217, 33 Street, Manhattan Beach, LA

Τ

ην τελευταία φορά που αντίκρισα τον ωκεανό,
δέκα μοναχικές φιγούρες με μαύρα ολόσωμα
swimsuits περίμεναν το τέλειο surf. Η θάλασσα
ήταν εντελώς επίπεδη, κανείς όμως από τους δέκα
δε φαινόταν να ανησυχούσε γι’ αυτό. Αγκαλιά με
τις σανίδες τους, έδειχναν να αγνοούν την έλλειψη
κυμάτων και να απολαμβάνουν το λίκνισμα της
θάλασσας, χωρίς άλλη σκέψη. Στεκόμουν στην
ακρογιαλιά αρκετά μακριά απ’ αυτούς και δεν
μπορούσα να ακούσω αν μιλούσαν μεταξύ τους.
Κολυμπούσαν σε αρκετή απόσταση ο ένας απ΄ τον
άλλο και δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν απλά
έμεναν εκεί, μετέωροι και σιωπηλοί, να περιμένουν
το κύμα που δε θα ερχόταν. Πλάι μου κάποια στιγμή
πέρασε ένας νεαρός με άλλη μιασ ανίδα και με ένα
μαυρογάλαζο swimsuit και μπήκε κι αυτός στην
θάλασσα. Μελαχρινός, λεπτός με κοντά μαλλιά. Κι
όμως, δεν ήταν έτσι οι σέρφερ που είχα στο μυαλό
μου...

Βασίλειος Φ. Δρόλιας

ανάμεσα στους δεκάδες που περπατούσαν, έτρεχαν,
ή έκαναν ποδήλατο κλεισμένοι στην μοναξιά που
δίνουν τα γυαλιά ηλίου που όλοι τους φορούσαν. Οι
fitness freaks της υγιεινής διατροφής και του μούσλι
αναμειγμένοι με τους χοντρούληδες περιπατητές,
και οι χίπστερς με τα φίξις να ελίσσονται ανάμεσα απ’
τις οικογένειες μεξικάνων που ανέμελα αντίκριζαν
το μόνο πράγμα εκείνη τη στιγμή στη χώρα που
ήταν δωρεάν. Σκεφτόμουν, θυμάμαι, πως ήμουν
πιο γρήγορος απ’ όλους τους δρομείς που έκαναν
τζόκινγκ, το φως έπεφτε απότομα, κι εγώ πλησίαζα
προς το αεροδρόμιο. Ναι, το ήξερα πως κάποια
στιγμή θα περνούσα κοντά από το παλιό του σπίτι,
κι έτσι σε κάθε διασταύρωση σήκωνα τα μάτια ψηλά
στην ανηφόρα, ψάχνοντας (τι ακριβώς;). Αλλά όλα
ήταν τόσο ίδια και τα πρόσωπα ήταν αρκετά για να
τραβήξουν την προσοχή μου και να την αποσπάσουν
από οτιδήποτε άλλο. The joy of the beach...

Αλλά εκεί δεν ήταν η κόλαση της Venice Beach, δεν
2011. Λίγες μέρες πριν είχα περάσει, σούρουπο, ήταν τα λογής λογής φρικιά με τις μουσικές και την
τρέχοντας το Strand απ’ την Hermosa Beach στην φασαρία. Δεν ήταν οι τουρίστες με τις ντίτζιταλ
Manhattan Beach. Το τελευταίο τρέξιμο πριν τον κάμερες να τραβούν φωτογραφίες από άλλη μια
μαραθώνιο. Αλλά δεν θα μπορούσα να είχα τον γωνιά του LA που είδαν στην τηλεόραση – εκεί δεν
μαραθώνιο στον νου μου εκείνη τη στιγμή. Μπροστά έμενε ο Hank Moody; - δεν ήταν καν η γωνιά των
μου μια κοπέλα με rollerblades προχωρούσε αστέγων και του παζαριού. Ήταν κάτι άλλο που

ξεπηδούσε από την αμερικάνικη middle class σε μπαλκονάκι με τον άσπρο ξεβαμμένο φράχτη. Όλα
συνδυασμό με το μεξικάνικο αμέρικαν ντριμ. Ή ότι ήταν απελπιστικά μικρά.
είχε απομείνει απ’ αυτό το 2011.
Ανέβηκα τα δυο σκαλιά που έτριξαν λίγο στο βήμα
Μετά τον μαραθώνιο, ρώτησα τον ξάδερφο που
μεγάλωσε στην Hermosa Beach πώς ήταν εκεί τα
σέβεντις. Καθόμασταν στα ξύλινα τραπεζάκια του
Σταρμπακς στην Rosecrans, κάτω απ’ τους φοίνικες,
ενώ το υπόλοιπο LA συνέχιζε την ρουτίνα του με
γρήγορους ρυθμούς λίγα μέτρα παραπέρα. Ο ήλιος
ήταν τόσο φωτεινός εκείνο το πρωί που είχα μόνιμα
τα μάτια μου κλειστά για να προσπαθήσω να τον
αποφύγω. ‘Oh man it was heaven. It was like heaven.
My mom used to drive us down to the beach, by
Redondo Beach Pier, and we hang out there fishing
and walking and just enjoy the days, the sun, the
μου. What the fuck am I doing here? Προσπάθησα
people. I can’t describe it. But it was heaven’.
να θυμηθώ ακριβώς την φωτογραφία με το χέρι στο
σήμα της νίκης μέσα απ’ το σπίτι και το γουρούνι
Αλλά εγώ ήξερα κάποιον που το ‘χε περιγράψει.
στα χέρια της κυρίας με τα γυαλιά. Ήταν σαν το φως
Ήταν σαν να άκουσα ξαφνικά εκείνη τη στιγμή τη να ήταν ίδιο εκείνη την μέρα αλλά δε θυμόμουν
φωνή του, στο γνωστό video του youtube πάνω απ’ τίποτε άλλο που να ταιριάζει με την εικόνα που
το interstellar overdrive των Pink Floyd, ν’ ακούγεται τραβήχθηκε σαράντα χρόνια πριν. Μήπως ήμουν
όπως δε θά ‘θελα ποτέ να την ακούσω. Πάντα σε λάθος μέρος; Μα, όχι. Σωστά ήμουν. Τα σπίτια
φανταζόμουν πως ήταν συνομήλικός μου, ήταν κι αλλάζουν σε σαράντα χρόνια. Το φως όχι. Γύρισα
η απουσία της εικόνας που άφηνε την φαντασία και κοίταξα την πόρτα δεξιά στο μπαλκονάκι κάτω
μου να πιστέψει ό,τι ήθελε χωρίς να χρειαστεί τις απ’ την σκάλα. Αποθήκη ίσως. Περπάτησα τα τρία
αποδείξεις, κι αυτή ήταν η φωνή ενός ηλικιωμένου βήματα στην άλλη άκρη και κοίταξα την θάλασσα
άντρα, που μιλούσε για ένα παρελθόν σ’ αυτήν εδώ που στο τέρμα της κατηφόρας ενώνονταν με το ίδιο
την γειτονιά που τόσο καλά είχε περιγράψει μες απ’ μπλε του ουρανού. Στα είκοσι μέτρα το strand, o
δρόμος που έτρεξα πριν λίγες μέρες.
τα βιβλία του.
Άνοιξα το κινητό μου και έψαξα την παλιά
δημοσίευση που έλεγε πως πουλιόταν το παλιό του
σπίτι. Κάπου θα βρισκόταν ακριβώς η διεύθυνση,
κάπου θα υπήρχε μια φωτογραφία, και στην εποχή
του Google Maps είχα δικαίωμα και στα δυο.
Φυσικά το βρήκα εύκολα: 217 της 33ης οδού, μόλις
λίγα στενά μακριά από εκεί που βρισκόμασταν
εκείνη τη στιγμή. Αν κάπνιζα θα ‘ταν δρόμος για ένα
απ’ τα αγαπημένα μου τσιγάρα...
Ζήτησα απ’ τον ξάδερφο να πάμε να δούμε το σπίτι
και φυσικά δεν μ’ αρνήθηκε. Δυτικά στην Rosecrans,
αριστερά στην Highland και σιγά σιγά ψάχναμε τους
δρόμους για την 33η, και το μόνο που σκεφτόμουν
ήταν why the fuck am I doing this? Δεξιά στην 33η,
μια κατηφόρα με θέα τη θάλασσα και η πινακίδα
απ΄ το μεσιτικό γραφείο ακόμα εκεί μπροστά στο
σπίτι. Δε χρειαζόταν να δω τον αριθμό, ήξερα πως
ήμουν εκεί. Κάποιο είδος γιούγκας στο πεζοδρόμιο
και απέναντί της η είσοδος στο χαμηλό ξύλινο

Come on, lets take some pictures άκουσα τον ξάδερφο
να λέει και χαμογέλασα κάνοντας το V και γω προς
το κινητό τηλέφωνο. Κλικ. Κλικ. Κλικ. Κλικ. Τρεις –
τέσσερις φωτογραφίες για να αποθανατίσουν τη
στιγμή που βρισκόμουν στο σπίτι που γράφτηκε το
Gravity’s Rainbow.

What the fuck am I doing here?
Απ’ το απέναντι πεζοδρόμιο το σπίτι φαινόταν ακόμη
πιο μικρό. Κλικ κλικ, άλλες δυο φωτογραφίες. Κλικ
και άλλη μια η θάλασσα απ΄ την 33η οδό. Picture, or
it never happened. How sad...
Δεν είχα τελικά ουσιαστικό λόγο για να βρίσκομαι
εκεί... Όμως ο χρόνος, τα λίγα λεπτά που ακούμπησα
την αύρα απ’ το παρελθόν του κάποιες φορές μου
φαίνονται σήμερα τόσο λίγα, και κάποιες άλλες
φορές σαν αιώνες στους οποίους διογκώθηκε ο
χρόνος. Ήταν στα 33 του περίπου σαν ζούσε εκεί
και ήμουν στα 41 μου, σ’ ένα μυστήριο προσκύνημα
χωρίς κανένα νόημα. Κι όταν το είπα στον ξάδερφο,
εκείνος απάντησε ‘Come on, he is the most important
American writer and you think you are the only one
who has done this?’
Μα ναι, πρέπει να ήμουν ο μόνος που το έκανε. Απλά
γιατί δεν υπήρχε λόγος να το κάνει κανένας άλλος.
Θυμήθηκα τότε τους σέρφερ στην επίπεδη θάλασσα,
που περίμεναν το ανύπαρκτο κύμα, και τουλάχιστον
βρισκόμουν σε αρμονία μαζί τους, με τη θάλασσα,
το μέρος, τους ανθρώπους, το παρελθόν του, το
παρόν. Μπορεί να μην υπήρχε τίποτε δικό του εκεί,
εκείνη την στιγμή, μα ξαφνικά συνειδητοποίησα
πως κανένα απ΄ τα βιβλία του δε θα ‘ναι το ίδιο πια
για μένα, γιατί απ’ το χαμηλό μπαλκονάκι είδα, για
τρία λεπτά έστω, τον κόσμο με τα μάτια του. Κι ήταν
σαν ο έρημος δρόμος να μεταμορφώθηκε στο χάος
της αφήγησής του και της μυθοπλασίας του μέσα
σε δευτερόλεπτα. Μια εικόνα που δεν χρειάζονται
φωτογραφίες για να την κρατήσουν στη μνήμη μου
για πάντα.
Ναι, τελικά αυτό είναι που περίμεναν οι σέρφερ
μες στην θάλασσα. Όχι το τέλειο κύμα, μα το τέλειο
state of mind. Την τζοϋσιανή ‘επιφάνεια’ που μόνο
εκείνη η κατάσταση θα μπορούσε να τους δώσει. Κι
εγώ έζησα την ‘επιφάνειά’ μου και δεν χρειαζόμουν
τίποτ’ άλλο ούτε, από εκείνον ούτε απ΄ την 33η οδό.
Come on lets go είπα, και μπήκα άγαρμπα στο
αυτοκίνητο προσπαθώντας να καλύψω την αμηχανία
μου πίσω απ’ το ποτηράκι του καφέ με την πράσινη
γοργόνα.
Δεν κοίταξα πίσω.

