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Τσαλακωμένα φτερά

Κάθε μεσημέρι όταν τελειώνω το σχολείο, παρατηρώ ένα 18χρονο αγόρι 
να είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Περπατά στους δρόμους με ένα μπουκάλι 
ποτό και σέρνεται σα φίδι. Αδύναμο, χλωμό, απόμακρο…

Είχα ακούσει πολλά για εκείνον. Ήξερα πως έπαιρνε ναρκωτικά. Μια μέρα 
αποφάσισα να τον βοηθήσω αλλά δεν τόλμησα. Δεν είχα τη δύναμη να τον 
αντιμετωπίσω. Ίσως φοβόμουν κιόλας.

Γυρνώντας στο σπίτι μια μέρα μίλησα στους γονείς μου για την ιστορία 
αυτού του παιδιού και έμειναν άναυδοι. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι συ-
νέβαινε ανάμεσά μας αυτό και δεν το γνώριζαν. Προσπάθησα να τους δώσω 
πολλές λεπτομέρειες και μου είπαν πως εκείνοι θα μάθαιναν κάποια πράγ-
ματα. Καθίσαμε στον καναπέ και προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση στο 
πρόβλημα του παιδιού.

Ξάφνου ένα πουλάκι έπεσε στην αυλή μας. Έτρεξα προς τα εκεί. Παρό-
λο που ήταν μικρό, είδα την πορεία που διέγραφε η πτήση του. Το πήρα 
στα χέρια μου και διαπίστωσα ότι είχε λίγο τσαλακωμένο το ένα φτερό. 
Μας κοίταξε μετά, με όλο παράπονο. Οι γονείς μου νόμιζαν πως το είχε 
σπάσει αλλά μόλις τους το έδειξα με πίστεψαν και προσπαθήσαμε να το 
φροντίσουμε.

Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε μια ιδέα. Να το δώσουμε στο άγνωστο αγόρι 
να το φροντίσει.



Όμως το αγόρι δεν φάνηκε για τις επόμενες μέρες. Δεν έμαθα ποτέ τι έπα-
θε εκείνη την περίοδο. Προσπάθησα να βρω το τηλέφωνό του μέσω άλλων 
παιδιών αλλά μάταιη η προσπάθειά μου.

Δεν ήθελα να σκέφτομαι το χειρότερο μα δεν μπορούσα. Στο μυαλό μου τρι-
γυρνούσαν μυριάδες σκέψεις.

Η αγωνία μου είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της.
Ένα πρωινό συνάντησα μια φίλη του. Μου είπε πως δε θέλει να βγαίνει έξω 

πια. Εγώ με τα λόγια της στενοχωρήθηκα πολύ αλλά δεν το έβαλα κάτω. Της 
ζήτησα τη διεύθυνσή του και εκείνη μου την έδωσε.

Ζήτησα την άδεια από τους γονείς μου να τον επισκεφτώ και μου είπαν 
πως θα τον επισκεφτούν και εκείνοι.

Έφτασα έξω από το σπίτι του. Ήταν βαμμένο σε χρώμα καφέ και είχε κάτι 
κόκκινες ρίγες.

Μπήκα μέσα, αφού η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ο εσωτερικός χώρος ήταν απα-
ράδεχτος. Ήταν βαμμένος σε χρώμα μοβ σκούρο και τα έπιπλα επίσης μοβ 
πολύ σκούρα. Το σπίτι ήταν πολύ σκοτεινό. Άμα δεν ήξερα ότι κατοικείται θα 
έλεγα ότι ήταν στοιχειωμένο.

Τα αγόρι  ήταν ξαπλωμένο και τα μάτια του, κρυμμένα από τα ατημέλητα 
μαλλιά του. Το δωμάτιο του είχε αφίσες, σκούρα χρώματα και μοβ έπιπλα. 
Πώς να μη βλέπει τη ζωή σκοτεινή με τέτοια χρώματα στην καθημερινότητά 
του; 

Το ρώτησα γιατί δεν βγαίνει έξω πια και μου απάντησε πως δεν έχει όρεξη 
να κουνήσει ούτε το χέρι του.

Του είπα επίσης πως η ζωή είναι ωραία, για να τη χαραμίζει στο κρεβάτι 
του χωρίς λόγο. Μου απάντησε με παράπονο και απορία πως για αυτόν δεν 
θα μπορούσε να είναι ωραία, αφού οι γονείς του τον εγκατέλειψαν στη γιαγιά 
του και από τότε που πέθανε μένει μόνος σε ένα μονότονο σπίτι χωρίς κανέ-
ναν για συντροφιά και με όνειρα για τη ζωή τσαλακωμένα.

Με αυτά τα λόγια του μου ράγισε την καρδιά και έτσι αυθόρμητα, χωρίς 
άλλη σκέψη, τον ρώτησα αν θέλει να μείνει μαζί με μένα και τους γονείς μου. 
Έτσι θα έχει και αγάπη και συντροφιά και ένα φωτεινό σπίτι. Τον συμβούλε-
ψα μάλιστα, παρόλο που είμαι μικρή, πως πρέπει να πιστεύει στα όνειρά του 
γιατί μόνο τότε κάποιος δεν εγκαταλείπει τη ζωή του.

Οι γονείς μου χάρηκαν με την αποφασιστικότητά μου και έτσι δεν αρ-
νήθηκαν και το παιδί απάντησε θετικά και τότε θυμήθηκα αμέσως το μικρό 
πουλάκι με το τσαλακωμένο φτερό που δεν είχε σπάσει και του το έδωσα να 
το προσέχει και του ευχήθηκα να βλέπει πάντα το ποτήρι της ζωής μισογεμά-
το και όχι μισοάδειο.

Οι ημέρες στο σπίτι κυλούσαν ωραία. Το νεαρό παιδί έβγαινε βόλτες στην 



αυλή και το όμορφο πουλάκι ανάρρωνε μέρα με τη μέρα. Το αγόρι είχε κολ-
λημένο ένα χαμόγελο στα χείλη του.

Πριν από δύο μήνες νιώθαμε πως το αγόρι ήταν σαν ένα μικρό πουλάκι 
με τσαλακωμένα φτερά. Τώρα πιστεύουμε πως μετατράπηκε σε έναν μεγάλο 
αετό με δυνατά φτερά.

Ξαφνικά μια μέρα μας είπε:
— Ευχαριστώ για όλα όσα μου προσφέρατε αλλά πρέπει να πάρω τη ζωή 

μου στα χέρια μου, να βρω μια δουλειά και να αναζητήσω τις ρίζες μου. Θα 
πάρω μαζί μου τις καλύτερες  αναμνήσεις και αν δεν σας πειράζει θα πάρω και 
το πουλάκι για να συνεχίσω να το φροντίζω.

Τον αποχαιρετίσαμε και του είπαμε ένα τεράστιο ΜΠΡΑΒΟ για τη γεν-
ναία απόφασή του.

Είμαστε σίγουροι πως το 18χρονο αγόρι θα ζήσει τη ζωή του όμορφα, 
έντονα, χαρούμενα και ποτέ πια τα όνειρά του δεν θα είναι τσαλακωμένα!!!!


