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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Οι παρακάτω επεξηγήσεις απευθύνονται στους ηθοποιούς και συντελεστές της παράστασης, σε 

μια προσπάθεια να γίνουν εύκολα και γρήγορα αντιληπτές οι προθέσεις και η σημασία του 

κειμένου. Κάποια από αυτά που αναφέρονται είναι κρυμμένα και δύσκολα ανιχνεύσιμα στο 

κείμενο. Έχει μεγάλη σημασία να τα αντιληφθούν οι συντελεστές, αλλά το τι θα γίνει τελικά 

φανερό στο κοινό μπορεί να είναι διαφορετικό. Πρόκειται για μια παράσταση που δεν στοχέυει 

στην εγκεφαλική κατανόηση, αλλά στο να νιώσει ο θεατής τις καταστάσεις και τα συναισθήματα 

«συνειρμικά» και με το θυμικό του. 

 

Εντροπία: Η δύναμη η οποία κινεί όλα τα συστήματα/οργανισμούς προς την αταξία/καταστροφή. 

Η ένοια που εγγυάται πως ότι και να κάνει ο άνθρωπος, ή οποιαδήποτε άλλη δύναμη, τα πάντα 

στο τέλος θα σαπίσουν. Θα χαθούν. Θα πεθάνουν. Όλα κινούνται αμετάκλητα προς τον θάνατο, 

επειδή η εντροπία αυξάνει με την πάροδο του χρόνου. Όσο μεγαλύτερη είναι η εντροπία ενός 

συστήματος ή οργανισμού, τόσο μεαγλύτερες είναι οι πιθανότητες να έρθει σε αταξία, δηλαδή 

πλήρη παύση της λειτουργίας του. Τόσο κοντύτερα στον θάνατο, δηλαδή. 

Κάθε φορά που στο κείμενο υπάρχει η ένδειξη ΕΝΤΡΟΠΙΑ, σημάινει πως σταματάει η ροή και 

υπάρχει μόνο εικόνα και ήχος στην σκηνή. Όλα τα δωμάτια φωτίζονται διαφορετικά, χωρίς να 

συμβαίνει τίποτα σε αυτά. Ο γενικός βόμβος της Εντροπίας δυναμώνει. Όλοι σταματούν αυτό 

που κάνουν και ξεσπούν σε ένα αφύσικο, παράλογο, στρεβλό, άηχο γέλιο. Αυτό διαρκεί κάποιες 

στιγμές και ύστερα επανέρχεται η κανονική ροή του έργου. 

 

Αγόρι: Λειτουργεί σαν σύμβολο του κοινού. Δεν είναι άνθρωπος. Διαμορφώνεται από έναν σωρό 

προσωπικών αντικειμένων ανθρώπων μέσα στο κλουβί. Αυτά μπορεί να είναι το οτιδήποτε. 

Έπιπλα, παιχνίδια, ηλεκτρονικές συσκευές, χαρτιά, φωτογραφίες κτλ. Πρέπει να δημιουργηθεί 

ένας σωρός των ζωών των ανθρώπων. Όλα αυτά είναι λευκά. Στο κέντρο αυτού του σωρού 

παραμένει καλυμμένος μέχρι το τέλος όπου και αποκαλύπτεται με την αποσυναρμολόγηση του 

Αγοριού, ένας καθρέφτης. Επιλέχθηκε ο καθρέφτης σαν σύμβολο, γιατί είναι ίσως το πιο απλό 

και καθαρό ώστε να δηλώσει την παρουσία και τον αντικατοπτρισμό του κοινού στο Αγόρι. 

Οποιαδήποτε άλλη ιδέα μπορεί να λειτουργήσει επίσης, αντί του καθρέφτη. 

 

Ζωή – Θάνατος: Είναι οι παρουσιάστριες του show για τους νεκρούς. Σαν νεκρούς 

αντιλαμβανόμαστε το κοινό της παράστασης. Οι δυο τους είναι τέρατα. Δεν είναι άνθρωποι. 

Παίρνουν γυναικείες μορφές ώστε να σαγηνέψουν/μαγέψουν/μαγνητίσουν το κοινό τους στον 

μεγαλύτερο βαθμό. Τους κοροιδέυουν στα μούτρα και το απολαμβάνουν. Οι κινήσεις και η 

σωματικότητά τους είναι βασισμένες σε αυτές του τσίρκου και των κομπέρ, ωστόσο δεν είναι 

ρεαλιστικές. Πρέπει να είναι μεγενθυμένες, στρεβλές, ως και γελοίες. Να ακροβατούν στα όρια 

του ψέυτικου και της κοροϊδίας προς το κοινό, μαζί με την λαγνεία/αποπλάνηση/σαγήνη. Έχουν 

κυρίως αργούς ρυθμούς και εκεί υποβόσκει η απειλή τους. Είναι πολύ στυλιζαρισμένες.  

 

Χορός: Έχει τον ρόλο της Εντροπίας στο έργο. Όσο προχωράει η δράση, γίνεται όλο και πιο 

βίαιος/άγριος/καταστροφικός, κυρίως προς το Αγόρι, και στον 3ο Γύρο αρχίζει να επηρεάζει και 

τα δωμάτια. Είναι οι σκλάβοι/δούλοι/τσιράκια της Ζωής και του Θανάτου. Η δράσεις τους είναι 

βασισμένες στην πορεία από την (μητρική) αγάπη προς τον βιασμό. Πώς καταλήγει να σε 

εξαναγκάζει/εγκλωβίζει/καταστρέφει. Έτσι στον 1ο Γύρο φροντίζουν/περιθάλπτουν το Αγόρι σε 

βαθμό γελοιότητας, στον 2ο Γύρο περνάνε από την αγάπη στην βία και στον 3ο Γύρο καταλήγουν 

να το βιάζουν. Σωματικά όλο αυτό κινείται στις γραμμές του χοροθεάτρου, βασισμένο όμως σε 

πραγματικές δράσεις. Δεν πρέπει να αποδοθεί ρεαλιστικά, αλλά περισσότερο η 

ποιότητα/χρώμα/ενέργεια/αισθήματα των δράσεων αυτών. Βασίζεται στην αισθητική του τσίρκου. 

Σε αντίθεση με τις Ζωή – Θάνατο, ο Χορός είναι γρήγορος, έντονος και αιχμηρός. Ιδανικά 

πρόκειται για 7 άτομα, αλλά μπορεί να δουλέψει και με 5. 
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Μάνα: Η μάνα του Αγοριού. Έχει χάσει τον γιο της. Δεν έχει ιδέα αν ζει ή αν έχει πεθάνει. 

Αποφασίζει να θαψει το φανταστικό σώμα του, σε μια προσπάθεια να ξορκίσει την θλίψη της. 

Να αρχίσει να ξανακυλά η ζωή της. Να αντιστρέψει την Εντροπία. Είναι κυρίως πρόσωπο του 

λόγου. Δεν έχει έντονη σωματική δράση, πέρα από τον 3ο Γύρο. Είναι χαμένη/αέρινη. Χωρίς 

θέληση για ζωή. Σχεδόν νεκρή. 

 

Νεκροθάφτης: Είναι η θλίψη της Μάνας, ή μια προβολή του εαυτού της. Καθ όλη την διάρκεια 

του έργου κάνει σωματικές δράσεις βασισμένες στις αληθινές προθέσεις και δυναμικές της 

Μάνας. Πρέπει να δηλώνουν την βία που έχει μεσα της η Μάνα και την ανάγκη της να βλάψει 

τον εαυτό της, να ξεσκίσει τις σάρκες της κτλ. Λειτουργεί εικαστικά σαν πλάσμα. Βρίσκεται σε 

περίεργες θέσεις. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ρεαλιστικός. Σε αυτό το πλάσμα απευθύνει η 

Μάνα τα λόγια της. Φοράει μάσκα γιατρού πανώλης για να προστατευθεί από την αρρώστεια της 

Μάνας, που είναι η θλίψη της. 

 

Καθηγητής: Είναι το Αγόρι στο μέλλον. Μελετάει τον χρόνο ώστε να καταφέρει να γυρίσει πίσω 

και να μην φάει την Κόρη, την αδερφή του. Συμβολίζει τον απόλυτα εγκλωβισμένο άνθρωπο. 

Επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια λόγια. Τα λόγια αυτά ακούγονται αναλοίωτα μόνο στον 1ο Γύρο. 

Δεν μας ενδιαφέρει τόσο να καταλάβει το κοινό ακριβώς την σημασία τους, καθώς πρόκειται για 

επιστημονικές έννοιες, αλλά περισσότερο να νιώσει την κατάσταση που βρίσκεται ο Καθηγητής. 

Κάνει μια ρουτίνα δράσεων βασισμένη στην τοποθέτηση και αφαίρεση βιβλίων γύρω του, η οποία 

μόνο στον 1ο Γύρο γίνεται αναλοίωτη. Έχει πει τα λόγια αυτά και έχει κάνει αυτήν την δράση 

άπειρες φορές στο παρελθόν, χωρίς να έχει καταφέρει να βρει λύση. Σαν συνθήκη δεχόμαστε ότι 

κάνει διάλεξη σε ένα φανταστικό ακροατήριο. Στον 1ο Γύρο κινείται σε ρεαλιστικές γραμμές. 

Στον 2ο Γύρο αρχίζουν να συμβαίνουν περίεργα/αφύσικα/στρεβλά λάθη στην ρουτίνα/κόσμο του. 

Στον 3ο Γύρο η Εντροπία του έχει φτάσει την ύψιστη τιμή και ξεσπά σε απεγνωσμένες 

προσπάθεις να απεγκλωβιστεί. Στο τελικό αυτό στάδιο το κείμενο δεν έχει καμία σημασία πια 

και θα πρέπει να λέγεται μόνο επηρεασμένο από την έντονη κούραση και σωματική κατάσταση 

του Καθηγητή, χωρίς να ακούγεται καθαρά απαραίτητα. Μπορούν να αυτοσχεδιαστούν και άλλες 

φράσεις που ξεπηδούν στον 3ο Γύρο τις οπόιες λέει ο Καθηγητής παρακινώντας τον εαυτό του να 

συνεχίσει. 

 

Γιος – Κόρη: Ο Γιος είναι το Αγόρι πριν γεννηθεί. Μαζί με την αδερφή του βρίσκονται στην 

μήτρα της Μάνας. Συμβολίζουν τις ελπίδες και τα όνειρα των ανθρώπων που ακυρώνονται. Την 

μάταιη προσπάθεια να βρουν την ιδανική ζωή. Είναι βασισμένοι στην ιδέα ότι όλα είναι μισά και 

τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του. Αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Προσπαθούν 

να ενωθούν σε ένα σώμα, γιατί μόνο έτσι θέλουν να γεννηθούν. Δεχόμαστε ότι επειδή δεν έχουν 

γεννηθεί ακόμα έχουν πλήρη γνώση του κόσμου και της ιστορίας. Έχουν τρεις άξονες. Ο πρώτος 

είναι τα κομμάτια, στα οποία αναφέρεται η επιθυμία τους να βγουν έξω. Αυτά τα ονομάζουμε 

Πλάσματα. Δεν έχουν γεννηθεί ακόμα και για αυτό δεν έχουν δικές τους προσωπικότητες και 

χαρακτήρες, παρά μόνο θραύσματα. Έτσι έχουν μια αφύσικη σωματικότητα και κίνηση. 

Χοντροκομμένη και πρωτόγονη. Θυμίζουν περισσότερο πλάσματα αδιαμόρφωτα, παρά 

ανθρώπους. Είναι μια κατάσταση απογοήτευσης και αδράνειας στην οποία μπαίνουν όταν δεν 

καταφέρνουν είτε να βρουν την ιδανική ζωή τους, είτε να ενωθούν. Βασίζεται κυρίως στο σώμα 

και όχι στον λόγο. Είναι και οι δύο αργοί και νωθροί, σαν να χάνουν όποια άλλη λειτουργεία. 

Είναι το πρώτο τους επίπεδο. Ο βασικός τρόπος με τον οποίο υπάρχουν μέσα στην μήτρα 

περιμένοντας να γεννηθούν. Ο δεύτερος άξονας είναι  το παιχνίδι που παίζουν ψάχνοτας να 

βρουν την ιδανική ζωή που θα ζήσουν. Αυτό το ονομάζουμε Ζωές. Με τη σειρά του ο καθένας 

τους προσπαθεί να βρει το είδος της ζωής που θέλει να ζήσει. Η ιδανική ζωή, είναι αυτή που 

στην ερώτηση «Σας φαίνεται οδυνηρή η ζωή» μπορεί να απαντήσει «Όχι». Σωματικά μπορούν να 

παίζουν παιχνίδια στα οποία αναχαιτίζει ή συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ο τρίτος άξονας είναι 

τα κομμάτια που βασίζονται στην ανάγκη τους να γίνουν ένα. Αυτά τα ονομάζουμε Προσευχές. 

Κύριος στόχος τους είναι να γίνουν ένα σώμα κυριολεκτικά. Αυτό το προσπαθούν πραγματικά 

με το να ψάχνουν τρόπους να ενώσουν τα σώματά τους. Σωματικά έχει χοροθεατρικές γραμμές. 
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Τα κείμενα που λένε λειτουργούν σαν παρακίνηση να συνεχίσουν, όπως μια προσευχή βοηθάει 

τους ανθρώπους να πιστέψουν πως αυτό για το οποίο προσέυχονται θα γίνει πραγματικό. Το 

μέγεθος του κειμένου και των δράσεων είναι πολύ μεγαλύτερο από τους προηγούμενους άξονες. 

 

Το / υποδεικνύει πως το εν λόγω δωμάτιο παύει να φωτίζεται. 
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1ΟΣ ΓΥΡΟΣ 
 

(Στην σκηνή υπάρχει ένα μεγάλο χρυσό κλουβί καλυμμένο με μαύρο πανί. 

Υπάρχουν μπαλόνια σε σκούρα χρώματα, μαύρα, γκρι, ασημένια, που αιωρούνται 

δεμένα με σκοινί στο πάτωμα και άλλα που κρέμονται από ψηλά. Κάπου ψηλά 

και στο κέντρο υπάρχει ένα ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Αρχίζει να λειτουργεί και 

μετράει αντίστροφα. ΒΟΜΒΟΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ. Μπαίνουν η ΖΩΗ και ο 

ΘΑΝΑΤΟΣ. Και οι δύο είναι γυναίκες. Εντυπωσιακές και όμορφες. Είναι ντυμένες 

προκλητικά. Σαν να κάνουν sex show σε τσίρκο. Ψηλά καπέλα και κοντές 

φουντωτές φούστες. Ρούχα κολλητά. Η ΖΩΗ κρατάει ένα μπαστούνι παρουσιαστή 

και ο ΘΑΝΑΤΟΣ ένα μαστίγιο.) 

 

ΖΩΗ: Τώρα πρέπει να προσέξετε. 

 

ΘΑΝΑΤΟΣ: Περιμένατε πολύ; 

 

Ζ: Τώρα πρέπει να προσέξετε. 

 

Θ: Εμείς είμαστε έτοιμοι. 

 

Ζ: Τώρα πρέπει να προσέξετε. 

 

Θ: Αυτήν την φορά θα είναι διαφορετικά. 

 

Ζ: Αυτήν την φορά όλα θα είναι σωστά. 

 

Θ: Δεν θα κάνουμε λάθη αυτήν την φορά. 

 

Ζ: Τώρα πρέπει να προσέξετε. 

 

Θ: Το είπες. Πολλές φορές. 

 

Ζ: Το παιχνίδι έχει αρχίσει τώρα. 

 

Θ: Πρέπει να έχετε μεγάλη αγωνία. 

 

Ζ: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. 

 

Θ: Ξεχνιέσαι... 

 

Ζ: Δεν χρειάζεται να περιμένετε άλλο. 

 

Θ: Έχει έρθει η ώρα. 
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Ζ: Εμείς είμαστε έτοιμοι. 

 

Θ: Δεν θα σας κρατήσουμε άλλο σε αγωνία. 

 

Ζ: Είναι βαρετή η αιωνότητα. 

 

Θ: Πολύ βαρετή. 

 

Ζ: Ανυπόφορη. 

 

Θ: Σκοτώνει. 

 

(γελούν) ΗΧΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΖΩΗΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

Ζ: Αλλά εσείς δεν θέλετε άλλο να βαριέστε. 

 

Θ: Εσείς δεν θέλετε να είστε ίδιοι με τους άλλους. 

 

Ζ: Όλους τους άλλους. 

 

Θ: Εσείς είστε διαφορετικοί. 

 

Ζ: Ξεχωριστοί. 

 

Θ: Σχεδόν ζείτε. 

 

(γελούν) ΗΧΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΖΩΗΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

Ζ: Είναι πολύ σκληρό να μην έχεις τι να κάνεις. 

 

Θ: Τι να πεις. 

 

Ζ: Συνέχεια τα ίδια πρόσωπα γύρω σου. 

 

Θ: Η ίδια μυρωδιά. 

 

Ζ: Μπόχα. 

 

Θ: Πάντα το ίδιο χώμα. 

 

Ζ: Τα ίδια σκουλήκια να σε γαργαλάνε. 

 

Θ: Το τέλος της λογικής! 
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Ζ: Και ούτε ένα χαμογελαστό αγγελάκι, όπως σου είχαν υποσχεθεί. 

 

Θ: Και ένα φέρετρο δεν είναι και το πιο βολικό πράγμα στον κόσμο. 

 

Ζ: Φρίκη. 

 

Θ: Ξέρουμε. 

 

Ζ: Νιώθουμε. 

 

Θ: Εμείς καταλαβαίνουμε. 

 

Ζ: Γι’ αυτό είμαστε εδώ εμείς. 

 

Θ: Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. 

 

Ζ: Μας αρέσει να βοηθάμε. 

 

Θ: Είναι η ζωή μας. 

 

(γελούν) ΗΧΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΖΩΗΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

Ζ: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. 

 

Θ: Ξεχνιέσαι... 

 

Ζ: Ένα αγόρι. 

 

Θ: Ένα μικρό αγόρι. 

 

Ζ: Σπαρταριστό. 

 

Θ: Φρέσκο. 

 

Ζ: Ζωντανό. 

 

Θ: Ένα αγόρι. 

 

Ζ: Όμορφο. 

 

Θ: Μικρό. 

 

Ζ: Όπως το θέλεις. 
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Θ: Κόλαση. 

 

Ζ: Υπήρξε κάποτε μια στιγμή στον χρόνο 

 

Θ: που όλα το χάιδευαν. 

 

Ζ: Δεν τολμούσε ο άνεμος να το αγγίξει 

 

Θ: μην του παρασύρει μια τρίχα μαζί απ’ τα μαλλιά. 

 

Ζ: Δεν έπεφτε πάνω του η βροχή 

 

Θ: μην του ξεθωριάσει το δέρμα απ’ το νερό. 

 

Ζ: Δεν ήθελε άλλον να φωτίζει το φεγγάρι 

 

Θ: μόνο αυτό, για να το βλέπει όλη η γη. 

 

Ζ: Και περιμέναμε. 

 

Θ: Μόνο για αυτό έκαιγε ο ήλιος 

 

Ζ: Και περιμέναμε. 

 

Θ: με φλόγες ιερές. 

 

Ζ: Έτσι όπως καιν οι ζωντανοί. 

 

Θ: Κι ήταν το μέλλον του λαμπρο. 

 

Ζ: Με φως και με ζωή δεμένο. 

 

Θ: Και δεν περιμέναμε άλλο. 

 

(ξεκαρδίζονται) ΗΧΟΣ ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΖΩΗΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

Ζ: Και το φέραμε εδώ. 

 

Θ: Μόνο για σας. 

 

Ζ: Θαυμάστε το. 

 

Θ: Απολαύστε το. 
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Ζ: Όλο δικό σας. 

 

Θ: Ένα μικρό παιδί. 

 

Ζ: Μπρος στα μάτια όλων των νεκρών του χρόνου. 

 

Θ: Μα κρατηθείτε. 

 

Ζ: Αργά – αργά. 

 

Θ: Με προσοχή. 

 

Ζ: Πρέπει να διαρκέσει η ηδονή. 

 

Θ: Πώς είμαστε από χρόνο; 

 

Ζ: Καλά. 

 

(γελούν) 

 

Ζ: Ζούσε κάποτε μια γυναίκα. 

 

(γελούν) ΗΧΟΣ ΖΩΗΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

(Μπαίνει ο ΧΟΡΟΣ. ΗΧΟΣ ΧΟΡΟΥ. Ο ΧΟΡΟΣ αποτελείται από νεκρούς. Είναι 

σκλάβοι της Ζ και του Θ. Χορογραφία/Δράση έναρξης – παρουσίασης. Περίεργα 

και αφύσικα πλάσματα που γεννιούνται. Σειρά εικόνων από διάφορες στιγμές του 

παιχνιδιού, ώστε να δηλωθεί η κυκλικότητα και η επανάληψη του. Στο τέλος οι Ζ 

– Θ τραβούν το κάλυμμα του κλουβιού και αποκαλύπτεται μέσα του ένα μικρό 

ΑΓΟΡΙ. Πρόκειται για έναν σωρό προσωπικών αντικειμένων ανθρώπων μέσα στο 

κλουβί. Μπορεί να είναι έπιπλα, παιχνίδια, φωτογραφίες, ηλεκρονικές συσκευές, 

ρούχα κτλ. Όλα είναι λευκά.)  

 

Ζ: Κοίταξέ το. 

 

Θ: Φοβάται. 

 

Ζ: Μας φοβάται. 

 

Θ: Χαζούλι. 

 

Ζ: Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. 

 

Θ: Εμείς είμαστε εδώ. 
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Ζ: Για να σε βοηθήσουμε. 

 

Θ: Να σου εξηγήσουμε. 

 

(Το Α πάει κάτι να πει, αλλά δεν βγαίνει ήχος από το στόμα του.) 

 

Ζ: Κάνε λίγο υπομονή. 

 

Θ: Σε λίγο θα τα καταλάβεις όλα. 

 

(Ο Χ σε όλη την διάρκεια της ενότητας Ζ – Θ και Α αναπτύσει μια σωματική σχέση 

μαζί του. Φροντίζει και περιθάλπτει το Α. Φτάνει σε γελοίο βαθμό. Γελοιοποίση 

της αγάπης και της μητρικής φροντίδας. ΗΧΟΣ ΧΟΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΗ.) 

 

Ζ: Είσαι τόσο όμορφο. Τόσο πολύ όμορφο. Εμένα με βρίσκεις όμορφη; (παύση) Σ’ 

ευχαριστώ. Δεν το θυμάσαι, αλλά γνωριζόμαστε. Σε ξέρω πολύ καλά. Ήμουν εκεί 

την ώρα που γεννιόσουν. Το είδα. Την γέννησή σου. Την στιγμή που η μάνα σου 

έσπρωχνε το τελευταίο πόνο από μέσα της και αντίκρυζε εσένα για πρώτη φορά, 

ήμουν εκεί. Δεν με έβλεπες. Αλλά το ένιωθες. Όταν εσύ πάλευες να ρουφήξεις 

την πρώτη σου ανάσα, εγώ στην πρόσφερα με ανιδιοτέλεια. Ήμουν εκεί για να 

ορίσω την αρχή σου. Και σε άλλες στιγμές του χρόνου. Όταν το αίμα σου, βραστό 

από εκείνον τον απύθμενο ενθουσιασμό σε σήκωνε στον αέρα και σε συντάραζε 

ολόκληρο κοχλάζοντας, ήμουν εκεί. Εγώ σου δώρισα όλες τις στιγμές που 

αψήφησες την βαρύτητα. Όλες εκείνες τις στιγμές που ένιωθες τα άκρα σου να 

μεγενθύνονται και να σε πλυμμηρίζει αυτή η ατελείωτη ελευθερία. Θυμάσαι; 

Όταν ευχόσουν με κάθε ξεχασμένη άκρη του κορμιού σου να χαθείς, να 

εξαφανιστείς γιατί δεν άντεχες μια τόσο κατακλυσμική ευτυχία. Θυμάσαι; Εγώ 

στις έδωσα. Εγώ. Τις επέτρεψα. Τόσο πολύ σε αγαπώ. 

 

Θ: Μην την ακούς. Λέει ψέμματα. Θέλει να σε μπερδέψει. Αυτό κάνει σε όλους. 

Ξεχνάει να σου πει τα υπόλοιπα δώρα της. Όλες εκείνες τις στιγμές που έβλεπες 

ολόκληρο τον κόσμο να βαραίνει πάνω σου ενώ εσύ πάλευες να συγκρατήσεις το 

σώμα σου ενωμένο. Να μην σπάσει. Να μην χαθεί. Αγνοώντας τις ρωγμές που σε 

χάραζαν απ’ άκρη σ’ άκρη. Αυτή σου πρόσφερε όλα τα δάκρυα που έχυσες. Τόν 

πόνο, θυμάσαι; Δεν μπορεί να μην θυμάσαι. Όλες εκείνες τις στιμές που τα χέιλη 

σου μάτωναν από την πίεση τραυλίζοντας ιερά το «Δεν αντέχω» σε εκείνη τις 

χρωστάς. Όλες εκείνες τις στιγμές που αγωνιζόσουν να βρεις έναν λόγο να 

σηκωθείς από το κρεβάτι σου μόνο και μόνο για να επιστρέψεις ύστερα 

φοβισμένος και να κρφτείς εκεί από όλους. Από όλα. Από όλα της τα δώρα. Από 

όλα εκείνα που σου έδωσε. Που αυτή επέτρεψε. Τόσο πολύ σε αγαπάει. (γελάει) 

Μην απελπίζεσαι. Εγώ μπορώ να σου δώσω το τέλος. Το μόνο για πάντα που 
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υπάρχει. Την έξοδό σου. Μακρυά από αυτήν και από τα δώρα της. Έξω. Για 

πάντα. Μία στιγμή. Τόσο θέλει μόνο. Και μετά θα είσαι ελέυθερος. Για πάντα.  

(Η Θ χτυπάει το μαστίγιο στο κλουβί. ΗΧΟΣ ΖΩΗΣ – ΘΑΝΑΤΟΥ.) 

 

Θ: Θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. 

 

Ζ: Μας αρέσουν τα παιχνίδια. 

 

Θ: Εσένα; 

 

Ζ: Δεν μπορεί να μην σου αρέσουν. 

 

Θ: Σε όλους αρέσουν τα παιχνίδια. 

 

Ζ: Είναι πολύ απλό, μην φοβάσαι. 

 

Θ: Θα το καταλάβεις στην πορεία. 

 

Ζ: Είσαι τόσο έξυπνο. 

 

Θ: Είναι εύκολο. 

 

Ζ: Πρέπει μόνο να επιλέξεις. 

 

Θ: Μία από τις δυο μας. 

 

Ζ: Και τότε θα βγεις έξω. 

 

(γελούν) 

 

Ζ: Δεν χρειάζεται να μας φοβάσαι. 

 

Θ: Εμείς θέλουμε το καλό σου. 

 

Ζ: Όλοι εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. 

 

Θ: Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε άλλο να υποφέρεις. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Γι’ αυτό σε φέραμε εδώ. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 
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Θ: Εσύ δεν είσαι ίδιος με όλους τους άλλους. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Οι άνθρωποι είναι στ’ αλήθεια πολύ περίεργα πλάσματα. Η μόνη τους 

ικανότητα ειναι να ξεχνούν. Ζουν τις άθλιες μικρές ζωούλες τους ξεχνώντας 

συνεχώς. Κάθε στιγμή και μια εικόνα που χάνεται στην λήθη. Νομίζουν και 

ξεχνούν.  

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Συνεχίζουν να ξεχνούν και να νομίζουν. Να ζουν. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Και όταν πια όλο αυτό το λαμπρό οικοδόμημα του κόσμου τους συνθλίβεται 

από την ανείπωτη βία που κρύβει η παραδοχή του τέλους 

 

Ζ:Θυμάσαι; 

 

Θ: Σαστίζουν, μένουν έκπληκτοι λες και θα περίμεναν να βρουν κρυμμένη εκεί 

την ευτυχία. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Εκατομμύρια μίζερα ζευγάρια μάτια. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Εκατομμύρια. Μίζερες. Άθλιες. Ζωές. Η λητανία των ανθρώπων. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Εμείς όμως σε σώσαμε από αυτό. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Σου δώσαμε την ευκαιρία να υψωθείς. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Σου δώσαμε την επιλογή. Δεν χρειάζεται πια να συνεχίσεις να ζεις την ίδια 

ανούσια ζωή. 
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Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Εσύ μπορείς να επιλέξεις. Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις να βλέπεις τους 

ίδιους ασήμαντους ανθρώπους. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Τι να τους κάνεις; Υπάνθρωποι. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Εμείς σε βοηθάμε να επιλέξεις. Να κάνεις την σωστή επιλογή. Δεν είσαι μόνος 

σου. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Δεν μπορείς να κάνεις λάθος όσο εμείς είμαστε εδώ. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Δεν μπορείς να επιστρέψεις σε αυτούς που σε έδιωξαν πια. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Δεν σε χρειάζονται. Δεν σε ήθελαν ποτέ. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Χωρίς εσένα είναι μια χαρά. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Δεν θέλουν να ξέρουν ούτε το όνομά σου. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Έχεις πεθάνει γι’ αυτούς. 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

(Παύση.) 

 

Θ: Μπερδεύτηκες. 
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(γελούν) 

 

Θ: Ζούσε κάποτε μια γυναίκα. 

 

Ζ: Θυμάσαι; ΗΧΟΣ ΖΩΗΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

(Η δράση του Χ μεγαλώνει και κορυφώνεται εδώ. ΗΧΟΣ ΧΟΡΟΥ. Στο τέλος ο Χ 

αποκαλύπτει το πίσω επίπεδο που κρύβεται πίσω από κουρτίνες. Πίσω από την 

σκηνή με το κλουβί υπάρχουν τρεις ψηλές πλατφόρμες, οι οποίες από εδώ και 

πέρα θα αναφέρονται ως δωμάτια. Το μεσσαίο δωμάτιο είναι λευκό και γαλήνιο. 

Υπάρχουν μακρυές λευκές κουρτίνες στους τοίχους. Όλα μέσα στο δωμάτιο αυτό, 

ακόμα και οι κουρτίνες είναι από νάιλον.  Υπερβολικά πολύ νάιλον. Τόσο που να 

φτάνει να ξεχυλίζει και να γίνεται ασφυκτικό. Εκτός από την ηρεμία υπάρχει μια 

αίσθηση αρρώστειας νοσοκομείου – νεκροτομείου. Ψυχρά φώτα νέον. Εκεί 

βρίσκεται η ΜΑΝΑ και ο ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ. Η Μ φοράει ένα λευκό φουστάνι σαν 

νυχτικό φτιαγμένο από νάιλον. Όλο το νάιλον του δωματίου καταλήγει στο νυχτικό 

της Μ σαν να την κρατά δέσμια εκεί μέσα. Είναι κουρασμένη και απόμακρη. Το 

σώμα του Ν είναι ολόκληρο μαύρο και στο πρόσωπό του φοράει μια μάσκα γιατρού 

πανώλης. Το δεξί δωμάτιο είναι μαύρο. Όλα εκεί μέσα είναι καμένα. Ίσως όχι 

ακριβως σαν στάχτες, αλλά το υλικό εκείνο που καλύπτει τα πάντα μετά από ένα 

πυρηνικό ολοκάυτωμα και μοιάζει λίγο σαν σκουριά. Υπάρχουν αναρίθμητα 

τεράστια βιβλία και ποτήρια στο πάτωμα που δημιουργούν έναν λαβύρινθο γύρω 

από τον ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Εκεί βρίσκεται ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Είναι τυπικός και 

ενθουσιώδης. Μοιάζει με άνθρωπο που θα περίμενες να δεις σε κάποιο μεγάλο 

πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Ας θεωρήσουμε την Οξφόρδη. Ο ΚΑ φοράει τα 

αντίστοιχα ρούχα. Καφέ σακάκι με μπαλώματα στους αγκώνες. Ακόμα και τα 

ρούχα του είναι καλυμμένα με αυτό το περίεργο υλικό. Είναι ολόκληρος μια 

στάχτη, ένα απομεινάρι. Στο αριστερό δωμάτιο υπάρχουν παιχνίδια και λουλούδια 

που αιωρούνται. Αντικείμενα πολύχρωμα. Μοιάζουν με τα αντικείμενα που 

απαρτίζουν το Α, μόνο που έχουν διάφορα χρώματα.  Εκεί βρίσκονται ο ΓΙΟΣ και 

η ΚΟΡΗ. Είναι και οι δυο μικροί σε ηλικία.) 

 

ΜΑΝΑ: Βαθιά. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Θέλω να είναι βαθιά. Πρέπει να 

σιγουρευτείτε. Να ελέγξετε. Να γνωρίζετε. Μέσα. Θέλω να είστε σίγουρος. Θα 

ήθελα να μπορούσα να δω τα μάτια σας. Ίσως αν-… όχι συγχωρέστε με. Ξέρω, 

είναι απαραίτητες συγκεκριμένες προφυλάξεις. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σας 

ζητήσω να-… συγχωρέστε με. Σας θαυμάζω. Η προσήλωσή σας είναι αληθινά 

σπάνια. Έχετε μια σιγουριά. Η όψη σας υπόσχεται αποτελέσματα υψηλής 

ποιότητας. Απλά κάθεστε εκεί και πλημμυρίζετε το δωμάτιο 

διαικπεραιοτηκότητα. Η αποτελεσματικότητά σας είναι εξαιρετική. Δεν κρίνετε. 

Δεν εμπλέκεστε. Δεν παραξενεύεστε που-… Είστε επαγγελματίας. Μέσα. Από 

κάτω. Στα έγκατα τα βαθιά. Να χώσετε. Να μπήξετε. Να κρύψετε. Να 

παραχώσετε. Να πιέσετε. Να σπρώξετε. Να μπείτε. Να ωθήσετε. Να τρυπήσετε. 

Να διαπεράσετε. Να εισχωρήσετε. Να μπείτε μέσα. Βαθειά. Βαθειά. Ναι. Ναι. 
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Εκεί. Κι άλλο. Κι άλλο. Εκεί. Μέσα. Βαθιά. Πιο βαθιά. Παρακαλώ… Συγχωρέστε 

με. Δεν χρειάζετε να σας θυμίζω την δουλειά σας. Τι απρέπεια. Θα είστε πολύ 

καλός. Ξέρετε. Κατέχετε τους κατάλληλους τρόπους για κάθε περίπτωση. Είστε 

έμπειρος και μπορείτε να ελίσεστε. Δεν υπάρχει εμπόδιο που να μην μπορείτε 

να ξεπεράσετε. Να δουλέψετε γύρω από αυτό. Έχετε κατασκευάσει πια μια 

τεχνική, μια μέθοδο δική σας, που σας επιτρέπει να αισθάνεστε  σίγουρος. 

Αποτελεσματικός. Ικανός να παράξετε έργο. Τα χρόνια το έκαναν αυτό. Πόσα-… 

όχι συγχωρέστε με. Τι αγενής που είμαι. Δεν σας έχω προσφέρει ούτε λίγο νερό. 

Συγχωρέστε με. Θα θέλατε λίγο νερό; (Σιωπή) Θα πάω να σας φέρω λίγο νερό. 

(Δεν σηκώνεται. ΗΧΟΣ ΜΑΝΑΣ.) Συγχωρέστε με. / 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: (Ο Κ σε όλη την διάρκεια του 1ου Γύρου κάνει μια σωματικκή 

ρουτίνα αφαιρώντας και τοποθετόντας βιβλία και ποτήρια γύρω του προσπαθώντας 

να βγει από τον λαβύρινθο που αυτά δημιουργούν. Μπορεί να ανπτύσσει σχέσεις 

μεταξύ τους.) Τώρα πρέπει να φαταστείτε. Αυτό είναι ένα ποτήρι γεμάτο με νερό. 

Οι δυνατότητές του είναι άπειρες. Οι πιθανές εξελικτικές πορείες του είναι 

άπειρες. Οι γραμμές κίνησής του στον χωροχρόνο είναι άπειρες. Μη μετρήσιμες. 

Η αδράνειά του το καθιστά αεικίνητο. Θα μπορούσε να υπάρχει από πάντα και 

να συνεχίζει να υπάρχει για πάντα. Παρατηρείστε πώς ολισθαίνει μέσα στον 

φαινομενικά επίπεδο χρόνο του. Θα μπορούσε να διατηρήσει την κατάστασή του 

αναλοίωτη και να καλωσορίζει κάθε νέα γενιά με την ίδια συμπαγή αδιαφορία. 

(Παίρνει το ποτήρι στο χέρι του.) Θα αποφασίσουμε το μέλλον του τώρα. Θα 

διαγράψει την πιο σύντομη πορεία προς το κέντρο της Γης, αυξάνοντας συνεχώς 

ταχύτητα. Η επαφή του με τον αέρα δεν θα παράξει αρκετή τρβή, ώστε να 

επιδράσει σημαντικά πάνω στην ταχύτητά του και να το επιβραδύνει. Τέλος θα 

συγκρουστεί με το πάτωμα, σπάζοντας σε πολλά μικρά κομμάτια και το νερό θα 

εκτιναχθεί βίαια παντού γύρω. / 

 

Μ: Θα προσπαθήσω να είμαι ακριβής. / 

 

(Ο Κ αφήνει το ποτήρι να πέσει από το χέρι του.) / 

 

Μ: Εκτιμώ πολύ την προσοχή που μου δείχνετε. Ελπίζω να μπορέσω να θυμηθώ 

αρκετά ώστε να σας φανώ χρήσιμη. Η μόνη μου επιθυμία είναι να βοηθήσω. 

Είναι δύσκολο το έργο σας. Και δεν έιναι πολλοί εκείνοι που το αναγνωρίζουν 

αυτό. Το θεωρώ προσφορά προς την κοινωνία. Ύψιστη ένδειξη ανιδιοτέλειας. 

Πράξη ιερή αγάπης. Θυμάμαι ακόμα. Δεν είναι η πρώτη μου φορά. / 

 

(Ο ΓΙΟΣ και η ΚΟΡΗ είναι κοιμισμένοι. Έχουν ακουμπήσει ο ένας πάνω στον 

άλλον σε μια στάση που θυμίζουν σώματα από πίνακα ζωγραφικής. ΗΧΟΣ ΓΙΟΥ 

– ΚΟΡΗΣ.) 

 

Μ: Το σώμα μου φέρει ακόμα τα σημάδια της σφαγής. 
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(Ο Γ και η ΚΟ ξυπνούν. Για ώρα κοιτάζονται. Αρχίσουν να ψηλαφούν ο ένας το 

σώμα του άλλου προσεκτικά νιώθωντας κάθε σπιθαμή. Κινούνται σαν πλάσματα. 

Χοντροκομένα και πρωτόγονα. Οδηγημένοι από έντσικτα. Μπορούν να βγάζουν και 

ήχους.) 

 

Μ: Ξέρετε υπάρχει ακόμα. Μένει. Δεν είναι πια απουσία. Είναι η σκιά της. Δεν 

έχω αποφασίσει αν αυτό είναι βαρύτερο. Όταν δεν έχεις. Πια. Έτσι την έζησα 

την ζωή μου από εκεί και πέρα. Εγώ και το άγριο κενό. Ξέρετε υπάρχει όγκος 

στο κενό. Είναι πολύ πραγματικό. /  

 

(Η ΚΟ απογοητευμένη σηκώνεται και στέκεται μακρυά από τον Γ ενώ παίζει στα 

χέρια της ένα από τα αντικείμενα στον αέρα. Ο Γ πηγαίνει και την αγκαλιάζει 

τρυφερά από πίσω.) 

 

Κ: Το πείραμα αυτό προετίνει μια εύκολη και απλή λύση για να κατανοήσει 

κανείς την προέλευση και την δομή του Σύμπαντος. / 

 

Γ: Θα σε φάω. 

 

(Η ΚΟ γελάει και τον χαιδεύει τρυφερά στο πρόσωπο.) / 

 

Μ: Σπαταλάω τον χρόνο σας. Δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Θα θέλατε να συνεχίσω; 

(Σιωπή) Συγχωρέστε με. Απλά θέλω να κατλάβετε. Έχει σημασία το βάθος. 

Πρέπει να πάτε πιο βαθιά από κάθε άλλη φορά. Χρειάζεται να εκπλαγείτε κι 

έσείς ο ίδιος με τον εαυτό σας. Να μην πιστεύετε στα μάτια σας. Χρειάζεται ένας 

νέος ορισμός του βάθους εδώ. Να φτάσετε εκεί που κανένας άνθρωπος δεν πήγε 

ποτέ. Μέσα. Να είναι δύσκολη η ανάβαση. Ακατόρθωτη. Θα ήθελα παρακαλώ να 

μην με αντιμετωπίσετε σαν μια ακόμα δουλειά. Σίγουρα θα καταλαβαίνετε πως 

προκειται για ιδιαίτερη περίπτωση. Φαντάζομαι όλο αυτό είναι καινουργιο και 

για εσάς. Αλήθεια έχετε-… συγχωρέστε με. / 

 

Κ: Σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Γιατι όταν έφτασε στο 

έδαφος το ποτήρι έσπασε και το νερό άρχισε να απλώνει; 

 

(Ο Γ και η ΚΟ γαργαλιούνται στο πάτωμα γελώντας σαν παιδιά.) 

 

Κ: Φυσικά όλοι θεωρούμε αυτονόητο να σπάσει ένα ποτήρι όταν πέφτει, αλλά 

ποτέ δεν αναρωτιώμαστε γιατί. Η απάντηση προφανώς είναι η βαρύτητα. Το 

ποτήρι παραδόθηκε σε αυτήν και βρέθηκε τελικά να συναντά ένα άλλο σώμα. 

Υπήρξε μια στιγμή στον χρόνο του ποτηριού που το εύθραυστο γυαλί βρέθηκε σε 

επαφή με το συμπαγές πάτωμα. Μια απόφαση έπρεπε να παρθεί εκείνη την 

στιγμή. Ούτε το ποτήρι ούτε το πάτωμα μπορούσαν να διατηρήσουν την ίδια 

κατάσταση. Έπρεπε να επέλθει μια αλλαγή. Δύο δρόμοι μπορούσαν να 

ακολουθηθούν. Είτε τα δύο σώματα θα συγχωνεύονταν, είτε κάποιο από τα δύο 
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θα κατέρρεε κάτω από το βάρος της βαρυτικής επιροής. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις 

η κατάρρευση μπορεί να είναι αμοιβαία και εκεί είναι που το ενδιαφέρον είναι 

μεγαλύτερο. Εδώ όμως, το ποτήρι αγωνίστηκε να χωρέσει στην ίδια περιοχή με 

το πάτωμα αλλά αυτό αποδείχτηκε αδύνατο. Προσπάθησε να επιμηκύνει τον 

χρόνο του με μια πιθανή συγχώνευση, αλλά απέτυχε. Η σύνθλιψη ήταν η μόνη 

επιλογή. Μπορούμε να πούμε ότι το κλάσμα του δευτερολέπτου κατά το οποίο το 

γυαλί παραμένει ενωμένο για τελευταία φορά, αποτελεί το τέλος του χρόνου του 

ποτηριού. Ότι υπάρχει από εκεί και πέρα δεν αφορά το ίδιο ποτήρι αλλά την 

αλλαγμένη εκδοχή του. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα πως όταν δύο 

σώματα επιδρούν μεταξύ τους, τίποτα δεν μπορεί να μείνει πια ίδιο. Οι 

συνέπειες είναι ραγδαία μεταβλητικές. Καταστροφικές ακόμα. / 

 

(Ο Γ και η ΚΟ σταματούν να γαργαλιούνται. Η σωματικότητά τους μετατρέπεται 

από εκείνη των Πλασμάτων σε εκείνη των Ζωών. Η ΚΟ τον κοιτάει. Ο Γ και η ΚΟ 

σιγά – σιγά αρχίζουν να αποκτούν ανθρώπινο σώμα. Αρχίζουν να παίζουν σωματικά 

παιχνίδια αναχαίτισης ή συμπλήρωσης.) 

 

ΚΟ: Θέλεις-… 

 

Γ: Σε ενδιαφέρει τι θέλω; 

 

ΚΟ: Θα ήθελα να ξέρω. 

 

Γ: Είναι σημαντικό για σένα το τι θέλω; 

 

ΚΟ: Μου αρέσει να με συμπαθούν οι άνθρωποι γύρω μου. Να σκέφτονται όμορφα 

για μένα.  

 

Γ: Σε επηρεάζει; 

 

ΚΟ: Ποιο; 

 

Γ: Αυτό που σκέφτονται οι άνθρωποι γύρω σου για σένα. 

 

ΚΟ: Δεν θα το έλεγα. 

 

Γ: Τότε- 

 

ΚΟ: Όχι. Έχω φίλους. 

 

Γ: Ναι. 

 

ΚΟ: Δεν εννοώ… Έχω φίλους. Είμαστε μαζί πολλά χρόνια. Τους ξέρω από παιδιά. 

Αν ήθελες θα μπορούσες να δεις το σώμα μου. 
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Γ: Να-… 

 

ΚΟ: Να κοίτα. (Του δείχνει τις παλάμες της.) Δεν είναι πολύ αλλά από εδώ 

αρχίζουν. Κοίτα. Την βλέπεις την αρχή; 

 

Γ: Είναι-… 

 

ΚΟ: Ναι. 

 

Γ: Μπεζ, μαλακό. 

 

ΚΟ: Ναι. 

 

Γ: Ζεστό. Απαλό. Γλυκό νερό. 

 

ΚΟ: Πρόσεχε. 

 

(Ο Γ ακουμπάει τρυφερά το μάγουλό του στα χέρια της.). 

 

ΚΟ: Μη, θα τα χαλάσεις. Την βλέπεις την αρχή; 

 

Γ: Την-… 

 

(ΗΧΟΣ ΓΙΟΥ – ΚΟΡΗΣ. Η ΚΟ αρχίζει να στροβιλίεζεται αργά, αφήνωντας τον 

Γ να την κοιτάζει.) 

 

ΚΟ: Από εδώ αρχίζουν όλα τα καλοκαίρια μου. Εδώ υπήρξαν για πρώτη φορά. 

Με φεγγοβόλημα ιερό. Λαμπύρισαν την πηγή και ξεχείλισαν φως σε όλο μου το 

σώμα. Δες τα πώς εξαπλώνονται. Πώς έχουν σχηματιστεί. Όλα εδώ είναι. Δες τα. 

Πάνε ακόμα. Μπορείς να τα δεις; Αυτά με σμίλεψαν. Δεν έχω σώμα εγώ. Δεν 

υπάρχει άλλο σώμα. Μόνο αυτά. Κοίταξε προσεκτικά. Δεν πρέπει να μείνεις στην 

επιφάνεια. Ούτε σάρκα, ούτε αίμα, ούτε κόκκαλα. Αέρας είναι και νερό. Εδώ με 

βρίσκεις πάντα. Εδώ περπατάω και μιλώ. Εδώ γελάω μωβ τρεχούμενα νερά. Εδώ 

με αγκαλιάζουν άγγελοι λευκοί που αναφλέγονται πετώντας. Και δεν πειράζει 

που σιγά – σιγά τα χρόνια θα νικούν. Θα πέφτουν τα μαλλιά μου και θα σαπίζει 

το δέρμα μου. Θα πονάω όλο και περισσότερο και τελικά δεν θα μπορώ να 

σηκωθώ. Θα τα βλέπω και θα γελάω. Γιατι θα είναι περισσότερα και θα γερνάω 

από το βάρος τους. Και θα έρθει η μέρα που θα με καλύψουν. Μπορείς να το 

φανταστείς; Να είμαι ολόκληρη καλοκαίρι;  Δες τα, τρέχουν. Μπορείς να τα δεις; 

Από εδώ βγήκαν όλες οι ευχές μου. Αυτός είναι ο χάρτης των χαρών μου. 

 

Γ: Πώς το είπες; 
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ΚΟ: Καλοκαίρι. 

 

Γ: Πώς το ξεχωρίζεις; 

 

ΚΟ: Ανατινάζεται το φως. /  

 

Κ: Είμαστε όλοι προϊόντα μιας μεγάλης έκρηξης. 

 

(Μετάβαση Γ και ΚΟ από την σωματικότητα των Ζωών στην αργή και νωθρή των 

Πλασμάτων. Ο Γ σταματάει την προηγούμενη δράση της ΚΟ. Την μπλοκάρει, την 

αναχαιτίζει.) 

 

Κ: Πολλά δισεκατομμύρια χρόνια πριν, το Σύμπαν ήταν άπειρα μικρό και άπειρα 

πυκνό. Οι ασύληπτες βαρυτικές έλξεις καμπύλωναν τον χωροχρόνο στο άπειρο. 

 

Γ: Θέλεις να πιστέψω ότι είσαι ευτυχισμένη. 

 

Κ: Οι φυσικοί νόμοι καταργούνταν σε τόσο ακραίες καταστάσεις. 

 

Γ: Νομίζεις νικάς; 

 

ΚΟ: Ας συνεχίσουμε σε παρακαλώ. 

 

Κ: Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε τι πυροδότησε την έκρηξη. 

 

Γ: Δεν σε πιστεύω. 

 

Κ: Έχουμε αρχίσει στη βία και θα τελειώσουμε στη βία. 

 

ΚΟ: Ξέρεις, χορέυω. / 

 

Κ: Έχουμε γεννηθεί στη-… όχι. / ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

Μ: Πρέπει να δώσετε προσοχή στις λεπτομέριες. Ίσως εσείς να ξέρετε καλύτερα. 

Πιστεύετε πως έχει σημασία; Οι λεπτομέριες εννοώ. (Σιωπή.) Συγχωρέστε με. 

Δεν προσπαθώ να σας κάνω να αισθανθείτε άβολα. Η δική μου εμπειρία μου λέει 

πως έτσι είναι πιο έυκολο να ταυτιστείς. Να πειστείς. Όταν έχει δουλευτεί με 

λεπτομέρια. Όταν μοιάζει με πραγματικό. Φυσικά ξέρεις πως δεν είναι. 

Αντικατοπτρισμός. Ξέρετε έχω δει και το ανάποδο. Αυτό είναι το πιο κοινό. Να 

σείεται ο κόσμος με πραγματικότητα και οι άνθρωποι να αρνούνται ακόμα να 

δεχτούν. Να βλέπεις την πάλη στο μυαλό τους. Στο σώμα τους. Να βλέπεις την 

μεμβράνη του εγκεφάλου τους να συστρέφεται με μανία προσπαθώντας να 

κρατηθεί ανέγγιχτη από ότι είναι έξω. Να μείνει αμόλυντη. Παρθένα από ότι 

δεν είναι γηγενές για το ίδιο το σώμα. Το βλέπεις στα μάτια. Φαίνεται. Θέαμα 
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στρεβλό. Τόσο χώμα και τόσο μάρμαρο να αναγγέλουν την αλήθεια κραυγαλέα 

και οι άνθρωποι συγκεντρωμένοι εμμονικά στην ακινησία. Τίποτα δεν μαρτυρά 

το μέσα. Την μαινόμενη κατασκευή του τείχους που θα αφήνει τα πάντα έξω. 

Σφυριά μπήγουν τεράστια καρφιά μέσα σε πέτρες. Πριόνια δαιμονίζονται πάνω 

σε ξύλα. Σχοινιά πετάγονται και δένονται σαν φίδια. Υψώνεται. Όλο το σώμα 

προσηλωμένο στο σωτήριο έργο. Στωϊκό φύλαγμα του μέσα. Έτσι θα ζουν από εδώ 

και πέρα. Μόνο στα μάτια φαίνεται. Πορωμένοι. Θέαμα στρεβλό. / 

 

(Η ΚΟ έχει φτάσει τον χορό που έχι αρχίσει από πριν σε μια κορύφωση. Ο Γ 

μπαίνει στην νωθρή, βαριά σωματικότητα του Πλάσματος με στόχο να περιορίσει 

την ΚΟ και να την σταματήσει. Η δράση αυτή καταλήγει να γίνεται βίαιη.) 

 

Γ: Δεν γίνεται κάθε φορά να λες ότι χορεύεις. 

 

Κ: Στιγμές μετά την Μεγάλη Έκρηξη το Σύπμαν είχε διαιρεθεί ήδη πολλαπλά. 

Τα κομμάτια του άρχισαν να κινούνται στον χώρο σε τεράστιες ταχύτητες. Οι 

θερμοκρασίες που παρήχθηκαν πρέπει να ήταν πρωτόγνωρες. Το Σύμπαν 

ταξίδευε φλεγόμενο. Η βαρύτητα άρχισε να κάνει ορισμένες κοντινές περιοχές 

να έλκονται. Ο σχηματισμός των πρώτων γαλαξιών. Η έλξη των πλανητών άρχισε 

να επιβραδύνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα. 

 

Γ: Δεν μπορείς να χορεύεις. 

 

Κ: Όχι όμως αρκετά ώστε να κάνει τα κομμάτια να επιστρέψουν στο κέντρο. 

 

ΚΟ: Λατρεύω τον χορό. 

 

Κ: Το Σύμπαν ακόμα διαστέλλεται δημιουργώντας συνεχώς νέους γαλαξίες.  

 

Γ: Δεν σε πιστ- 

 

ΚΟ: Μην το πεις. 

 

Κ: Παρακαλώ; 

 

(Παύση.) ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

(Ο Κ σταματά αυτό που κάνει και απευθύνεται σε ένα σημείο στο φανταστικό κοινό 

του.) 

 

ΚΟ: Ξέρεις, χορεύω. (Σιωπή.) Ξέρεις- 

 

Γ: Αλήθεια; 
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ΚΟ: Αληθεια. Λατρεύω τον χορό. / 

 

Κ: Ακριβώς. Όλη αυτή η βαρυτική έλξη μεταξύ των πλανητών τελικά θα 

επιβραδύνει την διαστολή του Σύμπαντος. Υπάρχει μια κρίσιμη τιμή στην 

ταχύτητα της διαστολής, η οποία αν ξεπεραστεί θα οδηγήσει στην αντίστροφη 

κίνηση. Η επιβράδυνση θα γίνει τόσο μεγάλη, που θα επικρατήσει η βαρύτητα 

και το Σύμπαν θα αρχίσει να συστέλεται καταρέοντας σε μια τελική ανωμαλία. 

Το τέλος του Σύμπαντος όπως αναφέρατε έχει πια όνομα. Η Μεγάλη Σύνθλιψη. 

/ 

 

ΚΟ: Με κάνει να αισθάνομαι ελεύθερη. 

 

Γ: Κατάλαβα. 

 

ΚΟ: Όχι, αλήθεια. Όταν χορεύω δεν είμαι πια στο ίδιο μέρος. Φεύγω μακριά. Σε 

πέρα μέρη. Σε μέρη από όπου κανείς ποτέ δεν έχει γυρίσει ζωντανός. Σε μέρη 

που μόνο βλέπεις στα όνειρά σου και αν πήγαινες ποτέ θα πέθαινες στ’ αλήθεια. 

Όταν χορεύω νιώθω πως ο χρόνος σταματά. 

 

(Η ΚΟ πλησιάζει ερωτικά τον Γ. Προσπαθεί να τον σαγηνέψει. Να τον κάνει να 

την θέλει ερωτικά. Κινεί το σώμα του με βάση αυτά που θέλει να της κάνει ο Γ. 

Εκείνος δεν αντιδρά. Απλά παίρνει πίσω τα μέλη που του κινεί η ΚΟ. Σαν άψυχο 

σώμα. Η δράση αυτή αποκτά ταχύτητακαι γίνεται όλο και πιο επείγουσα και 

απελπισμένη από την ΚΟ. Στο τέλος της ενότητας ο Γ είναι ξαπλωμένος στο 

πάτωμα και η ΚΟ από πάνω του να τον εκλιπαρεί απεγνωσμένα να την βιάσει.) 

 

ΚΟ: Ρώτα με τι άλλο μου αρέσει να κάνω. (ΗΧΟΣ ΓΙΟΥ – ΚΟΡΗΣ.) Ρώτα με αν 

μου αρέσουν οι βόλτες στο πάρκο. Ρώτα με αν μου αρέσουν οι βόλτες στην 

παραλία. Ρώτα με αν μου αρέσουν τα ζώα. Ρώτα με αν έχω σκύλο ή γάτα. Ρώτα 

με αν μου αρέσει η θάλασσα. Ρώτα με αν πηγαίνω στην θάλασσα. Ρώτα με αν έχω 

το δικό μου σπίτι. Ρώτα με αν μένω μόνη μου. Ρώτα με αν έχω φίλους. Ρώτα με 

τα ονόματά τους. Ρώτα με το δικό μου όνομα. Ρώτα με αν μου αρέσει το όνομά 

μου. Ρώτα με αν μου αρέσει το σώμα μου. Ρώτα με αν φορούσα σιδεράκια. Ρώτα 

με τι μουσική μου αρέσει. Ρώτα με τι σκέφτομαι το βράδυ πριν κοιμηθώ. Ρώτα 

με αν μου είναι δύσκολο να σηκωθώ το πρωί από το κρεβάτι. Ρώτα με πόση ώρα 

μου παίρνει για να κοιμηθώ. Ρώτα με πόσο συχνά χαμογελάω. Ρώτα με ποια ήταν 

η τελευταία φορά που έκλαψα. Ρώτα με αν μιλάω στους γονείς μου. Ρώτα με αν 

μου αρέσει η δουλειά μου. Ρώτα με αν έχω ερωτευτεί. Ρώτα με πού κοιτάω όταν 

περπατάω. Ρώτα με για τους νεκρούς μου. Ρώτα με για τις χαρές μου. Ρώτα με 

για τα όνειρά μου. Ρώτα με πότε ήταν η τελευτία φορά που έκανα έρωτα. Ρώτα 

με με ποιον. Ρώτα με αν μισώ κάποιον. Ρώτα με αν θεωρώ τον εαυτό μου βρώμικο. 

Ρώτα με αν μιλάω σε ξένους στον δρόμο. Ρώτα με αν κοιτάζω τα αστέρια. Ρώτα με 

αν μου αρέσεις. Ρώτα με αν θέλω να σε φιλήσω.  Ρώτα με αν θέλω να έρθεις και 

να βάλεις στα πάντα φωτιά. Ρώτα με τι ελπίζω. Ρώτα με τι φοβάμαι. Ρώτα με αν 
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φοβάμαι τους ανθρώπους. Ρώτα με. Ρώτα με αν φοβάμαι τους ανθρώπους. Ρώτα 

με. Ρώτα με. 

 

(Σιωπή) 

 

Γ: Σας φαίνεται οδυνηρή η ζωή; 

 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ / 

 

(Η Μ γυρίζει και κοιτάζει τον Ν. Την κοιτάζει και αυτός. Σιωπή. Και οι δύο 

παίρνουν το βλέμμα τους.) 

 

Μ: Συγχωρέστε με. / ΗΧΟΣ ΜΑΝΑΣ 

 

Κ: Η έννοια που ονομάζουμε χρόνος απαρτίζεται από τρία βέλη και μπορεί να 

νοηθεί μόνο μέσα στα όρια του Σύμπαντος, καθώς αλληλοεπιδρά συνεχώς με 

αυτό. 

 

ΚΟ: Έχασα 

 

(Παράλληλα με τα επόμενα λόγια του Κ, ο Γ και η ΚΟ μπαίνουν σε μία κατάσταση 

απογοήτευσης. Αυτό εκφράζεται σωματικά. Είναι νωθροί, αργοί. Προσπαθούν μέσα 

από αυτό να τιμωρήσουν το σώμα τους.) 

 

Κ: Το πρώτο βέλος του χρόνου είναι το κοσμολογικό. Στρέφεται προς την 

κατεύθυνση που το Σύμπαν διαστελεται. Το δεύτερο είναι το ψυχολογικό. 

Στρέφεται προς την κατεύθυνση που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος 

περνάει και θυμούνται το παρελθόν και όχι το μέλλον. Το τρίτο είναι το 

θερμοδυναμικό. 

 

ΚΟ: Δεν μπορώ άλλο.  

 

Κ:Στρέφεται προς την κατεύθυνση που η αταξία αυξάνει. / 

 

ΚΟ: Κουράστηκα. 

 

(Ο Γ αγκαλιάζει την ΚΟ. Είναι και οι δύο στο πάτωμα.) 

 

(Ο Γ αρχίζει να χαιδεύει τα μαλλιά της ΚΟ.) 

 

Κ: Η αταξία είναι η πιο πιθανή κατάσταση για ένα ενεργειακά κλειστό σύστημα. 

Ένας πίθυκος που χτυπάει πλήκτρα στην γραφομηχανή πιθανότατα δεν θα  

καταφέρει να γράψει καμία λέξη σε καμία γλώσσα που μιλήθηκε ποτέ στον 

κόσμο. Ωστόσο υπάρχει μια μικρή περίπτωση ανάμεσα στις ανόητες ομάδες 
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γραμμάτων, να εμφανιστεί στο χαρτί ένα από εκείνα τα ποιήματα που θα κάνουν 

όλους τους ερωτευμένους του μέλλοντος να αντηχούν κλαγγιές ατσαλιού 

διαβάζοντάς τα. Όμως ακόμα και να συνεχίζει για πάντα, οι πιθανότητες 

επιτυχίας του θα λιγοστεύουν δραματικά με την πάροδο του χρόνου. Δεν είναι 

αδύνατο. Απλά εξαιρετικά απίθανο. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε την εντροπία 

για αυτό. / 

 

ΗΧΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Γ: (Προσπαθώντας να παρηγορήσει την ΚΟ.) Και είμαι και εγώ. Που δεν κατάφερα 

ποτέ να σε αποχωριστώ. Μαζί σου ήμουν πάντα. Πάντα μέσα μου ήσουν. Εγώ 

μεγάλωνα μαζί σου και έβλεπα το σώμα το όμορφο το αδελφικό να πλάθεται. Να 

διαμορφώνεται. Να σχηματίζεται ολοένα. Ολοένα διαχωρίζοντας. Ολοένα 

διαιρώντας. Και έβλεπα το σώμα το όμορφο το αδελφικό μπροστά μου να υπάρχει. 

Η εκκωφαντική απόδειξη του λάθους που συνεχίζεται. Γιατί δεν έπρεπε. Δεν 

ταίριαζε. Δεν ήταν ειμαρμένο. Τι βίαιη, ασύλητπη, άσπλαχνη τομή. Έβλεπα το 

σώμα το όμορφο το αδελφικό και ήμουν εγώ. 

 

ΚΟ:  Διπλή ζωή εγώ έχω ζήσει. Πάντα τα πάντα διαιρώντας. 

 

Γ: Εμένα μου υποσχέθηκαν πως θα γεννιόμουν μόνος. 

 

ΚΟ: Μόνος θα έπινα νερό. 

 

Γ: Μόνος θα περπατούσα. 

 

ΚΟ: Μαύρη η μέρα και η χρονιά. 

 

Γ: Εκείνη που γεννήθηκα. 

 

ΚΟ: Μαύρος ο ήλιος ο λαμπρός. 

 

Γ: Με μαύρο φως 

 

ΚΟ: Της γέννησής μου έφεξε την ώρα. 

 

Γ: Και από τότε βλέπω και μιλώ 

 

ΚΟ: Ακούω και αναπνέω 

 

Γ: Στα δύο μοιρασμένος. 
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(Ο Γ και η ΚΟ αρχίζουν να προσπαθούν να ενώσουν τα σώματά τους. Να μπουν ο 

ένας μέσα στον άλλον. Σωματικές δράσεις βασισμένες στο ερωτικό στοιχείο. Ένα 

κουβάρι σωμάτων.) 

 

Κ: Η εντροπία είναι η έννοια μέσω της οποίας μετράται η αταξία, της οποίας η 

μέγιστη τιμή αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση, την ομογενοποίηση 

των πάντων και ισοδυναμεί με την παύση της ζωής ή αλλιώς της εξέλιξης. 

 

ΚΟ: Και έβλεπα το σώμα το όμορφο το αδελφικό να μεγαλώνει. Το έβλεπα δίπλα 

μου τα βράδια να κοιμάται. Το έβλεπα να γελά τα πρωινά και να μετρά τις ώρες. 

Έβλεπα χλωμό δέρμα απαλό, που πάνω του τα χέρια δεν τολμούν με δύναμη να 

σφίξουν. Τι αφύσικη, ανόσια και μαύρη ηδονή όταν υφάσματα λευκά, που για 

ώρες από μπροστά μου το στερούσαν, έπεφταν και άφηναν ελέυθερο, άυλο, γυμνό 

τα μάτια να το λάβουν. Ολόκληρο. Και ζήλευα τα ρούχα που το άγγιζαν, τις 

κούπες που κρατούσε. 

 

Γ: Και ευχόμουν να μουν το νερό που νόμιμα το πλένει με τόση προθυμία. Και 

ευχόμουν να μουν μολύβι και χαρτί τα δάχτυλά του με τις ώρες ανέμελα να 

ευλογούν κάθε μου άκρη. 

 

Κ: Σε μια τέτοια κατάσταση δεν υπάρχει καμία διαδικασία που να επιτρέπει την 

εξέλιξη ή την ζωή. / 

 

ΚΟ: Τι βίαιη, ασύληπτη, άσπλαχνη τομή. 

 

Γ: Εμείς που ήταν να είμαστε ένας. 

 

ΚΟ&Γ: Μαύρη κατάρα στους θεούς 

 

Γ: που δεν με αφήναν στην μήτρα να γυρίσω. 

 

ΚΟ: Εκεί βυθισμένος στο νερό 

 

Γ: το σώμα μου μόνος να ορίσω 

 

ΚΟ: να ενωσω. 

 

Γ: Ολόκληρος να γεννηθώ. 

 

ΚΟ&Γ: Ανάθεμα στη μοίρα. 

 

Γ: Άγονη, άνομη, ανάποδη ζωή. 

 

ΚΟ: Με τσεκουριά μονή 
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Γ: Διπλές ανάσες δίνει. 

 

ΚΟ&Γ: Μαύρη κατάρα στην ζωή. 

 

ΚΟ: Την μία την μάυρη την διπλή. 

 

Γ: Με μια τομή 

 

ΚΟ: Δύο παιδιά 

 

Γ: Στην λήθη έχει ξεχάσει. 

 

Κ: Κάθε ενεργειακά κλειστό σύστημα προχωράει από μία κατάσταση μικρότερης 

πιθανότητας σε μία κατάσταση μεγαλύτερης πιθανότητας αυξάνοντας συνεχώς 

την αταξία του. / 

 

Γ: Τώρα πλανιέμαι μοναχός. 

 

ΚΟ: Αιώνες τους αιώνες. 

 

Γ: Και είναι το χώμα ασήκωτο. 

 

ΚΟ: Το μάρμαρο βαρύ. 

 

Κ: Υπάρχει δηλαδή μόνο μία θέση στην οποία τα μόρια βρίσκονται σε τάξη και 

άπειρες άλλες στις οποίες είναι άτακτα. / 

 

Γ: Θα έχεις πεθάνει τώρα εσύ 

 

ΚΟ: Και εγώ κουφάρι μοναχό, ερείπιο ξεχασμένο δεν θα μπορώ  

 

Γ: Τα μάτια σου να δω 

 

ΚΟ: Το δέρμα σου να αγγίξω 

 

Γ: Του αγγέλου εσένα το στόμα τα άκρα το κορμί 

 

ΚΟ: Άλλο πια δεν θα ευλογεί 

 

Γ: Την ξεχασμένη την λειψή 

 

ΚΟ: Την τετμημένη μου ζωή. 
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Γ: Και τώρα κείτομαι εδώ. 

 

ΚΟ: Ο ένας πλάι στον άλλον. 

 

Γ: Και βλέπω το σώμα το όμορφο το αδελφικό χρόνο το χρόνο στον χρόνο να 

ξαπλώνει. 

 

ΚΟ: Δεν είναι δέρμα άλλο να φανεί. 

 

Γ: Δεν είναι μάτια να αντικρύσουν. 

 

ΚΟ: Φωτιά κατάρα και λοιμός 

 

Γ: Ανέλπιστος αιώνιος χωρισμός. 

 

ΚΟ: Εγώ που γεννήθηκα διπλός  

 

Γ: έχασα την ζωή μου να μοχθώ 

 

ΚΟ: μέσα σου να κατοικήσω εγώ να μπω. 

 

Γ: Τι βίαιη, ασύληπτη, άσπλαχνη τομή. 

 

Κ: Ένα συστημα βρίσκεται σε τάξη όταν έστω και η ελάχιστη κίνηση των μορίων 

του μπορεί να επιφέρει σημαντική αλλαγή. 

 

(Ο Γ και η ΚΟ σταματούν απογοητευμένοι.) 

 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ / 

 

ΚΟ: Τίποτα. / 

 

Κ: Καταναλώνοντας ενέργεια για να παράξει έργο θα αυξάνει συνεχώς την 

εντροπία του, καθώς όλο και λιγότερες αλλαγές θα μπορούν να συντελεστούν και 

στο τέλος θα βρεθεί σε μία κατάσταση απόλυτης αταξίας, όπου όσο φρενωδώς και 

απελπισμένα και να κινηθούν τα μόριά του, δεν θα μπορεί να επέλθει καμία 

μεταβολή σε αυτό. 

 

Μ: Ύψος, 1,78. 

 

Κ: Η μόνη του σωτηρία είναι να επιδράσει με ένα άλλο σύστημα και να 

τροφοδοτηθεί με ενέργεια από εκεί.  
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Μ: Ναι νομίζω πως αυτό είναι σωστό. Θέλω κάτι βαρύ για το ξύλο. Κάτι να μπορεί 

να κλείνει για πάντα. 

 

Κ: Αν όμως αυτό το σύστημα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με άλλα;  

 

Μ: Μαόνι. Μου φαίνεται καλό. 

 

Κ: Αν έχει καταραστεί να παραμείνει κλειστό αιώνια, παλεύοντας να τολμήσει 

να υπερνικήσει την φύση του; Να υψωθεί και να παραμείνει ζωντανό; 

 

Μ: Να το σφραγίσετε καλά. Να ξέρετε πως θα παραμείνει κλειστό. 

  

Κ: Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.  

 

Μ: Να μην μπορεί να ανοίξει. Ούτε απ’ έξω ούτε από μέσα. Ειδικά από μέσα. 

 

Κ: Αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο προς την κατεύθυνση που η εντροπία 

αυξάνεται. Από την ζωή στον θάνατο. 

 

Μ: Καταλαβαίνω πως ένα φέρετρο έχει ένα βάρος από μόνο του, αλλά πιστεύω 

πως δεν είναι αρκετό. Σας είπα. Πρέπει να μοιάζει πραγματικό. 

 

Κ: Η μόνη ελπίδα θα έρθει όταν το Σύμπαν αρχίσει να συστέλεται. 

 

Μ: Νερό. 

 

Κ: Ίσως τα βέλη του χρόνου αντιστραφούν και η εντροπία αρχίσει πια να 

μειώνεται προς το μέλλον. 

 

Μ: Θα ήθελα να το γεμίσετε με νερό. 

 

Κ: Ίσως ο χρόνος τότε να κυλάει ανάποδα. 

 

Μ: Όλο. Όχι λίγο. Όχι για να μην είναι άδειο. Όχι αυτό το νερό, το άχρηστο. Να 

είναι γεμάτο θέλω. Πρησμένο, παραφουσκωμένο, πνιγμένο στο νερό. 

 

Κ: Τώρα έχουμε μόνο τη διαίρεση.  

 

Μ: Να το γεμίσετε νερό ως εκεί που πάει, ως πάνω και μετά να βάλετε λίγο ακόμα. 

Πρέπει να ξεχειλίσει λίγο. Πρέπει να μοιάζει πραγματικό. Πρέπει να καλύψει 

την απουσία του σώματος. 

 

Κ: Τώρα η διαίρεση μόνο. 
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Μ: Να μεριμνήσετε παρακαλώ για την σωστή ποσότητα του νερού σαν να ήταν 

μέσα το σώμα του. Σαν να ήταν όντως μέσα. Θα πρέπει να το κάνετε μόνος σας 

αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω τις ακριβείς αναλογίες. 

 

Κ: Θα ήθελα να επιστρέψω στην στιγμή που το γυαλί παραμένει ενωμένο για 

τελευταία φορά. Η στιγμή αυτή μπορεί να διαιρεθεί και να διαιρεθεί και να 

διαιρεθεί. Διαίρεση ες άπειρον. Ποτέ δεν θα έρθει μηδέν εις το πυλίκον. Πάντα 

θα υπάρχει και άλλος χρόνος. Λίγος χρόνος παραπάνω. Απειρότατα ελάχιστος. 

Λίγος ακόμα. Τοσος που να χωράει μόνο μια σκέψη. Εδώ αποδεικνύεται η 

αθανασία. 

 

Μ: Θα το ήθελα πολύ, συγχωρέστε με. 

 

Κ: Θεία διαίρεση. Εδώ κατοικεί η κοσμογονία. Η διαίρεση είναι η Πρώτη Πράξη. 

Το Μεγασύμπαν διαιρέθηκε απείρως. Τα κύτταρα διαιρούνται συνεχώς. 

Διαιρώντας μπορεί να διατηρηθεί μια ζωή. Έχω διαιρέσει και διαιρέσει και 

διαιρέσει και διαιρέσει και διαιρέσει και διαιρέσει-  

 

(ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ που ολοένα και μεγαλώνει. Φτάνει να γίνει εκκωφαντικός 

και να καλύψει τελείως τα λόγια του Κ.) /  

 

(Σταματάει ο ΒΟΜΒΟΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ. Σιωπή) 

 

Μ: Δεν θυμάμαι. Πάει καιρός που έχω να τον δω. Το σώμα μου δεν θυμάται. Τα 

χέρια που τον χάιδευαν, τα μάτια που τον έβλεπαν, τα χείλη που φιλούσαν. Το 

σώμα μου δεν θυμάται. Μόνο όταν έσπρωχνα να βγει. Αυτό μόνο έχει μείνει. Ο 

πόνος να τον βγάλω από μέσα μου. Μόνο τον πόνο πια θυμάμαι. Τον έψαξα. 

Έψαξα παντού. Έψαξα λαίμαργα με λύσα. Γύρισα δάση υγρά και πόλεις 

ξεχασμένες. Σάρωσα μαύρες θάλασσες και βράχια ψηλά θεόρατα σκαρφάλωσα. 

Δεν είναι κάπου να φανεί. Μόνο τον πόνο πια. Συγχωρέστε με, εδώ δεν μπορώ να 

βοηθήσω. Αυτό είναι δική σας δουλειά. Να είναι πραγματικό. Να είναι βαρύ. Να 

είναι βαθιά. Πρέπει να σιγουρευτείτε. Να ελέγξετε. Να γνωρίζετε. Μέσα. Θέλω 

να είστε σίγουρος. Να μην μπορεί να βγει. Να είναι αυτή η μόνη του ταφή. Να 

κηδευτεί και εκεί να μείνει. / 

 

ΗΧΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΒΟΜΒΟΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ 
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2ΟΣ ΓΥΡΟΣ 

 
(Ο Χ κρύβει ξανά τα δωμάτια. Ο Χ βρίσκεται γύρω από το Α. Σιγά σιγά αρχίζει να 

απλώνει χέρια να το αγγίξει. Να το χαϊδέψει. Αρχίζει σιγά – σιγά να περνά από την 

αγάπη στην βία.) 

 

Θ: Πόσο το απόλαυσες; 

 

Ζ: Ένιωσες ζεστά μέσα σου; 

 

Θ: Για σένα είναι όλα. 

 

Ζ: Ένιωσες περήφανο; 

 

Θ: Μικρό μου. 

 

Ζ: Ποιος άλλος σε αγαπάει τόσο πολύ; 

 

Θ: Ποιος άλλος θα σου έδειχνε τόση προσοχή; 

 

Ζ: Θυμάσαι; 

 

Θ: Για σένα είναι όλα. 

 

Ζ: Θυμάσαι τώρα; 

 

Θ: Καταλαβαίνεις επιτέλους; 

 

Ζ: Μόνο εμάς έχεις. 

 

Θ: Σε εμάς μόνο μπορείς να ελπίζεις. 

 

Ζ: Κανείς άλλος δεν σε θέλει. 

 

Θ: Όλοι οι άλλοι σε πέταξαν. 

 

Ζ: Σε αρνήθηκαν. 

 

Θ: Σε βεβήλωσαν. 

 

Ζ: Το κορμάκι σου το μικρό το όμορφο το μόλυναν. 

 

Θ: Με κάθε αρρώστια την γλώσσα τους τυλίγουν. 
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Ζ: Το όνομά σου κατάρες ακολουθούν. 

 

Θ: Η εικόνα σου τους βόθρους τους στολίζει. 

 

Ζ: Η ίδια σου η ανάμνηση θεμέλια προσβολή. 

 

Θ: Είδες. 

 

Ζ: Άκουσες. 

 

Θ: Μισητός από το γένος. 

 

Ζ: Θυμάσαι τώρα; 

 

Θ: Μόνο εμάς. 

 

Ζ: Εμείς σε αγπάμε. 

 

Θ: Μόνο εμείς. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Σε αγαπάμε. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Εμεις. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Σε αγαπάμε. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Τόσο πολύ. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Μόνο εμείς. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Τόσο πολύ. 
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Ζ: Μίλα μας. 

 

Θ: Πες κάτι. 

 

Ζ: Εμείς σου λέμε τόσα. 

 

Θ: Σου δείχνουμε τόσα. 

 

Ζ: Σου δίνουμε τόσα 

 

Θ: πολλά. 

 

Ζ: Μίλα. 

 

Θ: Πες κάτι. 

 

Ζ: Δώσε μας την φωνή σου. 

 

Θ: Δείξε μας 

 

Ζ: πόσο καλό είσαι. 

 

Θ: Εντυπωσίασέ μας. 

 

Ζ: Κάνε μας να σε θέλουμε. 

 

Θ: Κι άλλο. 

 

Ζ: Δώστα μας όλα. 

 

Θ: Όλα σου τα ταλέντα. 

 

Ζ: Τις ικανότητές σου όλες. 

 

Θ: Όλα. 

 

Ζ: Χάρισέ τα μας. 

 

Θ: Δεν τα χρειάζεσαι πια. 

 

Ζ: Μόνο εμάς έχεις. 

 

Θ: Σε αγαπάμε. 
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Ζ: Έλα. 

 

Θ: Έλα. 

 

Ζ: Έλα. 

 

Θ: Μην μένεις έτσι ακίνητο. 

 

Ζ: Αμέτοχο. 

 

Θ: Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. 

 

Ζ: Δική σου είμαι. 

 

Θ: Έλα. 

 

Ζ: Έλα. 

 

Θ: Έλα. 

 

Ζ: Τι κάθεσαι και κοιτάς; 

 

Θ: Τι καταφέρνεις έτσι; 

 

Ζ: Άκουσέ μας. 

 

Θ: Εμείς προσπαθούμε. 

 

Ζ: Γιατί όχι κι εσύ; 

 

Θ: Εμείς σε αγαπάμε. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Σε αγαπάμε. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Σε αγαπάμε. 

 

Ζ: Σε αγαπάμε. 

 

Θ: Εσύ; 
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(Πάυση.) 

 

Θ: Πώς είμαστε από χρόνο; 

 

(Σιωπή. ΗΧΟΣ ΖΩΗΣ – ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ. Από εδώ και πέρα ο Χ γίνεται 

βίαιος. Σκαρφαλώνουν πάνω στο κλουβί, χτυπάνε τα κάγκελα, πετούν τα σώματά 

τους πάνω στο κλουβί, προσπαθούν να αρπάξουν το Α. Δημιουργούν θόρυβο. Οι Ζ 

– Θ αντιμετωπίζουν το Α σαν έκθεμα σε μουσείο, ή σαν κάποιο σπάνιο ζώο σε 

τσίρκο.) 

 

Ζ: Θαυμάστε το. 

 

Θ: Απολάυστε το. 

 

Ζ: Όλο δικό σας. 

 

Θ: Ένα μικρό παιδί. 

 

Ζ: Μπρος στα μάτια όλων των νεκρών του χρόνου. 

 

Θ: Κοιτάξτε πώς συστέλεται. Πώς με λύσσα φονική παλέυει να προστατέυσει το 

δέρμα του. Να σώσει το όριο του σώματος. Τον ευατό του. 

 

Ζ: Μόνο αυτό σκέφτεται.  

 

Θ: Να φύγει. 

 

Ζ: Να σωθεί. 

 

Θ: Κοιτάξτε πώς τα μάτια του μαυρίζουν. Πώς ολόκληρη η ύπαρξη στον φόβο 

αντιδρά. 

 

Ζ: Μόνο για εσάς. Θαυμάστε. 

 

Θ: Απολάυστε. 

 

Ζ: Μην πάιρνετε το βλέμμα. 

 

Θ: Εδώ. 

 

Ζ: Με προσοχή. 
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Θ: Κοιτάξτε πώς το σώμα του τραντάζεται μπροστά σε αυτό που δεν καταλαβαίνει. 

Που δεν γνωρίζει. Που δεν μπορεί να θυμηθεί. 

 

Ζ: Θέαμα σπάνιο. 

 

Θ: Κοιτάξτε πώς τα νύχια του ψάχνουν κάπου να χωθούν.  

 

Ζ: Να μπηχθούν. 

 

Θ: Να γραπωθούν. 

 

Ζ: Όλα για εσάς. 

 

Θ: Κοιτάξτε το δέρμα. Στο πρόσωπο κοιτάξτε. Προσεκτικά. Κοιτάξτε τον ιδρώτα. 

Αυτή είναι η απόδειξη. Από εκεί ξεχειλίζει όλο του το μέσα. 

 

Ζ: Δεν καταλαβαίνει. 

 

Θ: Δεν μπορεί να καταλάβει ακόμα. 

 

Ζ: Μόνο για εσάς. 

 

Θ: Να εδώ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τώρα πώς οι μύες του τεντώνουν. Πώς σφίγγουν 

όλα πάνω του. Κοιτάξτε πώς μαζεύεται στην άκρη έτοιμο να επιτεθεί. Να αρπάξει 

ότι βρεθεί μπροστά του. 

 

Ζ: Θα τους κατασπαράξει όλους. 

 

Θ: Όλα θα τα φάει. 

 

Ζ: Ζώο. 

 

Θ: Ζωντανό. 

 

Ζ: Κοχλάζει ζώο ζωντανό. 

 

Θ: Δεν υπάρχει όριο. 

 

Ζ: Δεν υπάρχει άκρη. 

 

Θ: Να παραμείνει ζωντανό. 

 

Ζ: Θαυμάστε. Εξαίσια ηδονή. 
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Θ: Δεν υπάρχει τέλος. 

 

Ζ: Αχαλίνωτο. 

 

Θ: Μόνο για εσάς. 

 

Ζ: Ζωή μοναδική. 

 

Θ: Για εσάς μόνο. 

 

(Ο Χ ανοίγει τις κουρτίνες και αποκαλύπτει ξανά τα δωμάτια, ενώ η δράση με το Α 

συνεχίζεται.) 

 

Μ: Είστε τόσο φιλικός μαζί μου. Η όψη σας. Η στάση σας. Το σώμα σας ολόκληρο. 

Ναι. Είναι κάποιες σκέψεις. Όχι πάντα. Όχι συνέχεια. Υπάρχουν σκέψεις όμως. 

Ναι. Εισβάλουν στο μυαλό μου και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το 

προστατεύσω. Δεν έιμαι προετοιμασμένη. Δεν έχω τα όπλα τα κατάληλα. Εγώ 

μόνη μου πώς μπορώ να αμυνθώ; Στέκομαι εδώ και απλά σκέφτομαι. Τις αφήνω 

να έρθουν. Να μπουν μέσα. Να κατακτήσουν. Να με γεμίσουν ολόκληρη. Να με 

σμιλέψουν όλη από την αρχή. Τι κακό. Άνθρωποι χιλιάδες. Πολλές φορές μέσα 

στον χρόνο. Είναι ένα δέντρο. Γερό. Η δύναμή του θα πρέπει να είναι αδιανόητη. 

Για να μπορεί να αντέχει. Ο κορμός του παχύς. Ξύλο φθαρμένο, μάυρο. Το κακό 

το ξύλο. Έτσι όπως οι φλέβες του το αγκαλιάζουν ανεβαίνοντας ψηλά πάνω στον 

κορμό σχηματίζουν αυτές τις… δεν είναι ακριβώς εικόνες. Δεν θα μπορούσε 

κανείς να τις πει εικόνες. Τίποτα ανθρώπινο δεν έχουν πάνω τους. Τίποτα 

λογικό. Τίποτα που να μαρτυρά το σχέδιο κάποιου δημιουργού. Ίσως μείωση. 

Μέιωση προσώπων. Πρόσωπα μειωμένα. Ισοπεδομένα στον πιο γήεινο φόβο. 

Παγωμένα. Χαραγμένα από τύχη ίσως σε αιώνια ουρλιαχτά. Δεν μπορώ να πάρω 

τα μάτια μου. Τραβούν όλο το μέσα μου και με γεμίζουν ολόκληρη. Καταπατούν 

κάθε άκρη του μυαλού μου. Ξεχειλίζω. Ένα δέντρο γερό μέσα στον χρόνο και 

γύρω άνθρωποι χιλιάδες σε κύκλους να επεκτείνονται ως πέρα. Άνθρωποι μέχρι 

τον ορίζοντα. Όλοι ενωμένοι. Συνδεδεμένοι όλοι στον κορμό. Είναι μια ελάχιστη 

εσοχή, μια εγκοπή στο δέρμα τους στο ύψος της κοιλιάς, όλοι, και από εκεί 

αποκαλύπτεται όλη η ανθρώπινη ουσία. Τα έντερά τους μια γραμμή βγαλμένα 

από μέσα τους να εκτείθενται σε κοινή θέα και αυτοί απέθαντοι ακόμη ζωντανοί 

να θαυμάζουν τα ίδια τους τα σπλάχνα. Καθένα τους τεντωμένο να φτάνει το 

δέντρο στη μέση. Δεμένο σε καρφιά πάνω στον κορμό. Μια σάρκινη γραμμή να 

εννώνει το κέντρο με κάθε σώμα και αυτοί όλοι απέθαντοι ακόμη ζωντανοί να 

περπατάνε. Να προχωράνε γύρω γύρω τον κορμό αέναα να κινούνται και με κάθε 

βήμα λίγο περισσότερο να βγαίνουν τα έντερα από μέσα. Και αυτοί να 

περπατούν. Λες και κάπου να έχουν να φτάσουν. Ανέκφραστοι. Βουβοί. Τίποτα 

δεν μαρτυρά τον πόνο. Την φρίκη τίποτα. Μόνο ο ήχος αργών βημάτων και του 

λασπώδους τους εκσπλαχνισμού. Τι κακό… Θα θελα να τον σκότωνα. Να τον 

δολοφονήσω. ΗΧΟΣ ΜΑΝΑΣ – Συγχωρέστε με. / 
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Κ: (Στο δεύτερο μέρος παίζει ηχογράφηση με το αρχικό καθαρό κείμενο του Κ κάθε 

φορά που μιλάει. Είναι κάπως χαμένος. Χάνει λόγια, χαμένες σκέψεις. Κάνει 

μικρές νευρικές κινήσεις που δηλώνουν την έντασή του. Αποκτά ένα τραύλισμα. 

Γελάει. Βγάζει ήχους φωνής. Συνεχίζει την ίδια ρουτίνα σε όλο τον 2ο Γύρο, αυτήν 

τη φορά όμως εισβάλουν μέσα αφύσικα, στρεβλά, περίεργα λάθη.) Τώρα πρέπει να 

φαταστείτε. Αυτό είναι ένα ποτήρι γεμάτο με νερό. Οι δυνατότητές του είναι 

άπειρες. Οι πιθανές εξελικτικές πορείες του είναι άπειρες. Οι γραμμές κίνησής 

του στον χωροχρόνο είναι άπειρες. Μη μετρήσιμες. Η αδράνειά του το καθιστά 

αεικίνητο. Θα μπορούσε να υπάρχει από πάντα και να συνεχίζει να υπάρχει για 

πάντα. Παρατηρείστε πώς ολισθαίνει μέσα στον φαινομενικά επίπεδο χρόνο του. 

Θα μπορούσε. (Παίρνει το ποτήρι στο χέρι του. ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.) Θα 

αποφασίσουμε το μέλλον του τώρα. Θα διαγράψει την πιο σύντομη πορεία προς 

το κέντρο της Γης, αυξάνοντας συνεχώς ταχύτητα. Η επαφή του με τον αέρα δεν 

θα παράξει αρκετή τρβή, ώστε να επιδράσει σημαντικά πάνω στην ταχύτητά του 

και να το επιβραδύνει. Τέλος θα συγκρουστεί με το πάτωμα, σπάζοντας σε πολλά 

μικρά κομμάτια και το νερό θα. Βίαια. Βίαια. Βίαια. Βίαια. Βίαια. Παντού γύρω. 

/ 

 

Μ: Μου δίνει απεριόριστη χαρά όλο αυτό. Δεν θέλω να τελειώσει. Νιώθω ότι 

ερχόμαστε πιο κοντά. Ότι σας καταλαβαίνω καλύτερα. Εσείς; 

 

(Ο Κ αδειάζει το ποτήρι με το νερό πάνω στο κεφάλι του και αμέσως το πετάει στο 

πάτωμα να σπάσει.) / 

 

(Ο Γ και η ΚΟ πετάγονται από τον ύπνο τους. Αρχίζουν να τριγυρνούν στο δωμάτιο 

τρομαγμένοι. Ψάχνουν να βρουν τι ήταν αυτό που τους ξύπνησε. Σιγά – σιγά 

αρχίζουν να ψάχνουν ο ένας το σώμα του άλλου. Ψιλαφούν προσεκτικά, νιώθωντας 

κάθε σπιθαμή. Πιάνουν, μυρίζουν, γλύφουν. Εξερευνούν.) 

 

Μ: (Αγγίζοντας το δικό της πρόσωπο) Ελπίζω να μην σας φέρνω σε άβολη θέση. 

Λατρέυω το πρόσωπό σας. Δεν θέλω να σταματήσω να σας κοιτάζω. Τα μάτια σας 

ίσως. Με ηρεμούν. Με τυλίγουν με απαλό νερό. Τα χείλη σας είναι προτόγνωρα 

για μένα. Ακαταμάχητα. Θέλω να τα αγγίξω. Να νιώσω στις άκρες των δαχτύλων 

μου το μαλακό σας στόμα. Όλη την δομή των οστών σας. Τις κόγχες. Τις γωνίες. 

Κάθε καμπύλη και ευθεία. Τις άκρες σας. Όλα. Όλα σας τα κόκαλα. Το πρόσωπο. 

Όλα. Τα χαίρονται τα μάτια μου. Τα χαίρονται. Να μην σταματήσουμε 

παρακαλώ. Δεν θα θελα να σταματήσει. Ίσως αν βγάζατε την μάσκα σας. Θα 

μπορούσατε να βγάλετε την μάσκα σας; Θα βγάζατε την μάσκα σας; Παρακαλω. 

Θα σας βγάλω την μάσκα εγώ. (Δεν κινείται) Βγάλτε την. / 

 

Κ: Το πείραμα αυτό προετίνει μια εύκολη και απλή λύση για να κατανοήσει 

κανείς την προέλευση και την δομή του Σύμπαντος. / 
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(Η ΚΟ σταματάει σε ένα σημείο στο σώμα του Γ. Αρχίζει να το εξερευνεί με 

απίστευτη χαρά και ενθουσιασμό που μεταφέρει και στον Γ. Νιώθει τον παλμό του. 

Αρχίζουν να κινούνται πάνω στον ρυθμό του παλμού αυτού.) 

 

Γ: Επιτέλους. 

 

ΚΟ: Κοίτα. Κοίτα πώς πάλεται. Κοίτα. Τραντάζεται. Πιάστο. Το νιώθεις; 

 

Γ: Ναι. 

 

ΚΟ: Κοίτα. Τις φλέβες κοίτα. Πώς σκαρφαλώνουν κοίτα. Πώς σε ποτίζουν κοίτα. 

Σχηματίζεσαι. Κοίτα. Αίμα. 

 

Γ: Είμαι. 

 

ΚΟ: Αίμα. 

 

Γ: Είμαι. 

 

ΚΟ: Αίμα. 

 

Γ: Αίμα. 

 

ΚΟ: Ναι. 

 

Γ: Αίμα είμαι. Τι-; 

 

ΚΟ: Να. (Η ΚΟ δαγκώνει το χέρι της. Αρχίζει να τρέχει αίμα που το καλύπτει.) 

 

Κ: Σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. / 

 

ΚΟ: Αίμα. 

 

Γ: Είμαι. (Ο Γ πάει να κάνει το ίδιο, αλλά η ΚΟ τον σταματά.) Κι εσύ. 

 

ΚΟ: Πού; 

 

Γ: Πάλεται. 

 

ΚΟ: Πού; 

 

Γ: Εδώ. (Δείχνει την πληγή στο χέρι της.) Το νιώθεις; 

 

ΚΟ: Όχι. 
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Γ: Πονάς; 

 

ΚΟ: Έχει περάσει ο χρόνος. Ο χρόνος πλησιάζει. ΗΧΟΣ ΓΙΟΥ – ΚΟΡΗΣ 

 

Κ: Γιατι όταν έφτασε στο έδαφος το ποτήρι έσπασε και το νερό άρχισε να απλώνει; 

 

(Ο Γ και η ΚΟ αγκαλιάζονται τρυφερά. Αρχίζουν να κινούνται μαζί σε κάτι που 

θυμίζει έρωτα. Η δράση αυτή εξελίσεται και καταλήγει στους τοίχους του δωματίου. 

Προσπαθούν να τους αγαπήσουν.) 

 

Κ: Φυσικά όλοι θεωρούμε αυτονόητο να σπάσει ένα ποτήρι όταν πέφτει, αλλά 

ποτέ δεν αναρωτιώμαστε γιατί. Η απάντηση προφανώς είναι η βαρύτητα. Το 

ποτήρι παραδόθηκε σε αυτήν και βρέθηκε τελικά να συναντά ένα άλλο σώμα. 

Υπήρξε μια στιγμή στον χρόνο του ποτηριού που το εύθραυστο γυαλί βρέθηκε σε 

επαφή με το συμπαγές πάτωμα. Μια απόφαση έπρεπε να παρθεί εκείνη την 

στιγμή. Τον πόνο. Την βία. Τον πόνο. Την βία. Τον πόνο. Την βία. (Αρχίζει να 

γελάει. ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.) Είτε τα δύο σώματα θα συγχωνεύονταν, κατέρρεε 

κάτω από το βάρος. Το σώμα. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η κατάρρευση μπορεί να 

είναι αμοιβαία και εκεί είναι που το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο. Εδώ όμως, το 

ποτήρι αγωνίστηκε να χωρέσει. Τον πόνο. Την βία. Τον πόνο. Την βία. Απέτυχε. 

Η σύνθλιψη ήταν η μόνη επιλογή. Μπορούμε να πούμε για τελευταία φορά το 

τέλος του χρόνου. Ότι υπάρχει από εκεί και πέρα. Οδηγούμαστε λοιπόν στο 

συμπέρασμα πως όταν δύο σώματα επιδρούν μεταξύ τους, τίποτα δεν μπορεί να 

μείνει πια ίδιο. Οι συνέπειες είναι ραγδαία μεταβλητικές. Καταστροφικές 

ακόμα. / 

 

(Ο Γ σταματά. Η ΚΟ συνεχίζει. Στρέφεται ξανά προς τον Γ. Είναι σαν να 

αγκαλιάζει ένα άψυχο σώμα. Ο Γ μένει ακίνητος, κουρασμένος. Η ΚΟ γύρω του 

συνεχίζει να προσπαθεί μόνη της με ένταση. Τελικά κουρασμένη σταματάει. Και 

οι δύο μπαίνουν σε μία σωματική κατάσταση απογοήτευσης. Σαν να μην μπορούν 

να κάνουν τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Είναι αργοί και νωθροί. Παύση.) 

 

Γ: Έξω. 

 

ΚΟ: Θα πεθάνεις. 

 

Γ: Εσύ. / 

 

Μ: Ας είναι.  

 

Κ: Είμαστε όλοι προϊόντα μιας μεγάλης έκρηξης. Πολλά δισεκατομμύρια χρόνια 

πριν 
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Μ: Καιρό έχω να ελπίσω έτσι. Τον έθρεφα ξέρετε. Καιρό πριν γεννηθεί εγώ τον 

έθρεφα ακόμα. Φρόντιζα καλά. Πρόσεχα, επέβλεπα, περιέθαλπτα με ευλάβεια. 

Με κάθε ευκαιρία. Όχι από… 

 

Κ: Το Σύμπαν ήταν άπειρα μικρό και άπειρα πυκνό. 

 

Μ: Από ανάγκη. Τον χρειαζόμουν. Φρόντιζα να τον γεννώ πολλές φορές τη μέρα.  

 

Κ: Οι ασύληπτες βαρυτικές έλξεις καμπύλωναν τον χωροχρόνο στο άπειρο. 

 

Μ: Κάθε μέρα πολλές φορές. Πάλευα με τους πόνους και έκλεινα τις πληγές με 

την εικόνα των μαλλιών του. Απαλά μέσα στα δάχτυλά μου. 

 

Κ: Οι φυσικοί νόμοι καταργούνταν σε τόσο ακραίες καταστάσεις. 

 

Μ: Γεννούσα τον όγκο που θα συμπλήρωνε το κενό μπροστά στο στήθος μου. Κάτι 

να σφίγγω. Να σφίγγω όλο και πιο κοντά για να μην σπάσει. Να μου σταματήσει 

τους παλμούς. Να μου φράξει το οξυγόνο. Ευλάβεια ξέρετε. 

 

Κ: Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε τι πυροδότησε την έκρηξη. 

 

Μ: Πόση χαρά όταν έπεφτα εγώ για να ανέβει αυτός. Να ποδοπατηθώ, να 

λεηλατηθώ, να με οργώσουν.  

 

Κ: Έχουμε αρχίσει στη βία και θα τελειώσουμε στη βία. 

 

Μ: Υίψιστη τιμή και ύπατο αξίωμα. Όλα να τα δώσω. Όλα. Μόνο να μπορώ εγώ 

να πω εγώ πως γέννησα τον ήλιο.  

 

Κ: Έχουμε γεννηθεί στη- 

 

Μ: Πρόκειται περί ήλιου ξέρετε. 

 

Κ: (Αντιδρά σε κάποιο λάθος που συμβαίνει στην ρουτίνα του.) Όχι, όχι, όχι, όχι, 

όχι, όχι, όχι. ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

Μ: Αν τον βλέπατε θα καταλαβαίνατε. Κανείς άλλος ποτέ δεν έλαμψε με τόση 

θέρμη. Τόση ζέστη εκτυφλωτική. Κανένα καλοκαίρι ποτέ τόσο δεν έκαψε. Τόσο 

ζεστά πληγές του χρόνου σε σώμα αδύναμο κυρτό ποτέ κανείς δεν έλιωσε. Να 

μην θέλεις να βλέπεις άλλο. Άλλο τίποτα να μην αρκεί. Να μην υπάρχει άλλο 

φως. Μόνο αυτό του ήλιου. / 

 

(Ο Γ είναι ακίνητος. Απογοητευμένος. Η ΚΟ προσπαθεί να τον κινήσει. Κάποια 

στιγμή αρχίζουν ξανά τα παιχνίδια με τις αναχαιτίσεις και συμπληρώσεις. Ο Γ είναι 
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όλο και πιο βίαιος. Η ΚΟ προσπαθεί να τον καθησυχάσει, να τον φροντίσει, να τον 

ηρεμησει.) 

 

ΚΟ: Τι θέλεις; 

 

Γ: Σε ενδιαφέρει το τι θέλω; 

 

ΚΟ: Θα ήθελα να ξέρω. 

 

Γ: Δεν μιλάω στους ανθρώπους. Δεν μου αρέσει. Δεν βρίσκω ενδιαφέρον. 

 

ΚΟ: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. 

 

Γ: Και ούτε θα γίνεις. 

 

ΚΟ: Θέλω. 

 

Γ: Να μην θέλεις. Γιατί να θέλεις; Δεν τους μιλάω. Όλοι τους τόσο χαρούμενοι. 

Τόσο ευτυχισμένοι. Το βλέπεις το χαμόγελο στο στομα τους. Χαραγμένο. Με το 

αίμα ακόμα νωπό να τρέχει στις γραμμές. Δεν τους μιλάω. Δεν μου αρέσει. 

 

ΚΟ: Δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. 

 

(Ο Γ σταματάει το παιχνίδι.) 

 

Γ: Γιατί; Ποιος το λέει; Τώρα είναι η σειρά μου. 

 

ΚΟ: Δεν είναι αυτοί οι- 

 

Γ: Εγώ θέλω να σκέφτομαι. Μόνος μου. Κανείς άλλος. Έτσι περνώ τις μέρες μου. 

Ξυπνάω το πρωί και δεν έχω να δω κανέναν. Δεν πρέπει να δω κανέναν. Σε 

κανέναν να μην μιλήσω. Ξυπνάω και περιφέρομαι γυμνός. Δεν έχω να κρυφτώ. 

Έχω τόσο πολύ χρόνο. Μόνο για μένα. Χρόνο να σκέφτομαι και να αποφασίζω. 

Δεν υπάρχει άλλος. Κανένας δεν ακούει την μουσική μου. Μόνο για μένα παίζω. 

Για να μπορώ εγώ να φεύγω. Ξυπνώ γυμνός και χωρίς τίποτα να φορέσω αρχίζω 

να παίζω μουσική. Και την βλέπω. Εξαπλώνεται στο δωμάτιο. Οι τοίχοι γίνονται 

πιο συμπαγείς. Πιο πέτρινοι. Στο αποκορύφωμά τους εξαϋλώνονται. Γεμίζει ο 

χώρος με υγρούς καπνούς. Γιγάντιες φωτιές που όλα τα αλλάζουν. Ξυπνώ γυμνός 

και χωρίς τίποτα να φορέσω αρχίζω να διαβάζω. Μόνος μου και δυνατά. Γύρω 

μου ο χώρος μεταμορφωμένος. Έτοιμος να δέχεται την ζωή μου που απλώνει. 

Ξεδιπλώνεται μπροστά μου. Λόγια δικά μου και ανθρώπων πια νεκρών που 

έχουν προσφέρει το σώμα τους γραμμένο για όλους να το βλέπουν. Ξυπνώ γυμνός 

και σκέφτομαι. Τους σκέφτομαι ακόμα. Όλους τους. Αυτοί που δεν χαθήκαν. 

Κανένας τους δεν πέθανε. Όλων τους το όνομα αναμυγμένο πια στο χώμα του 
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πλανήτη. Σε κάθε ανθρώπου το μυαλό. Και δεν φοβάμαι. Εγώ στους άλλους δεν 

θα μοιασω.  

 

ΚΟ: Μια μέρα- 

 

Γ: Αυτό οι άλλοι. Όχι εγώ. Άστους να σβηστούν. Ναι. Εγώ μόνος μου γυμνός θα 

χάνομαι παλέυοντας να φτάσω τα όρια του είδους. Να μεταμορφωθώ. Να μην με 

βλέπουν πια άνθρωπο. Να είμαι εγώ η τέχνη και η ζωή. Μόνος μου. Κανέναν 

άλλον να μην ξέρω. Κανένας δίπλα μου να μου θυμίζει. Να μην βρεθεί κανείς.  

 

Κ: (Έχει ένα μεγάλο βιβλίο στα χέρια του, με το οποίο χτυπάει το πρόσωπό του.) 

Στιγμές μετά την Μεγάλη Έκρηξη το Σύμπαν είχε διαιρεθεί ήδη πολλαπλά. Τα 

κομμάτια του άρχισαν να κινούνται στον χώρο σε τεράστιες ταχύτητες. Οι 

θερμοκρασίες που παρήχθηκαν πρέπει να ήταν πρωτόγνωρες. Το Σύμπαν 

ταξίδευε φλεγόμενο. Η βαρύτητα άρχισε να κάνει ορισμένες κοντινές περιοχές 

να έλκονται. Ο σχηματισμός των πρώτων γαλαξιών. Η έλξη των πλανητών άρχισε 

να επιβραδύνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όχι όμως αρκετά ώστε να κάνει τα 

κομμάτια να επιστρέψουν στο κέντρο. / 

 

ΚΟ: Μια μέρα θα πεθάνεις. 

 

(Ο Κ αρχίζει να σκίζει τις σελίδες του βιβλίου σε μικρά κομμάτια.) ΗΧΟΣ ΓΙΟΥ 

– ΚΟΡΗΣ 

 

Γ: (Αρχίζει να αντιδρά στις κινήσεις τη ΚΟ με βία. Σχεδόν σαν πάλη.) Μια μέρα. 

Μια μέρα που το φως θα τρυπώσει παντού.  

 
Κ: Το Σύμπαν ακόμα διαστέλλεται δημιουργώντας συνεχώς νέους γαλαξίες. 

 

Γ: Θα μπει με βία και θα τα σπρώξει όλα ανοιχτά. Μια μέρα που θα μπορέσω να 

σταθώ στα πόδια μου. Θα τα απλώσω γερά τριγύρω.  

 

Κ: Παρακαλώ; 

 

Γ: Θα πατήσω στιβαρά στο χώμα. Θα τα μπήξω, θα τα σπρώξω, να μπούνε να 

χωθούν. Μέσα βαθιά να κατακτήσουν. Με βία να ανακηρύξουν για δικό τους 

κάθε χιλιοστό. Να μπούνε μέσα, να νιώσουν, να χωθούν. 

 

Κ: Ακριβώς. Όλη αυτή η βαρυτική έλξη μεταξύ των πλανητών τελικά θα 

 

Γ: Θα κατέβουν κάτω στα έγκατα τα παλιά τα σκοτεινά. Θα βγάλουν ρίζες και 

όλο θα μεγαλώνουν. Πιο κάτω πιο κάτω πιο βαθιά. 

 

Κ: επιβραδύνει την διαστολή του Σύμπαντος. Υπάρχει 
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Γ: Εκεί που κατοικούν πλάσματα πανάρχαια της λύπης η αρχή. 

 

Κ: μια κρίσιμη τιμή στην ταχύτητα της διαστολής, η οποία 

 

Γ: Αυτά που στέλνουν τον ήλιο ψηλά κάθε ανατολή. 

 

Κ: αν 

 

Γ: Αυτά που τον καρφώνουν. 

 

Κ: ξεπεραστεί θα οδηγήσει στην αντίστροφη κίνηση. 

 

Γ: Μαζί τους να ζω, να περιβληθώ, να ευδοκιμήσω. Σε πελώρια αγκαλιά. Να 

απλώνεται πέρα μακριά και γύρω παντού. 

 

Κ: Η επιβράδυνση θα γίνει τόσο μεγάλη, που θα επικρατήσει η βαρύτητα και το 

Σύμπαν θα αρχίσει να 

 

Γ: Όλοι για μένα να διψάνε. 

 

Κ: συστέλεται 

 

Γ: Όλοι για μένα να απλώνουν χέρια δάχτυλα και κάθε λογής σώματος άκρα. 

 

Κ: καταρέοντας 

 

Γ: Όλοι σε μένα με μανιασμένη εμμονή να θέλουν να φτάσουν.  

 

Κ: σε μια τελική ανωμαλία. Το τέλος του Σύμπαντος όπως αναφέρατε έχει πια 

όνομα. 

 

Γ: Να γευτούν από την ουσία την θεϊκή. Να φράξει κάθε κατασκεύασμα 

πολιτισμού. Να κατακλυστούν τα πάντα από τείνοντα σώματα. Να πνίξουν τους 

ανθρώπους και κάθε σημάδι που άφησαν ποτέ πάνω στον κόσμο. Να τους 

εξολοθρεύσουν. Να φύγουν να σβηστούν. Από άκρη σε άκρη αφανισμός. 

 

Κ: Η Μεγάλη Σύνθλιψη. / 

 

(Ο Γ και η ΚΟ έχουν καταλήξει στο πάτωμα, με τον Γ να έχει εγκλωβίσει με λαβές 

την ΚΟ.) 

 

Γ: Πες μου ότι θα με θυμούνται. 

 

(Σιωπή) 
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ΚΟ: Σας φαίνεται οδυνηρή η ζωή; 

 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ / 

 

(Η Μ γυρίζει και κοιτάζει τον Ν. Την κοιτάζει και αυτός. Σιωπή. Και οι δύο 

παίρνουν το βλέμμα τους.) 

 

Μ: Συγχωρέστε με. / ΗΧΟΣ ΜΑΝΑΣ 
 

(Ο Κ είναι ακίνητος. Αρχίζει να λαχανιάζει.) 

 

Κ: Η έννοια που ονομάζουμε χρόνος απαρτίζεται από τρία βέλη και μπορεί να 

νοηθεί μόνο μέσα στα όρια του Σύμπαντος, καθώς αλληλοεπιδρά συνεχώς με 

αυτό. 

 

Μ: Το ξέρω πως είναι παράξενο. Θα μπορούσα να ουρλιάζω. Να πέφτω πάνω στους 

τοίχους. Να ψάχνω όλες τις αιχμές και να ρίχνω το σώμα μου με δύναμη πάνω 

τους. Να το πληγώσω. Να το ανοίξω στα δύο. Να κοπεί. Να γίνει πραγματικός ο 

πόνος. Να τον βλέπω μπροστά μου. Την απόδειξή του. Να ξέρω που αρχίζει και 

που τελειώνει. Να μπορέσω να τον ορίσω. Ή να λιώσω τη σάρκα μου. Να με 

τελειώσω. Να μην έχει χώμα άλλο να οργώσει. Να μην έχει δέρμα άλλο να 

πληγώσει. Θα μπορούσα να ουρλιάζω. Όχι εγώ. Εγώ είμαι μετά. Είναι βαθιά η 

θλίψη μου. 

 

Κ: (Γελάει) Το πρώτο βέλος του χρόνου είναι το κοσμολογικό. 

 

Μ: Ο χρόνος ξέρετε. 

 

Κ: Στρέφεται προς την κατεύθυνση που το Σύμπαν διαστελεται. 

 

Μ: Είμαι η θλίψη μου. 

 

Κ: Το δεύτερο είναι το ψυχολογικό. 

 

Μ: Είμαι τόσο πολύ η θλίψη μου που δεν έχω τίποτα άλλο πια να είμαι. 

 

Κ: Στρέφεται προς την κατεύθυνση που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι ο 

χρόνος περνάει και θυμούνται το παρελθόν και όχι το μέλλον. 

 

Μ: Θα μπορούσα να ουρλιάζω. 

 

Κ: Το τρίτο είναι το θερμοδυναμικό. 

 

Μ: Εγώ είμαι μετά. 
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Κ: Στρέφεται προς την κατεύθυνση που η αταξία αυξάνει. / 

 

(Ο Γ και η ΚΟ βρίσκονται σε μια δαφορετική εικόνα από πριν. Μόνοι τους.) 

 

Γ: Έχασα. 

 

(Παύση. Η ΚΟ απλώνει το χέρι της προς τον Γ. Ο Γ αρχίζει να το δαγκώνει.) 

 

ΗΧΟΣ ΓΙΟΥ – ΚΟΡΗΣ  

 

Κ: (Παραλείπει λέξεις στο κείμενό του.) Η αταξία είναι η πιο πιθανή κατάσταση 

για ένα ενεργειακά κλειστό σύστημα. Ένας [πίθυκος] που χτυπάει [πλήκτρα] 

στην [γραφομηχανή] πιθανότατα δεν θα  καταφέρει να γράψει καμία [λέξη] σε 

καμία γλώσσα που μιλήθηκε ποτέ στον [κόσμο]. Ωστόσο υπάρχει [μια μικρή 

περίπτωση] ανάμεσα στις [ανόητες] ομάδες γραμμάτων, να [εμφανιστεί] στο χαρτί 

ένα από εκείνα τα [ποιήματα] που θα [κάνουν] όλους τους [ερωτευμένους] του 

μέλλοντος [να αντηχούν κλαγγιές ατσαλιού διαβάζοντάς τα]. Όμως ακόμα και να 

[συνεχίζει] για πάντα, οι πιθανότητες επιτυχίας του θα [λιγοστεύουν δραματικά] 

με την [πάροδο] του χρόνου. Δεν είναι αδύνατο. Απλά εξαιρετικά απίθανο. 

Μπορούμε να ευχαριστήσουμε την εντροπία για αυτό. 

  

ΚΟ: Εγώ έμεινα εδώ και σε περίμενα. Χρόνια και χρόνια ακίνητη εγώ φρουρός 

στη σιδερένια πύλη. Έμαθα κάθε της γραμμή, κάθε γωνία σκουριασμένη βαθιά 

την φύλαξα. Περίμενα να έρθεις. Ξάπλωνα στο χώμα, στη λάσπη να κρύψω το 

πρόσωπό μου. Να μην με ξέρουν πια. Να μην με αναγνωρίζουν. Μόνη εγώ, 

κάστρο πολιορκημένο, να στέκομαι ακόμα για το σώμα το όμορφο το αδελφικό.  

Μόνη εγώ, ζώο κουρελιασμένο, στην άκρη λουφαγμένο να βρίζω με όση λύσσα 

μου άφησαν τα χρόνια στο κορμί. Εγώ περίμενα να έρθεις. 

 

Γ: Ύπνος τα βλέφαρα μου δεν ξαπόστενε. Άγρια όνειρα και μαύροι εφιάλτες. Η 

εικόνα η όμορφη η μισή που πίσω με καλούσε δεν με άφηνε να ξεχάσω. Να πάω 

να έρθω να υψώσω το σπαθί να γίνει η πράξη να πιστέψω. 

 

Κ: (Όλα λέγονται μέσα από την αφαίρεση και τοποθέτηση βιβλίων.) Η εντροπία 

είναι η έννοια μέσω της οποίας μετράται η αταξία, της οποίας η μέγιστη τιμή 

αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση, την ομογενοποίηση των πάντων και 

ισοδυναμεί με την παύση της ζωής ή αλλιώς της εξέλιξης. 

 

ΚΟ: Μόνη μου ασχολία να τραβάω τις τρίχες από το άθλιο κρανίο μου και ολοένα 

το σώμα μου στο χώμα να πετώ. Να γίνω ένα με τη γη. Να μην ξεχάσω. Να μπω 

μέσα της, γόνιμη να είναι να έρθεις. 
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Κ: Σε μια τέτοια κατάσταση δεν υπάρχει καμία διαδικασία και δεν βρίσκεται σε 

λήθαργο κανενός είδους πληροφορία που να επιτρέπει την εξέλιξη ή την ζωή. 

 

Γ: Νου δικό μου πια δεν είχα. Το σώμα μου εγώ δεν το κινούσα. Τέρατα φτερωτά 

με νύχια γαμψά με στήθια και θηλές να μου θυμίζουν. Το φύλο να μην ξεχνώ. 

Να μην ξεχνώ την πράξη. Με τρίχωμα μαύρο με στήθια με θηλές με μητρικούς 

μηρούς παραφυλούσαν. Να περπατήσω να φτάσω να σκοτώσω. 

 

ΚΟ: Με μυστικές χοές, με μάτια μισάνοιχτα δειλά από τα δάκρυα πρησμένα τις 

μέρες μου περνούσα. Έβριζα και προσευχόμουν. Έβριζα αυτήν που με θράσσος 

ανίερο βέβηλο κακό, με ένα παλιό τσεκούρι, ούτε καν βασιλικό, έκοψε τη χαρά 

μας. Αυτήν που εξόρισε τον πιο αγνό, τον πιο αγαπητό τον οίκο τον θεμέλιο και 

σε καταραμένες ηδονές διαθέτει τη ζωή της. Το γερασμένο της κορμί με πέπλα 

κόκκινα τυλίγει. Ούτε μια μέρα δεν άφησε στα μαύρα να τη δει. 

 

(Ο Γ και η ΚΟ κάνουν μια επαναλαμβανόμενη δράση βασισμένη στο μίσος.  

Πέφτουν στους φανταστικούς τοίχους και μετά τρέχουν ο ένας στον άλλον 

προσπαθώντας να ενωθούν με βία.) 

 

Γ: Και ήρθα.  

 

Κ: Κάθε ενεργειακά κλειστό σύστημα 

 

Γ: Ήρθα με ξίφος κοφτερό να σφάξω να σκοτώσω. Εκδίκηση για την διπλή τομή. 

Την βίαιη, την μαύρη, μητρική.  

 

ΚΟ: Χαρά. Γιορτή και πανυγύρι. 

 

Κ: προχωράει από μία κατάσταση μικρότερης πιθανότητας σε μία κατάσταση 

μεγαλύτερης πιθανότητας 

 

ΚΟ: Να ξυπνήσει όλη η πόλη να ανέβουν οι νεκροί. 

 

Γ: Να φύγουν μακριά τα τέρατα. 

 

Κ: αυξάνοντας συνεχώς την αταξία του. 

 

Γ: Να διώξω την ντροπή. 

 

ΚΟ: Μέρα δική μας. 

 

Γ: Φως λαμπρό. 

 

ΚΟ: Ευλογημένη νύχτα. 
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Κ: Υπάρχει δηλαδή μόνο μία θέση στην οποία τα μόρια βρίσκονται σε τάξη και 

άπειρες άλλες στις οποίες είναι άτακτα. 

 

Γ: Αυτής της άδικης βασίλισσας να σφάξουμε την μήτρα. 

 

ΚΟ: Να μην γενά άλλα παιδιά. 

 

Γ: Στο κρεβάτι μέσα το βασιλικό 

 

ΚΟ: γαμήλιο 

 

Γ: στου εγκλήματος τον κόλπο να ενωθώ 

 

ΚΟ: μέσα σου μαζί σου. 

 

Γ: Να αφήσω αίμα βρώμικο κακό ελέυθερο να τρέξει  

 

ΚΟ από της μάνας το κορμί. 

 

Γ: Να εμφανιστεί ο φταίχτης. 

 

ΚΟ: Να ρθει να σκοτωθεί. 

 

Γ: Εκδίκηση για την διπλή τομή. 

 

ΚΟ: Την βίαιαη, μαύρη, μητρική. 

 

Γ: Τα ξεχυμένα της υγρά 

 

ΚΟ: Το αίμα το δικό της να πάρω 

 

Γ: να πλύνω 

 

ΚΟ: να λουστώ 

 

Γ: το σώμα το όμορφο το αδελφικό. 

 

ΚΟ: Την σπαραγμένη μήτρα της 

 

Γ: την χαλασμένη 

 

ΚΟ: με νύχια με σπαθιά 
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Γ: με κοφτερά μαχαίρια ορθάνοιχτη να σκίσω. 

 

ΚΟ: Την είσοδο ξανά να ανοίξω. 

 

Γ: Μέσα ξανά να μπω. 

 

ΚΟ: Μέσα ξανά να ενωθώ. 

 

Γ: Του μαύρου άγγελου αυτού του μητρικού  

 

ΚΟ: τον σάπιο σπόρο τον διπλό 

 

Γ: να αφανήσω. 

 

ΚΟ: Και πάμε. 

 

Κ: (Ο Κ αποκτά έναν ασθμαίνοντα ρυθμό. Crescento μέσα από την δράση με τα 

βιβλία. Κρότοι βιβλίων όταν πέφτουν στο πάτωμα.  Κάποια βιβλία τα πετάει αντί 

απλά να τα τοποθετεί.) Ένα 

 

Γ: Όχι με αγάπη στοργική. 

 

Κ: σύστημα 

 

ΚΟ: Όχι με χέρια ανοιχτά. 

 

Κ: βρίσκεται 

 

Γ: Όχι με δώρα . 

 

Κ: σε 

 

ΚΟ: Όχι έτσι. 

 

Κ: τάξη 

 

Γ: Ανάποδα. 

 

Κ: όταν 

 

ΚΟ: Όχι με πέπλα βασιλικά. 

 

Κ: έστω 
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Γ: Όχι με χρυσό, ασήμι, κεχρυμπάρι. 

 

Κ: και 

 

ΚΟ: Όχι με μύρο. 

 

Κ: η 

 

Γ: Όχι έτσι. 

 

Κ: ελάχιστη 

 

ΚΟ: Ανάποδα. 

 

Κ: κίνηση 

 

Γ: Όχι με άρματα πολέμου. 

 

Κ: των 

 

ΚΟ: Όχι με ουρές μνυστήρων. 

 

Κ: μορίων 

 

Γ: Όχι με άρχοντες πιστούς. 

 

Κ: του 

 

ΚΟ: Όχι έτσι. 

 

Κ: μπορεί 

 

Γ: Ανάποδα. 

 

Κ: να 

 

ΚΟ: Ευλογημένη νύχτα. 

 

Κ: επιφέρει 

 

Γ: Με σίδερο και ατσάλι πάμε. 

 

Κ: σημαντική 
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ΚΟ: Μην γυρίσεις το κεφάλι. Μην πάρεις τα βλέμμα. 

 

Κ: αλλαγή. 

 

Γ&ΚΟ: (Σε μια τελική προσπάθεια να ενωθούν.) Με μάτια ορθάνοιχτα με φλέβες 

παραπρησμένες φουσκωμένες από αιμα πηχτό λουσμένοι στον ιδρώτα με μαλλιά 

με λάσπη καλυμμένα με τα ίδια μας τα υγρά πλυμμένοι χωρίς ρούχα γυμνοί όπως 

θα έπρεπε με δόντια φαγωμένα με χείλια ματωμένα από χίλιες σκέψεις με όλα 

μας τα κόκκαλα διατεθειμένα διαγραμμισμένα εκτεθειμένα με τα κόκκαλα και 

όλα παρελαύνουμε.  

 

Γ: Δες μας. 

 

ΚΟ: Πάμε. 

 

Γ: Πορεία και πομπή. 

 

ΚΟ: Δες μας. 

 

Γ: Παρελαύνουμε. 

 

ΚΟ: Εμείς. 

 

Γ: Εμείς που γίναμε το μίσος. 

 

(Ο Γ και η ΚΟ σταματούν. Δεν συμβαίνει τίποτα.)/ 

 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ / 

 

Κ: ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Όλο και λιγότερες λιγότερες λιγότερες λιγότερες 

λιγότερες λιγότερες λιγότερες όσο όσο όσο όσο όσο. Απελπισμένα. Θα βρεθεί σε 

μία κατάσταση απόλυτης αταξίας, όπου όσο φρενωδώς και απελπισμένα και να 

κινηθούν τα μόριά του, δεν θα μπορεί να επέλθει καμία μεταβολή σε αυτό. 

 

Μ: Ανήμπορη εγώ μόνη μου γριά πώς να τις σταματήσω; Έρχονται και με 

καλύπτουν. Δεν έχω τρόπο να τις διώξω. 

 

Κ: Η μόνη του σωτηρία είναι να επιδράσει με ένα άλλο σύστημα και να 

τροφοδοτηθεί με ενέργεια από εκεί. 

 

 Μ: Με επισκέπτονται γυναίκες χρόνια τώρα πεθαμένες τις νύχτες και 

φωνάζουν. Δεν έχω τρόπο να αμυνθώ. Τις αφήνω να έρθουν. 

 

Κ: Αν όμως αυτό το σύστημα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με άλλα; 
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Μ: Να οργώσουν. 

 

Κ: Αν έχει καταραστεί να παραμείνει κλειστό αιώνια 

 

Μ: Να πατήσουν. 

 

Κ: παλεύοντας να τολμήσει να υπερνικήσει την φύση του; 

 

Μ: Παίρνουν καρφιά και μου υψώνουν γύρω παντού τις ματωμένες τους εικόνες. 

Και δεν ξεχνώ. Δεν με αφήνουν. 

 

Κ: Να υψωθεί και να παραμείνει ζωντανό; 

 

Μ: Θα ήθελα να τον σκότωνα. Να τον δολοφονήσω. Να εξολοθρεύσω την ίδια του 

την ύπαρξη. Να τον σβήσω. Να μην υπάρχει. Να μην έχει γεννηθεί. Να μην τον 

έφερνα στον κόσμο. Να έκλεινα τα πόδια μου και εκεί μέσα να τον έπνιγα. Να 

άντεχα τους πόνους. Να αρνούμουν. Να του έκλεινα κάθε έξοδο. Κάθε δίοδο 

οξυγόνου να την έφραζα με τους σφιχτούς μηρούς μου. Να πεθάνει μες στη μήτρα 

μου. Στα υγρά μου να πνιγεί. 

 

Κ: Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. 

 

Μ: Κατέληξα να ζω στον παρατατικό. 

 

Κ: Αντιλαμβανόμαστε τον 

 

Μ: Εγώ ήμουν. 

 

Κ: χρόνο 

 

Μ: Εγώ έκανα. 

 

Κ: προς την κατεύθυνση που η εντροπία αυξάνεται. 

 

Μ: Εγώ ζούσα. 

 

Κ: Από την ζωή στον θάνατο. 

 

Μ: Και αν ακόμα αποτύχαινα και έβγαινε. 

 

Κ: Η μόνη ελπίδα θα έρθει όταν το Σύμπαν αρχίσει να συστέλεται. 

 

Μ: Αν έβρισκε την δύναμη να βγει τον κόσμο να μολύνει 
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Κ: Ίσως τα βέλη του χρόνου αντιστραφούν και η εντροπία αρχίσει πια να 

μειώνεται προς το μέλλον. 

 

Μ: να τον έπαιρνα στα χέρια μου 

 

Κ: Ίσως ο χρόνος τότε να κυλάει ανάποδα. 

 

Μ: και με τον ομφάλιό μας λώρο ακόμα να μας ενώνει να φρόντιζα τον μικρό 

λαιμό του. Να τον τύλιγα τριγύρω με το μαλακό υγρό ακόμα κρέας μας και να 

έσφιγγα. 

 

Κ: Τώρα έχουμε μόνο τη διαίρεση. 

 

Μ: Να έσφιγγα. Να έσφιγγα. Να έσφιγγα. Να έσφιγγα. Μέχρι να είμαι σίγουρη. 

Να δω τα μάτια του ορθάνοιχτα. Να μην καταλαβαίνει γιατί και να παλεύει να 

επιζήσει. Να τα δω να φουσκώνουν. Να πνίγονται με αίμα. 

 

Κ: Τώρα η διαίρεση μόνο. 

 

Μ: Να πετάγονται από το άτριχο κεφάλι του και να σκάνε δυο ματωμένες 

φούσκες.  

 

Κ: (Ο Κ γεμίζει ποτήρια με νερό και τα αδειάζει πάνω του.) Θα ήθελα να 

επιστρέψω στην στιγμή που το γυαλί παραμένει ενωμένο για τελευταία φορά. Η 

στιγμή αυτή μπορεί να διαιρεθεί και να διαιρεθεί και να διαιρεθεί. Διαίρεση ες 

άπειρον. Ποτέ δεν θα έρθει μηδέν εις το πυλίκον. Πάντα θα υπάρχει και άλλος 

χρόνος. Λίγος χρόνος παραπάνω. Απειρότατα ελάχιστος. Λίγος ακόμα. Τοσος που 

να χωράει μόνο μια σκέψη. Εδώ αποδεικνύεται η αθανασία. Θεία διαίρεση. Εδώ 

κατοικεί η κοσμογονία. Η διαίρεση είναι η Πρώτη Πράξη. Το Μεγασύμπαν 

διαιρέθηκε απείρως. Τα κύτταρα διαιρούνται συνεχώς. Διαιρώντας μπορεί να 

διατηρηθεί μια ζωή. Έχω διαιρέσει και διαιρέσει και διαιρέσει και διαιρέσει και 

διαιρέσει και διαιρέσει- 

 

(ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ που ολοένα και μεγαλώνει. Φτάνει να γίνει εκκωφαντικός 

και να καλύψει τελείως τα λόγια του Κ.) / 

 

(ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Ο ΒΟΜΒΟΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ. Σιωπή.) 

 

Μ: Και αν ακόμα και εκεί κατάφερνε να ζήσει να τον έπαιρνα στα χέρια μου, 

ακόμα δυνατά, γεμάτα από τη ζωή μου και να τον σήκωνα ψηλά. Να τον βλέπουν 

όλοι. Να μην μπορεί άλλο να κρυφτεί. Να τον σήκωνα ψηλά και με μια κίνηση 

ευθεία και κοφτή να τον πετούσα κάτω. Και να τον ξανασήκωνα ψηλά και με όλη 

μου τη δύναμη να τον εκσφενδόνιζα στους τοίχους στις πέτρες στο ταβάνι. Ξανά 



52 

 

και ξανά. Να τον βλέπω να μετατρέπεται σε ματωμένη μάζα. Να γεμίζει 

κόκκινους υγρούς λεκέδες όλο μου το σπίτι. Να ακούω τα αδύναμα μικρά του 

κόκκαλα ένα ένα να συνθλίβονται να σπάνε. Να του αλλάζουν όψη. Να 

φανερώνουν το κακό. Τον δαίμονα που είναι. Να έσβηνα ακόμα και το πτώμα 

του. Με κοφτερά μαχαίρια να το τεμάχιζα. Να μείωνα το σώμα του. Και ύστερα 

ότι είχε απομείνει στη φωτιά να το έριχνα. Να το κάψω. Και να έπαιρνα τις 

στάχτες του τις μαύρες τις καμένες, όλες μονομιάς να τις κατάπινα και να άφηνα 

την πέψη μου να κάνει τα υπόλοιπα. Να τον έσβηνα. Να τον χώνευα. Να μην 

υπάρχει. Να μην αφήσω ούτε σημάδι. Να τον πάρω όλον πάλι μέσα μου και εκεί 

να τον ξεχάσω. Έτσι τον μισώ. / 

 

ΗΧΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΒΟΜΒΟΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ 
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3ΟΣ ΓΥΡΟΣ 

 
(Ο Χ κρύβει ξανά το πίσω επίπεδο με τα δωμάτια.) 

 

(Οι Ζ – Θ γελούν.) 

 

Ζ: Θυμάσαι. 

 

Θ: Τώρα θυμάσαι. 

 

Ζ: Θυμάσαι. 

 

Θ: Έτσι δεν είναι; 

 

Ζ: Δεν μπορείς πια να μένεις σιωπηλό. 

 

Θ: Το τέλος είναι κοντά τώρα. 

 

Ζ: Πρέπει να επιλέξεις. 

 

Θ: Μια από τις δυο μας. 

 

Ζ: Και μετά θα βγεις. 

 

Θ: Έξω. 

 

Ζ: Για πάντα. 

 

Θ: Θα μπορείς να πετάξεις. 

 

Ζ: Θα υψωθείς. 

 

Θ: Θα θαυμάσεις το σώμα σου στον αέρα. 

 

Ζ: Θα εκτοξευθείς. 

 

Θ: Θα διασπαστείς σε αβαρή κομμάτια. 

 

Ζ: Θα βρίσκεσαι παντού. 

 

Θ: Θα επιπλέεις. 

 

Ζ: Θα πέφτεις σε έναστρους ουρανούς. 
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Θ: Μόνος εσύ και κάτω όλοι χιλιάδες. 

 

Ζ: Αλλά πρέπει να επιλέξεις. 

 

Θ: Τώρα θυμάσαι. 

 

Ζ: Θυμάσαι τώρα. 

 

(Γελούν.) 

 

Θ: Έτσι δεν είναι; 

 

Ζ: Το είδες. 

 

Θ: Το είδες. 

 

Ζ: Το είδες. 

 

Θ: Το μίσος. 

 

Ζ: Για σένα. 

 

Θ: Μίσος για σένα. 

 

Ζ: Όλοι σε μισούν. 

 

Θ: Δεν έχεις λόγο να υπάρχεις. 

 

Ζ: Τι κάνεις σε αυτόν τον κόσμο; 

 

Θ: Τι προσφέρεις; 

 

Ζ: Τίποτα. 

 

Θ: Τίποτα. 

 

Ζ: Τίποτα. 

 

Θ: Τίποτα. 

 

Ζ: Τίποτα. 

 

Θ: Τίποτα. 
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Ζ: Μόνος σου. 

 

Θ: Γιατί να επιστρέψεις; 

 

Ζ: Μην μπερδεύεσαι. 

 

Θ: Τώρα θυμάσαι. 

 

Ζ: Μίλα. 

 

Θ: Τι κάνεις εδώ; 

 

Ζ: Πρέπει να διασκεδάσεις το κοινό σου. 

 

Θ: Να το ψυχαγωγήσεις. 

 

Ζ: Γι’ αυτούς γίνονται όλα. 

 

Θ: Όλα γι’ αυτούς. 

 

Ζ: Για να περάσουν αυτοί καλά. 

 

Θ: Για να ξεχάσουν. 

 

Ζ: Τώρα θυμάσαι. 

 

Θ: Ξέχνα. 

 

(Πάυση. Ο Χορός μπαίνει μέσα στο κλουβί και αρχίζει να κάνει σεξουαλικές 

δράσεις στο Α. Βιασμός. ΗΧΟΣ ΧΟΡΟΥ.) 

 

Ζ: Κοίταξέ τους. 

 

Θ: Σε κοιτάζουν. 

 

Ζ: Περιμένουν να σε δουν. 

 

Θ: Διασκέδασέ τους. 

 

Ζ: Κοίτα. 

 

Θ: Το απολαμβάνουν. 
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Ζ: Συνέχισε. 

 

Θ: Τους αρέσει αυτό. 

 

Ζ: Το διασκεδάζουν. 

 

Θ: Υπέρτατη ψυχαγωγία. 

 

Ζ: Απόλυτη μορφή έκφρασης και τέχνης. 

 

Θ: Τώρα θυμάσαι. 

 

Ζ: Ξέχνα. 

 

Θ: Φοβάσαι; 

 

Ζ: Πονάς; 

 

Θ: Ξέχνα. 

 

Ζ: Πέθανε. 

 

Θ: Ψώφα. 

 

Ζ: Θρήνησε. 

 

Θ: Για την ζωή σου. 

 

Ζ: Φοβάσαι; 

 

Θ: Πονάς; 

 

Ζ: Ξέχνα. 

 

Θ: Πέθανε. 

 

Ζ: Ψώφα. 

 

Θ: Θρήνησε. 

 

Ζ: Για την ζωή σου. 

 

Θ: Φοβάσαι; 

 



57 

 

Ζ: Πονάς; 

 

Θ: Ξέχνα. 

 

Ζ: Πέθανε. 

 

Θ: Ψώφα. 

 

Ζ: Θρήνησε. 

 

Θ: Για την ζωή σου. 

 

(Ξεκαρδίζονται.) ΗΧΟΣ ΖΩΗΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

Ζ: Και το φέραμε εδώ. 

 

Θ: Μόνο για σας. 

 

Ζ: Θαυμάστε το. 

 

Θ: Απολαύστε το. 

 

Ζ: Όλο δικό σας. 

 

Θ: Ένα μικρό παιδί. 

 

Ζ: Μπρος στα μάτια όλων των νεκρών του χρόνου. 

 

(Συνεχίζουν να γελούν προκλητικά και άγρια.) 

 

Ζ: Φοβάσαι; 

 

Θ: Ουρλιάζω χρόνια. 

 

Ζ: Πονάς; 

 

Θ:Γάμησέ την αυτήν την ζωή. Δεν θα ρθεις. 

 

Ζ: Ξέχνα. 

 

Θ: Ευχήθηκε το σώμα του να έλιωνε, να γινόταν πάχνη και νερό. 

 

Ζ: Πέθανε. 
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Θ: Γιατί είμαι ο χειμώνας. 

 

Ζ: Ψώφα. 

 

Θ: Κάποιος να με πάρει από εδώ. 

 

Ζ: Θρήνησε. 

 

Θ: Δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω. 

 

Ζ: Για την ζωή σου. 

 

Θ: Θα ήθελα να ζούσες. 

 

Ζ: Φοβάσαι; 

 

Θ: Ουρλιάζω χρόνια. 

 

Ζ: Πονάς; 

 

Θ:Γάμησέ την αυτήν την ζωή. Δεν θα ρθεις. 

 

Ζ: Ξέχνα. 

 

Θ: Ευχήθηκε το σώμα του να έλιωνε, να γινόταν πάχνη και νερό. 

 

Ζ: Πέθανε. 

 

Θ: Γιατί είμαι ο χειμώνας. 

 

Ζ: Ψώφα. 

 

Θ: Κάποιος να με πάρει από εδώ. 

 

Ζ: Θρήνησε. 

 

Θ: Δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω. 

 

Ζ: Για την ζωή σου. 

 

Θ: Θα ήθελα να ζούσες. 

 

Ζ: Φοβάσαι; 
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Θ: Ουρλιάζω χρόνια. 

 

Ζ: Πονάς; 

 

Θ:Γάμησέ την αυτήν την ζωή. Δεν θα ρθεις. 

 

Ζ: Ξέχνα. 

 

Θ: Ευχήθηκε το σώμα του να έλιωνε, να γινόταν πάχνη και νερό. 

 

Ζ: Πέθανε. 

 

Θ: Γιατί είμαι ο χειμώνας. 

 

Ζ: Ψώφα. 

 

Θ: Κάποιος να με πάρει από εδώ. 

 

Ζ: Θρήνησε. 

 

Θ: Δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω. 

 

Ζ: Για την ζωή σου. 

 

Θ: Θα ήθελα να ζούσες. 

 

(Ανοίγουν οι κουρτίνες ενώ ο Χ συνεχίζει τη δράση.) 

 

Ζ: Μην παλέυεις. 

 

Θ: Δεν θα νικήσεις. 

 

Ζ: Όλα θα σαπίσουν στο τέλος.  

 

Θ: Απλά διάλεξε. 

 

Ζ: Πρέπει μόνο να επιλέξεις. 

 

Θ: Μία από τις δυο μας. 

 

Ζ: Και μετά θα βγεις. 

 

Θ: Έξω. 
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Ζ: Για πάντα. 

 

(Στο 3ο μέρος ο Χ αρχίζει να μπαίνει αργά στα δωμάτια. Όταν τελικά μπει, αρχίζει 

να αναπτύσει σωματικές σχέσεις με τα πρόσωπα βασισμένες σε θέσεις σώματος και 

στις αλλαγές τους. Η καταστροφή του κόσμου πλησιάζει. Η εντροπία αυξάνεται 

προς το τελικό της στάδιο. ΗΧΟΣ ΧΟΡΟΥ ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 3Ο ΜΕΡΟΣ.) 

 

Μ: Φύγετε τώρα. Έχουμε τελειώσει. Δεν έχω άλλο χρόνο να σας δώσω. 

Συγχωρέστε με αλλά πρέπει να φύγετε. Πρέπει να πάτε. Να δουλέψετε. Να 

ολοκληρώσετε. Έχετε ένα έργο. Να το φέρετε εις πέρας. Να είστε καλός. Να τον 

θάψετε. Μέσα. Βαθιά. Να μην μπορεί να βγει. Τον θεωρώ νεκρό και έτσι τον 

σκοτώνω. Ας είναι. Αφού δεν βρήκα άλλο τρόπο την ζωή του να τελειώσω, ας τον 

σκοτώσω έτσι. Τον θεωρώ νεκρό και έτσι τον ξορκίζω. Αυτό να κάνετε και εσείς. 

Θεωρείστε τον νεκρό. Σκεφτείτε πως υπάρχει, πως κείται εκεί μπροστά σας και 

είστε εσείς οι δύο. Εσείς οι δυο και γύρω χώμα. Υποθέστε το σώμα το νέο το νεκρό 

και αφήστε τη γη και τα σκουλήκια να κάνουν τα υπόλοιπα τα πρέποντα. Αφήστε 

τον στους σκλάβους της. Αφήστε να του δώσουν την τελική τους ίαση. Τον θεωρώ 

νεκρό και έτσι τον κηδεύω. Και μαζί του ας κηδευτούν όλα του κόσμου τα αγόρια. 

Ας κηδευτεί το είδος τους. Ας κηδευτεί το φύλο. Ας κηδευτούν αυτά και μαζί 

τους ας ταφούν όλα τα πέη που ως τώρα όριζαν τον κόσμο. Να πάψουν πια να 

κυβερνούν.  Να πάψουν να λογχίζουν. Να μην ξανατρέξει αίμα ροζ από γυναίκας 

σώμα. Ποτέ κορίτσι ξανά μην φοβηθεί. Να μην υπάρχει άλλο σπέρμα. Γυναίκας 

μήτρα ξανά μην μολυνθεί από το φαύλο τους υγρό. Να εγγαινιαστεί ο νέος 

κόσμος ο ελεύθερος ο θηλυκός. Να καταργήσουμε το άρθρο. Όλες μαζί να το 

ξεχάσουμε. Μόνο κορίτσια κορίτσια να γεννούν. Με μητρική αγάπη εραστών να 

έρχονται στον κόσμο. Όλα παρθένα γυμνόστηθα μαζί μου να γυρνούν. Να 

ξεχαστούμε μες στη λήθη με όλου του χρόνου τις νεκρές. Να πιούμε. Να πιούμε. 

Να πιούμε. Να υψωνόμαστε σε μέρη ιερης θείας χαράς. Να κυρηχθεί ανθρώπινη 

γιορτή. Γιορτή του γένους. Γιορτή και πανιγύρι. Πηγαίντε τωρα. Και ελάτε να 

μου πείτε. (Ο Ν δεν κουνιέται.) Την γέννησα νεκρή. ΗΧΟΣ ΜΑΝΑΣ. 

Συγχωρέστε με. / 

 

(Σε κάποιο σημείο παράλληλα με τον μονόλογο της Μ. Η ΚΟ κοιμάται 

κουλουρασμένη. Ο Γ παγωμένος στη γωνία. Δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από 

πάνω της. Την κοιτάει για ώρα χωρίς να κάνει τίποτα.) / 

 

Κ: (Δεν υπάρχει κανένα ποτήρι.) Τώρα πρέπει να φαταστείτε. Αυτό είναι ένα 

ποτήρι γεμάτο με νερό. Οι δυνατότητές του είναι άπειρες. Οι πιθανές 

εξελικτικές πορείες του είναι άπειρες. Οι γραμμές κίνησής του στον χωροχρόνο 

είναι άπειρες. Μη μετρήσιμες. Η αδράνειά του το καθιστά αεικίνητο. Θα 

μπορούσε να υπάρχει από πάντα και να συνεχίζει να υπάρχει για πάντα. 

Παρατηρείστε πώς ολισθαίνει μέσα στον φαινομενικά επίπεδο χρόνο του. Θα 

μπορούσε να διατηρήσει την κατάστασή του αναλοίωτη και να καλωσορίζει κάθε 
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νέα γενιά με την ίδια συμπαγή αδιαφορία. (Παίρνει το ανύπαρκτο ποτήρι στο χέρι 

του. ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.) Θα αποφασίσουμε το μέλλον του τώρα. Θα διαγράψει 

την πιο σύντομη πορεία προς το κέντρο της Γης, αυξάνοντας συνεχώς ταχύτητα. 

Η επαφή του με τον αέρα δεν θα παράξει αρκετή τρβή, ώστε να επιδράσει 

σημαντικά πάνω στην ταχύτητά του και να το επιβραδύνει. Τέλος θα 

συγκρουστεί με το πάτωμα, σπάζοντας σε πολλά μικρά κομμάτια και το νερό θα 

εκτιναχθεί βίαια παντού γύρω. 

 

(Ο Κ αφήνει το ανύπαρκτο ποτήρι να πέσει από το χέρι του. Με το που φτάσει στο 

πάτωμα, ο Κ ξεσπά σε μια φρενώδη σωματική δράση που διαρκεί για όλο το 3ο 

μέρος. Έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της απελπισίας του. Προσπαθεί να μαζέψει 

και να ξανακολήσει τα θραύσματα του ποτηριού. Έπειτα προσπαθεί να 

απεγκλωβιστεί, να σκίσει το σώμα του, να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Το κείμενο δεν 

πρέπει να λέγεται καθαρά, αλλά μόνο μέσα από την ένταση αυτής της 

σωματικότητας. Σε σημεία μπορεί να αποκλίνει από το κείμενο και να φωνάζει 

λόγια που τον ενθαρύνουν να συνεχίσει. Η προσοχή έιναι αμιγώς και απόλυτα στο 

σώμα και την δράση του Κ. ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.) / 

 

(Ο Γ πλησιάζει την κοιμισμένη ΚΟ και την παίρνει στην αγκαλιά του.) 

 

Γ: Και όταν άνοιξε την σφραγίδα την έβδομη έγινε σιγή στον ουρανό μισή ώρα. 

Και είδα τους επτά αγγέλους που είχαν σταθεί ενώπιον του Θεού και δόθηκαν 

σε αυτούς επτά σάλπιγγες. Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε δίπλα στο 

θυσιαστήριο έχοντας θυμιατό χρυσό, και δόθηκαν σε αυτόν θυμιάματα πολλά για 

να τα προσφέρει με τις προσευχές των Αγίων Πάντων πάνω στο θυσιαστήριο το 

χρυσό που είναι μπροστά στον θρόνο. Και ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων με 

τις προσευχές των αγίων από το χέρι του αγγέλου μπροστά στον Θεό. Και έλαβε 

ο άγγελος το θυμιατήρι και το γέμισε από το πυρ του θυσιαστηρίου και το έριξε 

στην γη. Και έγιναν βροντές και φωνές και αστραπές και σεισμός. 

 

Κ: / 

 

Γ: (Η ΚΟ ξυπνάει. Ο Γ την σηκώνει πάνω.) Και οι επτά άγγελοι που είχαν τις 

επτά σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. 

 

Κ: / 

 

Γ: (Ο Γ από το σημείο αυτό για όλο το 3ο μέρος αρχίζει τελετουργικά να 

προετοιμάζει την ΚΟ για το φάγωμά της με διάφορους τρόπους. Κάθε φορά που 

μιλάει κάνει και μια άλλη δράση, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει συνέχεια σε αυτές. 

Είτε πλένει την ΚΟ, είτε την θηλάζει, είτε ξεκρεμάει αντικείμενα και τα κολλάει 

στο φόρεμά της. Διάφορες δράσεις που αποτελούν μέρος αυτής της τελετουργίας. 

Αρχίζει να κάνει, ίσως σχεδόν ερήμην του, κομμάτια από την ρουτίνα το Κ. 

Αντίστοιχα, ο Κ κάνει κομμάτια από την τελετουργία του Γ, τα οποία εισβάλουν σε 
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διάφορα σημεία μέσα στην έντονη δράση του. Υπάρχουν στιγμές που και οι δύο 

συναντιούνται στην ίδια δράση. Όλο αυτό βασίζεται στις εικόνες που δημιουργεί ο 

Γ. Ξεκρεμάει ένα αντικείμενο από το δωμάτιο και το κολάει στο φουστάνι της ΚΟ.) 

Και ο πρώτος άγγελος σάλπισε και έγινε χαλάζι και πυρ αναμειγμένα με αίμα 

και ρίχθηκαν στην γη. Και το ένα τρίτο της γης κατακάηκε, και το ένα τρίτο των 

δέντρων κατακάηκε και κάθε χλωρό χορτάρι κατακάηκε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: (Ξεκρεμάει ένα άλλο αντικείμενο και το κολλάει στην Κ.) Και ο δεύτερος 

άγγελος σάλπισε και σαν όρος μεγάλο που καίγεται με φωτιά ρίχτηκε στην 

θάλασσα και έγινε το ένα τρίτο της θάλασσας αίμα.  

 

Κ: (παράλληλα με τα επόμενα λόγια του Γ.) 

 

Γ: Και πέθανε το ένα τρίτο των κτισμάτων που είναι μες στη θάλασσα, αυτά που 

έχουν ψυχές και το ένα τρίτο των πλοίων καταστράφηκε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: (Ξεκρεμάει ένα άλλο αντικείμενο και το κολλάει στην ΚΟ.)  Και ο τρίτος 

άγγελος σάλπισε και έπεσε από τον ουρανό αστέρας μεγάλος φλεγόμενος σαν 

λαμπάδα, και έπεσε πάνω στο ένα τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των 

νερών. / 

 

Κ: / 

 

Γ: ( Ξεκρεμάει ένα άλλο αντικείμενο και το κολλάει στην ΚΟ.) Και ο τέταρτος 

άγγελος σάλπισε και πληγώθηκε το ένα τρίτο του ήλιου και το ένα τρίτο της 

σελήνης και το ένα τρίτο των αστεριών για να σκοτεινιάσει το ένα τρίτο από αυτά 

και να μην φανεί το ένα τρίτο της ημέρας, όμοια και η νύχτα. / 

 

Κ: / 

 

Γ: ( Ξεκρεμάει ένα άλλο αντικείμενο και το κολλάει στην ΚΟ.) Και είδα και 

άκουσα έναν αετό να πετάει μεσούρανα, λέγοντας με φωνή μεγάλη:  

 

Κ: (Παράλληλα με τα επόμενα λόγια του Γ.) / 

 

Γ: ουαί, ουαί, ουαί σε αυτούς που κατοικούν στη γη για τις λοιπές φωνές της 

σάλπιγγας των τριών αγγέλων που είναι να σαλπίσουν. / 

 



63 

 

Μ: Τι χαρά. Τι μεγαλή χαρά. Να ξέρω, να είμαι βέβαιη για το μέλλον το λαμπρό 

που με περίμενε. Για την ζωή μου που θα φάνταζε σαν όνειρο. Ένα όνειρο θα 

ήταν. Έτσι θα ζούσα. Τι χαρά. Τι μεγάλη χαρά. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Τα είχα μέσα μου. Μέσα μου τα έθρεφα, τα φρόντιζα, τα πρόσεχα, τα πότιζα 

το σώμα μου. Κομμάτια από το σώμα μου. Τα δικά μου κομμάτια. Τα ένιωθα να 

κινούνται, να στρέφονται, να συστρέφονται, να κουλουριάζονται και πάλι να 

απλώνουν, να μιλούν, να κλαίνε, να γελούν, να κοιμούνται και πάλι να ξυπνούν, 

να τρέφονται, να ονειρεύονται, να σχηματίζονται ολοένα, να έρχονται, να 

έρχονται, να πλησιάζουν, να έρχονται, να έρχονται, να έρχονται. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Μέσα μου. Μέσα. Εκεί. Βαθιά. Μέσα μου. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Τι χαρά. Τι μεγάλη χαρά. Να τα έχεις όλα μέσα σου. Όλες τις υποσχέσεις. 

Όλες. Όλες τις δυνατότητες. Όλες. Όλα τα μπορεί. Όλα. Όλα τα θα γίνουν. Όλα. 

Όλες τις αποφάσεις. Όλες. Όλες τις επιλογές. Όλες. Όλες τις χαρές. Όλες. Όλες 

τις χάρες. Όλες. Όλες τις ομορφιές. Όλες. Όλες τις ζωές. Όλες. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Τι χαρά. Τι μεγάλη χαρά. Να μπορώ να διορθώσω τα λάθη μου. Να αντισταθώ 

στον χρονο. Να επιβιώσω. Να διατηρηθώ. Να διατηρηθεί το σώμα μου. Κομμάτια 

μου στον χρόνο. Να μεταφέρω τις γνώσεις μου. Ό,τι ξέρω. Όλα. Να τα δώσω. Όλα. 

Να είμαι σίγουρη πως θα ζήσουν. Πως θα είναι ευτυχισμένα. Πως θα είμαι εγώ 

ευτυχισμένη τέλος.  / 

 

Κ: / 

 

Μ: Τι χαρά. Τι μεγάλη χαρά. Να φέρνω εγώ ζωή. Να φέρνω την ζωή. Να αγαπώ 

και να μην βλέπω. Ακόμα. Να φέρνω την ζωή. Να είμαι εγώ θεός. Μάνα να είμαι. 

Να είμαι η μάνα. Να αλλάξω τόσο πολύ τον κόσμο γύρω μου. Να τον αλλάξω. Πιο 

όμορφο. Να τον επηρεάσω στον ύψιστο βαθμό. Να του προσθέσω. Δύο. Δύο. Δύο. 

Από ένα, άλλα δύο. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Τι χαρά. Τι μεγάλη χαρά. Να είμαι έτοιμη νύχια να απλώσω. Να σκίσω, να 

φτύσω, να δαγκώσω. Ότι μπορεί να απειλεί. Ότι κίνδυνο ίσως φέρει. Να 
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σιγουρευτώ πως τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα στον κόσμο και πιο πέρα. Τίποτα 

σε ότι υπάρχει. Τίποτα στον χρόνο. Τίποτα ψεύτικο και αληθινό. Τίποτα. 

Τίποτα. Τιποτα να μην τα βλάψει. Τίποτα μην τους στερήσει την ζωή την τέλεια 

την άσπρη που ετόιμαζα να έχουν. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Τι χαρά. Τι μεγάλη χαρά. Χορεύω. Χορεύω μέχρι τέλος. Χορεύω για αυτό που 

είναι να ρθει. Για την ζωή χορέυω. Για αυτά που είναι να ρθουν. Για αυτά 

χορεύω. Όχι για μένα. Για αυτά. Την εικόνα την τέλεια την όμορφη την θεική. 

Την σάρκα την λευκή την μαλακή την ονειρεμένη. Τα υλικά των ονείρων μου. 

Τη ζωή μου την επιδιορθωμένη. Τον σκοπό τον μεγάλο τον καλό τον ιερό. Για 

όλο το καλό του κόσμου. Για το γέμισμά μου. Για την αγάπη μου την ατέρμονη 

την απροσδιόριστη, την άχρονη και άχρωμη, την υπέροχη, την ζωοογόνο, την 

μεγάλη. Για την ζωή. Για αυτά χορεύω. / 

 

(Ο Γ έχει στην αγκαλιά του την ΚΟ. Ανοίγει το πουκάμισό του και γυμνώνει το 

στήθος του. Αρχίζει να θηλάζει την ΚΟ. ΗΧΟΣ ΓΙΟΥ – ΚΟΡΗΣ.) / 

 

Μ: Την γέννησα νεκρή. Έσπρωχνα για να βγει ένα πτώμα από μέσα μου. / 

 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ / 

 

Γ: (Ξεκρεμάει ένα αντικείμενο και το κολλάει στην ΚΟ.) Και ο πέμπτος άγγελος 

σάλπισε. Και είδα αστέρα να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη και δόθηκε σε 

αυτόν το κλειδί του φρέατος της αβύσσου. Και άνοιξε το φρέαρ της αβύσσου και 

ανέβηκε καπνός σαν καπνός από καμίνι που καίει με μεγάλη φωτιά και 

σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας. / 

 

Κ: / 

 

Γ: (Θηλάζει την ΚΟ στην αγκαλιά του.) Και από τον καπνό βγήκαν στη γη ακρίδες, 

και τους δόθηκε εξουσία σαν αυτήν που έχουν οι σκορπιοί της γης. / 

 

Κ: (Παράλληλα με τα επόμενα λόγια του Γ.) 

 

Γ: (Ξεκρεμάει ένα άλλο αντικείμενο και το κολλάει στην ΚΟ.) Και τους ειπώθηκε 

να μην βλάψουν ούτε το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό ούτε κανένα 

δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν την σφραγίδα του Θεού πάνω 

στα μέτωπά τους. / 

 

Κ: / 
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Γ: (Πλένει το σώμα της ΚΟ.) Και τους δόθηκε εντολή να μην τους σκοτώσουν, 

αλλά να βασανιστούν πέντε μήνες. / 

 

Κ: / 

 

Γ: (Πλένει το σώμα της ΚΟ.) Και ο βασανισμός τους σαν βασανισμό σκορπιού όταν 

πληγώσει άνθρωπο. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και τις ημέρες εκείνες θα ζητήσουν οι άνθρωποι τον θάνατο και δεν θα τον 

βρουν. / 

 

Μ: Την γέννησα νεκρή. / 

 

Γ: Και θα επιθυμήσουν να πεθάνουν και θα φεύγει από αυτούς ο θάνατος. / 

 

Μ: Έσπρωχνα για να βγει ένα πτώμα από μεσα μου. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και η εικόνα των ακρίδων όμοια με ίππους έτοιμους για πόλεμο. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και στα κεφάλια τους σαν στέφανοι όμοιοι με χρυσό. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και τα πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ανθρώπων. / 

 

Μ: Την έφαγε. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Αυτός την έφαγε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και είχαν τρίχες σαν τρίχες γυναικών, και τα δόντια τους σαν δόντια 

λιονταριών. 

 

Μ: Αυτός. / 
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Κ: / 

 

Γ: Και είχαν θώρακες σαν σιδερένιους. / 

 

Μ: Την καταβρόχθησε. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Την χώνεψε. / 

 

Γ: Και η φωνή των πτερύγων τους σαν φωνή αρμάτων ίππων πολλών που τρέχουν 

σε πόλεμο. / 

 

Μ: Αυτός. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Μέσα του την εξαφάνισε. / 

 

Γ: Και έχουν ουρές όμοιες με σκορπιούς και κεντριά. / 

 

Μ: Αυτός. / 

 

Γ: Και στις ουρές τους έχουν την εξουσία να βλάψουν τους ανθρώπους / 

 

Κ: / 

 

Γ: πέντε μήνες. / 

 

Μ: Από δύο ένα. / 

 

Γ: Έχουν βασιλιά τον άγγελο της αβύσσου. / 

 

Μ: Ανάποδα. / 

 

Γ: Το όνομα αυτού Εβραϊκά είναι Αβαδδών, και στην Ελληνική όνομα έχει 

Απολλύων. / 

 

Μ: Από δύο / 

 

Γ: Το ουαί το ένα πέρασε. / 

  

Μ: Ένα. / 
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Γ: Ιδού έρχονται ακόμα δύο ουαί κατόπιν. / 

 

Μ: Την γέννησα νεκρή. Έσπρωχνα για να βγει ένα πτώμα από μέσα μου. / 

 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ / 

 

Γ: Και ο έκτος άγγελος σάλπισε. / 

 

Μ: Εγώ που θα γεννούσα την ζωή. / 

 

Γ: Και άκουσα μια φωνή από τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου του χρυσού 

του ενώπιον του Θεού να λέει στον έκτο άγγελο. / 

 

Μ: Θα έφερνα την ζωή. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Λύσε / 

 

Κ: / 

 

Γ: τους τέσσερεις αγγέλους τους δεμένους πάνω στον ποταμό τον μέγα τον 

Ευφράτη. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Αυτός. / 

 

Γ: Και λύθηκαν οι τέσσερεις άγγελοι, οι προετοιμασμένοι για αυτήν την ώρα και 

ημέρα και μήνα και χρονιά / 

 

Μ: Την έφαγε. / 

 

Γ: για να σκοτώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων. / 

 

Μ: Την καταβρόχθησε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού είναι δύο μυριάδες μυριάδων. / 

 

Μ: Την χώνεψε. / 

 

Γ: Άκουσα τον αριθμό τους. / 
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Μ: Την χάλασε. / 

 

Κ: / 

 

Μ: Μου την χάλασε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και έτσι είδα με την όραση τους ίππους και τους καβαλάρηδές τους: / 

 

Μ: Την εξαφάνισε. / 

 

Γ: να έχουν θώρακες πύρινους και υακίνθινους και θειαφένιους. / 

 

Μ: Την τέλειωσε. / 

 

Γ: Και τα κεφάλια των ίππων σαν κεφάλια λιονταριών, / 

 

Μ: Την ακύρωσε. / 

 

(Από το σημείο αυτό και μέχρι το τέλος υπάρχουν συνέχεια σημεία συνάντησης της 

τελετουργίας του Γ και της δράσης του Κ.) 

 

Γ: και από τα στόματά τους βγαίνει φωτιά, καπνός και θειάφι. / 

 

Μ: Την έσβησε. Μέσα του την έχωσε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Από τις τρεις τούτες πληγές σκοτώθηκαν το ένα τρίτο των ανθρώπων, από τη 

φωτιά και τον καπνό και το θειάφι που βγαίνει από τα στόματά τους. / 

 

Μ:Την έκρυψε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Γιατί η δύναμη των ίππων είναι στο στόμα τους και στις ουρές. / 

 

Μ: Την ξέχασε. / 

 

Κ: / 
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Γ: Γιατί οι ουρές τους όμοιες με φίδια που έχουν κεφάλια και με αυτές βλάπτουν. 

/ 

 

Μ: Την απέλυσε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και οι υπόλοιποι των ανθρώπων, / 

 

Μ: Την μόλυνε και με αρρώστησε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: αυτοί που δεν σκοτώθηκαν με τις πληγές αυτές, δεν μετανόησαν για τα έργα 

των χεριών τους, / 

 

Μ: Εμένα. / 

 

Κ: / 

 

Γ: ώστε να μην προσκυνήσουν τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά 

/ 

 

Μ: Αυτήν. / 

 

Κ: / 

 

Γ: και τα χάλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα, / 

 

Μ: Την κόρη την δική μου. / 

 

Κ: / 

 

Γ: που όυτε να βλέπουνε μπορούν, ούτε να ακούν, ούτε να περπατούν. / 

 

Μ: Την κόρη μου. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και δεν μετανόησαν ούτε για τους φόνους τους, / 

 

Μ: Το πτώμα της. / 

 

Κ: / 
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Γ: ούτε για τις μαγείες τους, / 

 

Μ: Την έφαγε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: ούτε για την πορνεία τους, / 

 

Μ: Λες και ήταν κρέας. / 

 

Κ: / 

 

Γ: ούτε για τις κλοπές τους. / 

 

Μ: Λες και ήταν κόκκαλα. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και είδα άλλον άγγελο ισχυρό να κατεβαίνει από τον ουρανό, ντυμένο με 

νεφέλη, / 

 

Μ: Λες και ήταν σάρκα. / 

 

Κ: / 

 

Γ: και όλα τα χρώματα της ίριδας πάνω στο κεφάλι του, / 

 

Μ: Λες και ήταν αίμα. / 

 

Κ: / 

 

Γ: και το πρόσωπό του σαν ήλιος, / 

 

Μ: Λες και ήταν κρέας την έφαγε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: και τα πόδια του σαν στύλοι πυρός. / 

 

Μ: Την έφαγε. / 

 

Κ: / 
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Γ: Και να έχει στο χέρι του βιβλίο ανοιγμένο. / 

 

Μ: Την έφαγε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και έθεσε το πόδι του το δεξί πάνω στην θάλασσα και το αριστερό πάνω στη 

γη. / 

 

Μ: Την έφαγε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και έκραξε με φωνή μεγάλη, όπως λέοντας βρυχάται. / 

 

Μ: Μου την έφαγε. / 

 

Κ: / 

 

Γ: Και όταν έκραξε, ελάλησαν οι επτά βροντές τις δικές του φωνές. / 

 

Μ: Την γέννησα νεκρή. Έσπρωχνα για να βγει ένα πτώμα από μέσα μου. / 

 

(Στο σημείο αυτό οι αλλαγές των δωματίων συμβαίνουν όλο και πιο γρήγορα, ώστε 

να φτάσουν σε μια βίαιη κλιμάκωση, σχεδόν σαν στρόμπο. Κατά την διάρκεια αυτού 

δεν λέγεται τίποτα, αλλά τα πρόσωπα στα δωμάτια κάνουν μόνο δράσεις. Ο Γ και 

η ΚΟ συνεχίζουν την τελετουργία τους, ο Κ την έντονη σωματικότητά του, η Μ και 

ο Ν απλώνουν αργά ένα χέρι ο ένας προς τον άλλον και τελικά αγγίζονται. ΗΧΟΣ 

ΜΑΝΑΣ ΣΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ. Λόγω των ταχύτατων αλλαγών στον φωτισμό, φαίνονται 

μόνο στιγμές από την κάθε εικόνα. Crescento εικόνας και ήχου. Σιωπή.) 

 

ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ: Σας φαίνεται οδυνηρή η ζωή; 

 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ / 

 

(Πάυση. Η Μ γυρίζει και κοιτάζει τον Ν. την κοιτάζει και αυτός. Η Μ αρχίζει μια 

σωματική δράση βασισμένη σε θέσεις σώματος. Θα πρέπει να σχετίζεται με το πόσο 

άθλια νιώθει την ζωή της, το πόσο θέλει να ξεσκίσει τις σάρκες της κτλ. Είναι οι 

δράσεις που έκανε ο Ν καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.) 

 

Κ: (Με ορμή φτάνει στην ουδέτερη θέση του. Σταματάει την έντονη σωματική του 

δράση.) Θα ήθελα να επιστρέψω στην στιγμή που το γυαλί παραμένει ενωμένο 

για τελευταία φορά. Μπορεί να διαιρεθεί και να διαιρεθεί και να διαιρεθεί. 

Διαίρεση ες άπειρον. Ποτέ δεν θα έρθει μηδέν εις το πυλίκον. Πάντα θα υπάρχει 
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και άλλος χρόνος. Λίγος χρόνος παραπάνω. Απειρότατα ελάχιστος. Λίγος ακόμα. 

Τοσος που να χωράει μόνο μια σκέψη. Εδώ αποδεικνύεται η αθανασία. Θεία 

διαίρεση. Εδώ κατοικεί η κοσμογονία. Η διαίρεση είναι η Πρώτη Πράξη. Το 

Μεγασύμπαν διαιρέθηκε απείρως. Τα κύτταρα διαιρούνται συνεχώς. Διαιρώντας 

μπορεί να διατηρηθεί μια ζωή. Έχω διαιρέσει και διαιρέσει και διαιρέσει και 

διαιρέσει και διαιρέσει και διαιρέσει και διαιρέσει και διαιρέσει.  

 

ΗΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

Κ: Πάρτε με από εδώ! 

 

(Ο Κ συνεχίζει να φωνάζει «Πάρτε με από εδώ!» διατηρώντας την έντονη σωματική 

του δράση.) 

 

Μ: (Στην διάρκεια αυτού του μονολόγου ολοκληρώνεται η χορογραφία της Μ.) 

Θέλω να τελειώσω. Εδώ. Τελειώνω. Όχι άλλο. Πάρτε με. Τελειώστε με. Σκοτώστε 

με. Φάτε με ζωντανή. Να το νιώθω θέλω. Κομματιάστε με και δώστε με στα όρνεα. 

Βορά. Βάλτε μου φωτιά και κάψτε με. Διαμελίστε με. Ακρωτηριάστε με. 

Μολύνετε το σώμα μου. Γυρίστε με παντού και όλοι μαζί βιάστε με. Ξανά και 

ξανά. Και μετά πάρτε σκοινί και σταγκαλίστε με. Λιώστε με. Πολτοποιήστε με. 

Πάρτε τον χυλό μου και χύστε τον σε ένα μικρό κουτί και θάψτε με. Καρφώστε 

με πάνω σε ξύλα και αφήστε με. Γδάρτε με. Πνίξτε με. Σπάστε μου τα κόκκαλα. 

Τρυπήστε με με καυτές λεπίδες σε όλο μου το πρόσωπο. Πάρτε παλούκια και 

χώστε τα στην μήτρα μου να βγουν απ’ το κεφάλι. Να ξεσκίσω τις σάρκες μου 

θέλω. Να τελειώνω θέλω. Όχι άλλο. Όχι άλλο. Όχι άλλο. Τον αγαπώ. 

 

(ΉΧΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Μ συνεχίζει να φωνάζει «Τον αγαπώ». Ο Χ αρχίζει να 

αποσυναρμολογεί το Α. Πετάει τα κομμάτια του παντού γύρω. ΗΧΟΣ ΧΟΡΟΥ. 

Μέσα στο κλουβί μένει μόνο ο καθρέφτης, που ήταν καλυμμένος από τα πολλά 

αντικείμενα μέσα στο κλουβί.) 

 

Γ: Και ο άγγελος που είδα να στέκεται πάνω στην θάλασσα και πάνω στη γη, 

σήκωσε το χέρι του το δεξί στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει στους 

αιώνες των αιώνων, σε αυτόν που έχτισε τον ουρανό και τα εν αυτώ και τη γη και 

τα εν αυτή και την θάλασσα και τα εν αυτή, ότι χρόνος πια δεν υπάρχει. 

 

(ΗΧΟΣ ΓΙΟΥ – ΚΟΡΗΣ. Η ΚΟ αρχίζει να στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό της. 

Σηκώνει τα χέρια της σαν να πλένεται με απίστευτη ευτυχία. Από τις παλάμες της 

αρχίζει να τρέχει αίμα που την καλύπτει.) 

 

Γ: Χρόνος άλλος δεν υπάρχει. 
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(Ο Γ συνεχίζει να φωνάζει «Χρόνος άλλος δεν υπάρχει.» ενώ το φως που τον φώτιζε 

αρχίζει να σβήνει, ώστε να μείνει ορατή μόνο η ΚΟ στο δωμάτιο που στροβιλίζεται 

καλυμμένη με άιμα.) 

 

(Η εικόνα αυτή συνεχίζει για όση ώρα χρειάζεται το χρονόμετρο να φτάσει στο 

00:00. Όταν γίνει αυτό, όλα σταματάνε. Απότομο σκοτάδι. Το μόνο που φαίνεται 

είναι το 00:00 να αναβοσβήνει. Μεγάλη άβολη σιωπή. Ένα μικρό φως ανάβει και 

φωτίζει μόνο την Μ αμυδρά. Η Μ στέκεται στο χείλος του δωματίου. Αφήνει το 

σώμα της να πέσει κάτω μπροστά από τα δωμάτια. Σκοτάδι ξανά για μια στιγμή. 

Όταν φτάσει στο πάτωμα, έκρηξη φωτός και ήχου. Οι ήχοι όλων των προσώπων 

μαζί με τον γενικό βόμβο συνυπάρχουν στην τελική συμφωνία. Το ρέκβιεμ του 

κόσμου. Φως παντού. Εκτυφλωτικά φώτα πάνω στο κοινό. Στα δωμάτια υπάρχει 

μόνο ο Χ και ο Ν. Μπροστά οι Ζ – Θ και η Μ στο πάτωμα πίσω από το κλουβί. Ο 

Ν βγάζει την μάσκα του. Δεν φαίνεται ποτέ το πρόσωπό του.) 

 

(Στην επόμενη ενότητα ο Χ μαζευει το σκηνικο στα δωμάτια. Σκάει τα μπαλόνια 

στην σκηνή ή τα ελευθερώνει. Στη δραση αυτη του Χ τα δωματια φωτιζονται κοντρα 

απο πισω.) 

 

Ζ: Χρόνος άλλος δεν υπάρχει. 

 

Θ: Τι κοιτάτε; 

 

Ζ: Τι θέλετε να δείτε; 

 

Θ: Είστε ικανοποιημένοι; 

 

Ζ: Καλύφθηκαν οι ανάγκες σας; 

 

Θ: Εμείς είμαστε εδώ για εσάς. 

 

Ζ: Εσείς δεν είστε σαν τους άλλους. 

 

Θ: Όλους τους άλλους. 

 

Ζ: Εσείς είστε διαφορετικοί. 

 

Θ: Ξεχωριστοί. 

 

Ζ: Σχεδόν ζείτε. 

 

Θ: Νιώθετε λιγότερο μισοί τώρα; 

 

Ζ: Λιγότερο πεινασμένοι; 
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Θ: Λιγότερο νεκροί; 

 

Ζ: Το απολαύσατε; 

 

Θ: Μόνο για εσάς. 

 

Ζ: Για εσάς τα κάναμε όλα. 

 

Θ: Ηλίθιοι. 

 

Ζ: Αυτό δεν θέλετε να δείτε; 

 

Θ: Ηλίθιοι. 

 

Ζ: Γι’ αυτό δεν ήρθατε εδώ; 

 

Θ: Ηλίθιοι. 

 

Ζ: Να θαυμάσετε. 

 

Θ: Να απολαύσατε. 

 

Ζ: Να δείτε. 

 

Ζ – Θ: Ηλίθιοι. 

 

Θ: Τη βία. 

 

Ζ: Τον πόνο. 

 

Θ: Τα σκατά. 

 

Ζ: Των άλλων. 

 

Θ: Πάντα των άλλων. 

 

Ζ: Μήπως και βρεθεί μια παρηγοριά. 

 

Θ: Μήπως και βρεθεί μια επιβεβαίωση. 

 

Ζ: Μήπως και σας πουν. 

 

Θ: Πως είναι βουτηγμένοι σε χειρότερα σκατά οι άλλοι. 
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Ζ: Οι άλλοι. 

 

Θ: Οι ζωντανοί. 

 

Ζ: Κοιτάτε. 

 

Θ: Τι κοιτάτε; 

 

Ζ: Τι άλλο περιμένετε να δείτε; 

 

Θ: Εκατομμύρια. Μίζερα. Ζευγάρια μάτια. 

 

Ζ: Οι άλλοι πάντα. 

 

Θ: Εκατομμύρια. Μίζερες. Άθλιες. Ζωές. 

 

Ζ: Η λιτανία των ανθρώπων. 

 

Θ: Δεν θα φυσήξει μέσα σας ποτέ ζωή. 

 

Ζ: Βρωμιά. 

 

Θ: Ψώφος κακό και παγωνιά. 

 

Ζ: Ανίδεοι. 

 

Θ: Να εξαφανιστεί το είδος. 

 

Ζ: Εδώ είναι το τέλος. 

 

Θ: Γυρίστε πίσω στις ανούσιες ζωές σας. 

 

Ζ: Βγείτε από τις πόρτες και συνεχίστε να γυρνάτε γύρω σε τροχιά. 

 

Θ: Ικανοποιημένοι πια βαθιά. 

 

Ζ: Ηλίθιοι. 

 

Θ: Σας αμολάμε. 

 

Ζ: Ηλίθιοι. 

 

Θ: Χρόνος άλλος δεν υπάρχει. 
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Ζ: Ηλίθιοι 

 

Θ: Σας φαίνεται οδυνηρή η ζωή; 

 

(Σκοτάδι. Σιωπή. Ένα αμυδρό φως ανάβει στην σκηνή. Η Μ ξυπνάει. Είναι μόνη 

της. Με κόπο αρχίζει να μπουσουλάει και να έρπεται με αφύσικο τρόπο. Κάνει μια 

πορεία μέχρι να ξανασταθεί όρθια στα πόδια της. Να ξαναγεννηθεί στο καινούργιο 

αυτό σώμα. Όταν βρεθεί όρθια το σώμα της είναι σπασμένο. Κινείται με τρόπο που 

δηλώνει πως όλα της τα μέλη είναι σπασμένα. Αφύσικο πλάσμα. Βλέπει τα 

κομμάτια του Α. Θρηνώντας προσπαθεί με την μεγαλύτερη δυνατή αγάπη και 

ευλάβεια να τα επανασυναρμολογήσει. Είναι αδύνατο. Καθώς τα φώτα σβήνουν 

αργά ακούγεται ένα παιδικό γέλιο αγοριού. Σκοτάδι. Το γέλιο διαρκεί για λίγο και 

ύστερα χάνεται) 

  

 

 

Τέλος 


