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Η Κατερίνα Καζολέα σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακό  στην Ιστορία Τέχνης και την Κλασική 

Φιλολογία στη Γερμανία, Πανεπιστήμιο Regensburg.  Εργάστηκε στο 

Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας.   Τα  θεατρικά της έργα  

δημοσιεύονται ελεύθερα για ανάγνωση στην ιστοσελίδα katerinakazolea.gr 

 
     

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937508527   
e-mail:  katerinakazolea@gmail.com     
 
 
 

*** 
 
Το έργο γράφτηκε στα πλαίσια της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής 
του Θεάτρου Πορεία (Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020)  με εισηγητές  τους  
Θανάση  Τριαρίδη  και Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. 
 

 
 
Το θεατρικό έργο  “Η δαμασκηνιά”  της  Κατερίνας Καζολέα  διανέμεται 
ελεύθερα στο διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακού βιβλίου υπό άδεια Creative 
Commons BY_NC_ND  
 
[Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα] 

 
*** 

 
Εξώφυλλο:  Βασίλης Κουτσογιάννης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μεταφέρει τo παρόν θεατρικό  έργο στη σκηνή, 

παρακαλείται να επικοινωνήσει πρώτα με την συγγραφέα. 

https://katerinakazolea.gr/
mailto:katerinakazolea@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el?fbclid=IwAR2AAIplYxCj3U_MhgspHQtpt0lL2ijzQZJzlD-cZth_sV-4ghe29-usnIc
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el?fbclid=IwAR2AAIplYxCj3U_MhgspHQtpt0lL2ijzQZJzlD-cZth_sV-4ghe29-usnIc
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Πρόσωπα 

 

Βιβή (λαντζέρισσα),  Λορέττα (κόρη της λαντζέρισσας), Λέανδρος (ναυτικός),  

Σέργιος (σιδηροδρομικός),  Αλφρέντο (νταλικιέρης). 

 

 
Περίληψη 

Περνώντας μέσα από το μπαρ χαρτοπαιξίας και κρασοκατάνυξης  επιστρέφει 

από το σχολείο η Λορέττα, η κόρη της λαντζέρισσας, που μένει στο πίσω 

διαμερισματάκι.  Οι τρεις συνταξιούχοι θαμώνες (ναυτικός, σιδηροδρομικός 

και φορτηγατζής)    παρακολουθούν  το χαριτωμένο κορίτσι καθώς μεγαλώνει.  

Προσπαθούν με τις ιστορίες τους να την εντυπωσιάζουν. Τής διηγούνται 

περιστατικά από τη ζωή και τα ταξίδια τους σε μια ωραιοποιημένη εκδοχή. 

Μεταξύ τους γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σκληρή. Όταν 

κάποια στιγμή  μαθαίνουν πως η κοπέλα ετοιμάζεται να φύγει για σπουδές στην 

πόλη κάνουν τα πάντα για να την αποτρέψουν.  

 

 

***** 

 

 

 

 

Βιβή,  40 χρ., λαντζέρισσα στο καφέ-μπαρ  «Σειρήνα» (ομορφούλα, 

ερωτεύσιμη).  Ζει με την κόρη της Λορέττα  σε ένα πίσω δωμάτιο.   

Λορέττα,  16- 17 χρ., μαθήτρια λυκείου.                                     

 

Λέανδρος,  συνταξιούχος ναυτικός, 50 χρ.                                        

Σέργιος, συνταξιούχος σιδηροδρομικός, 60 χρ.         

Αλφρέντο, φορτηγατζής, 55 χρ. 

 

Ελισσαίος, ιδιοκτήτης του καφέ-μπαρ «Σειρήνα», ναυτικός που έχει μπαρκάρει 

και δεν εμφανίζεται.  Έχει αφήσει ατύπως τον συνταξιούχο ναυτικό Λέανδρο 

να κάνει  έναν υποτυπώδη έλεγχο στο μαγαζί.   
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ΣΚΗΝΗ  ΠΡΩΤΗ 

(ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ  ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΟΥ)  

 

Το καφέ-μπαρ μοιάζει να βρίσκεται στη μέση του πουθενά. Στην πραγματικότητα είναι 
στην άκρη μιας μικρής επαρχιακής  κωμόπολης.  Από το ανοιχτό παράθυρο εισβάλλει 
στην αίθουσα  ένα μεγάλο κλαδί δέντρου. Κάποια φύλλα κινούνται από ελαφρύ αεράκι. 
Σε ένα τραπέζι κάθονται ο σιδηροδρομικός και ο φορτηγατζής  πίνοντας καφέ. Είναι 
προχωρημένο μεσημέρι. Υπάρχει φως ηλίου έξω από το παράθυρο.  

Ο ναυτικός κάθεται με την λαντζέρισσα σ’ ένα τραπέζι κι εκείνη τού δείχνει 
λογαριασμούς και αποδείξεις.  

ΒΙΒΗ:  Ορίστε!  Τις βρήκα τις αποδείξεις.  

Ο άντρας τις κοιτάζει. 

Η λαντζέρισσα τραβάει από το πάκο μια απόδειξη και την βγάζει έξω.  

ΒΙΒΗ:  Αυτή δεν είναι. Είναι από το μαγαζί με τις βαλίτσες.  

…Μα να φύγει έτσι;! Θα πήγαινα μαζί της  να βοηθήσω.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Σιγά μην πήγαινες μαζί της. Πώς θα έκλεινες το μαγαζί;  

ΒΙΒΗ: Θα το κλεινα για δυό τρεις μέρες. Τι θα γινόταν;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Κι ο Ελισσαίος τι θα έλεγε;  

ΒΙΒΗ:  Δεν θα το μάθαινε. Αν θέλατε εσείς, να ερχόσασταν. Άλλος κανείς δεν 
πατάει.  

 

Στο άλλο τραπέζι.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Όλα χάλια, αποσάθρωση. Παράλογος  κόσμος. Δεν έβλεπα εγώ τι 
γινόταν στα τραίνα;  Δεν είχε κόσμο βάζανε 5 βαγόνια, είχε κόσμο βάζανε 4,  
να ταξιδεύουν σαν τις σαρδέλες.  Καμία λογική!   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Δεν λέγατε τίποτα;   

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Τι να πεις; Και πού; Οι διευθυντές έχουν τους λόγους τους. Σού 
λένε: Μην ψάχνεις. Παράλογος κόσμος.  … Μετά με βάλανε πρώτη γραμμή. 
Στην αποβάθρα. Μόλις πλησίαζε το τραίνο φώναζα:  «Κάντε πίσω. Το τραίνο 
έρχεται». Σαν κοιμισμένοι. «Πάτε πίσω ρε, δεν ακούτε;»  Μόνο με τις φωνές 
ακούνε.  Κι αν ερχόταν καμιά σινάμενη κουνάμενη δήθεν να ρωτήσει κάτι, τις 
υποψιαζόμουνα εγώ αυτές, να αποσπάσουν την προσοχή,  αμέσως  τής έπαιρνα 
τον αέρα:  «Για δείξε το εισιτήριο», τής έλεγα, «γιατί δεν μού τα λες καλά».    

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Το έδειχνε;    
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ΣΕΡΓΙΟΣ:    Το έδειχνε, αλλά μαζευότανε. Της κοβόταν η φόρα. Δεν πρέπει 
να παίρνουν  αέρα οι επιβάτες. Πρέπει να  έχουν σεβασμό. Έχεις δει 
επανάσταση επιβατών;  Αλλά πού να ξέρεις εσύ;  Δύσκολη δουλειά, όχι 
κρατάμε το πινακάκι  όπως νομίζει ο κόσμος. Έχει χαλινάρι ο σταθμάρχης.  

Ακούγεται μια κόρνα απέξω κάπου μακριά και η  Βιβή  σηκώνεται. Πηγαίνει  μέχρι την 
πόρτα να δει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ;  Τι τρέχει Βιβή;  

Η Βιβή ρίχνει μια ματιά έξω κι επιστρέφει με κάποια απογοήτευση. 

ΒΙΒΗ: Τίποτα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Περιμένεις κάτι; 

ΒΙΒΗ:   Τον εργάτη για το δέντρο. Όλο με γελάει. 

Τινάζονται οι άντρες απειροελάχιστα.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τι έχει το δέντρο; 

ΒΙΒΗ: Είπε Δευτέρα θα ’ρθει και είναι Πέμπτη. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τι θα κάνει στο δέντρο;  

ΒΙΒΗ: Ε, δεν βλέπετε; Να κόψει το κλαδί. Θα χειμωνιάσει όπου να’ ναι και 
δεν κλείνει το παράθυρο. Έσπρωχνα  στην αρχή λίγο με το τζάμι κι έκλεινε, 
τώρα θέριεψε και δεν κλείνει. Δυό μήνες είναι που φοβάμαι μην μπει κανένας 
κλέφτης.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Μόνο κανας αδύνατος  πειναλέος θα χωρούσε.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Και τι να κλέψει από δω; Μπράντι;  

ΒΙΒΗ:  Δεν πα να λέτε εσείς...  σε μένα έχει αφήσει την ευθύνη το αφεντικό. 
Έτσι και λείψει κάτι…   μαζί μου θα τα βάλει. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Και τι φοβάσαι; Αφού είμαι εγώ στο πόδι του. 

ΒΙΒΗ:  Ατύπως ... είπε. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ατύπως βέβαια, αλλά θα καθαρίσω:  Δεν έφταιγε η Βιβή,  θα 
του πω, το κλωνί έφταιγε.   

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Και γιατί δεν είπες να το κόψουμε εμείς;  

ΒΙΒΗ:  Δεν σας έχω απ’ αυτούς που πιάνει το χέρι τους.  Ο νους σας μόνο στο 
χαρτί. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: (δήθεν θιγμένος) Αααα τώρα μας προσβάλλεις… 
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Και ποιόν φώναξες να’ ρθει; 

ΒΙΒΗ:  Το Μανώλη τον ψηλό.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Σε γλυκοκοιτάζει μου φαίνεται. 

ΒΙΒΗ:   Αν γλυκοκοίταζε θα είχε έρθει αμέσως. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Κάτι παίζει νομίζω με τον Μανώλη.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Ναι, κάτι παίζει.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: (την κοιτάζει ύποπτα) Ε, ας πάρει κι ο Μανώλης ένα 
μεροκάματο.  

ΒΙΒΗ:    Σιγά το μεροκάματο!  Χαρτζιλίκι της συμφοράς!  Τι θα κάνει μωρέ; 
Ένα κλαδί θα κόψει. Μόνο επειδή έχει πριόνι τον φώναξα.  

Ακούγεται φασαρία απέξω από φορτηγό που κλείνει η πόρτα του.  

Η Βιβή  σηκώνεται και διασχίζει φουριόζα τον χώρο φτάνοντας ως την πόρτα, ίσως και 
λίγο πιο έξω.   

ΒΙΒΗ: (με απογοήτευση) :   Πάλι εσύ είσαι; … Άντε μωρέ… είπα κι εγώ πως 
είναι ο εργάτης. 

ΦΩΝΗ ΑΠΕΞΩ:   Να σού κάνω εγώ τον εργάτη; Θέλεις;  

ΒΙΒΗ:  ΄Ασε… να λείπει … Δεν έχεις πριόνι. 

ΦΩΝΗ  ΑΠΕΞΩ:    Πριόνι θέλεις; Και πριόνι έχω, κι απ’ όλα έχω. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τι τρέχει Βιβή, ποιος σε ενοχλεί;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Να σηκωθώ;   

ΒΙΒΗ:  Δεν έχω άλλα παλιοσίδερα. Ό,τι είχα στα ’δωσα.   

Ακούγεται ο ήχος της μηχανής που παίρνει μπροστά και φεύγει.  

 

Η λαντζέρισσα γυρίζει μέσα μονολογώντας:  

ΒΙΒΗ: Πώς θα τα καταφέρει; Δεν έχει ξαναταξιδέψει.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. 

Μικρή παύση.   

ΒΙΒΗ:  Να δεις που δεν θα το γλυτώσουμε. Κάποια στιγμή θα μπει κλέφτης.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Έχω πριόνι στην αποθήκη. 
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Αν μας το είχες πει… 

ΒΙΒΗ:  Δεν είναι σωστό. Είστε πελάτες. …Κι ας έχετε βγάλει ρίζες εδώ πέρα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Άμα σου λέω ευκαιρία να έρθει ο Μανωλιός… 

ΒΙΒΗ (ενοχλημένη) : Ώχου!  

Μικρή  παύση.  

ΒΙΒΗ: Ήταν μικρό δεντράκι. Πώς  φούντωσε έτσι φέτος;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ήρθε η ώρα του να μεγαλώσει.  

Όταν ακούγεται ξανά ήχος αυτοκινήτου απέξω η λαντζέρισσα δεν σηκώνεται.  

Σηκώνεται ο φορτηγατζής  και πάει στην πόρτα και κοιτάζει.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Ορίστε! Ο εργάτης που δεν έρχεται. 

ΒΙΒΗ (Σηκώνεται να βγει έξω ενώ ξελύνει και πετάει στην άκρη την ποδιά της και 
τραβάει τη μπλούζα της στο μπούστο, να φαίνεται καλύτερα το στήθος):  Μού έκανε 
την τιμή; …  Γειά σου, Μανώλη! 

Να φέρω σκάλα;  

Ο Λέανδρος  σηκώνεται και πηγαίνει μέχρι την πόρτα. Στέκεται εκεί και κοιτάζει προς 
τα έξω. 

ΦΩΝΗ ΑΠΕΞΩ (Μανώλης):   Χωρίς σκάλα θα ’ρχόμουνα;   

Ακούγονται απέξω γδούποι και θόρυβοι.    

Συγνώμη που άργησα αλλά … τέρμα θεού είσαστε εδώ πάνω. Πώς του’ ρθε να 
φτιάξει εδώ το μαγαζί;  

Ο  Λέανδρος, που στέκεται  στην πόρτα, κοιτώντας προς τα έξω, δείχνει προς τα 
πάνω):    Πώς τούρθε;  Απλό!  Θέα στο βουνό!  

 

Το κλαδί κόβεται απέξω και κάποιος το τραβάει, σέρνεται πάνω στο περβάζι και 
εξαφανίζεται.   

Έχουν πέσει μέσα κάποια φύλλα. 

Ο Σέργιος  πιάνει ένα φύλλο και το περιεργάζεται.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Έχει χνούδι. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Χνούδι; … 
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Ο Αλφρέντο πιάνει δυό φύλλα. Τα κοιτάζει και τα δοκιμάζει με την αφή. 

ΣΕΡΓΙΟΣ (το χαιδεύει τρυφερά): Απαλό χνούδι!   

Οι φωνές τους ακούγονται απέξω.  

ΒΙΒΗ: Πώς είναι έτσι το κλαδί από μέσα;    

Ο Σέργιος και ο Αλφρέντο σηκώνονται γεμάτοι περιέργεια και σχεδόν διαγκωνίζονται 
στην πόρτα.  

ΒΙΒΗ:  Είναι κατακόκκινο!  

ΦΩΝΗ  ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΕΞΩ  (Μανώλης):  Έτσι είναι ο προύνος. Φωτιά! 

ΒΙΒΗ: Σαν ματωμένο μοιάζει! 

ΦΩΝΗ ΕΡΓΑΤΗ (Μανώλης):  Ε, ναι, αυτός εδώ το παράκανε. Κάντε πιο κει,  
να το φορτώσω. (Ακούγονται συρσίματα και γδούποι).  Δαμάσκηνα βγάζει;   

ΒΙΒΗ: Ναι. Τα αποξηραίνω.  

ΦΩΝΗ ΕΡΓΑΤΗ (Μανώλης):  Τι; Ξερά; Φρέσκα να τα τρώτε!  

Ο Σέργιος και ο Αλφρέντο μπαίνουν μέσα σφιγμένοι και σκεπτικοί.   

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Σαν αίμα! Σκιάχτηκα! 

ΒΙΒΗ  (απέξω): Τι χρωστάω;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (απέξω): Άσε Βιβή, θα κανονίσω εγώ.  

Η  Βιβή μπαίνει μέσα, την ακολουθεί σε λίγο ο Λέανδρος και ακούγεται η μηχανή 
αυτοκινήτου που παίρνει  μπροστά και φεύγει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (στοχαστικά): Μπορεί απ’ το  κρασί.    

Σκοτάδι. 

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

(ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΡΑΙΝΩΝ/ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΡΕΤΤΑΣ) 

 
Μπαίνουν στο καφενείο ο Σέργιος και ο Αλφρέντο.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Μη μού λες εμένα για κούραση. Εσύ ήσουν ελεγκτής.  Άνετος.  
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ΣΕΡΓΙΟΣ:   Τι λες καλέ;  Άνετος  στα τραίνα;  Δεν υπάρχει αυτό. Ευθύνη 
κάργα.  Νομίζεις πως μόνο περνάς κι ελέγχεις τα εισιτήρια;   Ιδιοτροπιιιίες!    
Να έχεις τη μαντάμ έξαλλη, γιατί κάθισε δίπλα της ο  παππούς με το 
κομπολόι. Ήθελε λέει να κοιμηθεί, γιατί αλλιώς ζαλίζεται, και πώς να κοιμηθεί 
που χτυπάει αυτός  το μπεγλέρι; Το να ζαλιστεί καλύτερα μην το ζήσουμε.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (χαμογελάει κεφάτα):  Φάση, ε;!  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Και να μού λέει:  «Κάνει κάθε τόσο και τις γυριστές  (δείχνει με το χέρι 
του την κίνηση του στριψίματος του κομπολογιού) και αναπηδάω στο κάθισμα μη μού 
βγάλει το μάτι…»   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (εύθυμα): Αναπηδήστε κυρία μου, αναπηδήστε!  Είδες που σού 
λέω καλοπέρναγες;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ο παππούς  να λέει:  «Αφού δεν με αφήνετε να καπνίσω. Ή μήπως 
με αφήνετε;» Κατάλαβες;  (σοβαρεύει απότομα)  Έτσι ξεκινάνε οι ανταρσίες, να 
σού μιλάνε όλοι από εκατό  μεριές,  «Μάς αφήνετε;»,  «Μπορώ κι εγώ;». 

Ὠσπου να γυρίσεις να δεις ποιος μίλησε, μιλάει άλλος, κωλοδουλειά, καψόνια  
κι όλο να παρανομήσουν οι μπαγάσηδες…  Κι εσείς νομίζετε πως είναι  
εύκολα τα τραίνα. Είσαι μόνος. Κι αυτοί πολλοί.   Έφυγα κι ησύχασα.  … Μα 
να τραβήξει η άλλη το σήμα κινδύνου για να κατέβει  στο χωριό της;     

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Σοβαρά μιλάς;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Εκείνη η στριμμένη η Σαχανασιάν.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Και τι κάνατε;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Τι κάναμε; Τίποτα. Δεν τα βάζεις εύκολα μ’ αυτήν… Είναι μη 
μπλέξεις με τη Σαχανασιάν… Ο Λέανδρος πού είναι;   

Μπαίνει η Βιβή με ένα δίσκο. Φέρνει τρία ποτά και ένα πιατάκι.  

ΒΙΒΗ:   Δεν ήρθε ο Λέανδρος;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Έρχεται.  

Μπαίνει μέσα ο  Λέανδρος και κάθεται βιαστικά  στο τραπέζι για να αρχίσουν να 
παίζουν χαρτιά. Ανακατεύουν τράπουλα.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ποιος κάνει; 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κόψε!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι είναι αυτά;  (σκύβει και κοιτάζει καλά καλά το πιατάκι  σα να είναι 
στραβούλιακας)   Δαμάσκηνα;  Είσαι με τα καλά σου; Πιάσε κανένα ξηροκάρπι!  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Και κρακεράκια φέρε!  
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ΒΙΒΗ:   Σκέφτηκα κάτι υγιεινό.    

Κάνει να τα πάρει πίσω.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (της σταματάει το χέρι με το χέρι του):   Άστα κι αυτά!   

Μοιράζουν  (ανά δύο) από 10 φύλλα στον καθένα και αφήνουν δύο φύλλα κάτω. 

 

ΒΙΒΗ  (στον Λέανδρο):  Σ’ έψαχνε  η αδελφή σου.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (της μιλάει χωρίς να στραφεί προς το μέρος της, αφοσιωμένος να 
κοιτάζει τα χαρτιά του): Πού με έψαχνε;  

ΒΙΒΗ: Εδώ, που αλλού;  Πέρασε πριν έρθεις. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ε…, αν με ψάχνει θα με βρει. 

ΒΙΒΗ:  Αγριεμένη… 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Είναι ποτέ αλλιώς;      

ΒΙΒΗ:  Πήρες το χρυσοκέντητο ύφασμα της μάνας σας, είπε.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Γιατί να το πάρω;  

ΒΙΒΗ: Δεν ξέρω. Έτσι είπε.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Της λείπαν κι άλλα πράγματα; … Εκτός από μυαλό; 

ΒΙΒΗ: Δεν είπε.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ήταν η πόρτα παραβιασμένη; 

ΒΙΒΗ: Πού να ξέρω; Δεν είπε.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Ε, άμα ξανάρθει πες της να ψάξει καλύτερα.  

 

Τρώει ένα δαμάσκηνο. Φαίνεται γλυκό στη γεύση γιατί το απολαμβάνει.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πρώτα 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Πάσο 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεύτερα. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ναι.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Καρά. 
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ΣΕΡΓΙΟΣ: Έχω. 

Ο Σέργιος γεύεται ένα δαμάσκηνο. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Άρωμα!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Κούπες. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πάσο. 

Η Βιβή φέρνει δυό μπωλάκια με ξηρούς καρπούς και κρακεράκια.  

Κάθε τόσο ρίχνουν κάτω από ένα φύλλο ο καθένας.  

ΒΙΒΗ(κοντοστέκεται δίπλα τους):  Πώς έφυγε έτσι, χωρίς λέξη;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αφού είχατε τσακωθεί, βρε Βιβή… 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Δεν σού έδειξε το εισιτήριο;  

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Μάς έδειξε το εισιτήριο του τραίνου.  

ΒΙΒΗ  (σκεπτική)  Ναι, το είδα… Πάνε όμως πέντε μέρες. Δεν έπρεπε να 
τηλεφωνήσει; …Αύριο θα πάω στην Αστυνομία. 

Χαλαρώνει κάπως ο ρυθμός και η ένταση της πρέφας, ώστε σχεδόν διακόπτουν το 
παιχνίδι. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Και τι θα κάνει η Αστυνομία;  

ΒΙΒΗ:  Θα  ψάξουν στην πόλη.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Σκέψου τότε πόσο θα σού θυμώσει.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Δεν θα σού ξαναμιλήσει ποτέ αν βάλεις την Αστυνομία να την 
ψάχνει.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:   Τώρα θα έχει βρει παρέες…   

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Στην ηλικία της τα παιδιά το σκάνε απ’ το σπίτι.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:   Και αυτό είναι το σωστό! 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Θα γράφτηκε σε σχολή.  

ΒΙΒΗ:    Και πού μένει;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:    Ε, καλά. Τα νέα παιδιά, οι φοιτητές βολεύονται ο ένας στο 
σπίτι του άλλου.    

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Πού να σας πω για τη Μιρέλλα, την κόρη του Λάμπη, του 
ξαδέρφου μου. Αυτή είχε μια γιαγιά πλούσια, απ’ το άλλο σόι. Μόλις 
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γεννήθηκε η εγγονή, τής άνοιξε  βιβλιάριο η γιαγιά στην Τράπεζα. Και κάθε 
χρόνο έβαζε λεφτά στα γενέθλια της μικρής για δώρο. Γενέθλια, γιορτές, 
Χριστούγεννα, Πάσχα… κατέθετε.  Όταν έγινε 18 χρονών, τι έκανε; Πήρε η 
μικρή  απ’ το βιβλιάριο  όλα τα λεφτά. Μαζεμένα ένα εκατομμύριο με τους 
τόκους  παρακαλώ. Και φεύγει  εξαφανίζεται.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τι λες τώρα;  Μάζεψε εκατομμύριο η γιαγιά;   

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Μάλιστα κι εξαφανίστηκε.  Για δυό χρόνια ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση. Έτσι είναι τα παιδιά.  Οι γονείς της,  ασπρίσαν τα μαλλιά τους  σε 
ένα μήνα.  

ΒΙΒΗ:  Να ασπρίσω από τώρα; Κρίμα δεν είναι;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Και πού ήτανε η μικρή;  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ερωτεύτηκε έναν ξένο, έναν Αυστραλό που έπαιζε τρομπέτα.  
Μουσικός του δρόμου. Πήγανε Κούβα, φάγανε τα λεφτά, βρήκαν κι άλλον ένα 
να παίζουν οι δυό τους στο δρόμο  κι εκείνη να μαζεύει τα λεφτά με το καπέλο.  
Όταν χώρισε  απ’  αυτόν γύρισε  στους γονείς της.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Εγώ πάντως, Βιβή,  την  έχω  καλά δασκαλέψει τόσο καιρό… 
να μην εμπιστεύεται κανέναν.  Γι αυτό μην ανησυχείς!  

ΒΙΒΗ:  Αυτό μού έλειπε…  μού βγήκε το λάδι να την μεγαλώσω. Χωρίς 
πατέρα. Και να καταλήξει περιπλανώμενη;  Ζητιάνα;  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Αυτό μην το ξαναπείς. Η Λορέττα  μας έχει ποιότητα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (κατεβάζει μια ντάμα): Όλες οι ντάμες, πλην της ατού. 

ΒΙΒΗ (αγριεμένη):  Μού μπαίνουν ιδέες.  Αύριο θα πάω στην Αστυνομία.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αφού μαλώνατε, βρε Βιβή…  δεν μιλούσατε για μέρες… 

 ΒΙΒΗ: Δεν έχει σημασία.  Είμαι μάνα της.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Είσαι και μπαστούνια;   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πάρτα. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:   Μα και την τελευταία μέρα είχατε  μαλώσει.  

ΒΙΒΗ: Εσάς σας χαιρέτησε;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Φυσικά. Πήρε τη βαλίτσα της κι έφυγε.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μας χαιρέτησε και μας φίλησε. 

******* 
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Χαμηλώνουν τα φώτα (σα να σβήνει η σκηνή)  και αμέσως ξανα-ανάβουν. 

 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Μας  φίλησε. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Γιορτάσαμε κιόλας. Ο Αλφρέντο ήπιε παραπάνω. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (τον αγριοκοιτάζει):   Το συνηθίζει τελευταία.   

ΣΕΡΓΙΟΣ (αυστηρά):  Δεν πας πίσω.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Γιορτάζαμε αποχαιρετισμό. Τραγουδήσαμε.  

ΒΙΒΗ:  Τι τραγουδήσατε; 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ε, τι; Τα τραίνα που φύγαν.1   (το λέει τραγουδιστά). 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (τραγουδιστά): Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια. Και με τους φίλους τους 
παλιούς….2 

ΒΙΒΗ:  Συγγνώμη πότε γίναν αυτά; Εγώ που ήμουν;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πού ήσουν;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Πού ήσουν;   

Την στραβοκοιτάνε.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Εσύ να μας πεις.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Βόλτα με τον …Μανωλιό…  ίσως;  

ΒΙΒΗ:  Μια φορά βγήκα κι εγώ. Μην το κάνετε θέμα. 

Ένα ρεπό το μήνα παίρνω, έλεος!  

 

Φυσάει αέρας. Ακούγονται απέξω χτυπήματα με μεταλλικό ήχο.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τι ήταν αυτό;  

ΒΙΒΗ:  Η ταμπέλα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι έπαθε; 

ΒΙΒΗ: Λάσκαρε η βίδα με τον αέρα. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Να ανέβει κάποιος να τη βιδώσει. 

                                                             
1 Τα τραίνα που φύγαν, Στίχοι: Βαγγέλης Γκούφας & Βασίλης Ανδρεόπουλος.-Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος 
2 Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια, Στίχοι-Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος 
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Τι την ήθελε την τσίγκινη ταμπέλα ο Ελισσαίος;  

Σκοτάδι. 

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΤΡΙΤΗ 

(ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΚΙ ΕΝΤΟΜΑ/  
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ) 

 
Μέσα στο μπαρ κάθεται ο Λέανδρος και ρίχνει πασιέντζα.  Διασχίζει τον χώρο η 
Λορέττα  με το σακίδιο του σχολείου στην πλάτη. Με φούστα πλισέ λίγο πάνω απ’ το 
γόνατο,  παπούτσια αθλητικά και σοσόνια.  

Ξαφνικά τρομάζει και τινάζεται πάνω. 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Αχ!  Μια αράχνη!  Βοήθεια, Λέανδρε!     

Ο Λέανδρος σηκώνεται και  πηγαίνει κοντά της.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Πού είναι;  

Τού δείχνει.   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Νάτη!  

Ο Λέανδρος πατάει την αράχνη.   

Η κοπέλα βγάζει επιφώνημα αηδίας,  κλείνει τα μάτια με τα χέρια της και πέφτει πάνω 
στο μπράτσο του αηδιασμένη, μην θέλοντας να δει το πτώμα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:   Δεν έπρεπε να τη σκοτώσουμε. Καλύτερα να την βγάζαμε έξω. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Κι από έξω δεν θα ξανάμπαινε μέσα;  

Ο Λέανδρος πηγαίνει στο τραπέζι και παίρνει μια εμπριμέ χαρτοπετσέτα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ορίστε! Σε χαρτοπετσέτα πολυτελείας.  

Την μαζεύει από κάτω.  

Μπαίνει η Βιβή απ’ την κουζίνα.   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Από τα έντομα μόνο οι πεταλούδες  μού αρέσουν. 

Μπαίνουν Σέργιος και Αλφρέντο, βγάζουν τα σακάκια  και κάθονται στο τραπέζι.  

ΒΙΒΗ : Εμένα μ’ αρέσουν και οι ακρίδες.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Του Φαραώ;  
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ΒΙΒΗ:  Όχι του Φαρώ. Κάτι μικρές πράσινες. Και οι μπεζ καλές είναι.   

ΣΕΡΓΙΟΣ:    Είναι ανεξήγητο που συμπαθείς  τις ακρίδες αλλά σηκώνεις τον 
κόσμο στα όπλα για μια μικρή κατσαριδούλα.  

ΒΙΒΗ:   Όχι μικρή!  …Να μην δείξω πόση. (δείχνει με δείχτη & αντίχειρα κάπου 
6-7 εκατοστά)  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (γυρνάει στον Σέργιο):  Διακρίσεις παντού, φίλε μου.  Ρατσισμός.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Να σε είχα Λορέττα  στο Ροσάριο, που γέμισε το καράβι 
πεταλούδες. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Σε ποια χώρα; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αρζεντίνα. Στον ποταμό Παρανά. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Πώς γέμισε δηλαδή;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Όπου και να γύρναγες έβλεπες παντού πεταλούδες. Από τη 
γέφυρα μέχρι το κατάστρωμα, από τα γκρένια ως τα αμπάρια. Στα βίντσια, 
στις κουπαστές, στους κάβους, στα συρματόσχοινα. Παντού πεταλούδες.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τι χρώμα πεταλούδες;   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Όλα τα χρώματα. Κίτρινες, πράσινες λαχανί, ροζ, μωβ, 
γαλάζιες.   

Περνάγαμε αργά αργά γιατί είχε κάτι αβαθή το ποτάμι. Είναι το ποτάμι που 
χωρίζει Αργεντινή και Ουρουγουάη. Κόλλησε τελικά το καράβι και μάς πήρε 
ένα 5ωρο να ξεκολλήσουμε.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Και μετά τι έγινε; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Όταν φύγαμε από κείνο το μέρος και προχωρήσαμε προς τα 
μέσα φύγανε.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τυχερός που είσαι, Λέανδρε!  Έχεις δει τόσα πολλά μέχρι κι 
επίθεση από πεταλούδες!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Δεν το λες κι επίθεση. Οι πεταλούδες είναι στολίδια. 
Κοσμήματα. Επίθεση ήταν αλλού.   Μια φορά…   Στη Βενεζουέλα ήμασταν. 
Γέμισε το καράβι έντομα. Τροπικά. Κολλούσαν σε κάθε επιφάνεια.  

ΛΟΡΕΤΤΑ(με έκφραση αηδίας):  Φρίκη!     

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ανεβαίναμε τον Ορινόκο.  Δεν είχα ξαναδεί τέτοια έντομα. 
Έμοιαζαν σαν δεινόσαυροι σε μικρογραφία.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Πώς θα φοβόμουν!  
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ΒΙΒΗ: Εγώ να δεις!   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ήταν πολύ περίεργα. Κάτι σκαθάρια που δεινοσαυρίζανε.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Εσείς δεν τρομάξατε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Για τους ναυτικούς αυτά είναι αστεία.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Εσείς φοβόσαστε άλλα, ε;  …Το τρίγωνο των Βερμούδων.  
Πέρασες από κει, Λέανδρε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Φυσικά και πέρασα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τα μυστηριώδη πλοία…   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Τι εννοείς;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τα εξαφανισμένα, που εμφανίζονται κάπου σαν φαντάσματα.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αυτά είναι παραμύθια. Μην τα πιστεύεις!  Μόνο το  Edmund 
Fitzerald είναι αλήθεια.  Αυτό ήταν το μεγαλύτερο φορτηγό πλοίο  που είχε 
φτιαχτεί για τις μεγάλες  λίμνες του Καναδά. 26.000  χιλιάδες τόνοι. 220  
μέτρα μήκος. Χάθηκε στη Σουπίριορ (Superior). 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Πώς έγινε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Το κατάπιε η λίμνη. Έχει 5 λίμνες στον Καναδά και 17 
δεξαμενές, λεκάνες τις λέμε εμείς.  Έπιασε  θύελλα κι έχασε 2  ραντάρ. Είπαν 
για μετατόπιση φορτίου, είπαν  πως το ’κοψε ο καιρός στη μέση. Κανείς δεν 
ξέρει την αλήθεια. 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τι θα πει το ’κοψε ο καιρός;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Η κακοκαιρία. Δώδεκα μποφόρ και έντεκα μέτρα κύματα. 
Εξαφανίστηκε.   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Οι ναύτες; Δεν σώθηκαν; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Κανείς!  29 άτομα πλήρωμα. Δεν βρέθηκε ούτε ένα πτώμα. Γι 
αυτό έμεινε ο θρύλος για πλοίο φάντασμα.  Έγινε και τραγούδι.  Ψάξε στο 
ίντερνετ, θα το βρεις. Βάλε Wreck of  Edmund Fitzerald.  Είχε συγκλονιστεί ο 
κόσμος τότε.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Κι εμένα ο πατέρας μου σε …μπάρκο χάθηκε. Έτσι λέει η μαμά. 
Θα ψάξω.  

Πιάνει το κινητό της.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Το καράβι είχε το όνομα του μεγάλου αφεντικού της εταιρείας. 
Λένε πως στα εγκαίνια, που η γυναίκα του αφεντικού θα έσπαζε τη σαμπάνια 
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στην πλώρη, για να δώσει το όνομα στο πλοίο,  το μπουκάλι δεν έσπασε ούτε 
με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη. Τρεις φορές χρειάστηκε να το χτυπήσει.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Οι ναυτικοί είναι προληπτικοί. 

ΒΙΒΗ: Και πώς να μην είναι;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Η καθέλκυση του πλοίου είναι σημαντική στιγμή. Και τους 
οιωνούς που εμφανίζονται τους λαμβάνεις σοβαρά υπόψη.  Δεκαπέντε χιλιάδες 
άτομα παρίσταντο. Κι ένας στο πλήθος έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Με τέτοια στοιχεία μαγειρεύονται οι θρύλοι. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Μαγειρεύονται ξεμαγειρεύονται  Σέργιο, το πλοίο ναυάγησε!  

Μικρή παύση. (σκεπτικός): Πού να σας έλεγα και το άλλο.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Ποιό άλλο;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Από τότε, όσα πλοία ονομάστηκαν Fitzerald  βυθίστηκαν όλα. 
Ήταν τρία ή τέσσερα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟΣ: Σοβαρά μιλάς; 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Θα γίνω κι εγώ προληπτικός.   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Το βρήκα το τραγούδι.  Gordon Lightfoot, Καναδός  μουσικός. 
Πολύ παλιό. Αρχαίο. Απ’ το 1976. 
(https://www.youtube.com/watch?v=9vST6hVRj2A)  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ε, ναι, τότε  έγινε το ναυάγιο. 

Βάζει λίγο να ακουστεί το τραγούδι.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Το άκουσες; “ The lake,  is said, never  gives up her dead”.  

ΒΙΒΗ: Τι σημαίνει;  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Η λίμνη δεν δίνει ποτέ τους νεκρούς της.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν τους παραδίδει.  

ΒΙΒΗ: Σκέψου τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους…      

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Σκληρός τόπος το καράβι. 

Το φως σβήνει σιγά σιγά.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vST6hVRj2A
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ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

(ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΡΑΙΝΩΝ/ΣΑΡΜΕΪΝ/ 
ΙΣΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ)  

 
Μόνο οι τρεις άντρες.   

Κάθονται αραχτοί με ένα μπουκάλι κρασί και πίνουν.   

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Είχαμε  ένα βαγόνι κοντά στη ρεματιά. Παροπλισμένο. Για 
απόσυρση. Εκεί γίνονταν  διάφορα.  Είχαν μπει γύφτοι στην αρχή. Τους 
βγάλαμε. Μετά γίνονταν άλλα… με  δικούς μας.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μπουμπούκια οι δικοί σας! Ένας κι ένας, δεν σού λέω εγώ;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Δεν φταίγανε αυτοί. Γυναίκες κάνουνε τη ζημιά. Ξελογιάστρες.  
Φύτρωσαν μετά θυμάρια ολόγυρα, γαϊδουράγκαθα, παλιούρια, πικροδάφνες  
και δεν φαινόταν.  Στην αρχή, για να μην μπαίνουν μέσα διάφοροι 
παρακατιανοί, είχαμε γράψει απέξω: «Για ανακατασκευή». Ότι και καλά θα 
έρχονταν μάστορες να το φτιάξουν. Ακόμα εκεί βρίσκεται και ρημάζει.  Τώρα 
έχει τσουκνίδες  μέσα.  Φυτρώσαν και τα καθίσματα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Αυτό που, άμα εγκαταλείψεις κάτι, γίνεται ένα με τη φύση, 
τρομακτικό δεν είναι;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Η φύση τα αγκαλιάζει όλα, μέχρι να τα καταπιεί.  

 

Ο Αλφρέντο σηκώνεται και πηγαίνει μέχρι το παράθυρο. Κοιτάζει έξω. Ακούγεται ένας 
μακρινός μηχανικός ήχος.    

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Κάτι πήρε το αυτί μου χτες και νομίζω πως  ο Μανώλης 
έβγαλε βόλτα τη Βιβή με το σκαπτικό. Θα της γυρίσει το στομάχι ανάποδα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Κόρτε να σού πετύχει…!  Άλλος  βγάζει τη γκόμενα με πόρσε, 
άλλος με τρακτέρ.  Πού θα πάνε;  

 ΣΕΡΓΙΟΣ:  Θα την τραβολογάει στους αγρούς. Να τη στριμώξει στις 
καλαμιές. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Ρομαντικά… 

 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ρε συ Σέργιο,  τις λίγες φορές που ταξίδεψα  με τραίνο ξέρεις τι 
μού άρεσε πιο πολύ; Να βλέπω τις κατεβασμένες μπάρες και τα αυτοκίνητα να 
περιμένουν στην ουρά.   
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ (ακόμα στο παράθυρο): Τι λες, ρε Λέανδρε; Το πιο ωραίο είναι το 
τοπίο που κυλάει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Όχι. Άκου τι σού λέω. Όταν είσαι στο αυτοκίνητο και 
οδηγείς…  δεν τσαντίζεσαι  να σού κατεβάζουν τη μπάρα και να πρέπει να 
περιμένεις  να περάσει το τραίνο;   Ε, όταν ήμουνα μέσα στο τραίνο,  τους 
έβλεπα κι έλεγα:  Φάτε τη σκόνη μου, μαλάκες!  Το τραίνο έχει προτεραιότητα. 

Ο Σέργιος  σηκώνεται και πλησιάζει το παράθυρο για να κοιτάξει  και αυτός έξω. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (καθισμένος):  Τι κοιτάτε ρε;   

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Έχει απλώσει το πουκαμισάκι και τη μπλε φούστα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:   Δίπλα στα τραπεζομάντηλα τι κρέμεται;   

Ο Λέανδρος σηκώνεται κι αυτός και πηγαίνει στο παράθυρο. Οι άλλοι γυρνάνε στο 
τραπέζι.  

Μπαίνει η Βιβή απέξω  κάπως αλαφιασμένη και ξεχτένιστη. Περνώντας βλέπει τους 
λεκέδες που έχουν κάνει με το κρασί στο τραπεζομάντηλο.  

ΒΙΒΗ:  Πάλι λερώσατε; Συνέχεια πλένω.  Τρεις άνθρωποι είστε και λερώνετε 
για δέκα.   Το κάνατε στέκι  αποκλειστικό και πώς να πατήσει άλλος;   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Γιατί  Βιβή;  Μικρό λογαριασμό σού κάνουμε; Είμαστε τρεις 
αλλά πληρώνουμε για δέκα.   

Τής χώνει ένα χαρτονόμισμα στην τσέπη της ποδιάς.  Εκείνη τραβιέται αλλά το παίρνει 
αμέσως  τυλιγμένο μες το χέρι της να μην φαίνεται.  Η Βιβή βγαίνει.  

Ο Σέργιος  ξαναπίνει, δείχνει λίγο μεθυσμένος και γι αυτό ομιλητικός. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Διατριβή στους ανθρώπους έκανα στα τραίνα.  Έχω ακούσει τα 
πάντα. Μια σπαστική έλεγε πως ζαλιζόταν επειδή μιλούσαν ξένη γλώσσα στα 
πίσω καθίσματα. Απειλούσε πως θα ξεράσει. Άλλος έκανε παράπονα γιατί στα 
μπροστινά καθίσματα γελούσαν. Κι έπρεπε λέει γι αυτό να του αλλάξω θέση. 
Να μην πω τι γίνεται με τον κάθε μουρτζούφλη και τα μωρά που τσιρίζουν.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τα μωρά δεν αντέχονται!  Ο πατέρας  μου, όταν πηγαίναμε 
κάπου και είχε μωρά, έλεγε «Θα γίνω Ηρώδης».   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ηρώδης, ε;  Ήταν ένα ζεστό μεσημέρι, καύσωνας κανονικός, που 
ετοιμαζόμασταν να ανοίξουμε τις πόρτες. Τότε είδα για πρώτη φορά το 
γιατρό.  Πού να φανταζόμουν τότε πως έκρυβε μέσα του έναν εγκληματία;    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ποιο γιατρό λες;   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (τινάζεται) : Εκείνον  πού σκότωνε μωρά;   
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ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο τραίνο. Ο πρώτος που εντόπισε 
τη θέση του, που τοποθέτησε τις βαλίτσες του. Μερικοί βιάζονται  πολύ να 
μπουν.  Έχουν μια μανία να βάλουν πρώτοι τη βαλίτσα τους στο διχτάκι. Να 
βολέψουν πρώτοι τον αγκώνα τους στο μπράτσο του καθίσματος που χωρίζει 
τις θέσεις.  Να περιφρουρήσουν τη θέση τους λες και πρόκειται για ιδιοκτησία!  

 

Μπαίνει η Λορέττα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τι ωραία μποτάκια είναι αυτά, Λορέττα ;    

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Καινούργια; 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Έχουν και σόλα τρακτερωτή. Για τις λάσπες του χειμώνα. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ό,τι πρέπει για τα μέρη μας. Με τους θάμνους  και τα αγκάθια.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Σε δείχνουν ψηλή με τόσο πάτο.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Δεν με δείχνουν. Ψήλωσα.  Πήρα τρεις πόντους τον τελευταίο 
μήνα. Μετρήθηκα στην πίσω πόρτα.  Βάζει η μαμά σημάδι με το μολύβι.  

Η Λορέττα  πηγαίνει προς τα μέσα. Το δωμάτιο, όπου μένει μαζί με την μητέρα της, 
είναι στη συνέχεια της κουζίνας.    

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πιστεύετε πως ο πατέρας της … χάθηκε  σε ναυάγιο;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μπα… κάτι άλλο συμβαίνει. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Θα ξέμεινε σε κάποια χώρα και ζει με άλλη. Θα δουλεύει εκεί.    
Έτσι δεν έμεινα εγώ δυό χρόνια στη Νέα Ορλεάνη; Με τη Σαρμέιν.  
Θεογκόμενα!  Ξανθιά και δίμετρη.  Δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου 
από πάνω της.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κι από λεφτά; Δυό χρόνια χωρίς μπάρκο; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δούλευα μαύρα.  Στο ντόκο, στις επισκευές.   

Όταν χαλάσανε τα πράγματα έφυγα με το πρώτο καράβι. Συμβαίνουν αυτά.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Πώς χαλάσανε  δηλαδή;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ε, τι να σού λέω τώρα; Ξέρεις τι θα πει να σε πιάσουν να 
δουλεύεις μαύρα στην Αμερική; Με απελάσανε, αλλά ένα έχω να σού πω. 
Καμία σχέση δεν έχει η αστυνομία εκεί με αυτό που ξέρουμε εδώ. Απολύτως 
καμία σχέση, με το που σε τσακώνουν χέζεσαι πάνω σου, είναι πολύ σκληρά τα 
πράγματα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Δηλαδή Αμερική πάπαλα. Δεν ξαναπατάς. 
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Υπάρχει κι ο υπόλοιπος κόσμος. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Κι η θεογκόμενα; Γιατί δεν έφυγε μαζί σου; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ε… τώρα… Μπλεγμένη ιστορία. Τι με βάζεις να λέω; Η 
Σαρμέιν τα ΄χε με έναν τύπο, παντρεμένη δηλαδή,  μανούλα αυτός στα 
ναρκωτικά, εμπόριο έκανε και τον είχανε τότε στη στενή. Όσο ήταν αυτός στη 
φυλακή κοιμόμουν εγώ με τη Σαρμέιν.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Κι όταν βγήκε τι είπε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν πρόλαβε να πει. Με απελάσανε.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μπορεί να έχεις κι εσύ κανα κουτσούβελο με τη Σαρμέιν. Να 
σού έρθει καμιά κόρη …σαν την  Λορέττα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αποκλείεται. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Έτσι λένε  όλοι:  Αποκλείεται. Μέχρι να σκάσει το νέο.  
Μπορεί κι εγώ… με τόσες που πήγα.  

Μικρή παύση.   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Το φαντάζεσαι; Να ’χεις κανα μεγάλο γιό; Κανα κρεμανταλά;        

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Αν έχουμε γιούς ή κόρες θα βρήκαν άλλους πατεράδες. Όπως 
η Λορέττα   βρήκε εμάς.  

Σκοτάδι. 

 

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ  

(1ος ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ) 

 

Καταφτάνουν οι τρεις άντρες, με μικρή χρονική απόσταση ο ένας απ’ τον άλλον.   

Μπαίνει η Λορέττα  σινάμενη κουνάμενη, καλοντυμένη.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Για πού ετοιμάζεσαι;  

ΛΟΡΕΤΤΑ(καμαρώνει) :  Ωραία είμαι;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Κούκλα.   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Χτες είχε  η Μίτση  γενέθλια.  Ο μπαμπάς της τής έφερε δώρο 
ένα παπαγαλάκι απ’ την πόλη. Πρέπει να το μάθουμε να μιλάει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Και τα δικά σου γενέθλια αυτό το μήνα δεν είναι;   
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ΛΟΡΕΤΤΑ: Στις 23.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Θα σε γιορτάσουμε.  Δεν φαντάζομαι να το σκάσεις. 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Να με γιορτάσετε, αλλά θα το σκάσω κιόλας. Δεκαεπτά γίνομαι. 
Σε λίγο ανεξάρτητη.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Παπαγαλάκι, ε;  Είχα θερμές σχέσεις με τους παπαγάλους.   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τι θα πει θερμές σχέσεις; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τους πλάκωνα με τη σκούπα.    

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Γιατί;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Ήμασταν στον Πάναμα, αλλά  από την μεριά του Ειρηνικού. 
(Η Λορέττα  παίρνει χαλαρή θέση μισοξαπλώνοντας κάπου κοντά του για να ακούσει). 
Μπήκαμε σε ένα ποτάμι μέσα, το οποίο το βράδυ στέρευε και καθόμασταν στη 
λάσπη.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τι κουβαλάει ένα καράβι που κάθεται στη λάσπη;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αυτά ήταν κάτι μικρά καραβάκια. Τρείς χιλιάδες τόνοι  και  
είχε  χτίσει 75  η εταιρεία,   αλλά είχαν μείνει μια 25αριά όταν ήμουν εγώ. 
Δούλευαν όλα στον κόλπο του Μέξικο  και την Καραϊβική. Εκεί γύρω δηλαδή.  
Είχαμε πάει να φορτώσουμε ψαράλευρο.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τι είναι το ψαράλευρο; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Κατάλοιπα ψαριών που τα κάνουν ζωοτροφή. Ταΐζουν ζώα και 
πουλερικά.  

Σε κάποια φάση έρχεται ένας τύπος με κανό φτιαγμένο από κορμό δέντρου και 
είχε  επάνω ένα τσαμπί μπανάνες. Τεράστιο τσαμπί, έπιανε το μισό κανό. Μην 
φανταστείς πως ήταν το κανό μεγάλο. Ήταν 2 μέτρα όλο κι όλο.  Και στον 
ώμο του είχε έναν παπαγάλο. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τι χρώμα;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Πράσινος. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Απ’ τους μεγάλους παπαγάλους της Βραζιλίας; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Όχι, δεν ήταν τέτοιος!  Ήταν  μεσαίου μεγέθους. 

Μου λέει τα θες; Έχω μπανάνες, έχω και τον παπαγάλο. 

Του λέω «όλα μαζί»; «Είκοσι δολάρια», λέει.  Του λέω εγώ «δέκα».    

Του λέω: «Ο παπαγάλος μιλάει;»  Μου λέει: «Είναι μικρός ακόμα. Θα μιλήσει». 
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ΣΕΡΓΙΟΣ: Διευκρίνιση: Στα αγγλικά μιλάγατε; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ισπανικά.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Αυτός τι ήταν;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αυτόχθονας ιθαγενής. Και τέλος πάντων τα αγόρασα. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ήταν τότε που ήσουνα μάγειρας  στο καράβι; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ναι, μάγειρας ήμουν, αλλά δεν τις πήρα για να τις μαγειρέψω.  

Τα είδα όλα μαζί εκεί, αυτός ήθελε να τα πουλήσει.  Λέω δε βαριέσαι… 

Ανέβασα το τσαμπί στο καράβι, ανέβηκε κι αυτός.  

Πήγα να πλησιάσω τον παπαγάλο μου κάνει κραααα. Του λέω: «Τι μιλάει; 
Αυτός θα με φάει».   «Θα σε μάθει», μού λέει. «Και θα μιλήσει».  Τέλος πάντων τον 
έδεσε εκεί στο φινιστρίνι.  Κρεμάσαμε και το τσαμπί τις μπανάνες απέξω στη 
πρύμνη. 

ΛΟΡΕΤΤΑ (γελάει):  Κρεμόντουσαν οι μπανάνες απέξω; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Έτρωγε όλο το πλήρωμα. Είπα όποιος θέλει  μπανάνα να κόβει 
από δω. Σα να ήτανε δέντρο.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τον παπαγάλο πώς τον έδεσε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Απ’ το πόδι και την πεταλούδα του  φινιστρινιού. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Στο δωμάτιό σου;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ναι. Στην καμπίνα.  

Αλλά αυτός όλο κρα κρα και μού κανε επίθεση. Σήκωνε και τα φτερά να μού 
επιτεθεί. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Δεν μίλαγε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Δεν είναι μόνο που δε μίλαγε,  ήθελε να με δαγκώσει.    

Μια δυο τρείς βουτάω τη σκούπα. Τ’ ανάσκελα ο παπαγάλος.  

ΛΟΡΕΤΤΑ (έκπληκτη):  Τον σκότωσες;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Όχι, λιποθύμησε. Τον έπιασα και τον πήγα στην πρύμνη. Όταν 
συνήλθε πέταξε. Γιατί αυτός κουτσούλαγε εκεί στο φινιστρίνι κι εγώ δεν 
μπορούσα να καθαρίσω. Δεν άφηνε να πλησιάσω.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Πόσο καιρό τον κράτησες;    
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τέσσερις μέρες.  …Εγώ ήθελα να τον έχω  φίλο μου, να του 
βάζω το φαγάκι του, να τον χαϊδεύω…  Αλλά αυτός  πολύ επιθετικός.  Το είχε 
βάλει σκοπό να με δαγκώσει.  

Κι είχαμε μια σκούπα από τις μαλακές, με τα στάχυα. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τι στάχυα; Καλάμια είναι βρε!   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ναι, καλάμια.  Και τον πλακώνω με τη σκούπα. Τώρα που το 
σκέφτομαι μπορεί και να το έκανε μούφα ότι λιποθύμησε.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (γελάει) :  Θα πήγε να βρει τον αυτόχθονα να τον ξαναπουλήσει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Λες;   Μεγάλη κουφάλα ο παπαγάλος!  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Ωραία ιστορία, Λέανδρε!  Θα την πω στη Μίτση.   

Η Λορέττα φεύγει.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Τον σκότωσες τον παπαγάλο!  Είμαι σίγουρος.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ε καλά, δεν λέγονται αυτά μπροστά στη  Λορέττα.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Με τη σκούπα ή αλλιώς;  Τον έπνιξες; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Λιποθύμησε με τη σκούπα και τον έπιασα να τον πετάξω έξω. 
Αλλά καθώς τον κρατούσα, είχε  τόσο απαλά πούπουλα στο λαιμό ο 
μπαγάσας,  και όπως τα άνοιγα να δω το μέσα χρώμα, ήταν βελούδινο, γούνα, 
σαν της γυναίκας το κρυφό απομέσα,    μούδιαζαν τα χέρια μου απ’ την 
απαλότητα κι έτριβα το χνούδι, ώσπου έσπασε ο λαιμός και ωπ! βούλιαξε η 
ψυχή του μες στο πράσινο.  Πήρα φόρα και τον πέταξα μακριά. Στο ποτάμι. 
(Μικρή παύση). Για μέρες  είχα τη μυρωδιά του στα χέρια μου.   (Μικρή  παύση).  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Δεν έφευγε με το πλύσιμο;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ(σκεπτικός) : Είναι περίεργο. Αλλά δεν έφευγε. 

(αλλάζει απότομα  ύφος, αυστηρά):  Τίποτα απ’ αυτά στη Λορέττα!  Εξηγηθήκαμε.  

Σκοτάδι. 

 

ΣΚΗΝΗ  ΕΚΤΗ    

(ΜΙΑ ΠΑΥΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ/ 
ΜΟΝΑΞΙΑ & ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ) 

 
Ο Σέργιος και ο Αλφρέντο κάθονται βαριεστημένα σε ένα τραπεζάκι.  

Τα τραπέζια είναι άστρωτα, χωρίς τραπεζομάντηλα.   
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Μπαίνει ο Λέανδρος.    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Γειά χαρά, μάγκες!   

Κάθεται.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Έστειλε μήνυμα ο Ελισσαίος. Πέρασε Πάναμα λέει, και  πάνε 
για Βαλπαραΐσο.    

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Να δούμε τι θα μας πει όταν έρθει. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Δηλαδή τι περιμένεις να πει;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Καμιά ωραία ιστορία. Σαν αυτές που λες κι εσύ, για 
παπαγάλους, ναυάγια  και τέτοια. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ναυάγια;  Κουνήσου απ’ τη θέση σου! Σήκω και κάνε 3 
στροφές, πού είναι ο άνθρωπος στη θάλασσα.  Δεν έχετε καταλάβει τι εστί 
θάλασσα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Εντάξει!  Να κάνω 3 στροφές. Δεν θα’ ναι όμως άσχημα. 
Παναμάς, Χιλή, ωραία μέρη! Εγώ που, αν αθροίσω τα χιλιόμετρα,  έκανα 20 
φορές το γύρο της γης, τόσο μακριά δεν πήγα.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τι λες, Αλφρέντο;  Δεν έχει σχέση η ναυτική ζωή με αυτά που 
ξέρεις εσύ απ’ τη νταλίκα. Είσαι 20 μέρες μεσοπέλαγα κι όταν πιάνεις λιμάνι 
πας και γίνεσαι λιώμα στα μπαρ. Πού αλλού να πάς;  Έχεις επιλογή;  Στα μπαρ 
και στις πουτάνες. Αυτό. …Είναι ζωή αυτό;  

Θα σας πω τώρα κάτι  και κρατήστε το:   

Το ναυτικό φυλλάδιο το βγάλαμε  μαζί με τον Ελισσαίο.  Άλλο που εγώ 
σταμάτησα νωρίς. Ξεστράτισα και είχα περιπέτειες. Ο Ελισσαίος  το πάει 
σωστά κι έφτασε πρώτος μηχανικός.   

Δεκαοχτώ χρονών πήγαμε στο Υπουργείο για το φυλλάδιο. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:   Από τόσο παλιά γνωριζόσαστε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Απ’ το σχολείο συμμαθητές. Μετά από χαρτιά, σφραγίδες, 
εξετάσεις σε γιατρούς και λοιπά κρατάγαμε τα φυλλάδια στο χέρι και 
κατεβαίναμε τις  σκάλες τις μαρμάρινες του Υπουργείου  Εμπορικής 
Ναυτιλίας. Πετώντας. Σα να είναι τώρα το θυμάμαι. Χαρά που είχαμε και 
μαγεμένοι απ’ το φευγιό να τραγουδάμε το   «Εμείς οι ναυτικοί, σπίτι δεν μας 
βλέπει πότε εδώ  κι εκεί. Παλεύω με τα σίδερα, στην πλώρη και στ' αμπάρια, χρόνια 
στα καράβια, εμείς οι ναυτικοί». 3 

                                                             
3 Οι ναυτικοί, Στίχοι: Δημήτρης Πολίτης - Μουσική: Γιώργος Μπούρας 
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Καθώς εμείς  κατεβαίναμε κάποιος ανέβαινε τη σκάλα. Σας το λέω κι 
ανατριχιάζω. Διασταυρωνόμαστε. Μας λέει: «Βγάλατε φυλλάδιο, ε; Ξέρετε τι 
κάνατε τώρα; Τραβήξατε μια γραμμή. Βάλατε μια παύλα στη ζωή σας».  (βουρκώνει).  
«Εγώ είμαι καπετάνιος»,  μας  λέει,  «και σας το λέω για το καλό σας».  

Ήταν πενηντάρης, όσο είμαι τώρα εγώ, που του δίνω δίκιο.  

Μικρή παύση. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κι εσείς τι του είπατε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Εμείς παραμερίσαμε, «Άντε ρε που θα μας πεις εμάς». Ακούνε τα 
νιάτα; Παίρνουν από λόγια και συμβουλές;  

Όταν τον σκέφτομαι μού έρχεται να κλάψω. Είχε ένα βλέμμα πικρό. 
Πονεμένο. Είχε φάει τη ζωή του  πάνω στη λαμαρίνα και μας προειδοποιούσε. 
Μετά το καταλάβαμε.   

Τότε  συνεχίσαμε να τραγουδάμε... Δεν είχαμε μπαρκάρει ακόμα, να 
ξέρουμε… 

 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Πώς μας άφησε έτσι αυτή; Χωρίς τραπεζομάντηλα.  

Ψάχνει ο Σέργιος στα ντουλάπια, βγάζει έξω δυό τρία. Βρίσκει ένα πράσινο.  Το 
στρώνουν.   

Ενώ συζητούν ψάχνουν στα ντουλάπια και βγάζουν  κρασί και ποτήρια ή μπίρες 
παγωμένες από το ψυγείο.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Μην κάνεις πως δεν σ’ αρέσει.  Τώρα είσαι καλά με σύνταξη 
στα 15 χρόνια υπηρεσίας.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Καλή η σύνταξη, αλλά η ζωή χαμένη. Το καράβι είναι φυλακή. 
Όπως το ακούς. Κάτεργο.  Έτσι το λέω εγώ. Αυτός το είπε σωστά, τραβήξαμε 
μια παύλα στη ζωή μας.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Έλα μωρέ που γκρινιάζεις. Στη Λορέττα  χαμόγελα και τα λες 
όλα ρόδινα και σε μας όλα χάλια.  Μέχρι να βγει η δική μου σύνταξη θα έχω 
πεθάνει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ζήσε εσύ 6 μήνες με αγνώστους εσώκλειστος και μεσοπέλαγα. 
Και κάθε εξάμηνο να συγχρωτίζεσαι με άλλους αγνώστους. Φουρτούνες, 
ζημιές, κίνδυνοι και να ’χεις να συντονιστείς με τα ελαττώματα του κάθε 
ανώτερου και του κάθε κατώτερου.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις δουλειές.  
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Στο καράβι όμως και μόλις σχολάσεις, τους ίδιους έχεις να 
αντιμετωπίσεις. Δεν πας σπίτι σου. Με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να κάνεις 
και την κοινωνική ζωή σου. Με αυτούς να κάνεις παρέα. Με αυτούς να 
ψυχαγωγηθείς. 

Πλωτή φυλακή. Δεν μπορείς να πας πουθενά.  Κάθε πρωί το ίδιο. Κάθε βράδυ 
το ίδιο. Και στα λιμάνια κάθονται λίγο τα καράβια γιατί έχουν εκσυγχρονιστεί 
οι τρόποι φορτοεκφόρτωσης. Όλα σε γρήγορους χρόνους. Αν λογαριάσεις πως 
και στο λιμάνι έχεις βάρδιες… δεν μένει χρόνος για τίποτα της προκοπής.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Μιλάς για μοναξιά, Λέανδρε;  Για δυσκολία σχέσεων; Ξέρεις 
τι λούκι είναι η νταλίκα;  Να είσαι μόνος σου, με την σωματική σου κούραση 
για ώρες και να αγωνίζεσαι  μην κοιμηθείς στο δρόμο;  Να πρέπει να είσαι 
σωστός στα χαρτιά σου, στο φορτίο, στα χαρτιά του φορτηγού, στην 
ημερομηνία παράδοσης  μη χαλάσουν τα κρέατα, να ψάχνεις  με τους χάρτες 
τον προορισμό, να περνάς  ελέγχους, τελωνεία, ασφάλιση φορτίου, να σε 
σταματάνε ξένες  αστυνομίες;    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Γιατί εμείς δεν έχουμε τους λιμενικούς;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Εσείς είσαστε ολόκληρο πλήρωμα. Μοιράζονται οι ευθύνες. Ο 
φορτηγατζής είναι μόνος του. Κι άρρωστος να είναι πρέπει να συνεχίσει, γιατί 
αν χαλάσουν τα τρόφιμα ποιος  θα τα πληρώσει;  Να είναι ντανιασμένα σωστά 
τα εμπορεύματα, δεμένα τα παλέτα με όλα τα  μπαστούνια.  Σκέψου να μπει η 
νταλίκα σε καράβι, να έρθει ένα κύμα να γίνει μετατόπιση φορτίου.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δύσκολα γίνεται μετατόπιση στα επιβατηγά. Στα φορτηγά 
γίνεται συνήθως,  αλλά εάν γίνει είναι σίγουρο ναυάγιο.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Λογάριασε  μετά τις αποζημιώσεις. Είναι πολύ υπεύθυνη 
δουλειά. … Και δύσκολη.  (Μικρή παύση). Αλλά είναι και φορές που νοιώθεις 
άρχοντας. Είχα σταματήσει ένα βράδυ στη καντίνα του Μπίλλυ κι έτρωγα 
σάντουιτς. Μου πιάνει κουβέντα ένας νεαρός με το χοτ ντογκ στο χέρι.  Μου 
λέει: ρε φίλε εσύ το οδηγείς το θηρίο; Λέω: Ναι.  Ρε φίλε, σε θαυμάζω. Θέλω να 
ανέβω εκεί πάνω στην καμπίνα και δεν ανεβαίνω γιατί νομίζω πως θα ξεμυαλιστώ και 
δεν θα ξανακατέβω, πως είναι σαν ηρωίνη που άμα  αρχίσεις  δεν ξεκολλάς ποτέ.  Έτσι 
είναι, του λέω, είναι  στάνταρ επωδός στο σινάφι μας, πως η νταλίκα είναι 
έρωτας.  Κι ο έρωτας πάντα επικίνδυνος. Με τα καλά του, με τα στραβά του. 
Δένεσαι. Δεν έχει γιατρειά.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κι εγώ το έχω ακούσει ότι είναι αρρώστια. Έτσι κι  ανέβεις μια 
φορά, καταλήγεις  αυτοκινητιστής.  

Ο Αλφρέντο ανοίγει τα μπράτσα, σα να αγκαλιάζει το μεγάλο τιμόνι.  
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Ααααχ, ανοιχτό παράθυρο και ράδιο διαπασών:  «Η ζωή σου 
ντούμπλε φας, μέσα κι έξω τη φοράς. Η καρδούλα σου γκαζιέρα δίχως γκάζι και 
αγέρα».4  ΗΟΥΛΑ  ΣΟΥ ΡΑ    

Συνηθίζει το μάτι στο τοπίο που αλλάζει. Μπαίνεις στις πόλεις από ψηλά. Σαν 
τον Δία. Κι είναι ένας ρυθμός που σού κολλάει. Άμα ξεκινήσεις με το βαρύ 
όχημα, μπαίνεις στον κύκλο.  Πώς είσαστε εσείς, μπάρκο-ξεμπάρκο, σταθμός 
–παρασταθμός; Έτσι μπαίνουμε κι εμείς στα δρομολόγια. Κύκλοι που 
ανοίγουν και κλείνουν. Και περιμένεις τον επόμενο. Πουθενά δεν ζεις και 
πουθενά δεν δένεσαι. Γιατί περιμένεις τον επόμενο.  Η νταλίκα πρέπει να 
επιστρέψει άδεια,  κι έτσι πάντα φεύγεις από αυτό που νοιώθεις. 

Μπαίνει η Βιβή απέξω περιποιημένη.    

ΒΙΒΗ: Τι έγινε; Το στρώσατε;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Στρώσαμε μόνοι μας.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Μα να μας αφήσεις  άστρωτους;  Να ψάχνουμε τα ντουλάπια;   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τι συμβαίνει Βιβή; Έπεσε έρωτας;  

ΒΙΒΗ: Άσε τις  αηδίες, Αλφρέντο!  Δεν σού επιτρέπω.  

Η Βιβή προχωράει προς τα μέσα. Προς την κουζίνα.  

Την ίδια στιγμή έρχεται  απέξω  με το σακίδιό της και η Λορέττα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Γειά σας!    

Πηγαίνει να καθίσει κάπου να βγάλει τις μπότες της.  

ΛΟΡΕΤΤΑ (μονολογώντας): Βαριές είναι! Με κουράσανε.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Καλώς το κορίτσι μας!  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κουράστηκαν τα ποδαράκια σου; 

Ο Αλφρέντο κόβει τα χαρτιά και τα σπρώχνει στον Λέανδρο. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μοίρασε.  

Ο Λέανδρος μοιράζει τα χαρτιά. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (τραγουδιστά): «Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουνε ρηγάδες…  

ΣΕΡΓΙΟΣ: …κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες».5 

                                                             
4
  Νταλίκα, Στίχοι: Κώστας Τριπολίτης - Μουσική: Δήμος Μούτσης 

5 Ποιος το είπε για τους μάγκες; Στίχοι: Βασίλης Παπαδόπουλος -Μουσική: Τάκης Σούκας 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=52
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=82
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Κατεβάζουν εναλλάξ χαρτιά. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (φωνάζοντας): Βιβή!  Ε, Βιβή!   

ΒΙΒΗ: Τι  είναι;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (φωνάζοντας): Νέα από Ελισσαίο, θέλεις;   

Η Βιβή ξανάρχεται  μέσα όλο περιέργεια.  

ΒΙΒΗ: Έμαθες κάτι;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Έγραψε. Πάει Χιλή, Βαλπαραΐσο.  

ΒΙΒΗ: Και πότε θα έρθει; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν έγραψε.  

ΒΙΒΗ: Ε, τότε τι να την κάνω τη Χιλή σου;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν έχεις δίκιο. Είναι μια σημαντική πληροφορία. 
Βαλπαραΐσο. Δεν είναι τυχαίο λιμάνι. Έχει και ναυτική βάση.  

ΒΙΒΗ: Και τι με νοιάζει εμένα;  Μήπως θα πάω ποτέ;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Γιατί; Μπορεί να σού αρέσει. Βαλπαραΐσο  θα πει κοιλάδα του 
Παραδείσου. Valle Paraíso, (Βάγιε  Παραΐσο).  

ΒΙΒΗ: Ας περάσει λίγο και από μας εδώ στην Κόλαση!   

Η Βιβή επιστρέφει στην κουζίνα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ευχαριστημένος με τα φύλλα του, τα τακτοποιεί στο χέρι του): «Το 
βαπόρι απ’ την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία…» 6 

Η Λορέττα  έχει ήδη βγάλει νωρίτερα από το σακίδιό της την κασετίνα της και βιβλία 
πάνω σε ένα τραπέζι. Φεύγει  πηγαίνοντας προς τα μέσα, προφανώς στην τουαλέτα 
γιατί θα ακουστεί μια βρύση που τρέχει.  

Ο Λέανδρος σηκώνεται,  βγάζει από  την κασετίνα  έναν λεπτό μαύρο μαρκαδόρο και 
ζωγραφίζει κάτι στο πάτωμα.  Μπαίνει η Λορέττα  και τρομάζει. 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Ιιιι, κι άλλη αράχνη! Λέανδρεεε!     

Ο Λέανδρος  ατάραχος.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Βγάλτα  πέρα μόνη σου. Βγάλτη στο κήπο. 

 Η Λορέττα κάνει με το πόδι να  την  σπρώξει. Μετά σκύβει την κοιτάζει καλά.  

                                                             
6 Το βαπόρι απ’ την Περσία, Στίχοι-Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης 
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ΛΟΡΕΤΤΑ: Δεν κουνιέται.  Τι είναι αυτό; Ποιος την ζωγράφισε εδώ; 

Οι άντρες γελάνε.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Να ζωγραφίσουμε μια ακρίδα να δούμε τι θα κάνει η Βιβή που 
της αρέσουν.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Εγώ σού λέω θα τρομάξει. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (πάει να δοκιμάσει):  Δεν είναι εύκολο να ζωγραφίσεις ακρίδα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ (κεφάτα): Θα ζωγραφίσω εγώ μια ακρίδα.   

Η Λορέττα ξαπλώνει κάτω και οι άντρες την κοιτάζουν.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ(τραγουδιστά): «Φορτωμένος είμαι, πάω να παραδώσω το δρομολόγιο 
να ξεφορτώσω.»7 

Ο Αλφρέντο λέγοντας τα παραπάνω χαρούμενος, παίρνει τα χαρτιά από τη μέση του 
τραπεζιού και κερδίζει την παρτίδα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Πήρα τις μπάζες, μηδένισα και την κάσα! 

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΕΒΔΟΜΗ 

(Η ΝΤΑΛΙΚΑ ΩΣ ΣΠΙΤΙ/ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΙΕΤΣΕΦ/ 

 ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ) 

 
Η Βιβή κουρασμένη,  φορώντας  ποδιά, με Άζαξ και πατσαβούρια  στο χέρι, θυμωμένη. 
Τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά με κλάμερ.  

ΒΙΒΗ (γονατίζει κάτω και τρίβει):  Ορίστε να πρέπει τώρα, για τις πλάκες σας,  
να καθαρίζω και  ζωγραφιστά μαμούνια. …Λες και δε μου φτάνουν τα αληθινά. 

 

ΛΟΡΕΤΤΑ(γέρνει το κεφάλι μισοξαπλώνοντας στον παλιό καναπέ): Αλφρέντο, πες 
κι εσύ κάτι από τα ταξίδια σου. Η τηλεόραση δεν έχει τίποτα απόψε. 

ΒΙΒΗ: Τέλειωσες τα μαθήματα; 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ναι. 

ΒΙΒΗ: Αλλά δεν φέρνεις καλούς βαθμούς! 

                                                             
7 Δρομολόγιο, Στίχοι-Μουσική: Ορφέας Περίδης 
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ΣΕΡΓΙΟΣ: Μην αρχίσετε πάλι!  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Η νταλίκα, Λορέττα, σού δίνει μια  αίσθηση παντοδυναμίας.  
Από την καμπίνα βλέπεις  τις χώρες να περνούν. Υποκλίνεται η γη μπροστά 
σου. Κι εσύ  ψηλά. Σα θεός που επιβλέπει περιοχές.  Περνούν τα χιλιόμετρα, 
οι γέφυρες, οι ποταμοί, η Αουτοστράντα. Όταν μπαίνεις σε μια καινούργια 
πολιτεία είναι ώρα μαγική. Είναι έρωτας η νταλίκα.    

ΒΙΒΗ:  Γι αυτό μερικοί τη στολίζουν σαν λατέρνα;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ναι, τι είναι αυτό; …γιατί τους βάζουν τόσα φώτα;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Είναι όπως το λέει και το τραγούδι: τη νταλίκα έχω εκκλησιά και 
σπίτι.8 

ΒΙΒΗ: Τις λυπάμαι έτσι που τις  κάνουν. Σκέφτομαι πως κάποιος μουρλός θα 
οδηγεί. Για να έχει βάλει εικόνες, γυναίκες, φωτάκια και σαχλαμάρες.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Άντε πάλι!  Δεν είναι σαχλαμάρες. Συγγνώμη, εσείς οι 
γυναίκες δεν στολίζετε το σπίτι σας, δεν βάζετε κουρτινάκια, βαζάκια, 
λουλουδάκια; Την προσέχεις  σα γκόμενα. Να μην σού ταλαιπωρείται, φρένα, 
δισκόπλακες, λάστιχα. Θέλεις να είναι σε καλή κατάσταση.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Γκόμενα η νταλίκα;  Να την χαίρεσαι!  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Να την προσέχεις μην κρυώσει και κάνει αψού. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ(χαμηλόφωνα, τάχα να μην ακούσει η Λορέττα): Ποια στάση της 
αρέσει; 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μην πιάνετε ρε στο στόμα σας τη νταλίκα! «Ζωή νταλίκα 
κόκκινη, στις εθνικές του κόσμου, ρε».9 Δεν είναι αστείο η νταλίκα!   Είναι το σπίτι 
μας. Τόσες ώρες περνάμε. Κοιμόμαστε  μέσα πολλές φορές.     

ΛΟΡΕΤΤΑ: Μέσα;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Με μεγάλο κίνδυνο. Γιατί έχει μαφία στους δρόμους και σού 
σπάνε την πόρτα να σε ληστέψουν εκεί που κοιμάσαι.   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Εσένα σε λήστεψαν, Αλφρέντο; 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Προσπάθησαν μια φορά,  αλλά είχα δέσει με ιμάντα την μία 
πόρτα με την άλλη και δυσκολεύονταν. Έτσι ξύπνησα και άναψα τα φώτα, 
έβαλα μπροστά, άρχισα να κορνάρω και το βάλανε στα πόδια. Τρεις  ήτανε. 
Καθάρματα.  

ΒΙΒΗ: Δύσκολο να τα βάλεις με τρεις. 

                                                             
8 Η νταλίκα μου, Στίχοι: Ηλίας Καλιώρας - Μουσική: Παναγιώτης Παπαχατζής 
9 Ζωή νταλίκα κόκκινη, Στίχοι - Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης 



32 

 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Ούτε με έναν από δαύτους δεν τα βγάζεις πέρα. Είναι σκληροί. 
Αλλά μού λείπει πολύ η νταλίκα. Όλη μέρα μουσική και βι ετς εφ. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Κι εμείς στα καράβια βι ετς εφ.  

ΒΙΒΗ: Τι είναι  το βιτσέφ; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Συχνότητα ομιλίας. Για να μιλάμε  με τα άλλα καράβια.  

ΒΙΒΗ:  Μιλάτε με γνωστούς σας  σε άλλα καράβια;   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν είναι γνωστοί μας. 

ΒΙΒΗ:  Μιλάτε στην τύχη με όποιον να ’ ναι; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Με όποιον να’ ναι.   

ΒΙΒΗ: Μα πώς;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ξεκινάει η συζήτηση ως εξής:  Κάνας Έλληνας ακούει;  

Αν υπάρχει  Έλληνας στην εμβέλεια  λέει: Γειά σας. Πού πάτε;  

Από κει ξεκινήσαμε εκεί πάμε.  Τα ίδια λέει και ο άλλος. Τέτοιο καράβι είμαστε, τέτοιο 
φορτίο κλπ.  

ΒΙΒΗ: Ανάγκη  για επικοινωνία δηλαδή. Κι ας είναι με αγνώστους.    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Δεν είναι τόσο άγνωστοι σε αυτή τη φάση. Άγνωστοι μπορεί να  
ήταν εδώ στην Ελλάδα. Όταν είσαι μέσα σε ένα πέλαγος… και μόνο που 
μιλάτε την ίδια γλώσσα είναι γνωστός. 

Στη βάρδια επάνω δεν έχεις τι να πεις,   με ποιόν να μιλήσεις. Ό,τι  είναι να 
πεις με τους ναύτες και τους αξιωματικούς το έχεις πει.  Και πιάνουν μετά το 
μπουρου μπουρου με το βι ετς εφ.  Να περάσει και η ώρα. Τον τελευταίο 
καιρό  μας είχαν βάλει καρτοτηλέφωνο,  δορυφορικό.  

Με κάποιον που είχα μιλήσει στο βι ετς εφ  έτυχε να τον γνωρίσω κιόλας. Σε 
μια καφετέρια έφερε ένας φίλος μου τον ξάδελφό του μαζί. Τον γνώρισα από 
τη φωνή. Του λέω: τι δουλειά κάνεις; Μού λέει: ναυτικός.  Ταξίδευες  τότε εκεί 
κι εκεί; Ναι, μού λέει. Έχουμε μιλήσει στο βιετςεφ, του λέω.  Μικρός ο 
κόσμος.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μικρός!  

ΒΙΒΗ: Μικρός για σας που ταξιδεύετε;  Και  όχι για μας που μένουμε εδώ;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Διευκρίνιση: Που ταξιδεύαμε. Στο παρελθόν!    

ΒΙΒΗ: Σωστά. Γιατί τώρα εσείς πιο ριζωμένοι δεν γίνεται. Κάθε μέρα εδώ. 
Διώχνετε κάθε υποψήφιο πελάτη.  
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ΣΕΡΓΙΟΣ:  Εμείς; Διώχνουμε εμείς τον κόσμο;  

ΒΙΒΗ:  Αφού έχετε κάνει κατάληψη. Σκορπάτε τα πράγματά σας παντού. Δεν 
τολμά να μπει άνθρωπος. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ριζώσαμε αλλά  αστεία-αστεία, θα πω τώρα κάτι 
προχωρημένο. Το είπε ένας υποπλοίαρχος που διάβαζε και ήξερε πολλά: Τα 
καράβια έχουν μια άγκυρα εφεδρική,  που λέγεται σπεράντζα. Μεγάλη και  
βαριά. Την λένε και «ιερή άγκυρα». Είναι η τελευταία, που μένει στο πλοίο. Για 
τη σωτηρία του, όταν μείνει  έρμαιο των κυμάτων κι όλες οι άλλες άγκυρες 
έχουν κοπεί. Τότε, αγωνιζόμενο να κρατηθεί,  ποντίζει την σπεράντζα. 
Σπεράντζα στα ιταλικά θα πει ελπίδα. Επομένως, στη γλώσσα των ναυτικών, η 
ελπίδα είναι μια άγκυρα.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Έτσι είναι, Λέανδρε!  Από μια ηλικία και πέρα όλοι ψάχνουν 
άγκυρα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Στη ζωή είναι αλλιώς. Αν δεν έχεις καλλιεργήσει εγκαίρως την 
κατάσταση και τις συνθήκες, δεν έχεις να ρίξεις πουθενά  σπεράντζα.  

Μικρή παύση!  

Η Λορέττα αποσύρεται μέσα βαριεστημένα. Ίσως χασμουριέται κιόλας. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ο κόσμος πάντως σίγουρα είναι μικρός. Δες για παράδειγμα, 
τον Νώντα.  Ναυτικός εγώ, ναυτικός κι αυτός. Δεν τον είχα ποτέ συναντήσει σε 
ταξίδια.  Πέρασε όμως κάποια φορά από Νέα Ορλεάνη κι εκεί  κάτι κορίτσια 
του μπαρ του μίλησαν για μένα. Και μού το είπε εδώ στην Ελλάδα.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Τι του είπαν δηλαδή;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ε δεν καταλαβαίνεις πώς γίνεται; Έλληνας είσαι; Τον Λέανδρο 
τον ξέρεις;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ  (χαμηλόφωνα):  Άλλα περίμενα να πούνε.  Ότι είσαι καλός στο 
σεξ και πότε θα ξαναπάς.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ε, ναι αυτή είναι η αλήθεια. Και μένει μεταξύ μας.  

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΟΓΔΟΗ 
(ΥΠΕΡ  ΨΕΥΔΟΥΣ) 

 
Η Λορέττα  διαβάζει ένα βιβλίο.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τι διαβάζεις Λορέττα ;  
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ΛΟΡΕΤΤΑ:  Ένα μυθιστόρημα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Ποιό είναι; 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Η Πόλη του Πλασκοβίτη. Μού το έδωσε η Μίτση. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Σε βλέπω απορροφημένη. Σού αρέσει;  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Είναι πολύ αληθινό. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας 
άντρας συγγραφέας ξέρει τόσο καλά τι αισθάνεται ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι 
όπως εγώ. Σαν να βλέπει στην ψυχή μου.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου τα βιβλία που δείχνουν την 
πραγματικότητα.  Αυτά που δείχνουν τη ζωή όπως είναι. Εγώ θέλω φαντασία, 
φανταστικές ιστορίες.   

Η Λορέττα  σιγά σιγά με το βιβλίο της αποσύρεται προς τον κήπο.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Καλά, εγώ πάω έξω να διαβάσω. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Μα έχει ζέστη έξω. Κάτσε εδώ. Μαζί μας. 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Θα κάτσω στη σκιά του δέντρου. Εσείς κάνετε φασαρία.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ορίστε το έδιωξες το κορίτσι.  

 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Ώστε  έτσι, κύριε Αλφρέντο, θέλεις και μυστήριο, λοιπόν. Δεν 
έχει η πραγματική ζωή μυστήριο;     

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Εννοώ παράξενες  καταστάσεις, ασυνήθιστα πράγματα.  Την 
ζωή και την πραγματικότητά της την ξέρουμε. Τη ζούμε μέρα νύχτα. Τα 
μυθιστορήματα και οι ταινίες  πρέπει να ξεπερνάνε τη πραγματικότητα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Έχεις άποψη δηλαδή για τέχνες και κουλτούρα; Δεν σού το 
είχα, Αλφρέντο.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Δεν το παίζω κουλτουριάρης. Απλώς μού αρέσουν οι 
παράξενες ιστορίες, όχι οι συνηθισμένες. Άκουσα κάποιον να εκθειάζει ένα 
έργο και να λέει ήταν μια φέτα ζωής. Ε δεν τη θέλω, τη φέτα ζωής, την τρώω 
κάθε μέρα.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Επομένως δεν θέλεις αλήθεια, θέλεις  παραμύθιασμα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:   Θέλω μελλοντικούς κόσμους, διαστημικούς, σάιενς φίξιο,  
θέλω τα μυστήρια της  ζούγκλας που δεν θα μπω ποτέ, θέλω να δω αυτό που 
δεν θα ζήσω.   
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Έδειχνε παλιά ένα έργο η τηλεόραση, που το θεωρούσαν σπουδαίο, νομίζω 
«Σκηνές από ένα γάμο», εγώ αηδίασα, κουράστηκα, σκυλοβρέθηκα και μπορεί 
που δεν παντρεύτηκα ποτέ, μπορεί γιαυτό. Ρώτησα έναν γνωστό μου 
παντρεμένο ποια η  γνώμη του και μού ’πε όλο αυτό το μαρτύριο στις  
μακροχρόνιες σχέσεις να το δεις και σε έργο  πάει πολύ, φτάνει που το ζεις 
κάθε μέρα.   

Ενώ ένα έργο με μεγάλα ψέματα σε βάζει σε άλλη διάσταση. Λες, σκέψου να 
γινόταν αυτό…  και ξυπνάει η φαντασία σου. Και οραματίζεσαι… Η 
πραγματικότητα είναι στενή. Μόνο με το ψέμα βγαίνεις απ’ το μπουντρούμι 
της ζωής. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αν βλέπαμε συνέχεια την πραγματικότητα,  ωμά και στεγνά,  
θα είχαμε αυτοκτονήσει εδώ και καιρό. Μας σώζει που αρνιόμαστε να την 
δούμε.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Ο άνθρωπος φτιάχνει ένα φίλτρο για να λιγοστεύει την 
πραγματικότητα. Αλλιώς δεν αντέχεται. Όλοι αυτό κάνουν. Ασυναίσθητα.  Ένα  
ψεματάκι για φίλτρο.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Το ψέμα πιο χρήσιμο απ’ την αλήθεια.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πιο ωφέλιμο.  

(Μικρή παύση).  Το ψέμα είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου, γιατί 
τον βοηθάει να αντέχει τη ζωή.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Το τελευταίο όπλο του απελπισμένου. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ε, ναι! Η ελπίδα είναι ένα ψέμα που δεν έχει ακόμα αποδειχτεί 
…πως είναι ψέμα.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Έτσι είναι. Και όσο πιο αδιανόητο τόσο πιο ελκυστικό.  Οι 
περίεργες ιστορίες βάζουν αλάτι στη ζωή. Αν σας πω τώρα εγώ πως πάει ένας 
εργάτης να κατουρήσει δίπλα στο παρατημένο βαγόνι και βλέπει μέσα 
κλινοσκεπάσματα;  Τι θα βάλετε με το νου σας;   

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Κλινοσκεπάσματα;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Θα λέγατε πως κάποιος δεν είχε πού να μείνει και το έκανε 
σπίτι του.  Αν σας πω, όμως,  ότι παραφυλάξαμε και είδαμε μια ανήλικη να 
εκδίδεται εκεί μέσα τι θα πείτε;      

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Συνέβη αυτό στα αλήθεια;  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Έλα λέγε!  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Πιάσανε μια τσιγγάνα, που εξέδιδε την ανιψιά της κι έφαγε 10 
χρόνια φυλακή.  
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ΣΕΡΓΙΟΣ: Αυτό καλύτερο.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Παίζει να έχει συμβεί στ’ αλήθεια.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Αν σας  πω όμως πως ανακαλύψαμε έναν μικρόσωμο 
άνθρωπο, έναν νάνο, που με δυσκολία κατάφερνε να ανέβει το σκαλί για να 
μπει στο βαγόνι, να έχει στήσει μέσα ένα εργαστήριο και να κάνει τρελά 
πειράματα, τι θα λέγατε;  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Θα έλεγα: Τι πειράματα;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (Σκέπτεται λίγο, φαίνεται πως όσα λέει τα επινοεί εκείνη τη στιγμή): 
Να έχει ένα μηχάνημα σύνθλιψης ακρίδων και  μυρμηγκιών.  Να συνθλίβει 
σαύρες και βατράχια με ένα γουδί, μετά να τα ανακατεύει σε μπλέντερ και 
δίπλα με ένα άλλο μηχάνημα να στερεοποιεί το υγρό σε χάπια και να τα 
πουλάει για ελιξήριο  νεότητος. Και  αστείρευτης φυσικής ενέργειας. Όσοι τα 
παίρνουν γίνονται άλτες επί κοντώ και ύψους ή ακροβάτες και άνθρωποι 
λάστιχο για το τσίρκο.  Τι θα λέγατε; 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Θα λέγαμε πολύ γοητευτική ιστορία.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Δεν σε είχα για παραμυθά. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Χωρίς ψέμα η ζωή είναι βαρετή. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Σατανικός αποδείχθηκες!   Καλά, έτσι τώρα εδώ δα το έστησες 
όλο αυτό; 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (καμαρώνοντας):  Ναι,  μόλις τώρα το σκέφτηκα. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πρέπει να σε προσέχουμε!   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Δεν του το είχα…  Επικίνδυνος τύπος!   

ΣΕΡΓΙΟΣ (πιάνει το ποτήρι του Αλφρέντο και το μυρίζει): Τι πίνεις ρε και δεν μας 
δίνεις; 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Συμπέρασμα: αν  υποκύψουμε  στο συνεχές κυνήγι της 
αλήθειας θα χαθεί όλη η μαγεία. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Είδατε πώς  ρωτάει λεπτομέρειες η Λορέττα μας;  Μπορείς να 
την απογοητεύσεις;   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Δεν μπορείς.  Τελικά η εμμονή με την αλήθεια είναι 
τερατώδης.    Γιατί περί εμμονής πρόκειται.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Εμμονή, ναι. Αλήθεια= η μάστιγα του κόσμου.    
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ΣΕΡΓΙΟΣ:  Το ψέμα είναι αντιπερισπασμός. Συγκάλυψη για να μην 
αποκαλυφθεί κάτι. Όποιος ακούει την ιστορία εστιάζει στο νάνο. Κανείς δεν 
σκέφτεται τις  ευθύνες, που το συγκεκριμένο βαγόνι δεν έπρεπε να βρίσκεται 
εκτεθειμένο εκεί.   

Θα καταδικαστεί η τσιγγάνα για μαστροπεία, μπορεί και ο νάνος της 
φαντασίας σου, για… χάπια χωρίς έγκριση, αλλά οι υπεύθυνοι των 
σιδηροδρόμων  θα τη σκαπουλάρουν. Το βαγόνι δεν  έπρεπε να βρίσκεται εκεί 
εξαρχής. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Η πραγματικότητα είναι βαρετή.  Ψηφίζω υπέρ του νάνου. Και 
υπέρ της συγκάλυψης.    

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Και γιατί τον έφτιαξες νάνο; Τι προκατάληψη είναι αυτή; 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Για να μη φαίνεται από μακριά, μέσα από τα παράθυρα του 
βαγονιού πως κάποιος κινείται εκεί μέσα. 

ΣΕΡΓΙΟΣ (με θαυμασμό):  Σωστός!  Γάτα ο Αλφρέντο μας!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τσακάλι!   

 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Είδατε πώς λάμπουν τα ματάκια της στις διηγήσεις;   Με τις 
σπίθες της προσδοκίας της γίνομαι ο καλύτερος παραμυθάς. Για να την 
καταπλήξω. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Σαν ελαφάκι κοιτάζει.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Μην  λες ελαφάκι, έχω τραγικές εικόνες. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι εικόνες;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ούτε θέλω να το σκέφτομαι αυτό το ζώο. Τόσο αθώο  και ανίκανο 
να προστατευτεί.  Πάει και μπερδεύει τα πόδια του στις ράγες. Δεν φαντάζεστε  
πόσο συχνά συμβαίνει. Σκαλώνουν οι οπλές και πάει. Δράμα να τα βλέπεις.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Το ξέρω.  Το άκουσα σε ντοκιμαντέρ.  Τα ελάφια χρειάζονται  
στη διατροφή τους σίδηρο. Καθώς περνάει το τραίνο, τρίβονται οι τροχοί στις  
σιδηροτροχιές και δημιουργούνται  ρινίσματα. Πάνε τότε τα ελάφια και 
γλείφουν τις ράγες για να φάνε τα τρίμματα σιδήρου.   

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Να που έμαθα κάτι, που θα έπρεπε να ξέρω.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Έχει και συνέχεια. Φτιάχνουν τώρα στη Ρωσία τραίνα που 
γαβγίζουν. Θα βγάζουν έναν ήχο σα γάβγισμα για να διώχνει τα ελάφια.  Θα 
τα τρομάζει να φεύγουν καθώς πλησιάζει το τραίνο.  
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Αν το τραίνο κάνει γαβ γαβ,  τότε ο σκύλος να μάθει να κάνει 
τσαφ τσουφ.  

Γελάνε, κάπως χοντροκομμένα.  

 

 

ΣΚΗΝΗ   ΕΝΑΤΗ  

(ΡΑΨΙΜΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙΟΥ) 

 

Είναι νωρίς. Το φως του ήλιου πέφτει από το παράθυρο. Η Βιβή σιδερώνει στη 
σιδερώστρα ένα φουστάνι. Μπαίνει η Λορέττα  και την κοιτάζει, κοιτάζει το ύφασμα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τι είναι αυτό; 

ΒΙΒΗ: Ποιο; 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Αυτό που σιδερώνεις.  

ΒΙΒΗ: Είναι κάτι για σένα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τι; 

Το σηκώνει ψηλά.  

ΒΙΒΗ:  Σού έραψα ένα φόρεμα.  

Είναι θηλυκό και κομψό, με μικρά λουλουδάκια επάνω, σαν τα άνθη της δαμασκηνιάς, 
στενό επάνω, ανοιχτό από την μέση και κάτω, εβαζέ,  μήκος λίγο πάνω απ’ το γόνατο.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Μα πώς; Πώς τα κατάφερες; 

ΒΙΒΗ: Για τα γενέθλιά σου. Θέλω να είσαι χαρούμενη και να μην ξεχνάς ότι 
σε αγαπώ.  

Ότι μόνον εσένα έχω.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Κι εγώ σ’ αγαπώ, μαμά. Κι εγώ μόνο εσένα έχω. 

 Αγκαλιάζονται. 

ΒΙΒΗ: Δοκίμασέ το.  

 Η Λορέττα  φοράει το φουστάνι και κάνει μια στροφή.  

Η Βιβή πλησιάζει και το τραβάει λίγο από κάτω, το τεντώνει.  
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ΒΙΒΗ: Καλό έγινε και σού πάει!  Να προσέχεις  Λο!  …Να φοβάσαι  τα 
βλέμματα  των αντρών. Κολλάνε με την ομορφιά και δεν το ελέγχουν.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Δεν θέλω να φοβάμαι τίποτα.  Η  ομορφιά είναι ψέμα. Και το 
ψέμα είναι όμορφο. 

ΒΙΒΗ: Πού το  άκουσες  αυτό;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Το είπε ο Άλεξ.  

ΒΙΒΗ: Τι εστί  Άλεξ;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ο Άλεξ είναι ο μόνος  που διαβάζει.  Τα αγόρια εδώ είναι χαζά. 
Στην πόλη είναι αλλιώς. Δεν κάνουν χοντροκομμένα αστεία και ηλίθια κόλπα  
για να σε ρίξουν.  

ΒΙΒΗ: Πού το ξέρεις;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Το λένε τα κορίτσια στο σχολείο.  

ΒΙΒΗ: Κι αυτές  που το ξέρουν;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ξέρουν. Όλοι το λένε. Στην πόλη  φέρονται ευγενικά.  Εδώ 
κοιτάνε να στριμώξουν. Να πιάσουν βυζί.  

ΒΙΒΗ: Πώς δηλαδή; Τι εννοείς;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Να έτσι.  

Της δείχνει  με τη χούφτα χωρίς να αγγίξει το στήθος της μάνας της.  

 

 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ 
 

(ΚΑΛΥΨΩ/ΔΕΝ ΑΦΗΝΕ  
ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ) 

 
Νωρίς το απόγευμα. Η Λορέττα  κάθεται σε ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο  με 
ανοιχτό βιβλίο και τετράδιο και μελετάει. Δίπλα ακουμπισμένη η σάκα της.  

Οι τρεις άντρες κάθονται ήσυχα στο τραπέζι τους.   

Η Βιβή τους φέρνει με δίσκο καφεδάκια. Ίσως και γλυκό κουταλιού.   

Μόλις σερβίρει η Βιβή  φεύγει προς τα μέσα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι διαβάζεις Λο;  

ΛΟΡΕΤΤΑ (χωρίς να σηκώσει το κεφάλι):  Οδύσσεια.  
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ΣΕΡΓΙΟΣ:  Οδύσσεια είναι η ζωή.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Όλοι Οδυσσείς εδώ, πολυταξιδεμένοι.   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Δεν σας χτυπούσαν τρικυμίες. Εσείς  δεν χάνατε το δρόμο. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Όχι, δεν τον χάναμε.  (μελαγχολικά και συμπερασματικά)  Τον 
χάσαμε μια και καλή. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Από το Γιβραλτάρ πέρασες Λέανδρε; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Πέρασα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τότε …. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Σιγά μην δεν πέρναγα. Τόσες φορές έχω κάνει το γύρο της 
γης.    

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τότε θα ξέρεις. 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τι να ξέρω;  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Γράφει για το νησί της Καλυψούς. Το τοποθετούν  στο 
Γιβραλτάρ. Είδες τίποτα;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι να δω;     

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Μήπως φαινόταν κάτι απ’ το καράβι όπως περνούσες.  
Κατοικούσε λέει  (το διαβάζει)  «σε  μεγάλο  σπήλαιο  που στην είσοδό του 
υπήρχαν φυσικοί κήποι, ιερό δάσος και πηγές. Εκεί περνούσε την ημέρα της η 
Νύμφη, κλώθοντας και υφαίνοντας με τις υπηρέτριές της, που ήταν και αυτές 
Νύμφες». 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Αυτά είναι μυθολογία, Λορέττα.  Δεν είναι αληθινά.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ένας βράχος είναι.  

ΛΟΡΕΤΤΑ (διαβάζοντας):  «Ζούσε στο νησί Ωγυγία, που οι αρχαίοι 
συγγραφείς τοποθετούν στη δυτική Μεσόγειο.  Το νησί της Καλυψούς  πιθανόν 
να ήταν στη Θέουτα, απέναντι από το Γιβραλτάρ».    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Απλά περνάς, δεν βλέπεις τίποτα.  Είναι ένα στενό πέρασμα. 
Αλλά θα σού πω τι γίνεται. Είναι ο βράχος του Γιβραλτάρ σ’ αυτό το σημείο. 
Εγώ ήξερα πού πάμε, αλλά σε αυτούς  που δεν ξέρουν πού πάνε, δίνει την 
αίσθηση όταν το περνάς πως ταξιδεύεις προς το άγνωστο. Βγαίνοντας  απ’ τη 
Μεσόγειο προς τα έξω…  Με το που πλησιάζεις το Γιβραλτάρ ό,τι καιρό και 
να κάνει μέσα στη Μεσόγειο, κάλμα να είναι, μπουνάτσα, λάδι η θάλασσα, με 
το που πλησιάζεις εκεί αρχίζει κυματισμός. Αυτό συμβαίνει γιατί συναντιέται 
με τα νερά του Ατλαντικού.  Σού δίνει την αίσθηση το Γιβραλτάρ ότι τώρα 
βγαίνω πάω στα δύσκολα.  
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Έχει ρεύματα και αέρα;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Όχι. Έχει άλλο κυματισμό ο Ατλαντικός, άλλο κυματισμό  η 
Μεσόγειος.  Ακόμα και ήπια να είναι τα πράγματα και στη μία θάλασσα και 
στην άλλη, να μην έχει κακό καιρό, εκεί που συναντιούνται δυό  διαφορετικοί 
κυματισμοί  υπάρχει αναβρασμός.   

Γιατί ο Ατλαντικός  είναι πιο μεγάλος, έχει άλλο παλμό, τα κύματά του πιο 
μεγάλα κι εκεί που συναντιούνται τα νερά αρχίζεις και νοιώθεις μια ένταση, μια 
ταραχή. Κατάλαβες; 

Αυτό. Ούτε το νησί είδα ούτε την Καλυψώ.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Αν την είχες δει, Λέανδρε, θα σε είχε κρατήσει. Τον Οδυσσέα 
πέντε χρόνια δεν τον άφηνε να φύγει. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Σιγά, μη δεν του άρεσε!  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Εγώ νομίζω πως κάνανε παιδιά μαζί.  

ΛΟΡΕΤΤΑ (διαβάζοντας): «Τον γοήτευε με τα όμορφα τραγούδια της και  
ύφαινε χρυσή σαΐτα στον αργαλειό.  Αλλά ο Οδυσσέας  ήταν δυστυχισμένος κι 
έκλαιγε γιατί ήθελε να φύγει.   Το όνομα Καλυψώ σημαίνει 
"καλύπτω", "κρύβω" ή "παραπλανώ"».  

Μετά θα πάει στις Σειρήνες. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Άλλες  δαιμόνισες  αυτές. 

Η Λορέττα κλείνει ηχηρά τα βιβλία. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Θα πάω στη Μίτση. Θα ξαναδούμε τους πειρατές της 
Καραϊβικής.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Με τέτοιο πειρατή μπροστά σου; Εσύ έχεις τον καλύτερο 
πειρατή στα πόδια σου.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Λες να ήσουν κάποτε ο  Τζακ Σπάροου,  Λέανδρε;  Τέλειο!  
Πάω να δω τα κατορθώματά σου.  

 

 

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ  

(ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΙ Ο ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ;  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ!) 

 
Η Βιβή κρατάει έναν φάκελο. Και παλιούς λογαριασμούς. 
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ΒΙΒΗ:  Έρχονται φουσκωμένοι λογαριασμοί νερού.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Για να δω. 

ΒΙΒΗ:  Κάτι γίνεται.  Δεν καταλαβαίνω. Ο Ελισσαίος πότε έρχεται;   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Γιατί τι θα κάνει; Θα τους ξεφουσκώσει;  Κοίτα να κάνεις 
οικονομία. 

ΒΙΒΗ:  Συνέχεια οικονομία κάνω. Κάποιο λάθος γίνεται. Ή έχουμε καμιά 
διαρροή. Να πάει στον πρόεδρο να διαμαρτυρηθεί.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Για δώσε τους λογαριασμούς  να  δω. 

ΒΙΒΗ:  Εδώ. Αυτό ήρθε σήμερα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αυτοί είναι  οι παλιοί.  

ΒΙΒΗ: Πότε θα έρθει; Έμαθες; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αααα …!   Για να σού πω. Πότε θα έρθει και πότε θα έρθει; Τι 
να σού κάνει και ο Ελισσαίος; Δεν είναι Θεός!  

ΒΙΒΗ: Μπορεί και να είναι. Όταν έρχεται βάζει τάξη σε όλα. Και σ’ εσάς βάζει 
τάξη. Που μπεκροπίνετε και  λερώνετε  να αλλάζω κάθε μέρα τραπεζομάντηλα.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Βιβή, για μαζέψου! Τρεις άνθρωποι είμαστε, σιγά την αναστάτωση 
που σού κάνουμε. Αν δεν ήμασταν εμείς, δεν θα έβγαζες φράγκο. Πώς θα  
κατάφερνες να μένεις στο πίσω δωμάτιο;  

Φεύγει  φουρκισμένη.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Βγάζει και γλώσσα! 

 

Οι άντρες συζητούν καθώς αρχίζουν να μοιράζουν τα χαρτιά.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αυτές οι δικές μας  ποτέ δεν  μού άρεσαν. Ενώ οι ξένες έχουν 
το εξωτικό. Οι ινδιάνες μού άρεσαν, οι λατινοαμερικάνες.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Εγώ κοκκινομάλλες. Μ’ αυτές  παθιάζομαι.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Εμένα μια φορά μού άρεσε μια πολύ ξανθιά, με ξανθές 
βλεφαρίδες.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Αλμπίνο;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Δεν ξέρω αν ήταν  αλμπίνο. Ήταν πολύ ψυχρή, πάγος, αλλά 
την καταβρήκα μαζί της.  
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ΣΕΡΓΙΟΣ:  Καθένας με τα γούστα του.   

Ο Σέργιος σκεπτικός κοιτάζει απογοητευμένος τα φύλλα του. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τι έγινε Σέργιο; Πώς το βλέπεις το χαρτί;  

Ο Σέργιος δεν μιλάει. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Άστον. Έκοψε αζιμούθιο. Εσύ τι λες Φρέντο;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Καρά μεν, εφτά δε. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Έχω. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Πάρτα 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πάσο. 

Σβήνουν τα φώτα. Η φωνή του Αλφρέντο ακούγεται στα σκοτεινά. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Ξηγιέσαι ντάμα τρίφυλλη, μού  φαίνεται.  

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΔΩΔΕΚΑΤΗ 

(ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ/  
ΙΣΤΟΡΙΕΣ  ΤΟΥ  ΝΤΑΛΙΚΙΕΡΗ) 

  
ΛΟΡΕΤΤΑ: Αλφρέντο γιατί έχεις αγγλικό όνομα;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Εγώ αγγλικό;  Εγώ έχω το πιο ελληνικό όνομα απ’ όλους. 
Αγαθοκλή με βάφτισε ο πατέρας μου. Ήταν δάσκαλος. Αρχαιολάτρης. 
Αλφρέντο με βάφτισαν οι φίλες μου.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Πώς έγινε αυτό;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Σταματάω μια φορά να βάλω πετρέλαιο κοντά στη Μπολόνια, 
να φάω κάτι  και βλέπω δίπλα μοτέλ Afrodite. Ωραία ταμπέλα, φώτα χρώματα 
να αναβοσβήνουν, τα τζάμια χνωτισμένα, λέω  δεν πάω μέσα, αντί να κοιμηθώ 
στη νταλίκα.   Μπαίνω μέσα, πάω στο μπαρ, ήμουνα νέος τότε, πού 
αντιστάσεις;  Κορίτσια σαν τα κρύα νερά, ποια να διαλέξεις, μελαχρινή, ξανθιά, 
κοκκινομάλλα. Ήρθαν  κοντά μου, όλες ευγενέστατες να με καλωσορίσουν, να 
ρωτήσουν το όνομά μου. Είπα εγώ  Αγαθοκλής, πώς να το προφέρουν τα 
κορίτσια; Αγκαθό- Αγκαθό- προσπαθούσαν, αδύνατον, είπανε θα σε λέμε 
Alfredo. Και όχι πως  δεν μού άρεσε. Να’ ναι καλά τα κορίτσια, καλή τους 
ώρα! Η Ντάρια και οι άλλες.  Η Σούζυ, η Νινέτ, η Μπριζίτ, η Μίλυ…  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ε, μπάστα,  φτάνει!   
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Καλά κορίτσια!   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ξέρουμε. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Τις ξέρουμε τις καλοσύνες τους. 

 

ΒΙΒΗ: Τι κουβαλούσες, Αλφρέντο με τη νταλίκα;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Στην αρχή μουσαματζής, μετά ψυγειάς. Απ’ όλα έχω 
μεταφέρει. Στην αρχή κοντέινερς ξηρού φορτίου, καλαμπόκι… φρούτα, 
ροδάκινα, μήλα στη Σαουδική Αραβία, σωλήνες στο Ιράκ, νήματα, ψάρια, 
κρέατα.   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Τόσο βαρύ πράγμα πως έμαθες να το οδηγείς;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Εμένα είχε πάρει ο θείος μου φορτηγό. Και μας άφηνε εκεί 
που το είχε παρκάρει, τον ξάδελφό μου και  εμένα να το κουνάμε λίγο, να 
δοκιμάζουμε να το πάμε  λίγο πιο δω, λίγο πιο κει για να εξοικειωθούμε  σιγά 
σιγά.  Κρυφά απ’ τον πατέρα μου, εννοείται. Τού στοίχισε πολύ πού έγινα 
νταλικέρης. Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος των γραμμάτων  και  σπιτικός, ούτε 
να ακούσει για ταξίδια και μετακινήσεις, γι αυτό εμένα μού αρέσανε. 
Κοντράρονται τα παιδιά με τους γονείς. Δάσκαλος αυτός; Με το ζόρι εγώ το 
σχολείο. «Η ζωή μου μια νταλίκα με μπαγάζια και με ΙΚΑ».10  Μικρή παύση.     

Εμάς μάς λένε καράβια σε ρόδες.  Το χειρότερο είναι που  πολλές φορές  
χτυπάμε ζώα.  Σου πετάγονται μπρος στις ρόδες τα αναθεματισμένα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Έχετε και πολλές στα φορτηγά.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Χτύπησα μια φορά ένα γατάκι πανέμορφο,  έτρεξε και μπήκε 
ανάμεσα. Σε μπροστινές και  πίσω ρόδες.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Φεύγω, φεύγω, δεν θέλω να ακούσω.  

Η Λορέττα βγαίνει έξω στον κήπο.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Το πήρε το μάτι μου στον καθρέφτη και θα έφευγα, 
συμβαίνουν συνέχεια αυτά, τα προσπερνάμε, δεν  σταματάς. Αλλά δεν ξέρω 
γιατί, κατέβηκα λίγο παρά κάτω. Μου φάνηκε πως άκουσα κραυγούλα, μια 
ανάσα ξέπνοη.  Είχα παράθυρο ανοιχτό. Βγήκα  να δω τι πάτησα. Βλέπω ένα 
γατάκι μπιμπελό,  ένα κουκλάκι ασπρόμαυρο. Αν σας πω πως κύλισε δάκρυ 
εκεί επί τόπου δεν θα με πιστέψετε. Απ' την ομορφιά της. Το πήρα στα χέρια 
και του έλεγα ζήσε, ζήσε μικρούλα. Μια έφηβη γατούλα, κοριτσάκι, δεν θα είχε 
ζευγαρώσει ακόμα. Παρόλο που είχα την καμπίνα πεντακάθαρη και σένια 

                                                             
10 Νταλίκα,  Στίχοι: Κώστας Τριπολίτης -Μουσική: Δήμος Μούτσης 
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ήθελα να το πάρω μαζί. Έστρωσα ένα μουσαμά στο κάθισμα να μη λερώσει 
και την πήρα. Σαν αχνό σφύριγμα έσβηνε η ανάσα  και χανόταν μέχρι που δεν 
ξανακούστηκε. Της μίλαγα, της έλεγα Να, σε πάω βόλτα βρε γατούλα και ό,τι μού 
ρχότανε έλεγα.  Είχε μουτράκι πολύ καλό. Άσπρη κοιλίτσα. Αν έμενα σε ένα 
τόπο θα την έπαιρνα σπίτι για κατοικίδιο,  αλλά  συναντηθήκαμε ίσα ίσα για να 
αποχωριστούμε. Της τραγουδούσα, της μιλούσα για χιλιόμετρα, μέχρι που 
άρχισα να σκέφτομαι πως πρέπει να τη θάψω. Κατέβασα ένα κουρτινάκι και 
την τύλιξα.  Σκέφτηκα της αξίζει το μαλακό πανάκι, κι ας μη νοιώθει, κάτι θα 
νοιώθει. Ή έτσι νοιώθω εγώ. Βρήκα ένα ωραίο δεντράκι ανθισμένο καθ’ οδόν, 
κι εκεί στη ρίζα την έχωσα. Δυό φορές που έτυχε να ξαναπεράσω αποκεί τη 
θυμήθηκα.      

Ο Σέργιος πηγαίνει στην πόρτα να φωνάξει πίσω τη Λορέττα.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Έλα, τέλειωσε. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Από Λιβόρνο θα ξεμπαρκάρει  ο Ελισσαίος. Έρχονται  
Ιταλία.  Θα πάρει κανα μήνα ακόμα το μπάρκο. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Και το Ελισσαίος  παράξενο όνομα… 

ΒΙΒΗ: Τον είχα ρωτήσει τον Ελισσαίο. Είναι όνομα προφήτη απ’ τη Βίβλο, 
είπε. …Σημαίνει  «Ο Θεός είναι σωτηρία».  Κάτι τέτοιο. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Πες μας τότε και για το Λορέττα. Από πού βγαίνει;   

ΒΙΒΗ: Το Λορέττα… 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Θα σας πω εγώ! Το όνομά μου  είναι Δάφνη. Το ξέρατε; Η 
μαμά είχε πάει μαζί με  τον μπαμπά στο σινεμά στη ταινία «Λάουρα», κι εκεί 
πρωτοάκουσε στην κοιλιά το χτύπημά μου.  Την γιαγιά μου την έλεγαν  
Δάφνη,  που είναι το ίδιο όνομα και μεγάλη σύμπτωση επομένως. Με βάφτισε 
Δάφνη, αλλά της άρεσε το Λάουρα. Και με έκανε  Λορέττα.   

ΒΙΒΗ:  Ήταν βαρύ το Λάουρα για μικρό παιδάκι.  

Η Βιβή αποσύρεται στο πίσω δωμάτιο.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τώρα που μεγάλωσα,  είπε, μπορώ αν θέλω να το κάνω Λάουρα ή 
Δάφνη… Μάλλον στην πόλη, όταν πάω, θα γίνω Λάουρα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Στην πόλη;   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Ναι, θα φύγω. Μόλις τελειώσω το σχολείο, θα πάω να 
σπουδάσω.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι πράγμα; 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Θα γραφτώ σε σχολή.    
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι σχολή;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Μουσικής και χορού.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Μα δεν σού αραδιάζουμε τόσον καιρό τους κινδύνους του 
κόσμου;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Μουσική και χορός δεν έχουν κίνδυνο.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: …Τι θα κάνεις αν δεις έντομα που δεινοσαυρίζουν;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Ή ένα βάτραχο με προβοσκίδα;      

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Δεν θα πάω τόσο μακριά. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Εδώ ουρλιάζεις για μια αράχνη. Ποιος θα σε προστατέψει;  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Όλο και κάποιος θα βρεθεί.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν έχει καμία σχέση ο ήσυχος εδώ τόπος μας με την πόλη.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Θα με βοηθάνε οι διηγήσεις σας. Εσείς δεν μού περιγράφετε 
τόσο καιρό τον έξω κόσμο;  Θα σας έχω οδηγούς.  

 ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Όσα κι αν σού είπαμε είναι λόγια.  Οι ιστορίες δεν αρκούν 
…για να σε προστατέψουν.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Μέσα εδώ ζω στο ψέμα.  Η  μάνα μου δεν λέει αλήθειες. Για τον 
πατέρα μου, τι ξέρω; Ασάφειες. Άλλοτε μού  λέει έτσι, άλλοτε αλλιώς. 
Μισόλογα. Και για τον Μανώλη κάτι κρύβει.  Ευτυχώς που έχω εσάς.   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ούτε εκεί έξω θα βρεις αλήθειες.   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Θα βρω την αλήθεια για τον εαυτό μου.   Αν τη βρω θα στηριχτώ 
κάπου.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Ποια είναι η αλήθεια για τον εαυτό σου;    

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Ε, το ποια είμαι, ποιες οι κλίσεις μου, οι επιθυμίες, τα ταλέντα 
μου. Ποιός ο προορισμός μου.    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τόσο μικρή ψάχνεις προορισμό;  Εδώ δεν βρήκαμε εμείς που 
γυρίσαμε τη γη.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Προορισμός!  Τι κουβέντα!  Ποιος σού τα έβαλε αυτά στο 
κεφάλι; 

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Ποιος σού έβαλε τέτοιες ιδέες;  Η Μίτση;  Μ’ αυτήν τα συζητάς;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Εδώ είναι πολύ κλειστός ο κόσμος. Έβλεπα χτες τις καλαμιές,  
στο διπλανό χωράφι. Κουνιούνται με το αεράκι σα να θέλουν να φύγουν αλλά 
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δεν μπορούν. Δεν θέλω να μείνω να κουνιέμαι έτσι,  καρφωμένη εδώ στο ίδιο 
μέρος. 

 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ   

(ΦΑΚΕΣ  + ΑΓΡΙΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ) 

 

Μπαίνει η Λορέττα  γυρνώντας απ’ το σχολείο, αφήνει τη τσάντα της στην άκρη, πλένει 
τα χέρια της, κάθεται στο τραπέζι για φαγητό Η Βιβή φέρνει το φαγητό της Λορέττας.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Φακές;!  Δεν θα φάω. Αποκλείεται. 

ΒΙΒΗ: Δεν γίνεται να τρως κάθε μέρα μπιφτέκι και πατάτες.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Δεν τρώω όσπρια.   

Σηκώνεται θυμωμένη απ’ την καρέκλα και πηγαίνει προς τα μέσα.  

Θα φτιάξω τοστ.  

ΒΙΒΗ: Κάθε φορά τα ίδια. Κάθομαι και μαγειρεύω για να τρως υγιεινά κι εσύ 
τρως σαβούρες.  

ΛΟΡΕΤΤΑ (φωνάζει από μέσα): Το έχω πει χίλιες φορές ότι δεν τρώω όσπρια. 

Πότε θα το μάθεις;  

ΒΙΒΗ: Θα μάθεις να τα τρως. Την άλλη φορά που θα  έχουμε όσπρια, δεν θα 
βρεις υλικά για τοστ.  

ΛΟΡΕΤΤΑ (από μέσα): Θα τηγανίσω πατάτες.   

ΒΙΒΗ: Δεν θα βρεις τίποτα. Θα σε φτιάξω εγώ! Περίμενε και θα δεις την άλλη 
φορά… 

 

Σε λίγο, ο ένας μετά τον άλλον,  μπαίνουν οι άντρες.  

Η Λορέττα  έχει φέρει το τοστ (άψητο γιατί μόλις μπήκε η μάνα της στην κουζίνα 
εκείνη ήθελε να βγει)  και το τρώει με τσαντισμένο ύφος στο τραπέζι.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (μπαίνει κρατώντας μια χαρτοσακούλα): Τι έχεις; Τι μούτρα είναι 
αυτά;  

ΛΟΡΕΤΤΑ (μπουκωμένη): Μαλώσαμε.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Πάλι; 
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ΛΟΡΕΤΤΑ: Τα γνωστά. Θέλει να φάω φακές.  

Έχει κολλήσει το μυαλό της πως είναι ωφέλιμες. Λες και δεν μπορεί να ζήσει 
κάποιος χωρίς φακές.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ας έτρωγες τρεις κουταλιές. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ούτε μία. Μού φέρνουν αηδία και δεν θα φάω ποτέ. Τέρμα.    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Μόλις τελειώσεις το τοστ, σού έχω έκπληξη. Αλλά μην μας 
ακούσει. 

ΛΟΡΕΤΤΑ (σιγανά): Τι;  

Μιλούν σιγανά και συνωμοτικά για να μην τους ακούσει η Βιβή από την κουζίνα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Σού έφερα φράουλες. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τρελαίνομαι. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Το ήξερα, μας το έχεις πει. 

Να τις πλύνουμε λίγο και να τις φάμε στον κήπο, να μη μας δει. Στη 
δαμασκηνιά. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Θα φύγει σε λίγο. Έχει να πάει κομμωτήριο.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ας περιμένουμε, λοιπόν!   

Ως τότε θα σας πω για τις άγριες φράουλες. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Υπάρχουν άγριες φράουλες;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Μια φορά στη Ρωσία, βγήκα απ’ το καράβι για τα γνωστά,  να 
πιω κανα  ποτό, να βρω καμιά παρέα… 

Σε ένα πεζούλι καθόταν μια γιαγιά. Πουλούσε μέσα σε πλαστικό ποτηράκι κάτι 
φράουλες κακάσχημες. Τις είχε κόψει στο δάσος. Πολύ μικρές, καθόλου 
κόκκινες όπως τις ξέρουμε, ασπροπράσινες. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Θα ήταν άγουρες. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Δεν ήταν άγουρες. Ήταν άγριες.  Και γεμάτες τρίχες.  Σαν 
πηγούνι αξύριστο. 

Της έδωσα λίγα καπίκια που είχα, γιατί την λυπήθηκα.  Μού θύμισε τη μάνα 
μου και καθόταν εκεί να πουλήσει 4 ποτηράκια φράουλες όλα κι όλα.  Τις 
πήρα, τις κοιτούσα και  φοβόμουν να τις αγγίξω. Φαίνονταν βρώμικες, άπλυτες, 
θα είχαν χέσει εκατό μαμούνια επάνω τους.  Δεν κρατήθηκα όμως και 
δοκίμασα μία.  Τρελάθηκα. Πεντανόστιμη, με άρωμα που δεν έχει 
ξαναυπάρξει. Τις καταβρόχθισα τη μια μετά την άλλη χωρίς να με νοιάζει 
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τίποτα. Όποιος δεν έχει φάει άγρια φράουλα του ρωσικού δάσους δεν ξέρει τι 
είναι φράουλα. Καμία σχέση με αυτές που τρώμε εδώ.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (γελώντας): Συμπέρασμα:  Να μην φοβάσαι τις άσχημες!   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Και τις αξύριστες!   

 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Αλφρέντο, είδα μια νταλίκα με ρόδες που  δεν πατούσαν στο 
έδαφος.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Α, λες τον τεμπέλη.  Αυτός ο άξονας λέγεται τεμπέλης. Έχει δυό 
ρόδες στη μέση, που όταν είναι άδειο το φορτηγό, και ελαφρύ,  δεν 
χρειάζονται. Τις κατεβάζουμε όταν είναι φορτωμένη η νταλίκα κι έχει μεγάλο 
βάρος.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Α, έτσι;  Κι εγώ νόμισα πως ήταν ρεζέρβες. Γιατί σε τόσο 
μεγάλα ταξίδια θα χρειάζεται πολλές ρεζέρβες το φορτηγό, σκέφτηκα.  Μικρή 
παύση. 

Όμως δεν είναι σωστό να τον λένε τεμπέλη. Αφού χρησιμοποιείται στα 
δύσκολα,  στα πιο μεγάλα ζόρια. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (έκπληκτος με τη σκέψη της): Έχεις δίκιο, Λο. Δεν θα ’πρεπε. 
Αναλαμβάνει την επιπλέον στήριξη. Την πιο βαριά δουλειά την κάνει ο 
τεμπέλης.  

 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

(Η ΕΛΞΗ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ)  

 

Η Βιβή φορώντας την ποδιά της καθαρίζει φασολάκια σε ένα ταψί. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (αραχτός) : Ε, ναι τώρα τεμπελιάζουμε!  Δεν καταλαβαίνεις, λες, 
πώς μετά από τόσα ταξίδια, δράση & κίνηση μπαστακωθήκαμε μόνιμα σε ένα 
μέρος. Φυσικά! Δεν έχεις ιδέα, Βιβή. Δεν ξέρεις πόσο  ανακουφιστικό είναι να 
ρίχνει κάπου άγκυρα η ζωή και η μοναξιά σου. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (διστακτικά, στοχαστικά, χαμηλόφωνα): Σπεράντζα...  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν μπορείς να νοιώσεις όπως εγώ το κάλεσμα της γης, Βιβή! 
Την έλξη του χώματος. Την ανάγκη μιας ρίζας. Για 6 κι 9 μήνες πατούσα μόνο 
λαμαρίνα. Μες στο νερό επί 9 μήνες! Μπορείς να καταλάβεις πώς είναι; …Δεν 
μπορείς!   
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ΒΙΒΗ: Αφού κατεβαίνετε στα λιμάνια και  …(χαμηλόφωνα) καλοπερνάτε!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Έτσι νομίζεις!  Θα σού πω όμως για να το μάθεις πώς είναι στα 
τάνκερ, που ήμουνα τα τελευταία χρόνια. Στις 500 χιλιάδες τόνους.   

Όταν πηγαίνεις  να φορτώσεις στον Περσικό, θα πας είτε στο Ιράν -  τότε ήταν 
κι ο πόλεμος με το Ιράκ- είτε στα Εμιράτα, πηγαίναμε και  Φουτζέιρα καμιά 
φορά, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις απ’ το καράβι. Πού να πας σε 
τέτοια μέρη;  Μόνο στο Ντουμπάι μπορούσες,   αλλά όχι όταν το καράβι 
πήγαινε να φορτώσει, μόνο εάν πήγαινε για επισκευή μπορούσες να έχεις 
έξοδο.  Επομένως στον Περσικό  δεν βγαίνεις καθόλου έξω,  μόνο φορτώνεις. 
Μετά φεύγει το καράβι γεμάτο και πηγαίναμε συνήθως  Νέα Ορλεάνη ή Τέξας 
κι ελάχιστες φορές, πολύ ελάχιστες, δηλαδή εγώ μια φορά όσο ήμουνα με τα 
500άρια, μόνο μία φορά είχαμε πιάσει Αρούμπα.  

ΒΙΒΗ: Πού είναι αυτό; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Νησί στην Καραϊβική. Στην Αρούμπα ήταν το μόνο μέρος 
που έδενε το καράβι σε ντόκο.   

ΒΙΒΗ: Και πώς γίνεται χωρίς να δέσει σε ντόκο;    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Στη Νέα Ορλεάνη σταματούσαμε 70 μίλια μακριά από τη 
στεριά και ξεφορτώναμε σε αγωγούς. Μέχρι τα 35 μίλια το στέλναν οι δικές 
μας αντλίες το φορτίο και μετά τα 35 μίλια υπήρχαν δικές τους αντλίες που 
βοηθούσανε, με τη ροή που είχε πάρει αυτό, και  μεταφερόταν το φορτίο στα 
υπόλοιπα  35 μίλια.  Δηλαδή ξεφορτώναμε το καράβι χωρίς  καν να δούμε τη 
στεριά.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Έτσι δεν είχες πρόβλημα και με την απέλαση… 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Έτσι. Αλλά εάν πιάναμε λιμάνι  στην Αμερική, δεν θα με 
άφηναν να κατέβω. Ελέγχουν τα διαβατήρια οι λιμενικοί και ενημερώνεται η 
μια πολιτεία από την άλλη.  

ΒΙΒΗ: Τι απέλαση; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Άστο αυτό Βιβή, άλλη ώρα. 

 

Μπαίνει η Λορέττα με το σακίδιό της και προχωρεί κεφάτη προς τα μέσα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Γειά σας!    

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Καλώς το κορίτσι μας!  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Καλώς την κούκλα!  
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Όταν πηγαίναμε στο Τέξας πάλι δεν πλησιάζαμε στεριά. Γιατί 
ξεφορτώναμε σε άλλα καράβια. Ερχόταν ένα καράβι,   δέναμε μαζί του με 
lightering, του δίναμε λίγο φορτίο γιατί ήταν πιο μικρό, έφευγε. Μετά ερχόταν 
άλλο καράβι, πάλι τα ίδια, ξεφορτώναμε μέρος του φορτίου… ήταν 
διαδικασία. Εγώ ήμουν αντλιωρός τότε, υπεύθυνος για τις αντλίες. 

Ο κύκλος Περσικό-Αμερική-Περσικό διαρκούσε 3 μήνες. Κάναμε 36 μέρες 
να πάμε στον Περσικό να φορτώσουμε, 45 να γυρίσουμε και ό,τι  
δαπανούσαμε στις φορτοεκφορτώσεις. Όταν  αδειάζαμε σε άλλα καράβια 
μπορεί να ξεφορτώναμε μεσοπέλαγα για 15 μέρες. Έπειτα ξαναπήγαινες 
Περσικό. Ξαναφόρτωνες. Ξαναπήγαινες Αμερική. Ξεφόρτωνες. Αν ήθελες να 
κάνεις συνεχόμενα  τρίτο ταξίδι, έμενες 9 μήνες στη θάλασσα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Απαπαπαπα… Καλύτερα εμείς που είμαστε καράβια της 
στεριάς.  

ΒΙΒΗ: 9 μήνες να μην πατήσεις γη …  ζόρικο.   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Εσύ πόσα συνεχόμενα ταξίδια έκανες;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Έκανα 3 φορές τον  6μηνο γύρο  και 2 φορές 9 μηνο.   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Όλα αυτά πετρέλαιο;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Όταν ακούς τόσο μεγάλα καράβια είναι μόνο πετρέλαιο.  

Η Βιβή σηκώνεται, παίρνει το ταψί και πηγαίνει στην κουζίνα.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Δύσκολο, φίλε! (Μικρή παύση).  …Αλλά καμιά δουλειά δεν είναι 
εύκολη.  

Φορτώνω ξεφορτώνω. Και ο σιδηροδρομικός φορτώνει ξεφορτώνει κόσμο. 
…και εμπορεύματα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (φωνάζοντας): Θα με θυμώσεις, Σέργιο. Δεν είναι το ίδιο, σού 
λέω!  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Τίποτα δεν είναι ίδιο, Λέανδρε! Όλα παρόμοια είναι.  

  

Έχει νυχτώσει. Έντονο σκοτάδι έξω από το παράθυρο.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Πολύ σκοτάδι έχει έξω! 

 Ο Λέανδρος πλησιάζει στο παράθυρο και κοιτάζει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Νάτο!   Κάηκε η λάμπα στη καγκελόπορτα. …Για δες, που 
στο σκοτάδι η δαμασκηνιά  μοιάζει με φάντασμα.  
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ (πλησιάζει κι αυτός): Για να δω…  πράγματι!   Έχει άλλη λάμπα 
η Βιβή;  

Ο Λέανδρος απομακρύνεται από το παράθυρο.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Βιβή!  ….  (είναι μέσα και δεν του απαντάει)  Ε, Βιβηηή!    

Η Βιβή εμφανίζεται στον πάγκο της κουζίνας. 

ΒΙΒΗ: Τι είναι πάλι;  

Ο Λέανδρος πηγαίνει προς την κουζίνα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Λάμπες έχεις;  

ΒΙΒΗ:  Τι λάμπες;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Για τον κήπο. Κάηκε.  

Η  Βιβή ξαναμπαίνει μέσα χωρίς να απαντήσει. 

 

Έρχεται η Λορέττα και κάθεται στο τραπέζι.  

Η Βιβή τής φέρνει ένα πιάτο φαγητό. Το αφήνει κι επιστρέφει στην κουζίνα.  

Ακούγεται ένα ξαφνικό και παρατεταμένο νιαούρισμα απέξω. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Γιατί κλαίνε έτσι οι γάτες; Ανατριχιάζω.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν κλαίνε, μωρό μου. Ζευγαρώνουν.  

 

 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

(ΕΞΟΔΟΣ  ΛΟΡΕΤΤΑΣ  στη ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ) 

 

 Η Λορέττα μπαινοβγαίνει βιαστικά 2 φορές με διαφορετικό φουστάνι κάθε φορά, γιατί  
ετοιμάζεται να βγει να διασκεδάσει με τις συμμαθήτριές της στη ντισκοτέκ.  Κάθεται στο 
συνηθισμένο τραπέζι, όπου άλλες φορές διάβαζε, και με ένα καθρεφτάκι  δοκιμάζει 
κραγιόν. Βάζει ένα χρώμα και μετά ακουμπάει επάνω ένα χαρτομάντιλο για να μην 
γυαλίζει πολύ.  Μπαίνει μέσα ο Λέανδρος. Σε ένα δυό λεπτά μπαίνει και ο Αλφρέντο.  
Η Λορέττα επαναλαμβάνει με άλλο κραγιόν, συνδυάζοντας 2-3 χρωματικούς τόνους. 
Πάνω στα χαρτιά μένει το αποτύπωμα των χειλιών της. Τα πετάει στο καλάθι.     
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Από την πρώτη στιγμή που μπαίνει και όσο κάνει όλα αυτά τραγουδάει με παύσεις στίχο 
στίχο το εξής τραγούδι:  

“ Io sono un albero  
con lacrima verdi,  
Io sono un albero  
che non sogna,  
Io sono un albero  
che viaggia.”  11 
 
ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Και ιταλικό, ε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Πού θα πας;    

ΛΟΡΕΤΤΑ: Στη ντισκοτέκ.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ποια ντισκοτέκ; 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Στις δυό φοινικιές, στο Λας Πάλμας.  

(τραγουδώντας): «Να βγει και να χορέψει τους άντρες να μαγέψει μες τη γιορτή».12 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αχ, Λορέττα, Λορέττα! 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Δεν μας τα λες καλά! 

ΛΟΡΕΤΤΑ (τραγουδώντας): «Και την καρδιά του Φώτη, θα τηνε κάψει πρώτη, σαν 
το χαρτί».  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Άρχισες τα κόλπα.   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ποια κόλπα; Δεν καταλαβαίνω. Θα πάει όλη η τάξη. Σε λίγο 
τελειώνουμε το λύκειο. Θα χορέψουμε και θα ακούσουμε μουσική. Δεν 
κατάλαβα γιατί το παίρνετε έτσι.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Το παίρνουμε γιατί ξέρουμε.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Την έχουμε φάει τη ζωή με το κουτάλι.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Εγώ μάλιστα, αν θες να ξέρεις, από το Λας Πάλμας μπάρκαρα 
στο πρώτο μου καράβι. Λας Πάλμας, Μαγιόρκα, μάλιστα. Έτσι αρχίζεις κι 
εσύ. Σημαδιακό.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (αυστηρά): Τι σχέση έχουν αυτά, Λέανδρε;  Το μόνο που πρέπει 
να της πούμε είναι να προσέχει. Να μην πιεί, μην της ρίξουν κάτι στο ποτό, 

                                                             
11 Το δέντρο και ο άνεμος, Στίχοι-Μουσική: Λουδοβίκος των Ανωγείων 

“Είμαι ένα δέντρο, με πράσινα δάκρυα, Είμαι ένα δέντρο που δεν ονειρεύεται. Είμαι ένα δέντρο που ταξιδεύει.”   
12 Σαλώμη, Στίχοι-Μουσική: Λουδοβίκος των Ανωγείων 
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μην της δώσουν να καπνίσει, μην γυρίσει πίσω με μεθυσμένο οδηγό. Αυτά 
χρειάζονται τώρα. Όχι από πού μπάρκαρες, μας μπούχτισες κι εσύ με τα 
ταξίδια σου.  Και της ξεσήκωσες και τα μυαλά!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ενώ εσύ δεν είπες πόσο  ωραία κυλάει το τοπίο απ’ τη 
νταλίκα…  

ΛΟΡΕΤΤΑ (κοροϊδευτικά) : Δεν θα πιώ, δεν θα καπνίσω. Θα κάθομαι με τα 
χεράκια σταυρωμένα όπως τα παιδάκια στο σχολείο. (δείχνει με τα χέρια).   

Φοράει τις  γόβες της,  πιάνει το τσαντάκι της και βγαίνει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Και γόβες!  …Είδες τις γόβες!   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Τις είδα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν μας τις είχε δείξει.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Δεν πάμε καλά.  Βγαίνω για τσιγάρο στον κήπο.    

Ο Λέανδρος θα κοιτάξει το καλάθι το αχρήστων, από όπου θα πιάσει από πάνω-πάνω  
ένα χαρτομάντιλο με το αποτύπωμα των χειλιών της Λορέττας με το κραγιόν. Θα το 
φέρει στο στόμα του σαν να το φιλάει. Μετά θα το τυλίξει προσεκτικά και θα το βάλει 
στην εσωτερική τσέπη του σακακιού του.  

 

 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ  ΕΚΤΗ  

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ)  

 

Ανοίγει η πόρτα μόνη της από τον αέρα. Φυσάει και φέρνει μέσα φύλλα, 
μικροσκουπιδάκια, ανθάκια της δαμασκηνιάς και πευκοβελόνες.  

ΒΙΒΗ (απασχολημένη με κάτι στην κουζίνα):  Κλείσε γρήγορα! Μπαίνουν 
σκουπίδια.  Νοτιάς! 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ωχ!  

ΒΙΒΗ: Θα σκουπίσεις, Λο;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Έχω περίοδο, μαμά. Πονάω. Θέλω να ξαπλώσω.   

ΒΙΒΗ: Αχ, το ξέχασα. Θα σού  ζεστάνω τη θερμοφόρα. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Γιατί μαμά, να τα περνάμε όλα εμείς;  Γέννα, περίοδο; Και οι 
άντρες τίποτα; Είναι άδικο.  
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ΒΙΒΗ: Είσαι χλωμή. Θα σού στίψω πορτοκαλάδα. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Δεν θέλω, είναι ξινή.   

ΒΙΒΗ: Θα βάλω ζάχαρη. Πρέπει να την πιείς. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Εντάξει, μαμά!     

Η Λορέττα αποσύρεται μέσα. Η Βιβή έρχεται βιαστικά με σκούπα και φαράσι. 
Σκουπίζοντας πιάνει από κάτω ένα ανθάκι δαμασκηνιάς και το κοιτάζει στην παλάμη 
της. 

ΒΙΒΗ(σκέφτεται φωναχτά):  Σαν φουστανάκι μοιάζουν τα πέταλα του άνθους!  

Σβήνουν τα φώτα.  

 

Ανάβουν τα φώτα.  

Οι δυό κάθονται και ετοιμάζουν τα χαρτιά. Μπαίνει μέσα ο Αλφρέντο.  

 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Μην κλείνεις την πόρτα, Αλφρέντο. Άσε να μπει λίγος αέρας… να 
μυρίσει άνοιξη.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Είδες και το δέντρο μας τι φύλλα πέταξε; 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ναι. Κατακόκκινα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Πού είναι το κορίτσι μας;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Έχει ξαπλώσει. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Πάλι;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  (ψιθυριστά) Περίοδος! 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Κρατάει μέρες και μού λείπει το γέλιο της. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Το κελαρυστό της γέλιο. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Εμένα τα φωτεινά ματάκια της.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Και τα ματάκια της. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Ο έρωτας είναι μεταδοτικός.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Εσύ ξεκίνησες με την κίτρινη κορδέλα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Εγώ;  
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ΣΕΡΓΙΟΣ: Ναι. Εσύ. Πώς δένει τα μαλλιά της!  Πώς στρίβει την κορδέλα! Τι 
επιδέξια τα δαχτυλάκια της!   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Πώς δένει το φιόγκο! 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Κι εσύ δεν έλεγες:  Πώς κουνιέται  η αλογοουρά!   Μια δεξιά, 
μια αριστερά; 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ναι,  αλλά κι ο Λέανδρος δεν την είχε πει πρώτος φωτίτσα;   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Μια φωτίτσα, μια φωτίτσα, μια βελούδινη φλογίτσα.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Και το χνούδι;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Η μικρή μας Εδέμ!   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Περπατάει  πιο αεράτα, το προσέξατε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Πιο λικνιστά.    

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Μπουμπούκιασε.    

 

 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 

(ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ  I FUCK  YOU) 

 

Περνάει η Λορέττα  μέσα απ’ το μαγαζί. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Μίλησε ο παπαγάλος της  Μίτση;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Όχι.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δυστυχώς δεν ξέρω να σού πω πως μαθαίνει. Έναν που ήξερα 
να μιλάει τον είχε  διδάξει άλλος.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ποιος;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Είχαμε έναν  Πακιστανό στο καράβι, που όταν πιάσαμε 
Αμερική κατέβηκε στο λιμάνι και  δεν ξαναγύρισε.  Το κάνουν αυτό οι 
Πακιστανοί.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Και τότε τι γίνεται;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ειδοποιείται η εταιρεία να στείλει άλλον στη θέση του. Αν είναι 
απαραίτητος.  
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Αυτός είχε στην καμπίνα του έναν παπαγάλο μπλέ που έλεγε  I love you.  Είπα 
κι εγώ να τον πάρω.   

Σε κάποια λιμάνια ανεβαίνουν κορίτσια στο καράβι να κάνουν παρέα στους 
ναύτες. Ε, θα λέει I love you, σκέφτηκα και θα φτιάχνει ατμόσφαιρα. Να 
γλυκαίνουμε και τα κορίτσια.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Καλά το σκέφτηκες. Μάς αρέσει η ατμόσφαιρα. 

Οι άνδρες γυρίζουν και την κοιτάζουν. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Όση ώρα ήταν τα κορίτσια στο καράβι,  το αμίλητο νερό, 
τσιμουδιά  ο παπαγάλος. Και μόλις κατέβηκαν κι έφυγαν να πει ο κερατάς  100  
I love you μαζεμένα.  Τσαντίλα εγώ, μού έσπασε τα νεύρα. I love you-I love 
you. Σκούπα και πάλι σκούπα. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Σκούπα κι αυτός;  

Κοιτάζει το ρολόϊ της και σηκώνεται. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ωχ, πρέπει να βιαστώ.  

Φεύγει. 

 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ρε συ μεγάλε!  Τι  I  love you  μας τσαμπουνάς;  I fuck you, έλεγε ο 
παπαγάλος. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ε, ναι, ρε συ, αλλά λέγονται αυτά στη Λορέττα; Στο κοριτσάκι 
μας;   (σηκώνει τα φρύδια) Δεν λέγονται.   

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Καλή η ιδέα σου πάντως, την ώρα που  θα έρχονταν οι κυρίες να 
λέει ο παπαγάλος  I fuck you. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Καλή ιδέα αλλά στην πράξη δεν έπιασε. Το έλεγε κατόπιν 
εορτής 100 φορές.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Να σού πω γιατί δεν έπιασε; Γιατί στην πράξη…  έπαιρνε μάτι ο 
παπαγάλος.   Σιγά μην έκανε ατμόσφαιρα, για να γαμάς εσύ τις πουτάνες!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Σωστό, ρε Σέργιο!  Πώς δεν το σκέφτηκα... Μπορεί να 
τραβούσε και μαλακία! Τι λες ρε Σέργιο;!  Τι λες;!  

 ΣΕΡΓΙΟΣ:  Μπορεί! Δεν το ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα για τους 
παπαγάλους.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Έφυγε η γκόμενα, έκλεισα το φως κι αυτός I fuck you, I fuck 
you. 



58 

 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Έτσι έφτασε κι αυτός όσο πιο μακριά στο ποτάμι. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Εντάξει βρε παιδιά, εδώ όλοι μια οικογένεια είμαστε. 
Οικογένεια εργένηδων.  Αν δεν ομορφύνουμε λίγο τις αναμνήσεις μας… Κι 
εσείς όμως το κάνετε.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Εμείς;   Από πού το συμπέρανες;   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Τους ναυτικούς  λένε  παραμυθάδες.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Εσύ πρώτος πρώτος δεν της  είπες πως έσωσες το γατάκι και το 
πήγες στην αδερφή σου για παρέα; 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Να της πω ότι έτρεχα και το  χτύπησα θανάσιμα; Ότι έχασα 
χρόνο  στο μοτέλ και θα χαλούσαν τα ζαρζαβατικά;  Ε, μια ζωή στο τρέξιμο, 
να μη χαρώ κι εγώ λίγο, να μη χαρώ;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (γυρνάει προς τον Σέργιο):  Εσύ πάλι… με το βαγόνι, κάτι δεν 
ξέχασες;    

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ευτυχώς που καταλαβαινόμαστε εδώ μέσα. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Γι αυτό είμαστε οικογένεια.  

 

Ο Λέανδρος σοβαρεύει ξαφνικά.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Του χάιδεψα το χνούδι στο λαρύγγι.     

ΣΕΡΓΙΟΣ (διστακτικά): Πώς ένιωσες που πέθανε;  Φωνή έβγαλε;    

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Μπα.    

Πέφτει  ένα κλίμα περίεργο.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ (χαμηλόφωνα) :  Πώς ήταν να ξεψυχάει  στα χέρια σου;   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Πώς  ήταν; Σαν χνούδι.  

Μικρή παύση. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι νομίζετε πως είναι ο θάνατος; Χνούδι.  
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 

(ΟΜΕΛΕΤΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ)  

 

Μπαίνει ο Σέργιος.   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κάποιος κάθεται έξω στο τραπεζάκι. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τού φτιάχνει ομελέτα με μπέικον η Βιβή. Δεν ακούς το τηγάνι;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Να φτιάξει και σε μας. Βιβή, φτιάξε και για μας!  

ΒΙΒΗ: Άσε με τώρα, Σέργιο!  Άσε με να περιποιηθώ τον άνθρωπο. Ήρθε κι 
ένας άνθρωπος στο μαγαζί!   

 ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ε καλά, περιποιήσου τον, αλλά κι εμείς δεν είμαστε αμελητέοι.  

ΒΙΒΗ: Εσείς μετά.  Αφήστε με. Αφήστε να συγκεντρωθώ. Να τη φτιάξω καλά 
για να ξανάρθει.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Εμάς που ερχόμαστε κάθε μέρα δεν μας προσέχεις έτσι.  

ΒΙΒΗ: Εσείς… είναι αλλιώς.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Διευκρίνιση: Εμείς  όλη τη σύνταξη εδώ την καταθέτουμε.   

 

Οι τρείς στρώνουν το τραπέζι για να φάνε.      

Μπαίνει  η Λορέττα  απέξω. Φοράει μπουστάκι. 

ΒΙΒΗ: Τι είναι αυτό; Όλη η κοιλιά έξω;  Πού ήσουνα; 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Στη Μίτση.  

ΒΙΒΗ: Που το βρήκες το μπουστάκι;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Είναι της Μίτση.    

Η Λορέττα  πηγαίνει στο πίσω δωμάτιο.  

Ο Αλφρέντο με κέφια ανοίγει το ραδιόφωνο, ακούγονται τα εξής λόγια από το τραγούδι 

του Γιάννη Λεμπέση:  «Δεν φεύγει η νύχτα και δεν λέει να χαράξει,  στη μοναξιά μου 

η καρδιά μου θα σπαράξει. Χωρίς εσένα λουλουδάκι της ψυχής μου δεν θα’ χει νόημα κι 

αγάπη η ζωή μου». 13 

                                                             
13 Λουλουδάκι της ψυχής μου, Στίχοι-Μουσική: Γιάννης Λεμπέσης 
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Σηκώνονται μερακλωμένοι και ρίχνουν βιαστικά δυό χορευτικές στροφές.  

Έρχεται η  Βιβή από την κουζίνα με το δίσκο, τον αφήνει βιαστικά στο τραπέζι  τους 
και  επιστρέφοντας κλείνει το ραδιόφωνο.  

ΒΙΒΗ:   Όρεξη έχει να ακούει εσάς!  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Την πετυχαίνει την ομελέτα! 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ(σηκώνοντας το χέρι & χτυπώντας τα 2 δάχτυλα):  Βιβή, φέρε λίγο 
πιπέρι ακόμα.  

ΒΙΒΗ(φωνάζοντας πίσω από τον πάγκο της κουζίνας):  Κι αυτό το μπαρ μην 
ξεχνάτε πως είναι στη γη, δεν γίνονται όλα αυτόματα. Δεν είναι  ταβέρνα στον 
ουρανό, να παραγγέλνετε (κάνει την κίνηση χτυπώντας τα δυό δάχτυλα) και να σας 
φέρνει το τζίνι ό,τι ζητάτε.   

Ο Αλφρέντο  βιάζεται να δοκιμάσει και καίγεται.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Ωχ! Καίει!   

Ο Αλφρέντο σηκώνεται και πηγαίνει ως το παράθυρο. Μένει εκεί. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Τι κοιτάς; Δεν θα ’ρθεις;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Άπλωσε το μπουστάκι στο κλαρί.  

Σηκώνονται και οι άλλοι δύο.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Να στεγνώσει. 

Συνωστίζονται και οι τρεις στο παράθυρο.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Να στεγνώσει.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Μαζί με τα άνθη.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Παρατηρήσατε  πως άλλαξε νούμερο;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Μεγαλώνουν τα λεμονάκια.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ήταν λεμονάκια. Γίνονται πορτοκάλια.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Ολοστρόγγυλα. 

Γυρνούν και κάθονται στο τραπέζι. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Με τον διαβήτη.  
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ  

(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ) 

 

Προχωρημένο μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Η Λορέττα  μπαίνει μέσα με ένα ωραίο 
μπουκέτο λουλούδια του αγρού. Παρών μόνο ο Σέργιος. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Καλή Πρωτομαγιά!  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ωραία λουλούδια.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Αγριολούλουδα! 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Μια διευκρίνιση: Πού τα μάζεψες;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Στο παλιό βαγόνι. Είναι ολάνθιστος ο αγρός.  

ΣΕΡΓΙΟΣ (αλλάζει απότομα διάθεση, αυστηρά): Να προσέχεις εκεί γύρω!   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τι να προσέχω; 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Σού είχα πει να μην πηγαίνεις εκεί!  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ναι, αλλά γιατί;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Εκεί μέσα κάποτε… κάτι παλιόπαιδα  του γυμνασίου  πείραξαν 
άσχημα  μια συμμαθήτριά τους.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Πότε έγινε αυτό; Την ξέρω;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πολύ παλιά.  Ήσουν μικρή. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Εννοείς ένα  κορίτσι που είχε εξαφανιστεί για μέρες;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ναι, την έψαχναν 20 μέρες. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Έχω ακούσει διάφορα. Τελικά τι έγινε;  Άλλοι τα λένε έτσι, άλλοι 
αλλιώς.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Είχαν φυτρώσει γύρω της περικοκλάδες.  Μπαίνει η φύση μέσα.   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Όχι, να μού πεις πώς έγινε. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Δεν ήμασταν μπροστά. Γι αυτό να μην 
πλησιάζεις εκεί.  Ένα παρατημένο βαγόνι είναι πρόκληση.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Πώς είναι πρόκληση; Ένα βαγόνι είναι. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται βαγόνια  παρατημένα στη μέση του 
πουθενά.  Υπάρχουν ευθύνες. Αλλά ποιος να τις ψάξει; 
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Μπαίνουν  και οι άλλοι δύο άντρες. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Λέανδρε, να σε ρωτήσω κάτι; Ο Άλεξ που διαβάζει εξωσχολικά 
βιβλία μας είπε μια ιστορία για παρατημένα πλοία, που πλέουν μόνα τους, 
χωρίς ναύτες. Υπάρχουν τέτοια πλοία; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Άμα το εγκαταλείψουν οι ναύτες το πλοίο θα πλέει  
ακυβέρνητο.   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ανέβηκαν πάνω αυτοί που το βρήκαν  και είδαν στο μαγειρείο τη 
φωτιά αναμμένη, τις φανέλες των ναυτικών να στεγνώνουν στη πλώρη, τη 
βελόνα μιας ραπτομηχανής μετέωρη στο ύφασμα, λες και την άφησαν πριν ένα 
λεπτό. 14 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αυτά που μού λες είναι παραμύθια, Λορέττα, τι θέλεις να σου 
πω; Μυθιστορήματα είναι, ό.τι θέλουν γράφουν.   Ραπτομηχανές και πράσινα 
άλογα… 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Κι ο μπαμπάς μου ήταν  ναυτικός. Αλλά δεν γύρισε και δεν 
ξέρουμε τίποτα.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Έγραφε προχθές η εφημερίδα για ένα πλοίο που ξεβράστηκε.  
Κάπου εκεί την πέταξα.  

 Σηκώνεται και ψάχνει δίπλα σε μια  ακατάστατη θήκη  με πεταμένα περιοδικά και 
εφημερίδες.   

Δίνει μια εφημερίδα  στον Λέανδρο ανοιγμένη σε ένα σημείο που του δείχνει. Αυτός 
αρχίζει να διαβάζει. Σε λίγο: 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αυτό μάλιστα. Είναι αληθινή ιστορία. (Γυρνάει προς τη 
Λορέττα): Όχι, σαν αυτά που μού λες. 

Εδώ έχουμε ένα καράβι που ξεβράστηκε στα βράχια της Ιρλανδίας. Έφυγε 
από Πειραιά με προορισμό την Αϊτή, παρουσίασε μηχανική βλάβη, 
ρυμουλκήθηκε,  επισκευάστηκε και ξαναμπάρκαρε για Καραϊβική. Πριν τρία 
χρόνια αυτό. Μετά, στη μέση του Ατλαντικού εξέπεμψε σήμα κινδύνου, το 
πλήρωμα λέει σώθηκε, αλλά το πλοίο δεν ρυμουλκήθηκε και βολόδερνε μόνο 
του στην ανοιχτή θάλασσα. Μέχρι που η  καταιγίδα «Ντένις» το κάρφωσε στα 
βράχια της Ιρλανδίας. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Κι αν ήταν ο πατέρας μου στο πλήρωμα; 

                                                             
14 Οράσιο Κιρόγα, Τα πλοία της αυτοχειρίας, Διηγήματα, εκδ. Ροές, σελ.38 
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αν ήταν, θα σώθηκε.  (Συνεχίζει να διαβάζει)  Από ό,τι βλέπω 
υπάρχουν θέματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  Άλλαζε συνέχεια εταιρείες και 
ονόματα το πλοίο. Παλετάδικο. Φόρτωνε κεραμίδια και δομικά υλικά.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ο  Άλεξ είπε πως πλοίο που αλλάζει όνομα είναι καταδικασμένο 
στην καταστροφή.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Σαχλαμάρες!  Τα πλοία συνέχεια αλλάζουν ονόματα. Τα 
αγοράζει άλλη πλοιοκτήτρια εταιρεία και τους αλλάζει όνομα. Το παλιό θα 
κρατούσε;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Εδώ άλλαξα όνομα εγώ!  Μην σε τρομάζουν αυτά, Λορέττα. 
Τα αγόρια  λένε διάφορα για να εντυπωσιάσουν τα κορίτσια. Ποιος είναι αυτός 
ο Άλεξ τέλος πάντων;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Συμμαθητής. Είναι ο καλύτερος  μαθητής. Διαβάζει όλη μέρα· 
και πολλά εξωσχολικά.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (με την εφημερίδα ακόμα στο χέρι και διαβάζοντας): Πάντως αυτό 
εδώ είχε στα αλήθεια πολλές περιπέτειες. Μετράω να άλλαξε έξι φορές όνομα 
και λέει πως κάποια εποχή έγραφε άλλο όνομα στην πλώρη, άλλο στην πρύμνη. 
Θολό ιδιοκτησιακό καθεστώς. (Πετάει την εφημερίδα στο τραπέζι).  Από τέτοια 
στα καράβια άλλο τίποτα.  

Η Λορέττα αποσύρεται προς τα μέσα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αναζητάει τον πατέρα της.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ακόμα; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ο πατέρας της έριξε άγκυρα αλλού. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τι να πει στο κορίτσι κι αυτή η γυναίκα; Από το να της πει ότι 
τους παράτησε,  της είπε ότι αγνοείται το καράβι και ίσως κάποτε βρεθεί.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Μπορεί και να μην τής το είπε έτσι. Μπορεί η Λορέττα  να έχτισε 
την ιστορία που την βολεύει στο μυαλό της.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Στην αρχή τής έλεγε πως ταξιδεύει και θάρθει. Θάρθει και 
θάρθει, αυτός δεν ερχόταν, αναγκάστηκε να πει πως αγνοείται το καράβι και το 
ψάχνουνε.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Καλύτερα να της είχε πει πως πέθανε σε ναυάγιο. Γιατί τώρα 
το κορίτσι περιμένει. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Κι αν κάποια στιγμή ερχόταν να τη βρει;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Θα λέγανε πως σώθηκε. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Και με τα ψέματα τι θα γινόταν; 
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ό,τι και με την αλήθεια. Τίποτα. 

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΕΙΚΟΣΤΗ  

(ΓΕΝΕΘΛΙΑ  ΛΟΡΕΤΤΑΣ) 

 

Μπαίνει πανέμορφη η Λορέττα φορώντας φουστάνι στενό επάνω, φαρδύ κάτω, λίγο 
πάνω από το γόνατο & παπούτσια μπαλαρίνες.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ολαλά! Τι φόρεμα ανθισμένο είναι αυτό!    

ΛΟΡΕΤΤΑ: Το  έραψε η μαμά. Για τα γενέθλιά μου. 

Οι τρεις  άντρες πλησιάζουν ο καθένας τη Λορέττα  και της δίνει το δώρο του μαζί με 
ένα φιλί.  

Η Λορέττα ανοίγει τα τρία κουτιά. Κάθε φορά που ανοίγει ένα λέει: «Τι ωραίο!» 
«Πόσο ήθελα κάτι τέτοιο!» και «Τέλειο!»  Βρίσκει μέσα  μια κολόνια, μια ζώνη, κι ένα 
μεταξωτό φουλάρι.  Τα δοκιμάζει όλα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ : Τι όμορφα δώρα!  Πόσο σας ευχαριστώ! Δεν έχω πατέρα αλλά 
έχω εσάς.  …Γιατί αυτή δεν με αγαπάει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Εμείς  σε έχουμε κόρη μας.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Κοριτσάκι μας!  

Η Λορέττα τους αγκαλιάζει  όλους με ευγνωμοσύνη.  

 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τώρα  ενηλικιώθηκα. Μπορώ πια να φύγω.   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Και πού θα πας;  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Στην πόλη. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μόνη σου ή με παρέα;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Μόνη μου.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Είσαι άβγαλτη. Δεν ξέρεις τους κινδύνους. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τους ξέρω. Με δασκαλεύετε πολύ καιρό.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ούτε φαντάζεσαι τι υπάρχει έξω. Άγριος κόσμος. 
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Η πόλη δεν είναι για αθώες ψυχές σαν τη δική σου. Και μόνη 
σου!   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Εσείς πώς  ταξιδέψατε και  γυρίσατε τον κόσμο;  Θέλω κι εγώ.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Το ίδιο είμαστε; Εμείς είμαστε άντρες. Δυνατοί. Εσύ ένα 
κλαράκι. Φού να σού κάνουν θα πέσεις. Είναι σκληρός ο κόσμος.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Θα να τον γνωρίσω.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Θα σε καταβροχθίσει πριν τον γνωρίσεις.  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Δεν θα πάω στους ανθρωποφάγους.  Στην πόλη θα πάω, στον 
πολιτισμό.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Τι λες;  Νομίζεις πως η ανθρωποφαγία είναι στους κανίβαλους της 
Αφρικής;  Είναι γύρω μας. Παντού.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Και ειδικά στην πόλη!   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Τα λέτε για να με τρομοκρατήσετε.  Είσαστε πολύ καλοί, αλλά 
μεγάλωσα και πρέπει να φύγω. Να γνωρίσω κι άλλους.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κι άλλους;!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αυτοί οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Μόλις σε δουν έτσι αθώα κι 
ανυποψίαστη θα σε εκμεταλλευτούν. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Θα σε εξαπατήσουν.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Δεν ξέρεις πόσο εύκολη είναι η εξαπάτηση.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Θα προσέχω.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Όσο και να προσέχεις, θα συμβεί.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Είσαι εύπιστη, όμορφη, ειλικρινής, και αυτά τα θέλουν πολύ 
όσοι εκμεταλλεύονται τους άλλους.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Μπορεί να σε κλειδώσουν σε ένα δωμάτιο, και να κερδίζουν από 
σένα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Να σε κάνουν σκλάβα τους. Είναι πολλά που δεν ξέρεις. 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Αφήστε με!  Δεν θέλω να ακούσω άλλα. Θύμωσα. Κάντε τη 
δουλειά σας. Κι εγώ την δική μου.   

Βγαίνει απ’ τον χώρο.  
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ: «Κάντε τη δουλειά σας. Κι εγώ τη δική μου»; Μαλάκες, 
τσαντίστηκα τώρα!   

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Εγώ να δεις! 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Έκοψα καπίστρι. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Πώς μας μίλησε έτσι;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Θράσος!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Άκου: «Θύμωσα. Κάντε τη δουλειά σας»!. …Θα την κάνουμε 
λοιπόν.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Θα την κάνουμε. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Οπωσδήποτε. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Θα κάνουμε τη δουλειά μας!  

Αρχίζουν να μοιράζουν χαρτιά.  

Πετάνε τα χαρτιά πολύ θυμωμένα,  με τσαντισμένες κινήσεις. Όσα λένε προφέρονται 
άγρια. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Ποιος το είπε για τους μάγκες πως χαθήκανε;… 

ΣΕΡΓΙΟΣ: …ποιος το είπε πως τα τραίνα τους πατήσανε; 15 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Όταν κάποιος επεμβαίνει για  να αλλάξει τη ροή των 
γεγονότων γιατί το κάνει;  

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Γιατί;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Γιατί λες;  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Για να βελτιώσει την κατάσταση. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Από ανάγκη για δικαιοσύνη!  Για να επιβάλει δικαιοσύνη.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Την δική του δικαιοσύνη. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Εννοείται. Όπως την αντιλαμβάνεται αυτός.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:   Ε ναι, Κι αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Περισσότερη 
δικαιοσύνη. 

Μικρή παύση. Παίζουν. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Θα είναι μια καλή πράξη.  
                                                             
15 Ποιος το είπε για τους μάγκες; Στίχοι: Βασίλης Παπαδόπουλος-Μουσική: Τάκης Σούκας 
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τρυφερή. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Μια προστασία. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Μια χειρονομία αγάπης. 

 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Μπαστούνια  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Πάσο  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τα γράφω.  

Ο Σέργιος ρίχνει κάτω μια ντάμα σπαθί. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Η ντάμα τζόγο δεν χαλά.  

 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τα αισθηματικά δεσίματα είναι ανεξήγητο  πράγμα. Πήδηξα 
πολλές,  δεν δέθηκα με καμία.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Κι εγώ.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν λέω για το σεξουαλικό. Λέω που δένεται για κάποιον η 
ψυχή σου φιόγκος. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Άμα δεθεί φιόγκος είναι σοβαρό.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Τον έχω ένα φιόγκο.  Στο στομάχι; Στην ψυχή;  Αδιευκρίνιστο.   
ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Τότε μπορεί κι εγώ.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Είναι μικρόβιο. Κολλάει. Σαν τον έρωτα που λέγαμε.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Κι άμα δεθεί μέσα σου φιόγκος, χέσε μέσα. 

 

Η Λορέττα  μπαίνει μέσα σέρνοντας μια χρωματιστή βαλίτσα.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Αγόρασα βαλίτσα. Όμορφη δεν είναι;  

Τραγουδάει  χαρούμενη το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και λικνίζοντας τους 
γοφούς.   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Πες μου το καλύτερο ψέμα 
Βαλ’ τα δυνατά σου στο τέρμα  
Να μού ξεγελάσεις το μυαλό 
Το ’χω ανάγκη σε παρακαλώ 
Να μην καταλάβω πως σε χάνω 
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Τον ανόητο να κάνω… 16 
 
ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Νοιώθεις νέα και δυνατή και γίνεσαι επιπόλαιη. Θυμήσου τι 
λέγαμε.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Εσύ, Αλφρέντο  δεν έλεγες: Ό,τι ψάχνεις στη ζωή να βρεις ξεκίνα; 17 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Δεν το λέω εγώ, το τραγούδι το λέει. 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Εσύ δεν έλεγες πως κουνάγατε λίγο λίγο το φορτηγό του θείου 
σου; Η πιτσιρικαρία για να μάθετε να οδηγείτε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Άσε τον Αλφρέντο τι έλεγε. Παραμύθια, ποιος τον πιστεύει;  

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Έτσι πρέπει κι εγώ σιγά-σιγά να μάθω. Να μπω στη ζωή. Να δω 
καινούργια πράγματα, την πόλη, το λιμάνι, να γνωρίσω καινούργιους 
ανθρώπους.  

Φεύγει μουρμουρίζοντας.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Εδώ κανείς δεν με καταλαβαίνει...  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Εμ δεν το μαζεύεις το στόμα σου, Αλφρέντο!  Μας το 
ξεσήκωσες το κορίτσι. «Κουνάγαμε λίγο λίγο το φορτηγό!»  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Ενώ εσύ;… που θέλει να γνωρίσει και το λιμάνι!  

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 

(ΣΚΙΣΜΕΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ) 

 

Η Λορέττα έρχεται απέξω.  

Μπαίνει η Βιβή από την κουζίνα κρατώντας το φόρεμα. 

ΒΙΒΗ: Τι είναι αυτό;  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Πιάστηκε σε καρέκλα φερ φορζέ.  

ΒΙΒΗ: Πώς πιάστηκε; Δεν γίνονται αυτά! 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Δεν είχε μαξιλαράκι η καρέκλα και είχε ξεκολλήσει ένα σιδεράκι. 

                                                             
16 Το καλύτερο ψέμα, Στίχοι: Νίκος Γρίτσης - Μουσική: Μιχάλης Χατζηγιάννης 
17 Με τα φώτα νυσταγμένα, Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης - Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος 
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ΒΙΒΗ: Και γιατί πήγες και κάθισες; Τι μαγαζί είναι αυτό με επικίνδυνες 
καρέκλες; 

Μπορεί να έσκιζες το πόδι σου. Πώς δεν το είδες;   

ΛΟΡΕΤΤΑ: Ε, δεν το είδα. 

ΒΙΒΗ:  Πού είχες το μυαλό σου;  Μεγάλωσες, δεν επιτρέπονται τέτοιες 
απροσεξίες.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Εντάξει, μην το κάνεις τόσο μεγάλο θέμα. 

ΒΙΒΗ: Θα φαίνεται το  μαντάρισμα στο φουστάνι. Δεν το λυπήθηκες; 

ΛΟΡΕΤΤΑ: Αν είναι να μού το βγάλεις ξινό, να σού το δώσω πίσω. Δεν το 
θέλω.  

Η Λορέττα πηγαίνει προς τα μέσα τσαντισμένη. Η Βιβή μένει με το φουστάνι στο χέρι, 
προσπαθώντας να ενώσει με τα χέρια της το σκισμένο σημείο.  

 

Μπαίνει ο Λέανδρος. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι έγινε Βιβή; 

ΒΙΒΗ: Έσκισε το φόρεμα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Πώς το έσκισε; 

ΒΙΒΗ: Στη γιορτή αποφοίτησης.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αυτό είναι σοβαρό. Τι κάνανε;  

ΒΙΒΗ: Άσε με…  έχω σκάσει.   …Κάπου κάθισε, λέει.  

Πετάει το φόρεμα στην άκρη. 

ΒΙΒΗ (τσαντισμένα): Πάω να φυτέψω ζουμπούλια. 

Ο Λέανδρος πιάνει το φουστάνι και το κοιτάζει. 

ΒΙΒΗ: Κι εσείς πια, συνέχεια μου λερώνετε…, κουράστηκα.  Άντε να έρθει κι 
ο Ελισσαίος!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Γιατί τι θα κάνεις;   

ΒΙΒΗ:  Δεν ξέρω. Είμαι ήσυχη όταν είναι εδώ. Έμαθες πότε;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Όχι. 

Η Βιβή βγαίνει έξω στον κήπο. 
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Ο  Λέανδρος μυρίζει το φουστάνι.  

Μπαίνει ο Σέργιος. 

 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (χαμηλόφωνα): Γύρισε με σκισμένο φουστάνι.    

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Σκισμένο, πώς; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Κάτω, λίγο.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κάπου θα της τραβήχτηκε. Δεν είναι τίποτα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Το ελπίζω.  

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ  

(ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ)  

 

Ο Λέανδρος κάθεται με ένα ποτήρι (ρίχνοντας με το ζόρι μια πασιέντζα), βαρύς, 
μελαγχολικός χωρίς τη συνηθισμένη διάθεση να μιλήσει. Η Λορέττα παίρνει μια 
καρέκλα ή το σκαμνί της και πηγαίνει και κάθεται κοντά του. Ίσως γέρνει λίγο πάνω 
του να τον ακουμπάει.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Πες μου κάτι, Λέανδρε. Έχω μελαγχολία.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Γιατί; 

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Δεν ξέρω. Έτσι... Επειδή συννέφιασε και θα βρέξει.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ(μελαγχολικός κι αυτός): Τι να σού πω κι εγώ;   

ΛΟΡΕΤΤΑ:  Χωρίς παρέα απόψε; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Απόψε είναι σα να έχεις βάρδια στο κατάστρωμα και το λιμάνι 
να ανάβει τα φώτα του.  

ΛΟΡΕΤΤΑ: Όλη η χαρά στο μακρινό λιμάνι.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Όπως στο Μισισίπι.  Είχε πουλμανάκι στις 5.30 να βγει  το 
πλήρωμα  για έξοδο στη Νέα Ορλεάνη, κι εγώ  καμαρωτάκι, τέλειωνε η 
βάρδια μου στις 6. Έφυγαν όλοι, έμεινα μόνος μου.  

ΛΟΡΕΤΤΑ (άκεφα): Τι θα πει καμαρωτάκι;  
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ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 

(ΛΑΜΠΙΟΝΙΑ  ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ) 

 

Οι δύο κάθονται στο τραπέζι και μπαίνει ο Σέργιος. Οσφραίνεται τον αέρα.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Αχ, η μυρωδιά της!     

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Η κολώνια είναι βρε! Αυτή που της χάρισε ο Λέανδρος.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Όχι η δική της μυρωδιά είναι!    

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Καλά, ό,τι θέλεις… το ψέμα τρέφει την καρδιά. 

 

Περνάει η Βιβή καθ’ οδόν προς τον κήπο. Κρατάει καλώδια με φωτάκια. 

ΒΙΒΗ: Πήρα λαμπιόνια για την εξώπορτα και τον κήπο. Για όταν θα 
υποδεχτούμε τον Ελισσαίο.     

Ο Αλφρέντο την κοιτάζει έξω από το παράθυρο.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τι τα θέλει όλα αυτά; Βάζει λαμπιόνια στη δαμασκηνιά!  

Πηγαίνει και ο Σέργιος στο παράθυρο.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Πώς τα κρεμάει έτσι σα σκουλαρίκια;    

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Σαν κίτρινα δάκρυα είναι. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Δεν μού γλυτώνει!  Θα τής την πω! Που κοροϊδεύει τις 
νταλίκες… 

 

Περνάει η Λορέττα. 

ΛΟΡΕΤΤΑ (τραγουδώντας και χορεύοντας πρόχειρα):  «Φαντάζεται ένα χορευτή, με 
τη ματιά πολεμιστή…».18 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (προς τους άλλους δύο): Επηρεάστηκε από τους πειρατές… 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Οι πειρατές της Καραϊβικής σε ξεσηκώσανε;  

Η Λορέττα φεύγει χωρίς να απαντήσει. 

                                                             
18 Το πουκάμισο του χορευτή,  Στίχοι-Μουσική:Λουδοβίκος των Ανωγείων 
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ΣΕΡΓΙΟΣ: Ούτε γεια;!  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Μας έχει ξεγράψει!  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Αντιδράσεις της εφηβείας. 

 

 

ΣΚΗΝΗ  ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

(ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ, Η ΤΑΜΠΕΛΑ, 
 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡ) 

 
 

Μπαίνει ο Λέανδρος. Οι άλλοι δύο ήδη εκεί. 

Ανοίγει μια τσάντα.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Κοιτάξτε τι έφερα! Το χρυσοκέντητο ύφασμα της μάνας μου. 
Δαμασκηνό! 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Της μάνας σου;!   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τής αξίζει.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Δείτε πόσο απαλό! 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Θα είναι ωραίο γύρω της. Μπράβο, Λέανδρε!  

Μαζεύουν και κρύβουν το ύφασμα.  

 

Η Βιβή μπαίνει καλοντυμένη και καλοχτενισμένη. 

Φυσάει αέρας. Ακούγονται απέξω  χτυπήματα μεταλλικού ήχου.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Τι ήταν αυτό;  

ΒΙΒΗ:  Η ταμπέλα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Τι έπαθε; 

ΒΙΒΗ: Λάσκαρε η βίδα με τον αέρα. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Να ανέβει κάποιος να τη βιδώσει. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Τι την ήθελε την τσίγκινη ταμπέλα ο Ελισσαίος;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Τι την ήθελε;  
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ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Γιατί δεν έβαζε ξύλινη; 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αυτό σε πείραξε εσένα; Η τσίγκινη ταμπέλα; Αμ τ' όνομα; 
Είναι όνομα αυτό για μπαρ; Όχι, πες μου!  «Η Σειρήνα»;  Ποιος σοβαρός 
άντρας θα έρθει;  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Εμείς. Που μάς αρέσει και το κάναμε δικό μας.  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Επειδή είναι φίλος μας ο  Ελισσαίος. Αλλιώς εγώ ούτε θα 
πάταγα. Σειρήνα! Γι αυτό δεν έπιασε. Του έλεγα πες το  «Κουρσάρο», εκεί να δεις 
δουλειές. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  (κοροϊδευτικά)  «Κουρσάρο!»…   σιγά μην το βγαζε  και 
«Ποσειδώνα»!  

Ας το έλεγε   «Σταθμός» να σταματάνε όλοι.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  «Τέρμα ασφάλτου» έπρεπε να το πει. Εδώ τελειώνει η άσφαλτος 
κι αρχίζουν τα χωράφια. 

ΒΙΒΗ: Από ωραία ονόματα άλλο τίποτα: «Το απρόοπτο».  «Το απόκεντρο». «Οι 
τρεις πειρατές». 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ  (στέκεται στην πόρτα, κοιτώντας έξω μελαγχολικά): Σιγά μην το 
’λεγε και «Άγριο Σούρουπο».  

Θα βγεις, Βιβή, ε;  

ΒΙΒΗ: Σήμερα θα πάρω το ρεπό μου.  

 

 

   ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

(ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΜΟΝΑΞΙΑ)  

 

Πίνουν.   

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: ΄Εχετε πάει σε καμιά έρημο;   

Ακουμπάει τον αγκώνα στο τραπέζι και στηρίζει το κεφάλι στο χέρι του, στη στάση της 
μελαγχολίας. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Σε καμιά Σαχάρα;   

Την έχω μέσα μου.  Χωρίς όαση. Χωρίς νερό.      

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:   Εγώ στέπα. Στέπα ατέλειωτη.  
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ΣΕΡΓΙΟΣ:  Ο Υπερσιβηρικός…!   Λες πως δεν θα τελειώσει ποτέ. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Και δεν θα τελειώσει. 

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Χιλιόμετρα.   

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Άσφαλτος χωρίς τελειωμό.  

ΣΕΡΓΙΟΣ:  Μέρα ή νύχτα ίδιο πράγμα. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Αλλάξανε τα κόζια, μάγκες!   

ΣΕΡΓΙΟΣ: Άδειο βαγόνι το μυαλό μου. Αραγμένο… 19 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: (θλιμμένα): Πιάσε τα χαρτιά!  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Να είχα νταλίκα τώρα… Ν’ ανοίξω παράθυρο, να τρώω 
χιλιόμετρα και  στη διαπασών: «Η μαγκιά σου ναφθαλίνη...»20 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: «Τώρα κλαίνε όλα τα αλάνια που θα μείνουνε χαρμάνια.»21 

 

(ΙΣΩΣ:  Κρατάνε όλοι από ένα κόκκινο φύλλο στο χέρι. Ο ένας το κοιτάει, ο άλλος το 
μυρίζει, ο τρίτος το τρίβει ή το ακουμπάει στα χείλη του ή στο μάγουλό του).   

 

Πηγαινοέρχονται στο δέντρο. Ο ένας μετά τον άλλο. 

Ο Λέανδρος  παίρνει το ποτήρι γεμάτο κρασί και βγαίνει έξω. Γυρίζει σε πολύ λίγο με 
άδειο ποτήρι.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Τόσο γρήγορα το κατέβασες;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Δεν το ήπια.  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Κατάλαβα…  κερνάμε τη δαμασκηνιά τώρα. 

Ο Σέργιος φαίνεται να φτιάχνει το πουλί του μες στο παντελόνι, σαν να μην μπορεί να 
το τακτοποιήσει σε μια θέση. Στο τέλος βγαίνει έξω. Ακούγεται ελαφρύς αναστεναγμός 
απέξω και ξαναμπαίνει.  

 

Ακούγεται μπουμπουνητό. 

ΣΕΡΓΙΟΣ: Φθινοπώριασε!  

                                                             
19 Στο άδειο μου πακέτο Στίχοι: Μαρί Μωραΐτη- Μουσική: Αλέξης Παπαδημητρίου 
20 Η νταλίκα, Στίχοι: Κώστας Τριπολίτης - Μουσική: Δήμος Μούτσης 
21 Το βαπόρι απ’ την Περσία, Στίχοι-Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης 
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Ακούγεται απέξω ήχος βροχής, στην αρχή σιγανός και μετά δυναμώνει. 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:   Ποτίζονται τα δέντρα. 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:   Πώς να αισθάνονται;  

ΣΕΡΓΙΟΣ: Ποιοί;  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Τα δέντρα, τα φυτά …η  δαμασκηνιά;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Ευχάριστα.  

Η βροχή δυναμώνει.        

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Υπάρχει  ένα τραγούδι… 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ: Μια ευχάριστη μικρή νεροποντή.  

ΑΛΦΡΕΝΤΟ:  Το άκουσα προχθές …, όχι λαϊκό. Από τα άλλα.  Μιλούσε για 
βροχή δωματίου. Κάπως έτσι δεν είναι και τώρα;      

ΛΕΑΝΔΡΟΣ:  Βροχή δωματίου… 22 

 

Στο τέλος κοιτούν  και οι τρεις  από το παράθυρο προς τα έξω το δέντρο. 

 

ΑΛΦΡΕΝΤΟ: Ακούτε κάτι σαν κελάρυσμα;  

ΛΕΑΝΔΡΟΣ (θλιμμένα):  Όπου να ’ναι θα φανεί κι ο Ελισσαίος… 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

                                                             
22 Βροχή δωματίου, Ποίηση: Αργύρης Χιόνης - Μουσική: Χάρης Κατσιμίχας  


