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Μια όμορφη ελευθερία 
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Σον Ο’Χέιγκαν: Δεν περίμενα να συμφωνήσεις, δεδομένου ότι 
εδώ και πολύ καιρό δεν δίνεις καθόλου συνεντεύξεις. 

Νικ Κέιβ: Ποιος θέλει να δίνει συνεντεύξεις; Είναι πραγματικά  
άθλιες, σε εξαντλούν. Τις απεχθάνομαι. Η όλη λογική είναι ταπει-
νωτική: Έχεις βγάλει καινούριο δίσκο, ή πρέπει να προωθήσεις μια 
καινούρια ταινία, ή να πουλήσεις το βιβλίο σου. Πολύ σύντομα σε 
κουράζει η ίδια σου η ιστορία. Μάλλον σε κάποια φάση συνειδη-
τοποίησα ότι δεν αποκόμιζα πραγματικό όφελος από τέτοιου εί-
δους συνεντεύξεις. Με στράγγιζαν και μετά χρειαζόμουν χρόνο για 
να ανακάμψω. Σαν να έπρεπε να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Οπότε, 
πριν από περίπου πέντε χρόνια, σταμάτησα. 

Και πώς νιώθεις γι’ αυτό που κάνουμε τώρα εδώ; 

Δεν ξέρω. Μου αρέσει να συζητάω. Μου αρέσει να μιλάω με τους 
άλλους, να έχω αλληλεπίδραση. Και ανέκαθεν εγώ κι εσύ κάναμε 
μεγάλες, άναρχες συζητήσεις· όταν λοιπόν το πρότεινες, είχα πε-
ριέργεια να δω πού θα πήγαινε το πράγμα. Τι λες, ξεκινάμε; 
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Όταν μιλήσαμε τον Μάρτιο (του 2020), η παγκόσμια περιοδεία 
σου είχε μόλις ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Οφείλω να πω ότι 
έδειχνες να το αντιμετωπίζεις με εντυπωσιακή στωικότητα. 

Ήταν παράξενη στιγμή, αυτό να λέγεται. Όταν ξεκίνησε ο Covid, 
και ο Μπράιαν, ο μάνατζέρ μου, μου ανακοίνωσε ότι δεν θα πε-
ριοδεύαμε, ένιωσα να αδειάζω, σαν να είχα χάσει τη γη κάτω από 
τα πόδια μου. Είχαμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια και είχαμε 
επενδύσει πάρα πολλή σκέψη στο πώς θα παρουσιάζαμε το Ghosteen 
ζωντανά – κάναμε πρόβες με δέκα δεύτερες φωνές και είχαμε ετοι-
μάσει ένα ολόκληρο οπτικό θέαμα που μας φαινόταν μοναδικό, 
συναρπαστικό. Πολλή δουλειά, πολλή πνευματική ενέργεια και 
πολλά έξοδα. Όταν έμαθα λοιπόν ότι δεν επρόκειτο να συμβεί, 
στην αρχή πανικοβλήθηκα. Ήταν ένα πλήγμα στον πυρήνα της  
ύπαρξής μου – γιατί εγώ αυτό το πράγμα έκανα, περιόδευα. Αυτό 
ήμουν.  
 Ωστόσο, και το λέω με μεγάλη συστολή επειδή ξέρω πόσο απο-
γοητεύτηκαν οι θαυμαστές μου, αν θέλω να είμαι ειλικρινής, το συ-
ναίσθημα της υπαρξιακής κατάρρευσης κράτησε περίπου μισή 
ώρα. Έπειτα θυμάμαι να στέκομαι στο γραφείο του μάνατζέρ μου 
και να σκέφτομαι, λίγο ένοχα, «Κοίτα να δεις! Δεν θα κάνουμε 
συναυλίες. Μπορεί και για έναν ολόκληρο χρόνο». Ξαφνικά με κυ-
ρίευσε μια απίστευτη αίσθηση ανακούφισης, σαν να με συνεπήρε 
ένα κύμα ευφορίας, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό – ένιωσα μια τρελή 
ενέργεια. 

Μια αίσθηση δυνατοτήτων, ίσως; 

Ναι, αλλά μιλάμε για αληθινές δυνατότητες. Δυνατότητες που προέ-
κυπταν παραδόξως από το ότι ήμουν ανίσχυρος. Όχι η δυνατότητα 
να κάνεις κάτι, αλλά η δυνατότητα να μην κάνεις κάτι. Ξαφνικά 
συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να είμαι στο σπίτι με τη Σούζι,  
τη γυναίκα μου, και αυτό από μόνο του ήταν εκπληκτικό, γιατί πά-
ντοτε μετρούσαμε τη σχέση μας με βάση τις αναχωρήσεις και τις 
επιστροφές μου. Ξαφνικά μπορούσα να δω τα παιδιά μου ή να 
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καθίσω σε μια καρέκλα στο μπαλκόνι και να διαβάσω. Ήταν σαν 
να μου είχαν δώσει το ελεύθερο απλώς να υπάρχω. 

Στην πορεία υπήρχε μια αίσθηση ότι ο χρόνος είχε αλλοιωθεί,  
η μια μέρα γλιστρούσε μες στην άλλη. Το ένιωθες αυτό; 

Ναι, ο χρόνος έμοιαζε να έχει μεταβληθεί. Μου φαίνεται σχεδόν 
λάθος που λέω κάτι τέτοιο, όμως σε κάποιο επίπεδο πραγματικά 
μου άρεσε η παράξενη ελευθερία που μου έδωσε αυτό το πράγμα. 
Μου άρεσε να σηκώνομαι το πρωί και για άλλη μια μέρα να μπορώ 
απλώς να υπάρχω, να μη χρειάζεται να κάνω τίποτα. Το τηλέφωνο 
έπαψε να χτυπάει όλη την ώρα και πολύ σύντομα οι μέρες μου  
απόκτησαν μια όμορφη μονοτονία. Ήταν περιέργως σαν να ήμουν 
τζάνκι ξανά – η ιεροτελεστία, η ρουτίνα, η συνήθεια. 
 Τα λέω όλα αυτά, παρόλο που η προηγούμενη περιοδεία, στην 
οποία παίξαμε το Skeleton Tree ήταν από τις πιο καθοριστικές πε-
ριόδους της επαγγελματικής μου ζωής – βρισκόμουν στη σκηνή 
κάθε βράδυ και η ενέργεια του κοινού ήταν φρενήρης. Ό,τι και να 
πω γι’ αυτή την πρωτοφανή αίσθηση σύνδεσης είναι λίγο. Μου άλ-
λαξε τη ζωή. Βασικά, όχι, μου έσωσε τη ζωή! Ήταν όμως και φο-
βερά εξαντλητικό όλο αυτό, σωματικά και ψυχικά. Όταν λοιπόν η 
περιοδεία για το Ghosteen ακυρώθηκε, τη θέση της αρχικής απο-
γοήτευσης πήρε ένα συναίσθημα ανακούφισης και ναι, μια παρά-
ξενη και ανεξέλεγκτη αίσθηση δυνατοτήτων. Και μόνο που το λέω, 
αισθάνομαι ενοχές, επειδή ξέρω πόσο ολέθρια υπήρξε η πανδημία 
για πολύ κόσμο. 

Από τις τότε κουβέντες μας φαινόταν να είχες διαισθανθεί από 
νωρίς πως το λοκντάουν θα ήταν περίοδος περισυλλογής.  

Το ένιωσα ενστικτωδώς. Θυμάμαι ότι μου φαινόταν λάθος να 
κάνω περφόρμανς ονλάιν από την κουζίνα μου, ή από την μπα-
νιέρα μου, ή με τις πιτζάμες μου, ή οτιδήποτε απ’ όσα έκαναν κά-
ποιοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή – ένα σωρό άτεχνες και χον-
δροειδείς επιδείξεις συμπόνιας. Εγώ ένιωθα πως έπρεπε να μείνω 
ακίνητος μες στην ιστορική στιγμή και να σκεφτώ. Ένιωθα ότι ο 
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κόσμος με είχε βάλει στη θέση μου. Εκείνο το καλοκαίρι του 
COVID ήταν ένα παράξενο καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι περισυλλογής. 
Ποτέ δεν θα το ξεχάσω, καθόμουν στο μπαλκόνι μου, διάβαζα 
πολύ, έγραφα πολύ, απαντούσα σε ερωτήσεις που έρχονταν στα 
Red Hand Files. Ήταν ενδιαφέρουσα περίοδος, παρόλο που  
υπήρχε μια αέναη, σιγανή υπόκρουση ανησυχίας και τρόμου. 

Θυμάμαι ότι μιλούσαμε στο τηλέφωνο, λίγο αφότου ξεκίνησε  
η πανδημία, και είπες «Αυτό είναι». 

Ναι, νομίζω ότι μόλις είχα διαβάσει κάτι που με έκανε να συνει-
δητοποιήσω πόσο αδιανόητα ισχυρός ήταν ο ιός, πόσο απίστευτα 
ευάλωτοι ήμασταν και εντελώς απροετοίμαστοι ως κοινωνία. Και 
εγώ και εσύ είχαμε τρομάξει πολύ από αυτό το αόρατο πράγμα που 
βρισκόταν έξω από την πόρτα μας. Όλοι μας. Ήταν πραγματικά 
λες και είχε έρθει η Δευτέρα Παρουσία και είχε πιάσει τον κόσμο 
στον ύπνο. Υπήρχε η αίσθηση πως ένα αόρατο χέρι είχε κατέβει 
από ψηλά και είχε ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στην ιστορία της ζωής 
μας, όποια κι αν θεωρούσαμε ότι ήταν αυτή. 

Αυτό μου θυμίζει την ιδέα της διακεκομμένης αφήγησης στην  
οποία έχεις αναφερθεί σε σχέση με τα τραγούδια σου: Πώς τόσο 
το περιεχόμενο όσο και το νόημα των πιο πρόσφατων τραγου-
διών σου δεν είναι πλέον τόσο σαφές αλλά πιο απροσδιόριστο. 

Ακριβώς. Τα τραγούδια μου έχουν γίνει πιο αφηρημένα –ελλείψει 
καλύτερης λέξης– και ναι, χαρακτηρίζονται λιγότερο από την πα-
ραδοσιακή αφήγηση. Κάποια στιγμή απλώς κουράστηκα να γράφω 
τραγούδια σε τρίτο πρόσωπο, τα οποία αφηγούνταν μια ιστορία με 
μια δομή που ξεκινούσε από την αρχή και προχωρούσε πειθήνια 
προς το τέλος. Αισθανόμουν καχυποψία απέναντι σε αυτή τη 
μορφή. Μου φαινόταν άδικο να επιβάλλω διαρκώς αυτές τις ιστο-
ρίες στους άλλους, τυραννικό. Ήταν σχεδόν σαν να κρυβόμουν 
πίσω από αυτές τις τακτοποιημένες, περιποιημένες αφηγήσεις, 
επειδή φοβόμουν όσα έβραζαν μέσα μου. Ήθελα ν’ αρχίσω να 
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γράφω πιο αληθινά τραγούδια, που θα αποτύπωναν αυθεντικά τα 
βιώματά μου. 

Το πιο πρόσφατο βίωμά σου συγκεκριμένα; 

Ναι. Που ήταν ένα βίωμα ρήξης, θα έλεγα, όπως για τους περισ-
σότερους. Αλλά όπως το έβλεπα εγώ, δεν είχε πια νόημα να ζω τη 
ζωή μου μέσα σε μια τακτοποιημένη αφήγηση. Ο Άρθουρ πέθανε 
και όλα άλλαξαν. Αυτή η αίσθηση ρήξης, η αίσθηση μιας ζωής που 
διακόπηκε εμπότισε τα πάντα. 
 Όσον αφορά τη συζήτηση που κάνουμε, μου είναι δύσκολο να 
μιλάω γι’ αυτό το θέμα, αλλά είναι σημαντικό να το κάνω κάποια 
στιγμή, γιατί η απώλεια του γιου μου με καθορίζει. 

Το καταλαβαίνω απόλυτα. Επομένως δεν ήταν πια τόσο σημα-
ντικό για σένα να αφηγηθείς μια ξεκάθαρη ιστορία με αρχή μέση 
και τέλος; 

Ναι, παρ’ όλα αυτά, δεν απομακρύνθηκα από το τραγούδι με τις 
έντονες εικόνες· απλώς οι ιστορίες έγιναν ένα πράγμα πιο μπερδε-
μένο, κουβαριασμένο, κατακρεουργημένο – η ίδια η μορφή έγινε 
πιο τραυματική. Η μουσική μου άρχισε να αντανακλά τη ζωή όπως 
την έβλεπα. 
 Τα τραγούδια των τελευταίων μου δίσκων εξακολουθούν να εί-
ναι αφηγηματικά, αλλά οι αφηγήσεις είναι πετσοκομμένες. Το 
Ghosteen για παράδειγμα αφηγείται κι αυτό μια ιστορία. Για την 
ακρίβεια, αφηγείται μια τεράστια επική ιστορία απώλειας και λα-
χτάρας, αλλά την έχω κάνει κομμάτια. 

Σίγουρα είναι διαφορετική αφήγηση, πολύ πιο φιλόδοξη, ή και 
εννοιολογική. 

Ναι, είναι εντελώς διαφορετική. Τα τραγούδια δεν έχουν τίποτα 
γραμμικό. Αλλάζουν κατεύθυνση, ή σπάνε, ή εξατμίζονται μπρο-
στά στα μάτια σου. Στην πραγματικότητα τα τραγούδια υπάρχουν 
με τους δικούς τους αλλόκοτους όρους. 
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Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι θαυμαστές σου δεν είναι και τόσο 
ευχαριστημένοι με την κατεύθυνση που έχει πάρει η μουσική 
σου. 

Ναι, σίγουρα κάποιοι δυσαρεστημένοι παλιότεροι θαυμαστές εύ-
χονται να ξανάγραφα τα λεγόμενα «κανονικά» τραγούδια, αλλά 
μάλλον θα αργήσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια βαθιά νο-
σταλγία για τα παλιά τραγούδια και ακολουθεί την μπάντα σαν 
νωθρό γέρικο σκυλί. Μάλλον οι Bad Seeds υπάρχουν τόσο καιρό 
και έχουν υποστεί τόσες αλλαγές, που κάποιοι προσκολλώνται 
έντονα στο παρελθόν ή, για να είμαι πιο ακριβής, στο δικό τους 
παρελθόν, τα λεγόμενα καλύτερα χρόνια. Τους φαίνεται λοιπόν 
σχεδόν προδοτικό ότι μπορεί να γράψουμε διαφορετική μουσική 
και, υπό μία έννοια, το καταλαβαίνω. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορείς 
να αφήσεις τη νοσταλγία ή τον συναισθηματισμό μερικών παλιών 
θαυμαστών να εμποδίσει τη φυσική κίνηση της μπάντας προς τα 
μπρος. Ευτυχώς, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πρόθυμοι να τα-
ξιδέψουν μαζί μας, να βιώσουν το ξεβόλεμα και τον εξαίσιο κίν-
δυνο που καραδοκεί στο καινούριο.  

Το Push The Sky Away, που κυκλοφόρησε το 2013, μου φαίνεται 
εκ των υστέρων σαν να προανήγγειλε αυτό που έμελλε να έρθει. 
Κάποια τραγούδια όπως το «Higgs Boson Blues» και το «Jubilee 
Street» είναι κάπως πιο ελεύθερα, λιγότερο γραμμικά. Συμφωνείς; 

Έχει σίγουρα σημασία, επειδή τότε εγώ κι ο Γουόρεν αρχίσαμε να 
γράφουμε μουσική μαζί. Η αλλαγή, από δημιουργικής άποψης, 
ήταν για μένα κάτι συνταρακτικό, κάτι που δεν περίμενα να συμβεί 
– να έχω έναν συνεργάτη στα τραγούδια μου, με τον οποίο να συ-
ντονίζομαι σε βαθύ επίπεδο. Αυτή ήταν μια ριζική αλλαγή που συ-
νέβη επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος με τον παραδοσιακό τρόπο 
λειτουργίας, δηλαδή να γράφω ένα τραγούδι και να το παρουσιάζω 
στην μπάντα. 
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Μπορούμε να συζητήσουμε λίγο για το πώς γράφτηκε το 
Ghosteen, και συγκεκριμένα για τη δημιουργική δυναμική ανά-
μεσα σε εσένα και τον Γουόρεν; 

Μάλλον η μεγάλη αλλαγή ήταν πως όταν ήρθε η ώρα να γράψουμε 
το Ghosteen, ο Γουόρεν κι εγώ πλέον μόνο αυτοσχεδιάζαμε. Εγώ 
έπαιζα πιάνο και τραγουδούσα και ο Γουόρεν καταγινόταν με τα 
ηλεκτρονικά του, τις λούπες, το βιολί και το συνθ, και κανείς μας 
δεν καταλάβαινε ιδιαίτερα τι κάναμε ή πού πηγαίναμε. Βυθιζόμα-
σταν απλώς σε έναν ήχο, ακολουθούσαμε την καρδιά μας και την 
αντίληψη που είχαμε ο ένας για τον άλλον ως συνεργάτη, και προ-
χωρούσαμε προς αυτό το καινούριο πράγμα. Περνούσαμε μέρες 
παίζοντας σχεδόν ασταμάτητα. Έπειτα κι άλλες μέρες ξεδιαλέγο-
ντας και συγκεντρώνοντας ό,τι είχε ενδιαφέρον. Κάποιες φορές 
μπορεί να ήταν μόνο ένα λεπτό μουσικής ή ένας στίχος. Και μετά, 
έπρεπε απ’ όλα αυτά τα υπέροχα, ετερόκλιτα κομμάτια να φτιά-
ξουμε τα τραγούδια. Η αρχική διαδικασία έμοιαζε με κολάζ ή συ-
ναρμολόγηση. 

Τολμώ να πω ότι μου ακούγεται λίγο χύμα όλο αυτό. 

Όχι, καθόλου. Δεν ήμασταν δύο τυχαίοι άνθρωποι που δεν ξέρουν 
τι τους γίνεται. Έχουμε βαθιά διαισθητική κατανόηση και φυσικά 
είκοσι πέντε χρόνια συνεργασίας στην πλάτη μας. Δεν αυτοσχεδιά-
ζουμε στην τύχη, είναι ένας ενσυνείδητος αυτοσχεδιασμός. 

Πώς εννοείς το ενσυνείδητο; Στοχαστικό; Ή μελετημένο;  

Εννοώ ότι είναι ένας αυτοσχεδιασμός διαισθητικός αλλά και ζυγι-
σμένος, αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Όσον αφορά τους στίχους, 
ποτέ δεν αυτοσχεδιάζω από το μηδέν, αυτό πρέπει να το τονίσω. 
Αφού έχω σκεφτεί πάρα πολύ το πρότζεκτ, μπαίνω στο στούντιο 
με ένα σωρό ιδέες και αμέτρητες λέξεις που έχω σημειώσει, οι πε-
ρισσότερες εκ των οποίων, πρέπει να σου πω, απορρίπτονται.  
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Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει πάντα ένα στιχουργικό πλαίσιο και ορι-
σμένα κυρίαρχα ή γενικά μοτίβα που με απασχολούσαν τις εβδο-
μάδες ή τους μήνες πριν από τις ηχογραφήσεις. Είναι πολύ απε-
λευθερωτικό να δουλεύεις έτσι.  

Για να είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν, δεν αυτοσχεδιάζετε όπως αυτο-
σχεδιάζουν οι τζαζίστες πάνω σε μια μελωδία ή ένα θέμα; 

Όχι, περισσότερο προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα τυπικό 
τραγούδι μέσα από την επικίνδυνη διαδικασία του αυτοσχεδια-
σμού, να ανακαλύψουμε τη μορφή μέσω της μουσικής εξερεύνη-
σης. Νομίζω ότι ίσως αυτό να είναι το μυστικό, ότι δηλαδή στην 
ουσία χρησιμοποιούμε την κοινή άγνοιά μας για να φτάσουμε στα 
τραγούδια.  

Φαντάζομαι ότι μια τέτοια διαδικασία μπορεί να πάει τελείως 
στραβά σε λάθος χέρια. 

Ναι, και πολλές φορές πηγαίνει στραβά, ξέρεις. Αλλά χρειάζεσαι 
μόνο δέκα τραγούδια για να φτιάξεις έναν δίσκο, δέκα υπέροχα, 
συγκλονιστικά ατυχήματα. Πρέπει να έχεις υπομονή και να είσαι 
σε εγρήγορση για να αντιληφθείς τα μικρά θαύματα που κρύβονται 
στο συνηθισμένο. Ένα από τα μοναδικά ταλέντα του Γουόρεν είναι 
ότι ακούει τις δυνατότητες που έχει κάτι που είναι ακόμα ασχημά-
τιστο, στα σπάργανα. Είναι καταπληκτικός σ’ αυτό. Ο τρόπος που 
ακούει είναι μοναδικός. 
 Ένας από τους λόγους που συνεργαζόμαστε τόσο καλά είναι 
ότι εγώ έχω την ικανότητα να βλέπω τις λέξεις να πλέκονται γύρω 
από μια ασχημάτιστη μουσική, να συνδυάζονται, να τη νοηματοδο-
τούν. Είναι οπτική λειτουργία, να βλέπεις το τραγούδι και να του 
προσδίδεις μια πλούσια αφηγηματική διάσταση. 

Άρα, όταν το κάνεις αυτό, περνάς και πολλές ώρες στο στούντιο 
δουλεύοντας λεπτομερώς τους στίχους; 

Όχι, ποτέ. Όταν ξεκινάω να δουλεύω τους στίχους στο σπίτι, παίρ-
νουν πολύ χρόνο να γραφτούν και αφιερώνω πολλή σκέψη στη 
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μορφή, τη φροντίζω με μεγάλη προσήλωση. Όμως όταν μπαίνουμε 
στο στούντιο, γίνομαι πραγματικός χασάπης, πιάνω έναν αγαπημένο 
στίχο και του κόβω τα πόδια χωρίς δεύτερη σκέψη και με περισσή 
χαρά. Οι στίχοι παύουν να μετράνε ως κάτι ενιαίο και συμπαγές, 
μπορώ να παίξω μαζί τους, να τους διαμελίσω, να τους αναδιοργα-
νώσω. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που πλέον μπορώ να αντιμε-
τωπίζω τελείως αμείλικτα τις λέξεις μου. 

Μου φαίνεται πολύ γενναίος ή ακόμα και παράτολμος τρόπος 
δουλειάς για έναν τραγουδοποιό.  

Ο αυτοσχεδιασμός είναι ουσιαστικά μια πράξη ακραίας ευαλωτό-
τητας. Ταυτόχρονα όμως είναι ένας δρόμος προς τη δημιουργική 
ελευθερία, την ξέφρενη περιπέτεια, όπου όσα αξίζουν πραγματικά 
αναδύονται συχνά μέσα από μουσικές παρανοήσεις. Ο αυτοσχε-
διασμός μας σπάνια είναι αρμονικός. Συχνά είναι μια πάλη για κυ-
ριαρχία, μέχρι που ξαφνικά για μια στιγμή όλα ισορροπούν – λιγάκι 
σαν εραστές που τσακώνονται! 

Να υποθέσω ότι ιδιοσυγκρασιακά εσύ κι ο Γουόρεν είστε πολύ 
διαφορετικοί. 

Ναι, ωστόσο συνήθως είμαστε συντονισμένοι, κι ας εκκινούμε από 
πολύ διαφορετικές αφετηρίες. Αν, για παράδειγμα, σε κάποιο τρα-
γούδι υπάρχει κάτι μικρό που με ενοχλεί, μπορεί να νιώσω απο-
στροφή για ολόκληρο το τραγούδι, ενώ ο Γουόρεν πάντα βλέπει τη 
συνολική εικόνα, λειτουργεί πολύ πιο ενστικτωδώς από εμένα. 
Μπορεί να αντιληφθεί την ομορφιά των πραγμάτων πιο γρήγορα. 
Είναι σπουδαίο χάρισμα αυτό. 
 Έχε όμως υπόψη ότι εκείνος δεν ενδιαφέρεται για τους στίχους 
όπως εγώ, ενδιαφέρεται περισσότερο για το συναίσθημα, τον ήχο 
και τη μουσική. Από πολύ νωρίς μπορεί να πει «Πωπώ, καταπλη-
κτικό!» ενώ εγώ μέχρι τελευταία στιγμή δεν είμαι σίγουρος. Μου 
παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο να καταλήξω σε ένα τραγούδι. 
Και αυτή η διαφορά με κάποιον τρόπο δημιουργεί την κατάλληλη 
δυναμική.  
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Αν λάβουμε υπόψη ότι είσαι τόσο ταγμένος στο να βρίσκεις τις 
σωστές λέξεις, μήπως αυτή η διαδικασία απόρριψης και αποσυ-
ναρμολόγησης, μολονότι απελευθερωτική, δεν λειτουργεί σε κά-
ποια είδη τραγουδιού – π.χ. στις μπαλάντες; 

Σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο με έναν στίχο του Χαλ 
Ντέιβιντ. 

Ή και με κάποια δικά σου τραγούδια; 

Όντως, όμως έχω γράψει περισσότερα από είκοσι άλμπουμ και εί-
ναι αδύνατον να κάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα, ξανά και ξανά. 
Πρέπει να κινείσαι, τουλάχιστον κάποιες φορές, σε έναν κόσμο 
μυστηρίου, κάτω από το μεγάλο και τρομακτικό σύννεφο του 
άγνωστου της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θεωρώ πως το δημιουρ-
γικό ένστικτο προκαλεί σύγχυση και συχνά μια κάποια δυσαρμο-
νία, μια κάποια ανησυχία. Σε αφήνει γυμνό, χωρίς τις πολύτιμες 
αλήθειες σου, αμφισβητεί τη διαμορφωμένη αίσθηση του αποδε-
κτού που μπορεί να έχεις. Είναι μια δύναμη που σε οδηγεί εκεί που 
θέλει να πάει η ίδια. Όχι το αντίστροφο. Δεν την οδηγείς εσύ. 

Το ένιωσα αυτό την πρώτη φορά που άκουσα το Ghosteen. Δεν 
ξέρω τι περίμενα, αλλά πραγματικά εξεπλάγην που ήταν ένα τέ-
τοιο εννοιολογικό άλμα. 

Χαίρομαι. Όταν γράφαμε το Ghosteen ήμασταν απορροφημένοι 
σε έναν πολύ έντονο, συχνά μυστηριώδη τρόπο δουλειάς. Η ατμό-
σφαιρα στο στούντιο ήταν... δεν ξέρω… υπήρχε τρομερή συγκέ-
ντρωση, επικρατούσε μια ανησυχία, ήταν παράξενα. Δεν ξέρω αν 
μπορώ να το εκφράσω πλήρως, αλλά πιστεύω ότι η μεγάλη ομορ-
φιά του Ghosteen έγκειται τελικά στην εύθραυστη σχέση που εί-
χαμε και εγώ και ο Γουόρεν με τα τραγούδια αλλά και στην εύ-
θραυστη ψυχική μας ισορροπία. 

Φαίνεται, με την καλή έννοια. 

Ο Γουόρεν τότε ήταν σε παράξενη φάση, τον βασάνιζαν κάποια 
δικά του προβλήματα κι εγώ προσπαθούσα, πώς να το πω, δεν 
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ξέρω, να επικοινωνήσω με τους πεθαμένους, μάλλον. Ήταν μια 
παράξενη, στοιχειωμένη περίοδος –ήμασταν συνέχεια στο στού-
ντιο, δουλεύαμε, προσπαθούσαμε να κοιμηθούμε, δουλεύαμε, προ-
σπαθούσαμε να κοιμηθούμε– και απ’ όλη αυτή τη σύγχυση προέ-
κυψε αυτή η αλλόκοτη, υπέροχη, καθαγιασμένη μουσική. 

Η πνευματική ένταση είναι απτή. Η μουσική του δίσκου αυτού 
αποπνέει μια αίσθηση ανάτασης, σχεδόν εξύψωσης του πνεύματος. 

Υπήρχαν πνεύματα γύρω μας, αυτό είναι βέβαιο. Ήξερα ότι φτιά-
χναμε κάτι δυνατό και συγκινητικό και αυθεντικό. Ήμουν σίγου-
ρος. Ενώ αντίθετα το Skeleton Tree δεν μου έβγαζε ιδιαίτερα νόημα, 
ακόμα κι όταν το ακούσαμε ολόκληρο μια τελευταία φορά στο 
στούντιο. Ήταν πολύ κοντά στην εποχή του θανάτου του γιου μου 
και δεν μπορούσα να νιώσω οτιδήποτε ή να σκεφτώ καθαρά. 

Κατανοητό. 

Ναι, και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα ακούω το Ghosteen με κάποιο 
δέος. 

Δεδομένου του πόσο διαφορετικό ήταν το Ghosteen απ’ ό,τι είχε 
προηγηθεί, ανησυχούσες για την υποδοχή που θα είχε; 

Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, 
αλλά μάλλον σε κάποιον βαθμό το περίμενα ότι θα διχάσει. Περιο-
δεύαμε όταν κάναμε ένα preview στο YouTube με κάποιες υπέρο-
χες συνοδευτικές εικόνες. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, αλλά θυμάμαι 
ότι έκατσα να διαβάσω τα πρώτα σχόλια και ήταν πολύ άσχημα! 
Πραγματικά απαίσια – «Τι μαλακία!» και «R.I.P Νικ Κέιβ» και 
emoji εμετού, τέτοια πράγματα. Οπότε νόμιζα ότι ο δίσκος θα πή-
γαινε άπατος. Ήταν πολύ επώδυνο. Ύστερα όμως άρχισαν οι κρι-
τικές και άλλαξαν τα πράγματα. Ήταν λες και ο κόσμος άλλαζε 
γνώμη, όσο άκουγε το άλμπουμ και συνδεόταν μαζί του. Και αυτό 
συνεχίστηκε. Από τους κριτικούς έτυχε πολύ καλής υποδοχής. 
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Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις την ατμόσφαιρα αυτού του 
δίσκου χωρίς να καταφύγεις σε λέξεις όπως «κατάπληξη» και 
«χαρά», οι οποίες παραδόξως τον υποτιμούν. 

Ως προς τη στιχουργική διαδικασία, ήταν συναρπαστικό που κα-
τάφερα να βρω στίχους αυτοσχεδιάζοντας στο στούντιο, στίχους 
που δεν θα είχα βρει ποτέ γράφοντας μόνος στο γραφείο μου. Ή-
ταν πολύ όμορφο. 

Ωραία, πες μου, για παράδειγμα, έναν στίχο που μόνο μ’ αυτόν 
τον τρόπο θα μπορούσες να βρεις. 

Ένα προφανές παράδειγμα είναι στο «Spinning Song», όπου επα-
ναλαμβάνω το And I love you και μετά ακολουθεί το Peace will come. 
Δεν θα μπορούσα να έχω γράψει κάτι τέτοιο στο χαρτί, παρ’ όλα 
αυτά, μπορεί και να είναι το αγαπημένο μου σημείο στον δίσκο. 
Παλιότερα, αυτοί οι στίχοι δεν θα έμπαιναν καν στο τραγούδι – στον 
αιώνα τον άπαντα! Δεν θα υπήρχε χώρος γι’ αυτούς ή, ακόμα και 
αν υπήρχε, δεν νομίζω ότι θα είχα το θάρρος ή την αυτοπεποίθηση 
να τους τραγουδήσω. Είναι πολύ απότομοι και ακατέργαστοι. 

Ναι, και έχουν κι ένα στοιχείο πνευματικής έκστασης. 

Αρχικά είχα μια πολύ δυνατή στιχουργική ιδέα για τον δίσκο, η 
οποία βασιζόταν σε μερικές εκστατικές εικόνες. Έβλεπα τον δίσκο 
σαν μια σειρά πολύ έντονων εικόνων που συνδέονταν μεταξύ τους. 
Όταν λέω ότι τον έβλεπα, το εννοώ κυριολεκτικά. 

Εννοείς ότι είδες τα πάντα σε κάποιο όραμα; 

Είχα μια εικόνα στο μυαλό μου, που δεν έλεγε να φύγει: ένας 
άντρας που στεκόταν στην ακτή ανάμεσα σε πανικόβλητα ζώα· οι 
λόφοι φλέγονταν, ζώα αλυχτούσαν και τρέχανε πέρα δώθε, θαλάσ-
σια πλάσματα πηδούσαν έξω απ’ το νερό και πνεύματα παιδιών 
ανέβαιναν προς τον ήλιο. Ήταν μια φρενήρης επαναλαμβανόμενη 
παραίσθηση, που μου προκαλούσε εν μέρει φρίκη, κι εν μέρει  
αγαλλίαση, και κάπως ρίζωσε στη φαντασία μου. Ξαπλωμένος το 
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βράδυ στο κρεβάτι έβλεπα αυτές τις εικόνες να περνούν μπροστά 
μου στη σειρά, η μια μετά την άλλη. 

Αυτό συνέβη πριν αρχίσεις να γράφεις τα τραγούδια; 

Μπορεί να είχα γράψει μερικούς πρόχειρους στίχους, αλλά σί-
γουρα πέρασε πολύς καιρός μέχρι να αρχίσω να φτιάχνω τον δίσκο. 
Μάλιστα έγραψα ένα μεγάλο, εξωφρενικά περιγραφικό γράμμα 
σχετικά μ’ αυτό στον αδερφό μου, τον Τιμ, που δεν είναι από τα 
άτομα με τα οποία συζητώ συνήθως δημιουργικές ιδέες. Αλλά 
ήμουν ενθουσιασμένος! Του είπα ότι είχα δει τον δίσκο και ότι θα 
επικεντρωνόταν σε μια παραισθητική εικόνα: άγρια φλεγόμενα 
ζώα που τρέχουν πέρα δώθε σε μια ακτή, μια σκοτεινή δύναμη, 
μισή λεβιάθαν-μισή παιδί, κάτω από τη θάλασσα και παιδιά που 
ανεβαίνουν προς τον ήλιο. Τη βρήκε κάπως παράξενη, ξέρεις, την 
τρελή φιλοδοξία του όλου εγχειρήματος. 

Άρα λοιπόν στο στούντιο ξεκίνησες να περιγράφεις ή να ανακα-
λείς αυτές τις οραματικές εικόνες; 

Ναι. Για μένα, οι εικόνες ήταν το έναυσμα και συνέχισαν να έχουν 
κεντρική σημασία στον δίσκο. 

Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ότι ξεκίνησες από εικόνες κι όχι 
από λέξεις, από το οπτικό κι όχι από το γραπτό. 

Ναι, πράγματι, τον τελευταίο καιρό, μία μόνο φωτεινή εικόνα μπο-
ρεί να είναι πιο συναρπαστική από την ίδια την αφήγηση – μια 
πολύ ζωντανή εικόνα, στον πυρήνα ενός τραγουδιού, ή και πολλών. 

Και τοποθετώντας αυτή την κεντρική εικόνα σε περισσότερα από 
ένα τραγούδια βάζεις σε πρώτο πλάνο για τον ακροατή όσα σε α-
πασχολούν στιχουργικά; 

Τώρα που το λες, ναι! Η επανάληψη μιας εικόνας ή μιας σειράς 
εικόνων που ακολουθούν τα τραγούδια και αλλάζουν νόημα ανά-
λογα με το πλαίσιο είναι σε μεγάλο βαθμό ο λόγος που ο δίσκος 
έχει αυτή την παράξενη, αλλόκοτη αίσθηση, σχεδόν ένα déjà vu και 
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μια πορεία προς έναν σκοπό. Τα τραγούδια δίνουν την αίσθηση ότι 
συνομιλούν μεταξύ τους. Όμως αυτό που ήθελα να κάνω πραγμα-
τικά στο Ghosteen ήταν να δημιουργήσω μια μοναδική στιγμή ιδω-
μένη από διάφορες οπτικές γωνίες. Αλλά δεν το κατάφερα απόλυτα. 

Ποια ήταν αυτή η μοναδική στιγμή; 

Δεν είμαι βέβαιος. Ίσως πιο πολύ να ήταν ένα ερέθισμα, και τα 
τραγούδια να αντίκριζαν αυτό το ερέθισμα από διαφορετικές οπτι-
κές γωνίες. Για μένα το Ghosteen είναι στην ουσία μια επική ιστο-
ρία, η οποία δημιουργήθηκε από μια στιγμή που αιχμαλώτισα κι 
είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψω. Είναι μια εκστατική, πνευ-
ματική δήλωση που αναδύεται από μια συνηθισμένη στιγμή. 

Μάλιστα, άρα πρόκειται μάλλον για μια συνηθισμένη στιγμή και 
όχι μια επιφοίτηση; 

Ακριβώς. Και ίσως η κεντρική εικόνα να είναι στατική – ο στίχος 
στο «Spinning Song» που λέει You sitting at the kitchen table 
listening to the radio. Η εικόνα από μόνη της δεν είναι φυσικά 
αξιοσημείωτη, αλλά για μένα κάθε άλλο παρά συνηθισμένος είναι 
αυτός ο στίχος, γιατί είναι η τελευταία ανάμνηση που έχω από τη 
Σούζι πριν χτυπήσει το τηλέφωνο και μάθουμε ότι ο γιος μας είχε 
πεθάνει. Είναι μια κοινότοπη εικόνα, αλλά εγώ τη βρίσκω υπερβα-
τική, γιατί είναι η τελευταία αρραγής ανάμνηση της γυναίκας μου. 
Στην ουσία το Ghosteen αναδύεται από εκείνη τη στιγμή γαλήνης, 
ηρεμίας και απλότητας, λίγο πριν καταρρεύσουν τα πάντα. Είναι 
πολύ δύσκολο να το εξηγήσω, αλλά νομίζω πως κάτι κατάφερα. 

Υπάρχουν στίχοι στο Ghosteen όπου η εικονοποιία είναι τόσο 
ζωντανή και ονειρική, που μοιάζει σαν να μεταφέρεις τις ασυνεί-
δητες σκέψεις ή τα όνειρά σου. Ή ίσως να εισέρχεσαι σε ένα άλλο 
κομμάτι της συνείδησής σου; 

Χαίρομαι που το συζητάμε αυτό, επειδή και για μένα είναι σκέτο 
μυστήριο, εντούτοις βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που κάνω πλέον 
ως τραγουδοποιός. Όπως σου είπα, είχα ένα σωρό τρομερά 
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ζωντανές εικόνες στο μυαλό μου πολύ πριν γράψω το Ghosteen. 
Μετά, όταν άρχισα να γράφω στο σπίτι, άλλες εικόνες, πιο συγκε-
κριμένες εμφανίστηκαν: ένας άντρας που οδηγούσε με το αυτοκί-
νητό του μέσα από τη φωτιά· ένα φτερό που στροβιλιζόταν και 
ανέβαινε προς τα πάνω· μια ανάμνηση από ένα ξενοδοχείο στη 
Νέα Ορλεάνη όπου συλλάβαμε τα παιδιά μας εγώ κι η Σούζι· ο 
Χριστός στην αγκαλιά της μητέρας του, ο λεβιάθαν να κινείται 
κάτω από το νερό. Αυτές ήταν οι εικόνες που αναδύονταν όσο έ-
γραφα, απηχώντας η μια την άλλη. Αν δεις τα σημειωματάριά μου, 
αυτές οι ξεκάθαρες εικόνες εμφανίζονται ξανά και ξανά – ένα σκο-
τωμένο ζώο στον δρόμο, που ζωντανεύει και σηκώνεται μέσα στα 
αίματά του, οι τρεις αρκούδες, μια μητέρα που πλένει τα ρούχα του 
παιδιού της. Αυτές οι εικόνες έγιναν ο σκελετός πάνω στον οποίο 
δομήθηκε ο δίσκος. Ανακύπτουν ξανά και ξανά μες στον δίσκο, 
μαζί με την ιδέα του αποδημητικού πνεύματος, του Ghosteen, που 
περνάει από εικόνα σε εικόνα και από τραγούδι σε τραγούδι, και 
τα δένει όλα μεταξύ τους σαν νήμα. Για μένα, ο δίσκος έγινε ένας 
φανταστικός κόσμος όπου θα μπορούσε να βρίσκεται ο Άρθουρ. 

Όπου ίσως θα μπορούσες να καλέσεις το πνεύμα του; 

Πιστεύω ότι το Ghosteen –η μουσική και οι στίχοι του– είναι ένα 
επινοημένο μέρος όπου το πνεύμα του Άρθουρ μπορεί να βρει κα-
ταφύγιο ή ανάπαυση.  
 Σον, αυτή η ιδέα είναι πολύ εύθραυστη και επιδέχεται αμφισβή-
τηση, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι το πνεύμα του κατοικεί σ’ αυτό 
το έργο. Και δεν το εννοώ καν μεταφορικά, κυριολεκτώ. Είναι μια 
ιδέα που δεν την έχω διατυπώσει ξανά, αλλά τον νιώθω να περι-
πλανιέται ανάμεσα στα τραγούδια. 

Αρά όχι σαν φανταστική προβολή; Σαν κάτι πολύ περισσότερο. 

Όχι, όχι φανταστική. Κυριολεκτική. Αλλά είναι μια λεπτή αίσθηση 
και ως ιδέα εύκολα καταρρίπτεται. Δεν ξέρω, μου είναι κάπως δύ-
σκολο να το συζητάω. 
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Κατανοητό. Πάντως τραγούδια όπως το «Sun Forest» και το 
«Hollywood» μοιάζουν σχεδόν με όνειρα. 

Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν θεωρώ ότι έχουν υπερ-
ρεαλιστικά στοιχεία, πράγμα που υπονοείται όταν λες ότι μοιάζουν 
με όνειρα. Υπάρχει ακριβές νόημα ακόμα και πίσω από τις πιο 
θραυσματικές εικόνες που κατέληξαν στα ολοκληρωμένα τραγού-
δια. Είναι μια σειρά από εικόνες, που δένουν μεταξύ τους και δη-
μιουργούν κατά μία έννοια την «επικράτεια του αδύνατου». Για 
μένα λοιπόν έχει τεράστια σημασία να βρίσκω το νόημα πίσω από 
μια συγκεκριμένη εικόνα. 

Άρα ένας στίχος ή ένα ολόκληρο τραγούδι μπορεί να αποκαλύψει 
το νόημά του εκ των υστέρων; 

Ναι. Δεν είναι πάντα «πρώτα το νόημα, μετά η εικόνα». Για την 
ακρίβεια, τον τελευταίο καιρό συχνά συμβαίνει το αντίστροφο. 
Υπάρχουν στιγμές που τραγουδάω έναν στίχο που έγραψα και ξαφ-
νικά συνειδητοποιώ το νόημά του «Α, μάλιστα! Αυτό θέλει να πει». 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι του έχω αποδώσει κάποιο τυχαίο νόημα. 
Το νόημα ήταν πάντα εκεί, κρυμμένο στο τραγούδι και περίμενε 
να αποκαλυφθεί. 

Έχεις εμπιστοσύνη στον στίχο δηλαδή, ότι κάποια στιγμή θα  
αποκαλύψει το νόημά του. 

Ναι. Ακριβώς. 

Περισσότερο απ’ ό,τι όταν γράφεις ένα ολοκληρωμένο τραγούδι 
στο χαρτί και το ηχογραφείς; 

Ναι, πολύ περισσότερο. Και μου πήρε πολύ καιρό να το πετύχω 
αυτό και να έχω την αυτοπεποίθηση να το κάνω. Απαιτεί μια κά-
ποια σιγουριά να εμπιστεύεσαι έναν στίχο που είναι ουσιαστικά 
μια εικόνα, ένα όραμα – ένα άλμα πίστης στην επικράτεια της φα-
ντασίας σου. Ελπίζω ότι η εικόνα θα με οδηγήσει κάπου αλλού, σε 
κάποιο μέρος που θα είναι πολύ πιο αποκαλυπτικό και αληθινό  
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απ’ ό,τι ένας πιο κυριολεκτικός στίχος. Είναι ζήτημα πίστης. Επί-
σης έχει ενδιαφέρον ότι συχνά, όταν γράφω έναν στίχο που εκ-
φράζει μια εικόνα, κάτι συμβαίνει στο σώμα μου καθώς περι-
γράφω με λέξεις αυτή την εικόνα. Έχω μια σωματική αντίδραση 
στον στίχο, η οποία δείχνει τη σπουδαιότητά του στο ευρύτερο 
πλαίσιο.  

Σε επηρεάζει δηλαδή σε σωματικό επίπεδο; 

Ναι. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για έναν πολύτιμο στίχο όταν το 
σώμα μου αντιδρά ανάλογα. Είναι σχεδόν μια ερωτική σαγήνη – μια 
αναλαμπή! Ταυτόχρονα, μπορεί να μην είμαι καν σίγουρος τι ση-
μαίνει, οπότε ουσιαστικά μιλάμε για μια διαίσθηση. Στο τέλος, η 
εικόνα βρίσκει το νόημα της ακόμα κι αν πρόκειται απλώς για ένα 
συναίσθημα. Είναι σημαντικό να λειτουργεί έτσι ο στίχος –να ανα-
ζητά τον πρόθεσή του– γιατί είναι πολύ δύσκολο να τραγουδάς 
κάθε βράδυ κάτι που δεν έχει συναισθηματική αξία. Ένας ανειλι-
κρινής στίχος συνήθως εκφυλίζεται όσο τον τραγουδάς· ένας ειλι-
κρινής στίχος συσσωρεύει νόημα. 

Άρα, ουσιαστικά, πρέπει να καταλάβεις το βαθύτερο νόημα ενός 
στίχου ή ενός τραγουδιού πριν το παρουσιάσεις στον κόσμο. 

Ναι, ειδάλλως ο ψεύτικος στίχος, ο στίχος χωρίς νόημα, πάντα θα 
σε αιφνιδιάζει όταν τον τραγουδάς. Κάθε φορά που είμαι στη 
σκηνή και τραγουδάω το συγκεκριμένο τραγούδι, θα σκέφτομαι 
«Να τος πάλι ο κωλοστίχος!» Είναι η ίδια αίσθηση που έχεις όταν 
κλέβεις έναν στίχο, κάτι που όλοι κάνουμε πότε πότε. Ή μπορεί 
να σημειώσεις τον στίχο κάποιου άλλου, επειδή τον βρίσκεις ωραίο, 
και να καταλήξει κάπως σε ένα τραγούδι. Λες «Θα τον αλλάξω 
αργότερα», αλλά δεν τον αλλάζεις. Και μετά, κάθε φορά που τρα-
γουδάς αυτό το τραγούδι, βλέπεις τον στίχο να έρχεται κατά πάνω 
σου σαν σαμποτέρ! Σε αποσυντονίζει τρομερά. Δεν είναι πολλοί 
τέτοιοι στίχοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι και σε κυνηγούν σαν κατάρα. 
  




