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HELLINIKA

ΓΕΝΝΗΣΗ και ΙΧΝΗ ενός ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.
Κάθε σκέψη μπορεί να αποτελέσει την μήτρα μιάς γέννησης. Ενός ιδιώματος της
συμπεριφοράς, μιάς χειρονομίας που ακαριαία θα προσθέσει ένα πλεόνασμα
νέων υποθέσεων για το χωρικό και χρονικό πεδίο εντός του οποίου ο εαυτόςδιεγέρτης και ο εαυτός-παρατηρητής στέκεται ή επιχειρεί μιά διαπέραση.
Αυτή και κάθε σκέψη μπορεί να εγγραφεί σε μία ισχυρή θέση μνήμης ώστε
η γέννησή της, το πρόσκαιρο πέρασμά της από την πραγματικότητα και τα
υπολλείμματα των υποθέσεων και των ερμηνευτικών δυνατοτήτων που
εκτόξευσε, να μεταπλαστούν σε κείμενα και προφορικές αφηγήσεις.
Τα κείμενα, με τη σειρά τους, μπορεί να διασπαρούν στο εύφορο πεδίο μιάς
καλλιέργειας ανθρώπων που μένουν και παρατηρούν τις κινήσεις και τις
υποθέσεις δύο λεπτόκορμων νεαρών ανθρώπων που άγονται και φέρονται
από τους κυματισμούς και τις ριπές του ανέμου. Διασχίζουν την απόσταση,
επιθυμούν, συνδέονται, τυλίγονται και ξετιλύγονται, πατούν σε ένα βυθό και
αναδύονται σε μία επιφάνεια, επιχειρούν.
Τα κείμενα αυτής καί κάθε περιγραφής συναντώνται συνήθως και επιταχύνουν
τις υποθέσεις για την πρόθεση, για την τεχνική, για την δυσκολία, για τα
ύστερα ίχνη, για την νυχτερινή συνομιλία των σωμάτων, για την ευκολία και την
ανησυχία ενός γεγονότος που ακόμα βασανίζει τον γυμνό εαυτό, την μνήμη,
την συνείδηση, ξεκολλώντας κομμάτια ανεπεξέργαστης επιθυμίας, συνδέοντας
κομμάτια απόλαυσης, φτιάχνοντας έναν ορισμό και μία βεβαιότητα,
προσέχοντας και παρατηρώντας τη διάρκεια του διαστήματος που αυτό το
σύνολο, η ποικιλία των σημείων, ακτινοβολεί και πλοηγεί τη σκέψη, τις σκέψεις,
προς μία κοινή στάση για τη ζωή.
Μιά στάση απελευθερωμένη από την τακτικότητα και την οδηγία.
Μιά στάση που απελευθερώνει τη σκέψη και διαθέτει τα υλικά της ώστε,
ύστερα, αμέσως μετά, ό,τι ειδώθηκε να γίνει βάση, ό,τι στερήθηκε να γίνει
ορμή, ό,τι εγκαταλήφθηκε να γίνει η πρόθεση μιάς νέας αναζήτησης. Το δυνατό
και γιγάντιο άλμα αυτής της διάσπασης της κανονικότητας παρέσυρε μαζί του
όλους εκείνους τους παρόντες, όλους τους επόμενους μάρτυρες της αφήγησης,
όλους τους τολμηρούς που πρόκειται να τολμήσουν να δημιουργήσουν μία νέα
ρωγμή στην πραγματικότητα. Είμασταν έξω για ένα σύντομο διάστημα χρόνου.
Βρισκόμαστε ήδη σε μία εξώτερη της πραγματικότητας περιοχή. Είμαστε, ήδη,
προ πολλού, κάποιοι άλλοι.

