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ΠΡΟΣΩΠΑ
Μαίρη
Αντώνης
Κώστας
κ. Καίτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Από την καρδιά μου έχω να πω για μια μεγάλη πράξη μου. Έκοψα τον ομφάλιο
λώρο. Οι ταπεινώσεις της μητέρας είναι φαντάσματα στο χαρτί μου. Ένα προς ένα
τα κομμάτιασα και τώρα είναι χωρίς ενέργεια. Περιμένουν τη σειρά τους να γίνουν
ζωγραφιές στο χαρτί μου. Έτσι περνάω τον καιρό μου, κλεισμένος στο σπίτι, στη
γωνιά μου και τρώγομαι με τη σιωπή, τον σιδερένιο χρόνο, τους αργούς χτύπους
στο ρολόι, που δεν τους μπορώ, και το δηλητήριο της μητέρας που με θεωρεί ένα
παιχνίδι. Με ντύνει μπεμπεδίστικα και δείχνω άσκημος. Ντρέπομαι για μένα.
Ποτέ τίποτα δεν είναι αρκετό για κείνη και σπεύδει να με διορθώσει. Μένω εδώ
ένας άχρηστος. Χωρίς προσωπικότητα. Μα φτιάνει πια. Έχω πολλά να προσφέρω.
Δεν έχω χρόνο. Όταν ζωγράφισα το σταροχώραφο με κοράκια του Βαν Γκογκ,
ανακάλυψα έναν προορισμό. Περπάτησα με τη φαντασία μου στο στενό δρόμο με
τα στάρια. Τι μικρός που είναι ο δρόμος της θλίψης μπροστά στον μεγάλο
φωτεινό ορίζοντα! Οι κακίες της μητέρας είναι μια στάλα στον ωκεανό, μπροστά
στα όνειρά μου. Ποιος με αποσπά; Ο σιχαμένος σκύλος μου έσκισε τον πίνακα.
Το παιδί χτυπά τον σκύλο με το λουρί της ζώνης του. Ο σκύλος το δαγκώνει και
παθαίνει ανακοπή καρδιάς.
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ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ
Ένα κηπάκι με ψεύτικα λουλούδια. Ένας διάφανος πλαστικός φράκτης. Οι τζαμαρίες του
μπαρ είναι ανοιχτές και μοιάζει με τεράστιο σαλόνι. Οι τοίχοι είναι σαθροί και παράθυρα δεν
υπάρχουν. Πάνω στον τοίχο σκαλισμένη μια κλεψύδρα. Στον άλλο τοίχο η αφίσα ενός
όμορφου νέου που καλλωπίζεται στον καθρέπτη. Ένας τεράστιος πάγκος μ’ έναν νεροχύτη.
Στο βάθος μια γυαλιστερή κουρτίνα. Από μέσα κάθεται η Μαίρη. Μπροστά από τον πάγκο
κάθεται ο Αντώνης και κάποιοι πελάτες. Τα πρόσωπα φωτίζονται από το μεταλλικό φώς
του φεγγαριού. Οι κινήσεις τους διαγράφονται σκληρές και δύσκολες.
Μαίρη: Όταν με κοιτάς δεν ξέρω αν απευθύνεσαι σε μένα. Σε νταντεύω σαν μικρό
παιδί και έχεις συμβιβαστεί σ’ αυτή την σχέση. Υπάρχει όφελος. Χύνεις τόσο
απρόσεκτα τα λόγια σου, σαν σκόρπια ζάρια. Και εγώ πρέπει να τα μαζεύω και να
φτιάξω μια κουβέντα. Πώς θα γεμίσουμε τον κενό χρόνο; Νοιώθω κορεσμό.
Φτιάχνω μια συζήτηση, φτιάχνω μια σχέση, φτιάχνω μια αγάπη. Και ο καιρός την
σβήνει εντός μου. (με θυμό) Η όψη μου αγριεύει, αρπάζω ότι βρω μπροστά μου
και το σπάω, πληγώνω τον γιό μου. Ένα αίσθημα θανάτου με κυριεύει και πέφτω
βαθιά. Κενός χρόνος. Δεν επικοινωνώ. Σκοτώνω τον γιό μου. Πιστεύω πως η
μοίρα μου είναι μικρή. Το ίδιο πιστεύει και εκείνος. Και είναι μόλις
δεκατεσσάρων ετών.
Αντώνης: Χάρισε μου μερικές ειρηνικές στιγμές. Τα τρένα όλα φύγανε. Δεν ήμουν
σε κανένα σταθμό. Δεν με πληροφόρησε ποτέ κανείς για τίποτα. Τις πρώτες μου
πληροφορίες τις έχω από σένα. Πληροφορίες για τους κήπους και τα πάρκα. Τα
σινεμά, τα θέατρα και τα σπίτια. Ποιοι ζουν εκεί και πώς; Πριν δεν ήξερα. Για τα
λουλούδια που φυτρώνουν και το ταλέντο του γιού σου στην ζωγραφική. Είμαι και
εγώ ένα παιδί σαν τον γιό σου. Κράτα με στην αγκαλιά σου. Μεγάλωσέ με. (την
σφίγγει και την φιλά στα χείλη) Κράτησε με. Γρήγορα. Σφιχτά. Δυνατά. Μη μ’
απογοητεύσεις. Δεν πιστεύεις τίποτα από αυτά που κάνεις τελικά.
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Μαίρη: Πλάγιασες πάνω μου. Έχεις πέσει με όλο σου το σώμα. Μας βλέπει
κόσμος. Μυρίζεις άρωμα τόσο έντονα. Κάτι έχεις στο νου σου πάλι. Κάτι βαθιά
κρυμμένο στη συνείδησή σου. Σφηνωμένο μες στο κεφάλι σου. Έχεις κάποιο
σκοπό. Κόντεψες να με στραγγαλίσεις. Το κορμί μου βγάζει σπίθες. Είσαι
κλειστός σαν πέτρα. Και όλο προκαλείς. Ύστερα αποτραβιέσαι στο μυστήριο των
συγκινήσεών σου που ποτέ δεν θα μάθω. Με μάτια δακρυσμένα. Είσαι ένα όνειρο
που δεν μπορώ να κατακτήσω. Μια μοναξιά που όμως χωράει λίγη αγάπη. Ένα
κορμί αναμμένο στον πάγκο του μπαρ. (ύστερα από σιωπή). Και σταμάτα να
ανταγωνίζεσαι τον γιό μου. Μπορείς να παιδέψεις εμένα. Ο γιός μου πρέπει να
σπουδάσει. Πρέπει να βρω χρήματα να τον σπουδάσω. Με κοιτάει στα μάτια και
με ρωτάει. Τι θα κάνω θεέ μου; Είναι μόνο ένα παιδί.
Αντώνης: Για να βρούμε μια άκρη. Να υπάρχει μια λογική στα βήματά μας. Γιατί
δεν μιλάτε επιτέλους με τον Αλέκο; Τι έχετε να χωρίσετε;
Μαίρη: Πολλά. Δεν παίρνει από λόγια. Πήγα και τον είδα όμως για χάρη του
παιδιού.
Αντώνης: Σε δέχτηκε. Δεν ήταν άρρωστος;
Μαίρη: Ποτέ δεν ήταν άρρωστος. Ζήτημα να είπε τρείς κουβέντες. Τέλος με
χτύπησε. Μου ζήτησε συγνώμη και μου έδωσε κάποια διατροφή για τον Κώστα.
Επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα και δύσκολα παιδικά χρόνια.
Αντώνης: Τι γαϊδουριά. Σε παίδεψε, μα στο τέλος σου έδωσε τα χρήματα.
Μαίρη: Τα χρειάζομαι για το παιδί. Σ’ αυτό το κλουβί η αμοιβή μου είναι μικρή.
Αντώνης: Πάψε να με κοιτάζεις μ’ αυτή την ικεσία. Το νοιώθω στο βλέμμα σου
πως μ’ αγαπάς. Το νοιώθω στο κορμί σου πως με θέλεις. Ότι νοιώθω είναι δικό
μου θέμα. Όταν βλέπω τον ουρανό, το κεφάλι μου βυθίζεται κάτω από αυτόν τον
θόλο. Το κορμί μου σπάει. Γέρασα. Κάθομαι άπραγος στην κάμαρα μου και δεν
σκέφτομαι τίποτα. Έχω ένα νοίκι για να ζω. Δεν έχω κάνει στην ζωή μου τίποτα.
Όμως έχω τον τρόπο μου να επιβιώνω. Δεν μπορώ να ονειρευτώ όπως εσύ. Πόσο
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σε ζηλεύω. Το μυαλό μου είναι χυμένο μες στο κορμί μου. Τυλιγμένο άτσαλα σαν
να είμαι κανένα έμβρυο. (ύστερα από σιωπή) Μου φέρνεις δυσκολίες. Δεν το
μπορώ. Μα μίλησα στον αδελφό μου. Δουλεύει στον Δήμο. Ίσως σου βρει κάποια
θέση.
Μαίρη: Μπα! Εγώ. Δεν χρειάζεται να σε φέρω σε δύσκολη θέση. (ύστερα από
σιωπή) Θα θελα μόνο να δω μια ραγισματιά σου. Αυτό το λαστιχένιο σώμα θα
θελα να το σπάσω μ’ ένα ξυράφι. Για να χωρέσουν μέσα οι ελπίδες που έχω σε
σένα. Αλλιώς στριμώχνομαι σε μια μάζα από μυς και αίμα. Η ηδονή του σώματος
μ’ αποκοιμίζει. Πέφτω νεκρή στην αγκαλιά σου. Η πρώτη ηλιαχτίδα με ξυπνά.
Είναι σαν να σε βλέπω πρώτη φορά. Είσαι μαλακός σαν μωρό. Θέλω να κάνω μια
νέα αρχή. Και ξαναγεννιέμαι. Είναι ωραία η ζωή τότε. Είναι οι μόνες στιγμές που
με φιλάς τρυφερά και μου κρατάς το χέρι. Δεν έχω τι να κάνω όταν είμαι μόνη. Το
αντάλλαγμα είσαι εσύ.
Αντώνης: Γίνεσαι αστεία όταν γεννιέσαι και πεθαίνεις. Ο θάνατός σου είναι μια
φάρσα. Ποιος τον πιστεύει; Όμως πονάει. Η ύλη είναι σκληρή. Το σώμα μου είναι
σκληρό. Μην στριφογυρνάς γύρω μου σαν σβούρα. Γιατί θα χαθείς. Μόλις σε
κλείσω στην σπάταλη θάλασσα του κορμιού μου. Θα πνιγείς. Θα περάσεις την
επιφάνεια ενός τοίχου και θα στάξει αίμα. Θα πονέσει μέχρι να θεραπευτεί η
πληγή σου. Σου φέρομαι αυστηρά για να με σέβεσαι. Μην κάθεσαι λοιπόν και μου
λες ότι στη σχέση μας βλέπεις τον θάνατό σου. Ότι σηκώνεις ένα σταυρό. Ότι εγώ
σε πληγώνω. Γιατί εγώ μόνο σου κρατώ συντροφιά, σ’ αυτό το κλουβί για πουλιά.
Εγώ σε πηγαίνω στο σινεμά τις Κυριακές και σου κρατώ το χέρι. Εγώ σε πηγαίνω
βόλτες με την μηχανή μου κάτω από το φεγγαρόφωτο. Εγώ σε πηγαίνω στο
θέατρο. Γιατί εγώ είμαι ο σύντροφός σου.
Μαίρη: Είμαι άνθρωπος και εγώ. Έχω και εγώ αισθήματα. Φτάνει πια. Μην
ξεσπάς πάνω μου. Δεν έχω την ανάγκη κανενός εγώ. Αν θέλεις να μ’ αφήσεις, φύγε.
Πάρε τις βαλίτσες σου και φύγε από το σπίτι. Δεν θα σ’ ενοχλήσω. Αυτό είναι το
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πεπρωμένο μου. Και σταμάτα να με κοιτάς τόσο έντονα όταν δουλεύω. (πλένει τα
ποτήρια) Το αφεντικό λείπει σε ταξίδι. Αν γυρίσει όμως. Έκλεισα την μουσική για
να σ’ ακούω. Κάθομαι και σαλιαρίζω μαζί σου. Είμαι υπεύθυνη για το τι συμβαίνει
εδώ μέσα. Είναι η δουλειά μου. Δεν είμαι ανέμελη σαν εσένα.
Αντώνης: (της χαϊδεύει τα μαλλιά) Έλα περιστεράκι μου. Δεν πρόκειται ποτέ να
φύγω γιατί σ’ αγαπώ. Μην μου κάνεις όμως την βασανισμένη γιατί με χτυπάς στο
φιλότιμο. Για να δεις ότι δεν είμαι ανέμελος και νοιάζομαι για σένα εγώ μίλησα
στον αδελφό μου. Όμως δυστυχώς δεν είναι και πολύ στα καλά του τον τελευταίο
καιρό.
Μαίρη: Τι του συμβαίνει δηλαδή;
Αντώνης: Κάθεται ώρες σαν μαρμαρωμένος, με τα μάτια του γουρλωμένα. Έχει
μελαγχολία. Στην αρχή νόμιζα πως κάθεται άπραγος όπως εγώ. Αυτός όμως δεν
αντιδρούσε καθόλου. Ρώτησα τον γιατρό. Και μου είπε πως υποφέρει. Από την
ζωή του που πάει χαμένη. Ζει τα γεγονότα εντός του όπως οι φυσιολογικοί
άνθρωποι. Χαίρεται, λυπάται, έχει όνειρα, φιλοδοξίες, φόβους και εφιάλτες. Αλλά
έχουν όλα αυτά αποκτήσει φιλοσοφικό περιεχόμενο. Ζει απομακρυσμένος από
τους ανθρώπους. Είναι πάντα ακίνητος χωρίς μουσική η τηλεόραση. Το ίδιο και
στη δουλειά του. Μόνο που εκεί διεκπεραιώνει κάτι. Νοιώθω το σπίτι βυθισμένο
σε μια επιφάνεια νερού. Με τα αντικείμενα να επιπλέουν. Και αυτόν να πνίγεται
χωρίς να κάνει μια προσπάθεια να ζήσει. Και όμως μ’ ένα μαγικό τρόπο ζει.
Μαίρη: Και πως θα με βοηθήσει αυτός ο άρρωστος άνθρωπος; Θα πρέπει να
υποφέρει πάρα πολύ.
Αντώνης: Μίλησε πάντως στην διευθύντρια του. Και είπε να περάσεις να σε
γνωρίσει.
Μαίρη: Θα το κάνω. Δίχως άλλο.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ
Αντώνης: Θα ‘θελα μόνο να μπορούσα. Να σκεφτώ πολλά πράγματα για μας τους
δύο. Σκέψεις λειψές μου ξεφεύγουν. Ακρωτηριασμένες. Και πονώ για σένα και για
μένα. Δεν με πειράζει ο πόνος. Είναι λυτρωτικός. Μας δένει. Τι άλλο μας δένει
όμως; Δεν μπορώ να σκεφτώ παρακάτω. Όχι δεν είμαι κουτός. Όπως πιστεύει ο
γιός σου. Απλά φοβάμαι μήπως με απορρίψουν. Τι να γίνει Μαίρη. Ο άντρας
πάντα στέκει ένα σκαλί παραπάνω. Αλλιώς αν αρχίσω και χάνω δύναμη. Ή την
κυριαρχία μου. Που θα βυθιστώ; Εκεί που οδηγείς και τον γιό σου; Στο παράπονο
και την ευαισθησία; Δεν σου επιτρέπω να με πληγώνεις άλλο. Έβαλα πάγο και
στον αδελφό μου. Όλο βιάζεται. Προσπερνάει την ζωή σαν να είναι ένα βάρος.
Μόνο όταν έρχεσαι εσύ είναι χαρούμενος. Λέει πως μπορείς και ονειρεύεσαι. Πως
έχεις μια αποστολή. Επειδή θέλεις να σπουδάσεις τον γιό σου δηλαδή; Και εγώ τι
είμαι ; Ένα κορόιδο; Δεν σας επιτρέπω να με πληγώνετε. Θέλω να αρέσω Μαίρη.
Όταν δεν αρέσω δεν υπάρχω.
Μαίρη: Καλύτερα να είσαι τρωτός. Εγώ τις νύχτες μετράω τα δάκρυα σου σαν να
είναι στολίδια. Όταν οι μυς σου ξεφουσκώνουν με έναν σπασμό. Μόνο τότε
μπορείς να δεχθείς την αγάπη. Δέχεσαι το φώς. Τότε το μόνο που μπορώ να κάνω
είναι να σου ορκιστώ την αγάπη μου. Με σπρώχνει η ζεστασιά του κορμιού σου.
Φοβάμαι τότε έξω από το κορμί σου. Στέκει ένας παγωμένος κόσμος εκεί έξω.
Και με φοβίζει.
Αντώνης: Γιατί να είναι έτσι. Γιατί να μην είμαστε λευκοί και άσπιλοι σαν το χιόνι;
Απαλλαγμένοι από τα πάθη μας;
Μαίρη: Γιατί τότε θα ήμασταν όλοι σαν τον αδελφό σου. Δεν θα θέλαμε άλλο να
ζήσουμε.
Αντώνης: Θέλει να ζήσει Μαίρη. Απλά δεν αντέχει άλλο. Υποφέρει.
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Μαίρη: Έχει μανία καταδίωξης. Ενώ στην πραγματικότητα όλοι τον αγαπούμε.
Αφού το ξέρει αυτό. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Σταμάτα δεν θέλει να ζήσει αυτός ο
άνθρωπος.
Αντώνης: Κανείς δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Ίσως μόνο ο ψυχίατρος.
Μαίρη: Ίσως και ο γιός μου αν του στερήσω το όνειρο του να γίνει ζωγράφος, το
πάθος του για την ζωγραφική να χρειαστεί και αυτός ψυχίατρο.
Αντώνης: Δεν νομίζω. Τιμωρείσαι. Αυτοβασανίζεσαι. Σου έχει γίνει έμμονη ιδέα
το ταλέντο του γιού σου. Ζείτε με το μαστίγιο στο χέρι εσείς οι δύο. Ο χρόνος
δεν σας φτάνει ποτέ. Και όλο χρειάζεστε χρήματα. Το χρήμα είναι το ναρκωτικό
σας. Σας κοιμίζει ύπουλα. Έχετε έναν ανώτερο σκοπό. Ο Κώστας την ώρα που θα
έπρεπε να χαίρεται την ζωή του με τους συνομηλίκους του, κάθεται κλεισμένος σε
ένα δωμάτιο και ζωγραφίζει. Ζητάει επίμονα χρήματα για τις σπουδές του. Και
είναι μόλις δεκατεσσάρων ετών. Δεν σ’ ανησυχεί εσένα αυτό;
Μαίρη: Ανησυχώ γιατί δεν προλαβαίνω. Το σπίτι είναι μικρό. Στριμωχνόμαστε.
Και τότε πέφτει μια βουβαμάρα. Ο Κώστας διαμαρτύρεται για την ανέχεια. Εγώ
έχω δουλειές. Αυτός εσωτερικεύει τα πάντα με τεράστια ταχύτητα. Τη σχέση μας,
το σπίτι μας, το σχολείο του. Θαυμάζει και αφοσιώνεται. Ύστερα τα ζωγραφίζει
και πέφτει νεκρός από την κούραση. Δημιουργείται χάσμα μεταξύ μας. Ένα κενό.
Αν γλιστρήσει σ’ αυτό το κενό και πάθει τίποτα; Αν εκμεταλλευτεί κανείς αυτό το
πάθος του για την ζωγραφική; Φοβάμαι για το παιδί μου. Δεν μπορώ να το
παρακολουθήσω πια.
Αντώνης: Εσύ φταις. Που τον φόρτωσες με τις φιλοδοξίες σου. Πρέπει να τον
στρέψεις προς την ζωή. Εγώ στην ηλικία του είχα μια αληθινή κοπέλα.
Σκεφτόμουν να βγάλω χρήματα. Μην τον μαθαίνεις να είναι τόσο κοιμισμένος.
Μαίρη: Δεν είναι κοιμισμένος. Είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Εγώ και ο
γιός μου έχουμε διανύσει κάποια διαδρομή. Είναι αργά να γυρίσουμε πίσω. Γιατί
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λοιπόν πρέπει να τιμωρηθώ για τα όνειρα μου; Γιατί σ’ ενοχλούν τα πάθη μου
Αντώνη;
Αντώνης: Γιατί μόνοι μας φτιάχνουμε την τύχη μας. Αν άφηνες τον γιό σου απλά
να χαρεί την ζωή του και το ίδιο έκανες και εσύ θα ήταν όλα διαφορετικά. Μα εσύ
τα μπλέκεις συνέχεια τα πράγματα και περιμένεις μια ανώτερη ζωή. Δεν είσαι
ευχαριστημένη. Τσακίζεσαι σ’ αυτή την τρύπα. Γυρεύεις μια ανταμοιβή. Γύρε
στην αγκαλιά μου να ξεκουραστείς. Χρειάζεσαι και εσύ κάποια φροντίδα. Αλλιώς
δεν θα τα βγάλεις πέρα.
Μαίρη: Ώρες ώρες νομίζω πως βρίσκομαι σε μια ερημιά. Το ρολόι εκεί στην
πλατεία στέκει μετέωρο. Σαν ζωγραφιά. Πλαγιάζουν οι δείκτες πάνω στα όνειρα
μου. Μ’ ένα βάρος που δεν μπορώ να σηκώσω. Μα το θέλω. Οι ώρες περνούν
ολόκληρες. Μια ώρα. Δύο ώρες. Έχω την θέληση να κάνω κάτι. Με αγάπη. Δεν
μπορώ τις νεκρές ώρες. Βοήθησέ με να αγωνιστώ.
Αντώνης: Ο δρόμος μας αρχίζει στην μεγάλη λεωφόρο. Τρέχω με την μηχανή
μου και βλέπω μόνο τον ουρανό. Νοιώθω πως χρειαζόμαστε παρηγοριά και οι
δύο. Για να τολμήσουμε. Πασχίζω να διακρίνω μια καλύτερη μοίρα. Προσπαθώ
να σε συναντήσω. Βλέπω στον καθρέπτη το τοπίο των παιδικών μου χρόνων. Και
η ζωή μου ξεμακραίνει. Χάνεται. Σκληρά πρόσωπα. Δίχως έκφραση και κίνηση.
Τα σπίτια όλα σε μια γωνιά. Και όλο φωνές. Με τυλίγουν σαν τον ιστό της
αράχνης. Θέλω να ‘ρθω κοντά σου. Να δω το πρόσωπό σου καθαρά. Όταν
φτάσουμε στο ισόγειό μας. Κάτω από το φως της λάμπας. Ψελλίζω το όνομά σου.
Βλέπω το πρόσωπό σου. Ξετυλίγω τον ιστό. Και αγγίζω ότι δεν μοιάζει με ψέμα.
Οργισμένος και κουρασμένος από μια ολόκληρη μέρα.
Μαίρη: Το μυστήριο φώς του παραδείσου τρέμει. Μέσα στην κάμαρά μας. Αν
συμπεριφερθείς μ’ οργή στην μοίρα μας θα σβήσει. Αν δεν μπορείς ν’ αντέξεις το
βάρος των στιγμών μας είσαι χρήσιμος για τον ιστό της αράχνης. Τα σώματά μας
θα χωρίσει ο μηχανισμός της πόλης. Με τα σπίτια, το φεγγάρι και τα άλλα
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σώματα και τις φωνές. Αν φανείς αδύναμος να με κρατήσεις θα διασχίσεις έναν
άδειο χώρο μόνος σου. Στην μεγάλη λεωφόρο. Όλα εδώ ζητούν εκδίκηση.
Ευχαριστιούνται με την κενότητα. Κοίτα να κρατήσεις τις στιγμές μας στον χρόνο
για να ανάψει το μυστήριο φώς στη ζωή μας όπως θα ανάψουμε τη λάμπα στην
κάμαρά μας.
Αντώνης: Δεν μπορώ να σε φτάσω. Είναι βαρύ το σώμα μου. Κουβαλάω τα
περασμένα. Είμαστε στριμωγμένοι στο ισόγειο. Και ο χρόνος φεύγει. Οι στιγμές
ξεγλιστρούν και χάνονται. Το στερημένο σου πρόσωπο μπορώ να το υπερασπιστώ
μόνο με τον θυμό μου. Στον ανηφορικό αυτόν δρόμο θα λυγίσω. Δεν μπορώ.
Μαίρη: Θα ’μασταν πεθαμένοι αν ζούσαμε μόνο για την εκδίκηση. Σταμάτα να
οργίζεσαι Αντώνη και βάλε λίγη δύναμη στην ζωή σου. Κάνε το για χάρη μου.
Αντώνης: Ο χρόνος δημιουργεί το κενό. Φυσικά και είμαι αδύναμος όταν
προσπαθώ να σε κρατήσω με δυο μάτια που κοιτούν στο κενό. Δεν μπορώ να σε
δω. Τα αντικείμενα πιάνουν όλο τον χώρο. Τα τακτοποιώ με μηχανικές κινήσεις.
Το κορμί μου βυθίζεται στον κολασμένο πόθο. Θέλω να σκοτώσω τη μοναξιά μου
μα δεν μπορώ. Γιατί η φωνή μου και τα ουρλιαχτά μου είναι όλα εντός μου.
Περιχαρακωμένα στην κάμαρά μας. Στον βυθό της αβύσσου που δεν πλησίασε
ποτέ κανείς. Κάποιος μας έκλεισε στο ισόγειό μας και πήρε το κλειδί. Μακάρι να
μπορούσα να τον εκδικηθώ. Και ο Κώστας είναι θυμωμένος με την αδικία.
Απομακρύνεται από κοντά σου Μαίρη. Άσε με εμένα. Τρέφομαι από τα φωτεινά
ακρογιάλια της πρώτης μου νιότης.
Μαίρη: Βιάζεσαι να βγεις νικητής. Για αυτό λογαριάζεις τόσο πολύ την γνώμη του
κόσμου. Ο αγώνας μου σε κουράζει. Σου αρέσει να με πληγώνεις. Σου αρέσει να
πέφτω νεκρή στην αγκαλιά σου. Και το άλλο πρωί να ξυπνάω καινούρια. Θέλεις να
πνίξεις τα όνειρά μου στην αγκαλιά σου. Να τα κάνεις μόνο δικά σου. Ιδιωτικά
όνειρα. Θέλεις να βγεις νικητής για να βγάλεις μερικά χρήματα παραπάνω.
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Νομίζεις ότι τότε θα ακούσουν όλοι τα ουρλιαχτά σου. Και πιστεύεις πως και ο
Κώστας τα κάνει όλα για την επιτυχία. Από τόσο νωρίς.
Αντώνης: Φυσικά και τα κάνει όλα για την επιτυχία. Και είναι πολύ θυμωμένος
μαζί μου. Νομίζει ότι του κλέβω την μητέρα.
Μαίρη: Μη μιλάς έτσι για το παιδί. Με πληγώνεις. Με φοβίζεις. Ραγίζει η καρδιά
μου όταν δεν μπορώ να αναθρέψω το ίδιο μου το παιδί. Μήπως γινόμαστε και
εμείς παιδιά; Και όμως δεν μπορώ να πάρω την ζωή διασκεδαστικά. Έχω ευθύνες
εγώ.
Αντώνης: Μόνη σου τιμωρείσαι. Γιατί δεν θες να βελτιώσεις λίγο τις συνθήκες της
ζωής σου; Εδώ μέσα δεν μιλάς με άνθρωπο. Το ίδιο και στο σπίτι. Δεν έρχεται
κανείς εκτός από μένα. Πώς θα βρεις μια καλύτερη δουλειά; Εγώ βρήκα. Για το
φθινόπωρο. Μια ωραία δουλειά σε λούνα παρκ. Θα πάρεις και τον Κώστα και θα
περάσουμε τόσο καλά. Θα έχουμε έτσι και περισσότερα χρήματα. Θα σε πάω στο
σινεμά και στο θέατρο. Δεν είσαι λοιπόν ευχαριστημένη;
Μαίρη: Δουλειά σε λούνα παρκ; Τι θα κάνεις δηλαδή εκεί;
Αντώνης: Θα δουλεύω στους κινούμενους στόχους. Θα έρχονται οι πελάτες με
ένα όπλο και θα προσπαθούν να πετύχουν έναν κινούμενο στόχο.
Μαίρη: Και τι θα κάνει ο Κώστας εκεί; Θέλεις να έρθει για να διασκεδάσει;
Αντώνης: Θα μάθει να σηκώνει ένα όπλο και να κεντράρει έναν στόχο. Καλό θα
του κάνει να μάθει να έχει έναν στόχο. Καλό θα σου κάνει και σένα να μάθεις να
έχεις ένα στόχο. Είσαι πολύ μόνη Μαίρη.
Μαίρη: Που να τραβιόμαστε τώρα. Με σένα θα γίνουμε και εγώ και το παιδί
περιθωριακοί.
Αντώνης: Όχι περιθωριακοί Μαίρη. Άνθρωποι του κόσμου.
Μαίρη: Δεν θέλω να μάθει να κρατάει όπλο το παιδί. Και αν χτυπήσει κανένα ζώο
ή άνθρωπο;
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Αντώνης: Ψεύτικα είναι τα σκάγια. Και όλα γίνονται σε ένα κλειστό σπιτάκι. Εγώ
τα γεμίζω. Θα είναι ωραία. Θα δεις.
ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ
Μαίρη: Πιστεύω στις ψευδαισθήσεις. Είναι αληθινή μαγεία. Αυτό προσπαθώ να
μεταδώσω και στον Κώστα. Την μαγεία της αγάπης και της ασφάλειας. Με το να
τον παρακολουθώ. Οι άμυνες μας είναι ψεύτικες. Δεν χρειάζεται να εκθέτουμε τον
εαυτό μας σε πραγματικούς κινδύνους. Τα όπλα του Κώστα είναι ψεύτικα.
Παιδικά. Και όμως δεν μ’ ακούει. Αγωνίζεται ενάντια στην θέλησή μου. Έχω ένα
άσχημο προαίσθημα. Φοβάμαι Αντώνη μ’ αυτό το παιδί.
Αντώνης: Θα φύγουμε τώρα. Ησύχασε. Θα σε περιμένει στο σπίτι. Δεν κοιμάται
αν δεν γυρίσουμε στο σπίτι. Μη φοβάσαι. Τι μπορεί να πάθει εκεί μέσα μόνος του;
Μαίρη: Οι πελάτες έφυγαν όλοι. Είμαστε ελεύθεροι. Τι ωραία καλοκαιρινή
βραδιά. Θέλεις τόσο να την χαρείς.
Αντώνης: Έσπασε το λουκέτο. Φέρε ένα μαχαίρι.
Μαίρη: Μη μείνουμε να φυλάμε το μαγαζί. Κάνε κάτι γρήγορα.
Αντώνης: Είναι απλό. Το διόρθωσα. Έλα πάμε. Κράτα εσύ το κλειδί.
Ένα ισόγειο σπίτι. Ακούγεται στις υδρορροές το νερό που τρέχει μέσα στην
σιωπή. Αιχμαλωτίζονται μες σ την σιωπή οι φιγούρες των περαστικών. Σαν μια
λάμψη κάτω από τα φώτα του δρόμου. Η λάμψη μπαίνει μέσα στο σπίτι. Χαμηλός
φωτισμός. Δυο δωμάτια πολύ στριμωγμένα ανάμεσα σε έπιπλα και αντικείμενα.
Ρούχα και βιβλία του Κώστα. Μια κουρτίνα χωρίζει το μπάνιο. Φαίνεται μια
ντουζιέρα και ένας ραγισμένος καθρέπτης. Μια ανήλιαγη κουζίνα με λαβομάνο
και ένα τραπέζι.
Κώστας: Όλη η μαγεία σκοντάφτει στον χρόνο. Που κυλά τόσο γρήγορα. Δεν
προλαβαίνω να ζήσω. Στριμωγμένος ανάμεσα σε κάτι βαλίτσες με ρούχα που
άφησε η μαμά. Καμιά στιγμή δεν είναι δική μου. Όλες είναι κλεμμένες. Από την
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ακινησία των σπιτιών. Κάτω από τον σκοτεινό ουρανό. Βουβές απεικονίσεις της
μοναξιάς μου. Που τις ζωγράφισα. Με εκτυφλωτικά φώτα και άστρα. Εκεί είναι
όλο το μυστήριο. Θα μου μιλήσουν τα σπίτια; Έχουν κίνηση και ζωή; Η έχουν
μόνο δάκρυα και καθημερινές εργασίες. Όπως τα δάκρυα της μαμάς. Η μαμά δεν
μιλά καθαρά. Συλλαβίζει με δάκρυα. Είναι δυσλεκτική. Το έπαθε από την
τηλεόραση. Τώρα μιλάει μπουκωμένα. Βαριά. Λέει πως το ξεπέρασε. Όταν βρίζει
την τύχη της στο μπαρ 49. Στα μπράτσα του Αντώνη. Είναι μια έκφραση
δύναμης. Ενάντια στην μοναξιά. Εγώ όμως τι να κάνω με τα άλλα σπίτια; Πως θα
τα διαπεράσω; Ο βαρύς ήχος της σιωπής και τα εκτυφλωτικά φώτα στην μεγάλη
λεωφόρο. Από μικρό είναι που μου θυμίζουν τα μεγάλα ερείπια της αγάπης. Που
κουβαλώ εντός μου. Θέλω να τα ξεθάψω. Παιδεύομαι εδώ κάτω από την λάμπα
μου. Όλα αυτά με έχουν συντρίψει. Είναι καιρός να βγω στην λεωφόρο μόνος. Να
θυμηθώ τα ερείπια της αγάπης. Και να νοιώσω την ενηλικίωσή μου.
(Μπαίνουν η Μαίρη και ο Αντώνης).
Μαίρη: Να μην του πεις τίποτα. Καλύτερα όχι. Παιδεύεται. Προσπαθεί να με
υπερασπιστεί. Θα χαρακτηριστεί ένα παραιτημένο άτομο. Πρέπει να αφοσιωθεί
στις σπουδές του. Δεν προλαβαίνουμε. Να χάνουμε καιρό. Δεν Θέλω να μάθει ότι
με χτύπησε ο Αλέκος. Νάτος έρχεται. (Στον Κώστα ) Κώστα έλα κοντά μου
γρήγορα. Πες μου πως πέρασες τη μέρα σου;
Κώστας: Ζωγράφισα κάτι σιωπηλές και βουβές φιγούρες. Δεν μπορούσα να κόψω
την σιωπή και αυτό με πλήγωσε. Δεν είχα κανέναν να μιλήσω. Κάτω από τη λάμπα
τα άστρα μοιάζουν μαγεμένα σήμερα. Δεν μεσολαβούν σπίτια ούτε άνθρωποι.
Είναι όλα ακίνητα. Φοβάμαι τα μεγάλα φώτα. Η μαγεία είναι ψευδαίσθηση. Η
λάμπα μου με διεγείρει στην μαγεία. Μόνο η μεγάλη λεωφόρος είναι φορτωμένη
με τα ερείπια μου. Μόνο εκεί θα βρω την αγάπη. Άσε με να βγω μια νύχτα
μονάχος στην μεγάλη λεωφόρο.
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Μαίρη: Όχι. Αυτό να το βγάλεις από το μυαλό σου. Υπάρχουν επικίνδυνοι
άνθρωποι την νύχτα. Αν θες μπορεί να σε πάει μια βόλτα με την μηχανή ο
Αντώνης. Και ύστερα να ζωγραφίσεις την κίνηση των σπιτιών και των ανθρώπων.
Πρέπει να αφοσιωθείς στις σπουδές σου. Και το σχολείο σου δεν είναι καλό.
Πρέπει να αλλάξεις σχολείο. Δεν την εμπιστεύομαι αυτή τη δασκάλα σου, την κ.
Καίτη. Είναι φοβερά κουτσομπόλα.
Κώστας: Αυτό το φοβόμουν. Σε έπιασε πάλι η υστερία. Συνέχεια τα χρήματα
έχεις στο μυαλό σου. Σε έχουν υπνωτίσει μαμά. Τρέχω πίσω από νεκρά είδωλα. Η
αγάπη κρύφτηκε σε μια γωνιά. Να! Εκεί στον τοίχο. Στην γωνιά. Θα χάσω την
εμπιστοσύνη στον εαυτό μου κυνηγώντας νεκρούς. Με κλείνεις μες στο σπίτι και
θες να εξαλείψεις κάθε κίνδυνο. Η θυσία για αυτά τα χρήματα είναι πολύ μεγάλη.
Δεν μπορώ να την αντέξω. Θα συνεχίσω στο ίδιο σχολείο. Θέλω να πάρω μέρος
στον διαγωνισμό που θα γίνει. Η κ. Καίτη μου είπε πως θα με στηρίξει. Μπορεί να
πάρω και την υποτροφία. Ποιος ξέρει;
Αντώνης: Η μητέρα σου έφαγε ξύλο για να πάρει την διατροφή.
Κώστας: Ω! θεέ μου. Σου το είπα εγώ μαμά Να παραιτηθείς από την διατροφή.
Με κάνεις να νοιώθω τόσο δειλός. Αυτό πια παραπάει. Δεν θα το ανεχτώ. Σύνελθε
μαμά. Πίστεψε και λίγο στην αγάπη.
Μαίρη: Δεν θα παραιτηθώ από το ζήτημα της διατροφής. Αλλιώς δεν θα
μπορέσεις να σπουδάσεις. Αυτή η δασκάλα σου μου φαίνεται επικίνδυνη. Όλη την
μέρα δουλεύω. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω πια. Και εσύ θέλεις να βγεις
στην μεγάλη λεωφόρο. Τι είναι η αγάπη; Δεν έχει σχέση με την υλική ζωή; Πρέπει
να φύγουμε από αυτό το σπίτι. Έλα εδώ. Δείξε μου τι ζωγράφισες. Και θα σε
αφήσω να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό.
Κώστας: Έχω ένα άσχημο προαίσθημα. Δεν μ’ ακούς και θα έχουμε άσχημα
ξεμπερδέματα.
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Μαίρη: Το περίμενα. Τα πρώτα σημάδια της παραίτησης. Αν κάνεις από τώρα
ένα βήμα πίσω; Αργότερα όταν στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου θα
συγκεντρωθούν τόσα προβλήματα. Ποιό θα είναι το αποτέλεσμά σου; Δείξε μου
εδώ τι ζωγράφισες.
Κώστας: Σαχλαμάρες. Αν μ’ άκουγες πραγματικά. Η αγάπη θα είχε θριαμβεύσει.
Και τα μισά προβλήματα θα είχαν λυθεί. Όπως αυτό με την διατροφή. Η το άλλο
με τον διαγωνισμό. Αν μ’ άφηνες μόνο να βγω στην μεγάλη λεωφόρο.
Μαίρη: Αυτό να το βγάλεις από το μυαλό σου. Δείξε μου τι ζωγράφισες.
Κώστας: Την παρθενική σου κίνηση στον κόσμο. Ένα παράθυρο ανοιχτό προς
τον κόσμο.
Μαίρη: Μα τι εννοείς;
Κώστας: Εδώ σε ζωγράφισα μέσα σε έναν ωκεανό από δάκρυα. Τα αποδέχεσαι
τελικά. Ζεις μ’ αυτά μέσα στο σπίτι. Στάζουν από τους τοίχους. Καθώς κοιμάσαι.
Και όταν ξυπνάς ψελλίζεις το όνομά σου καθαρά. Μια καθαρή εντύπωση του
κόσμου. Το παρθενικό σου ταξίδι. Έθαψες την αγάπη. Την κρατώ μες στα ερείπια
μου. Μες στους δρόμους που περπατήσαμε. Άσε με να πάω να την βρω. Να
συναντήσω τη μοίρα μου μόνος. Χωρίς βρισιές και παρακάλια. Μόνο με καθαρή
αγάπη. Και σταμάτα να τρως ξύλο για τη διατροφή. Μου κάνεις χειρότερο κακό.
Μαίρη: Είσαι τόσο επιπόλαιος. Είσαι ένα παιδί ακόμα. Θα κάνεις αυτό που σου
λέω. Για να υποχωρήσω σε κάτι θα σε αφήσω να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό.
Μέχρι να αλλάξεις σχολείο και δάσκαλο. Θα κάνω αυτή την υποχώρηση.
Κώστας: Όλα τρέμουν να σπάσουν. Από μια απειλή. Το φεγγάρι φωτίζει το κρυφό
μονοπάτι. Σε κάλυψε το παράθυρο. Κορδώνεσαι εκεί. Σαν κάτι να κοιτάς. Κάνεις
την αδιάφορη. Όμως στο φώς καθρεφτίζεται η ταραχή της ψυχής σου. Και ο
απέναντι άναψε την λάμπα. Το φως τον διαπερνά. Τώρα θα διασχίσει τον χώρο με
κόπο από τα δάκρυα του. Και κάτι θα πει. Ένα ταξίδι για τα χρόνια που φεύγουν.
Πουλιά και άστρα διαπερνούν το σπίτι. Και αυτός συνεχίζει το ταξίδι του. Τώρα
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βλέπω πως όλα κινούνται. Όλοι χρειαζόμαστε την επικοινωνία. Μόνο που
σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Οι σκέψεις είναι όπλα στα χέρια μας. Και εσύ κρατάς
κάποιο όπλο σήμερα. Σταμάτα να σκέφτεσαι έτσι. Άνοιξε το σπίτι να ’ρθουν
περισσότεροι άνθρωποι. Άσε με και μένα να γνωρίσω τον μεγάλο κόσμο.
Μαίρη: Η καρδιά μου είναι το λημέρι ενός ληστή. Βαδίζω σε ένα τεντωμένο
σχοινί. Δεν με ενδιαφέρει να ισορροπήσω. Ζω κλεισμένη στις ρίζες μου. Αν
κοιτάξω ψηλά είναι τόσο σκοτεινά. Τα άστρα με πληγώνουν. Να κρυφτούν στην
συννεφιά. Απόψε τίποτα δεν έχει ζωή. Σε έχω γεμίσει και εσένα παιδικές θλίψεις
και ενοχές. Σε έχω διαχωρίσει από τους άλλους. Ως το μοναδικό φως. Την
μοναδική γιατρειά σε μια πληγή που κακοφορμίζει. Έβαλα πάνω της ένα πανί.
Τώρα θα τραβήξω το σχοινί. Αν είναι να πέσουμε κάτω, ας πέσουμε όλοι μαζί.
Άρρωστοι και ανήμποροι από τύψεις. Αυτή είναι η απειλή. Αυτό το όπλο θα
χρησιμοποιήσω στο πρόσωπο του πατέρα σου. Θα βγάλει μια κραυγή. Και θα
μου δώσει την διατροφή. Δεν μπορεί τον πόνο.
Αντώνης: Μήπως είσαι ακόμη ερωτευμένη με τον Αλέκο; Για αυτό σε χτύπησε;
Δεν σε νοιάζει να πεθάνει. Αρκεί να πεθάνει στα χέρια σου. Θέλεις να μας
ανατρέφεις όλους στην αγκαλιά σου. Να μας διαφεντεύεις. Έχεις γίνει επικίνδυνη.
Πόσο ακόμη θα πονέσεις τον Αλέκο μέχρι να σου δώσει την διατροφή; Πόσο
ακόμη θα πονέσεις και εμένα; Για να βρείς μια ηδονή να ασχολείσαι την νύχτα;
Χρησιμοποιείς τον Κώστα σαν βόμβα στα χέρια του Αλέκου. Και όμως έχει
μεγαλώσει. Ζητάει την ελευθερία του και την επικοινωνία του με τους άλλους.
Σταμάτα να τον διαχωρίζεις από τους άλλους. Δεν είναι η παρηγοριά σου. Είναι
ολόκληρος άντρας πια.
Κώστας: Είσαι ασυλλόγιστος. Η μαμά δεν είναι έτσι. Εσύ της προβάλλεις για
ζήτημα ουσίας καθετί μικρό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με τα ουρλιαχτά σου και με
τους πονοκεφάλους σου. Χρειάζεσαι κάποιον να σε βγάλει από την κάμαρά σου.
Κάνει κάθε προσπάθεια. Όλοι προσπαθούμε να βρούμε μια ηδονή. Μην κάνεις
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λοιπόν το θύμα. Γιατί εσύ έμαθες την μαμά να κλαίει. Εσύ έφερες ενώπιον μας
όλα τα βλέμματα από το μπαρ 49. Εσύ έμαθες την μαμά να κρατάει ένα μαχαίρι.
Και εκείνη το έδωσε σε εμένα. Όμως εγώ το έβαλα στην θήκη του. Μπορώ να τα
βγάλω πέρα με τις θλίψεις και τις ενοχές μου. Διαπερνώ το σκοτάδι και το φως με
το ίδιο κουράγιο. Χωρίς ουρλιαχτά. Και αν η μαμά το θέλει να γίνουμε
συνωμότες δεν θα της χαλάσω το χατίρι.
Μαίρη: Αντώνη μη μου μιλάς έτσι μπροστά στο παιδί. Όλοι οι έρωτες μου ζουν
θαμμένοι σε ερημικά ακρογιάλια. Εκεί ενηλικιώθηκα. Είναι ωραία τη νύχτα. Μα
την αυγή μένει μόνο η ταραχή. Δεν ασχολήθηκα εγώ ποτέ με την ανατροφή σου.
Όπως βλέπεις με την ανατροφή του Κώστα ασχολούμαι. Εσύ ζηλεύεις σαν μικρό
παιδί.
Αντώνης: Άρχισες πάλι τις νεκραναστάσεις σου. Είσαι μια πραγματική απειλή.
Και για μένα και για τον Αλέκο. Με αυτά τα σχέδια με κρατάς στην αγκαλιά σου.
Δέσμιο. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να έχεις ένα σχέδιο. Χωρίς να κρατάς ένα
όπλο. Τώρα έβαλες και τον Κώστα στην συνομωσία. Κουράστηκα. Θα πάω μέσα
να ακούσω μουσική. Εγώ φταίω που ανακατεύομαι.
Μαίρη: Έφυγε. Το παράθυρο θα στάξει αίμα από την πίεση μου. Μπαρούτι και
απειλές. Νόμιζα πως μόνο εγώ είχα το δικαίωμα να απειλώ. Μα πότε θα
σωπάσουν όλοι επιτέλους; Πρέπει να γίνει κάτι θεαματικό; Μα δεν έχω γίνει ήδη
θέαμα μέσα στην νύχτα; Καλά το είπες Κώστα. Ψάχνουν όλοι για κάτι θεαματικό.
Μόνο εσύ Κώστα κάθεσαι και τα σκέφτεσαι. Σε βάρυνα με τόσα πολλά. Γιατί
σκοτίζεσαι; Γιατί δίνεσαι τόσο πολύ; Τα ίδια κάνεις και στο σχολείο σου; Και
όμως είναι από τα χειρότερα σχολεία που υπάρχουν. Αυτή η δασκάλα σου η κ.
Καίτη δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα. Και όμως της έδειξες εμπιστοσύνη.
Αυτό κατάλαβα σήμερα. Γιατί Κώστα; Δεν σου είπα να μην αφήνεσαι;
Κώστας: Και τι να κάνω; Να πηγαίνω εκεί και να μην κάνω τίποτα; Εγώ κάτω από
την πίεση των πραγμάτων τα εκμυστηρεύτηκα όλα στην κ. Καίτη. Με βοηθάει να
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ζωγραφίζω. Είναι τόσο δροσερό το καλοκαίρι. Αγγίζουμε με ταραχή τον ήλιο που
δύει. Όταν σβήνει το φως του σν τάξη τα νεύρα μου είναι τεταμένα. Μοιάζει με
θάνατο των αισθήσεων. Ούτε που την βλέπω μπροστά μου. Ακούω την φωνή της
σαν μια ηχώ. Σαν μια ακρόαση. Μαζί με τα βατράχια έξω στο νερό. Η οροφή
στάζει και εκείνη κλαίει. Η πανδαισία των λουλουδιών με μαγεύει. Έτσι περνάω
τον καιρό μου στο χειρότερο σχολείο του κόσμου.
Μαίρη: Μάλλον για σένα κλαίει. Που πασχίζεις. Θα γίνεις νευρωτικός. Μετά
κάποιον ρόλο θέλει να παίξει και αυτή. Δεν μπορεί να αφήσει και το
κουτσομπολιό. Τώρα θα αρχίσει να μιλάει. Πολύ αργά για να σε προστατεύσω.
Έτσι όπως τα κατάφερες. Πήγαινε τώρα κα ι βγάλε τα πέρα. Και αν τα βγάλεις
πέρα θα σε αφήσω να βγεις στην μεγάλη λεωφόρο.
Κώστας: Είχε δίκιο λοιπόν ο Αντώνης. Με χρησιμοποιείς ως όπλο για να πάρεις
την διατροφή.
Μαίρη: Φυσικά και θα την πάρουμε την διατροφή. Γιατί πρέπει. Δεν έχω πια
ψευδαισθήσεις. Και άσε τον Αντώνη να λέει ότι θέλει. Με έχει κουράσει και αυτός
ως εκεί που δεν παίρνει.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΚΗΝΗ
Ένα προαύλιο σχολείου. Το ξωκλήσι πέρα στο βουνό φαίνεται μετέωρο στον σκοτεινό
καιρό. Αρχίζει να βρέχει. Στα σκοτεινά παράθυρα σε μια γωνιά κρεμασμένα ρούχα. Η κ.
Καίτη περιμένει με αγωνία τον Κώστα. Μια στάλα ιδρώτας τρέχει στο μέτωπο της. Είναι
γερά σφιγμένη στο παλτό της. Στέκεται όρθια κάτω από ένα υπόστεγο και έχει ανάψει μια
φωτιά. Η σκουριά από ένα παλιό μηχανάκι απλώνεται με την βροχή. Μια μάντρα γύρω από
το προαύλιο. Ένα ψηλό κυπαρίσσι, παπαρούνες και ένας σκύλος παίζει εκεί τριγύρω. Ο
Κώστας έρχεται με ανάλαφρο, επιπόλαιο ύφος αλλά όχι αδιάφορο. Φοράει ένα χάρτινο
καπέλο για την βροχή.
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κ. Καίτη: Άλλαξε ο καιρός προς την σκοτεινιά. Μια νεκρή γραμμή στο χώρο
συνορεύει με το ξωκλήσι και με την μαντρωμένη αυλή. Τί μας έμεινε; Παγωμένο
νερό, ικεσία και σιωπή. Καμπάνες από τον ουρανό και ατέλειωτη βροχή.
Προσπαθώ να γεμίσω αυτή τη σιωπή μαζί σου. Τη ρυπαρότητα και την ακινησία.
Βρίσκομαι μαζί σου σε έναν θάλαμο αναμονής. Στο προαύλιό μας. Θα ’ρθουν και
οι άλλοι. Μην ξεχνάς την ιεροτελεστία της αγάπης. Έτσι αναθρέφω τους μαθητές
μου. Τα συναισθήματα έχουν όρια. Μα εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Ζωγραφίζεις σαν να χορεύεις. Με ένα φτηνό καπέλο στο κεφάλι. Και ένα φτερό.
Βουβά τοπία και αγάλματα. Έπιασες μες στη χούφτα σου τα χελιδόνια και θα τα
πνίξεις. Και την ευτυχία μου. Τι ρυπαρότητα! Πέρασαν από εδώ τόσα κορμιά.
Μας άφησαν τα φιλιά και τις ανάσες τους. Πρέπει να καθαρίσουμε. Θέλω να δω
την ορμή της νιότης σου επιτέλους. Για να χαρώ και να μπορέσω να σε
αξιολογήσω. Κουνήσου. Στέκεσαι εκεί σαν πέτρα. Που δεν κυλά. Σαν άστρο που
θα δύσει στην θάλασσα. Παθητικός.
Κώστας: Τα άστρα ξεφούσκωσαν στο νερό. Σαν να είναι από άχυρο. Τι ταξίδι να
κάνουμε τώρα όταν υπάρχει ένα απαγορευτικό σήμα στην αυλή; Το νερό θα
τρέξει σαν χείμαρρος μόλις βγει ο ήλιος. Δεν μπορώ πια να κοιτάξω πίσω. Στο
παιδικό μου παρελθόν. Μοιάζει με θανατηφόρο ατύχημα τώρα το ταξίδι μου στην
μεγάλη λεωφόρο. Απλώθηκε στον καθρέπτη της ψυχής μου ένα μεγάλο είδωλο.
Το είδωλο της ευτυχίας σας. Περιμένετε κάποιον να σας αγαπήσει; Ή θέλετε να με
οδηγήσετε έτσι με επιτυχία στον διαγωνισμό; Τώρα στον νου μου όλα αυτά
ξεθώριασαν. Και ο διαγωνισμός μού φαίνεται κάτι ξεχασμένο. Ένας αρχαίος
διαγωνισμός.
κ. Καίτη: Δεν είχα τον τελευταίο καιρό να κάνω τίποτα. Πλάι στο τζάκι
φαντάσματα της ευτυχίας. Το τοπίο έγινε γκρίζο και μικρό. Δεν μπορούσα να το
διαπεράσω. Όλοι με αποπαίρνετε. Βλέπεις εγώ είμαι οπισθοδρομική. Ο καιρός με
προλαβαίνει και με αρνείται. Αλλά εγώ είμαι μια σειρήνα. Ουρλιάζω μες στα αυτιά
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των ανθρώπων. Και τους ξυπνώ τις ορμές τους. Την κίνηση της ζωής την
παρακολουθώ πρώτη από όλους. Και την εξέλιξη. Για αυτό και έχω μια θέση σε
ένα μοντέρνο σχολείο. Αν δεν σε συγκινώ να μου το πεις. Μπορείς να προφέρεις
καθαρά αυτό που είσαι; Ή τρεμουλιάζεις; Από κάποια καθίζηση. Η συγκίνησή σου
πιάστηκε σε μια τανάλια. Κάποιος αλλοίωσε το όνομά σου. Και η μαμά σου δεν
έπαθε δυσλεξία από την τηλεόραση. Τρεμουλιάζει και εκείνη σαν το ψάρι. Εγώ
χθες ταξίδεψα με το αυτοκίνητο. Κολλημένο το φως και το πρόσωπό μου στο
τιμόνι. Είδα το πρώτο άστρο του ήλιου. Το χρυσάφι της λεύκας. Το μοναστήρι με
μια στραβή κεραία ικέτευε τον ουρανό. Θα μπορούσαμε να ικετεύσουμε για την
αγάπη. Να περιμένουμε. Να φωλιάσει μες στα δέντρα μας. Στη μάντρα μας. Στην
αυλή μας. Να ποτίζουμε καθημερινά το δέντρο της αγάπης μέχρι να ψηλώσει.
Αυτή η ιδέα μου ήρθε ξαφνικά.
Κώστας: Όχι βέβαια. Είχε δίκιο η μαμά μου πως είστε επικίνδυνη. Προσπαθείτε
να με κλείσετε σ’ ένα πυργόσπιτο. Δεν θέλω να περιμένω. Τίποτα. Και γιατί πρέπει
να δείτε την ορμή της νιότης μου; Διαφορετικά η ζωγραφική μου μοιάζει μ’ ένα
χτικιό; Πως τολμάτε να το λέτε αυτό; Τα φαντάσματα της ευτυχίας φέρνουν
αγωνία. Σέρνουν έναν ύπουλο εαυτό. Την σπορά μιας διωγμένης αγάπης. Μια
λανθάνουσα τρυφερότητα που εύκολα γίνεται αμαρτωλή. Τι σκληρό. Να μείνω για
πάντα εδώ. Δεν θέλω να φορτωθώ ένα είδωλο. Η ζωγραφική μου δεν απευθύνεται
σε είδωλα. Ζωγραφίζω θέματα απλά που σχετίζονται με τη ζωή μου. Γιατί αυτό με
κάνει χαρούμενο και μου επιτρέπει να φαντάζομαι ένα καλύτερο αύριο. Και τι
είμαι εγώ να σας θυμίζω την ευτυχία σας; Κανένας λαχνός; Γκρεμίζω τώρα το
είδωλο που χτίζεται ανάμεσά μας. Όσο και αν εσείς το βρίσκετε χαρούμενο. Εδώ
μέσα. Στην αυλή του σχολείου.
κ. Καίτη: Εσύ έχεις ένα φάντασμα χειρότερο που σε στοιχειώνει. Χειρότερο και
από το φάντασμα της ευτυχίας. Τα αρχαία ερείπια τρέχουν μες στο νερό και
ύστερα ποτίζουν με χόρτα και βρομιά τη ζωγραφική σου. Λουλούδια και δέντρα
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μοιάζουν με ένα αγκάθινο στεφάνι. Λυπημένο και μεταφυσικό είναι το φως. Έχεις
ταλέντο βέβαια. Μα είσαι άκαμπτος. Δεν έχεις ορμητικότητα. Και αυτό μπορεί να
σε πάει συναισθηματικά πίσω. Σε δάκρυα και προσευχές και άλλα οπισθοδρομικά
πράγματα. Που δεν αρέσουν στον διευθυντή μας για τον διαγωνισμό. Βλέπεις
εκείνος μου είπε να ανιχνεύσω τι συμβαίνει με τον κάθε μαθητή, Για παράδειγμα η
μαμά σου δεν νομίζω να κάθεται να κλαίει. Έχει χρόνο; Εσύ τη ζωγράφισες όμως
μέσα σε έναν ωκεανό από δάκρυα. Και γιατί παρακαλώ ζωγραφίζεις συνέχεια τη
μαμά σου; Δεν σε ενδιαφέρουν θέματα από την κοινή μας ζωή στο σχολείο; Ή
άλλα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος; Και τη Ντίνα γιατί την απέρριψες; Αυτή
είναι ερωτευμένη μαζί σου. Μόνος σου θα βγεις στην μεγάλη λεωφόρο; Τι με
κοιτάς μουγγός σαν άγαλμα;
Κώστας: Μπορεί λοιπόν να με στοιχειώνει το φάντασμα της αποτυχίας. Να το
έχω κληρονομήσει από τη μαμά μου. Μπορεί κάτι που δεν το ξέρω ακόμα. Εσείς
όμως γιατί γίνεστε πιεστική; Τι θέλετε να κερδίσετε; Τόσο εύκολα χαρίζεστε σε
όλους; Όλοι οι διαγωνισμοί τόσο βαρετοί είναι; Και στην σχολή καλών τεχνών
τόσο βαρετά θα είναι; Θέλω να ενηλικιωθώ. Μόνος μου. Πριν καθηλωθώ στα
παιδικά μου όνειρα μ’ όλα αυτά. Θα βγω στην μεγάλη λεωφόρο. Εκεί είναι
θαμμένα τα συντρίμμια της αγάπης. Θα ψάξω να τα βρω. Τα αποθέματα της
αγάπης μου είναι αρκετά. Δεν χρειάζομαι βοηθό. Δεν θέλω την Ντίνα μαζί μου.
Είναι μεγάλη θεατρίνα. Και να μ’ αφήσετε ήσυχο και εσείς και τα είδωλα της
ευτυχίας και της επιτυχίας, Έλεος μ’ αυτόν τον διαγωνισμό. Ένας σχολικός
διαγωνισμός είναι. Παρουσιάζετε τον εαυτό σας σαν να επιτελεί κοινωνικό έργο.
Και όμως είστε μια απλή δασκάλα.
κ. Καίτη: Κώστα, συγχώρεσε με. Δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν ξέρω και εγώ γιατί
λέω μερικά πράγματα. Από ανάγκη να επικοινωνήσω, Σε περίμενα με αγωνία.
Αλλά τελικά σε πλήγωσα.
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Κώστας: Όχι εγώ δεν πληγώθηκα και πολύ. Αλλά η μαμά μάλλον θα λυπηθεί όταν
τα μάθει όλα αυτά.
ΠΕΜΠΤΗ ΣΚΗΝΗ
Στο σπίτι της προηγούμενης σκηνής
Κώστας: Ο δρόμος άνοιξε προς την πλατεία. Πάνω στο βουνό έσβησαν τα γκρίζα
φώτα. Κάτω από την συννεφιά φάνηκε μια μουριά. Οι σκέψεις μου για τον καιρό
και τον χρόνο κάτω από την λάμπα. Τώρα δεν είχαν πια ισχύ. Ο καιρός κόπηκε.
Σκοτείνιασε και η πλατεία άδειασε. Το πρόσωπο της κ. Καίτης μου φάνηκε
ξεθωριασμένο. Το ίδιο και τα γκρεμισμένα σπιτάκια στο προαύλιο. Είδα τον
εαυτό μου στην κάμερα του σχολείου και έμοιαζα παγωμένος σαν άγαλμα.
Κρατήθηκα από το κυπαρίσσι. Έτρεχε νερό. Ένα απαγορευτικό σήμα απλώθηκε
στην καρδιά μου. «Μην κοιτάς την κάμερα», μου είπε η κ. Καίτη. «Είναι μόνο η
επιφάνεια των πραγμάτων. Τι γυρεύεις στου κόσμου το παζάρι σήμερα εσύ; Ένας
άγιος;» Ο ουρανός, το ξωκλήσι και το κυπαρίσσι παρέλασαν πάνω από το κεφάλι
μου. Ένας άγιος κατοικεί στους δρόμους σήμερα. Δεν φωνάζει μέσα από τα
δεσμά του. Αυτό είναι χειρότερο. «Μη στέκεσαι σαν άγαλμα», μου είπε η κ.
Καίτη. «Μη φοβάσαι το απαγορευτικό σήμα. Φοβάσαι τη μοίρα σου».
Ζωγράφισα κάτι βουβές απεικονίσεις του κόσμου. Οι σκέψεις μου είχαν μείνει
κάτω από τη λάμπα μου. Και τις κρατούσα. Εκείνη μου είπε πως οι ζωγραφιές
μου πρέπει να αποκτήσουν κίνηση. Ύστερα χάθηκε στο γκρίζο δείλι. Το ξωκλήσι
έμεινε εκεί. Στον μαβί ουρανό. Όταν η βροχή σταμάτησε.
Μαίρη: Έμεινες παγερός. Γιατί είχες τις σκέψεις σου στο προσκέφαλό σου. Και
την τσάντα σου στον ώμο. Ο αγώνας σου να ανέβεις στην επιφάνεια έγινε μέσα σε
ένα φανταστικό τοπίο. Και δεν είδες ούτε τους χαρταετούς, ούτε τα σπίτια, ούτε
τις σημαίες στην πλατεία. Χαμήλωσε και το βουνό. Μες στο νερό. Από τον
σκοτεινό καιρό. Δεν είδες καθαρά. Η φωνή της κ. Καίτης απλώθηκε σαν σύρμα.
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Δίχως σώμα. Από μια άλλη εποχή. Ντυμένη στα κοράλλια από τα ταξίδια της.
Ξύπνησαν φαντασιώσεις και το παιχνίδι της τυφλόμυγας. Ένα τοπίο άλλο κάτω
από των δέντρων τα κλαδιά. Κόψε των δέντρων τα κλαδιά. Κόψε την σιωπή. Η
φωνή της καταγράφεται σαν φονικό. Ηχοχρώματα επιπλέουν στο νερό. Το
φανταστικό τοπίο χάθηκε κάτω από την απόλαυση της φωτιάς. Ξεπλύθηκε από το
νερό. Λουλούδια πλάι στην φωτιά. Πιο κοντινός ο ουρανός. Εκείνη ξεφοβήθηκε
και θέλησε να σε πλησιάσει. Στην επιφάνεια ο ήλιος και τα σπίτια. Το απόγευμα
στην αυλή έμοιαζε με χάραμα. Το φανταστικό τοπίο έμοιαζε με όνειρο. Μα εσύ
επέμενες να το διηγηθείς. Κάτω από τα κλαδιά των δέντρων επικίνδυνα
λαχανιάσματα. Συγκινήσεις και λόγια συγκεχυμένα. Η κ. Καίτη κουβάλησε το
φανταστικό τοπίο. Και έφυγε από την φωτιά. Σε βασάνισε. Όμως εσύ αποφάσισες
να την συγχωρέσεις. Γιατί αυτό;
Κώστας: Η εικόνα του Μανώλη ήρθε τόσο κοντινή σε μένα ξαφνικά. Με το που
τον είδα στην αυλή. Με σκισμένα ρούχα και ξυρισμένο κεφάλι. Η κοντινή τριβή μ’
ένα βάσανο φέρνει την συγχώρεση. Όταν είδα τον Μανώλη τόσο απελευθερωμένο,
γέμισα με αισθήματα συγχώρεσης για την κ. Καίτη. Το φονικό δεν μ’ ενδιέφερε
καθόλου. Ήθελα μόνο να καταγράψω το σύμπλεγμα που έφερε. Τα λαχανιάσματα
κατά την επαφή. Η προσπάθεια μου να κρατηθώ στην επιφάνεια ήταν εύκολη και
λαθεμένη. Και την απέρριψα. Ήμουν χαρούμενος όταν είδα τον Μανώλη να
επιστρέφει κοντά μας. Ύστερα από τον απόκληρο βίο του. Πράγματι αυτό το
παιδί γυρνούσε μόνο του, γύρω από τη μάντρα μας και το πηγάδι με τις σύριγγες
στο νερό. Κάτι ήθελε να εκδικηθεί. Μα τον είχαμε ξεχάσει. Η φωνή του
ακουγόταν ξεχαρβαλωμένη και σκοτεινή. Σαν να έμπαινε ο δρόμος και το κλειστό
μονοπάτι. Μέσα του ήθελε να κρυφτεί. Μα ακουγόταν οι σπασμένες νότες σαν τον
απόηχο ενός σφραγισμένου παραδείσου. Ήταν ενοχλητικό. Τον είχαμε ξεχάσει.
Δεν ήξερε που να κρυφτεί. Ζούσε ένα μαρτύριο. Μα εκείνη την μέρα είχε
ετοιμάσει την επανάσταση του. Πρώτος είδε το φονικό και το φανταστικό τοπίο
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στην κάμερα. Το κατέγραψε όλο στο κορμί του. Το ζούσε με την ψυχή του. Οι
ζωές των μαθητών άρχισαν να ξετυλίγονται μέσα του. Η ζωή του σχολείου. Ο
Μανώλης γύρισε κοντά μας. Η κ. Καίτη το κατάλαβε και του έδωσε σημασία
επιτέλους. Ύστερα του είπε: «έλα κοντά μου Μανώλη. Πες μου γιατί αυτά τα
αίματα στο κεφάλι σου και τα σκισμένα ρούχα; Τι ετοιμάζεις σήμερα;». Και αυτός
ανέβηκε πάνω σε ένα θρανίο και είπε: «Δεν μπορούσα να δω την εξέλιξη. Δεν
μπορούσαν έτσι να υπάρχουν επόμενες στιγμές. Όλα ξεγλιστρούσαν στα χέρια
μου. Έσπασα τους νόμους του σχολείου. Και ήθελα να εκδικηθώ. Έραβα και
ξήλωνα μόνος μου στο σπίτι μου. Στην πικρή χολή μου πάνω δεν βρήκα κανέναν.
Όλοι οι μαθητές έφυγαν. Και στο χαλί μου ξάπλωσε ένα σιχαμένο ερπετό. Αυτό
με εμπόδιζε. Έπρεπε να το ξεφορτωθώ. Μα το σιχαινόμουν. Και το φοβόμουν.
Κοιτούσα το ρολόι μου. Να δω αν έχω χρόνο. Να το ξεφορτωθώ στο βουνό. Μα
ο δρόμος μακρύς και η αγωνία μεγάλωνε. Τελικά ξεδιπλώθηκε το μυστήριο.
Πήρα κάτι γράμματα από αυτόν που κρατούσε κλεισμένη την αγάπη. Αυτόν τον
σκότωσαν. Πέθανε. Το ερπετό ήταν ένα όνειρο μου. Το ίδιο και ο απόκληρος
βίος μου. Ξαφνικά μπορούσα να δω την εξέλιξη. Κράτησα τα γράμματα.
Κράτησα τον καιρό. Το φονικό και το φανταστικό τοπίο. Το κορμί μου είναι από
μπρούτζο. Και το πρόσωπο μου από χνούδι απαλό. Μπορεί να γίνω ηθοποιός». Η
κ. Καίτη μετά την επανάστασή του τον αγκάλιασε και τον δέχτηκε στο σχολείο
ξανά με δάκρυα στα μάτια. Το ίδιο έκανα και εγώ με θαυμασμό για τον Μανώλη,
μια και δεν είχα κάνει καμία επανάσταση ποτέ μου.
Μαίρη: Πότε έγιναν όλα αυτά; Ποιός σκότωσε αυτόν που κρατούσε την αγάπη;
Το κατάλαβε όταν είδε το φονικό; Η κ. Καίτη έκανε το φονικό; Πότε πρόλαβε και
τα κατέγραψε όλα αυτά στην κάμερα; Είναι μεγάλος δρόμος και βασανιστικός.
Ένας σταυρός. Για να διαλέξετε ένα επάγγελμα σε αυτό το σχολείο; Και κάτω από
την αδιαφορία της κ. Καίτης ένας μαθητής γυρνούσε σαν τον απόκληρο; Και δεν
μπορούσε να δει την εξέλιξη; Νεκρά χρόνια και χαμένα σε αυτό το σχολείο.
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Καλά σε είπε άγιο η κ. Καίτη. Θα πάρω τηλέφωνο τον πατέρα σου. Πρέπει να
αλλάξεις σχολείο. Ο πατέρας σου και η δασκάλα σου μπήγουν τα νύχια τους
βαθιά μέσα μου. Μα το ίδιο θα κάνω και εγώ. Φτάνει πια. Αρκετά τους ανέχτηκα
όλους.
Κώστας: Φτάνει μαμά αυτή η βία. Δεν βλέπεις τίποτα. Όταν τυφλώνεσαι από τα
λεφτά. Δεν προλαβαίνω και εγώ κάτι να δω. Κάτι να πω. Για τη γιορτή μας που
ακολούθησε. Φοβάσαι ότι δεν θα κάνω τίποτα. Από το σχολείο αυτό. Όμως είναι
νωρίς ακόμα. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
Μαίρη: Προσπαθώ να σε απαλλάξω. Από τον σταυρό αυτό. Είναι νωρίς ακόμα.
Αργότερα δεν θα έχεις κουράγιο. Θα κουραστείς. Όπως και εγώ. Πες μου για την
γιορτή σας. Απομακρύνεσαι από εμένα Κώστα. Πρέπει να φύγεις από αυτό το
σχολείο.
Κώστας: Κάποια παιδιά απάντησαν με φωτιές. Φιλιόντουσαν τα ζευγάρια γύρω
από τις φωτιές. Η κ. Καίτη έπαιξε κιθάρα και τραγουδήσαμε. Το απαγορευτικό
σήμα έγινε μια γραμμή στον ουρανό. Και ταξίδευε πάνω από τα κεφάλια μας. Τα
άστρα ξέπνοα. Χορεύαμε με την ψυχή μας. Ήμουν κοντά όσο ποτέ στο παιδικό
μου όνειρο. Ένα όνειρο ασχημάτιστο. Θα μεταλλασσόταν με τον καιρό. Με τις
εμπειρίες μου. Και αυτές ήταν οι πρώτες εμπειρίες από την ενηλικίωση μου. Είχα
μπροστά μου όλο τον καιρό. Μα όταν ξάπλωσα ιδρωμένος στο δάπεδο είδα κάτι.
Ότι από ψηλά στον ουρανό θα μου επέστρεφαν ξανά. Οι ζωγραφιές μου, ο χορός,
το απαγορευτικό σήμα. Με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Σαν ένα βάσανο για την
ενηλικίωσή μου.
Μαίρη: Η Καίτη φταίει. Που σου έβαλε λόγια για μένα. Που σου είπε πως εγώ
δεν μπορώ να στηρίξω τις σπουδές σου. Δεν θα σε αφήσω να σηκώσεις αυτόν τον
σταυρό. Θα πάρω τηλέφωνο τον πατέρα σου.
Κώστας: Όχι άλλη βία μαμά σε παρακαλώ.
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Μαίρη: (μιλάει στο τηλέφωνο) Έλα Αλέκο. Θέλεις να ζήσεις. Ναι. Έχεις
πνευμονία. Φαίνομαι οργισμένη και εκπέμπω σήματα από τον ουρανό. Δεν
κινδυνεύω εγώ. Ο Κώστας. Μια ξαφνική συννεφιά. Κρατάει το στόμα του κλειστό
και όλο αφηγείται ιστορίες για αργότερα. Η συννεφιά απλώθηκε πάνω στο άδειο
τραπέζι, πάνω στο άδειο σπίτι. Και αυτός δεν μιλά. Βουβάθηκε. Σύριγγες στο
κλειστό πηγάδι. Επισκέψεις της αστυνομίας στο σχολείο του. Ελίσσεται ανάμεσα
στα δέντρα του κήπου και τα άλλα παιδιά. Επικοινωνεί με τα πουλιά. Μένει
βουβός. Βασανίζεται μέσα στην κλειστή μάντρα. Πλάθει όνειρα κάτω από τα
άστρα. Η δασκάλα του τα εξιχνιάζει με έναν ανακριτικό φακό. Τον πιέζει να
διαλέξει κάποιο επάγγελμα. Να πετύχει στον διαγωνισμό. Του λέει πως δεν μπορώ
να στηρίξω τις σπουδές του. Αυτός στέκει βουβός. Δεν ξέρω τι θέλει να επιτύχει με
αυτό. Μου είπε πως το απαγορευτικό σήμα θα απλωθεί και στις πλατείες και αυτές
θα ερημώσουν. Και όταν θα γυρίσει μια μέρα στο σπίτι του θα είναι όλα
διαφορετικά. Θα είναι πια για αυτόν πολύ αργά. Δεν προσπαθώ να σε πεθάνω. Δεν
μπήγω τα νύχια μου μέσα σου. Φυσικά και θα πάρω τη διατροφή. Ναι, βέβαια, να
ησυχάσεις. Πριν πεθάνεις και εσύ. Ούτε εγώ θέλω να σε ξαναδώ. Χίλια χρόνια.
Κώστας: Φτάνει αυτή η βία. Πήρες επιτέλους την διατροφή. Φυσικά και θα
παραμείνω βουβός. Περίμενα να βγω στην μεγάλη λεωφόρο. Να με συντρίψουν τα
μεγάλα φώτα και η κίνηση των δρόμων. Η αγάπη θαμμένη στα χαλάσματα. Μα τα
συνέτριψες όλα εσύ. Ναι είμαι ένα βουβό πρόσωπο. Θα μιλήσω όποτε το θέλω
εγώ. Θα βγω. Θα πάω στην μεγάλη λεωφόρο. Και ύστερα θα περάσω από το σπίτι
του Μανώλη. Σε αυτό το σχολείο έζησα τις πιο πολύτιμες εμπειρίες της ζωής μου.
Μαίρη: Πήγαινε. Τώρα έχεις ωριμάσει. Μπορείς να βγεις μονάχος. Μα δεν
χρειάζεται να βιάζεσαι πια. Έχω φροντίσει για τις σπουδές σου. Κάποτε θα μου
πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Κώστας: Πηγαίνω. Μα πρώτα άσε με να ετοιμαστώ.
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