Αγαπάς για ν’ αγαπάς
Απηή ηελ ηζηνξία ηε ιέσ πάληα, ηελ έρσ γξάςεη θαη πνιινί από ζαο ηελ έρεηε αθνύζεη ρηιηάδεο
θνξέο, κ' αξέζεη όκσο ηόζν πνιύ. Σην κάζεκα ηεο Αγάπεο έλα θνξίηζη είπε έλα βξάδπ:
«Ξέρω γιαηί απελπίζομαι ηόζο ζστνά. Είναι γιαηί θέλω να με αγαπούν όλοι κι ασηό δεν είναι
ανθρωπίνως δσναηόν. Θα μπορούζα να είμαι ηο πιο ζοσμερό, ηο πιο γεσζηικό, ηο πιο ζσναρπαζηικό
ροδάκινο ηοσ κόζμοσ και να προζθέρομαι ζε όλοσς. Υπάρτοσν όμως άνθρωποι ποσ είναι αλλεργικοί ζηα
ροδάκινα. Ασηοί θα θελήζοσν ίζως να γίνω μπανάνα» .
Πόζν ζπρλά δε γηλόκαζηε κπαλάλεο γηα άιινπο, πνπ ζέινπλ ξνδάθηλα! Τη ζιηβεξή θξνπηνζαιάηα.
Γίλαη πξνηηκόηεξν λα πεηο ζηνλ άιιν:
«Λππάκαη πνιύ πνπ δελ κπνξώ λα είκαη κπαλάλα, ζα ην ζεια πνιύ λα ήκνπλα κπαλάλα γηα ζέλα.
Βιέπεηο όκσο, είκαη ροδάκινο».
Καη μέξεηε ηη ζα ζπκβεί; Αλ πεξηκέλεηε αξθεηά, ζα βξείηε θάπνηνλ πνπ ηνπ αξέζνπλ ηα ξνδάθηλα.
Καη κεηά ζα κπνξείηε λα δήζεηε ζαλ ξνδάθηλν θη όρη ζαλ κπαλάλα, ζθεθηείηε ράζηκν ελέξγεηαο πνπ έρεη
θαλείο πξνζπαζώληαο λα γίλεη κπαλάλα όηαλ είλαη ξνδάθηλν!
«Όηαλ αγαπάο, θηλδπλεύεηο λα κελ έρεη αληαπόθξηζε ε αγάπε ζνπ». Δελ είλαη θαθό απηό. Αγαπάο γηα
λ’ αγαπάο, θη όρη γηα λα πάξεηο αληαπόδνζε - απηό δελ είλαη αγάπε.
«Όηαλ ειπίδεηο, θηλδπλεύεηο λα πνλέζεηο». Καη «Όηαλ δνθηκάδεηο, θηλδπλεύεηο λα απνηύρεηο».
Κη όκσο πξέπεη λα ξηζθάξεηο, γηαηί ε κεγαιύηεξε αηπρία ζηε δσή είλαη λα κε ξηζθάξεηο ηίπνηε.
Όπνηνο δε ξηζθάξεη ηίπνηε, δελ θάλεη ηίπνηε, δελ έρεη ηίπνηε θαη δελ είλαη ηίπνηε. Μπνξεί λ' απνθεύγεη
ηνλ πόλν θαη ηε ιύπε, αιιά δε καζαίλεη, δε ληώζεη, δελ αιιάδεη, δελ αλαπηύζζεηαη, δε δεη θαη δελ αγαπά.
Γίλαη δνύινο αιπζνδεκέλνο κε ηηο βεβαηόηεηεο θαη ηνπο εζηζκνύο ηνπ. Έρεη μεπνπιήζεη ην κεγαιύηεξν
αγαζό ηνπ, ηελ αηνκηθή ηνπ ειεπζεξία. Μόλν ν άλζξσπνο πνπ ξηζθάξεη είλαη ειεύζεξνο.
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