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16/9/2015

Σας το΄ πα;
Το παράθυρο του νέου κελιού μου δεν έχει σίδερα
Κοιτάζω ελεύθερα
«Ελεύθερα» όσο μου επιτρέπει η ανθρώπινη όραση και αντίληψη
Το νέο μου κελί είναι μεγαλύτερο
Το έχω αγαπήσει διότι έχει μία πόρτα που ποτέ δεν κλειδώνει
Ανοίγει προς τα μέσα, για να μπει μέσα του και μέσα μου
ο Λόγος της συνέχειας, που είναι αυτό το ιερό «συν-»
(Αν και τα επισκεπτήρια κρατούν πολύ περισσότερο χρόνο και είναι πολύ συχνότερα, δυστυχώς δεν
κρατούν για πάντα
κι ούτε κρύβουν τα πάντα)
Ανοίγει προς τα έξω, για να βγω, όποτε μου έρθει και να κινηθώ ελεύθερα
«Ελεύθερα» όσο μου επιτρέπει η ανθρώπινη διάσταση και δυνατότητα
Γενικά περπατάω πολύ -όπως και στην παλιά μου φυλακή-
ή, στις μακρινές αποστάσεις, παίρνω τις κλούβες, που εδώ όμως είναι διαφορετικές, διότι είναι
τόσες πολλές και τόσο συχνές, που νομίζει κανείς ότι μπορεί να κινείται ελεύθερα
Όμως και πάλι, το «ελεύθερα» είναι μία πλάνη
Οι δυνατότητες κίνησης και επιλογών γενικότερα, αν και μοιάζουν άπειρες, στην πραγματικότητα
είναι συγκεκριμένες
Συνιστούν και αυτές μία φυλακή
Μεγαλύτερη μεν, αλλά φυλακή

Για όσους τυχόν σπεύσουν να μου καταλογίσουν ότι, παρότι αποφυλακίστηκα, παραμένω
φυλακισμένος στην κατάθλιψη, τους λέω ότι το δίκιο τους δεν αναιρεί το δικό μου, διότι:

 Στη νέα μου φυλακή, οι συγκρατούμενοί μου δε με
θέλουνε
Τους γράφω στ΄ αρχίδια μου
Μου φτάνει που έχω τον εαυτό μου
Κι όμως, το ότι δεν με θέλουνε δημιουργεί πρακτικά προβλήματα, όπως π.χ. το εργασιακό, που
φέρνει το οικονομικό
Στην παλιά μου φυλακή, είχα ένα σωρό δουλειές
Έκανα το μπακάλη, το φαρμακοποιό, το λογιστή, το μουσικό και πάνω απ΄ όλα το μαλάκα
Τώρα δεν χρειάζεται να κάνω το μαλάκα,
Όμως είναι αδύνατο να μην βυθίζομαι στη θλίψη, όταν δεν παράγω για να ζήσω

 Στην παλιά μου φυλακή, είχα, όσο κι αν φαίνεται
παράξενο, μία συναισθηματική ασφάλεια, που τώρα απουσιάζει
Πώς να μην πέσει σε κατάθλιψη ένας μπαμπάς, όταν ενώ πια δεν υπάρχουν σίδερα να τον κρατούν
μακριά από τα παιδιά του, αυτός είναι υποχρεωμένος να τα υψώνει μόνος του, λόγω της γαμημένης
πραγματικότητας που αυτός ο ίδιος δημιούργησε;

Υ.Γ.:  Σας το΄ πα;
Σήμερα είναι 16/9
Πάνε επτά χρόνια
Με μισώ


