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- Ι - 
Αυτός είναι ένας ανάπηρος 
πριν όμως ήταν άνθρωπος. 
Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. 
έρχεται, 
καθώς κάθε παιδί γεννιέται. 
Πήρε φροντίδα απ’ τη μητέρα του, 
ανάμεσα σε ήχους χαράς γιατί δεν ήξερε. 
Μεγάλωνε μέρα τη μέρα, 
σαν κάθε παιδί. 
Καθισμένος μπροστά στο παράθυρο 
είδε το χαρταετό ψηλά στον αέρα 
να ανεβοκατεβαίνει ελεύθερος κυματίζοντας 
γεμάτος χρώματα. 
Ήθελε να πάει, μα δεν μπορούσε. 
 
Σαν το χαρταετό κι εσύ. 
Ήθελες να απελευθερωθείς απ’ το σκοινί και να το κόψεις. 
 
- ΙΙ - 
Για το δικό του μεγάλο γεγονός, 
φόρεσε παπούτσια με δέματα που τα έδεσε μόνος του. 
Τυλιγμένα με σίδερα γύρω στις δυο πλευρές τους, 
άχρηστα πόδια που δύσκολα κινούνται 
ατροφικά και ανάπηρα. 
Προσπαθεί να σπάσει το σχοινί του χρωματιστού χαρταετού και σκέφτεται 
τον εαυτό του. 
Ένοιωσε πως το σχοινί τεντώθηκε… 
 



- ΙΙΙ - 
Μεγάλωνε, 
όταν ήταν έξω απ’ το σπίτι του, 
ήταν τα πράγματα αντίθετα 
άρχισε να συνειδητοποιεί πως έκαιγαν τα φώτα. 
Όπως ακριβώς τα παιδιά σου… 
Οι μέλισσες χορεύουν με τα λουλούδια… 
Οι πεταλούδες… 
Τα αφεντικά μπορούν να παίζουν με τα σκυλιά τους… 
Κυκλοφορούν ελεύθερα οι γάτες… 
Ο άνεμος κουνά φυσώντας τα δέντρα… 
Τότε είδε τη ζωή. 
Ήθελε να πάει, μα δεν μπορούσε. 
Ήθελε να πάει μόνος του, να μην τον πάρουν. 
- Γιατί; δεν μπορούσε να καταλάβει. 
Πώς μπορούσαν αυτά να κινούνται από μόνα τους. 
Θυμήθηκε ξανά το χαρταετό, 
Να κόψει το σκοινί, να φτιάξει 
χρωματιστούς χαρταετούς. 
 
- ΙV - 
Έδωσε στην αγάπη τον εαυτό του. 
Ένα μεγάλο μέρος της ημέρας 
το ξόδευε 
στο κρεβάτι του – το αγάπησε… 
Εκεί που ακουμπούσε το κεφάλι του κάθε βράδυ 
το μαξιλάρι του – το αγάπησε… 
Τρία δωμάτια στο σπίτι του γυρνούσε 
με τροχοκάθισμα – το αγάπησε… 
Υποχρεώθηκε να κουβαλά 
τα βαριά, μαύρα παπούτσια και τ’ αγάπησε… 
Αγάπησε και τα καρτούν που έβλεπε ξανά τα ίδια στην τηλεόραση… 
Απ’ το παράθυρο είδε το γαλανό ουρανό, 
τα γκριζόασπρα σύννεφα, 
τις αστραπές να ξεπηδούν απ’ τη μαυρίλα, 
να σχίζουν με θόρυβο τον ουρανό και να τον τρομάζουν, 
στο γυάλινο παράθυρο, είδε βροχή να πέφτει 
κι αγάπησε τις στάλες της… 
Και προσπαθώντας να σπάσει το σχοινί που κράταγε τον αστείο 
χαρταετό αγάπησε τα χρώματα… 
 



- V - 
Δουλεύοντας τη σκέψη, 
ψάχνοντας την ερμηνεία, 
άρχισε να συγκρίνει. 
Αλλά δεν μπορούσε να πει αυτά που σκεφτόταν. 
Αν και τον πίεζαν να πει, 
- δεν καταλαβαίνεις, του είπαν. 
Σκεφτόταν, μα δεν μπορούσε να μιλήσει! 
Και είδε κάτι, και άρχισε να βλέπει. 
Και άκουσε κάτι, και άρχισε να ακούει. 
Δεν ήθελε. 
Να βλέπει και ν’ ακούει,  
δεν μπορούσε να δει, ούτε ν’ ακούσει! 
 
- VΙ - 
Έμαθε να γράφει. 
Μόνος του, δεν του έδειξε κανένας. 
Και μέσα από τη σκέψη που βάθυνε και πλάτυνε άρχισε να γράφει βιβλίο, 
τη νύχτα κάτω απ’ το πάπλωμα, κρατώντας 
την πένα στο χέρι του, 
με φως από άλλα φανάρια, 
έγραφε μυστικά. 
 
- VIΙ - 
Άφθονη αγάπη έδινε όταν ήταν καλά, 
αγάπησε τους ανθρώπους. 
Όμως οι άνθρωποι δεν έχουν πια ανθρωπιά, ίσως 
κι αγάπη, έχουν όλοι ξεχάσει την αγάπη. 
Μα δεν τα παράτησε, 
και δεν αγάπησε. 
Είναι ο καθένας και το κάθε τι. 
Αυτός τις θάλασσες, τα δέντρα, τα ζώα 
μπορούσε να συνεχίσει να αγαπά. 
Βέβαια, εκτός αυτού, προσπαθούσε ακόμα να σπάσει το σχοινί του αστείου 
χαρταετού με τα πολύχρωμα φτερά. 
 



- VIIΙ - 
Μια μέρα το μυστικό αποκαλύφθηκε έξω στο δρόμο, 
εκεί που κάθε μέρα ανυψώνονται διαμερίσματα 
περνώντας μέσα από το πράσινο, 
και φτάνουν στα πεζοδρόμια, 
άλλοτε πέφτοντας, άλλοτε σηκώνοντας.  
Το τελευταίο μοντέλο φάνηκε στο δρόμο, 
άκουσε τους ήχους της μηχανής του αυτοκινήτου να στριγγλίζουν, 
ανάπνεε τα καυσαέρια του. 
Έμεινε μόνος του, 
προσπαθώντας να κόψει το σχοινί της φαντασίας, 
με τους πολύχρωμους χαρταετούς. 
Τον πήραν σπίτι, όπου έμενε. 
- Ζήσε μόνος σου, του είπαν 
- Μόνος του δεν μπορούσε να το καταλάβει. 
Θυμήθηκε το όνειρο με το χαρταετό ξανά. 
Να κόβει το σχοινί, να φτιάχνει 
χρωματιστούς χαρταετούς. 
Ήθελε να κόψει το σχοινί σου, μα δεν μπορούσε. 
 
- ΙX - 
Κατέφυγε στην αγάπη όταν ήταν καλά. 
Το βιβλίο άρχισε να μιλά γι’ αυτά που αγαπούσε, 
με την πένα στο χέρι 
με φως από άλλα φανάρια, 
έγραφε μυστικά. 
 
- X - 
Ο φανταστικός χαρταετός 
είδε ξανά τον ουρανό. 
Να κόψει το σχοινί, να φτιάξει 
χρωματιστούς χαρταετούς. 
Ήταν αυτός ο ίδιος. 
Αλλά… 
Με κομμένο σχοινί, 
ο χαρταετός άρχισε να χορεύει ελεύθερος. 
Έμοιαζε να ακούει σε κάλεσμα. 
Πόσο ήθελε κι αυτός να κόψει το δικό του σκοινί. 
Πέτα χαρταετέ, 
του ζήτησε να γευτεί τη λευτεριά. 
 



- XΙ - 
Δεν ήθελε κάτι τέτοιο, 
μια τόσο λίγη ζωή. 
Μόνος του σηκώθηκε απ’ το κρεβάτι… 
Μόνος του κάθισε στο αυτοκίνητο… 
Ακολούθησε το χαρταετό. 
Δεν άκουσε βήματα, 
έπεσε… σηκώθηκε… 
Δεν άκουσε το πεζοδρόμιο, 
έπεσε… σηκώθηκε… 
Γιατί δεν άκουσε τους γεμάτους δρόμους 
έπεσε… σηκώθηκε… 
Και – δεν άκουσε ότι δεν μπορεί να τριγυρνά, 
έπεσε… σηκώθηκε… 
Ήδη είχε κόψει το σχοινί. 
 
- XIΙ - 
Κάτω απ’ το μαξιλάρι σου 
βρίσκεται το βιβλίο που μιλά για την αγάπη. 
Έχει την εικόνα του χαρταετού που πέτυχε να κόψει το σχοινί του. 
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