
Υπάρχει Ζωή χωρίς μουσική; 

Της Ιωάννας Μοντιέρο, 23 χρονών 10/02/2011  

  

  

Είμαι 23 χρονών πια, ήδη στο 5ο έτος μιας σχολής που μου μοιάζει απρόσωπη. 

Γιατί μπήκα; 

Γιατί έκανα το μεγαλύτερο σφάλμα της ζωής μου. Άκουσα ανθρώπους που νόμιζα ότι 

θέλουν την ευτυχία μου. Δεν τους κατηγορώ, μεγάλωσαν και εκείνοι σε δύσκολες 

εποχές. Όμως ήθελαν την οικονομική μου αποκατάσταση, όχι την ηρεμία της ψυχής 

μου . Άραγε ποιός φταίει για την υπέρμετρη ανάγκη του ανθρώπου για χρήμα; 

«Καλά μουσική θα σπουδάσεις; Πόσα λεφτά βγάζουν οι μουσικοί;»    

Αλλά βρισκόμουν σε σύγχυση. Ούτε οι δικοί μου άνθρωποι δεν με ξέρουν. Μπήκα 

στην αδιάφορη για μένα σχολή,  οποία δεν θα τελειώσω σύντομα, όμως μετάνιωσα, 

μετάνιωσα για τον καιρό που ζούσα ρομποτοποιημένη. 

Όπου και αν κοιτάξεις το χρήμα είναι παντού και πάνω από όλα. Το κυνηγάς και σε 

κυνηγάει. Και τι μένει, αν τα καταφέρεις; Ένας άνθρωπος με χρήματα, με πάρα 

πολλά «χαρτάκια» που μπορούν να του αγοράσουν ότι υλικό αγαθό θέλει. 

Ακόμα και άνθρωποι της ηλικίας μου σκέφτονται έτσι. Γιατί έτσι μεγαλώνουμε. 

Χωρίς πολλά χρήματα δεν πας στο club που είναι κυριλέ και έτσι δεν νιώθεις και εσύ 

κυριλέ. 

Χωρίς πολλά χρήματα δεν παίρνεις την τσάντα LV αυθεντική και έτσι αν 

κυκλοφορήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές θα δεις τα βλέμματα να εστιάζουν στην 

χωρίς-μάρκα τσάντα σου. 

Χωρίς πολλά χρήματα δεν θα έχεις δικό σου καινούριο αμάξι και έτσι η τύπισσα που 

κοιτάς θα ξενερώσει – και πάει  λέγοντας. Χάθηκε όλο το νόημα. Μόνο άγχος για την 

απόκτηση παραπάνω χρημάτων. Για μια ζωή ταγμένη στον υπερκαταναλωτισμό και 

το κύρος. Μέχρι και ο έρωτας μετριέται σε χρήματα. Κάνω λάθος; 

Δεν απαξιώνω τα χρήματα, όμως πλέον αδιαφορώ και γυρίζω την πλάτη, σε όσους 

χάνουν την ψυχή τους για να τα αποκτήσουν, σε όσους κυνηγάνε πάντα τα παραπάνω 

χρήματα απ’ όσα χρειάζονται. 
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Εγώ θα είμαι ευτυχισμένη όταν θα παίζω μουσική στον σταθμό, όχι όταν θα είμαι στο 

γραφείο και θα παίζω με αριθμούς. 

  

Άλλωστε για μένα, όπως είπε και ο Νίτσε, «χωρίς μουσική, η ζωή θα  ήταν ένα 

λάθος» 
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