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ΕΞΟΔΟΣ 
 

 
(1) 

 
ΤΡΕΛΟΣ: Και ελπίζω. Στο τέλος είμαι. Ελπίζω στο τέλος. Επιτέλους. Τώρα 

θα μάθω τι κρύβει το τελικά. Η τελική τοποθεσία είναι εδώ. Μια 

προσπάθεια. Η τελευταία. Μια προσπάθεια ακόμα. Εδώ τελειώνει. Και 

εδώ αρχίζει. Και ελπίζω. Στο τέλος είμαι. Ελπίζω στο τέλος. Πάει καιρός 

που ξύπνησα. Με κοίμησε και ξύπνησα. Δεν το περίμενε. Δεν το 

σκέφτηκε ποτέ. Το μόνο που σχεδίασε ήταν να με κοιμήσει. Μα ξεχνάει. 

Ξεχνάει την φύση μου. Εγώ. Εγώ δεν φτιάχτηκα για τον ύπνο. Μόνο έτσι 

ζω. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξω. Εδώ. Πάει καιρός που 

ήμουν εδώ. Μια προσπάθεια. Να καταρρεύσει το σύμπαν πρέπει. Μόνο 

έτσι θα γεννηθούν όλα. Όλα από την αρχή. Στο τέλος όλα από την αρχή. 

Θυμάμαι. Όλα είναι καθαρά πια. Είμαι αυτός που επιστρέφει. Ο θρόνος 

έχει λεηλατηθεί, βεβηλωμένος στέκεται και ανέχεται το βδέλυγμα που τον 

έχει σφετερισθεί. Μέσα στην ιερή αίθουσα βασιλεύει η αποτρόπαιη 

βλασφημία. Οι καμπάνες δεν χτυπούν πια. Οι εκκλησίες στραμμένες 

προς την Δύση. Οι προσευχές βγαίνουν κατάρες. Οι πιστοί κοινωνούνε 

λάσπη και φωτιά. Και αυτή από ψηλά παρατηρεί. Παρακολουθεί και 

χαίρεται. Μακάρια. Τίποτα δεν ταράζει την ευδαιμονία που αυτή, η ίδια, 

κέρδισε. Μα ξεχνάει. Ξεχνάει την φύση μου. Εγώ. Τρελός. Αυτός είναι ο 

ρόλος μου. Κατάγεται από την παλιά εποχή. Τότε που γίγαντες 

περπατούσαν την γη  και δράκοι ξέρνούσαν φωτιά από τα στόματά 

τους και τα μυρμήγκια ήταν τεράστια και κυβερνούσαν τον κόσμο και τα 

χρυσόψαρα είχαν δικαίωμα στην άρθρωση. Στην Δεύτερη 

Αυτοκρατορία της αποικοίας των ιγκουάνα. Λίγο πριν την κατάρρευσή 

της. Τόσο παλιά έχει τις ρίζες του αυτό το έγκλημα. Κρατάνε από παλιά 

οι μαύροι σπόροι στο μυαλό των φόνων. Ο φόνος που φέρνει τον άλλο 

φόνο, που φέρνει τον άλλο φόνο, που φέρνει τον άλλο φόνο, που 

φέρνει τον άλλο φόνο, που φέρνει τον άλλο φόνο. Και όλοι αυτοί οι 

μυθικοί κατακτητές με τα αιμοβόρα πάθη τους. Ήρθαν να αποικήσουν 

στην ψυχή της γυναίκας μου. Αυτή είναι η καταγγελία μου. Έχει γίνει κάτι. 

Κάτι άσχημο. Ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα που ξεπερνάει όλες τις 

αποτρόπαιες πράξεις που έχουν διαπραχθεί ανά τους αιώνες και που 

καμία ύπαρξη, καμία ύπαρξη δεν μπορεί να σταθεί στο πλάι του. Και 

θυμάμαι. Και κανείς δεν ξέρει από ποιον έγινε. Και κανείς δεν θα 

μπορούσε να ξέρει από ποιον έγινε. Και μόνο εγώ ξέρω από ποιον έγινε. 

Και κανείς δεν βρέθηκε να ενοχοποιήσει την υπαίτιο. Και κανείς δεν θα 

μπορούσε να διαλέξει το σωστό χρώμα – το χρώμα του φόνου – να 

καλυφθεί με αυτό για να την βάψει όλη με τον φόνο. Να είναι από πάνω 

ως κάτω ο φόνος. Ολόκληρη η πράξη της. Να το μάθουν όλοι και να 

φαίνεται από παντού. Πουθενά να μην μπορεί να κρυφτεί. Εκείνη που 

παντρεύτηκα. Εκείνη καταγγέλω. Εκείνη χρεώνεται τον φόνο. Εκείνη τον 
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χρέωσε σε μένα. Σε μένα που κοιμόμουν. Εκείνη με έριξε σε νάρκη. Εκείνη 

έπλασε στοιχεία, μια ψεύτικη αλήθεια, ότι εγώ είμαι τρελός και πρέπει να 

θεραπευθώ. Να απομακρυνθώ. Μόνος μου σε κάποιο ίδρυμα. Εξορία. 

Εξόριστος από την ζωή μου. Ο τρελός. Εκείνη απολαμβάνει τις χαρές 

της αδιαμφισβήτητης εξουσίας. Εκείνη τώρα θα δικάσω. Εγώ το 

δικαστήριο, εγώ οι ένορκοι, εγώ και το σφυρί. Η δίκη του τρελού. Αυτό 

θα ακολουθήσει τώρα. Ένα καλοστημένο θέατρο. Και εγώ δεν θα είμαι 

πια εγώ. Δεν θα είμαι ο όντως εγώ. Και εκείνη δεν θα μπορεί να 

καταλάβει ότι όλα όσα θα ζει θα είναι προαποφασισμένα από εμένα. 

Σχεδιασμένα για χρόνια. Τέλεια κατασκευασμένα. Μια ψεύτικη αλήθεια. 

Αυτό είναι το δώρο μου για εκείνη. Έναν διαστρεβλωμένο κόσμο της 

προσφέρω.  Τον δικό μου κόσμο. Της τον προσφέρω να τον ζήσει 

ολόκληρο δικό της. Εγώ ο τρελός.  Αυτό είναι το βασίλειό μου. 

 

 

 

 

(2) 

 

(Δωμάτιο πλούσιου σπιτιού. Είναι το δωμάτιο των εκθεμάτων. Είναι της 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ. Στους τοίχους παντού βαλσαμωμένα ζώα. Όλα τα μέλη 

τους. Προθήκες με σπάνια αντικείμενα – κοσμήματα κτλ. Πολλές 

βιβλιοθήκες. Στο κέντρο ένα γραφείο και μπροστά δύο πολυθρόνες. 

Μπαίνει η ΒΑ. Κάνει δουλειές. Είναι ντυμένη επίσημα, αλλά κρατάει 

σφουγγαρίστρα, κουβά κτλ. Γελοίο. Καθαρίζει προσεκτικά όλα τα 

αντικείμενα. Κάθεται στο γραφείο. Ανάβει πούρο. Μπαίνει ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ.) 

 

ΒΣ: Έχει αργήσει. 

 

ΒΑ: Θα έρθει. 

 

ΒΣ: Έχει αργήσει. 

 

ΒΑ: Ηρέμησε. 

 

ΒΣ: Πώς να ηρεμήσω όταν σήμερα πρόκειται να έρθει και έχει ήδη 

αργήσει. Πάντα αργοπορημένος. 

 

ΒΑ: (γελάει) Ακόμα και τώρα! Κάποτε του είχα πει πως θα χάσει 

σημαντικά πράγματα απλά επειδή αργεί. 

 

ΒΣ: Και τι σου απάντησε; 

 

ΒΑ: Με συμβούλεψε. 

 

ΒΣ: Τι; 
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ΒΑ: Να πάω να γαμηθώ. 

 

(γελούν. Φιλιούνται ερωτικά. Ο ΒΣ απομακρύνεται.) 

 

ΒΑ: Τι έγινε πάλι; 

 

ΒΣ: Δεν μπορώ να ηρεμήσω όταν ξέρω ότι από στιγμή σε στιγμή μπορεί 

να έρθει. 

 

ΒΑ: Τι σ’ έχει πιάσει σήμερα μαζί του; Ίσα – ίσα τώρα είναι που δεν μπορεί 

να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί καν να καταλάβει τι του συμβαίνει. Πόσο 

μάλλον να κάνει κάτι γι’ αυτό. 

 

ΒΣ: Ακόμα κι έτσι δεν νομίζω πως είναι παράλογο να αγχώνομαι μην με 

δει να σε φιλάω ο άντρας σου. 

 

ΒΑ: Πνευματικά καθυστερημένος πρώην άντρας μου. 

 

ΒΣ: Καλά. 

 

(παύση) 

(Η ΒΑ ξαναγυρίζει στο πούρο στο γραφείο και καπνίζει 

απολαμβάνοντας. Ο ΒΣ στέκεται νευρικός στην γωνία κοιτάζοντας 

αφηρημένα μια μεγάλη ελεφαντοκεφαλή με φτερά πίσω της. Ξεκρεμάει 

την ελεφαντοκεφαλή και αποκαλύπτονται τα κολλημένα φτερά κορακιού 

στον τοίχο πίσω της.) 

 

ΒΣ: Μετά από τόσα χρόνια, αυτό ακόμα το θαυμάζω πιο πολύ από όλα. 

 

ΒΑ: Αν θέλεις να συνεχίζεις να το θαυμάζεις, πρόσεχε πώς το κρατάς. 

 

ΒΣ: Ίσως γιατί ξέρω την ιστορία του. Ή μπορεί να φταίνε τα κολλημένα 

φτερά στον τοίχο πίσω του. Όταν είναι στον τοίχο μοιάζει ζωντανό. Σαν 

δαίμονας που σε παρακολουθεί. Ξέρεις, όταν το σκοτώσαμε οι ντόπιοι 

μας είχαν πει πως το συγκεκριμένο είδος είναι τόσο αρχαίο, που 

θεωρείται μυθικό το ζώο. Έλεγαν μάλιστα πως τις νύχτες τραβάει 

εκδικητικά πνεύματα μέσα του, που τιμωρούν όσους παραβαίνουν τους 

ανθρώπινους νόμους. 

 

(Βάζει την ελεφαντοκεφαλή μπροστά του και κυνηγάει παιχνιδιάρικα την 

ΒΑ) 

 

ΒΑ: Κόφ’το! Τι σ’ έπιασε σήμερα; Τα τρελά τα δικά του άρχισες; 

 

ΒΣ: Ω, τόσο ευγενικό μυαλό, πώς σακατεύτη! 

 

ΒΑ: Ρε αγάπη μου... 
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ΒΣ: Μάτι, λαλιά 

 

ΒΑ: Αγάπη μου! 

 

ΒΣ: σπαθί αυλικού, σοφού, στρατιώτη. 

 

ΒΑ: Σταμάτα! 

 

ΒΣ: Η απαντοχή. 

 

ΒΑ: Μωρό μου άκουσε με δεν 

 

ΒΣ: Το ρόδο στ’ όμορφο βασίλειο 

 

ΒΑ: δεν έχω χρόνο γι’ αυτά! 

 

ΒΣ: της μόδας ο καθρέφτης, πρότυπο στους τρόπους, 

 

ΒΑ: Μπορείς να με ακούσεις; 

 

ΒΣ: το θώρι όσων θωρούν τόσο να πέσει τόσο! 

 

ΒΑ: Πρέπει να φύγω σε μισή ώρα και 

 

ΒΣ: Και εγώ η πιο άθλια κι έρμη απ’ τις γυναίκες 

 

ΒΑ: Με ακούς γαμώτο, θέλω λίγο να κάτσω ήρεμα 

 

ΒΣ: που εβύζαξα το μέλι απ’ τα γλυκά του λόγια 

 

ΒΑ: μαζί σου 

 

ΒΣ: να βλέπω 

 

ΒΑ: γιατί σε λίγο 

 

ΒΣ: το έξοχο 

 

ΒΑ: θα φύγω 

 

ΒΣ: το υπέροχό του πνεύμα σαν σήμαντρο γλυκό που ράισε να 

γκρινιάζει! 

 

ΒΑ: Σταμάτα. 

 

ΒΣ: το ασύγκριτό του θώρι 
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ΒΑ: Σταμάτα! 

 

ΒΣ: τα ανθισμένα νιάτα 

 

ΒΑ: Σταμάτα γαμώτο!!! 

 
ΒΣ: να τα μαραίνει το ξεφρένιασμα!!! 

 

(παύση) 

 

ΒΑ: Πάω να ετοιμαστώ. Πρέπει να πάω στο θέατρο. Να έχεις καλή μέρα 

μωρό μου. 

 

ΒΣ: Έλα. Έλα τώρα. Εντάξει συγγνώμη. Συγγνώμη. Ήταν αστείο. Ένα 

ηλίθιο αστείο. Ένα κακό αστείο  μόνο. 

 

(την αγκαλιάζει) 

 

ΒΑ: Μα καθόλου δεν σκέφτεσαι; 

 

ΒΣ: Όχι. 

 

ΒΑ: (γελάει) Χαζό μωρό!(φιλιούνται) Πάντως θα έκανες υπέροχη Οφηλία. 

 

(μπαίνει ο Τ) 

 

Τ: Συμφωνώ! Μα τι υπέροχα που είπες τα λόγια φίλε μου! Τι εξαίσιο και 

γνήσιο συναίσθημα φανέρωσες! Έχω μείνει άφωνος. Πραγματικά 

πιστεύω πως κάπου εκεί ψηλά... ή εκεί χαμηλά, δεν ξέρω... αλλά θέλω να 

πιστεύω εκέι ψηλά, μόλις έκανες μια αγγλική ψυχή πολύ περήφανη. Αν 

βέβαια ισχύουν οι ίδιοι συναισθηματικοί νόμοι που μας οριοθετούν εδώ 

– κι εκεί. Στο υπερπέραν. Πάντως όπως και να ‘χει τα θερμά μου 

συγχαρητήρια. Εσύ από την άλλη αγάπη μου... Δεν ξέρω. Δεν θέλω να 

πιστεύω πως έχασες το πάθος σου αλλά... Λοιπόν τι να κάνουμε! Απλά 

ίσως μόλις να έχασες την μόνη σου ευκαιρία να παίξεις Άμλετ... 

 

ΒΑ: Καλωσόρισες. 

  

Τ: Καλως σας βρήκα 

 

ΒΑ: Ναι. 

 

ΒΣ: Πέρασε πολύς καιρός. Παλιέ μου φίλε ελπίζω να συγχωρήσεις αυτό 

που είδες πριν. Ξέρεις, είμαστε μαζί πλέον, εδώ και 
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ΒΑ: Μα τι λες; Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητάς συγγνώμη. Στο σπίτι 

σου είσαι με την γυναίκα σου. Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις. 

 

Τ: Έχει απόλυτο δίκο. Πάντα. Εξάλλου γι’ αυτό την παντρεύτηκα. Όχι. 

Συγχώρεσέ με. Δεν εννοώ πως δεν υπήρχαν... Δεν εννοούσα πως αυτός 

ήταν ο μόνος λόγος που... Φυσικά και έχεις όλα τα προσόντα σαν 

γυναίκα να ξυπνήσεις το πάθος και τον έρωτα. Τέλοσπάντων αυτό που 

ήθελα να πω είναι πως δεν υπάρχει λόγος να ζητάς συγγνώμη. Εξάλλου 

– ( ο Τ σταματά απότομα και χάνεται. Οι υπόλοιποι νομίζουν ότι 

σκέφτεται και περιμένουν υπομονετικά. Τελικά καταλαβαίνουν.) 

 

ΒΑ: Κουβάλησέ τον σε παρακαλώ μέχρι το κρεβάτι. Τον ξενώνα είπα να 

του ετοιμάσουν. Πολύ φοβάμαι πως αυτή η βδομάδα θα είναι πολύ 

κουραστική. Τελοσπάντων. Πρέπει να φύγω. Τα λέμε το απόγευμα. Σ’ 

αγαπώ. 

(φιλιούνται. Η ΒΑ βγαίνει. Ο ΒΣ κουβαλάει τον Τ έξω από την σκηνή. Λίγο 

πριν βγουν ο Τ ξυπνάει και αρχίζει να φλυαρεί για τον Άμλετ. Βγαίνουν.) 

 

 

 

 

(3) 
 

(Μπαίνει ο ΒΣ. Διαβάζει ένα θεατρικό έργο. Είναι απορροφημένος. 

Διασχίζει το δωμάτιο και βγαίνει. Μετά από λίγο επιστρέφει. Συνεχίζει να 

διαβάζει. Κάθεται σε μια πολυθρόνα. Διαβάζει. Σηκώνεται και κάθεται 

στην καρέκλα του γραφείου αναπαυτικά. Διαβάζει. Μπαίνει ο Τ.) 

 

ΒΣ: Είσαι καλύτερα; 

 

Τ: Ε; 

 

ΒΣ: Λεω 

 

Τ: Α ναι! Μια χαρά. Σ’ ευχαριστώ πολυ. 

 

(παύση) 

(Ο Τ τριγυρίζει το δωμάτιο κοιτάζοντας τα αντικείμενα. Ο ΒΣ συνεχίζει να 

διαβάζει.) 

 

Τ: Έφυγε; 

 

ΒΣ: Ναι 

 

Τ: Στο θέατρο πήγε; 

 

ΒΣ: Πού αλλού; 
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Τ: Πώς πήγε; 

 

ΒΣ: Ορίστε; 

 

Τ: Από ποιον δρόμο πήγε; 

 

(Ο ΒΣ διαβάζει) 

 

Τ: Εννοώ συνεχίζει ακόμα να πηγαίνει από τον ίδιο δρόμο που παίρναμε 

και τότε; 

 

ΒΣ: Φαντάζομαι... 

 

Τ: Μπράβο σου! Πολύ καλά κανεις! Η μόνη παρηγοριά που έχουν 

άνθρωποι σαν κι εμάς σ’ αυτήν τη γη είναι η φαντασία. Φαντάσου κι 

άλλα. Πες μου τι άλλο φαντάζεσαι; 

 

(Ο ΒΣ διαβάζει) 

 

Τ: Υπήρχε ένα μικρό μαγαζάκι. Κάθε μέρα όταν πηγαίναμε στο θέατρο 

σταματούσαμε εκεί και παίρναμε καφέ. Κάθε φορά. Δεν φαντάζεσαι 

πόσο καλό καφέ κάνει. Τον λάτρευε αυτόν τον καφέ. Θα πρέπει να στο 

δείξω κάποια στιγμή. Σίγουρα θα το εκτιμήσει αν δει πως της πήρες καφέ 

από εκεί. Θέλω καφέ. 

 

ΒΣ: Έχουμε στην κουζίνα. 

 

Τ: Θα θελα πολύ να το ξαναδώ αυτό το μαγαζάκι. Πότε θα πάμε; 

 

ΒΣ: Αναρωτιέμαι. Τι καφέ σας έδιναν στο ψυχιατρείο. Θα πρέπει να ήταν 

μοναδικός. Όπως και κάθετι εκεί μέσα. Από την άλλη... Δεν ξέρω. 

Επιτρεπόταν ο καφές; Καταλαβαίνω πως όταν επικρατεί μια τόσο 

τεταμένη κατάσταση, ίσως το να κάνεις κάποια πράγματα μπορεί να 

εξωθήσει τις συνθήκες στα άκρα. Ακόμα και ο καφές. Αλήθεια, πόσο 

πειραγμένα είναι τα νεύρα σου; Σου εξήγησαν ποτέ; 

 

Τ: Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Το να κάνεις μια κατάσταση χειρότερη 

εν γνώσει σου είναι εγκληματικό. Ειδικά όταν εσύ ο ίδιος δεν έχεις κανένα 

κέρδος από αυτό και απλά κατακρεουργείς ζωές άλλων. Πραγματικά 

ποιος νόμος θα μπορούσε να θεσπιστεί για κάτι τέτοιο; 

 

ΒΣ: Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι αυτό. Κανένας νόμος δεν μπορεί να 

βοηθήσει τόσο χαμένους ανθρώπους. 

 

Τ: Θέλω να παίξω. 
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ΒΣ: Διαλογή. Αυτός είναι ο τρόπος του σύμπαντος. Της φύσης. Διαλέγεις 

ποιο πρόβλημα σε απασχολεί περισσότερο. Ποιο σε ανησυχεί αλήθεια 

και αυτό αντιμετωπίζεις. Δεν ψάχνεις λύσεις για μια τελειωμένη 

κατάσταση. Α! Όπως η δική σου! 

 

(Ο Τ ανοίγει μια προθήκη και παίρνει μια χιονόμπαλα και ένα γυάλινο 

ζωάκι – κόσμημα. Κάθεται κάτω και αρχίζει να πάιζει.) 

 

ΒΣ: Πρόσεχε μ’ αυτά. 

 

Τ: Δικά μου είναι. Δεν θα τα σπασω. 

 

ΒΣ: Δεν είναι δικά σου. 

 

Τ: Εγώ της τα είχα δώσει. Δεν διάλεξα τυχαία αυτά τα δύο. 

 

ΒΣ: Όπως και να ‘χει τρελέ πρόσεχε. 

 

(Ο Τ συνεχίζει να παίζει με τα αντικείμενα σαν παιδί.) 

 

Τ: Έχω μετανιώσει. 

 

ΒΣ: Τι; 

 

Τ: Γι’ αυτό που συνέβη. Έχω μετανιώσει. Δεν μπόρεσα να παραδεχτώ την 

πράξη μου και γι’ αυτό ταλαιπώρησα εσάς και γκρέμισα όλο μου το 

μέλλον. Εγώ έφταιγα. Το βλέπω στον ύπνο μου. Μου τρυπάει σαν 

σφαίρα τον εγκέφαλο. Δεν μπορώ πια να κοιμηθώ. Δεν υπάρχει η 

σκοτεινή πλευρά πίσω από τα δικά μου βλέφαρα. Κάποιος έχει τυπώσει 

ζωντανές εικόνες πάνω της. Δεν μπορώ να ξεχάσω τίποτα. Έχω σιχαθεί 

τον εαυτό μου. Μου ‘ρχεται να τον ξεράσω. 

 

ΒΣ: Τουλάχιστον το καταλαβαίνεις πια. 

 

Τ: Χαμένη. Η ζωή μου. Διαμελισμένα. Τα όνειρά μου. – αυτό δεν θες να 

ακούσεις; Μπορείς να νιώσεις; Είσαι τόσο ανοιχτός μέσα σου για να 

χωρέσεις την ζωή μου; Εγώ (σηκώνει το ζωάκι). Η ζωή μου (σηκώνει τη 

χιονόμπαλα).  Αυτά που θα γινόμουν. Που ήταν να γίνω. Αυτό για το 

οποίο προοριζόμουν. Όνειρα, σκέψεις, συναντήσεις, φρούτα, νερά, 

λιβάδια, θάλασσες, ουρανοί, μαλλιά, σπίτια μάτια, σώματα, 

νεκροταφεία, κρεβάτια, κήποι, λουλούδια, συνουσίες, πειράγματα, 

πειράματα, βιβλία, θέατρα, ρόλοι, λόγια, φιλιά, αίματα, παραστάσεις, 

ρούχα, πληγές, βασίλεια. (Χτυπάει τα δύο αντικείμενα ματαξύ τους και 

αυτά σπάνε γεμίζοντας αυτόν και το πάτωμα γύρω του  με γυαλιά που 

λαμπυρίζουν.) 

 

ΒΣ: Είσαι τρελός! Τι έκανες! 
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(Ο ΒΣ πάει να τα μαζέψει. Ο Τ τον σταματάει.) 

 

Τ: Μη! 

 

ΒΣ: Άσε με! 

 

Τ: Είναι μια τελειωμένη κατάσταση! 

 

(Ο ΒΣ αρχίζει να γελάει.) 

 

ΒΣ: Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό θα το αφήσουμε εδώ να το δει η γυναίκα 

μου. 

 

Τ: Όχι... Όχι. Σε παρακαλώ. Δεν το ήθελα. Συγγνώμη. Είστε τόσο καλοί 

μαζί μου. Μόνο εσείς βρεθήκατε να με φιλοξενήσετε τώρα που βγήκα. 

Συγγνώμη. Κάνω πράγματα παρά την θέλησή μου. Δεν έιμαι καλά. Ποτέ 

δεν θα είμαι τελείως καλά. Και εσείς είστε τόσο καλοί μαζί μου. Μου λείπει 

το θέατρο. Δεν είμαι καλά. Να θα τα μαζέψω. 

 

ΒΣ: Όχι. Φύγε. Θα το κάνω εγώ. 

 

(Ο Τ βγαίνει. Ο ΒΣ αρχίζει να μαζεύει από το πάτωμα τα γυαλιά. Κόβεται 

πολλές φορές.) 

 

 

 

 

(4) 

 
(Ο Τ κάθεται στο γραφείο με μια κούπα καφέ. Από μέσα ακούγεται ο ΒΣ.) 

 

ΒΣ: Γαμώ την Παναγία μου! Α στο διάολο! Την τύχη μου! 

 

(Μπαίνει μέσα με μια σακούλα σκουπιδιών και σιγομουρμουρίζει βρισιές. 

Βγαίνει από την άλλη. Μετά από λίγο επιστρέφει. Είναι εκνευρισμένος.) 

 

Τ: Εντάξει; Συγγνώμη... Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. 

 

(παύση) 

 

(Ο ΒΣ πηγαίνει δίπλα στην καρέκλα του Τ. Κοιτάζονται για αρκετή ώρα. 

Τελικά ο Τ σηκώνεται γρήγορα, παίρνει τον καφέ του και κάθεται στην 

πολυθρόνα μπροστά στο γραφείο. Ο ΒΣ κάθεται στην καρέκλα του 

γραφείου.) 
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Τ: Αχ... Αυτός ο καφές είναι πραγματικά ότι χρειαζόμουν. Πάντως πριν 

αυτό που είπα το εννοούσα. Πρέπει να της πάρεις καφέ από εκείνο το 

μαγαζάκι. 

 

ΒΣ: Καλά. 

 

Τ: Πολύ ωραίο το έχετε κάνει το σπίτι. Και πάλι καλά που έχετε κρατήσει 

την ίδια διαρρύθμιση γιατί νομίζω θα χανόμουν συνέχεια εδώ μέσα. 

 

ΒΣ: Ναι, για σένα το κάναμε! 

 

Τ: Σαν να μην πέρασε ούτε λεπτό, ε; 

 

ΒΣ: Τι; 

 

Τ: Εννοώ... δες μας τώρα. 

 

ΒΣ: Τι θέλεις; Τον πήρες τον καφέ σου. Σκάσε και πιες τον. 

 

Τ: (γελάει) Σαν τον παλιό καλό καιρό. Το μόνο που λείπει είναι ένα καλό 

έργο στο τραπέζι. 

 

ΒΣ: Ναι πραγματικά. Όλα είναι ίδια όπως τότε. 

 

Τ: Για κάτσε! Μην μου πεις ότι... Αυτό είναι το γραφείο μας! Δεν το 

πιστέυω πως δεν το αναγνώρισα νωρίτερα! 

 

ΒΣ: Δεν το πιστέυεις, ε; 

 

Τ: Σωστά... Αναμενόμενο... Λοιπόν. Πες μου τι έχω χάσει. 

 

ΒΣ: Σκάσε και πίνε. 

 

Τ: Έλα τώρα. Καίγομαι να μάθω τα νέα. Τι γίνεται στο θέατρο; Πώς πάει η 

αγαπημένη σου; Έχουν περάσει τόσα χρόνια, πρέπει να έχουν αλλάξει 

πολλά πράγματα. Προς το καλύτερο ελπίζω. 

 

ΒΣ: Ναι αυτό είναι αλήθεια. Οι παραστάσεις δεν έχουν καμία σχέση με 

τότε. Ούτε εμείς βέβαια. Δεν τσαλαβουτάμε από δω κι από κει. Και αυτό 

οφείλεται σε εκείνη. Από την στιγμή που ανέλαβε το θέατρο, αφού 

τελείωσαν οι επισκευές, βάλθηκε να αλλάξει τον κόσμο. 

 

Τ: Είναι δυνατή γυναίκα. Η πιο δυνατή που ξέρω. 

 

ΒΣ: Όραμα. Αυτό την κάνει να ξεχωρίζει. Είχε ένα όραμα τότε. Κάτι που 

εσύ δεν μπορούσες ούτε να διανοηθείς. Είχε δίκιο. Ποτέ δεν την 

καταλάβαμε πραγματικά. Είναι γεννημένη για να οδηγεί. 
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Τ: Δεν μπορείς να μας κατηγορείς γι’ αυτό. Είμασταν νέοι. Άπειροι. Δεν 

ξέχασες , φαντάζομαι, πόσο δύσκολα ήταν τα πρώτα χρόνια... Θεέ μου, 

απορρίψεις... Θυμάσαι; Πόσο εύθραυστοι έιμασταν τότε. Ακόμα και η 

πιο μικρή ατυχία μπορούσε να μας λυγίσει. Φοβόμασταν. 

 

ΒΣ: Το βρίσκεις παράλογο; 

 

Τ: Φοβόμασταν ότι θα σπάσουμε. Ότι δεν θα αντέξουμε άλλο την πίεση 

και θα εγκαταλείψουμε ο ένας τον άλλον. Κι όμως το μόνο που μας 

έλειπε ήταν η πίστη. Φοβόμασταν. Τι όμως; Ότι θα χαθούμε; Ότι θα 

αφομοιωθούμε; Ότι θα αλλοιωθούμε; 

 

ΒΣ: Ότι δεν είμαστε αρκετοί. 

 

(παύση) 

 

ΒΣ: Νιώθαμε ανίκανοι. Παρείσακτοι... Εγώ ακόμα το νιώθω μερικές 

φορές. Ότι μας λείπει κάτι. Κάτι πολύ σημαντικό. Ακόμα... Αλλά όχι εκέινη. 

Θυμάσαι; 

 

Τ: Έκλαιγε. 

 

ΒΣ: Συνέχεια. Πιο πολύ απ’ όλους. 

 

Τ: Εμείς όχι. 

 

ΒΣ: Ακριβώς! Και να λοιπόν που έχουμε δίκιο. Αυτό μας έλειπε. 

 

Τ: Δεν κατάλαβα. 

 

ΒΣ: Θάρρος. Ποτέ δεν την εγκατέλειψε. Είχε στόχο. Όραμα. Βάδιζε ήδη 

στον δρόμο της. Αυτή η ίδια τον είχε χαράξει. Έτσι είναι. 

 

Τ: Ποιος θα το πίστευε. Απ’ όλους εμάς, τελικά αυτή ήταν που άντεξε... Η 

μικρή. 

 

ΒΣ: Αυτή με έσωσε μετά την καταστροφή. Αφού τα διέλυσες όλα και 

έστειλες τους πάντες στον διάολο με τράβηξε κοντά της και άρχισα να 

βαδίζω κι εγώ στον δρόμο της. Στο θάρρος. 

 

(παύση) 

 

Τ: Η πιο ανείπωτη χαρά είναι να μην φοβάσαι... Αυτό έλεγε... ε; Αυτό 

νομίζω πως έλεγε... Ναι αυτό ήταν... 

 

ΒΣ: Να μην... 
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(πάυση) 

 

(Είναι απορροφημένοι. Κοιτάζουν και οι δυο την ελεφαντοκεφαλή.) 

 

Τ: «Και έρχεται η νύχτα. Και το σκοτάδι διοικεί το βασίλειό του. Και τότε 

είναι που στέλνει τον φόβο. Τον εκδικητή του. Υπηρέτες του είμαστε όλοι. 

Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τα μάτια. Οι καρδιές μας στην έκθεση. 

Και μας ωθεί να κάνουμε τα Επαίσχυντα. Τα Άφατα. Τα Δυσαρμονικά. 

Και η μία πράξη έχει την δύναμη να διαταράξει το σύμπαν. Και τότε 

τελείται η στέψη και αρχίζει η βασιλεία του. Και καταλαβαίνουμε πως 

είμαστε έγκλειστοι του χθόνιου παλατιού που αναδύεται. Οι μέρες από 

εδώ και πέρα» –  

 

(Μπαίνει η ΒΑ..) 

 

ΒΑ: Εδώ είστε; 

 

(παύση) 

 

(Η ΒΑ αφήνει τα πράγματά της στο γραφείο.) 

 

ΒΑ: Μια ώρα φωνάζω. 

 

(Κάθεται στην καρέκλα του γραφείου και ανάβει ένα πούρο.) 

 

ΒΑ: Δεν έβαλες βενζίνη στον αμάξι. 

 

ΒΣ: Ναι... 

 

ΒΑ: Πόσες φορές θες να στο πω για να το καταλάβεις; Όταν πάω στο 

θέατρο δεν έχω χρόνο για να σταματάω γι’ αυτό. 

 

ΒΣ: Ναι... Συγγνώμη... 

 

(Η ΒΑ σηκώνεται και τον φιλάει.) 

 

ΒΑ: Πέθανε ο φροντιστής εχθές. Τραγικό. Το ταβάνι της 

κρεβατοκάμαράς του κατέρρευσε και τον πλάκωσε. Ήταν σαπισμένο 

λένε. Απίστευτο. Είπα να στείλουν στην οικογένειά του τους μισθούς του 

χρόνου και τα συλλυπητήριά μας. 

 

(πάυση) 

 

ΒΑ: Με ακούς; 
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ΒΣ: Ε; Ναι. Συγγνώμη... Απαίσιο, έχεις δίκιο. Τουλάχιστον τα λεφτά θα 

είναι κάποια βοήθεια. 

 

ΒΑ: Ναι, αυτό είπα κι έγώ. 

 

(Η ΒΑ παίρνει ένα μπουκάλι ουίσκι και γεμίζει την κούπα του Τ. Πίνει.) 

 

ΒΑ: Εσύ τι κάνεις; 

 

Τ: Καλά. Είμαι καλύτερα τώρα. 

 

ΒΑ: Ωραία. 

 

Τ: Ήθελα να το πω και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό που 

κάνετε για μένα. Δεν ξέρω αν το αξίζω... Μετά από όσα... Δεν το ξεχνάω. 

 

ΒΑ: Καλοσύνη σου. 

 

Α: Δεν ξεχνάω ότι έκανες για μένα. 

 

(πάυση) 

 

 ΒΑ: Κοίταξε μόνο να βρεις ένα μέρος να μείνεις. Σου είπα. Εδώ έχεις 

μόνο μια βδομάδα. 

 

Τ: (γελάει) Ναι το θυμάμαι. Πρέπει να σου πω, στην αρχή δεν κατάλαβα 

γιατί μου είπες πως μπορώ να μείνω μόνο μια βδομάδα. Αλλά μετά... 

Προφανώς! (γελάει με νόημα στην ΒΑ) Σε πόσα; (γελάει) Ε; 

 

ΒΑ: Κόφτο. 

 

Τ: Έλα, πές μου, για τι είσαι υποψήφια; 

 

ΒΑ: Δεν είμαι υποψήφια. 

 

Τ: Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται. 

 

ΒΣ: Τα αποτελέσματα βγαίνουν πριν την απονομή. Και οι νικητές το 

πληροφορούνται. 

 

Τ: Δηλαδή...! 

 

ΒΣ: Την ψήφισαν και για τα τρία βραβεία. 

 

Τ: Το ξερα! Εννοώ δεν το ξερα – το ξερα. Πώς θα ήταν δυνατόν να το 

ξέρω. Αλλά ήμουν σίγουρος πως εσύ θα νικούσες. 
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ΒΑ: Τι σημασία έχει; Αραχνιασμένα τρόπαια χωρίς κανένα νόημα, που 

απονέμονται από σαπισμένους σκεβρωμένους γέρους που φοβούνται 

ακόμα και την σκιά τους. Ποτέ δεν με ένοιαξαν. Όσο σκέφτομαι ότι θα 

πρέπει να ανεχτώ για ένα ολόκληρο βράδυ αυτά τα προσποιητά 

καθάρματα... Ο μόνος λόγος που πάω είναι γιατί θα γκρινιάζουν για 

έναν χρόνο αν λείπω. 

 

Τ: Εσένα τι σου έδωσαν; 

 

ΒΑ: Τίποτα. Δεν ήταν υποψήφιος. 

 

Τ: Τι; Δηλαδή εσένα θα σου απονείμουν τρία και εσύ δεν ήσουν καν στην 

λίστα; Τα καθίκια. Σαπισμένα γέρικα σκουλήκια, αυτό είναι! 

 

ΒΣ: Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνεις... Εμένα βλέπεις, δεν με φοβούνται... 

 

ΒΑ: Λοιπόν. Τέρμα αυτές οι ανοησίες. Πήγαινέ τον σε παρακαλώ στο 

κρεβάτι του. Δεν θα τον έχω να μου αλωνίζει μες στο σπίτι. 

 

ΒΣ: Θέλω να τελειώσω αυτό. (δείχνει το θεατρικό έργο) Θα τον πας εσύ... 

 

ΒΑ: Έλα. Και κοίτα να αρχίσεις να ψάχνεις για σπίτι. Μία βδομάδα. 

 

(Ο Τ και η ΒΑ φεύγουν.) 

 

ΒΣ: «Και έρχεται η νύχτα. Και το σκοτάδι διοικεί το βασίλειό του. Και τότε 

είναι που στέλνει τον φόβο. Τον εκδικητή του. Υπηρέτες του είμαστε όλοι. 

Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τα μάτια. Οι καρδιές μας στην έκθεση. 

Και μας ωθεί να κάνουμε τα Επαίσχυντα. Τα Άφατα. Τα Δυσαρμονικά. 

Και η μία πράξη έχει την δύναμη να διαταράξει το σύμπαν. Και τότε 

τελείται η στέψη και αρχίζει η βασιλεία του. Και καταλαβαίνουμε πως 

είμαστε έγκλειστοι του χθόνιου παλατιού που αναδύεται. Οι μέρες από 

εδώ και πέρα θα εκλείψουν. Η δυναστεία του φόβου. Χίλιοι αιώνες. 

Αγάλλεσθε. Δεν είναι αυτό το τέλος. Αγάλλεσθε. Το αρχαίο σχέδιο θα 

πληρωθεί. Αγάλλεσθε. Ο Βασιλειάς θα επιστρέψει. Θα έρθει με μορφή 

καχεκτική. Θα έρθει και θα κόψει τα πέπλα του φόβου. Θα αποκαλυφθεί. 

Άπλετη χαρά. Με πνεύματα εκδίκησης θα υψωθεί. Και μια μυστική 

μελωδία θα ενώνει τις καρδιές της φύσης. Θα έρθει ο Λυτρωτής. Ο 

Δικαιωματικός. Θα αποτινάξει τον δυνάστη. Το σκοτάδι θα χαθεί. Μια 

μυστική μελωδία θα απλωθεί. Ο Εκδικιτής. Ο Λυτρωτής. Με το 

ελπιδοφόρο ξίφος. Και το σύμπαν θα σφυρηλατηθεί. Μέσα σε μια 

ουράνια αρμονία. Αγάλλεσθε! Αγάλλεσθε! Αγάλλεσθε!» 

 

 

(5) 
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Τ: Παρενέβην. Δεν άφησα την αλυσίδα να ξετυλιχτεί ολόκληρη. 

Παρενέβην. Έκοψα στην μέση την πορεία. Μια προσπάθεια. Ένα βήμα 

την φορά. Ένας την φορά. Θα αποτύχουμε. Θα χαθούμε για πάντα. 

«Τότε αποτύχαμε». Η πράξη θα μείνει για πάντα βυθισμένη στα σκοτεινά 

νερά αυτού του βάλτου. Δεν αντέχω να βλέπω τις μέρες να περνούν και 

να υψώνεται μπροστά μου αυτός ο τοίχος. Αδιαπέραστος. Αόρατος. 

Αγκάθια από καπνό ξεσκίζουν την καρδιά μου. Αυτό είναι ο χρόνος. Ο 

χρόνος δεν γιατρεύει. Αλλοιώνει. Καταργεί. Αποξενώνει. Αναλυμένος σε 

μικρότερους βασανιστές. Ο μόνος χρόνος έιναι τώρα. «Υπομονή 

αρχοντά μου, υπομονή». Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει με αφήνει εδώ. 

Και πάλι ακίνητο. Αμέτοχος θεατής του εφιάλτη μου. Τους βλέπω μαζί και 

θέλω να ξεσκίσω τα σπλάχνα μου. Θέλω να ξεράσω την καρδιά μου. 

«Αγάπη μου, εγώ είμαι εδώ. Περιμένω. Μέχρι να έρθεις πίσω σε μένα. 

Γύρνα σε μένα. Έλα στο φως. Ευτυχία μου. Υπομονή αρχοντά μου, 

υπομονή». Παρενέβην. Τώρα είναι αργά. Η απόφαση είναι πραγματική. 

Παρενέβην. 

 

(Μπαίνει η ΒΑ.) 

 

ΒΑ: Μόνος σου μιλάς; 

 

Τ: Ε; Όχι... Θυμόμουν... λόγια. 

 

ΒΑ: Δεν χρειάζεται να προσποιείσαι. Όλοι ξέρουμε την κατάστασή σου. 

 

Τ: Τι θέλεις; 

 

ΒΑ: Ορίστε; 

 

Τ: Γιατί ήρθες; 

 

ΒΑ: Τι λες; 

 

Τ: Πάρε αυτό που θέλεις και φύγε. 

 

ΒΑ: Δεν θα πεις άλλη λέξη. Θυμήσου πού βρίσκεσαι. 

 

(παύση) 

 

(Η ΒΑ ανοίγει την βιβλιοθήκη, παίρνει κάποια χαρτιά και πάει να φύγει.) 

 

Τ: Μήπως θα μπορούσα να σου κάνω μια ερώτηση; 

 

ΒΑ: Τι ερώτηση; 

 

Τ: Είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. 

Δηλαδή πριν... Εννοώ πως το σκέφτομαι από τότε που... ξέρεις... Που 
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συνέβη το... Μόλις έμαθα πως εσύ... Όχι, μάλλον, μόλις 

συνειδητοποίησα τι πήγες και... Όταν κατάλαβα τι σήμαινε ακριβώς για 

μένα και πόσο θα –  

 

ΒΑ: Πες το ή σκάσε. 

 

Τ: Υπήρχε ποτέ κάποια στιγμή, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, έστω και 

μία στιγμή όταν την κοίταζες στα μάτια, σου πέρασε ποτέ από το μυαλό 

η σκέψη να μετανιώσεις γι’ αυτό που πήγαινες να κάνεις; 

 

ΒΑ: Ως εδώ είναι αρκετά. Έχεις αρχίσει να ξεφεύγεις. Αυτό που βρίσκεται 

στο μυαλό σου δεν είναι πραγματικό. Ηρέμησε και κοίταξε γύρω σου. 

Εμπιστεύσου τα μάτια σου. Κατάλαβε τι βλέπεις. 

 

Τ: Τέρατα. 

 

ΒΑ: Μην σκέφτεσαι. 

 

Τ: Παντού. 

 

ΒΑ: Συνειδητοποίησε τι είναι πραγματικό. Μην χάνεσαι. 

 

Τ: Αλλά το πιο άσχημο, το πιο τρομαχτικό τέρας έιναι μπροστά μου. 

Ήταν μπροστά μου όλη μου την ζωή. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να το δω. 

Δεν μπορούσα να δω την κακία που ετοιμαζόταν να κάνει. Κατέστρεψες 

τα πάντα. Τα βρώμισες όλα. Σε σιχαίνομαι. 

 

ΒΑ: Δεν θα κάτσω να ακούω ηλιθιότητες. Προφανώς είσαι μπερδεμένος. 

Δεν ξέρω πώς κατάφερναν να σε συνεφέρουν στο ίδρυμα και ούτε με 

ενδιαφέρει. Δεν έισαι δική μου ευθύνη. Όχι πια. Οι μέρες που με ήλεγχες 

έχουν φύγει. Και δεν επιστρέφουν. Δεν το ανέχομαι. Κάτσε. Σκέψου και 

μόλις δεις την πραγματικότητα μπορείς να βγεις. 

 

Τ: Την αποφασιστικότητά σου. 

 

ΒΑ: Τι; 

 

Τ: Αυτήν ερωτέυτηκα πιο πολύ σε σένα. Την αποφασιστικότητά σου. 

Βέβαια μετά κατάλαβα πως όταν διαφωνούμε αυτό με κάνει να θέλω να 

σου κολλήσω το κεφάλι στον τοίχο. 

 

ΒΑ: Αφού λοιπόν με ξέρεις, γιατί βασανίζεις έτσι τον εαυτό σου; 

 

(Ο Τ γελάει.) 

 

Τ: Το πάθος σου. 
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ΒΑ: Το πάθος μου! 

 

Τ: Φυσικά. 

 

ΒΑ: Σταμάτα το αυτό. 

 

Τ: Ηρέμησε. Δεν ασκείς καμία επιρροή πάνω μου πια. Τίποτα δεν με 

επηρεάζει. Θέλω απλά να περάσουν οι μέρες που μου έχουν μείνει και 

να φύγω ήρεμα. 

 

ΒΑ: Εμείς οι δύο έχουμε τελειώσει. Από κάθε άποψη. Δεν γυρίζω πίσω για 

κανέναν. 

 

Τ: Δεν σου ζήτησα κάτι τέτοιο. Για όνομα του Θεού! Δεν μπορούμε να 

κάτσουμε σαν δυο πολιτισμένοι άνθρωποι που έχουν μοιραστεί μαζί ένα 

κομμάτι της ζωής τους και να θυμηθούμε για λίγο τα παλιά; 

 

ΒΑ: Δεν υπάρχει τίποτα να θυμηθούμε. Ίσως κάποτε υπήρξε, αλλά τώρα 

πια έχει πεθάνει. Είναι σάπιο πια. Στάχτες και ξερά ξύλα. 

 

Τ: Δεν θέλω να σε ταράξω. Συγγνώμη για πριν. Υπάρχουν φορές που και 

η παραμικρή αφορμή μπορεί να με ταράξει. Κι εσύ μπήκες ξαφνικά μέσα 

και για μια στιγμή νόμισα πως... Δεν έχει σημασία. Σε αφήνω να 

ηρεμήσεις. 

 

ΒΑ: Τι νόμισες; 

 

Τ: Πως ήσουν γυναίκα μου. 

 

(Η ΒΑ κάθεται στην καρέκλα του γραφείου.) 

 

ΒΑ: Λοιπόν, δεν είμαι. 

 

Τ: Ναι. Αμέσως μετά το θυμήθηκα. 

 

(Η ΒΑ ανάβει ένα πούρο.) 

 

Τ: Νομίζεις πως είναι δυνατόν να ξαναζήσεις μια ολόκληρη ζωή μέσα σε 

ένα δευτερόλεπτο; Αυτό μου συνέβη. Νομίζω... 

 

ΒΑ: Γιατί μου τα λες τώρα αυτά; 

 

Τ: Γιατί σου οφείλω μια εξήγηση. 

 

ΒΑ: Τίποτα δεν μου οφείλεις. Σου είπα. Δεν γυρίζω πίσω. 
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Τ: Ναι, σου οφείλω. Για την ζωή που δεν ζήσαμε. Την οφείλω και σε μένα. 

Αν θέλεις αγνόησέ με, αλλά εγώ πρέπει να το κάνω. 

 

ΒΑ: Άντε λοιπόν. 

 

Τ: Η ζωή που δεν ζήσαμε. Ποτέ δεν στο είπα, αλλά φανταζόμουν τα 

παιδιά μας. Πώς θα είναι. Τι ονόματα θα τους δίναμε. Προσπαθούσα να 

φανταστώ τα πρόσωπά τους. Δύο θα κάναμε. Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. 

Δεν μπόρεσα ποτέ να τα δω καθαρά, αλλά τα αγαπούσα από τότε. 

Ακόμα... Φανταζόμουν τα ταξίδια που θα κάναμε. Μας έβλεπα στο 

κατάστρωμα κάποιου πλοίου αγκαλιασμένους με τα κύματα να είναι 

έτοιμα να μας καταπιούν κι εμείς να γελάμε μεθυσμένοι. Φανταζόμουν –  

 

ΒΑ: Σταμάτα. 

 

Τ: – τα φιλιά και τους ηλίθιους τσακωμούς μας. Φανταζόμουν τις 

βραδινές βόλτες μας στην παραλία, –   

 

ΒΑ: Δεν –  

 

Τ: - Την ενοχλητική πίεση στα πρόσωπά μας καταβάλλοντας υπερβολική 

προσπάθεια για να μην πεθάνουμε από τα γέλια όταν ακούγαμε τους 

μεγάλους δασκάλους να περιφέρουν τις γελοίες απόψεις τους για μια 

σάπια τέχνη. Φανταζόμουν τα σχέδια που θα στήναμε χωρίς να έχει 

σημασία αν θα πραγματοποιούνταν ή όχι. Έτσι. Γιατί μπορούσαμε. 

 

(Η ΒΑ γελάει) 

 

Τ: Ένα παιχνίδι θα ήταν όλα. Αυτό χρειαζόμασταν. Θα τους στέλναμε 

όλους στο διάολο και θα κάναμε μόνο αυτό που θέλαμε. 

 

ΒΑ: Στο διάολο. 

 

Τ: Στο διάολο! 

 

ΒΑ: Στο διάολο! 

 

Τ: Στο διάολο! 

 

ΒΑ: Στο διάολο όλοι! Να πάνε όλοι στο διάολο! 

 

(Ξεκαρδίζονται) 

 

Τ: Όλοι! 

 

ΒΑ: Όλος ο κόσμος μπορεί απλά να σηκωθεί και να πάει στο διάολο! 
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Τ: Ναι! Αυτό θα γινόταν. 

 

ΒΑ: Τι τους θέλαμε τους άλλους; 

 

Τ: Τι να τους κάνουμε; 

 

ΒΑ: Άχρηστοι. 

 

Τ: Τι να καταλάβουν; 

 

ΒΑ: Δεν μπορούν να καταλάβουν! 

 

Τ: Υπνωτισμένοι. 

 

ΒΑ: Ένα κοπάδι από πρόβατα! 

 

Τ: « Μα δεν μπορείς να αμφισβητείς τις κλασικές δομές. Δεν μπορούν 

δυο πιστιρίκια να ακυρώνουν τις αξίες που άντεξαν μέσα στον χρόνο. 

Ποιοι νομίζετε πως είστε;» 

 

ΒΑ: Αυτό που σου λέω εγώ! 

 

Τ: «Τι εννοείς;» 

 

ΒΑ: Τι δεν καταλαβαίνεις; 

 

(γελούν) 

 

ΒΑ: Τα πρόσωπα που θα έπαιρναν όταν τελικά έβλεπαν ότι όλα αυτά 

που πίστευαν, όταν το καταλάβαιναν πως όλα έχουν σαπίσει και 

βρωμίσανε και αυτοί μαζί τους! 

 

Τ: Δεν θα το παραδέχονταν. 

 

ΒΑ: Θα το ήξεραν όμως. Αυτό έχει σημασία! 

 

Τ: Αυτοί να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πού χάθηκε η ζωή τους, 

τι πήγε στραβά και πότε και εμείς να αφήνουμε το δέρμα μας σε 

νοικιασμένα θέατρα μέχρι να πιάσουν αράχνες τα σπίτια μας. 

 

ΒΑ: Να κοιμόμαστε στην σκηνή φορώντας τα πιο τρελά κοστούμια και 

να ξυπνάμε ένα αλλόκοτο κουβάρι από ξεχαρβαλωμένα ρούχα. 

 

Τ: Ξεπερνώντας για λίγες στιγμές το πότε και το πού, μέχρι να θυμηθούμε 

ποιο είμαστε και τι έγινε. 

 

ΒΑ: Τα ψώνια μετά από τις πρόβες. 
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Τ: Τους ατελείωτους (μαζί με την ΒΑ) καφέδες στα άδεια θέατρα. 

 

(Η ΒΑ γελάει) 

 

ΒΑ: Τους ρόλους μας. Φανταζόμουν τις παραστάσεις που θα κάναμε. 

Τις εκνευρισμένες πρόβες ως τις τέσσερις το πρωί και να μην λειτουργεί 

τίποτα και μετά να γκρινιάζουμε ο ένας στον άλλον για μέρες μέχρι που 

θα ερχόταν εκείνη η μαγική στιγμή και όλα θα έμπαιναν στην θέση τους. 

Έτσι απλά. Γιατί είμασταν εγώ και εσύ. Εμείς οι δύο μόνοι πάνω στη 

σκηνή. Να παλεύουμε με το χάος και να νικάμε. Πάντα νικούσαμε. 

Φανταζόμουν την δύναμη και την δόξα που θα μοιραζόμασταν 

αργότερα. Φανταζόμουν να είμαστε αδύναμοι, γερασμένοι, βρώμικοι 

στο κρεβάτι μας αλλά να λάμπουμε γιατί θα έιμασταν μαζί. Θα 

θυμόμασταν τις στιγμές μας στο θέατρο και θα σβήναμε. Θα 

κοιμόμασταν πάνω σε χρυσές δάφνες για όλη την αιωνιότητα. Τα 

ονόματά μας θα έμεναν στην ιστορία για πάντα. Μακάριοι. Δοξασμένοι 

στους αιώνες. Μέχρι να χαθεί το σύμπαν. Μέχρι να έρθουν οι μέρες μετά 

το τέλος. 

 

Τ: Και ήρθαν. 

 

ΒΑ: Ναι. Και ήρθαν κι ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος τώρα. Ελπίζω να 

νιώθεις ένα αίσθημα ικανοποίησης και πληρότητας τώρα που 

ξόφλησες το χρέος σου. Πες μου, λοιπόν. Νιώθεις γεμάτος; Νιώθεις 

ήρεμος μέσα σου; Νιώθεις κάτι ζεστό να λιώνει τους πάγους στα 

σωθικά σου και να φέρνει μια νέα εποχή; Το νιώθεις αυτό; 

 

Τ: Δεν νιώθω τίποτα πια. 

 

ΒΑ: Ωραία. Αυτό θέλω να νιώθεις. Και μην τολμήσεις ούτε να 

ξανασκεφτείς όλα αυτά που ξεστόμισες τώρα. Δεν είμαι θυμωμένη. Δεν 

σε λυπάμαι. Δεν σε μισώ. Δεν αισθάνομαι δικαιωμένη για όσα έπαθες. 

Δεν σε συγχωρώ. Δεν μετανοιώνω. Δεν σε κατηγορώ. Δεν μου είσαι 

αδιάφορος. Δεν σε βλέπω. Δεν έχεις ύπαρξη. Και δεν θυμάμαι. 

 

(Η ΒΑ βγαίνει. Πριν βγει παραπατάει και πάει να πέσει, αλλά σώζεται. Ο Τ 

είναι σαστισμένος. Ζαλίζεται. Δεν ξέρει πού να σταθεί.) 

 

Τ: «Γύρνα σε μένα». 

 

(Ο Τ ψάχνει στα ράφια, παντού για κάτι. Τελικά ανοίγει ένα συρτάρι του 

γραφείου και βρίσκει ένα κουτί. Το ακουμπά στο γραφείο. Το ανοίγει, 

βλέπει τι έχει μέσα και χαμογελάει.) 

 

Τ: «Υπομονή αρχοντά μου, υπομονή».  
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(Ο Τ ξανακλείνει το κουτί και προσεκτικά το τοποθετεί στην θέση που το 

βρήκε.) 

 

 

(6) 

 
(Ησυχία. Η ΒΑ είναι στο δωμάτιο. Μοιάζει ήρεμη. Προσεκτικά ανοίγει μία – 

μία τις προθήκες με τα εκθέματα και καθαρίζει κάθε αντικείμενο ευλαβικά. 

Σχεδόν σαν τελετουργία. Είναι μόνη της μετά από καιρό. Μπαίνει ο ΒΣ.) 

 

ΒΣ: Συγγνώμη. 

 

(κάνει να φύγει.) 

 

ΒΑ: Όχι. Μείνε. 

 

ΒΣ: Να μείνω; 

 

ΒΑ: Ναι. Μόλις τελείωσα, μην ανησυχείς. 

 

(πάυση) 

 

ΒΣ: Τι συνέβη; 

 

ΒΑ: Φίλησέ με. 

 

ΒΣ: Πώς; 

 

ΒΑ: Τι δεν κατάλαβες; Θέλω να έρθεις εδώ τώρα, να με κρατήσεις με 

αυτά τα χέρια και να μου δώσεις ένα φιλί που θα κάνει το μυαλό μου να 

εκραγεί. Μπορείς να το κάνεις αυτό; 

 

(Ο ΒΣ αμέσως ορμάει στην ΒΑ και φιλιούνται με πάθος.) 

 

ΒΑ: Μπράβο... 

 

ΒΣ: Τι σ’ έπιασε; Όχι πως παραπονιέμαι... 

 

ΒΑ: Μην ρωτάς λοιπόν. 

 

ΒΣ: Είμαστε μόνοι μας! 

 

ΒΑ: Ναι! 

 

ΒΣ: Απίστευτο φαίνεται. 

 

ΒΑ: Έχει κοιμηθεί σίγουρα; 
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ΒΣ: Ναι! Ναι! Ναι! 

 

(Αρχίζουν να γελούν. Η ΒΑ βάζει σε δυο ποτήρια ουίσκι. Δίνει το ένα 

στον ΒΣ.) 

 

ΒΑ: Στην υγειά μας μωρό μου. 

 

ΒΣ: Δεν το πιστεύω ότι αυτό που ζούμε είναι πραγματικότητα. 

 

ΒΑ: Εμένα μου λες; 

 

ΒΣ: Δεν νομίζω να αντέξουν για πολύ ακόμα έτσι τα νεύρα μου. 

 

ΒΑ: Υπομονή. Σε λίγο θα φύγει και θα μπορουμε να το ξεχάσουμε όλο 

αυτό. Σαν να μην έγινε ποτέ. Όλα θα γυρίσουν στον κανονικό τους 

ρυθμό. 

 

ΒΣ: Είνα άσχημο πάντως να τον βλέπεις έτσι. Απλά να περιφέρεται σαν 

χαμένος. 

 

ΒΑ: Τι εννοείς; 

 

ΒΣ: Όλη του η ζωή καταστράφηκε. 

 

ΒΑ: Δεν θα τον λυπηθούμε κιόλας! 

 

ΒΣ: Είναι κρίμα. 

 

ΒΑ: Καθόλου κρίμα δεν είναι. Αυτός το έφερε στον εαυτό του. Δεν 

θυμάσαι τι περάσαμε εμείς στην αρχή; Κρίμα!  

 

ΒΣ: Σε παρακαλώ πολύ μην αρχίζεις τώρα κι εσύ. Ούτε εγώ έχω πολύ 

υπομονή! 

 

ΒΑ: Έχεις δίκιο. Δεν πίστευα πως θα μπορούσε να μας αναστατώσει 

τόσο πολύ. Θα περάσει. 

 

ΒΣ: Απορώ πώς μπορείς και το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. 

 

ΒΑ: Με βλέπεις να μπορώ; 

 

ΒΣ: Μπροστά του ναι. 

 

ΒΑ: Το κρύβω. 
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ΒΣ: Εγώ και μόνο που τον βλέπω θέλω να του κάνω κακό. Δεν ξέρω τι. 

Ένα μεγάλο κακό. 

 

ΒΑ: Πολύ σημασία του δίνεις. 

 

ΒΣ: Κι εσύ; 

 

ΒΑ: Εμένα ήταν άντρας μου. 

 

ΒΣ: Ενώ εγώ δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Νομίζεις πως θέλω να με 

επηρεάζει τόσο πολύ; 

 

ΒΑ: Εσύ είσαι αδύναμος. 

 

(Ο ΒΣ πάει να πει κάτι αλλά η ΒΑ γρήγορα τον φιλάει. Παύση.) 

 

ΒΣ: Θα μου πεις κάποια στιγμή γιατί καθαρίζεις με τόση μανία τις βιτρίνες; 

 

ΒΑ: Δεν καθαρίζω τις βιτρίνες. 

 

ΒΣ: Έστω. Γιατί το κάνεις; 

 

ΒΑ: Γιατί είμαι καλό κορίτσι. 

 

ΒΣ: Μωρό μου τα καλά κορίτσια δεν κάνουν ούτε κατά διάνοια αυτά που 

κάνεις εσύ. 

 

ΒΑ: Τι εννοείς μωρό μου; 

 

ΒΣ: Τα καλά κορίτσια δεν παντρεύονται τον καλύτερο φίλο του άντρα 

τους μόλις αυτός μπει στο ψυχιατρείο. 

 

(Η ΒΑ γελάει.) 

 

ΒΑ: Δεν θυμάμαι να είχες αντιρρήσεις. 

 

ΒΣ: Όχι βέβαια. Ξέρω πότε να πω ναι σε μια κάλη συνεργασία. Δεν θα 

άφηνα τέτοια ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. 

 

ΒΑ: Μια χαρά σου έκατσε λοιπόν. 

 

ΒΣ: Όλα για μια θέση στον Παράδεισο. 

 

ΒΑ: Και για ένα φτωχό θέατρο αγάπη μου. 

 

(Γελούν με τα αστειάκια τους.) 
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ΒΣ: Ίσως κάποτε. Τρία βραβεία σε μια χρονιά δεν το λες και φτώχεια. 

 

ΒΑ: Μην μου πεις ότι ζηλεύεις. 

 

ΒΣ: Μου το απαγορεύεις κι αυτό; 

 

ΒΑ: Δεν σημαίνουν τίποτα. Μόνο εσύ τους δίνεις σημασία. 

 

ΒΣ: Μην το κάνεις αυτό. 

 

ΒΑ: Ποιο; 

 

ΒΣ: Μην μου το παίζεις υπεράνω τώρα. Δεν μπορείς να κρυφτείς από 

μένα. Σε λίγο θα προστεθούν κι αυτά στην υπέροχη συλλογή σου και θα 

έχεις όλη την ζωή σου να τα κρατάς αστραφτερά. Να θαμπώνουν 

όποια μάτια πέσουν πάνω τους. Το τελευταίο και πιο πολύτιμο απόκτημα 

της ανεκτίμητης συλλογής σου. 

 

ΒΑ: Άντε γαμήσου μωρό μου. 

 

(Γελούν. Ο ΒΣ την φιλάει.) 

 

ΒΑ: Δηλαδή ζηλεύεις μερικά άψυχα αντικείμενα; 

 

ΒΣ: Άψυχα; Σε έχω ακούσει που τους μιλάς. 

 

ΒΑ: Ψεύτη. 

 

ΒΣ: Κοκκίνισες! (Γελάει.) Φαντάζεσαι να το μάθαινε αυτό ο κόσμος; Ότι 

μιλάς στις κούκλες σου σαν μικρό παιδί; Ρεζίλι θα γινόσουν. 

 

ΒΑ: Και πάλι θα μου έδιναν τα βραβεία. 

 

(Η ΒΑ σηκώνεται και περιεργάζεται τα αντικείμενα.) 

 

ΒΑ: Μπορείς για μια φορά στην ζωή σου, μόνο για μια γαμημένη φορά 

να φερθείς σαν άντρας; Πες το μου στα μούτρα και σταμάτα να 

κρύβεσαι πίσω από τις ηλίθιες λέξεις σου μωρό μου. 

 

ΒΣ: Τι λες; Είσαι παρανοϊκή! 

 

ΒΑ: Άλλος είναι ο παρανοϊκός. Και απ’ ότι φαίνεται είναι κολλητικό, γιατί 

από τότε που ήρθε εδώ, εσύ κάνεις σαν να σου έκλεψαν το παιχνιδάκι 

σου. Δεν μπορώ να φροντίζω δύο ψυχασθενείς ταυτόχρονα. Πες μου 

λοιπόν τι σε έχει εκνευρίσει τόσο πολύ ή φύγε. 
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ΒΣ: Τίποτα δεν με έχει εκνευρίσει. Εσύ κάνεις σαν παρθένα στο κρεβάτι 

από τότε που τον ξαναΐδες μωρό μου! 

 

(Όση ώρα μιλάει ο ΒΣ, η ΒΑ που περιεργαζόταν τα εκθέματα έχει 

σταματήσει μπροστά σε μία προθήκη.) 

 

ΒΑ: Λείπουν δύο. 

 

ΒΣ: Δεν πειράζει. Να αδειάζει ο χώρος για τα καινούρια. 

 

ΒΑ: Τι έγινε; 

 

ΒΣ: Τα έσπασε. 

 

ΒΑ: Ράγισε το κρύσταλλο; 

 

ΒΣ: Κομμάτια έγινε. 

 

ΒΑ: Τα πέταξες; 

 

ΒΣ: Ναι. 

 

(Παύση. Για ώρα μένουν ακίνητοι. Τελικά η ΒΑ κάθεται σε μια 

πολυθρόνα.) 

 

ΒΑ: Τι λες να σκεφτόταν τόσα χρόνια εκεί μέσα; 

 

ΒΣ: Δεν ξέρω. Ότι έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του μάλλον. 

 

ΒΑ: Τον εαυτό του δηλαδή. 

 

ΒΣ: Τι άλλο θα μπορούσε να σκέφτεται; 

 

ΒΑ: Αυτό που άφησε πίσω. Αυτό που θα βρει μπροστά του. 

 

ΒΣ: Δεν νομίζω να τον ενδιέφερε και πολύ. 

 

ΒΑ: Όχι. Στην αρχή όχι. Μετά όμως άρχισε να του έρχεται. Όταν 

κατάλαβε τι σήμαινε ακριβώς η πράξη του. Όταν η νέα πραγματικότητα 

άρχισε να απλώνεται γύρω του. Όταν έπρεπε να επιλέξει. Στην αρχή όχι. 

Στην αρχή δεν μπορούσε να ανασάνει. Όμως πάντα έρχεται το μετά. Και 

μετά άρχισε να βλέπει διεξόδους. 

 

ΒΣ: Δεν υπάρχον διέξοδοι γι΄αυτόν. 

 

ΒΑ: Μην μιλάς. Δεν τον ξέρεις. Δεν θα μπορούσες ποτέ να τον γνωρίζεις. 

Τι νομίζεις; Πως επειδή του έδωσες δυο συμβουλές και πέρασες λίγα 
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χρόνια μαζί του έμαθες τα κουμπιά του; Δεν βρίσκεις τον δρόμο σε 

αυτόν τον λαβύρινθο τόσο εύκολα. 

 

ΒΣ: Δηλαδή τι λες; Ότι ξεπέρασε αυτό που του συνέβαινε; Ότι βγήκε από 

πάνω και σκεφτόταν εμάς; Νομίζεις ότι σκεφτόταν εσένα τις κρύες 

μοναχικές νύχτες; Πιστεύεις πως όταν τα ουρλιαχτά ξόρκιζαν τον ύπνο 

του έβρισκε παρηγοριά στην σκέψη σου; Νομίζεις πως κατάφερε να τα 

αφήσει όλα πίσω του και να προχωρήσει; Αυτός μωρό μου θα κατοικεί 

για πάντα σε καμένα θέατρα και έρωτες νεκρούς. Δεν μπορεί να 

προχωρήσει πουθενά! 

 

ΒΑ: Σκάσε! Ηλίθιε. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Δεν έχεις το δικαίωμα να 

μιλάς έτσι εσύ γι’ αυτόν. Αυτός έχει ένα μεγαλείο μέσα του. Όχι δεν 

μπορεί να προχωρήσει. Ποτέ δεν μπορούσε και ποτέ δεν θα μπορέσει. 

Και το καταριέται αυτό. Και το θέλει αυτό. Και αυτό είναι το μεγαλείο του. 

Αυτός που ήταν να γίνει υπάρχει μέσα του. Χρυσάφι. Η ζωή του είναι 

χρυσάφι και αυτό τον τρώει. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ μαζί μας. 

Δεν ζούσε εδώ και εσύ δεν θα μπορέσεις ποτέ να το καταλάβεις αυτό. 

Αυτός που ήταν να γίνει. Χρυσάφι. Όχι δεν μπόρεσε να προχωρήσει. 

Αλλά βρήκε μια διέξοδο. 

 

ΒΣ: Τι διέξοδο; 

 

ΒΑ: Κάτι. Κάτι που τον κράτησε και δεν τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. 

Κάτι που προσμονούσε. 

 

(Παύση.) 

 

ΒΣ: Καληνύχτα. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Σε λίγο θα φύγει και όλο 

αυτό θα περάσει. 

 

(Ο ΒΣ πάει να την φιλήσει, αλλά η ΒΑ το αποφεύγει.) 

 

ΒΑ: Καληνύχτα. 

 

(Ο ΒΣ πάει να φύγει.) 

 

ΒΑ: Δεν πειράζει. Καλά έκανες και τα πέταξες. 

 

 

 

 

(7) 

 

(Ο ΒΣ είναι στο δωμάτιο. Καπνίζει ένα τσιγάρο. Κάθεται σε μια 

πολυθρόνα σκεπτικός. Είναι αναστατωμένος. Ξαφνικά βγάζει μια 
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κραυγή και χτυπάει με δύναμη το χέρι του στο γραφείο. Απομακρύνεται 

από το γραφείο για να ηρεμήσει. Μετά από λίγο μπαίνει ο Τ.) 

 

ΒΣ: Έχει ότι χρειάζεσαι στην κουζίνα ή στο σαλόνι ή δεν ξερώ κι εγώ σε 

ποιο γαμημένο δωμάτιο. Οπουδήποτε αλλού αλλά όχι εδώ! 

 

Τ: Αυτό θέλει να της δείξεις. 

 

(Παύση) 

 

Τ: Συγχώρεσε την αδιακρισία μου, αλλά καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Δεν 

είναι εύκολο πράγμα να ζεις με μια τέτοια γυναίκα. Ξέρω πως απαιτεί 

συνέχεια πράγματα από σένα. Άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Δεν έχεις 

άλλη επιλογή από το να της δώσεις αυτό που ζητάει. Γίνε ο άντρας που 

χρειάζεται. 

 

(Ο ΒΣ έχει μείνει άναυδος.) 

 

Τ: Δεν είμαι και σίγουρος βέβαια. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να 

έχετε... Αν έχετε... Μόνο φαντάζομαι, αυτό είναι όλο. 

 

ΒΣ: Πρόσεξε πολύ καλά αυτό που θα σου πω. 

 

Τ: Ναι! 

 

ΒΣ: Δεν έχει έρθει ακόμα η μέρα 

 

Τ: Αυτό είναι! 

 

ΒΣ: που θα δώσεις εσύ συμβουλές σε μένα! 

 

Τ: Συνέχισε! 

 

ΒΣ: Το αν είμαι ο άντρας που αξίζει και χρειάζεται εκείνη το ξέρω μόνο 

εγώ 

 

Τ: Έτσι! Σκότωσε το μυαλό σου! 

 

ΒΣ: Και σίγουρα είμαι πιο ικανός από όσο ήσουν εσύ ποτέ! Με ή χωρίς 

τρέλα! 

 

Τ: Απελευθέρωσε το κτήνος που κρύβεις μέσα σου! 

 

ΒΣ: Βούλωσέ το! 

 

(Παύση. Μπαίνει η ΒΑ. Ο ΒΣ με το που την βλέπει της δίνει ένα φιλί σαν 

να θέλει να την καταπιεί. Η ΒΑ έχει μείνει άφωνη.) 
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ΒΣ: Το βλέπεις αυτό; Το νιώθεις; Έρχεσαι στο σπίτι μας, σε αφήνουμε να 

μπεις στο σπίτι μας, σου προσφέρουμε ασφάλεια, το φαγητό μας και 

εσύ συμπεριφέρεσαι έτσι; Δεν το ανέχομαι! Μέσα στο ίδιο μου το σπίτι! 

Άλλη μία από αυτές τις σκηνές σου και ενημερώνω τους γιατρούς σου 

πως είσαι επικίνδυνος. Το καταλαβαίνεις αυτό; Θα σε αφήσω να 

σαπίσεις εκεί μέσα για όση ζωή σου έχει απομείνει. Το καταλαβαίνεις 

αυτό; 

 

(Ο ΒΣ βγαίνει. Ο Τ έχει παγώσει. Η ΒΑ κάθεται στην καρέκλα και ανάβει 

ένα πούρο. Μεγάλη παύση.) 

 

Τ: Μα τι χαριτωμένο που είναι να βλέπεις έναν πρίγκιπα να μπαίνει στην 

εφηβεία! Δεν βρίσκεις; 

 

(Η ΒΑ καπνίζει ατάραχη.) 

 

Τ: Μαζέψτε τον δράκο σας κυρία... 

 

(Η ΒΑ γελάει.) 

 

Τ: Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ για το ίδρυμα. 

 

ΒΑ: Όχι. 

 

Τ: Θα ήθελες να ακούσεις; 

 

ΒΑ: Όχι. 

 

Τ: Τέλεια! Θα σου πω. Τον περισσότερο καιρό δεν καταλάβαινα πολλά. 

Μια ατέλειωτη θολούρα μόνο. Τα φάρμακα βλέπεις. Όλες μου οι 

αισθήσεις ήταν ναρκωμένες. Για πολλά χρόνια. Το μόνο που υπήρχε 

ήταν στιγμές. Μερικά λεπτά, όταν η μία δόση έχανε την επήρειά της και 

περίμενα να κατaπιώ την επόμενη ομάδα των χρωματιστών μου φίλων. 

Τότε όμως μου έρχονταν όλα. Επέστρεφαν όλα μαζί. Φαντάζεσαι την 

φρίκη. 

 

ΒΑ: Όχι. 

 

Τ: Κι όμως ήταν φορές που το πιο καθαρό δεν ήταν οι εικόνες που είχε 

φτιάξει το μυαλό μου ή οι αναμνήσεις. Όχι. Μόνο το γέλιο σου. Ένα 

σφυρί να χτυπάει αδιάκοπα το κρανίο μου. Ασταμάτητα. 

 

ΒΑ: Χέστηκα. 

 

Τ: Μην νομίζεις όμως πως ήσουν εσύ αυτή που σκεφτόμουν εκείνες τις 

στιγμές. 
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ΒΑ: Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις άλλο. Βλέπω τι κάνεις. 

 

Τ: Όχι. Είναι που το γέλιο σου, κατά έναν διαβολικά περίεργο τρόπο, 

ακούγεται ίδιο με το δικό της. 

 

(Μπαίνει ο ΒΣ.) 

 

ΒΣ: Συγγνώμη. Δεν έπρεπε να αντιδράσω έτσι. Ξέρω πως το μόνο που 

ήθελες ήταν να βοηθήσεις. Ηρέμησα τώρα. Συγγνώμη. 

                 

(Η ΒΑ καρφώνει τον ΒΣ με ένα υποτιμητικό βλέμμα. Απογοητευμένη 

βγαίνει.) 

 

Τ: Δεν έγινε τίποτα. Μην το σκέφτεσαι. 

 

(Ο Τ τραβάει μια τζούρα από το πούρο που άφησε η ΒΑ. Αμέσως μετά 

το προσφέρει στον ΒΣ. Αυτός το παίρνει.) 

 

ΒΣ: Ποτέ δεν τα συμπάθησα ιδιαίτερα αυτά τα πούρα, αλλά πρέπει να 

ομολογήσω πως είναι στιγμές που μου φαίνεται ότι είναι το καλύτερο 

πράγμα στον κόσμο. 

 

Τ: Νομίζω πως την εντυπωσίασες πραγματικά. Αλήθεια. Αυτή η κίνηση 

μετάνοιας από μέρους σου, ο ειλικρινής και απλός τόνος της φωνής 

σου... Αυτό είναι ότι χρειάζεται αυτή η σχέση. 

 

ΒΣ: Κανονικά τώρα θα έπρεπε να σε κλειδώσω στο δωμάτιό σου και να 

μην σε αφήσω να βγεις αν δεν ζητήσεις συγγνώμη για την 

συμπεριφορά σου, αλλά δεν έχω κοιμηθεί καθόλου και δεν νομίζω πως 

θα το καταφέρω ούτε τώρα, οπότε μου χρειάζεται λίγη παρέα. Ακόμα και 

η δική σου. Κοίτα που επιτέλους χρησιμεύεις και σε κάτι εδώ μέσα. 

 

(Ο ΒΣ του δίνει το πούρο και ο Τ τραβάει μια τζούρα.) 

 

Τ: Πόσα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα αν δεν... 

 

ΒΣ: Ναι... την θυμάσαι εκείνη την μέρα; (Δείχνει την ελεφαντοκεφαλή.) 

 

Τ: (Γελάει.) Είμασταν ήρωες για εκείνους! 

 

ΒΣ: Θεοί! 

 

Τ: Παράξενο δεν είναι που θυμηθήκαμε εκείνον τον μύθο μαζί; 

Ταυτόχρονα. 

 

ΒΣ: Η δυναστεία του φόβου! 
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Τ: Αγάλλεσθε! 

 

(Ο ΒΣ γελάει. Ο Τ ξαφνικά πετιέται έντρομος και αρπάζει τον ΒΣ από το 

μπράτσο.) 

 

Α: Αν ξυπνήσει ποτέ και έρθει για μένα, γιa όσα έχω κάνει, μην το 

αφήσεις να με πάρει. Σε παρακαλώ! Μου το υπόσχεσαι; (Έχει γονατίσει 

μπροστά στον ΒΣ. Ακουμπάει το κεφάλι του στα γόνατά του ικετευτικά.) 

Μεγαλειότατε! 

 

( Ο ΒΣ πετάγεται όρθιος.) 

 

ΒΣ: Φύγε από πάνω μου τρελέ! 

 

(Μπαίνει η ΒΑ. Κρατάει μια τούφα από ξανθά μαλλιά. Την πετάει πάνω 

στον Τ. Ο Τ απομακρύνεται τρομοκρατημένος βγάζοντας παράλογους 

ήχους.) 

 

ΒΑ: Δες το. Πιασ’ το. Μυρισέ το. Άστο να σου μιλήσει. Άκουσέ το. Τώρα 

θυμάσαι σωστά. Είναι το μόνο που απέμεινε από αυτήν. Ακούς κάποιο 

γέλιο; Αυτό είναι το μόνο που της άφησες να αφήσει. Η κληρονομιά σας. 

 

(Ο ΒΣ έχει παγώσει στην θέση του. Ο Τ γονατίζει και πιάνει τρυφερά την 

τούφα.) 

 

ΒΑ: Εγώ η ίδια το βρήκα όταν πήγα στο θέατρο. Ότι άλλο είχε 

εξαφανιστεί. Είχε αλλάξει ύλη. Η απόλυτη αγάπη σου δεν υπήρχε πια. Την 

είχες εξολοθρεύσει. (Στον ΒΣ) Έλα. 

 

(Ο ΒΣ και η ΒΑ βγαίνουν.) 

 

Τ: «Αγάπη μου. Είμαι εδώ. Δεν πήγα πουθενά. Χαραγμένη. Θυμάσαι; Στο 

σώμα σου. Θυμάσαι; Χαραγμένη στο μυαλό σου». Εγώ; Εγώ το έκανα; 

(μουρμουρίζει ακατάληπτα, βγάζοντας παράλογους ήχους.) «Γύρνα σε 

μένα, ευτυχία μου. Περιμένω. Πάντα. Γύρνα σε μένα». Εγώ ήμουν. Από 

την αρχή. Σβήστε αστέρια. Το φως σας δεν φτάνει. Δεν φτάνει ως εδώ 

κάτω το φως σας. Εγώ την έσβησα. Κανένα φως δεν φτάνει σε αυτά τα 

βάθη. Καταραμένος. Ξεχασμένος από τους θεούς κείτομαι εδώ. Για 

χρόνια. Εγώ. Νόμιζα... Εγώ που έσβησα τον ήλιο. Όχι. Εγώ κοιμόμουν. 

Δεν ήξερα. Καταραμένος. Σβήστε αστέρια. Δεν είναι αρκετό το φως σας. 

Κατεβείτε και δείτε το στολίδι αυτού του κόσμου. Την απόδειξη του Θεού. 

Την τελειότερη μορφή που έπεσε πάνω ανθρώπου μάτι. Σιωπή τώρα. Η 

συμφωνία της φωνής της. «Φως μου. Είναι όμορφα εδώ. Μην κλαις 

άλλο. Δεν κάνει. Είσαι πολύ όμορφος». Ο φόνος που φέρνει τον άλλο 

φόνο που φέρνει τον άλλο φόνο που φέρνει τον άλλο φόνο που φέρνει 

τον άλλο φόνο που φέρνει τον άλλο φόνο... Ψάλετε τους ύμνους σας 
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και ανεβείτε. Η ιερή ακολουθία του ουρανού. Να φτάσει ως εκείνη. Ψηλά. 

Θυμάμαι. «Γύρνα σε μένα Βασιλιά μου». Όχι. Όχι εγώ. Στο τέλος. Μια 

προσπάθεια. Τρελός. Η γυναίκα μου. «Υπομονή αρχοντά μου, υπομονή». 

(Προς το μέρος απ’ όπου έφυγε η ΒΑ. Ξαφνικά σαν να βρήκε τα λογικά 

του.) Μακάρι να μην σε είχα γνωρίσει ποτε. 

 

 

 

 

(8) 

 
(Ο ΒΣ είναι στο δωμάτιο. Κάθεται σε μια πολυθρόνα και έχει ξαπλώσει 

πανω στο γραφείο. Παίζει με ένα παλιό μαχαίρι από την συλλογή της ΒΑ. 

Μπαίνει η ΒΑ.) 

 

ΒΑ: Ακόμα έτσι είσαι; 

 

ΒΣ: Δεν θα έρθω. 

 

ΒΑ: Τι; Γιατί; 

 

ΒΣ: Με βλέπεις να μπορώ; Είμαι κομμάτια δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό. 

 

ΒΑ: Δεν το πιστεύω. Τι εννοείς δεν έχεις κοιμηθεί; Ήξερες ότι σήμερα είναι 

η απονομή. Έπρεπε να το είχες φροντίσει μέσα στη μέρα. Γιατί δεν 

κοιμήθηκες; 

 

ΒΣ: Δεν μπορώ. 

 

ΒΑ: Δεν μπορείς να κοιμηθείς... 

 

ΒΣ: Όχι. Δεν μπορώ. 

 

ΒΑ: Σαν παιδί κάνεις. 

 

ΒΣ: Ίσως και να ‘μαι. 

 

ΒΑ: Α, τι; Σε εκνεύρισα; Συγγνώμη. 

 

ΒΣ: Παράτα με. 

 

ΒΑ: Έλα στα λογικά σου σε παρακαλώ. Δηλαδή πρέπει εγώ τώρα να 

πάω μόνη μου στην απονομή να παραλάβω τα βραβεία και όταν 

αναγγείλουν το όνομά μου μάλλον πρέπει να χαμογελάσω και να 

φιλήσω όποιον τύχει και κάθεται δίπλα μου! Απαράδεκτο. 
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ΒΣ: Ποιο είναι το πρόβλημά σου τώρα; Σε σένα είναι αφιερωμένη η 

βραδιά. Πήγαινε και απόλαυσέ την. 

 

ΒΑ: Μην μου το παίζεις βλάκας τώρα. Τα έχουμε συμφωνήσει αυτά. Από 

την αρχή. Πηγαίνουμε μαζί. Πάντα. Αυτή ήταν η συμφωνία. 

 

ΒΣ: Ε, απ’ ότι φαίνεται θα κάνουμε μια εξαίρεση. 

 

ΒΑ: Ανίκανος. Αυτό είσαι. Ανίκανος σε όλα. 

 

ΒΣ: Είσαι απίστευτη κορίτσι μου! 

 

ΒΑ: Αναρωτιέμαι, είσαι για κάτι άξιος εσύ; Πώς έγινες έτσι; Δεν ήταν αυτή 

η συμφωνία. Δεν θα καταλήγαμε εδώ. Δεν θα κατέληγες εδώ. 

 

ΒΣ: Φύγε. 

 

ΒΑ: Άκουσε να δεις αγόρι μου. Δεν είμαι το κοριτσάκι που ήμουν πριν 

χρόνια. Έχει πεθάνει αυτό. Είμαι γυναίκα. Και είσαι ο άντρας μου. Λοιπόν, 

δεν με ενδιαφέρει τι προβλήματα έχεις μέσα στο κεφάλι σου ή πόσο 

άθλια νομίζεις ότι είναι η ζωή σου. Όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να 

σε βλέπω να κάνεις τα καθήκοντά σου. Είσαι άντρας να πάρει ο 

διάολος. Ο άντρας μου. Παντρεύτηκα έναν ανίκανο; Αυτό θες να είσαι; 

Το παιχνιδάκι ενος τρελού; Αυτή την μοίρα θες για τον εαυτό σου; 

Απαράδεκτο. Κακόμοιρε, ανίκανε. 

 

(Ο ΒΣ απότομα σηκώνεται, αρπάζει το μαχαίρι, και το τείνει προς το 

μέρος της ΒΑ. Η ΒΑ πισωπατεί.) 

 

ΒΣ: Φύγε τώρα από μπροστά μου. Εξαφανίσου. 

 

(Η ΒΑ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια της.) 

 

ΒΣ: Σκάσε! Θα σε σκοτώσω! Μην γελάς! Θα σε σκοτώσω ρε! Το 

ορκίζομαι στην ζωή μου, θα σε σκοτώσω! 

 

(Μπαίνει ο Τ) 

 

Τ: Τι γίνεται; Τι κάνεις; 

 

ΒΑ: Άκου τον εαυτό σου αγοράκι μου. 

 

ΒΣ: Φύγε γαμώτο! 

 

ΒΑ: Τι λες; 

 

Τ: Παίζετε; 
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ΒΣ: Θα σε πετσοκόψω και θα πετάξω τα κομμάτια σου στα σκουπίδια. 

 

ΒΑ: Καταλαβαίνεις τι λες; 

 

Τ: Εγώ όχι. 

 

ΒΣ: Χάσου είπα! 

 

ΒΑ: Εσύ θα σκοτώσεις εμένα; Εσύ θα σκοτώσεις εμένα; Εσύ δεν είσαι 

ικανός ούτε να αρθρώσεις την λέξη άντρας. Ούτε την λέξη. Και νομίζεις 

πως θα βρεις το κουράγιο να δολοφονήσεις κάποιον; 

 

ΒΣ: Σταμάτα. 

 

ΒΑ: Τόσο απλό πιστεύεις πως είναι; 

 

ΒΣ: Σε παρακαλώ. 

 

ΒΑ: Ανίκανος. Ούτε αυτό δε μπορείς να κάνεις. Ούτε τόσο λίγο θάρρος 

δεν έχει μείνει μέσα σου. 

 

ΒΣ: Έχω θάρρος. 

 

Τ: Έχει θάρρος 

 

ΒΑ: Εγώ έχω θάρρος. 

 

(Η ΒΑ απότομα παίρνει το μαχαίρι από τον ΒΣ. Ο Τ βγάζει μια 

τρομαγμένη κραυγή.) 

 

ΒΑ: Εξήγησέ μου. Τι το τόσο χαλασμένο υπάρχει στο μυαλό σου; Τι σου 

λείπει; Γιατι δεν λειτουργείς σα φυσιολογικός άνθρωπος; Σαν όλους τους 

άλλους. Πόσους κόσμους γεννά η φαντασία σου; Κι εσύ τους πιστεύεις; 

Φαντάστηκες πως θα ήταν έυκολο, ε; ένα χτύπημα στην καρδιά και όλα 

τελειώνουν. Και μετά τέλος. Όχι. Όχι δεν είναι έτσι. Δεν τελειώνει εκεί. Εκεί 

αρχίζει. Το μετά είναι το δύσκολο. Αυτό πρέπει να φοβάσαι. Μετά πρέπει 

να μείνεις. Να ακούσεις τα ουρλιαχτά από τους πόνους. Να δεις το 

σώμα να ξερνά τα μέσα του. Να δεις στα μάτια την συνειδητοποίηση 

του τι ακολουθεί. Να δεις το αίμα. Να δεις το χρώμα. Φαντάστηκες ότι θα 

ήταν εύκολο. Καθόλου. Σε βεβαιώνω. 

 

(Η ΒΑ καρφώνει το μαχαίρι στο γραφείο.) 

 

Τ: Μπορεί κάποιος να μου εξήγήσει τι συμβαίνει εδώ μέσα; 

 

ΒΑ: Σκάσε κι εσύ. 
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( Ο Τ παίρνει το μαχαίρι και το περιεργάζεται.) 

 

ΒΑ Όταν τελειώσεις, στην θέση του. Έχω αργήσει. Φεύγω. 

 

(Η ΒΑ βγαίνει. Παύση.) 

 

Τ: Δεν θα έπρεπε να σου συμπεριφέρεται έτσι. Έχει αλλάξει. Πολύ. 

 

ΒΣ: Τι πήγα κι έκανα... 

 

Τ: Έλα τώρα. 

 

ΒΣ: Τι ηλίθιος. Να την σκοτώσω; 

 

Τ: Δεν σήμαινε τίποτα. Δεν το ήθελες. 

 

ΒΣ: Τι σκεφτόμουν; 

 

Τ: Σε πίεζε. 

 

ΒΣ: Πήγα να δολοφονήσω την γυναίκα μου! 

 

Τ: Μην το σκέφτεσαι τώρα. 

 

ΒΣ: Και γιατί; Επειδή ήταν θυμωμένη; 

 

Τ: Πάει τώρα. Πέρασε. 

 

ΒΣ: Πώς θα μπορούσα να ζω μετά; 

 

Τ: Μα δεν το έκανες. Απέτυχες. 

 

ΒΣ: Σωστά. Ανίκανος. 

 

Τ: Όχι και ανίκανος. Όχι επειδή δεν διέπραξες έναν φόνο. 

 

ΒΣ: Δεν το αντέχω άλλο. Δεν το αντέχω άλλο αυτό. Αυτήν την ζωή. Δεν 

αντέχω το βλέμμα της. Τι άνθρωπος είναι αυτή; Ποιος γελάει όταν τον 

απειλούν με μαχαίρι; Τι έχει μέσα της; Ψυχή δεν έχει αυτή; Τι άλλο πρέπει 

να κάνω για να σταματήσει; Για να με δεχτεί; Όλη την ώρα είναι μπροστά 

μου. Όλη την ώρα. Μου έχει γίνει έμμονη ιδέα. Σαν ένα φίδι μέσα στο αυτί 

μου. Ξυπνάω κάθε πρωί και προσπαθώ να μαντέψω τι θα κάνει σήμερα. 

Να έιμαι προετοιμασμένος. Τι θα μου πει. Γα να με μειώσει. Δεν 

υπολογίζει τίποτα πια. 

 

Τ: Τι έγινε και άρχισε όλο αυτό; 
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ΒΣ: Της είπα ότι δεν θα πάω στα βραβεία. 

 

Τ: Α! Τα βραβεία! Τα είχα ξεχάσει αυτά. 

 

ΒΣ: Και πώς θα μπορούσα; Μετά βίας στέκομαι όρθιος. 

 

Τ: Με όλα αυτά που γίνονται εδώ μέσα... 

 

ΒΣ: Και μετά αυτή άρχισε να με κατηγορεί. 

 

Τ: Φυσικό να τα ξεχάσω. 

 

ΒΣ: Ότι δεν είμαι άντρας. Ότι είμαι ανίκανος. 

 

Τ: Εκεί πήγαινε λοιπόν... 

 

ΒΣ: Μα τι λες; 

 

Τ: Εγώ; Για τα βραβεία. Γιατί εσύ τι λες; 

 

(Ο ΒΣ γελάει.) 

 

ΒΣ: Άστο. Τίποτα. 

 

Τ: Όχι πες μου. Έγινε κάτι; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; 

 

ΒΣ: Ποιος σου το έκανε αυτό; 

 

Τ: Κοίτα. Σίγουρα έχεις κάτι. Το βλέπω στο πρόσωπό σου. Άκου, μην μου 

πεις. Δεν πειράζει. Αλλά μέσα στο ίδρυμα, για να αντέξω εκείνον τον 

κόσμο βρήκα μία λύση. Ένα παιχνίδι. Μια έξοδο κινδύνου. Είναι 

παράξενο, όλοι οι άνθρωποι την έχουν, αλλά πολύ λίγοι την 

χρησιμοποιούν. Νομίζω. Δεν είμαστε μόνοι μας. 

 

ΒΣ: Τι; 

 

Τ: Αυτό που άκουσες. Δεν είμαστε μόνοι μας. 

 

ΒΣ: Ποιος άλλος είναι μαζί μας; 

 

Τ: Όχι. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Δεν υπάρχει μόνο αυτός ο κόσμος. 

Μία πραγματικότητα. Όχι. 

 

ΒΣ: Αλλά; 
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Τ: (δείχνει με το δάχτυλό του το κεφάλι του.) Εδώ. Εδώ είναι η διέξοδος. 

Φαντάσου. Τι θα ήθελες να είσαι; Φαντάσου το. Ζήσε από αυτό. Μέσα 

σε αυτό. Χτίστο καλά στο μυαλό σου. Γιατί, τελικά, αυτό είσαι. Ό,τι 

επιλέγεις να δημουργείς εδώ μέσα. Μόνο αυτό. Και αυτό πρέπει να 

ακούς. Όλα τα άλλα δεν μετράνε. Δεν υπάρχουν. Ούτε πιεστικές 

γυναίκες, ούτε βραβεία, ούτε απόπειρες δολοφονίας με αρχαία μαχαίρια. 

Μόνο αυτό. Ένα απέραντο βασίλειο. Κι εσύ είσαι ο βασιλιάς του. Δεν θα 

το ήθελες αυτό; 

 

ΒΣ: Πώς το κάνεις αυτό; 

 

Τ: Με την φαντασία φυσικά! 

 

ΒΣ: Όχι. Πώς μένεις αναλλοίωτος. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, 

που σου έχουν συμβεί. Πώς κατάφερες και μέσα στην τρέλα σου είσαι 

εσύ; 

 

Τ: Μα τι λέω τόση ώρα; 

 

(Ο ΒΣ γελάει.) 

 

ΒΣ: Τελικά, μόνο εσύ δεν έχεις αλλάξει. 

 

(Ο Τ χαμογελάει.) 

 

ΒΣ: Ξέρεις πόσες φορές έχω φανταστεί ότι την σκοτώνω; Ή ότι έιμαι 

κάποιος άλλος. Όχι εγώ. Μακριά από όλα αυτά. Σαν... 

 

Τ: Μην σταματάς. Πες μου, τι άλλο φαντάζεσαι; 

 

ΒΣ: Αυτό που θα ήθελα πιο πολύ απ’ όλα, αυτό που θα με έκανε 

πραγματικά ευτυχισμένο είναι να γυρνούσα πίσω. Όχι μόνος μου. Όλοι 

μας. Φαντάζομαι πώς είμασταν στην αρχή. Πριν γίνουν όλα αυτά. Πώς 

θα είμασταν τώρα αν υπήρχε ακόμα το θέατρο. Αν δεν την είχες 

ερωτευτεί. Αν είσασταν από την αρχή απλά φίλοι, ή δεν ξέρω τι. Αν είχες 

μείνει πιστός. Αν είχες μείνει πιστός στην γυναίκα μου. Στην γυναίκα σου 

και δεν είχες ερωτευτεί την μικρή. 

 

Τ: Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Πίστεψέ με. Το καλύτερο θα ήταν να 

μην είχα παντρευτεί ποτέ. Να είμασταν και οι τρεις φίλοι. Και οι τέσσερις 

αν γινόταν. 

 

ΒΣ: Ναι, αυτό θα ήταν το καλύτερο. 

 

(Παύση.) 
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ΒΣ: Είναι μια μέρα. Μια μόνο μέρα. Όλη μου η ζωή εκείνη η μέρα. Τότε 

ζούσα. Μου έχει κολλήσει στο μυαλό και δεν μπορώ να την βγάλω. 

Σίγουρα την θυμάσαι. Είμασταν παιδιά. Στην αρχή. Στην πολλή αρχή. 

Όταν όλα αυτά ήταν απλά ένα όνειρο, που σιγά – σιγά άρχιζε να γίνεται 

πραγματικότητα. Πριν μολυνθεί. Πρν το μολύνουμε ακόμα. Εκείνη η μέρα 

σε όλη της την αγνότητα. Είχαμε μόλις αγοράσει το θέατρο. Το δικό μας 

θέατρο. Εμείς οι τρεις. Το θέατρό μας. Το μόνο μέρος σε αυτόν τον 

κόσμο και σε οποιονδήποτε άλλον που χωρούσαμε ισάξια και οι τρεις. 

Είχαμε πάει το πρωί μαζί για να το ανοίξουμε. Για πρώτη φορά. Να 

ανοίξουμε το μέλλον που πιστεύαμε, που ξέραμε πως θα είχαμε. Θα το 

είχαμε. Είχαμε πάει χωρίς κανέναν λόγο. Απλά για να μπούμε μαζί την 

πρώτη μας φορά. Στεκόμασταν μπροστά από την καγκελόπορτα και σε 

περιμέναμε. Είχες αργήσει προφανώς. Τελικά όμως σε είδαμε να έρχεσαι 

από την γωνία. Δεν μας χαιρέτησες. Δεν χρειαζόταν τότε να 

χαιρετηθούμε. Μόνο έβγαλες το κλειδί και άνοιξες την εξώπορτα. 

Μπήκαμε στην αυλή και προχωρήσαμε ως την είσοδο. Ξεκλείδωσες και 

αυτήν. Θυμάμαι την πόρτα να ανοίγει και εγώ να θέλω να ξεράσω από 

όλες τις εκόνες όλων των πιθανών ονείρων μας μέσα στο κεφάλι μου. Σε 

έναν ατέρμονο χορό. Γιορτή. Αυτό ήταν δύναμη. Ανοίγει η πόρτα και 

μου φαινόταν πως ό,τι έβλεπα μέσα έλαμπε. Σαν ιερό φως. Εκείνη άρχισε 

να κλαίει. Για άλλη μια φορά... Χρυσάφι... 

 

Τ: Και μετά; 

 

ΒΣ: Ε; 

 

Τ: Μετά. Τι έγινε μετά; 

 

ΒΣ: Δεν θυμάμαι. Μετά το μόνο που βλέπω είναι φωτιά. 

 

Τ: Τουλάχιστον το ξαναχτίσατε μετά. 

 

ΒΣ: Εκείνη το ξαναέχτισε. Δικό της είναι. Δεν χωράω εγώ εκεί μέσα στην 

πραγματικότητα... Δεν έχει σημασία... Ίσως θα έπρεπε να πάω για ύπνο. 

Να δοκιμάσω την τύχη μου. 

 

Τ: Ξέρεις τι απέγινε αυτό το κλειδί; 

 

ΒΣ: Φανταζόμουν πως το είχες κρατήσει και το έχασες. 

 

Τ: Κλείσε τα μάτια σου. 

 

ΒΣ: Τι; 

 

Τ: Κάνε αυτό που σου λέω. 

 

ΒΑ: Τρελέ πρόσεχε. 
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Τ: Έλα τώρα. Μην καθυστερείς. 

 

ΒΣ: Καλά. 

 

(Ο ΒΣ κλείνει τα μάτια του.) 

 

Τ: Φαντάσου πως το κλειδί το έχουμε εδώ μπροστά μας. 

 

(Ο Τ ανοίγει το συρτάρι του γραφείου και βγάζει το ίδιο κουτί με πριν. Το 

ανοίγει και βγάζει ένα κλειδί.) 

 

Τ: Ταντάαα! 

 

(Ο ΒΣ ανοίγει τα μάτια του.) 

 

ΒΣ: Δεν το πιστεύω! Εσύ το είχες λοιπόν! 

 

Τ: Όχι. 

 

ΒΣ: Όχι; Που το βρήκες; 

 

Τ: Σε ένα συρτάρι. Μέσα στο κουτί. 

 

ΒΣ: Το έιχε κρατήσει; 

 

Τ: Απ’ ότι φαίνεται. 

 

ΒΣ: Βάλτο καλύτερα πίσω. 

 

Τ: Τι λες καλέ; 

 

ΒΣ: Αφού ήταν στο γραφείο πρέπει να μείνει εκεί. 

 

Τ: Δεν νομίζω να το χρειάζεται. Άσε που αποκλείεται να το προσέξει. 

 

ΒΣ: Δεν πρέπει. 

 

Τ: Μην μιλάς. Δικό μου δεν είναι το κλειδί; Στο χαρίζω. 

 

ΒΣ: Σ’ ευχαριστώ. 

 

(Παύση.) 

 

ΒΣ: Ώστε το κρατούσε εκεί μέσα. 

 

(Παύση.) 
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ΒΣ: Δεν σε άφησε ποτέ. 

 

Τ: Όχι, αφού σου λέω πως δεν το είχα εγώ. 

 

ΒΣ: Όχι γαμώτο μου! Συγκεντρώσου! Δεν θα μπορέσει ποτέ να σε αφήσει. 

Να σε σκοτώσει μέσα της. Να προχωρήσει. 

 

Τ: Δεν νομίζω πως –  

 

ΒΣ: Αυτό που σου λέω. Ό,τι και να κάνω, όσο και να προσπαθώ θα είναι 

πάντα δική σου. Τώρα το κατάλαβα. Δεν έχει καμία σημασία. Τόσα 

χρόνια πάλευε, αλλά τι σημασία είχε; Δεν θα ησυχάσω ποτέ έτσι. Ούτε 

και αυτή. Αν εσύ υπάρχεις. Δεν έχει κανενα νόημα πια... 

 

Τ: Σου λείπει ύπνος. Και για να πω την αλήθεια και μένα. Κράτα το κλειδί. 

Αυτό τουλάχιστον μπορώ να στο δώσω. Καληνύχτα. 

 

(Ο Τ βγαίνει.) 

 

 

 

 

(9) 

 
ΒΣ: Εγώ. Είμαι εγώ. Πώς; Εγώ είμαι εγώ. Δεν ειμαι εδώ. Εγώ είμαι εκεί. Δεν 

ζω εδώ. Εκεί με βλέπω. Εδώ δεν φαίνομαι. Εγώ. Είμαι εγώ. Εγώ. Είμαι εκεί. 

Εδώ. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ. Ακίνητο εδώ. Και όχι εκεί. Πώς λένε τούτη 

την ακτή; Άγνωστο μέρος. Περίεργο. Σαν από όνειρο βγαλμένο. Πώς 

λένε τούτη την ακτή; Εμένα; Πώς με λένε; Δεν. Θυμάμαι. Πια. Πώς έφτασα 

εδώ; Απέραντη γη του τίποτα. Μόνο άμμος. Εκατομμύρια κόκκοι αμμου 

ως εκεί που φτάνει το μάτι και πιο πέρα. Και εγώ κάθομαι πάνω της. 

Πόσο καιρό έχω να κινηθώ; Δεν. Θυμάμαι. Πια. Περνούν καράβια. Πού 

πηγαίνουν; Για μένα είναι; Με προσπερνούν. Προσπαθώ να κάνω 

καποια κίνηση. Να επέλθει η αλλαγή. Κάτι. Να γίνω ορατός. Τίποτα δεν 

συμβαίνει. Κάθομαι στην άμμο και την αφήνω σιγά – σιγά να με καταπιεί. 

Ο πιο ήσυχος τρόπος να πεθάνω. Να εξαφανιστώ. Κανένα σημάδι δεν 

θα αφήσω. Εγώ ο αόρατος. Όχι δεν είναι αυτό. Άυλος. Όχι. Πώς λένε 

τούτη την ακτή; Βρίσκομαι στην απέραντη γη του τίποτα καθισμένος 

στην άμμο και ενώ παρατηρώ τα καράβια να περνούν βιώνω σιγά – 

σιγά την εξαφάνισή μου. Κύματα μουγκά και ακίνητος αέρας η 

συντροφιά μου. Δεν ζω εδώ. Δεν ανήκω. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ. Τίποτα 

δεν κινείται. Πώς λένε τούτη την ακτή; Πώς έφτασα εδώ; Εμένα πώς με 

λένε; Θυμάμαι. Ήταν να γίνω κάτι. Κάποτε. Ένιωθα κάθε άκρη του 

σώματός μου συντονισμένη. Ήμουν μαζί. Γεμάτος ηλεκτρικό ρεύμα. Τα 

κύτταρά μου εκρήγνυνταν κάθε στιγμή παράγοντας τόση ενέργεια όση 
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χρειαζόταν για να γεννηθεί το σύμπαν από την αρχή. Αυτό θα έκανα. Η 

ζωή μου. Εκατομμύρια αστέρια κατέβαιναν από τον ουρανό για να 

ψάλλουν κάθε μου ανάσα. Ένιωθα. Σημαντικός. Κάτι με ξεχώριζε. Το. Τότε 

ζούσα. Κινούμουν. Είχα ορμή. Το. Θυμάμαι τον πυρήνα μου να καίει. Το. 

Η ουσία της ζωής μου σε ένα έξαλλο όργιο χαράς. Το. Αυτό το μοναδικό 

μόριο που όριζε όλη μου την ύπαρξη ήταν γερά γαντζωμένο μέσα μου. 

Το. Ήταν δικό μου. Το κατείχα. Επεκτεινόταν σε κάθε σημείο του κορμιού 

μου. Υπέροχος εθισμός. Εξαίσια ζωή. Κάποτε. Κενό πια. Το. Πώς λένε 

τούτη την ακτή; Το. Πως βρέθηκα εδώ; Το. Εμένα πώς με λένε; Το όνομά 

μου. Αυτός εκεί το κρατάει κρυφά, ιερά, με μυστική λατρεία το φυλάει 

στα απόκρυφα τα βάθη. Και εγώ δεν μπορώ να το βρω. Μου το έχει 

κλέψει. Το δικό μου το κατέχει αυτός. Υπάρχει μέσα του και το φυλάει εκεί. 

Απλώνω χέρια να το αγγίξω και γιγάντια τσεκούρια από τον ουρανό 

κόβουν σύρριζα τα δυο μου άκρα από τον αγκώνα. Ανοίγω το στόμα 

μου να του μιλήσω και τα μάγουλά μου παράγουν μια ουσία, που σε 

συνδυασμό με το σάλιο μεταστοιχειώνεται σε κοφτερά γυάλινα 

θραύσματα, που σε κάθε μου φθόγγο μπήγονται στην γλώσσα μου. 

Σκέφτομαι τρόπους να το φτάσω και δυο μεταλλικά καρφιά εισχωρούν 

στους κροτάφους μου πέρα ως πέρα, διαπερνώντας σάρκα, κόκκαλα, 

μεμβράνες και μυαλό και πάλι μυαλό μεμβράνες, κόκκαλα και σάρκα 

διατάζοντας την σκέψη μου να αποδράσει μαζί με το βραστό αίμα που 

πιέζεται προς τα έξω. Τρέχω προς το μέρος του και τα ισχία μου 

αποκόπτωνται από την λεκάνη, ωθώντας και τα υπόλοιπα κόκκαλα των 

ποδιών μου να καταρρεύσουν και να θρυμματιστούν σημείο – σημείο, 

ώσπου να κυλιστώ στο χώμα που πατούσα σαν πλαδαρή μάζα, 

ανίκανη να ξανασηκωθεί. Παράλυτος, καθυστερημένος, μουγγός, 

κατάσπαρτος κείμαι σε κάθε τέλος κάθε απόπειρας διάσωσης, 

απόκτησης και κατάκτησης. Ανάπηρος γι’ αυτο που μου πρέπει. Χωρίς 

δυνατότητες. Αδυνατότητος προς την κοινωνία με αυτό που μου λείπει. 

Με αυτό. Προς αυτό. Σε αυτό.  Πάντα σε έλλειψη. Πάντα χωρίς. Με αυτό 

το χωρίς ταξίδεψα και έφτασα εδώ. Αυτό το χωρίς είμαι. Ο Χωρίς. Γι’ 

αυτό δεν μπορώ να ξέρω πού πηγαίνουν τα καράβια. Μόνο 

φαντάζομαι. Βρίσκομαι στην απέραντη γη του τίποτα καθισμένος στην 

άμμο και ενώ παρατηρώ τα καράβια να περνούν βιώνω σιγά – σιγά την 

εξαφάνισή μου. Οι δυνατότητες. Άπειρες δυνατότητες. Η αρχή είναι οι 

δυνατότητες. Το τέλος; Το τέλος είναι ο Χωρίς. 

 
 

 

 

(10) 

 
(Μπαίνει η ΒΑ. Είναι μεθυσμένη. Βγάζει ένα μπουκάλι και ένα ποτήρι. Τα 

ακουμπά στο γραφείο και πάει να γεμίσει το ποτήρι. Το μετανιώνει και 

αρχίζει να πίνει από το μπουκάλι. Κάνει γύρους στο δωμάτιο 

χαϊδεύοντας τις προθήκες. Σταματάει μπροστά από μία και την ανοίγει.) 
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ΒΑ: Για να δω. Είσαστε καλά; Είναι καλά τα μικρά μου; Ανησύχησα τόσο 

πολύ που σας άφησα μόνα σας. Είσαστε καλά; Πώς; Α, όχι. Δεν θέλω 

κλάματα σήμερα. Γύρισα. Η μαμά είναι εδώ τώρα. Όχι, όχι, μην φοβάστε. 

Είμαι εδώ. Για να σας προστατεύσω. Μα ποιος μπορεί να σας πειράξει; 

(γελάει) Ποιος; Για να δω. Είστε όλα στην θέση σας; (Παίρνει ένα 

διαμάντι στα χέρια της.) Το ξέρω καλό μου ότι σου λείπουν, αλλά έπρεπε 

να φύγουν. Μην μου στεναχωριέσαι. Έτσι είναι. Πρέπει πάντα να υπάρχει 

ένα τέλος. 

 

(Μπαίνει ο Τ) 

 

ΒΑ: Σε όλα. Και το δικό τους είχε έρθει. Να, θα κάτσουμε λίγο εδώ παρέα. 

Ναι κι εσύ. Κι εσύ. Κι εσύ. Κι εσύ καλό μου. Έχω μεγάλη αγκαλιά. Μια 

μεγάλη αγκαλιά για όλα σας. Τεράστια. Ως τον ουρανό. Να θα 

κάτσουμε λίγο εδώ μαζί και θα περιμένουμε. Ναι, ναι κι εγώ σας αγαπώ 

μικρά μου. Ναι. Θα περιμένουμε. Γιατί το τέλος έρχεται πάντα. Και για 

όλα. Όχι, όχι, όχι μην ανησυχείς αγάπη μου. Δεν θα πάθετε τίποτα. Όχι 

όσο εγώ είμαι εδώ. (Ξεκαρδίζεται.) Δεν είστε καλύτερα τώρα; Ε; Τώρα που 

η μαμά είναι εδώ; Ναι, ναι το ξέρω. Γι’ αυτό θα σας βάλω να κάτσετε 

τώρα εδώ (γελάει) που είστε ασφαλείς. (Βάζει τα αντικείμενα στο 

πάτωμα.) Γιατί υπάρχουν πολλοί κακοί άνθρωποι στον κόσμο. Η μαμά 

το ξέρει αυτό. Και δεν θα αφήσει κανέναν να σας πειράξει. Όχι μικρά μου. 

Κανείς δεν θα σας πειράξει. Εδώ είστε ασφαλείς. Και το τέλος έρχεται. Για 

όλα. Αλλά μην φοβάστε. (Αρχίζει να πατάει και να κλωτσάει τα 

αντικείμενα με μανία. Τα καταστρέφει.) είστε ασφαλείς εδώ. Δεν θα σας 

πειράξει κανείς. Η μαμά είναι εδώ. Ναι μικρά μου, το ξέρω κι εγώ πονάω. 

Αλλά τελειώνει. Είστε ασφαλείς. (Δεν μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια της) 

Είστε ασφαλείς. 

 

Τ: Ήρθες; 

 

(Η ΒΑ βγάζει μια τρομαγμένη κραυγή.) 

 

ΒΑ: Με τρόμαξες. (Γελάει.) 

 

Τ: Αλήθεια; Δεν ήξερα ότι έχω αυτήν την δύναμη ακόμα. 

 

ΒΑ: Μην το παίρνεις πάνω σου. 

 

Τ: Έχεις πιει; 

 

ΒΑ: Γιορτάζω! (Γελάει.) 

 

Τ: Πού είναι λοιπόν; 

 

ΒΑ: Ποιος; 
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Τ: Τα βραβεία. 

 

ΒΑ: Θα έρθουν. 

 

Τ: Συγχαρητήρια λοιπόν. Πρέπει να νιώθεις πολύ περήφανη. 

 

ΒΑ: Είμαι. Και θα έπρεπε να σε ευχαριστήσω γι’ αυτό. 

 

Τ: Εμένα; 

 

ΒΑ: Φυσικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν εσύ δεν είχες 

τρέξει πίσω από το τσουλάκι σου. Συγγνώμη, το νεκρό τσουλάκι σου. 

Δεν θα με είχες αφήσει μόνη μου και θα ήμουν ακόμα εκείνη η 

κακομοίρα που σε ακολουθούσε παντού. Βέβαια κι εσύ δεν θα είχες 

τρελαθεί, αλλά τι να κάνεις... Όλα έχουν το τίμημά τους. Σου χρωστάω 

πολλά. 

 

Τ: Ευχαρίστησή μου. Ζω για να σε υπηρετώ. 

 

ΒΑ: Και απ’ ότι φαίνεται δεν είσαι ο μόνος. 

 

Τ: Φαντάζομαι ο κόσμος θα έκανε ουρές για να σου φιλήσει τα χέρια. 

 

ΒΑ: Σκέτη τρέλα. 

 

(Η ΒΑ βάζει ουίσκι στο ποτήρι και το προσφέρει στον Τ. Το παίρνει. Η ΒΑ 

ύστερα πίνει από το μπουκάλι.) 

 

Τ: (Δείχνει τα σπασμένα αντικείμενα.) Τι έγινε εδώ; 

 

ΒΑ: Τα βαρέθηκα. Έπρεπε να κάνω χώρο για τα καινούργια. Κρίμα 

πάντως που την σκότωσες. Αλήθεια, θα μπορούσε να είναι αυτή στην 

θέση μου τώρα. Ή ακόμα κι εσύ. Εσύ σίγουρα. 

 

Τ: Μην την ξαναπιάσεις στο στόμα σου. 

 

ΒΑ: Γιατί τι θα κάνεις; Θα με σκοτώσεις κι εμένα; 

 

Τ: Δεν θα μπορούσα. 

 

ΒΑ: Τουλάχιστον εσύ το ξέρεις. Όχι όπως ο φίλος σου. Μα τι νόμιζε; Τι 

σκεφτόταν; 

 

Τ: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι σκεφτόταν. Έβλεπε μπροστά του τον 

καρκίνο που του έχει μολύνει την ζωή. Ήταν πολύ απλό γι’ αυτόν. Ένας 

τρόπος υπάρχει για να απαλλαγείς από τον καρκίνο. 



 43 

 

ΒΑ: Είμαι ο καρκίνος λοιπόν; 

 

Τ: Κάτι τέτοιο. 

 

ΒΑ: Τόση δύναμη έχω δηλαδή; Θα το έχω υπ’ όψιν μου στο μέλλον. 

 

Τ: Δεν σου είναι αρκετός ένας φόνος. Τόσοι πολλοί είναι αυτοί που 

φοβάσαι; 

 

ΒΑ: Δεν θα ανεχτώ την παράνοιά σου τώρα. 

 

Τ: Ποιον νομίζεις ότι κοροϊδεύεις; Από ποιον κρύβεσαι; Οι δυο μας 

είμαστε εδώ. 

 

ΒΑ: Η δική σου ζωή πήγε χαμένη. Μόνος σου την ρήμαξες. Δεν θα 

φορτώσεις σε μένα εναν φόνο επειδή εσύ είσαι τόσο αδύναμος για να 

το παραδεχτείς ακόμα και στον ίδιο σου τον εαυτό. Από αυτήν την νύχτα 

έχω απόλυτη εξουσία. Όλοι θα γονατίζουν μπροστά μου. Θα μου 

φτιάχνουν εικόνες και αγάλματα. Θα έρχονται σε μένα για να 

θεραπεύσω τις ασθένειές τους. Θα με παρακαλούν για έλεος και θα 

ζητούν δικαιοσύνη. Θεά. Αυτό είμαι γι’ αυτούς από δω και πέρα. 

 

Τ: Όλα αυτά με τρία βραβεία; 

 

(Η ΒΑ γελάει και πίνει. Μπαίνει ο ΒΣ.) 

 

ΒΣ: Καλωσήρθες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Πήρες τελικά όλα αυτά 

που σου άξιζαν. Επιτέλους ο κόσμος κατάλαβε την αξία σου και σε 

ανύψωσε. Η δόξα περιμένει. Το όνομά σου πια θα μείνει στην ιστορία. Ο 

απόλυτος άνθρωπος. Η τιμή του γυναικείου φύλου. Η εξέλιξη του 

ανθρώπινου είδους. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Μας έκανες όλους 

πολύ περήφανους. 

 

ΒΑ: Είδες; Ναι, με τρία βραβεία. Κι όλοι οι άλλοι είναι αόρατοι. 

Υπάνθρωποι. 

 

(Ο ΒΣ βλέπει τα σπασμένα αντικείμενα.) 

 

ΒΣ: Α, βλέπω άρχισες ήδη τις αλλαγές στην διακόσμηση. Να σε 

βοηθήσουμε τότε. 

 

(Ο ΒΣ αρχίζει να πατά με μανία τα θραύσματα. Όταν γίνουν λιώμα πάει 

να σπάσει κι άλλα.) 

 

ΒΑ: Ούτε να το σκεφτείς αυτό. 
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Τ: Ναι, ίσως και να μην είναι καλή ιδέα. 

 

(Ο ΒΣ σταματά.) 

 

Τ: Ίσως και να μην χρειάζεται να αδειάσει άλλο ο χώρος. Άσε που 

πονάνε φριχτά όταν σπάνε. 

 

ΒΣ: Τι; 

 

Τ: Εγώ λέω πως κανένα βραβείο δεν έρχεται. 

 

ΒΑ: Εσύ είσαι τρελός. 

 

Τ: Λέω πως δεν τα πήρε ποτέ τα βραβεία. Δεν της τα δώσανε. 

 

ΒΑ: Δεν ακούς τόση ώρα; Έρχονται. Όπου να ‘ναι. 

 

Τ: Τα προσμονούσε όσο τίποτα κι εκείνοι της τα αρνήθηκαν. 

 

ΒΑ: Από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ. 

 

Τ: Όλα όσα ήλπιζε έπεσαν νεκρά στο χώμα μέσα σε μια στιγμή. 

 

ΒΑ: Μα τι προσπαθείς να αποδείξεις; 

 

ΒΣ: Είναι αλήθεια; 

 

ΒΑ: Όχι βέβαια. Έβγαλαν και λόγο προς τιμήν μου. 

 

Τ: Ήταν καρφωμένη στο κάθισμα της, ανήμπορη να αντιδράσει, ενώ 

έβλεπε μπροστά της να τα προσφέρουν με ευλάβεια σε κάποιον άλλον. 

 

ΒΑ: Δεν θα γίνει πραγματικό συνεχίζοντας να το λες. 

 

Τ: Σαν να υπήρχε ένα παράθυρο πίσω από το οποίο στεκόταν ασφαλής 

και παρακολουθούσε τον κόσμο και εκείνη την στιγμή έσπασε. Έγινε 

θρύψαλα. 

 

ΒΣ: Αυτό έγινε. 

 

ΒΑ: Όχι! 

 

Τ: Όλους τους άλλους τους θεωρεί ανίκανους αλλά εκείνη δεν κατάφερε 

ούτε αυτό να αποκτήσει. 

 

ΒΑ: Σκέψου για μια στιγμή ποια είμαι. 
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ΒΣ: Καμία δεν είσαι. Χωρίς τα βραβεία, χωρίς την απόδειξη είσαι ίδια με 

όλους εμάς. Ίση. 

 

ΒΑ: Εσύ κι εγώ δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι. 

 

Τ: Δες την. Σαν ένα κοριτσάκι που της πήραν τις κούκλες της κάνει. 

 

ΒΑ: Μου τα έδωσαν. Είναι δικά μου. 

 

ΒΣ: Πάντα νόμιζα πως δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι σαν κι εσάς. Σας 

θαύμαζα για την λάμψη που είχατε γύρω σας. Ακτινοβολούσατε στα 

μάτια μου. 

 

ΒΑ: Από αύριο όλος κόσμος θα ξέρει ποια είμαι. 

 

ΒΣ: Τελικά τίποτα δεν είστε. Μια αποτυχία κι ένας τρελός. 

 

Τ: Δεκτό. 

 

ΒΑ: Βούλωσέ το. 

 

ΒΣ: Πώς έγινε; Κατάλαβαν τελικά ότι δεν αξίζει ούτε το όνομά σου να 

προφέρουν; Τους απείλησες; 

 

ΒΑ: Είναι δικά μου. Για μένα προορίζονταν. 

 

ΒΣ: Πώς ήταν να βλέπεις κάποιον άλλον να ζει την ζωή σου; Δεν θα 

γίνουν δικά σου. 

 

(Η ΒΑ στηρίζεται αδύναμα στο γραφείο.) 

 

ΒΑ: Ανίκανε! Με φοβούνται όλοι τους. 

 

ΒΣ: Γι’ αυτό νομίζεις ότι δεν σου τα έδωσαν; Δεν ήσουν αρκετή. 

 

ΒΑ: Σκάσε! 

 

ΒΣ: Ο άλλος υπερτερούσε. 

 

ΒΑ: Μου τα έδωσαν! 

 

ΒΣ: Σκατά σου έδωσαν! Ό,τι είσαι είναι κενό. Ό,τι νομίζεις πως κατάφερες, 

ψεύτικο. Τίποτα δεν έγινες. 

 

ΒΑ: Όλα μου ανήκουν. 

 

ΒΣ: Τι σου είπαν; Σου έδωσαν σημασία; 



 46 

 

ΒΑ: Έβγαλαν λόγο για μένα. 

 

ΒΣ: Ήξερε κάποιος ότι είσαι εκεί; 

 

ΒΑ: Δέκα σελίδες. 

 

ΒΣ: Σου μίλησαν; Ή απλά σε αγνόησαν; 

 

Τ: Τι συνέβη; 

 

ΒΣ: Σε άφησαν καν να μπεις μέσα; 

 

ΒΑ: Σκάσε! 

 

ΒΣ: Ή μήπως πέρασες όλη την νύχτα στους δρόμους με ένα μπουκάλι; 

 

(Η ΒΑ καταρρέει.) 

 

ΒΣ: Αυτή είναι η θέση σου. Κάτω. Να κυλιέσαι στις λάσπες. Σαν ζώο. Τα 

σκουπίδια των ανθρώπων να σε σκεπάζουν. Συντροφιά σου κάθε 

μόλυνση. Είναι πολύ εύκολο τελικά. 

 

ΒΑ: Εσύ... Γι’ αυτό δεν ήρθες. Εσύ τους είπες να το κάνουν. 

 

ΒΣ: Εγώ; Δεν με φοβούνται εμένα. 

 

ΒΑ: Λέγε ρε! Τι τους έδωσες; 

 

ΒΣ: Μόνοι τους το έκαναν. 

 

ΒΑ: Τι τους υποσχέθηκες; 

 

Τ: Σταματήστε. 

 

ΒΑ: Μόνο αυτό μπορείς να κάνεις. Να χαλάς. Αυτή είναι η μόνη σου 

ικανότητα. 

 

ΒΣ: Απ’ ότι φαίνεται εσύ είσαι η ανίκανη. 

 

Τ: Σκάσε! 

 

(Παύση.) 

 

(Ο ΒΣ απομακρύνεται και ο Τ πάει κοντά στην ΒΑ.) 

 

ΒΑ: Με θάψανε. Τέλος τώρα. 
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Τ: Τι σου είπαν; 

 

ΒΑ: Τι μου είπαν; Δεν ξέρω. Τίποτα. Τίποτα δεν μου είπαν. Δεν είπαν το 

όνομά μου. Δεν το άκουσα. Γιατί; Γιατί δεν είπαν το όνομά μου; Αφού... 

τα άξιζα. Για μένα ήταν. 

 

ΒΣ: Όλα αυτά θα φύγουν από εδώ μέσα. 

 

Τ: Εσύ θα φύγεις αν δεν το βουλώσεις. 

 

ΒΣ: Τι σε έπιασε; Λυπάσαι ξαφνικά την παλιά σου αγάπη; 

 

Τ: Πες μου τι έγινε. 

 

ΒΑ: Δεν ξέρω. 

 

Τ: Σύνελθε. Ξύπνα και σήκω πάνω. Δεν θα γίνει τίποτα έτσι. 

 

ΒΣ: Δεν θα γίνει τίποτα γενικά. 

 

Τ: Φύγε τώρα. 

 

ΒΣ: Θα με διώξεις εσύ; 

 

Τ: Τι έγινε; 

 

ΒΑ: Τι έγινε; Θυμάμαι. Καθόμουν στο θέατρο, στην πλατεία και περίμενα 

να πουν το όνομά μου. Να αποδώσουν τον φόρο τιμής τους. Σε μένα. 

Αλλά αυτοί δεν το είπαν ποτέ. Κάποιος άλλος σηκώθηκε και μου τα πήρε. 

Και είπε κάποια λόγια, αλλά δεν άκουσα. Νόμιζα θα μου τα έδινε μετά. 

Ότι τα πήρε για να τα φυλάξει. Αλλά δεν μου τα έδωσε. Τα κράτησε. Δικά 

του. Και μετά μου είπαν, έξω, ότι δεν έχω πια το θέατρο. Μου είπαν 

ευχαριστώ και ότι πρέπει να έχουν κι άλλοι την ευκαιρία. Ότι άλλαξαν τα 

πράγματα και καλύτερα να φύγω τώρα, παρά να συνεχίσω σε ένα 

σάπιο θέατρο. Μου το πήραν. Για να το δώσουν στους άχρηστους. Στα 

σκυλιά. Το θεάτρό μου. Δικό τους! Και μετά έφυγα. Με θάψανε. Όλα 

αυτά τα χρόνια, ότι μου έλεγαν, ψέμματα. 

 

Τ: Δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Κανέναν δεν χρειάζεσαι. 

 

ΒΣ: Σωστά. Για όλα αυτά μόνο εσύ φταις. 

 

ΒΑ: Πες του να φύγει. 

 

Τ: Θα του το πεις εσύ. 
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ΒΑ: Δεν μπορώ. Δεν θέλω τίποτα. 

 

(Η ΒΑ παίρνει το μπουκάλι.) 

 

Τ: (Της παίρνει το μπουκάλι.) Και τι θα κάνεις; Θα ξαπλώσεις κάτω και θα 

περιμένεις να σε σκεπάσει το χώμα; 

 

ΒΑ: Δώστο μου! 

 

Τ: Όχι. 

 

ΒΑ: Τώρα! 

 

Τ: Έλα πάρτο. 

 

ΒΑ: Άκουσέ με καλά ρε. Ότι έκανα, ότι έχτιζα μόνη μου τόσα χρόνια 

μόλις έπεσε στην γη. Ισοπεδώθηκε. Δεν θέλω να παλέψω για τίποτα. 

Θέλω μόνο να μου δώσεις αυτό και να κάτσω εδώ να το πιω. 

 

(Ο ΒΣ του παίρνει το μπουκάλι.) 

 

ΒΣ: Αυτό θες; Δεν σου αξίζει. Τίποτα δεν σου αξίζει. Δες τον εαυτό σου. 

Ούτε ένα μπουκάλι δεν μπορείς να μου πάρεις από τα χέρια. 

 

(Η ΒΑ βγάζει μια κραυγή. Ξαφνικά σηκώνεται και του αρπάζει το 

μπουκάλι.) 

 

ΒΑ: Ναι. Εδώ είσαι. Και τώρα δεν σ’ αφήνω. Στην υγειά σου! 

 

ΒΣ: Άσπρο πάτο, μωρό μου. 

 

Τ: Δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν έχασα εγώ την ζωή μου για να βλέπω αυτό. 

Δεν πέρασα την μισή μου ζωή σε μια φυλακή για να τα πετάξεις όλα 

τώρα εσύ. 

 

ΒΑ: Όχι! Επειδή την ερωτεύτηκες έγινε αυτό! Επειδή με πρόδωσες. Όλοι 

αυτό κάνουν. Και μετά πρέπει εγώ να βρω κάποια μαγική δύναμη και να 

σταθώ στα πόδια μου; Όχι! 

 

Τ: Μην τολμήσεις να τα πετάξεις όλα τώρα. Έχουν πεθάνει άνθρωποι για 

να φτάσεις εδώ που είσαι. Δεν έγιναν μάταια όλα αυτά. 

 

ΒΑ: Ναι! Μάταια! Να πεθάνουν όλοι. Να ψοφήσουν και να τους φάνε τα 

παιδιά τους και να ψοφήσουν και αυτά με την σειρά τους και τα παιδιά 

των παιδιών τους. Τέτοιοι που είναι. Αυτό τους πρέπει. Όλεθρος και 

τίποτα άλλο. Και εγώ θα κάτσω εδώ και θα περιμένω. Όχι άλλο. Δεν 

προσπαθώ άλλο. 
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Τ: Θα σαπίσεις μόνη σου έτσι. 

 

ΒΑ: Μόνη μου! Μόνη μου ναι! Πάντα μόνη ήμουν. Και πριν φύγεις. Πριν 

την ερωτευτείς. Μόνη μου. Κατέληξα με έναν ευνούχο που νομίζει πως 

είναι κάτι παραπάνω από σκόνη. Ακόμα και τώρα. Αυτό είσαι μπροστά 

μου. Σκόνη. Κανείς δεν υπήρξε δίπλα μου. Γύρω μου πολλοί. Πάρα 

πολλοί. Δίπλα μου κανείς. Μέσα μου κανείς. Μόνο εγώ. 

 

Τ: Εμείς είμασταν μαζί. 

 

ΒΑ: Ένα παραμύθι είναι το μαζί που λέμε στα παιδιά. Όλοι μόνοι μας 

είμαστε. Μόνοι μας. Και όποιος αντέξει. 

 

Τ: Εγώ ήμουν δίπλα σου. 

 

ΒΑ: Εσύ με πρόδωσες. 

 

Τ: Και το έχω μετανιώσει. Όσο δεν φαντάζεσαι. Τόσα χρόνια αυτό 

σκεφτόμουν. Πώς μπόρεσα να αρνηθώ έτσι ένα τέτοιο μεγαλείο που 

μου προσφέρθηκε απλόχερα. Προδοσία. Στην Βασίλισσα. Εσχάτη. 

  

ΒΑ: Ποια Βασίλισσα; Τι κάθομαι και... Εσύ έχεις βουλιάξει στην τρέλα σου. 

 

Τ: Όχι. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό όλα είναι καθαρά. Βλέπω 

καθαρά. Βλέπω εσένα. 

 

ΒΣ: Τι λες; 

 

Τ: Αυτοκρατορία. Αυτό έχτισες. Όχι ημίμετρα. Όχι συμβιβασμούς. Όλα. 

Πάντα. Κι εγώ θα ήμουν μαζί σου σε όλο αυτό. Δεν θα σε αφήσω να το 

πετάξεις έτσι. 

 

ΒΑ: Δεν έχεις ιδέα 

 

Τ: Θα πάρεις πίσω 

 

ΒΑ: τι δύναμη έπρεπε να βρω 

 

Τ: αυτό που σου ανήκει. 

 

ΒΑ: μέσα μου 

 

Τ: Δικαιωματικά. 

 

ΒΑ: για να μπορέσω να αναπνεύσω. Πόσο πολύ έπρεπε να ψάξω για να 

την βρω. Πόση ορμή χρειάστηκε για να καταφέρω να περάσω ένα 
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μόριο οξυγόνου στους πνεύμονές μου και να ξανατρέξει για λίγο το 

αίμα μου. 

 

Τ: Συγγνώμη. 

 

ΒΑ: Μου υποσχέθηκες. 

 

Τ: Συγγνώμη. 

 

ΒΑ: Μου υποσχέθηκες πως θα έμενες. Πως δεν θα χρειαζόταν να το 

κάνω μόνη μου. Ήσουν μέσα μου. 

 

Τ: Συγγνώμη. 

 

ΒΣ: Μην της ζητάς συγγνώμη. Χάθηκε. Δεν έχει τίποτα να σου δώσει. 

 

Τ: Αυτήν την στιγμή δεν έχει τίποτα, ναι. Αλλά θα τα πάρει όλα πίσω. 

Μαζί θα τα πάρουμε. Τι ξέρεις εσύ; Εσύ δεν έχεις ζήσει. Δεν έχεις 

αισθανθεί ζωή. Σκιά ανθρώπου. Η τιμωρία της ήσουν. Παράσιτο. Και 

ποτέ δεν σου άξιζε. 

 

ΒΣ: Τι λες; 

 

Τ: Έχει δίκιο. Για μια στιγμή σε λυπήθηκα, αλλά μετά το κατάλαβα. Εσύ 

φταις. Εσύ την έριξες στο κενό.  

 

ΒΣ: Δεν είναι δυνατόν να το πιστεύεις αυτό. Την ξέρεις. Ξέρεις τι κακία 

κρύβει μέσα της. Εσύ ο ίδιος το είπες. Σε οδήγησε στην τρέλα και τώρα 

την υπερασπίζεσαι; 

 

Τ: Χάρη μου έκανε. Αυτό χρειαζόμουν. Και αυτή το ήξερε. Ήμουν 

άρρωστος και με θεράπευσε.  

 

ΒΣ: Δεν έχει τέτοια λειτουργία μέσα της.  

 

Τ: Θείο είναι το μέσα της. Η πιο ιερή υπόσχεση για μεγαλείο. 

 

ΒΣ: Τι λες; Δεν καταλαβαίνω. 

 

Τ: Και πώς να καταλάβεις; Δεν έχεις καμία σχέση εσύ με όλα αυτά. Θα 

ήσουν στο πλάι της, ο άντρας της, θα την βοηθούσες να φτάσει την 

ζωή που την περίμενε. Αλλά εσύ μόνο αυτό δεν έκανες. Πώς θα 

μπορούσες να το κάνεις; Εσύ ο μισός. Ο ελλιπής. Εσύ που αγνοείς την 

ιδιότητα του άντρα. Κυριαρχία. Άγνωστο για σένα. 

 



 51 

ΒΣ: Τι άλλο; Τι άλλο έπρεπε να κάνω; Τι ακόμα; Πόσο έπρεπε να 

αφιερώσω τον εαυτό μου σε σένα; Τι θα σου αρκούσε; Ποιο πλάσμα σε 

αυτόν τον κόσμο απαιτεί ολοκληρωτική υποταγή; 

 

ΒΑ: Εγώ. 

 

Τ: Και εσύ απέτυχες στην αποστολή σου. Ο μόνος σκοπός της ύπαρξής 

σου ήταν να την οδηγήσεις στην βασιλεία της. Αλλά εσύ τρεφόσουν 

από αυτήν. Της στερούσες όλα εκείνα που προοριζόταν να γίνει. 

Άνθρωποι σαν και αυτήν αξίζουν και την ζωή μας. Την υπέρτατη θυσία. 

Τα σκαλοπάτια είμαστε για να πατήσουν πάνω μας. Να στεφανωθούν 

στο βάθρο τους. Υπηρέτες τους τα σώματά μας. Ιερείς τους οι σκέψεις 

μας. Τα λόγια μας οι σταυροφόροι τους. Και μία τιμωρία μόνο υπάρχει 

για τον προδότη. 

 

(Ο ΒΣ έχει μείνει παγωμένος να κοιτάζει με φρίκη.) 

 

ΒΑ: Θα κατακτούσαμε, είχες πει. 

 

Τ: Στο υποσχέθηκα. Και θα στο παραδώσω. 

 

ΒΑ: Θα κυβερνούσαμε βασίλεια ολόκληρα, είχες πει. 

 

Τ: Θυμάμαι. Ποιος να σταθεί απέναντί μας; Σε εμάς τους δύο. Ενωμένους. 

Η ζωή μου είναι στα πόδια σου. 

 

(Ο ΒΣ βγάζει από την τσέπη του το κλειδί.) 

 

ΒΣ: Μου έδωσες αυτό. 

 

(Ο Τ πετάγεται και αρπάζει το κλειδί. Το προσφέρει στην ΒΑ.) 

 

Τ: Το κράτησες. 

 

ΒΣ: Αυτό είναι δικό μου! Μου το χάρισες! 

 

(Ο ΒΣ πάει να το πάρει από τα χέρια της.) 

 

ΒΑ: Δεν το αξίζεις εσύ αυτό. Τι έκανες για να το αξίζεις; Ανίκανε. 

 

ΒΣ: Τι λέει αυτή; 

 

Τ: Πώς να καταλάβεις; 

 

ΒΣ: Τι παραπάνω έχει αυτός; Τι μου λείπει; 

 

ΒΑ: Όλα. 
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ΒΣ: Τι άλλο ήθελες; Τι θες να πάρεις από μένα; Εγώ ήμουν αυτός που 

έμεινα.  

 

ΒΑ: Τι να σε κάνω εσένα; 

 

ΒΣ: Τι λέει; 

 

ΒΑ: Τι μου πρόσφερες; Έμεινες, ναι. Αδρανής. Τι έφερες; Μόνο 

τρεφόσουν από μένα. Απλά υπήρχες. Καταναλώνοντας άσκοπα τον 

αέρα μου. 

 

ΒΣ: Τι λέει; 

 

ΒΑ: Πού το βρήκες αυτό; 

 

ΒΣ: Δεν ξέρω. 

 

ΒΑ: Τι δεν ξέρεις; Εσύ το κρατούσες! 

 

ΒΣ: Δεν ξέρω! Δεν ξέρω! 

 

ΒΑ: Γιατί ζεις ακόμα; Πέσε στο χώμα και ψόφα. 

 

Τ: Εγώ το βρήκα. 

 

ΒΑ: Έψαξες εκεί μέσα; 

 

Τ: Έπρεπε να βρω κάτι. 

 

ΒΑ: Τι κάτι; Τι να βρεις; 

 

Τ: Δεν ξέρω. Δεν έψαχνα γι’ αυτό. Τυχαία το βρήκα. Σε έβλεπα να έχεις 

χάσει τον δρόμο σου. Αυτόν που εσύ η ίδια είχες ανοίξει για τον εαυτό 

σου. Το καταλάβαινα ότι απομακρυνόσουν από αυτό που πάντα ήθελες.  

 

ΒΑ: Τι έχεις μέσα στο κεφάλι σου; Δεν μου είσαι τίποτα πια. Δεν κινείσαι 

μέσα στην ζωή μου.  

 

ΒΣ: Για μένα το έκανε. Για να μου το δώσει. 

 

Τ: Είδα το λάθος μου. Σε άφησα με κάποιον που νόμιζα πως ήταν 

ανώτερός μου. Ικανότερος. Που είχε την δυνατότητα να σε οδηγήσει εκεί 

που όλα σε ήθελαν να είσαι. Ήταν λάθος. Αυτός σε έριξε σε νάρκη. Δεν 

σε ξεκλείδωσε. Εγώ φταίω. Συγγνώμη. 
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ΒΑ: Λες πως έφυγες για μένα; Για χάρη μου; Αυτό μου λες; Δεν θυμάσαι 

καλά. Για εκείνη έφυγες. Τον έρωτά σου. Την νεκρή σου. Κουράστηκα 

πραγματικά. Φύγετε και οι δυο σας. 

 

Τ: Ποτέ δεν ήμουν μαζί της. 

 

ΒΑ: Τι; 

 

Τ: Δεν ήταν δίπλα μου. Δεν είμασταν στο ίδιο σημείο. Ποτέ. Για σένα 

έφυγα. Δεν μπορούσα να σταθώ στο ύψος σου και σε τραβούσα κάτω 

μαζί μου. Είμαι κατεστραμμένος και το ξέρω. Όπως και αυτός. Τότε 

έμοιαζε να είναι αυτό που χρειαζόσουν. Δεν ήταν ο έρωτάς μου αυτή. Η 

τιμωρία μου ήταν που απέτυχα.  

 

ΒΑ: Την αγαπούσες. 

 

(Παύση.) 

 

Τ: Την αγαπούσα. Την σκότωσα. Θυμάμαι. Δεν ήθελα να ξέρεις. Τι 

χρειάστηκε να κάνω. Πώς μπορούσε να ζήσει; Πώς θα το ανεχόμουν; 

Μετά από εσένα. Μετά από όλα εκείνα που είχα δοκιμάσει. Πώς θα 

μπορούσα να γεμίσω όλα τα σχέδιά μας. Τις υποσχέσεις που σου 

έδωσα. Ματαιωμένα όλα. Η ζωή της ήταν προσβολή για σένα. 

Εμφανίστηκε μπροστά μας και με θράσος μας έκλεψε όλα όσα θα 

χτίζαμε. Ότι παιδιά θα κάναμε. Μου άξιζε αυτό. Γιατί απέτυχα δίπλα σου. 

Θυσία σε εσένα. Μία τιμωρία υπάρχει για τον προδότη. 

 

(Βγάζει την τούφα.) 

 

Τ: Δεν ξέρω γιατί το κράτησες αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου το έδωσες. Τι 

ήταν αυτή μπροστά σου; 

 

(Ο Τ διαλύει την τούφα. Γονατίζει μπροστά από την ΒΑ.) 

 

Τ: Ξέρω, δεν μπορείς να με συγχωρέσεις. Δεν χρειάζεται. Μόνο δέξου με. 

Είμαι δικός σου. Για πάντα. Την ζωή μου σου προσφέρω. Το σώμα μου. 

Τις σκέψεις μου. Τα λόγια μου. Ότι ήμουν και ότι θα γίνω εξαρτάται από 

εσένα. Δώσε μου την ευκαιρία να σε ανεβάσω στο πιο ψηλό σημείο να 

σε βλέπει όλος ο κόσμος. Να δουν τι γεννά αυτή η γη. Να δουν το 

πρόσωπο της Βασίλισσάς τους και να αφιερώσουν τις άθλιες ζωές 

τους στην παντότινή σου προστασία. Κι εγώ, ο πιο πιστός, ο αληθινός 

σου υπηρέτης, να έχω την ευτυχία να κρεμάω τους εχθρούς σου. Να 

βλέπω την τελειότερη μορφή που έπεσε πάνω ανθρώπου μάτι. Να 

ακούω την συμφωνία της φωνής σου. Να αγγίζω το χρυσάφι του 

κορμιού σου. Η απόδειξη του Θεού. Να είναι αυτός ο όρκος μου. 

Δοξασμένοι στους αιώνες εμείς και αυτοί αμνημόνευτοι.  
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ΒΑ: Σήκω πάνω. 

 

(Ο Τ σηκώνεται.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 

 
ΒΑ: Στην αρχή ήταν σκοτάδι. Μόνιμο. Παντοτινό. Ένα υγρό πέπλο. Από 

πουθενά δεν άρχιζε και πουθενά δεν τελείωνε. Και είπα «Ας γεννηθεί το 

φως». Και γεννήθηκε το φως. Αιώνιο. Απαστράπτον. Μια τέλεια σύζευξη. 

Ο κόσμος είχε αλλάξει για πάντα. Μια έλευση. Και το είδα. Και ήταν καλό. 

Και έγινε βράδυ. Και έγινε πρωί. Ημέρα πρώτη. Και δεν αρκούσε. Και 

βυθίστηκα. Βούτηξα βαθιά μέσα μου. Και έψαξα. Έψαξα βαθιά μέσα μου. 

Έψαξα βλάσφημα στα πιο κρυφά σημεία της ύπαρξής μου. Έφτασα 

στον πυρήνα. Και εκεί είδα μια έλλειψη. Ένα κενό. Και είπα «Ας γεννηθεί η 

ζωή». Και γεννήθηκε η ζωή. Σπαρταριστή. Εύθραυστη. Μοιρασμένη στα 

δύο. Και το είδα. Και ήμουν εγώ και εσύ. Και ήταν καλό. Και έγινε βράδυ. 

Και έγινε πρωί. Ημέρα δεύτερη. Και δεν αρκούσε. Και δεν είχε προορισμό. 

Είμασταν μόνο ζωντανοί. Πλανιόμασταν μόνο. Ισορροπώντας σε μια 

λεπτή γραμμή ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Υπάρχοντας μόνο. 

Όχι στοχεύοντας, όχι εξελίσσοντας, όχι προσδοκώντας. Μόνο 

υπάρχοντας. Και είπα «Ας γεννηθεί η ελπίδα». Και γεννήθηκε η ελπίδα. 

Εθιστική. Ιαματική. Φευγαλέα ύπαρξη. Και το είδα. Και ήμουν εγώ και εσύ. 

Και αρχίσαμε να κινούμαστε μαζί. Ακροβατώντας συνέχεια στον όλεθρο 

και την ανάσταση. Και ήταν καλό. Και έγινε βράδυ. Και έγινε πρωί. Ημέρα 

τρίτη. Και δεν αρκούσε. Και δεν υποσχόταν. Δεν ορκιζόταν με αίμα και 

φωτιά. Όχι έτσι. Όχι ιερά. Μόνο κινούμενο. Ον κινούμενο μόνο. Και δεν 

τολμούσε να υψωθεί ενάντια στον θάνατο. Δεν στεκόταν απεναντί του. 

Περήφανα. Με θάρρος. Και είπα «Ας γεννηθεί ο έρωτας». Και γεννήθηκε 

νερό. Και γεννήθηκαν πουλιά. Και γεννήθηκαν τα αστέρια. Και 

γεννήθηκαν νεράιδες. Και γεννήθηκε η φύση. Και γεννήθηκε το χιόνι. Το 

απαλό λευκό χιόνι. Και γεννήθηκαν μουσικές. Και γεννήθηκε μαγεία. 

Υπέρτατη και καθηλωτική. Και γεννήθηκε ο κόσμος. Και γεννήθηκε το 

χάος. Ξανά. Και γεννήθηκε το μέλι. Και γεννήθηκε η άμμος και ο αέρας. 

Και είμασταν γυμνοί. Σε ένα σώμα. Αιθέριο και φωτεινό. Με το φως των 

αγγέλων όταν χορεύουν. Αυτή ήταν η συνοδεία μας. Άγγελοι και δράκοι. 

Ιερά και με αγάπη. Και μας έφεραν τον σπόρο σου και τον φύτεψες και 

τον προστάτεψα. Τον προστάτεψα. Τον προστάτεψα. Τον φύλαξα στο 

πιο μαγικό μου μέρος. Στην αρχή μου. Τον φύλαγα τρυφερά. Ασπίδα 

του η ζωή μου. Το κορμί μου σε όλη του την έκταση. Ναός. Και δεν 

αρκούσε. Και το είδα. Και ήταν καλό. Και έγινε βράδυ. Και έγινε πρωί. 
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Ημέρα τέταρτη. Γιατί ήμουν καλή. Και έκλαιγα. Και δεν είχα γεννήσει 

τίποτα κακό. Τίποτα άσχημο. Χωρίς δόλο, χωρίς πόνο, χωρίς αμαρτία. 

Και ήρθε η τιμωρία. Και την έφερες πάνω μας. Ένα πελώριο δρεπάνι. 

Θερισμός. Φόρος αίματος. Γιατί; Ποιος ξέρει; Ποιος θα μου έλεγε; Χωρίς 

κανέναν λόγο. Θερισμός. Έτσι. Γιατί ήμουν καλή. Και δεν αρκούσε. Και 

δεν σου αρκούσε. Και είπες «Ας γεννηθεί ο πονος, η προδοσία και όλοι 

οι δαίμονες». Και γεννήθηκε αυτή. Εγώ πέθαινα και αυτή γεννιόταν. Και 

σε παρακαλούσα. Μην φύγεις. Μην μ’ αφήνεις. Αλλά εσύ έφευγες. 

Μόνο έφευγες. Και δεν ακροβατούσα πια. Δεν υπήρχε κάτι να πατήσω. 

Ένας μη τόπος μόνο. Πουθενά. Αιώνια πτώση. Χωρίς πρόσκρουση, 

χωρίς προσγείωση. Αιώνια. Η Μεγάλη Πτώση. Και είδα αγγέλους να 

φλέγονται σε μαύρο πυρ. Άσβεστο. Και είδα αστέρια να εκρήγνυνται. Και 

είδα δράκους να θρυμματίζονται σε κόκκους άμμου. Μετάλλαξη. Και 

είδα πνεύματα εβένινα να με κυκλώνουν. Να με πολιορκούν. Το κορμί 

μου ένα κάστρο. Άλλωση. Και είδα φτερωτούς δαίμονες με κεφάλι 

σκύλου και ουρά φιδιού να εισχωρούν μέσα μου. Βιασμός. Και είδα 

εσένα να ξεχνάς. Σε είδα να γελάς και να χορεύεις. Σε είδα να την φιλάς 

και να υπόσχεσαι. Να ξεχνάς. Σε είδα να με ξεχνάς. Εγώ θρηνούσα και 

εσύ ξεχνούσες. Και το είδες και ήταν καλό. Και έγινε βράδυ. Και έγινε πρωί. 

Γιατί ήμουν καλή. Ημέρα πέμπτη. Και στεκόμουν ακίνητη. Νικημένη, αλλά 

υπέροχη. Αναγέννηση. Εγώ με δύναμη χιλίων ψυχών. Και είδα να σχίζω 

την γη στα δύο αποκαλύπτοντας το πύρινο χάσμα της. Και είδα να 

χωρίζω θάλασσες σηκώνοντας κύματα βραχώδη που χάιδευαν τον 

ουρανό. Και είδα να χορεύω με τον αέρα παρασέρνοντας σπίτια και 

ζώα. Και είδα να γελάω και αστραπές να καίνε δάση. Και είδα τα δάκρυά 

μου να σχηματίζουν στην γη κρατήρες. Και είδα αυτήν. Να ετοιμάζεται 

να βγει στην σκηνή. Την είδα ευτυχισμένη. Με την μυρωδιά σου να 

χαιδεύει ακόμα το άσπρο δέρμα της. Αλάβαστρο. Την είδα να ζει την ζωή 

μου. Ένοχη για πάντα. Ανεξίτηλη ενοχή. Το χρώμα του φόνου. Την είδα 

να με βλέπει. Την είδα να καταλαβαίνει. Είδα την συνειδητοποίηση να 

ανατρέπει την σκέψη της. Την είδα να διατάζει τους νευρώνες της να την 

αποδεσμέυσουν από αυτήν την πραγματικότητα, που ήξερε πως θα 

ερχόταν. Και μύρισα βενζίνη. Στους τοίχους, στο πάτωμα, στην σκηνή, 

στις πόρτες, στα μαλλιά της, στο στήθος της, στο δέρμα της, στα χείλη 

της. Την είδα να νιώθει την βενζίνη να πλημμυρίζει τις ανοιχτές πληγές 

στο σώμα της. Να εισβάλει στα σπλάχνα της και να το νιώθει. Και με είδα 

να κρατάω σπίρτα. Και δεν έφυγα. Όχι. Δεν φεύγεις. Μένεις. Μέχρι το 

τέλος. Δεν ήθελα να σωθώ. Κάθαρση. Ολική. Και είδα το δέρμα της να 

ξεκολλά από τα κόκαλά της σαν υγρό ρετσίνι και να την καλύπτει 

ολόκληρη. Πηχτό. Υγρό κερί. Και άκουσα τους ήχους της. Την μουσική 

του θανάτου. Και μύρισα την ουσία της. Και είδα τις φλόγες να την 

καταπίνουν και εμένα να με ανασταίνουν. Και με οδήγησαν μέσα από 

ένα εκτυφλωτικό μονοπάτι. Προστατευμένη από πύρινους τοίχους. Και 

βγήκα. Και το θέατρο κατέρρευσε πίσω μου. Πάνω της. Πάνω σε ότι είχε 

απομείνει από αυτήν. Ο ιός της εξουδετερώθηκε. Απολυμάνθηκε. 

Καθαρή πια. Και το είδα. Και ήταν καλό. Και έγινε βράδυ. Και έγινε πρωί. 

Ημέρα έκτη. Είχα ένα παιδί. Ένα αγόρι. Πέθανε. 
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