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Το έχεις δει να συμβαίνει στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, ουκ ολίγες φορές.

(Μπορείς να ξεχάσεις τον Kevin Spacey και τις ονειρώξεις του με την τσαχπίνα φίλη της
κόρης του, Mena Suvari στο American Beauty;). Το έχεις ακούσει να συμβαίνει στο γνωστό
του γνωστού σου. (“Τον άμοιρο. Που πήγε και έμπλεξε”, είχες σκεφτεί τότε). Που να ήξερες
όμως ότι θα συνέβαινε και σε σένα.

Ότι ο έρωτας για μια μικρούλα θα σου χτυπούσε την πόρτα, θα σου έκλεβε την καρδιά με
ένα της νάζι και το μυαλό με τις σφριγηλές καμπύλες της.

Προτού κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέπτη και αρχίσεις να αναρωτιέσαι πώς εσύ που
πάντα είχες σώας τα φρένας έγινες ξαφνικά στα 40, 50, 60 σου ένας γεροξεκούτης,
διάβασε εδώ όλα όσα πρέπει να έχεις κατά νου για την κατά πέντε, δέκα, δεκαπέντε ή
ακόμη και είκοσι χρόνια νεότερη υποψηφία αγαπημένη σου. Τα θετικά και τα αρνητικά
δηλαδή της σχέσης με μία πολύ μικρότερή σου γυναίκα, προτού κάνεις ένα βήμα το οποίο
μπορεί να μετανιώσεις.
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Η καλή όψη του νομίσματος

Είναι όμορφη, νέα, σέξι

Φυσικό και επόμενο λοιπόν τα πάντα πάνω στο κορμί της να είναι και να φαίνονται τέλεια.
Να είναι σφριγηλά στην αφή και στο ύψος τους στα μάτια σου.

Το σεξ μαζί της θα είναι απολαυστικό

Περιττό να σου πούμε ότι ναι, οι φαντασιώσεις σου θα βγουν αληθινές. Το πιθανότερο είναι
ότι το σεξ μαζί της θα είναι όπως το έχεις φανταστεί και ότι αυτό το κορμάκι θα σε στείλει
στα ουράνια, χαρίζοντάς σου -το πιθανότερο- το καλύτερο σεξ της ζωής σου. Λες να
υπερβάλουμε;
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Θα ξανανιώσεις

Και μετά απ' όλα αυτά γίνεται να μην ξανανιώσεις; Να μην αισθανθείς πέντε, δέκα, ακόμη
και είκοσι χρόνια νεότερος; Φύσει αδύνατον. Άλλωστε, μία κατά πολύ νεότερή σου γυναίκα
μπορεί να σε κάνει λιγάκι πιο χαμογελαστό, ανέμελο, ξένοιαστο και χαλαρό, μιας και
κάπως έτσι είναι και η ίδια.

Δεν θα έχει -το πιθανότερο- στο μυαλό της το γάμο

Είτε έχεις βγει από έναν ταλαιπωρημένο έγγαμο βίο, είτε είσαι ορκισμένος εργένης, το
τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να ξεκινήσεις να βγαίνεις με μία γυναίκα που ξέρεις ότι
αργά ή γρήγορα θα θέλει πολλά απ' όσα μπορείς και θέλεις να της δώσεις. Μια «μικρούλα»
αυτό που επιθυμεί στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της είναι να είναι καλά και να περνάει
καλά με τον σύντροφό της. Κι αυτό είναι ακριβώς κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.

Η κακή όψη του νομίσματος

Χάσμα γενεών θα υπάρχει πάντα
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Κοινώς, είσαι εκείνος που θα έχει το πάνω χέρι στη σχέση. Εκείνος που θα κινεί τα νήματα,
εκείνος που θα μετρά περισσότερο, λόγω κύρους, εμπειριών και απ' ότι φαίνεται,
οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης. Και όσο περισσότερα είναι τα χρόνια που σε
χωρίζουν από το αντικείμενο του πόθου σου, τόσο θα μεγαλώνει, αντί να γεφυρώνεται, το
χάσμα ανάμεσά σας.

Η σχέση σας μάλλον δεν θα είναι κοινωνικά αποδεκτή

Αν είσαι πάνω από 30 και το κορίτσι με το οποίο βγαίνεις είναι και δεν είναι 20, έχει και δεν
έχει πατήσει τα 18, τότε όλοι θα σε βλέπουν σαν τον «Δράκο» της γειτονιάς και να μας
συμπαθάς, αλλά άδικο δεν θα έχουν. Χάθηκαν οι γυναίκες; (Ρητορική ερώτηση, δεν
περιμένουμε απάντηση). Αν πάλι εκείνη είναι 20 με 25, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα
(περνάς και δεν περνάς το τεστ, σε κοιτούν και δεν σε κοιτούν περίεργα στο μπαρ), ενώ αν
είναι 25+ παίζεις μπαλίτσα άνετα. Ή τουλάχιστον, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε.

Μην περιμένεις η ωριμότητα να είναι στα ατού της
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«Πραγματικά, είναι πολύ ώριμη για την ηλικία της», λες στους κολλητούς σου, αλλά κανείς
δεν πιστεύει εσένα και τις αυταπάτες σου. Μία κατά πολλά χρόνια νεότερή σου γυναίκα
μπορεί να είναι όμορφη, ερωτική, έξυπνη, αλλά ώριμη σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης
και έμπειρη. Και πώς περιμένεις να είναι, όταν δεν έχει προλάβει καλά – καλά ακόμη να
βιώσει καταστάσεις, που σε αναγκάζουν να ενηλικιωθείς και να πάρεις τη ζωή στα χέρια
σου. Για παράδειγμα, το να έρθει αντιμέτωπη με την απόλυση ή να μαζέψει τα κομμάτια της
μετά από ένα επώδυνο χωρισμό. Εσύ μπορεί όλα αυτά να τα έχεις ζήσει και να τα έχεις
αφήσει πίσω σου -ή έστω να προσπαθείς, εκείνη όμως;

Πιθανότατα να περιμένει πολλά περισσότερα από σένα

Συνήθως, μια νεαρή γυναίκα επιλέγει να κάνει σχέση με έναν πολύ μεγαλύτερό της άντρα,
πρώτον γιατί, θεωρεί ότι οι άντρες της ηλικίας της είναι «αγοράκια» και δεύτερον γιατί,
πιστεύει ότι εσύ που έχεις τα χρονάκια σου θα είσαι ώριμος, ευκατάστατος και τζέντλεμαν.
Ένας σύγχρονος Πυγμαλίων που θα την κρύψεις κάτω από τις φτερούγες σου για να την
προστατεύσεις και να της δείξεις τον κόσμο. Και... ζήσαν αυτοί καλά κι εκείνη... μάλλον
χωρίς εσένα, καθώς οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες της, για τους άντρες εν γένει,
κατακρημνίστηκαν στο πρώτο ραντεβού.
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Το πόρισμα: Τι κάνεις; Τα βάζεις κάτω, ξεκαθαρίζεις το πώς έχει η κατάσταση μέσα σου και
γιατί όχι και μαζί της, εκφράζοντάς της τους προβληματισμούς σου και επανεξετάζεις τις
προτεραιότητές σου. Αν τα συναισθήματα είναι δυνατά και αισθάνεσαι ότι είναι αμοιβαία,
προχώρα και μη μασας, έχοντας όμως στο πίσω μέρος του μυαλό σου όλα τα παραπάνω.
Ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.

Δες ακόμα: men

πηγή:askmen.gr
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