Ευγνωμοσύνη

4.2.2016

Δεχτείτε τα συλλυπητήρια μου
Ωστόσο ο θάνατος δεν είναι βέβαιο αν συνέβη στο παρόν
(Αυτό ήταν μόνο η δική μου αίσθηση, μετά από κάποια τυχαία σχετικά γεγονότα, που υπέδειξαν
πως η καρδιά του κοινωνικού μορφώματος δεν κτυπάει)
Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι βέβαιο το εάν ποτέ είχε συμβεί η γέννηση
Είναι σκληρή η μοναξιά
Τους πλησιάζεις
Δέχεσαι να θυσιάσεις ένα μεγάλο μέρος του θέλω σου, στο βωμό του πρέπει τους
Αλλιώς δε σε κάνουν παρέα
Αναγκάζεσαι λοιπόν να ετεροπροσδιοριστείς
Δεν είσαι αυτός που επιθυμείς,
αλλά εκείνος που πρέπει
Όταν πια έχεις συνηθίσει σε αυτόν τον μελαγχολικό συμβιβασμό, τότε γίνεσαι μάρτυρας μίας
χυδαίας αντιμετώπισης
Ενώ ακολουθείς τους δρόμους τους και επάνω που πας να αισθανθείς ότι -έστω μερικώςκατάφερες να παντρέψεις τα θέλω σου με τα πρέπει τους, εκείνοι βρίσκουν τρόπους να σε
μειώσουν και να σε απορρίψουν
Όσο μεγαλύτερη η αξία σου,
τόσο πιο έντονη η μείωση και η απόρριψη
Δε νομίζω ότι το κάνουν επίτηδες -τουλάχιστον συνειδητά
Απλώς, το επίπεδό τους είναι τόσο χαμηλό που δεν μπορούν να συλλάβουν την ποιότητα και ως εκ
τούτου, η όλη τους στάση είναι υψοφοβική
Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την απόρριψη εποικοδομητικά
Είναι η ευκαιρία σου για απελευθέρωση
Πρέπει να μετατρέψεις το θυμό που αισθάνεσαι γι΄ αυτούς σε ευγνωμοσύνη
Στ΄ αλήθεια πρέπει να τους ευγνωμονείς
Χωρίς να το θέλουν, σε βοηθούν
Κι αυτό γιατί η ανάγκη σου για συνύπαρξη σε είχε κάνει να πιστέψεις πως αυτό το κράμα επιθυμίας
και υποχρέωσης ήσουν εσύ
Μπορεί να σου’ μοιαζε, μα δεν ήσουν εσύ
Τώρα, αν θες, μπορείς να προχωρήσεις ελεύθερος
Ανεξάρτητα από τα πρέπει και τις κρίσεις τους
Έχεις κάθε δικαίωμα
Δεν έχεις καμία υποχρέωση να αποδείξεις τίποτα σε αυτούς
Μοναδικό σου χρέος είναι να ζήσεις και να δημιουργήσεις, με βάση αυτό που σου λέει η ψυχούλα
σου
Και όταν θα έχεις κτίσει αρκετά,
τότε να αφεθείς σε έναν όμορφο θάνατο,
που θα ακολουθήσει μία βέβαιη ύπαρξη
Και άσε τους άλλους και την κοινωνία να πεθαίνουν καθημερινά, χωρίς να έχουν γεννηθεί
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