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Γεννήθηκε το 2001 στην Αθήνα. Είναι τελοιόφοιτη του τμήματος Πολιτικής 
επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου πανεπιστημίου. Αγάπησε τη γραφή σε 
πολύ μικρή ηλικία κι έκτοτε πορεύεται μαζί της. Βρίσκει εξαιρετικά αμήχανη 
την τριτοπρόσωπη αυτοαναφορικότητα. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983041175 
Email: maryangelakats@gmail.com 
                                                  

 

*** 

 

To έργο γράφτηκε στο πλαίσιο της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής 
του Θεάτρου Πορεία (Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022) με εισηγητή τον 
Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη.  

 

*** 

Ευχαριστώ τις αγαπημένες μου φίλες Ειρήνη και Τζένη για τη βοήθεια στη 
σχεδίαση του εξωφύλλου. 

*** 

 

 
 

Το θεατρικό έργο Rainbow της Μαριάντζελας Κατσιαβριά διανέμεται ελεύθερα 
στο διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακού βιβλίου υπό άδεια Creative commons BY 
NC ND  

[Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα] 

 

*** 

 

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μεταφέρει τo παρόν θεατρικό έργο στη 
σκηνή, παρακαλείται να επικοινωνήσει πρώτα με τη συγγραφέα. 
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Rainbow 

 
Τα πρόσωπα: 

 

Το Ροζ 

Το Μοβ 

Το Μπλε 

Το Κίτρινο 

Η γιαγιά 

 

 

Περίληψη: 
 

Το Μοβ, το Ροζ, το Κίτρινο και το Μπλε ζουν σε ένα διαμέρισμα στα 
Εξάρχεια μαζί με τη γιαγιά τους. Είναι έφηβα, αλλά συντηρούνται μόνα τους, 
αφού οι γονείς τους δεν αποδέχτηκαν ποτέ το πραγματικό τους χρώμα. Είναι 
το ένα το γονιό, το φίλο και το σύντροφο του άλλου. Το Μοβ απεχθάνεται τα 
βερίκοκα. Το Ροζ απεχθάνεται το πρωινό ξύπνημα. Το Κίτρινο απεχθάνεται 
τους φασίστες και το Μπλε το χρώμα κίτρινο, εκτός απ’ το φίλο του. Το Ροζ 

δουλεύει σε ένα καφέ κοντά στο σπίτι στο οποίο μένουν. Εκεί, θα γνωρίσει τον 
Αντώνη, τον οποίο θα ερωτευτεί. Ο Αντώνης όμως πάσχει από αχρωματοψία. 

 
 

 

 

 
 

Trigger warning: hate crime, ομοφοβικός και τρανσφοβικός λόγος. 
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1η σκηνή 
 

Ένας μεγάλος χώρος. Μπροστά βρίσκεται ένας τεράστιος μοβ καναπές και δίπλα του 
μια λουλουδάτη πολυθρόνα. Κάποια μεγάλα χρωματιστά μαξιλάρια βρίσκονται 
σκορπισμένα στο πάτωμα μαζί με κάποιες κουβέρτες. Στο πίσω μέρος κι αριστερά 
βρίσκεται μια μικρή κουζίνα, ένα μεγάλο πράσινο ψυγείο και ένας μικρός πάγκος πάνω 
στον οποίο υπάρχουν διάφορα ποτά. Στα δεξιά υπάρχουν πλαστικά κουτιά. Μέσα τους 
αχνοφαίνονται περούκες, κοσμήματα και καλλυντικά. Σε μια χειροποίητη κατασκευή 
βρίσκονται κρεμασμένα ρούχα. Υπάρχουν δύο πόρτες. Η κεντρική πόρτα του σπιτιού και 
μία που οδηγεί στο μπάνιο. Οι τοίχοι του σπιτιού είναι χρωματιστοί εκτός από τον έναν 
που είναι μαύρος και έχει πάνω του γραμμένα διάφορα συνθήματα και στίχους 
τραγουδιών. Το Ροζ είναι χυμένο πάνω στον καναπέ και κοιτάει το ταβάνι. Δίπλα του, 
στη λουλουδάτη πολυθρόνα, κάθεται η γιαγιά.  

Ροζ: Πριν λίγες μέρες. Ένας πελάτης στο μαγαζί με ρωτάει αν 
αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα. Κι εγώ του λέω αμέσως: ΄΄Δεν ξέρω΄΄. Στην 
πραγματικότητα εννοούσα: ΄΄Μερικές φορές, ναι΄΄. Κάποια Τρίτη στις 5 το 
απόγευμα ή ολόκληρο τον μήνα του Αυγούστου ή όταν πίνω ένα ποτήρι απ' το 
αγαπημένο μου κρασί. Μερικές φορές ναι, γιατί είναι πιο εύκολο και μερικές 
φορές ναι γιατί είναι αλήθεια. Μερικές φορές όχι. Όταν η λέξη γυναίκα είναι 
συνώνυμη με το βραβείο, συνώνυμη με τον εύκολο στόχο, συνώνυμη με ένα 
κομμάτι κρέας. Μερικές φορές όχι όταν θέλω ν’ αφήσω το ποτό μου στο μπαρ 
και να χορέψω χωρίς να πρέπει να το προσέχω. Μερικές φορές όχι όταν θέλω 
να επιλέξω τη μεγάλη, όμορφη διαδρομή προς το σπίτι επειδή τα όμορφα 
βράδια είναι φτιαγμένα για περπάτημα κι όχι για να σφίγγεις τα γαμημένα 
κλειδιά στο χέρι σου ακολουθώντας μόνο φωτεινές διαδρομές. Μερικές φορές 
όχι όταν σκέφτομαι πειρατές ή όταν σκέφτομαι το παιδί μέσα μου σαν ένα 
μικρό αγόρι, όταν σκέφτομαι πως θέλω να είμαι όμορφο με τον τρόπο που οι 
άντρες είναι όμορφοι. Ναι και όχι κι ίσως να πρέπει να με βρεις σε μια 
βροχερή μέρα να πίνω τον φρεσκοαλεσμένο μου καφέ παρέα με τα σύννεφα ή 
τη θέα της θάλασσας και να με ρωτήσεις τότε. Όταν με ρώτησε, λοιπόν, αν 
είμαι γυναίκα του είπα τελικά: "Μερικές φορές". Δεν ξέρω αν απάντησα σωστά. 
Με κοίταξε περίεργα κι έφυγε. Ίσως να φταίει βέβαια κι ότι δεν έλεγα τίποτα 
για 2 λεπτά και δεν του έδινα τα ρέστα. Δεν ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις πως έπρεπε 
να πω;  

 Η γιαγιά κοιτάει μπερδεμένη το Ροζ, που περιμένει μ’ ανυπομονησία την απάντησή 
της. Πριν προλάβει να απαντήσει ακούγονται δυνατές φωνές κι η πόρτα του σπιτιού 
ανοίγει διάπλατα. Σχεδόν τρέχοντας το Μοβ, το Μπλε και το Κίτρινο μπαίνουν μέσα 
στο σπίτι και φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Δεν παρατηρούν καν το 
Ροζ και τη γιαγιά.  
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Γιαγιά: Ευτυχώς… (ψιθυριστά) 

Μπλε: Δε θα προλάβουμε σας λέω. Πρέπει να ετοιμαστούμε όσο πιο γρήγορα 
γίνεται. 

Το Κίτρινο παρατηρεί επιτέλους το Ροζ. 

Κίτρινο: Καλά εσύ τι κάνεις εδώ; Δε δουλεύεις; 

Ροζ: Πριν λίγο γύρισα. 

Μπλε: Δεν έχουμε χρόνο γι’ αυτά. Σε μία ώρα πρέπει να είμαστε στο πάρτι. 
Λοιπόν, θέλω να γίνω το πιο όμορφο γκλιτεροτό μωρό του κόσμου. Θα είναι 
κι η Αθηνά εκεί. 

Μοβ: Πάντα είσαι όμορφο καρδιά μου. 

Πλησιάζει το Μπλε και του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. 

Μπλε: Γλυκό μου(ειρωνικά)… Έλα συγκεντρωθείτε. 

Γιαγιά: Καλά ρε φίκος είμαι; Ούτε ένα γεια; 

Κίτρινο: Συγγνώμη γιαγιά. 

Και τα τρία τρέχουν κοντά της και της δίνουν από ένα φιλί. 

Μοβ: Συγγνώμη γιαγιάκα. Απλώς μας περιμένουν. 

Τρέχουν και τα τρία στο πίσω μέρος του δωματίου με τα ρούχα. Αρχίζουν ν’ ανοίγουν 
τα κουτιά και να ψάχνουν, πετώντας πράγματα παντού. 

Ροζ: Μη τα κάνετε όλα μπουρδέλο πάλι. 

Το Μπλε σταματάει απότομα και γυρνάει προς το Ροζ. 

Μπλε: Θέλω να ηρεμήσεις 

Ροζ: Στον εαυτό σου πες το(γελώντας) 

Ροζ: Γιαγιά, θα τη συνεχίσουμε μετά τη συζήτηση εντάξει; Σ’ ευχαριστώ που 
με άκουσες. 

Γιαγιά: Εννοείται. Εξυπακούεται. Φυσικά.  

Δίνει κι εκείνο ένα φιλί στη γιαγιά και πάει μαζί με τ’ άλλα. Αρχίζουν να δοκιμάζουν 
διάφορα ρούχα, γελώντας. Η γιαγιά τα παρατηρεί χαρούμενη. Το Μπλε δείχνει 
περήφανο με το φόρεμα που μόλις δοκίμασε. 

Κίτρινο: Ναι…δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ το έχω αγοράσει αυτό. 

Μπλε: Κοινοκτημοσύνη γαμώ την πουτάνα μου 
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Γιαγιά: Μη βρίζεστε μεταξύ σας. 

Όλα μαζί: Συγγνώμη γιαγιά. 

Μπλε: Κοινοκτημοσύνη, ρε συ. 

Κίτρινο: Έτσι και το χαλάσεις… 

Μπλε: Σ΄ ευχαριστώ μωράκι. 

Αγκαλιάζει το Κίτρινο 

Κίτρινο: Λοιπόν εγώ λέω να βάλω αυτά. Βλέπομαι; 

Μοβ: Μόνο εσένα θέλω να βλέπω, ναι(με νάζι) 

Κίτρινο: Έλα σκάσε.  

Ροζ: Είσαι πολύ όμορφο. Μη το ακούς. 

Μοβ: Εσύ;(στο Ροζ) 

Ροζ: Είμαι κομμάτια ρε παιδιά. Δε νομίζω πως θα ‘ρθω. 

Μπλε: Όχι όχι. Έλα. 

Κίτρινο: Θα είναι τέλεια. 

Ροζ: Το ξέρω, αλλά αν μείνω λίγο ακόμα ξύπνιο νομίζω ότι θα καταρρεύσω. 

Μοβ: Εντάξει μην πιεστείς. Αν αλλάξεις γνώμη πάντως, θα σε περιμένουμε. 

Ροζ: Εντάξει…Ποιο θέλει να το βάψω; 

Μπλε: Please, βάψε εμένα. 

Ροζ: Θα στην κάνω τη χάρη, άντε. 

Το Κίτρινο και το Μπλε παίρνουν κάποια καλλυντικά και κάθονται σε ένα μεγάλο 
μαξιλάρι στο πάτωμα. Μοιράζονται μεταξύ τους έναν πολύ μικρό καθρέπτη και 
προσπαθούν να βαφτούν. Το Μπλε ξαπλώνει στον καναπέ και το Ροζ το καβαλάει ώστε 
να το βάψει. Εντωμεταξύ η γιαγιά έχει κοιμηθεί πάνω στην πολυθρόνα κι ακούγεται ένα 
ελαφρύ ροχαλητό. 

Ροζ: Γκλιτεροτό μωρό, ε; Σ’ έχω 

Μπλε: Κάνε τα μαγικά σου. 

Κίτρινο: Νομίζω πως αυτό το πουκάμισο με στενεύει.  

Ροζ: Βάλε κάτι άλλο. 

Κίτρινο: Μοβ, εσύ και τα κωλοφαγητά σου ευθύνονται γι’ αυτό. 
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Μοβ: Τουλάχιστον εσύ τα εκτιμάς, σε αντίθεση με κάποιους άλλους εδώ μέσα. 

Μπλε: Έγινε αναφορά στο άτομό μου; 

Μοβ: Ρε παιδιά, μιας που το είπατε θέλετε να σας φτιάξω τίποτα; Μην πάμε 
και τελείως νηστικά στο πάρτι. Σκέφτηκα μια υπέροχη συνταγή με βότκα και 
γαρίδες. 

Μπλε: Μμμ, ανυπομονώ(με αηδία). 

Κίτρινο: Καλά είμαστε Μοβ μου, δεν χρειάζεται.  

Μοβ:  Εσείς χάνετε. 

Μπλε: Την τροφική δηλητηρίαση, ναι. 

Μοβ:  Σας είπα πως σκέφτομαι να πάω σε διαγωνισμό μαγειρικής; 

Μπλε: Τι σου φταίνε οι άνθρωποι; 

Ροζ:  Σκάσε ρε. Τι σκέφτεσαι να τους μαγειρέψεις; 

Μοβ:  Την σπεσιαλιτέ μου εννοείται. 

Κίτρινο: Παστίτσιο μπακαλιάρου; 

Το Μοβ γνέφει ενθουσιασμένο καταφατικά. 

Μπλε: Εγώ είμαι σίγουρο, πως θα κερδίσεις πάντως. 

Μοβ:  Αφού σου αρέσει το φαγητό μου καταβάθος... 

Το Μπλε δυσκολεύεται ν’ αρθρώσει, γιατί το έχει πιάσει νευρικό γέλιο. 

Μπλε: Λοιπόν, άκου πώς θα γίνει(γέλιο). Θα βάλεις τους υπόλοιπους 
διαγωνιζόμενους να δοκιμάσουν πρώτα. Θα τους ξεκάνεις κι αναγκαστικά 
(γέλιο) μόνο σε σένα θα μπορούν να δώσουν το βραβείο. 

Μοβ: Μαλακισμένο. 

Μπλε: Συγγνώμη, συγγνώμη.(γέλιο) 

Ροζ:  Εμείς θα σε υποστηρίξουμε πάντως.  

Κίτρινο: Ναι. 

Μοβ:  Ευχαριστώ. 

Μπλε: Λοιπόν για να σοβαρευτούμε και λίγο, από αύριο πρέπει να 
συνεχίσουμε τις πρόβες. Το έχουμε χέσει τελείως. 

Κίτρινο: Έχεις δίκιο. 

Ροζ: Είμαι πρωινό. Μόλις σχολάσω μπορούμε να ξεκινήσουμε. 
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Μοβ: Αχ, τέλεια. Μου είχε λείψει. 

Ροζ: Διαλέξαμε τραγούδι; 

Κίτρινο: Εγώ προτείνω το αγαπημένο σου(στο Ροζ). 

Ροζ: Ρε, μην κοροϊδεύετε. 

Μοβ: Πώς πηγαίνει είπαμε; Μπαίνω μες στο πάρκο μόνος(τραγουδιστά)… 

Κίτρινο: Σβήνω όλα τα φώτα και χορεύω… 

Μπλε: Σε μια βρύση λέει ΄΄Παίξε κάτι να με σκίσεις΄΄… 

Ροζ: Είστε ηλίθια ρε. 

Μπλε: Έλα το τραγούδι ωραίο είναι. Εσένα κοροϊδεύουμε που σνομπάρεις τη 
μουσική μας. 

Ροζ: Ταξιδεύω στα αστέρια(τραγουδάει σιγανά) 

Κίτρινο: Ούτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη δεν πήγες ακόμα. Τ’ αστέρια σε 
μάραναν. 

Ροζ: Θα πάω. Παντού θα πάω. 

Κίτρινο: Να το δω και να μην το πιστεύω. 

Το Μπλε και το Κίτρινο είναι έτοιμα κι έχουν σηκωθεί απ’ το πάτωμα. 

Ροζ: Λοιπόν, είσαι πανέτοιμο.  

Το Ροζ σηκώνεται και το Μοβ το ακολουθεί. 

Μοβ: Ευχαριστώ. Είσαι σίγουρο πως δεν θες να ‘ρθεις; 

Ροζ: Ναι. Αν αλλάξω γνώμη, θα σας βρω. 

Μπλε: Θα σε περιμένουμε. 

Ροζ: Καλά να περάσετε, παπάκια. 

Τα τρία τους φεύγουν. 

Γιαγιά: Αφού ήθελες να πας. 

Το Ροζ βγάζει μια κραυγή τρόμου. 

Ροζ: Με τρόμαξες. Νόμιζα ότι κοιμόσουν.  

Γιαγιά: Τα φαινόμενα απατούν. Μπερδεύουν. Ξεγελούν.  

Ροζ: Είμαι κουρασμένο, απλώς. 

Το Ροζ ξαπλώνει και πάλι στον καναπέ, όσο πιο κοντά στη γιαγιά μπορεί. 
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Ροζ: Όλη μέρα έξω είμαστε. Κι εσύ…  

Γιαγιά: Σςς. Ξεκουράσου. Χαλάρωσε. Κοιμήσου. 

Η γιαγιά αρχίζει να του χαϊδεύει τα μαλλιά. 

Ροζ: Καληνύχτα γιαγιά. 

Το Ροζ κλείνει τα μάτια του. 

Γιαγιά: Καληνύχτα, Ροζ. 
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2η σκηνή 

 

Στη λουλουδάτη πολυθρόνα κοιμάται η γιαγιά, καλυμμένη μέχρι πάνω με μια πράσινη 
κουβερτούλα. Στο πάτωμα κοιμούνται όλα. Το Μπλε και το Κίτρινο μοιράζονται ένα 
μαξιλάρι και μια κουβέρτα και το Ροζ κουλουριασμένο σε μια γωνία. Το Μοβ βρίσκεται 
στην κουζίνα κι ετοιμάζει μανιωδώς το πρωινό τραπέζι. Μόλις το τελειώνει 
κατευθύνεται με το ίδιο χαμόγελο, προς το Ροζ. Σκύβει και του χαϊδεύει απαλά την 
πλάτη. 

Μοβ: Ξύπνα, μικρό (ψιθυριστά) 

Το Ροζ τραντάζεται ολόκληρο, σαν να τρομάζει και βγάζει ένα μουγκρητό γεμάτο 
παράπονο. 

Ροζ: Kill me now. 

Μοβ: Έλα. Πρέπει να σηκωθείς. Να προλάβεις να φας και τίποτα πριν τη 
δουλειά. 

Το Ροζ διατηρεί ακόμα κλειστά τα μάτια του και δεν έχει αλλάξει στάση. 

Ροζ: Τι έφτιαξες;  

Μοβ: Pancakes παντζαριού, με sauce καρύδας. 

Ροζ: Με τροφική δηλητηρίαση παίρνεις αναρρωτική; (σιγανά) 

Μοβ: Τι; 

Ροζ: Έρχομαι, λέω. 

Μοβ: Σε περιμένω. 

Το Μοβ κάθεται στο τραπέζι. Το Ροζ πολύ σύντομα σηκώνεται και με φανερά κακή 
διάθεση κάθεται δίπλα στο Μοβ. Αρχίζουν να τρώνε. 

Ροζ: Μμμ. Δεν είναι άσχημο.  

Μοβ: Είδες; Δεν πρέπει να είσαι προκατειλημμένο. 

Ροζ: Πότε πρόλαβες να τα φτιάξεις πάλι όλα αυτά, όμως; 

Μοβ: Με καλή διάθεση, όλα γίνονται. 

Ροζ: Απορώ πού βρίσκεις την όρεξη πρωί πρωί. 

Μοβ: Είναι θέμα επιλογής. 

Ροζ: Δηλαδή;  
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Μοβ: Εσύ, ας πούμε. Στο ρεπό σου ξυπνάς πάντα απόγευμα. Νομίζεις πως 
έτσι ξεκουράζεσαι. Βάζω στοίχημα πως, αν κάποιος σ’ ανάγκαζε να σηκώνεσαι 
κάθε μέρα απόγευμα κι όχι πρωί την ίδια ξινίλα θα ένιωθες τότε για τα 
απογεύματα. Καταλαβαίνεις; Το απόγευμα το διαλέγεις εσύ. Είναι η επιλογή 
σου. Γι΄ αυτό σ’ αρέσει. Θέλω να πω, δε σου φταίει το πρωί, αλλά η δική σου 
έλλειψη επιλογής σε αυτό. 

Ροζ: Κι εσύ έχεις διαλέξει το πρωί; 

Μοβ: Έχετε όλα πολλή πλάκα, όταν ξυπνάτε. Δε θα ‘θελα να το χάνω αυτό.  

Ροζ: Σοβαρά, πάντως. Χωρίς εσένα θα πεθαίναμε απ’ την πείνα και θα 
κοιμόμασταν μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. 

Μοβ: Και χωρίς εσένα δε θα ‘χαμε φράγκο. Έχουμε πει…Δεν τα συζητάμε 
αυτά. Αν δεν το ήθελα, δε θα το ‘κανα. 

Ροζ: Τελικά, μπορεί και ν’ αλλάξω γνώμη για το πρωινό ξύπνημα. 

Μοβ: Το ελπίζω. 

Το Ροζ σηκώνεται απ’ το τραπέζι.  

Ροζ: Σ’ ευχαριστώ για το λουκούλλειο αυτό γεύμα, δυστυχώς όμως η πικρή 
ώρα του αποχωρισμού έφτασε και θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον άσχημο 
τούτο κόσμο κατάματα(δραματικά). 

Μοβ: Έχει όμορφο ήλιο σήμερα. 

Ροζ: Λες να μου κάψει τα μουστάκια; 

Το Μοβ σκάει στα γέλια. 

Μοβ: Σκάσε και φύγε. 

Ροζ: Και φίλα με είναι το σωστό. 

Μοβ: Άργησες… 

Το Ροζ κάθεται στον καναπέ για να φορέσει τα παπούτσια του.  

Ροζ: Πρωί πρωί καφέδες, γαμώ την παναγία μου. 

Γιαγιά: Τι σου ‘φταιξε η παναγία, παιδάκι μου; (ακόμα κάτω από την κουβέρτα 
της) 

Ροζ: Αυτή τα φταίει όλα. 

Γιαγιά: Δεν είναι άκρως σεξιστικό αυτό; 

Μοβ: Ωωω, στην είπε. 
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Ροζ: Ετοιμοπόλεμη σε βλέπω σήμερα. 

Η γιαγιά επιτέλους φανερώνεται. 

Γιαγιά: Ανέκαθεν. Αδιάλειπτα. Ακατάπαυστα. 

Ροζ: Αχ, το πρωινό τρίπτυχο της σοφίας. Εξαιρετικά. 

Το Ροζ κατευθύνεται προς την εξώπορτα. 

Γιαγιά: Να προσέχεις. 

Ροζ: Σας αγαπώ. Τα λέμε το απόγευμα. 

Μοβ: Θα μας λείψεις. 

Το Ροζ φεύγει. Το Μοβ φέρνει στη γιαγιά ένα ποτήρι νερό και τα χάπια της. 

Γιαγιά: Τρία κι αυτά. Μ’ έχει φάει αυτός ο αριθμός. 

Μοβ: Έλα γιαγιά, πιες τα. 

Γιαγιά: Είναι απαραίτητο; 

Μοβ: Ναι. (αυστηρά) 

Η γιαγιά παίρνει τα χάπια της. Το Μωβ κατευθύνεται προς τα άλλα και τα σκουντάει. 

Μοβ: Καλημέρα όλη μέρα. Ξυπνήστε.  

Γιαγιά: Περιμένεις να ξυπνήσουν τώρα αυτά; 

Μοβ: Το Κίτρινο έχει σχολή. 

Γιαγιά: Ώρα για σχολείο. (Υπερβολικά δυνατά)  

Το Κίτρινο και το Μπλε ξυπνούν απότομα, ενώ το Μοβ ξεκαρδίζεται.  

Κίτρινο: Ωραίο ξύπνημα… 

Μοβ: Έχεις σχολή, τελείωνε. 

Μπλε: Εγώ τι φταίω; 

Μοβ: Πρέπει να φας. 

Το Μπλε πιάνει το κινητό του και το κοιτά σαστισμένο. 

Μπλε: Πάτε καλά; Δεν έχω κλείσει ούτε 10ωρο. Ξυπνήστε με στο 
μεσημεριανό. 

Το Μπλε πέφτει αμέσως και πάλι για ύπνο. 

Μοβ: Εσύ όμως θα σηκωθείς.  
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Κίτρινο: Δεν το γλιτώνω.  

Το Κίτρινο σηκώνεται και δίνει ένα φιλί στη γιαγιά. 

Κίτρινο: Καλημέρα, γιαγιά. 

Γιαγιά: Πλένουμε και κανά δόντι. 

Μοβ: Θα φας; (στο Κίτρινο) 

Κίτρινο: Πρέπει να φύγω αμέσως. 

Μοβ: Να στο βάλω σε ταπεράκι; 

Κίτρινο: Δε χρειάζεται.  

Το Κίτρινο πηγαίνει στο πίσω μέρος του δωματίου κι ετοιμάζεται. Το Μοβ κάθεται στον 
καναπέ, δίπλα στη γιαγιά κι ανάβει ένα τσιγάρο. 

Γιαγιά: Μην καπνίζεις, πρωί πρωί. 

Μοβ: Τόση ώρα είμαι ξύπνιο. 

Μοβ: Τι ώρα τελειώνεις; (στο Κίτρινο) 

Κίτρινο: Έχω μέχρι αργά. Δε θυμάμαι. 

Γιαγιά: Κουράζεσαι πολύ. 

Κίτρινο: Αντέχω. 

Το Κίτρινο έχει ετοιμαστεί. 

Κίτρινο: Θα τα πούμε. 

Μοβ: Καλό μάθημα. 

Γιαγιά: Να προσέχεις. 

Το Κίτρινο φεύγει. 

Γιαγιά: Εσύ τι θα κάνεις; 

Μοβ: Θα πάω καμιά βόλτα. Ίσως περάσω να δω και το Ροζ λίγο στη δουλειά. 

Γιαγιά: Δεν είναι πολύ καλά, ξέρεις. 

Μοβ: Το έχω καταλάβει. 

Γιαγιά: Και τι κάνεις γι’ αυτό; 

Μοβ: Αν δεν μου μιλήσει μόνο του… 

Γιαγιά: Είστε οικογένεια. Μην το ξεχνάς αυτό.  
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Μοβ: Δεν το ξεχνάω. Είμαι εδώ. Πάντα.  

Γιαγιά: Τον εαυτό σου τον ξεχνάς όμως. 

Μοβ: Γιαγιά…αρκετές συμβουλές για τώρα.  

Γιαγιά: Εντάξει, παιδί μου.  

Μοβ: Λέω να την κάνω. 

Γιαγιά: Να την κάνεις. Και να προσέχεις.  

Μοβ: Κι εσύ.  

Το Μοβ φεύγει.  

Γιαγιά: Υπό κατάρρευση είμαστε εδώ μέσα. Και μετά σου λέει, νιάτα. Βρε μια 
χαρά περνάω τώρα στην αποσύνθεση. 

Απότομα η πόρτα ανοίγει και το Κίτρινο μπαίνει ξανά στο σπίτι. 

Γιαγιά: Τι κάνεις εσύ εδώ; 

Κίτρινο: Θέλω να ουρλιάξω. 

Γιαγιά: Καλά, κάν’ το σιγανά. Μην ξυπνήσεις το παιδί. Είναι κουρασμένο.  

Το Κίτρινο ανοίγει το στόμα του διάπλατα και βγάζει μια βουβή κραυγή 

Γιαγιά: Τι έγινε; 

Το Κίτρινο κάθεται δίπλα στη γιαγιά. 

Κίτρινο: Δε θα την τελειώσω ποτέ την κωλοσχολή. Και δεν ξέρω, αν θέλω καν 
να την τελειώσω. 

Γιαγιά: Νόμιζα πως σου αρέσει. 

Κίτρινο: Μου αρέσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν αντέχω να νιώθω, πως δεν 
είμαι καλό σε κάτι που μ’ αρέσει. 

Γιαγιά: Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό και δε θα το μάθεις, αν δεν 
προσπαθήσεις πραγματικά. 

Κίτρινο: Σε παρακαλώ γιαγιά, μη λες τις κλισεδιές, που λένε όλοι.  

Γιαγιά: Υπάρχει λόγος που τα λένε όλοι. Έχουν μια δόση αλήθειας. Ουσίας. 
Ρεαλισμού. 

Κίτρινο: Μεγαλώσαμε, γιαγιά. 

Γιαγιά: Πού κολλάει τώρα αυτό; 
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Κίτρινο: Είναι αλήθεια. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. 

Γιαγιά: Όχι για μένα. 

Κίτρινο: Είμαστε.  

Γιαγιά: Τι σ’ έπιασε τώρα; 

Κίτρινο: Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Και μερικές φορές δεν αντέχουμε και 
θέλουμε να κλάψουμε στην αγκαλιά της μαμάς μας. Ακόμα κι αν δε θέλαμε 
ποτέ την αγκαλιά της. 

Γιαγιά: Εγώ είμαι εδώ. 

Κίτρινο: Δεν ακούς, γιαγιά. Μεγαλώσαμε. Και προτιμάμε τις φωτογραφίες με 
τους φίλους μας, γιατί εκεί φαινόμαστε πια όμορφα. Γιατί χαμογελάμε 
χρωματιστά μαζί τους. Τις κόβουμε και τις κολλάμε στα βιογραφικά μας δίχως 
αυτούς. Θα με περάσεις για τρελό αλλά στ’ ορκίζομαι, μόλις τις κόβουμε το 
χαμόγελο χάνεται.  

Σηκώνεται απότομα και πάει προς την κουζίνα.  

Γιαγιά: Πού πας, καλέ; 

Κίτρινο: Και «δυστυχώς πρέπει ν’ αφήσουμε την όμορφη συζήτησή μας για 
ένα άλλο βράδυ. Απόψε κοιμόμαστε νωρίς. Αύριο δουλειά.» 

Αρχίζει να καθαρίζει. 

Και τα παιδικά μας όνειρα μολύνθηκαν από ρεαλισμό, άγχος, προθεσμίες. 

Κι ανασαίνουμε πιο βαριά. 

Και μισούμε αυτό που γινόμαστε. 

Αφήνει τα πράγματα και αρχίζει να κινείται ακατάπαυστα σ’ όλο τον χώρο. 

Και τελικά πώς θ’ αλλάξουμε τον κόσμο; 

Ίσως μας άλλαξε αυτός. 

Γίναμε γκρι και πράσινοι και μερικές φορές καφέ. 

Μισώ τον καφέ. 

Και «οι λέξεις που χρησιμοποιώ πρέπει να είναι σοβαρές, μετρημένες και 
μεγάλες. Σπουδαίες και δύσκολες.» 

«Να πρέπει να τις ψάξουν στο λεξικό για να τις καταλάβουν.» 

Μα πώς θα τις βρω εγώ μέσα μου; 
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Σκοντάφτει πάνω στο Μπλε. Εκείνο βγάζει ένα μουγκρητό πόνου και συνεχίζει να 
κοιμάται.  

Συγγνώμη(προς το Μπλε) 

Μισώ τον καφέ. 

«Πρέπει να γίνω σπουδαίο.» 

«Παιδί σπουδαίο, σπουδαίο παιδί, παιδί.» 

Τρέχει κοντά της και σκύβει στο ύψος της. 

Γιαγιά, φοβάσαι τον θάνατο; 

Μερικές φορές σε κοιτώ και σκέφτομαι, πως είσαι αθάνατη. Τόσο που αγαπάς, 
δε γίνεται να σταματήσεις να υπάρχεις. 

Ακουμπά το κεφάλι του στα πόδια της. 

Τόσο που δε μας αγαπάμε, σταματήσαμε να υπάρχουμε. 

Γιαγιά, μισώ τον καφέ.  

Αρχίζει να κλαίει σιωπηλά. Το σώμα του κινείται σπασμωδικά. 

Γιαγιά: Α, κι εγώ! Τον μισώ. Τον απεχθάνομαι. Τον σιχαίνομαι.  

Του χαϊδεύει το κεφάλι απαλά.  
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3η σκηνή 

 

Κλειστά φώτα. Ακούγεται το din daa daa του George Kranz. Τα φώτα ανάβουν. Το 
Μπλε, το Κίτρινο και το Μοβ κάνουν voguing φορώντας ολόμαυρα δερμάτινα ρούχα και 
υπερβολικά ψηλά τακούνια. Η γιαγιά κάθεται στον καναπέ και τα θαυμάζει. Η 
χορογραφία τους συνεχίζεται κι η γιαγιά αρχίζει να σιγοτραγουδά στον ρυθμό του 
τραγουδιού. Το Κίτρινο φαίνεται πως έχει αρχίσει να κουράζεται και δυσκολεύεται να 
συντονιστεί με τ’ άλλα δύο.  

Μπλε: Λίγα λεπτά ακόμα, υπομονή. (στο Κίτρινο) 

Κίτρινο: Δεν αντέχω άλλο. (λαχανιασμένο) 

Μοβ: Να σταματήσουμε; 

Κίτρινο: Συνεχίστε, χωρίς εμένα. 

Το Κίτρινο πέφτει στον καναπέ και προσπαθεί να βρει τις ανάσες του. Αδειάζει τρία 
μπουκάλια νερό που βρίσκει μπροστά του. Τ’ άλλα δύο συνεχίζουν τη χορογραφία, μέχρι 
που το τραγούδι τελειώνει. 

Γιαγιά: Μη σταματάτε. Συνεχίστε. Θέλω κι άλλο 

Η Γιαγιά αρχίζει να τραγουδά το τραγούδι απ’ την αρχή. Το Μοβ και το Μπλε 
αρχίζουν να γελούν, κοιτάζονται και γνέφουν το ένα στο άλλο. Αρχίζουν να κάνουν 
voguing αυτοσχεδιαστικά.  

Μοβ: Γιαγιά, κι εσύ. 

Η γιαγιά ,χωρίς να σηκωθεί απ’ την πολυθρόνα της, κάνει κάποιες κινήσεις vogue μόνο 
με τα χέρια. Τ’ άλλα δύο σταματούν να χορεύουν και τη θαυμάζουν.  

Κίτρινο: Yes. Work it girl.  

Μπλε: Α, ρε γιαγιά, χαραμίζεσαι. 

Η γιαγιά σταματά τον χορό και το τραγούδι σταδιακά. Και τα 3 αρχίζουν να 
χειροκροτούν και να ζητωκραυγάζουν.  

Μπλε: Μήπως να έρθει εκείνη μαζί μας στον διαγωνισμό; Όπως καταλάβατε 
είμαστε πλην ένα άτομο. 

Μοβ: Είσαι υπερβολικό. Λίγες πρόβες έχασε. 

Μπλε: Λίγες; 

Κίτρινο: Εντάξει, τις περισσότερες. Είσαι πάντα υπερβολικά αυστηρό μαζί 
του.  
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Μπλε: Πάλι εγώ θα βγω, ότι φταίω. Είχε υποσχεθεί, πως θα είναι εδώ σήμερα. 

Μοβ: Μπορεί να το κράτησαν παραπάνω στη δουλειά.  

Μπλε: Μαλακίες. Όλα έχουμε υποχρεώσεις.  

Κίτρινο: Fair enough. Απλώς, μην απελπίζεσαι τόσο. Στην τελική, θα ‘ρθει το 
είδωλο μαζί μας (δείχνει τη γιαγιά) 

Γελούν όλα. 

Γιαγιά: Έχει δίκιο το Μπλε. Όταν κάνεις μια υπόσχεση στην οικογένεια, δεν 
πρέπει να την αθετείς.  

Μπλε: Πάρτε το. 

Γιαγιά: Αλλά… δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό και το ξέρετε. Με το να 
είστε επιθετικά, δε θα το κάνετε να σας ανοιχτεί.  

Μπλε: Δηλαδή θα ζούμε με τον φόβο των επεισοδίων του Ροζ; 

Κίτρινο: Σκάσε, βλαμμένο. Η κατάθλιψη είναι πολύ σοβαρή διαταραχή.  

Μπλε: Σόρρυ. Σόρρυ. Το ξέρω. Μαλακία μου. Απλώς φοβάμαι, ότι το 
χάνουμε. 

Μοβ: Ειι, ποτέ δε θα το χάσουμε. Είναι το Ροζάκι μας. Το μεγάλο μικρό μας 
αδέρφι.  

Το Μοβ και το Μπλε αγκαλιάζονται. Το Ροζ μπαίνει ξαφνικά μέσα στο σπίτι βιαστικά. 
Δε μιλά. 

Μπλε: Καλώς το. (ειρωνικά) 

Γιαγιά: Όλα καλά, Ροζ μου; 

Το Ροζ κατευθύνεται προς την κουζίνα. Τα υπόλοιπα κοιτιούνται μεταξύ τους 
απορημένα. Το Ροζ βγάζει δύο τεράστιους κουβάδες παγωτό απ’ την κατάψυξη. 

Μοβ: Ωχ. 

Μπλε: Τι ωχ; 

Μοβ: Παγωτό. 

Κίτρινο: Έβγαλε παγωτό; 

Μπλε, Κίτρινο: Ωχ. 

Γιαγιά: Ψυχραιμία, ηρεμία, ησυχία. 
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Το Ροζ μοιράζει τους κουβάδες παγωτό. Ένα σ’ εκείνο και το Κίτρινο κι ένα στο Μοβ 
και το Μπλε. 

Μοβ: Κουτάλια; Να φέρω; 

Το Ροζ δε μιλά ακόμα. Όλα κοιτιούνται με απορία. 

Ροζ: Μη με κοιτάς. Φέρε. (επιθετικά) 

Μοβ: Τρέχω. 

Το Μοβ τρέχει προς την κουζίνα. Στη διαδρομή σωριάζεται και σηκώνεται κάποιες 
φορές. Αρπάζει τέσσερις μεγάλες κουτάλες κι ένα μικρό κουταλάκι. Επιστέφει και τα 
μοιράζει. Δίνει το μικρό κουταλάκι στη γιαγιά. 

Γιαγιά: Κι εγώ; (με ενθουσιασμό) 

Μοβ: Λίγο. 

Κίτρινο: Αχ, άντε, πες. 

Τα άλλα το κοιτάνε αυστηρά, λες και το μαλώνουν. 

Ροζ: Γνώρισα κάποιον 

Το Μπλε αρχίζει να κουνάει το πόδι του πάνω κάτω, νευρικά. Αρχίζουν όλα να τρώνε 
παγωτό. Η γιαγιά προσπαθεί να ξεκλέψει μια κουταλιά, αλλά δε φτάνει το παγωτό. 

Κίτρινο: Κάποιον; 

Ροζ: Τον Αντώνη. 

Μοβ: Αντώνη. Αντώνη; Ξέρουμε κάποιον Αντώνη; 

Ροζ: Όχι, δεν τον ξέρετε. Πριν λίγες μέρες τον γνώρισα.  

Κίτρινο: Και τι εστί, Αντώνης; 

Ροζ: Γιαγιά, θυμάσαι που σου ‘λεγα για έναν πελάτη; Που με ρώτησε πώς 
αυτοπροσδιορίζομαι; 

Γιαγιά: Θυμάμαι. 

Κίτρινο: Κάτσε. Ήρθε έτσι στο άκυρο και σε ρώτησε τα pronouns σου; 

Ροζ: Όχι ακριβώς. 

Μπλε: Πώς ακριβώς; 

Ροζ: Με ρώτησε, αν είμαι γυναίκα. 

Μοβ: Και συνέχισες να του μιλάς; 
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Ροζ: Ξέρω. Ξέρω πώς ακούγεται, αλλά δεν είναι έτσι.  

Μπλε: Πώς είναι; 

Ροζ: Είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος, που έχω γνωρίσει.  

Μπλε: Να τον κάνουμε τούρτα τότε. Όχι γκόμενο.  

Ροζ: Έχω ανάγκη να με ακούσετε. 

Κίτρινο: Σ’ ακούμε.  

Ροζ: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι τελείως εκτός κλίματος. 

Μοβ: Κλίματος; Πραγματικότητας, εννοείς. 

Ροζ: Έστω. Αλλά δεν είναι φοβικός, απλώς δεν ξέρει.  

Μπλε: Επέλεξε να μην ξέρει, εννοείς. 

Ροζ: Δεν είναι όλα τόσο απόλυτα. Η γιαγιά ήξερε; 

Γιαγιά: Μη με ανακατεύετε.  

Κίτρινο: Συγκρίνεις μια γυναίκα 85 χρονών… Σόρρυ, γιαγιά.  

Γιαγιά: Καν’ τη δουλειά σου. 

Κίτρινο: Μ’ ένα παιδί πόσο; 25 χρονών; 

Ροζ: 20. 

Μοβ: Σου αρέσει; 

Ροζ: Μάλλον. 

Μπλε: Είσαι ερωτευμένο; 

Ροζ: Μάλλον. 

Κίτρινο: Είσαι τελείως ηλίθιο; 

Ροζ: Μάλλον.  

Γιαγιά: Δηλαδή, είστε μαζί; 

Το Ροζ γνέφει καταφατικά. 

Μπλε: Γαμώτο μου, Ροζ. Γιατί υποτιμάς έτσι το εαυτό σου;  

Ροζ: Με πήρατε απ’ τα μούτρα. Δε μ’ αφήσατε να εξηγήσω. 

Κίτρινο: Αν χρειάζεται να εξηγήσεις, υπάρχει πρόβλημα. 
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Ροζ: Δεν μπορούμε απλώς να συζητήσουμε, για το πόσο όμορφα είναι τα 
μάτια του; Για το πώς κατάλαβα πως μ’ αρέσει; Για το ποίημα που μου 
έγραψε;  

Μοβ: Μακάρι να ‘ταν τόσο απλό. Το ξέρεις, πως σχεδόν ποτέ δεν είναι τόσο 
απλό. 

Ροζ: Θα ‘πρεπε.  

Κίτρινο: Μόνο που δεν είναι. 

Μπλε: Και  μέχρι τότε εμείς είμαστε η οικογένειά σου κι είμαστε εδώ και για 
τα λάθη και για τα σωστά. 

Κίτρινο: Κι αυτό είναι λάθος. 

Μοβ: Τι του απάντησες; 

Ροζ: Πότε; 

Μοβ: Όταν σε ρώτησε αν είσαι γυναίκα, τι του απάντησες; 

Το Ροζ δεν απαντά. Η Γιαγιά το κοιτά και του χαμογελά. 

Γιαγιά: Είπε, πως δεν είναι σίγουρο. Πως δεν ξέρει. 

Όλα μαζί: Τι; 

Ροζ: Δεν ήξερα τι να πω. Σκέφτηκα και σκέφτηκα και σκέφτηκα κι όλη η 
γαμημένη ζωή μου πέρασε μπροστά απ’ τα μάτια μου, όλες μου οι σκέψεις, το 
coming out, ο πρώτος άνθρωπος που μ’ έβρισε στον δρόμο. Κι αν ήταν 
κάποιος μαλάκας; Αν μου έκανε κακό; Κι απ’ την άλλη αυτοί οι ώμοι. Ω fuck 
αυτοί οι ώμοι. Καύλωσα, μόνο που τους είδα. Ταράχτηκε το είναι μου. Δεν 
ήξερα τι να πω. Οπότε του είπα, πως μερικές φορές είμαι.  

Κίτρινο: Κι εκείνος τι απάντησε; 

Γιαγιά: Ποτέ δε μου το είπες αυτό 

Ροζ: ΄΄Πώς γίνεται αυτό;΄΄ 

Μοβ: Και μετά; 

Ροζ: Προσπάθησε να γράψει το insta του πάνω σε μια χαρτοπετσέτα. Φυσικά, 
σκίστηκε. Ξέρετε τις χαρτοπετσέτες του μαγαζιού. Σα τσιγαρόχαρτα είναι. 
Οπότε, ξαναπροσπάθησε και ξανασκίστηκε. Δεν τα παράτησε όμως. 
Ξαναπροσπάθησε και μαντέψτε, ξανασκίστηκε. Who saw that coming, right? 
Ε, τελοσπάντων τον λυπήθηκα και του έδωσα κατευθείαν το δικό μου.  

Μπλε: Και πώς απ’ αυτό καταλήξαμε στ’ ότι είναι έρωτας; 
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Ροζ: Βγήκαμε το ίδιο βράδυ… και τα δύο επόμενα …και σήμερα. 

Μπλε: Έχασες την πρόβα για να είσαι μαζί του; 

Ροζ: Συγγνώμη. Αυτό ήταν μαλακία μου. 

Κίτρινο: Όχι μόνο αυτό. 

Ροζ: Έχετε θυμώσει; 

Μοβ: Τι περίμενες; Να σε ενθαρρύνουμε να είσαι με έναν ομοφοβικό, 
τρανσφοβικό, γαμημένα με όλα φοβικό; 

Ροζ: Δεν είναι.  

Μπλε: Σέβεται τα pronouns σου; 

Ροζ: Προσπαθεί. 

Μπλε: Σ’ έχουν πιάσει οι αυτοκαταστροφικές σου μαλακίες πάλι, έτσι; 

Κίτρινο: Φάε το παγωτό σου και σκάσε, Μπλε. 

Γιαγιά: Μην τσακώνεστε. Μην τσακώνεστε. Μην τσακώνεστε. 

Μοβ: Δεν τσακωνόμαστε, γιαγιά. 

Ροζ: Αλήθεια. Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθεί να καταλάβει. Θέλει να 
έρθει κι εδώ, να σας γνωρίσει. Πιστεύει πως θα τον βοηθήσει.  

Μπλε: Δεν είμαστε γαμημένος ζωολογικός Ροζ, να έρθει να μας παρατηρήσει 
για να καταλάβει τι είμαστε. 

Ροζ: Θέλει πολύ να σας γνωρίσει. Κι εγώ θέλω.  

Μπλε: Δεν μπαίνει σ’ αυτό το σπίτι.  

Ροζ: Αύριο το βράδυ θα έρθει.  

Το Μπλε σηκώνεται απ’ τον καναπέ. Τρέμει ολόκληρο. 

Μπλε: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.  

Μοβ: Αν το θες τόσο… 

Κίτρινο: Μια μαλακία όμως να πει ή να κάνει, έφυγε. 

Μπλε: Δε θέλω, δε θέλω, δε θέλω. Εγώ δε θέλω. 

Κίτρινο: Δεν είναι καλά. Άστο. (στο Ροζ) 

Μπλε: Σε μισώ. Αυτοκαταστροφικό, μαλακισμένο. Γιατί να μπει αυτός ο 
άνθρωπος εδώ μέσα;  
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Γιαγιά: Ανάσες. Μπλε πάρε ανάσες. 

Μπλε: Όχι στο σπίτι μας.  

Γιαγιά: Εισπνοή εκπνοή, εισπνοή εκπνοή, εισπνοή εκπνοή. 

Το Μοβ πλησιάζει το Μπλε. 

Μοβ: Πάμε μια βόλτα. 

Μπλε: Δε θέλω. 

Μοβ: Δε με νοιάζει. Πάμε. 

Το σέρνει και φεύγουν. 

Ροζ: Τι έπαθε; 

Κίτρινο: Συσσώρευση υπερβολικής ποσότητας αδρεναλίνης στον οργανισμό 
του. Η κρίση πανικού ήταν η μόνη διέξοδος.  

Ροζ: Γιατί αδρεναλίνη; Η ορμόνη της επιβίωσης. 

Κίτρινο: Ενίοτε και του φόβου. 

Ροζ: Σας φόβισα; 

Κίτρινο: Ποτέ. Το καλό σου θέλουμε. 

Αγκαλιάζονται. 

Ροζ: Κι εγώ.  

Ροζ: Συγγνώμη, γιαγιά.  

Γιαγιά: Μη ζητάς συγγνώμη.  

Ροζ: Θα πεις μια προσευχή;  

Γιαγιά: Ποια; 

Ροζ: Αυτή τη δική σου. Την αγαπημένη μας.  

Γιαγιά: Κύριε, ελέησον εμάς τους ασυνείδητους μικρούς. Κύριε, ελέησον εμάς 
τους πολίτες των μυστικών πόλεων. Στο όνομα του πατρός του υιού και της 
κόρης. Για μια φορά και της κόρης. Αμήν. 

Κίτρινο, Ροζ: Αμήν. 

Ροζ: Θα φύγω.  

Κίτρινο: Όχι.. 

Ροζ: Δε θέλω να το κάνω να νιώσει άβολα, όταν επιστρέψει. 
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Κίτρινο: Ό,τι θες.  

Ροζ: Είναι καλύτερα έτσι. Θα σας δω αύριο. 

Κίτρινο: Μαζί με..; 

Ροζ: Με τον Αντώνη, ναι. 

Το Ροζ μαζεύει κάποια πράγματα, βιαστικά. 

Κίτρινο: Σ’ αγαπώ.  

Ροζ: Κι εγώ. Όλα σας. Ειδικά εσένα. (φιλά τη γιαγιά) 

Κατευθύνεται προς την πόρτα. 

Γιαγιά: Αν χρειαστείς κάτι…  

Ροζ: Ξέρω. Καληνύχτα. 

Φεύγει. 

Κίτρινο: Φεύγει. 

Γιαγιά: Ε, ναι. 

Κίτρινο: Ή μήπως έχει φύγει ήδη; 

Γιαγιά: Στραβώθηκες, πουλάκι μου; Το βλέπεις πουθενά; Προφανώς και… 

Κίτρινο: Γιαγιά… 

Γιαγιά: Έφυγε και θα επιστρέψει. 

Κίτρινο: Δε ξέρω, αν θέλει να επιστρέφει πια. 

Γιαγιά: Φυσικά και θέλει. Πάντα θα θέλει να επιστρέφει.  

Κίτρινο: Αυτό είναι το πρόβλημα. 

Γιαγιά: Το Μπλε; 

Κίτρινο: Χειροτερεύει.  

Γιαγιά: Πάντα έτσι δεν κάνετε; Γίνεστε σκατά όλα την ίδια περίοδο και μετά 
τα βρίσκεστε, είστε χαρούμενα και δεν μπορώ να σας κάνω καλά. 

Κίτρινο: Μακάρι, γιαγιά. Μακάρι να είναι ακόμα μια ίδια φορά.  

Γιαγιά: Κουράστηκα λίγο. 

Κίτρινο: Λογικό. Κοιμήσου.  

Γιαγιά: Κάτσε λίγο δίπλα μου.  
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Κάθεται κοντά της. 

Γιαγιά: Θα μου κάνεις νυχάκια στο χέρι; 

Κίτρινο: Θα σου κάνω. 

Χαϊδεύει με τα ακροδάχτυλά του το εσωτερικού του χεριού της. 

Γιαγιά: Καληνύχτα.  

Κίτρινο: Καληνύχτα, γιαγιάκα.  

Η γιαγιά αρχίζει να ροχαλίζει. Το Κίτρινο της αφήνει το χέρι και διστακτικά πάει προς 
το τραπέζι. Πάει να φάει παγωτό, αλλά έχει λιώσει. Πίνει γρήγορα και τους δύο 
κουβάδες του λιωμένου παγωτού. Πάει στην κουζίνα. Ανοίγει το ψυγείο. 
Καταβροχθίζει ό,τι βρει μπροστά του. Τρέχει προς το μπάνιο. Ακούγονται ήχοι εμετού.  
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4η σκηνή 

 

Η πολυθρόνα λείπει. Το Ροζ και ο Αντώνης κάθονται στον καναπέ. Έχουν ανοίξει ένα 
μπουκάλι κρασί κι έχουν φτιάξει μια ρομαντική ατμόσφαιρα με κεριά και χαμηλή 
μουσική. 

Ροζ: Τελικά, όλα είναι θέμα φωτισμού. Να δες. Με λίγα κεράκια έγινε 
καλύτερο κι από σουίτα πεντάστερου. 

Αντώνης: Πράγματι. Αν και θα διαφωνήσω κάπως. 

Ροζ: Αλίμονο… 

Αντώνης: Η παρέα φταίει. Όχι ο φωτισμός. 

Πλησιάζει το Ροζ και προσπαθεί να το φιλήσει. Εκείνο πετάγεται απότομα και τρέχει 
στο πίσω μέρος του σπιτιού. 

Ροζ: Εμμ, σου έδειξα τις φωτογραφίες του Κίτρινου; (με τρεμάμενη φωνή) 

Αντώνης: Δε σου αρέσω, έτσι; 

Ροζ: Όχι.(δυνατά) 

Αντώνης: Καλά, μη μου το φωνάζεις κιόλας.  

Το Ροζ τρέχει ξανά μπροστά και κάθεται κοντά του. Αγγίζει το πρόσωπό του απαλά. 

Ροζ: Μου αρέσεις. Με συγχωρείς. Μου είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι της 
εμπιστοσύνης. 

Αντώνης: Πώς μπορώ να βοηθήσω σ’ αυτό; 

Ροζ: Να περιμένεις.  

Αντώνης: Το ξέρεις πως θέλω. Όταν σε είδα πρώτη φορά…Δεν έχω νιώσει 
ξανά έτσι. 

Ροζ: Ούτ’ εγώ. Αλλιώς δε θα το προσπαθούσα καν. 

Αντώνης: Δεν μπορείς να προσπαθήσεις περισσότερο; 

Ροζ: Μη με πιέζεις. 

Αντώνης: Η υπομονή δεν είναι το δυνατό μου σημείο.. 

Ροζ: Μάλλον πρέπει να φύγεις τότε. 

Αντώνης: Δε μ’ αφήνεις να τελειώσω… 

Ροζ: Τελείωσε… 
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Αντώνης: Αλλά, θέλω να προσπαθήσω. 

Το φιλάει. Εκείνο ανταποκρίνεται. Ξαφνικά ο Αντώνης απομακρύνεται και χαμογελά. 

Αντώνης: Ξέρω. 

Ροζ: Τι; 

Αντώνης: Πώς θα μ’ εμπιστευτείς. 

Ροζ: Οκευ… 

Σηκώνεται και το τραβάει απ’ το χέρι. 

Αντώνης: Έλα. 

Το κατευθύνει προς την κουζίνα. Ανοίγει το παράθυρο. 

Ροζ: Τι κάνεις; 

Αντώνης: Έχε λίγη πίστη. 

Το σηκώνει απότομα και το βάζει να κάτσει πάνω στο μικροσκοπικό περβάζι με τα 
πόδια του να κρέμονται έξω απ’ το παράθυρο. Του κρατάει τη μέση σφιχτά.  

Ροζ: Πας καλά; Δε νομίζω πως κερδίζεις την εμπιστοσύνη μου έτσι. 

Αντώνης: Η εμπιστοσύνη προϋποθέτει φόβο. Και ποιος φόβος είναι 
μεγαλύτερος απ’ αυτόν της επιβίωσης. 

Το Ροζ προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά δε το αφήνει.  

Ροζ: Ε, γαμώ, έχω υψοφοβία. Άσε με.  

Αντώνης: Αφέσου. Κοίτα ψηλά. Σε κρατάω. (ψιθυριστά στο αυτί) 

Ροζ: Αν είσαι serial killer, πες το τώρα. 

Αντώνης: Είμαι. 

Το Ροζ αρχίζει να κλαίει. 

Ροζ: Γαμώτο. Το ‘ξερα. Την τύχη μου τη μαύρη. Τι ήθελα να εμπιστευτώ 
άνθρωπο; Άκου. Άκου. Σκότωσε με όπως θες, αλλά σε παρακαλώ όχι έτσι. 
Όταν ήμουν μικρή έβλεπα συνέχεια εφιάλτη ότι πέφτω από μια ταράτσα. 

Ο Αντώνης γελάει. 

Ροζ: Γελάς; Θεέ μου. Είσαι ψυχοπαθής. Ποιος είσαι στ’ αλήθεια Αντώνη; 

Αντώνης: Ο έρωτας της ζωής σου. 

Ροζ: Ο έρωτας της ζωής μου είναι ψυχοπαθής. Γιατί; Γιατί; Γιατί;  
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Αντώνης: Άδικη ζωή… 

Ροζ: Αααααα, μια κυρία. Κυρία. Κυρία. Βοήθεια. Ο έρωτας της ζωής μου 
είναι ψυχοπαθής. (υπερβολικά δυνατά) 

Φωνή: Έχει λωλαθεί τελείως ο κόσμος. Πάει. 

Ροζ: Μη φεύγετε! Πού είναι το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο; Γι’ αυτό η 
κοινωνία μας πάει απ’ το κακό στο χειρότερο. 

Αντώνης: Θα κάνεις και κάποια πολιτική τοποθέτηση; 

Ροζ: Αν χρειαστεί. 

Αντώνης: Όντως, έχεις trust issues. 

Ροζ: Καλά κάνω. Μόλις άρχισα να σ’ εμπιστεύομαι κι εσύ πας να με 
δολοφονήσεις.  

Αντώνης: Είσαι το πιο ηλίθιο πλάσμα που έχω γνωρίσει. 

Ροζ: Ναι. Βρίσε με κιόλας. 

Αντώνης: Αν ήμουν serial killer, θα στο ‘λεγα; 

Ροζ: Πού να ξέρω; Μόνο μια διαταραγμένη προσωπικότητα θα ήξερε την 
απάντηση. 

Αντώνης: Είσαι υπέροχο. Ηλίθια υπέροχο. Υπέροχα ηλίθιο. 

Ροζ: Θα μ’ αφήσεις να ζήσω, δηλαδή; 

Αντώνης: Δεν προσπαθώ να σε σκοτώσω, ρε. Άσκηση είναι. Πρέπει να μ’ 
εμπιστευτείς. Ν’ αφήσεις το είναι σου να θαυμάσει τη θέα και να εμπιστευτείς 
τη σωματική σου ακεραιότητα στα χέρια μου. 

Ροζ: Αν το κάνω, θα μ’ αφήσεις; 

Αντώνης: Στο υπόσχομαι. Κοίτα τ’ αστέρια.  

Ροζ: Στην Αθήνα είμαστε, ρε Αντώνη. Πού να τα βρω τ’ αστέρια; 

Αντώνης: Αν ψάξεις, θα τα βρεις. 

Ροζ: Με κρατάς, έτσι; 

Αντώνης: Ναι είπαμε. 

Ροζ: Δε βρίσκω τίποτα. Τίποτα. Τι σημαίνει αυτό; (σε πανικό) 

Αντώνης: Ότι έχεις στραβομάρα. 



 29 

Ροζ: Πάντως… Είναι κάπως όμορφα εδώ πάνω. Εννοώ… Νιώθω σαν να 
πετάω. Σε ουρανό χωρίς αστέρια, αλλά πετάω. 

Αντώνης: Με ή χωρίς αστέρια. Θα είμαι εδώ.  

Ροζ: Θα μ’ αφήσεις; 

Αντώνης: Θα σε αφήσω. Στο υποσχέθηκα.  

Το τραβάει απαλά και το αφήνει στο έδαφος. Αμέσως το αγκαλιάζει σφιχτά.  

Αντώνης: Σε λατρεύω. 

Ροζ: Πρέπει να βρω έναν τρόπο να βασανίσω κι εγώ εσένα τώρα.  

Αντώνης: Ίσως μου αξίζει. 

Ροζ: Ίσως. 

Αντώνης: Μέχρι να σκεφτείς, θες να τελειώσουμε το κρασί μας; 

Ροζ: Ναι. 

Ξανακάθονται στον καναπέ. Ο Αντώνης κοιτάζει γύρω γύρω, σαν να περιεργάζεται τον 
χώρο. 

Αντώνης: Είναι όμορφα δε λέω, αλλά πώς χωράτε τόσα άτομα εδώ μέσα; 

Ροζ: Είναι θέμα συνήθειας. Νομίζω, πλέον έχουμε ανάγκη το ένα το άλλο. 

Αντώνης: Κι αυτή η γιαγιά που έχετε; Είναι όντως η γιαγιά κάποιου; 

Ροζ: Βιολογικά ας πούμε, όχι. Βασικά όλο αυτό ξεκίνησε πριν 5 χρόνια 
περίπου. Έκανα το coming out μου και πήρα τον πούλο απ’ το σπίτι. 
Τριγυρνούσα μέρες, βδομάδες μπορεί στους δρόμους. Νόμιζα πως η ζωή μου 
είχε τελειώσει. Νόμιζα πως θα είμαι μόνο για πάντα. Και τότε, σ’ ένα πάρκο 
είδα τη γιαγιά. Τη γιαγιά μας. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το μόνο 
πράγμα που είχε μαζί της ήταν ένας σάκος. Μέσα είχε κάποια λεφτά και 
εικόνες. 

Αντώνης: Τι εικόνες; 

Ροζ: Χριστούληδες και παναγίτσες. 

Αντώνης: Είναι…; 

Ροζ: Πιστεύει. Πολύ.  

Αντώνης: Και σε αποδέχτηκε; 

Ροζ: Κανείς δεν με έχει αποδεχτεί όσο εκείνη. Δεν είναι από εκείνους που 
χρησιμοποιούν τη θρησκεία τους ως δικαιολογία για να είναι μισάνθρωποι.  
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Αντώνης: Ενδιαφέρον… 

Ροζ: Τελοσπάντων. Το θέμα είναι πως απ’ την πρώτη στιγμή ήξερα πως θα 
συνεχίζαμε μαζί. Με τα λίγα αυτά λεφτά αγοράσαμε αυτή τη σοφίτα. Ήταν σε 
άθλια κατάσταση. 

Το Ροζ κοιτάει τον χώρο και γελάει. 

Ροζ: Πιο άθλια απ’ ότι τώρα, φαντάσου. Μετά βρήκα δουλειά στην καφετέρια 
και γίναμε οικογένεια. Σχεδόν αμέσως ήρθε και το Κίτρινο. Δύο χρόνια μετά 
το Μοβ και τελευταίο, πριν ένα χρόνο σχεδόν, το μικρό μας. Το Μπλε. Η 
γιαγιά ήθελε να βοηθήσει όσα περισσότερα παιδιά μπορούσε. Κι έτσι η 
οικογένεια μεγάλωσε. 

Αντώνης: Πώς κι έμεινε μόνη της στη ζωή; 

Ροζ: Ποτέ δεν μας είπε.  

Αντώνης: Καλά και δε θέλετε να μάθετε; Δε σας τρώει η περιέργεια; 

Ροζ: Χάσαμε όλα τις οικογένειές μας και βρήκαμε μια καινούρια. Τα 
υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.  

Αντώνης: Δεν το πιστεύω, ότι τα έχεις ζήσει όλ’ αυτά. 

Ροζ: Είναι εξαιρετικά πολύτιμα για μένα αυτά τ’ άτομα. Κι αν μπεις στη ζωή 
μου, θα μπεις θέλοντας και μη και στις δικές τους. Δεν μπορώ να ρισκάρω να 
πάει κάτι στραβά, λοιπόν.  

Αντώνης: Καταλαβαίνω.  

Ροζ: Σ’ ευχαριστώ. 

Αντώνης: Θέλω… 

Ροζ: Τι; 

Αντώνης: Θέλω να μάθω τ’ όνομά σου. 

Ροζ: Σε ζάλισα και το ξέχασες; 

Αντώνης: Το πραγματικό όνομά σου. Θέλω να μάθω κάθε αλήθεια σου. 

Ροζ: Δεν είναι πραγματικό και το λένε dead name για κάποιο λόγο. 

Αντώνης: Σε παρακαλώ. 

Ροζ: Δε νιώθω άνετα μ’ αυτό. 

Αντώνης: Για μένα… 

Ροζ: Δανάη. 
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Αντώνης: Είναι πολύ όμορφο όνομα. 

Ροζ: Δε μου ανήκει. 

Αντώνης: Σου ταιριάζει. 

Ροζ: Δεν είναι δικό μου και σε παρακαλώ, κάνε πως δεν τ’ άκουσες ποτέ.  

Αντώνης: Δικό σου…τι είναι δικό σου, αλήθεια; 

Ροζ: Το ουράνιο τόξο και μερικά όνειρα. 

Αντώνης: Αρκούν; 

Ροζ: Μόνο αυτά έχω. 

Αντώνης: Αν φεύγαμε μαζί; 

Ροζ: Να πάμε πού; 

Αντώνης: Σ’ ένα από αυτά τα όνειρα. Οι δυο μας. 

Ροζ: Δεν μπορώ να… 

Αντώνης: Αν ό,τι αγαπάς σου κλέβει τα όνειρα, δεν αξίζει την αγάπη σου. 

Ροζ: Αν αγαπάς πραγματικά, δεν πειράζει. Ας μείνουν τα όνειρα όνειρα. 

Αντώνης: Κι εμένα; Δεν μπορείς να με αγαπήσεις πραγματικά; 

Ροζ: Είναι πολύ νωρίς.  

Αντώνης: Σου είπα πως θα περιμένω, αλλά έχω ανάγκη να ξέρω. Πρέπει να 
ξέρω. Σου έχει μείνει καθόλου αγάπη για κάποιον άλλο πέρα απ΄ αυτή την 
οικογένεια ή περιμένω ένα ψέμα; 

Ροζ: Δεν ξέρω…  

Αντώνης: Πρέπει να το μάθεις. 

Ροζ: Εσύ ξέρεις; 

Αντώνης: Τι; 

Ροζ: Τι αγαπάς; Έχεις αποφασίσει αν αγαπάς εμένα ή κάποιο κομμάτι μου που 
ταιριάζει στα κουτάκια της κοσμοθεωρίας σου; 

Αντώνης: Μη το λες αυτό.  

Ροζ: Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, Αντώνη. Ούτε η έλλειψη συναισθημάτων 
μου. Σε κάθε άλλη περίπτωση δε θα σου είχα μιλήσει ποτέ ξανά, αλλά έχω 
μέσα μου μια στάλα ελπίδας.  
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Αντώνης: Κι εγώ; Τι θες να κάνω; 

Ροζ: Ν’ αποφασίσεις αν θα την εξαφανίσεις τελείως ή αν θα γίνεις ένα απ’ τα 
πραγματικά όνειρα μου. 
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5η σκηνή 

 

Η γιαγιά, το Ροζ, το Μπλε και το Κίτρινο βρίσκονται στο σαλόνι του σπιτιού. 

Ροζ: Μου το ‘χατε υποσχεθεί, γαμώτο. Ξέρετε πόσο ηλίθιο ένιωσα, που μπήκα 
στο σπίτι κι ήταν άδειο; 

Μπλε: Σου είπα, πως δεν τον ήθελα εδώ μέσα και δε το σεβάστηκες. Γιατί να 
σε σεβαστώ εγώ; 

Ροζ: Γιατί το ζήτησα, γαμώτο. Γιατί το είχα ανάγκη. 

Κίτρινο: Χρειαζόμασταν λίγο χρόνο. 

Γιαγιά: Εμένα με ρώτησε κανείς, που με κουβαλάγατε σα σακί από ‘δω κι από 
‘κει; 

Ροζ: Γιατί την πήρατε μαζί σας; Αν πάθαινε κάτι; 

Μπλε: Δεν είμαστε ανεύθυνα. 

Ροζ: Πού ήσασταν;  

Κίτρινο: Στην πλατεία. Πού θες να ‘μασταν; 

Γιαγιά: Το δαγκώσαμε, ψωλιάσαμε, παγώσαμε. 

Ροζ: Ξεπατώνομαι κάθε μέρα τόσα χρόνια για όλα σας κι αυτό είναι το 
ευχαριστώ; 

Μπλε: Δε στο ζητήσαμε. 

Ροζ: Αν δεν ήμουν εγώ, δε θα ‘χατε ούτε να φάτε. 

Γιαγιά: Μην το λες αυτό, Ροζ μου. Δεν  είναι σωστό. 

Ροζ: Ενώ αυτό που έκαναν ήταν; Μη παίρνεις το μέρος τους, γαμώτο. 

Κίτρινο: Μην της φωνάζεις. 

Ροζ: Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Όπως όλα εδώ μέσα. 

Μπλε: Δεν ήθελα να τον γνωρίσω. 

Ροζ: Γιατί;  

Μπλε: Νομίζω, πως πρέπει να ξαναρχίσεις την ψυχίατρο. 

Ροζ: Στον εαυτό σου πες το. 

Γιαγιά: Κανείς δε θα πάει στον τρελογιατρό. 
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Κίτρινο: Επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ρε γιαγιά. 

Γιαγιά: Τς… 

Μπλε: Φαίνεται πως έχεις ξεχάσει, όσα περάσαμε.  

Ροζ: Τίποτα δεν ξέχασα.  

Μπλε: Αλλά βέβαια, οι γονείς σου δε σου μίλησαν ποτέ άσχημα, ακόμα και 
μετά το coming out. 

Κίτρινο: Too far. 

Μπλε: Αλήθεια δεν είναι; Είσαι το μόνο που δεν έδιωξαν.  

Ροζ: Με φώναζαν Δανάη, γαμώτο μου. Έπρεπε να φύγω. 

Μπλε: Δε σε έδιωξε ποτέ κανείς. 

Ροζ: Τι προσπαθείς να κάνεις; Ναι, δε με χτύπησαν, δε με πέταξαν έξω, αλλά 
έδιωξαν την αλήθεια μου απ’ το σπίτι τους. Μετά λες πως εγώ έχω τρελαθεί. 

Κίτρινο: Τι κάνετε γαμώτο; Τι συγκρίνετε; Πάτε καλά; 

Ροζ: Εκείνο το ξεκίνησε. 

Κίτρινο: Νομίζω πως αυτό που προσπαθεί να πει το Μπλε, αλλά αποτυγχάνει 
γιατί είναι ηλίθιο, είναι πως θα είναι triggering για όλα μας να μπει εδώ μέσα 
ένα τέτοιο άτομο. 

Ροζ: Μα σας εξήγησα. Προσπαθεί να καταλάβει. Δεν είναι κατά.  

Κίτρινο: Δεν είμαστε ποδοσφαιρική ομάδα, για να είναι υπερ ή κατά μας.  

Μπλε: Δε χρειαζόμαστε την αποδοχή ενός cis straight άντρα. 

Κίτρινο: Κι ούτε εσύ θα ‘πρεπε. 

Ροζ: Δε θέλω την αποδοχή του. Να καταλάβει, θέλω. Να σας μάθει και να σας 
αγαπήσει, όπως αγαπά εμένα, όπως αγαπώ εσάς. 

Γιαγιά: Όλα δίκιο έχετε. 

Μπλε: Πολύ βοηθητικό. 

Γιαγιά: Είναι η αλήθεια.  

Ροζ: Μου ζήτησε να φύγω μαζί του. 

Κίτρινο: Τι; 

Ροζ: Το σκέφτομαι. 
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Μπλε: Μαζί του; 

Ροζ: Κι αν συνεχίσετε έτσι, ίσως το κάνω. 

Μπλε: Μας απειλείς; 

Ροζ: Σας ζητώ κατανόηση. 

Κίτρινο: Έχεις ξεχάσει ποιος είναι εχθρός και ποιος σύμμαχος. 

Ροζ: Αυτός που αγαπά. Αυτός είναι σύμμαχος. 

Γιαγιά: Όχι, αν δεν υπάρχει αυτό που αγαπά.  

Το Μοβ ανοίγει την πόρτα του σπιτιού. Δεν μπαίνει ακόμα μέσα. Η γιαγιά κοιτά προς 
την πόρτα και φωνάζει. 

Γιαγιά: Παναγιά μου.  

Κίτρινο: Τι έγινε καλέ; 

Γυρνούν και τα τρία απότομα το κεφάλι τους προς την πόρτα. Τρέχουν προς τα ‘κεί. 
Τραβούν μέσα το Μοβ, το οποίο είναι χτυπημένο στο πρόσωπο κι η μπλούζα του είναι 
σκισμένη. Φαίνεται σοκαρισμένο. 

Ροζ: Τι σκατά έγινε; 

Γιαγιά: Παναγιά μου. 

Το Μπλε αρχίζει να κλαίει. 

Μπλε: Ποιος το ‘κανε αυτό; 

Το Κίτρινο τρέχει στο μπάνιο. Το Ροζ βάζει το Μοβ να ξαπλώσει στον καναπέ. Εκείνο 
και το Μπλε κάθονται δίπλα του στα γόνατα και το χαϊδεύουν. 

Γιαγιά: Παναγιά μου, βάλε το χέρι σου. 

Το Κίτρινο βγαίνει απ’ το μπάνιο μ’ ένα τεράστιο κουτί πρώτων βοηθειών. Αρχίζει να 
φροντίζει τις πληγές του Μοβ. 

Μπλε: Θα γίνει καλα; (ψιθυριστά) 

Ροζ: Μια χαρά θα είναι. Ηρέμησε. (ψιθυριστά) 

Γιαγιά: Μίλα μας, Μοβ μου. Πες μας ποιος το έκανε αυτό. 

Μοβ: Εγώ…(διστακτικά) 

Μπλε: Τι εσύ; 

Μοβ: Εγώ φταίω.  
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Ροζ: Αποκλείεται.  

Μοβ: Ήταν απλώς λόγια. Δε μ’ άγγιζαν. Ήταν απλώς λόγια. Δεν έπρεπε ν’ 
απαντήσω. 

Ροζ: Αν τα λόγια ήρθαν απ’ το ίδιο άτομο που σ΄ έκανε έτσι, μάλλον έπρεπε ν’ 
απαντήσεις. 

Μοβ: Δε μίλαγε για μένα. Πέρναγε έξω απ’ το καφέ που καθόμουν μ’ έναν 
φίλο του ή  ό,τι μπορεί να του ήταν αυτός. Υπήρχε ένα αυτοκόλλητο της 
σημαίας μας στο τζάμι.  

Γιαγιά: Και τι είπε ο ξεφτιλισμένος; 

Μοβ: Στην αρχή, τίποτα. Ο φίλος του ή ό,τι μπορει να του ήταν αυτός, έφτυσε 
πάνω στ’ αυτοκόλλητο. 

Γιαγιά: Μπιχλιάρικο σκουπίδι. 

Μοβ: Και μετά… 

Μπλε: Μετά; 

Μοβ: Άρχισε να γελάει. Δεν άκουγα τα πάντα. Αλλά οι λέξεις που άκουγα ήταν 
αρκετές.  

Ροζ: Τι έκανες; 

Μοβ: Σηκώθηκα και πήγα να τους μιλήσω. Να τους διώξω.  

Ροζ: Και; 

Μωβ: Με ρώτησαν τι με νοιάζει; Αφού δε το παν σε μένα τι με νοιάζει;  

Μπλε: Αχ, Μοβ μου, πάντα ετοιμοπόλεμο. 

Μοβ: Και τους είπα πως αυτό που έφτυσαν είναι το πιο αληθινό σύμβολο της 
ζωής μου. Πως όλες οι βρισιές που είπαν, είναι το δεύτερό μου όνομα. Πως 
είμαι όλα όσα φοβούνται.  

Ροζ: Και τότε σ’ έδειραν; 

Μοβ: Μόνο αφού τους χαστούκισα εγώ. 

Γιαγιά: Και λίγα τους έκανες. Α, ρε και να ‘μουν εγώ εκεί… 

Ροζ: Πώς νιώθεις τώρα; 

Μοβ: Εντάξει. 

Μπλε: Σίγουρα; 
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Μοβ: Σίγουρα. 

Μπλε: Αυτό. Αυτό ξέχασες. Και τολμάς να ζητάς να μπει ένας άγνωστος εδώ 
μέσα. (ψιθυριστά στο Ροζ) 

Το Κίτρινο έχει τελειώσει με την περιποίηση του Μοβ. 

Κίτρινο: Λοιπόν, με λίγη ξεκούραση και πολλά υγρά, σε λίγες μέρες θα ‘σαι 
περδίκι. Ένα μικρό γδάρσιμο και λίγοι μώλωπες ήταν μόνο. 

Μοβ: Σ’ ευχαριστώ. 

Κίτρινο: Αν ζαλιστείς ή οτιδήποτε να μου το πεις. 

Μοβ: Εντάξει, γιατρέ μου.  

Κίτρινο: Και την επόμενη φορά φώναξε για ενισχύσεις. 

Γιαγιά: Σ’ ευχαριστώ, Παναγίτσα μου.  

Μπλε: Θα φτερνίζεται, τόσο που τη μελετάς. (γελά) 

Γιαγιά: Πάψε, άπιστο. 

Κίτρινο: Έλα, έλα, ώρα για ύπνο. Το Μοβ έχει ανάγκη από ξεκούραση. Και τ’ 
αυτιά μου επίσης. 

Μπλε: Δε νυστάζω. 

Ροζ: Νυστάζουμε τα υπόλοιπα. 

Κίτρινο: Ύπνο, είπα. 

Μπλε: Καλά. 

Το Κίτρινο σκεπάζει τη γιαγιά και το Μοβ. 

Κίτρινο: Αν θελήσεις κάτι, ξύπνα με. (το φιλά στο μέτωπο) 

Μοβ: Καληνύχτα. 

Το Κίτρινο κλείνει τα φώτα. Το Μπλε ξαπλώνει στο πάτωμα και το Ροζ πάει προς την 
ντουλάπα. Βάζει πιτζάμες.  

Κίτρινο: Καληνύχτα, μικρούλια. 

Ροζ: Καληνύχτα. 

Το Κίτρινο και το Ροζ ξαπλώνουν στο πάτωμα. 

Ακούγεται το ροχαλητό της γιαγιάς. Το Μπλε στριφογυρνά, σηκώνεται, αλλάζει θέση 
στο μαξιλάρι, το μετακινεί προς το πίσω μέρος του σπιτιού, μετά στην κουζίνα. 
Ξαπλώνει.  
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Το Ροζ σέρνεται όλο και πιο κοντά στον καναπέ. Καταλήγει ξαπλωμένο κάτω απ’ 
αυτόν.  
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6η σκηνή 

 

Η γιαγιά κάθεται στην πολυθρόνα της, ανήσυχη. Το Ροζ είναι ακόμα κουλουριασμένο 
κάτω απ’ τον καναπέ. Το Μοβ και το Μπλε συζητούν σιγανά στην κουζίνα. 

Μπλε: Έχουν περάσει πέντε μέρες, γαμώτο μου. Πρέπει να κάνουμε κάτι. 

Μοβ: Έφαγε κάτι σήμερα; 

Μπλε: Του έδωσε μια μπανάνα το Κίτρινο, πριν φύγει. 

Μοβ: Πού είναι αυτό; 

Μπλε: Είναι η τελική αξιολόγηση απ’ τον πλαστικό σήμερα, ρε. 

Μοβ: Πω. Το ξέχασα…Μ’ όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ μέσα. 

Μπλε: Δε φταίω εγώ. 

Μοβ: Αχ, μην αρχίζεις πάλι. Δεν είμαστε δικαστήριο. 

Μπλε: Σαν χθες το θυμάμαι, που ξεκινήσαμε να μαζεύουμε τα χρήματα για 
την μαστεκτομή. 

Μοβ: Και τα καταφέραμε. 

Μπλε: Όλα μαζί… 

Μοβ: Χωρίς το Ροζ, δε θα γινόταν τίποτα. 

Μπλε: Το ξέρω, Μοβ. Μη μου μιλάς λες κι έχω ξεχάσει τι έχει κάνει για μας. 

Μοβ: Γιατί γίναμε έτσι; Θέλω να πω, πάντα είχαμε προβλήματα, αλλά ποτέ δε 
θυμώναμε το ένα στ’ άλλο. 

Μπλε: Δε θέλω να σας χάσω.  

Αγκαλιάζονται. 

Μοβ: Ούτ’ εγώ. 

Μπλε: Θα βρούμε μια λύση. 

Γιαγιά: Τι μουρμουρίζετε τόση ώρα εκεί πίσω; 

Μοβ: Για το Κίτρινο λέμε. 

Γιαγιά: Όπου να ‘ναι θα γυρίσει. 

Το Μοβ και το Μπλε πλησιάζουν τη γιαγιά.  

Μοβ: Γιαγιά, συγγνώμη για όλα αυτά. 
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Γιαγιά: Εγώ συγγνώμη, που δεν έχω βρει τρόπο να σας βοηθήσω. 

Μπλε: Μη λες χαζομάρες. Χωρίς εσένα, δεν υπάρχει αυτή η οικογένεια. 

Γιαγιά: Δε θα ‘μαι για πάντα εδώ. 

Μπλε: Μη, μην το λες αυτό. 

Γιαγιά: Αλήθεια είναι, καρδούλα μου.  

Μοβ: Όλα θα μας θάψεις, ρε γιαγιά. (γελά) 

Γιαγιά: Σοβαρά μιλάω. Όταν φύγω, θέλω να βρείτε έναν τρόπο να παραμείνετε 
αγαπημένα. 

Μοβ: Άστα αυτά και πες πώς θα βγάλουμε το Ροζ από ‘κει. 

Γιαγιά: Δώστε του χρόνο. 

Μπλε: Πόσο; Μας πήραν είκοσι φορές απ’ το καφέ, άλλες τόσες ο 
ακατανόμαστος.  

Γιαγιά: Όλ’ αυτά μπορούν να περιμένουν. 

Το Κίτρινο μπαίνει μέσα στο σπίτι. Όλα στρέφουν το βλέμμα τους προς εκείνο. 
Φαίνεται λυπημένο. 

Μπλε: Όχι άλλα κακά νέα. Έλεος. 

Κίτρινο: Συγγνώμη. 

Μοβ: Τι έγινε; 

Κίτρινο: Συγγνώμη. 

Γιαγιά: Άσε τις απολογίες και πες μας τι έγινε. 

Κίτρινο: Αρνήθηκε. 

Γιαγιά: Ποιος; 

Κίτρινο: Ο χειρούργος. Αρνήθηκε να προχωρήσει με τη μαστεκτομή. 

Μοβ: Γαμώτο. 

Μπλε: Γιατί; 

Κίτρινο: Λόγω των κιλών μου. 

Ροζ: Τι χονδροφοβικές μαλακίες είναι αυτές;  

Μπλε: Καλέ, μιλάει κιόλας.  

Μοβ: Καλό σημάδι. 
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Κίτρινο: Όχι, Ροζ. Δεν είναι αυτό. 

Ροζ: Τότε; 

Κίτρινο: Βγες έξω, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε φυσιολογικά. 

Ροζ: Πες μου, έλα. 

Κίτρινο: Σ’ έχω ανάγκη γαμώτο.  

Το Ροζ βγάζει το χέρι του απ’ τον καναπέ. Κάνει νόημα στο Κίτρινο να το πιάσει. 

Ροζ: Μόνο αυτό μπορώ να προσφέρω. 

Το Κίτρινο κάθεται στο πάτωμα, κρατώντας το χέρι του Ροζ. 

Γιαγιά: Γιατί λόγω των κιλών; 

Κίτρινο: Παχυσαρκία τύπου τρία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Χοληστερίνες, 
τριγλυκερίδια, αθηροσκλήρωση, πίεση, καρκίνοι, έμφραγμα.  

Μοβ: Ε ε ε μη φρικάρεις. Μια χαρά δεν ήταν οι εξετάσεις σου; 

Κίτρινο: Ναι. 

Μοβ: Ε ωραία, άρα chill. Αν είναι αναγκαίο, για προληπτικούς λόγους, θα 
χάσεις μερικά κιλά κι όλα καλά.  

Ροζ: Εξακολουθώ να πιστεύω πως ήταν χονδροφοβικός. 

Κίτρινο: Παχυσαρκία τύπου τρία, τύπου τη γαμήσαμε, τύπου μη ξεχαστείς 
επειδή έβαλες την αγαπημένη σου μπλούζα και τολμήσεις να πιστέψεις πως 
είσαι όμορφο, τύπου κατάπιε την πραγματικότητα. Όσοι γελούν μαζί σου στον 
δρόμο το κάνουν επειδή ενδιαφέρονται για την υγεία σου. Τύπου τα φτερά σου 
αχρηστεύτηκαν. Είχαν ανώτατο όριο τα 80 κιλά. Τύπου τη γάμησες. 

Γιαγιά: Θα βρούμε άλλο γιατρό. 

Κίτρινο: Τόσο καιρό περίμενα. Δεν αντέχω άλλο. 

Γιαγιά: Το ξέρω αγάπη μου, αλλά κοντεύεις.  

Κίτρινο: Τ’ ορκίζομαι, θα πάρω ένα μαχαίρι και θα το κάνω μόνο μου. 

Το Μοβ και το Μπλε αγκαλιάζουν το Κίτρινο. 

Μοβ: Κάνε υπομονή γλυκό μου. 

Μπλε: Σε λίγο καιρό θα είσαι το εαυτό σου. 

Ροζ: Θα τα καταφέρουμε. Όλα μαζί. Στο υπόσχομαι.  

Γιαγιά: Να σας πω μια ιστορία; 
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Μπλε: Είναι η κατάλληλη ώρα; 

Γιαγιά: Έχει να κάνει με βυζιά.  

Μοβ: Τότε σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη ώρα. 

Γιαγιά: Έχει πλάκα.  

Κίτρινο: Αφήστε την. Σιγά.  

Μπλε: Άντε, πες. 

Γιαγιά: Την αγαπημένη μου θειά τη λέγαν Ξακουστή. 

Ροζ: Ξακουστή; 

Γιαγιά: Ήταν συνηθισμένο όνομα στην περιοχή. Η θεία Ξακουστή ήταν 
παντού γνωστή για τα τεράστια βυζιά της. 

Μοβ: Γιαγιά…(τη μαλώνει) 

Γιαγιά: Σοβαρά. Εξακολουθεί να έχει τις μεγαλύτερες βυζάρες, που έχω δει 
ποτέ μου. Συνήθιζε λοιπόν να κάνει ντουζ το μεσημέρι. Βαριόταν να πλένει 
πετσέτες κι έτσι περίμενε τον πιο δυνατό ήλιο της μέρας για να στεγνώσει το 
κορμί της. 

Κίτρινο: Έξω; 

Γιαγιά: Πού να τα βρούμε τα ντουζ ψυχή μου, στο χωριό;  

Κίτρινο: Σωστά. 

Γιαγιά: Μια μέρα λοιπόν πήγα σπίτι της να της ζητήσω λίγο αλέυρι για τη 
μάνα μου και την έπιασα τη στιγμή που πλενόταν. Τα μάτια μου έπεσαν πάνω 
στα τεράστια βυζιά της. Δεν μπορούσα να κοιτάξω πουθενά αλλού. 

Ροζ: Gay panic, η γιαγιά. 

Μπλε: Και λίγη αιμομιξία, μαζί. 

Γιαγιά: Αντι να καλυφθεί με κάτι, με πλησιάζει, με αρπάζει απ’ το χέρι και με 
κοιτά βαθιά μέσα στα μάτια. 

Μοβ: Ν’ ανησυχήσουμε; 

Γιαγιά: Και μου λέει: ΄΄Θα σου πω μια συμβουλή που θα θυμάσαι πάντα. Θα 
την πεις στις κόρες σου και στις εγγονές σου, όταν σ’ αξιώσει ο Θεός να κάνεις. 
Θα φοράς πάντα και παντού σουτιέν. Τα βυζιά είναι εύθραυστα. Άμα μείνουν 
αστήρικτα θα κρεμάσουν. Θα τα ψάχνεις στο πάτωμα. Ξέρεις πως μπορεί να 
τα κάψει ο ήλιος; Να τα κρύβεις καλά όταν πηγαίνεις στη θάλασσα. Να. 
Βλέπεις τα δικά μου πόσο στητά είναι; Να με ακούς΄΄. Ποτέ δεν κατάλαβα πώς 
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γίνεται η θειά να είχε τόσο στητά βυζιά, ενώ πέρναγε τη μισή της μέρα στο 
κηπάκι της με τα βυζιά ελεύθερα. Την άκουσα όμως και φόραγα σουτιέν μέχρι 
και στον ύπνο, ακόμα κι όταν πλάγιαζα με τον άντρα μου. 

Μπλε: Και; 

Γιαγιά: Τα ψάχνω στο πάτωμα. Όλο μαλακίες ήταν η Ξακουστή. Μια άλλη 
φορά την πέτυχα ξεβράκωτη κι άρχισε να μου λέει πως τα γόνατά μου θα 
χαλάσουν αν δεν τα καλύπτω πάντα με τη φούστα μου. Βέβαια και σ’ αυτό την 
άκουσα. 

Κίτρινο: Βγάλ’ το. 

Γιαγιά: Ποιο; 

Κίτρινο: Το σουτιέν σου. Βγάλ’ το. Τι έχεις να χάσεις πια; Αφού σου ‘πεσαν.  

Γιαγιά: Μπροστά σας; Δεν είναι σωστό. 

Μπλε: Free the nipple, γιαγιά. 

Γιαγιά: Σίγουρα; 

Βγάζει το σουτιέν της. Ζητωκραυγάζουν. 

Ροζ: Το κάνει; Δεν το πιστεύω πως το χάνω αυτό. 

Χτυπά η πόρτα. 

Μοβ: Ποιος είναι; 

Μπλε: Πού να ξέρω; 

Γιαγιά: Ανοίξτε να δούμε. 

Το Μοβ ανοίγει την πόρτα. Μπαίνει μέσα ο Αντώνης σε κατάσταση πανικού. Η γιαγιά 
κρύβει έντρομη το σουτιέν της. 

Κίτρινο: Ποιος είσαι εσύ; 

Αντώνης: Αντώνης. 

Ροζ: Τι; 

Μπλε: Τι θες εδώ; 

Αντώνης: Πού είναι; 

Μπλε: Φύγε από ‘δω μέσα, τώρα. 

Αντώνης: Σκάσε και πες μου πού είναι. 

Κίτρινο: Μίλα καλύτερα. 
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Αντώνης: Σας παρακαλώ. Έχω ανησυχήσει. 

Ροζ: Εδώ είμαι. 

Ο Αντώνης ψάχνει από πού έρχεται η φωνή. 

Μοβ: Καναπέ.  

Αντώνης: Τι κάνει εκεί; 

Μπλε: Το βάλαμε τιμωρία.  

Κίτρινο: Δεν είναι καλά. 

Μπλε: Και μάντεψε ποιος φταίει… 

Αντώνης: Αγάπη μου, σε παρακαλώ, πες μου τι έχει συμβεί. 

Γιαγιά: Δε νομίζω, πως πρέπει να είσαι εδώ.  

Αντώνης: Μα ανησυχώ.  

Μοβ: Καλύτερα να φύγεις.  

Μπλε: Ναι, καλύτερα. 

Αντώνης: Θα τους αφήσεις να με διώξουν; (στο Ροζ) 

Κίτρινο: Τα. 

Ροζ: Σε παρακαλώ Αντώνη, φύγε.  

Αντώνης: Όχι. Δεν πάω πουθενά μέχρι να σε δω.  

Γιαγιά: Όταν είναι έτοιμο, θα έρθει να σε βρει.  

Αντώνης: Όχι.  

Μπλε: Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ.  

Αντώνης: Με χρειάζεται εδώ. Έτσι δεν είναι, Ροζ; 

Ροζ: Φύγε. 

Αντώνης: Κάτι κάνατε. Γιατί φέρεται έτσι; 

Κίτρινο: Τίποτα δεν κάναμε. Και τίποτα δεν κάνεις με το να ‘σαι εδώ. Αν 
θελήσει, θα σε πάρει τηλέφωνο. 

Αντώνης: Μ’ έχει ανάγκη.  

Μπλε: Την οικογένειά του έχει ανάγκη.  

Αντώνης: Δε φεύγω. 
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Κάθεται στο πάτωμα, κοντά στο Ροζ.  

Μπλε: Θες να σε διώξουμε με τις κλωτσιές; 

Αντώνης: Σας παρακαλώ.  

Γιαγιά: Αφήστε τον. 

Μοβ: Ρε γιαγιά… 

Γιαγιά: Είπα, αφήστε τον.  

Μπλε: Γαμώτο μου.  

Αντώνης: Θα μείνω όσο χρειαστεί.(στο Ροζ) 
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7η σκηνή 

 

Ο Αντώνης βρίσκεται στην ίδια θέση, όπως και το Ροζ. Το Μοβ, το Μπλε και το 
Κίτρινο κάθονται μαζί, σε απόσταση απ’ τον Αντώνη. 

Μπλε: Πέρασαν δώδεκα ώρες. Τι θα γίνει; 

Αντώνης: Είπα πως δε φεύγω μέχρι να βγει.  

Μοβ: Πραγματικά, νομίζεις πως βοηθάς έτσι; 

Αντώνης: Εσείς φταίτε.  

Κίτρινο: Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ μέσα και να μας κατηγορείς.  

Αντώνης: Όταν μου στερείτε τη δυνατότητα να μιλάω στον άνθρωπό μου… 

Μπλε: Στον άνθρωπό του λέει, ο γελοίος.  

Αντώνης: Τι σας έκανα, μωρέ; Πόσο κόμπλεξ κουβαλάτε μέσα σας; 

Μπλε: Θα τον δείρω. Τελείωσε.  

Γιαγιά: Σταματήστε, πάψτε, σωπάστε.  

Μοβ: Διώξ’ τον, ρε γιαγιά.  

Γιαγιά: Δε νιώθω καλά.  

Το Κίτρινο τρέχει προς τη γιαγιά.  

Κίτρινο: Τι, τι νιώθεις; 

Γιαγιά: Ζαλίζομαι, σβήνω, χάνομαι.  

Η γιαγιά χάνει τις αισθήσεις της. 

Μπλε: Γιαγιάκα (δυνατά) 

Μοβ: Τι έπαθε; 

Αντώνης: Τι να κάνω;  

Όλα μαζί: Να σκάσεις.  

Το Ροζ βγαίνει απ’ τον καναπέ Ο Αντώνης πάει να το αγκαλιάσει, τον σπρώχνει και 
πηγαίνει στη γιαγιά.  

Ροζ: Κίτρινο, τι σκατά έπαθε; 

Κίτρινο: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.  
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Μοβ: Να την πάμε κάπου. 

Μπλε: Είναι ζωντανή; 

Κίτρινο: Δεν ξέρω.  

Μπλε: Τι δεν ξέρεις; Πώς δεν ξέρεις; Πώς γίνεται να μην ξέρεις; 

Αντώνης: Να την πάμε σ’ ένα νοσοκομείο. Γρήγορα.  

Μπλε: Σκάσε, είπα.  

Μοβ: Δίκιο έχει.  

Κίτρινο: Ελάτε να τη σηκώσουμε. 

Ροζ: Πώς; 

Κίτρινο: Όλα μαζί.  

Προσπαθούν να σηκώσουν τη γιαγιά. Δυσκολεύονται.  

Μπλε: Δε γίνεται. Δε θα τα καταφέρουμε.  

Ροζ: Θα τα καταφέρουμε.  

Κίτρινο: Έλα ‘δώ. Εγώ κι εσύ. (στο Μοβ) 

Κίτρινο: Εγώ πόδια, εσύ χέρια, okay? 

Το Μοβ και το Κίτρινο καταφέρνουν να σηκώσουν τη γιαγιά.  

Κίτρινο: Ροζ, βρες λεφτά και την ταυτότητά της.  

Το Ροζ τρέχει στην ντουλάπα του κι αρχίζει να ψάχνει. Πηγαίνουν τη γιαγιά προς την 
πόρτα. Το Μπλε τα προσπερνά κι εμποδίζει την πόρτα.  

Μοβ: Πας καλά; Τι κάνεις; 

Μπλε: Μην την πάρετε.  

Κίτρινο: Δεν είναι αστείο. Φύγε απ’ τη μέση.  

Μπλε: Μην τη βγάλετε έξω.  

Κίτρινο: Χάνουμε πολύτιμο χρόνο.  

Το Ροζ έχει βρει αυτά που ψάχνει και πάει μαζί με τ’ άλλα.  

Ροζ: Μπλε, ξεκόλλα. 

Μπλε: Όχι. Γιατί να φύγει; 

Κίτρινο: Σύνελθε. Θα πεθάνει.  
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Μπλε: Εδώ. Εδώ πρέπει να μείνει. Εδώ που τίποτα κακό δε μπορεί να συμβεί. 

Μοβ: Συνέβη ήδη, γι’ αυτό ξεκόλλα και άσε μας να περάσουμε.  

Το Ροζ τραβά το Μπλε απ’ την πόρτα.  

Ροζ: Φύγετε. Άντε.  

Το Μπλε ξεσπά στην αγκαλιά του Ροζ. 

Μπλε: Εδώ. Εδώ τίποτα κακό δεν μπορούσε να συμβεί.  

Ροζ: Όλα θα πάνε καλά. Στο υπόσχομαι.  

Μπλε: Τι να κάνω; Δεν ξέρω τι να κάνω.  

Ροζ: Πάρε αυτά (του δίνει τα χρήματα και την ταυτότητα) και πήγαινε να βρεις τα 
άλλα.  

Μπλε: Εσύ; 

Ροζ: Θα σας βρω σε λίγο.  

Μπλε: Το υπόσχεσαι; 

Ροζ: Ναι. Πήγαινε και σε λίγο θα είμαστε όλα μαζί, η γιαγιά θα συνέλθει και 
θα γελάμε με τις μαλακίες της.  

Μπλε: Εντάξει.  

Το Μπλε φεύγει. 

Αντώνης: Σ’ ευχαριστώ που έμεινες.  

Ροζ: Δεν έμεινα για σένα.  

Αντώνης: Να φύγουμε. Σήμερα κιόλας. 

Ροζ: Πας καλά; Βλέπεις τι συμβαίνει; 

Αντώνης: Βλέπω. Σου αξίζουν καλύτερα. 

Ροζ: Μιλάς για την οικογένειά μου, τη στιγμή κιόλας που η γιαγιά μου μπορεί 
να πεθαίνει.  

Αντώνης: Όλα θα πάνε καλά. 

Ροζ: Είναι ό,τι έχω σ’ αυτόν τον κόσμο. 

Αντώνης: Μπορώ να γίνω εγώ η οικογένειά σου. 

Ροζ: Εσύ; Που είσαι εδώ μία μέρα και κρίνεις ό,τι κάνουν τ’ αδέρφια μου; Ό,τι 
είναι τ’ αδέρφια μου; 
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Αντώνης: Δεν είσαι καλά. Το καταλαβαίνω. Δεν παρεξηγώ τα λόγια σου. 

Ροζ: Πράγματι δεν είμαι καλά, αλλά δε φταίει αυτό. 

Αντώνης: Τι φταίει; 

Ροζ: Εσύ. Η γαμημένη έλλειψη επιθυμίας σου να καταλάβεις. Η υποτιθέμενα 
ακούσια άγνοια σου.  

Αντώνης: Δε μ’ αγαπάς; 

Ροζ: Μ’ έκανες να με μισώ, επειδή σ’ αγαπώ. 

Αντώνης: Πάμε να φύγουμε. Σε παρακαλώ.  

Ροζ: Θα φύγω. Κάποτε. Χωρίς εσένα.  

Αντώνης: Θες να χωρίσουμε; 

Ροζ: Ναι. 

Αντώνης: Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα; 

Ροζ: Να βρεις ν’ αγαπήσεις κάτι, που μπορείς να καταλάβεις Αντώνη και να μ’ 
αφήσεις να φροντίσω την οικογένειά μου, που διαλύεται εξαιτίας σου.  

Αντώνης: Προσπαθώ. Δε σε φωνάζω όπως μου ‘χεις ζητήσει; 

Ροζ: Μόνο επειδή στο ζήτησα, επανειλημμένα.  

Αντώνης: Εγώ παραμέρισα τις αδυναμίες σου, γιατί δεν μπορείς να κάνεις το 
ίδιο για μένα; 

Ροζ: Γιατί βλέπεις ως αδυναμίες το πραγματικό μου εαυτό. Γιατί λες πως μ’ 
αγαπάς, αλλά αγαπάς ένα κορίτσι. Γιατί δεν έχεις την ικανότητα να δεις πέρα 
απ’ αυτό που βλέπεις.  

Αντώνης: Νόμιζα πως θα ‘μαστε για πάντα μαζί. 

Ροζ: Κι εγώ, αλλά δε θ’ αλλάξω όλη μου την ύπαρξη για σένα.  

Αντώνης: Θες να φύγω; 

Ροζ: Ναι. 

Αντώνης: Αν… 

Ροζ: Αγάπα ό,τι αντέχεις και μην έρθεις ποτέ ξανά εδώ.  

Αντώνης: Αντίο, Ροζ.  

Ο Αντώνης φεύγει. Το Ροζ περιμένει λίγο, κλείνει τα φώτα του σπιτιού και φεύγει.  
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8η σκηνή 

 

Το Ροζ και το Κίτρινο είναι ξαπλωμένα στον καναπέ. Το Ροζ κρατά ένα τεράστιο 
ποτήρι με καφέ.  

Κίτρινο: Κομμάτια νιώθω. 

Ροζ: Η κούραση βοηθά, ωστόσο. 

Κίτρινο: Όντως. Ο εγκέφαλός μου υπολειτουργεί, αλλά τουλάχιστον πάω στο 
νοσοκομείο κι επιστρέφω κι έχω ξεχάσει, γιατί ήμουν εκεί.  

Ροζ: Θα γίνει καλά. Τόσα έχει αντέξει. 

Σιωπή. 

Ροζ: Θα γίνει.  

Σιωπή. 

Ροζ: Πες το. 

Κίτρινο: Μην το κάνεις αυτό. 

Ροζ: Χωρίς εκείνη, πώς; 

Κίτρινο: Η οικογένεια παραμένει οικογένεια. 

Ροζ: Όλα θ’ αλλάξουν. 

Κίτρινο: Ροζ, πριν γίνει αυτό, ήσουν κρυμμένο κάτω από έναν μισοδιαλυμένο 
καναπέ. Δε συζητήσαμε ποτέ. 

Ροζ: Άλλα πράγματα είναι σημαντικά. 

Κίτρινο: Να χάνεσαι απ’ την πραγματικότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. 

Ροζ: Η γιαγιά μας πεθαίνει. Δεν μπορώ ν’ ασχοληθώ με το σκατοκεφάλι μου. 
Ειδικά, όταν ξέρω ποιος ευθύνεται. 

Κίτρινο: Ποιος;  

Ροζ: Έφερα τα άνω κάτω εδώ μέσα. 

Κίτρινο: Μην ακούω μαλακίες. Δε φταις για ό,τι κακό συμβαίνει στον κόσμο. 

Ροζ: Φταίω. Πάντα φταίω. Ακόμα κι όταν κρύβομαι. Ειδικά, όταν κρύβομαι. 

Κίτρινο: Αγαπάς. Κάθε στιγμή αγαπάς. Εμένα, τα άλλα δύο βλαμμένα, τη 
γιαγιά. Δε φταις, όταν αγαπάς. 

Ροζ: Πονάει όλο μου το κορμί. 
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Κίτρινο: Με τις κωλοκαρέκλες του νοσοκομείου, λογικό. Να σου κάνω λίγες 
μαλάξεις; 

Το Ροζ γνέφει καταφατικά. Το Κίτρινο σηκώνεται και αρχίζει να του κάνει μασάζ στους 
ώμους. Το Ροζ κλείνει τα μάτια του και το απολαμβάνει.  

Κίτρινο: Καλύτερα; 

Ροζ: Νιώθω στο σώμα μου το βάρος όλου το κόσμου. Το φταίξιμο όλης μου 
της οικογένειας. Της γειτόνισσας που μαλώνει το παιδί της. Του κακοποιητικού 
της άντρα. Των φασιστών που σκίζουν αθώα πρόσωπα. Υπάρχουν μέσα μου 
γιατί ποτέ δεν έκανα κάτι για να πάψουν να υπάρχουν. Δεν τα πολέμησα. Έχω 
στους ώμους μου το φταίξιμο όλου το κόσμου. Και περπατάω στα 
πλακόστρωτα της γειτονιάς κι η καρδιά μου τρέμει. Μην πατήσω παραπάνω 
απ’ όσο πρέπει. Μην αφήσω όλο μου το βάρος να στηριχτεί στ’ αρχαία 
πλακάκια. Μη σπάσω όλη τη γη περπατώντας.  

Κίτρινο: Και τι κάνεις γι’ αυτό; 

Σιωπή. 

Το Κίτρινο κάθεται στη λουλουδάτη πολυθρόνα.   

Κίτρινο: Μιλάς απ’ την πρώτη μέρα που σε γνώρισα για τον κόσμο, που θες ν’ 
αλλάξεις. Δεν έχω ακούσει κάτι πιο υποκριτικό. 

Ροζ: Θα τον αλλάξω.  

Κίτρινο: Τον κόσμο απ’ τον οποίο έχεις κρυφτεί; 

Ροζ: Δεν τον αντέχω. 

Κίτρινο: Είναι σαν να ‘χεις σταματήσει να υπάρχεις σ’ αυτόν. 

Ροζ: Φοβάμαι. 

Κίτρινο: Τι; 

Ροζ: Τη φωνή μου. Φοβάμαι να μιλάω. Πρέπει πάντα να συγκρατώ τις 
συχνότητες των προτάσεών μου. Αν χάσω τον έλεγχο… Αν αρχίσω να φωνάζω. 
Θα βγάλω μια κραυγή, που δε θα σταματήσει ποτέ. Θα σπάσει τα τύμπανα 
όλων.  

Κίτρινο: Και προτιμάς αυτό; Έχεις εξαφανιστεί απ’ όλα. 

Ροζ: Όσο πιο πολύ θέλω να φωνάξω, τόσο εντείνεται η κλινοφιλία μου.  

Κίτρινο: Κάποτε μίλαγες γι’ ατελείωτα ταξίδια. Για το Παρίσι. Κάποτε ήθελες 
να φωνάξεις. 

Ροζ: Θα πάω. Θα τ’ αλλάξω όλα και θα πάω. Θα το δεις. Θα φωνάξω.  
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Κίτρινο: Ροζ. Ροζ μου. Ροζουλένιο μου ροζ. Μόνο εγώ σ’ αγαπώ αρκετά για 
να σου πω την αλήθεια.  

Ροζ: Η οποία είναι; 

Κίτρινο: Δε θα καταφέρεις τίποτα απ’ αυτά. 

Ροζ: Με θρυμματίζεις. Μην το λες αυτό. Όχι εδώ μέσα. Όχι εδώ που 
ονειρευόμαστε ελεύθερα.  

Κίτρινο: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ονειρεύεσαι μόνο απ’ την ασφάλεια του 
σπιτιού μας.  

Ροζ: Και τι να κάνω; 

Κίτρινο: Να φύγεις.  

Ροζ: Όχι.  

Κίτρινο: Να φύγεις πιο μακριά απ’ το μακριά. 

Ροζ: Είμαστε οικογένεια. 

Κίτρινο: Είμαστε η ασφάλειά μας.  

Ροζ: Ξέρεις… 

Κίτρινο: Τι; 

Ροζ: Χωρίσαμε, Κίτρινο. Είχατε δίκιο εξ’ αρχής. Και με μισώ, γιατί υπάρχει 
ένα κομμάτι μου που εύχεται να ήμασταν ακόμα μαζί. 

Κίτρινο: Υπάρχουν εκατοντάδες. Όχι. Χιλιάδες άτομα εκεί έξω που θα 
ερωτευτούν εσένα, Ροζ κι όχι κάτι που έχει πεθάνει. 

Ροζ: Το ξέρω, αλλά πονάει.  

Κίτρινο: Θα περάσει. 

Ροζ: Πρώτη φορά κάθεται κάποιος άλλος στην πολυθρόνα της.  

Κίτρινο: Ροζ. Φύγε. Όσο προλαβαίνεις φύγε. Έχεις δίκιο. Όλα θ’ αλλάξουν. 
Και δε θα τ’ αντέξεις. Δεν θ’ αντέξεις να είμαστε εμείς, χωρίς να είμαστε εμείς. 

Ροζ: Πώς; Να πάω πού;  

Το Κίτρινο σηκώνεται, πιάνει τη τσάντα του απ’ το πάτωμα, βγάζει από μέσα έναν 
φάκελο και τον δίνει στο Ροζ.  

Ροζ: Τι είναι αυτό; 

Κίτρινο: Άνοιξε και δες. 
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Το Ροζ ανοίγει τον φάκελο και βγάζει από μέσα διάφορα χαρτιά, τα περιεργάζεται για 
λίγο και κοιτά το Κίτρινο σοκαρισμένο.  

Κίτρινο: Παράτησα τη σχολή πριν καιρό. Μάζευα τα λεφτά. Δεν είναι πολλά. 
Έφταναν όμως για ένα εισιτήριο. 

Ροζ: Είσαι τρελό; 

Κίτρινο: Δικά σου ήταν τα περισσότερα. Εσύ δουλεύεις για όλα μας.  

Ροζ: Θες να φύγω; 

Κίτρινο: Ναι. Να πας όσο πιο μακριά γίνεται. Να μη σε ξαναδώ ποτέ. Να 
ξέρω πως σ αγάπησα τόσο που δεν ένιωσες ούτε μια φορά την ανάγκη να 
γυρίσεις πίσω.  

Ροζ: Πότε; 

Κίτρινο: Σήμερα. 

Ροζ: Τι λες; Χωρίς να τα χαιρετήσω; 

Κίτρινο: Αν τα χαιρετήσεις, θα μείνεις.  

Ροζ: Γιατί; Γιατί όλα αυτά για μένα; 

Κίτρινο: Γιατί πρέπει να μάθεις να φεύγεις ακόμα κι όταν αγαπάς. Να μάθεις 
πως το καταφύγιο του καναπέ, τρέφεται από αγάπη.  

Ροζ: Δεν το αξίζω αυτό. 

Κίτρινο: Μου έδωσες τα μισά και παραπάνω χρήματα για τη μαστεκτομή απ’ 
τις οικονομίες σου… 

Ροζ: Η οποία… 

Κίτρινο: Θα γίνει. Θα βρω έναν άλλο γιατρό. 

Ροζ: Αλήθεια; 

Κίτρινο: Αλήθεια. Πολύ σύντομα θα είμαι το πιο αληθινό εαυτό μου. Κι εσύ 
ευθύνεσαι γι’ αυτό. Στο χρωστούσα. 

Ροζ: Το Μπλε; Το Μπλε μας χειροτερεύει. Πνίγεται. 

Κίτρινο: Από ‘μάς πνίγεται. Απ’ το ότι δεν αλλάζουμε. Θα είναι μια χαρά. Θα 
πνίγεται και θα πνίγεται μέχρι που δε θα πνίγεται πια. Και μη ρωτήσεις για το 
Μοβ. Αντέχει. 

Ροζ: Η γιαγιά… 
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Κίτρινο: Μας αγάπησε τόσο, που φτάνει για δυο ζωές. Κι εκείνη θα ‘θελε να 
φύγεις. 

Ροζ: Θα με μισήσουν. 

Κίτρινο: Θ’ ακούσουν μια μέρα για το πιο διάσημο καφέ του Παρισιού και θα 
είναι σίγουρα πως ανήκει σ’ εσένα. Θα σε φαντάζονται σπουδαίο και θα σε 
θυμούνται δικό τους. Πώς να σε μισήσουν; 

Το Ροζ κοιτά ξανά τα χαρτιά. 

Ροζ: Σε 3 ώρες; 

Κίτρινο: Θα το κάνεις; 

Ροζ: Σήμερα; 

Κίτρινο: Σήμερα. 

Ροζ: Θα μιλάμε συνέχεια. 

Κίτρινο: Το ‘ξερα. (το αγκαλιάζει) 

Ροζ: Πρέπει να ετοιμαστώ. Fuck. Τι θα πρωτοπάρω μαζί μου; 

Το Κίτρινο σηκώνεται και δίνει το χέρι του στο Ροζ. 

Κίτρινο: Έλα. 

Το Ροζ ακολουθεί το Κίτρινο στην αυτοσχέδια ντουλάπα τους. Το Κίτρινο του δίνει μια 
μικρή πολύχρωμη βαλίτσα κι αρχίζει να πετά μέσα διάφορα ρούχα. 

Ροζ: Εεε. Μήπως πρέπει να με ρωτήσεις; 

Κίτρινο: Όπως έχεις καταλάβει, παίρνω πολλές πρωτοβουλίες τον τελευταίο 
καιρό. 

Ροζ: Ναι, βλέπε όμως τι βάζεις. Μην εμφανιστώ με τις βράκες της γιαγιάς στο 
Παρίσι. 

Κίτρινο: Γιατί όχι; Στυλιστική άποψη. 

Ροζ: Σκάσε, ηλίθιο. (γελά) 

Το Κίτρινο πιάνει ένα φόρεμα και το δίνει στο Ροζ. 

Κίτρινο: Το αγαπημένο σου. 

Ροζ: Δεν είναι δικό μου, ξέρεις. 

Κίτρινο: Ναι, αλλά σου πηγαίνει περισσότερο. 

Ροζ: Το Μπλε θα με σκοτώσει. 
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Κίτρινο: Πού θα σε βρει; (γελάει) 

Το Ροζ σοβαρεύει απότομα. 

Ροζ: Δεν μπορώ να το κάνω. 

Κίτρινο: Δε θα τα ‘κανα όλ’ αυτά, αν δεν μπορούσες.  

Το Κίτρινο ξεκολλά μια αφίσα απ’ τον τοίχο. Τη σκίζει σε τέσσερα κομμάτια. Δίνει το 
ένα κομμάτι στο Ροζ. 

Κίτρινο: Το ένα τέταρτο. 

Ροζ: Θα ‘ναι πάντα μαζί μου. 

Το Ροζ βάζει το κομμάτι της αφίσας στη βαλίτσα του και την κλείνει. 

Κίτρινο: Είσαι έτοιμο. 

Ροζ: Αν…Ίσως καλύτερα… 

Κίτρινο: Σήμερα. 

Ροζ: Η γιαγιά μας… 

Κίτρινο: Και να μείνεις εδώ, πάλι νεκρή θα ‘ναι. 

Ροζ: Αν, αν γίνει κάτι και καλυτερεύσει θέλω να μου το πεις κατευθείαν. 

Κίτρινο: Αν γίνει καλά, θα στη στείλω πακέτο. 

Ροζ: Μην τολμήσετε ν’ αλλάξετε διακόσμηση εδώ μέσα. 

Κίτρινο: Χειρότερο δε γίνεται, μην ανησυχείς. 

Γελούν. 

Κίτρινο: Σήμερα. 

Αγκαλιάζονται. 

Ροζ: Θα ‘στε πάντα μαζί μου. 

Κίτρινο: Αντίο, Ροζ. Ήρθε η ώρα. Έχεις έναν κόσμο ν’ αλλάξεις. 

Ροζ: Σ’ ευχαριστώ. Για όλα. Κυρίως γι’ αυτό. 

Κίτρινο: Να προσέχεις. 

Ροζ: Να μου τα φιλήσεις.  

Το Ροζ κατευθύνεται προς την πόρτα. 

Ροζ: Φεύγω. Όντως φεύγω. 
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Κίτρινο: Φεύγεις. 

Ροζ: Δε θέλω να πω αντίο.  

Κίτρινο: Αντίο, Ροζ. 

Το Ροζ φεύγει. 
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9η σκηνή 

 

Το πολύχρωμο σπίτι. Η πολυθρόνα είναι άδεια. Η αυτοσχέδια ντουλάπα είναι σχεδόν 
άδεια επίσης. Στον έναν τοίχο είναι κολλημένο το ένα τέταρτο της αφίσας. Το Μοβ 
βάζει φαγητό σε πιάτα. Αφήνει 4 πιάτα στο τραπέζι κι ένα, μικρότερο μπροστά απ’ τη 
λουλουδάτη πολυθρόνα. Κάθεται σε μια καρέκλα κι αρχίζει να τρώει σιωπηλά. Αφήνει 
το πιρούνι και κάθεται σε μια άλλη καρέκλα. Τρώει μια μπουκιά.  

Μοβ: Θέλω μια μαμά. Μεγάλη όμως. Να την ταΐζω συνέχεια, πολύ και καλά. 
Να της δίνω πάστες και φρουτένια ζελεδάκια, τυρένια γαριδάκια και ζαχαρένια 
αναψυκτικά. Θέλω να την κάνω πελώρια. Τρομακτικά τεράστια. Να μπορώ να 
κάθομαι πάνω της και να είμαι πούπουλο. Να κλείνομαι στην αγκαλιά της και 
να νιώθω μικροσκοπικό. Να κρύβομαι πίσω της, όταν κάποιος με μαλώνει. Κι 
άμα στεναχωρηθώ πολύ και κλάψω να μπορεί ν’ ανοίξει το τεράστιο στόμα της 
και να με καταπιεί. Να κοιμηθώ στην φουσκωτή κοιλιά της μέχρι να μικρύνω. 
Να με φτύσει αλλιώτικο. Όπως με θέλουν αυτοί. 

Κάθεται σε μια άλλη καρέκλα. Τρώει πιο λαίμαργα και σε μεγαλύτερη ποσότητα. 

Μοβ: Μόλις συμφιλιωθείς με τη γεύση του εμετού στο στόμα σου έχεις λύσει 
όλα σου τα προβλήματα. Άμα καταφέρεις ν’ αντέξεις την απώλεια όσων 
βρίσκονταν κάποτε στο στομάχι σου θα ‘ναι όλα καλύτερα. Φτάνει να μένεις 
με άτομα, που κοιμούνται βαριά και να γνωρίζεις τους επικείμενους κινδύνους. 
Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερικές ανωμαλίες, ζαλάδες, καρδιακή ανεπάρκεια, 
θάνατος. Φτάνει να μένεις με άτομα, που κοιμούνται βαριά.  

Κάθεται σε μια άλλη καρέκλα. Δεν αγγίζει το φαγητό στο πιάτο μπροστά του.  

Μοβ: Επινόησα μια λέξη. Μισοϋπάρχω. Ανάμεσα σε άγχος και πανικό. 
Ανάμεσα σ’ απελπισμένες ανάσες κι ηρεμιστικά χάπια. Ανάμεσα σ’ ανθρώπους 
και σ’ επινοημένες εκδοχές τους. Ανάμεσα σ’ εξωτερικές ματαιώσεις κι 
εσωτερικές ήττες. Μισοϋπάρχω, συνήθως τους πρώτους μήνες γνωριμίας μου 
με κάποιο άτομο. Δε θυμάμαι, αν γνωρίζει τη σωστή εκδοχή μου ή αν 
τελοσπάντων καταλαβαίνει πως κάπου υπάρχω κι ολόκληρο. Το έβαλα στόχο. 
Να καταφέρω να υπάρξω ολόκληρο. Αρκεί να μάθω ν’ αναπνέω χωρίς να 
πνίγομαι.  

Επαναλαμβάνει τις ίδιες κινήσεις και τα ίδια λόγια σε λούπα 3-4 φορές μ’ εναλλαγές 
έντασης. Όταν φτάσει σε πλήρη έξαρση κατευθύνεται προς την πολυθρόνα και κάθεται.  

Μοβ: Κύριε ελέησον εμάς τους ασυνείδητους μικρούς. Κύριε ελέησον εμάς 
τους πολίτες των μυστικών πόλεων. Στο όνομα του πατρός του υιού και της 
κόρης. Για μια φορά και της κόρης. Αμήν. 
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Τα φώτα κλείνουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 


