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Ζλλειψθ ανοχισ ςτθ δίχωσ λόγο αντοχι, οδθγεί ςτθν αποχι 

Κι όμωσ 

 

Ζνα μζροσ μου μόνο βρίςκεται εδϊ 

Ζνα μικρό μζροσ 

Το ςφμπτωμα είναι θ αίςκθςθ απουςίασ 

Μοιάηω αφθρθμζνοσ και αδιάφοροσ 

Είμαι ςε ζνα ςθμαντικό βακμό απϊν 

 

Το ότι ζνα μεγάλο μζροσ μου απουςιάηει δεν είναι κάτι καινοφριο 

Το ότι θ μιςι μου καρδιά βρίςκεται ςτα παιδιά μου είναι κάτι το οποίο, όχι μόνο 

ζχω αποδεχτεί ωσ μζροσ τθσ πραγματικότθτασ που δθμιοφργθςα, αλλά και το ζχω 

αγαπιςει ωσ μζςο που μου δίνει τθ δυνατότθτα να ζχω ςτθν πραγματικότθτα αυτι 

ζνα μζροσ τουσ 

 

Το καινοφριο δεν ζρχεται λοιπόν από αυτό 

Νομίηω ότι αυτι θ αίςκθςθ απουςίασ ζχει κορυφωκεί διότι κουράςτθκα να 

υπομζνω τα ςυνεχόμενα προβλιματα, που φανερά πλζον ςυντάςςονται απζναντι 

ςτθ ςυνζχειά μου, δομϊντασ ζνα αδιαπραγμάτευτο και απολφτωσ δικαιολογθμζνο 

άγχοσ 

Η αντοχι μου απζναντι ςε αυτό το άγχοσ είναι που ζχει μειωκεί, αναγκάηοντάσ με 

να προτιμϊ ςε ζναν βακμό να απουςιάηω από αυτι τθν πραγματικότθτα και κατ’ 

επζκταςθ και από αυτό το άγχοσ 

Για τθν ακρίβεια, δεν είναι θ αντοχι μου που αδυνατεί 

Αυτι αιςκάνομαι πωσ ζχει και μπορεί ακόμα πολφ να αντζξει 

Μα είναι θ ανοχι μου απζναντι ςε αυτι τθν χωρίσ λόγο και νόθμα αντοχι, που ζχει 

αυξθκεί, επίςθσ ςε βακμό αδιαπραγμάτευτο 

Δε βρίςκω πια τον λόγο να ανζχομαι να αντζχω όλο αυτό το βάροσ, τθ ςτιγμι που 

όποια κι αν είναι κάκε φορά θ εξζλιξθ, καμία ελπίδα δεν καρποφορεί 

Ποιοσ ο λόγοσ να υπομείνεισ ζνα άγχοσ, όταν το φωσ παραμζνει μακριά; 

Ο λόγοσ αντοχισ απζναντι ςτο άγχοσ, αλλά και ο λόγοσ φπαρξισ του είναι ακριβϊσ θ 

ςκζψθ των πικανϊν αλλαγϊν τθσ πραγματικότθτασ 

Ο φόβοσ του να χάςεισ κάτι, ι θ ελπίδα ότι κα το αποκτιςεισ 

Μα, ςτθ δικι μου περίπτωςθ, δεν ζχω τθν ευτυχία να δικαιοφμαι να ελπίηω … οφτε 

καν να φοβάμαι 

Μετά από τόςο καιρό, θ κατάςταςθ παραμζνει αναλλοίωτθ 

Μοιραία λοιπόν, προτιμϊ να απζχω 

Με απαςχολεί λιγότερο θ πραγματικότθτα 

Δεν το κάνω ςυνειδθτά 

Απλά, δεν βρίςκω λόγο να ςυνειδθτοποιϊ ςυνεχϊσ το μθ μεταβλθτό 



 

Κι αφοφ είναι ζτςι, τότε γιατί γράφω; 

Ποιοσ ο λόγοσ να περιγράψει κανείσ κάτι τόςο ςτάςιμο, που μοιάηει νεκρό; 

Γράφω διότι τθν ίδια ςτιγμι που αντιλαμβάνομαι αυτι τθν τάςθ 

αποςταςιοποίθςθσ, δεν κζλω να τθν αφιςω να ολοκλθρωκεί 

Είναι ζνα μζροσ τθσ πραγματικότθτασ που αγαπάω 

Ζνα μζροσ τθσ που κζλει να με κρατιςει 

Ζνα μζροσ μου 

Είναι ο ιλιοσ μου 

το φωσ μου 

το κορίτςι μου 

Είναι θ ηωι μου 

Κράτα με ηωι μου 

Κράτα με 


