
για το τέλος του έρωτα στο τέλος του χρόνου*

σπαράγματα 
 

Αυτός που μένει μόνος του είναι ο πιο ευάλωτος. 
Πράγμα που τον κάνει ταυτόχρονα πιο ευέξαπτο (fragile) και πιο απαιτητικό (bisognoso). 
 
Είναι πιο εύκολο να «τιμωρηθεί» παρά να «τιμωρήσει». Ή, έστω, πιο πιθανό να 
«μετανιώσει» παρά να προκαλέσει τη «συγγνώμη». 
 

Η μεταμέλεια είναι πάντα η αχίλλειος πτέρνα των σχέσεων. Αυτός που την εκφράζει 
χάνει την αξιοπρέπεια (ή τον εγωισμό) του. Είναι στο χέρι του άλλου αν θα αισθανθεί 
«νικητής» ή θα κάνει, κι εκείνος, την υπέρβαση που του αναλογεί.  
 
Ο αέρας του νικητή είναι πάντα χρήσιμος για την αυτοεκτίμηση.  
Η υπέρβαση ανοίγει δυνατότητες. Εκεί που νιώθεις πως έχασες κάτι από τον εαυτό σου, 
αν ο άλλος ακολουθήσει, νιώθεις πως κέρδισες σε βάθος και οικειότητα. 
 

Η οικείωση προκύπτει μόνο μέσα από τις αδυναμίες μας «σε αμοιβαία θέα». Ποτέ από 
την «επίδειξη ισχύος». Το αν κάποιος το βάλει στα πόδια, βλέποντας τον άλλο να πέφτει, 
είναι δικαίωμά του. Μα χάνει διαπαντός και το δικαίωμα της βυθομέτρησης. 
 

Στον βυθό ελλοχεύει πάντα η «μέθη του δύτη». Όσοι συχνά καταβυθίζονται το ξέρουν, 
γι’ αυτό και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη -από τους άλλους- τους άλλους: είναι το οξυγόνο 
που θα τους κρατήσει στη ζωή. Δύσκολο να εξηγηθεί αυτό με τρόπο που να μη φαίνεται 
«παρασιτικό» σε όσους έχουν συνηθίσει να πλέουν ασφαλείς.  
 
«Οι άνθρωποι σμίγουν και χωρίζουν γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρόμος να 
γνωριστούν» (Λειβαδίτης). 
Ο πιο δύσκολος και ο πιο απαιτητικός…  
Αυτός που μένει μόνος του δεν έχει να χάσει τίποτα. Γι’ αυτό τον παίρνει ρισκάροντας 
ακόμη και να ξεσχιστεί, ακόμη και να χαθεί. Να φανερωθεί γυμνός η αλήθεια του 
μπροστά στον αγαπώμενο. 
Ο άλλος έχει να χάσει, και προσέχει. Αν ο δρόμος δεν είναι βατός, αν εκτρέπεται σε 
κακοτράχαλα, υπάρχει πάντα ο πίσω δρόμος, της επιστροφής. Στο γνωστό. Στο ανώδυνο. 
Είναι κι αυτή μια στάσις· νοιώθεται. 
 
Αυτός που μένει μόνος του, την επόμενη μέρα, δεν ξέρει πώς να αισθανθεί. 
Αντιλαμβάνεται την απώλεια σαν απώλεια γενικότερα των αισθημάτων. Βρίσκεται, λες, 
εν κενώ. Σαν να απλώνεται γύρω του, σχεδόν προστατευτικά, ένα κουκούλι θλίψης. Η 
ζωή, ιδωμένη από εκεί, φαίνεται αλλιώτικη, παράξενη, σχεδόν μια «ξένη υπόθεση».  
 
Η επόμενη μέρα είναι ένα φυσερό που διογκώνει τον χρόνο σαν μια τεράστια φούσκα, 
που χωράει μέσα της τα πάντα και τίποτα. Η επόμενη μέρα φαίνεται σαν να μη τελειώνει 
ποτέ. Καταπίνει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, και ξανά το πρωί, το μεσημέρι, το 
βράδυ, και ξανά και ξανά… 
 
Κάποτε τα πράγματα ξαναβρίσκουν τον «ρυθμό τους». Και κάποτε, τον «τρελό ρυθμό 
τους». Ό,τι απομένει από εκείνη την «παλιά ιστορία» σχεδόν δεν το μαθαίνει κανείς. 
Τόσο άδηλα, τόσο απαραγνώριστα χωνεύεται στη ζωή του καθενός που γίνεται αόρατο, 
ανύπαρκτο. Και έτσι κερδίζει την αθανασία: μένει άφθαρτο. 
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* Δημοσιεύτηκε στο περιοδ. Λωτός (Δωδεκανήσου), τχ. 27, Μάρτιος 2009. 


