον
πρόσφατα εκλιπόντα ποιητή
Γιώργο Παυλόπουλο. Πέθανε
στην Πάτρα από οξεία μορφή
λευχαιμίας. Εχει γράψει μεταξύ
άλλων τον Ηρωα της Γάνδης, τον
Εξώστη, την Ομορφάσχημη, το
Ενύπνιο, και ποιήματα με τον
τίτλο VulnerablePoint, το σωτήριο
έτος 1949, από τα οποία και το
προηγούμενο ομώνυμο με τη
συλλογή ποίημα, οε μετάφραση
Γιώργου Δανιήλ.
«Η λαμπρή εποχήτου μεγαλείουτης
Ελλάδαςκράτησεπολύ λίγο.Μετά
πέρασε. Οι Ελληνεςμπορούσαννα
καταφέρουντα πάντα εκτός από το να
συμβιώνουναρμονικάμεταξύ τους».
Αυτές είναι οι τρεις πρώτες
προτάσεις από το δωδέκατο
κεφάλαιο της Μικρής Ιστορίας του
Κόσμουτου Ε. Η. Combrich,

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

εκδόσεις Πατάκη. Σπουδαίο και
απολαυστικό βιβλίο ακόμη και
για κάποιον που δεν διατηρεί
φιλικές σχέσεις με την Ιστορία
και τους ιστορικούς - δεν εξαιρώ
τον εαυτό μου. Μακάρι να
συμπεριλαμβανόταν στην άχαρα
διατυπωμένη διδακτέα ύλη του
Γυμνασίου. Γιατί όπως λέει ο
Λόρενς Στερν, και παραθέτει με
μεγάλη του ευχαρίστηση ως
προειδοποίηση οε βιβλίο του ο
Εζρα Πάουντ «Η σοβαρότηταείναι
μια περίεργησυμπεριφοράτου
σώματοςπου αποσκοπείνα αποκρύψει
τα μειονεκτήματατου πνεύματος». Ο
Ε. Η. Combrich δεν έχει
περίεργη συμπεριφορά σώματος,
ξέρει τι λέει, το λέει
διασκεδαστικά και αφιλοκερδώς,
και πάμπολλοι λογοτέχνες θα
ζήλευαν τον τρόπο με τον οποίο

ΤΗΣ ΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

το λέει. Για να εξηγήσει, ας
πούμε, με ακρίβεια τα αίτια για
την πτώση της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας αφιερώνει μία
εκτενή παράγραφο στο δέκατο
όγδοο κεφάλαιο, με τίτλο Η
Καταιγίδα, στην ιμπρεσιονιστική
αποτύπωση μιας επερχόμενης
καταιγίδας. Η πρώτη φράση:
«Εχεις δει ποτέ σου καταιγίδανα
πλησιάζειμια ζεστή καλοκαιρινή
μέρα;» οε δελεάζει να
σκαρφαλώσεις στα βουνά όπου
θα δεις αρχικά αυτό που
προμηνύεται και τελικά αυτό που
επέρχεται, χωρίς πια να θυμάσαι
«ποια αστραπή γέννησεποια βροντή
και ποια ήταν αυτά τα πυκνά σύννεφα
που μαζεύτηκανστον ουρανό». Εδώ η
Ιστορία κλείνει και πάλι το μάτι
στον επαρκή καλόπιστο
αναγνώστη.

