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1. 
 
Σκοτάδι. 
 
Πατέρας:    Πώς θα βγούµε από δω; 
Μητέρα:     Από την έξοδο.  
Πατέρας:    ∆εν τη βλέπω. Υπάρχουν τόσες πολλές πόρτες. 
Μητέρα:     Ποιες πόρτες; 
Πατέρας:    Ακριβώς µπροστά στα µάτια σου, αλλά ποια είναι η έξοδος; 
 
 
 

2. 
 
Αγόρι και Άντρας στο δρόµο. 
 
Αγόρι:         Μπορείς να κάνεις τη δουλειά; 
Άντρας:       Πόσα δίνεις µικρέ; 
Αγόρι:         Πόσα θέλεις;  
Άντρας:       Έχω γυναίκα και παιδί. 
Αγόρι:         Ψεύτη. 
Άντρας:       Πόσα δίνεις; 
Αγόρι:         Τα είπαµε και χθες. 
Άντρας:       ∆εν είναι αρκετά. 
Αγόρι:         Μπορώ να βρω κάποιον άλλον. 
Άντρας:       ∆εν µπορείς, είναι επικίνδυνο. 
Αγόρι:         Όλα στη ζωή είναι επικίνδυνα. 
Άντρας:       Πού είναι τα λεφτά; 
Αγόρι:         ∆εν τα ’χω µαζί µου. 
Άντρας:       Θα περιµένω. 
Αγόρι:         Θες να σ’ τα φέρω τώρα αµέσως; 
Άντρας:       Τελείωνε. 
Αγόρι:         Σε µια ώρα θα είµαι πίσω. 
 
 
 

3. 
 
Το Κορίτσι µε τον Πατέρα στο σπίτι. 
 
Κορίτσι:        Νοµίζω πως θα πεθάνω πριν απ’ όλους σας. 
Πατέρας:      Είσαι άρρωστη; 
Κορίτσι:        ∆εν ξέρω. 
Πατέρας:      Έχεις προαίσθηµα; 
Κορίτσι:        Μπορεί. 
Πατέρας:      Γιατί δεν πας σ’ ένα γιατρό; 
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Κορίτσι:        Τι γιατρό; 
Πατέρας:      Σε έναν παθολόγο. 
Κορίτσι:        Και τι µπορεί να κάνει ένας παθολόγος; 
Πατέρας:      Εξαρτάται τι αισθάνεσαι. 
Κορίτσι:        Κενό. 
Πατέρας:      Γιατί; 
Κορίτσι:        Χωρίς λόγο. 
Πατέρας:      Μµ.  
Κορίτσι:        Νοµίζω πως δε θα φύγει ποτέ. 
Πατέρας:      Τι θα ’λεγες για έναν ψυχαναλυτή;  
Κορίτσι:        (Θετικά) ∆εν είναι κακή ιδέα. 
Πατέρας:      Τι εννοείς;  
Κορίτσι:        ∆εν ξέρω… 
Πατέρας:      Νιώθω το ίδιο εδώ και χρόνια και µπορώ να σε διαβεβαιώσω πως 
                      κανείς δεν µπορεί να σε βοηθήσει. 
 
 
 
 

4. 
 
Η Μητέρα µε τη Γυναίκα. 
 
Μητέρα:       Μα τι λες τώρα; 
Γυναίκα:       Είναι αλήθεια. 
Μητέρα:       Αποκλείεται 
Γυναίκα:       Μου το είπε. 
Μητέρα:       Και το ιατρικό απόρρητο; 
Γυναίκα:       Καλά…, αφού είναι ο γκόµενός µου. 
Μητέρα:       ∆εν µπορεί.  
Γυναίκα:       Είναι πολύ καλός. 
Μητέρα:       Ποιος; 
Γυναίκα:       Ο γιατρός. 
Μητέρα:       Ποιος γιατρός; 
Γυναίκα:       Ο γκόµενός µου. 
Μητέρα:       Κι εγώ η χαζή νόµιζα πως ήταν παρθένα.  
Γυναίκα:       Έλα τώρα. 
Μητέρα:       Μα δεν έχει ούτε αγόρι.  
Γυναίκα:       Ένας άντρας φτάνει. Οποιοσδήποτε άντρας. 
Μητέρα:       Και να µη µου πει τίποτα; 
Γυναίκα:       Γιατί να σου πει; 
Μητέρα:       Είµαι η µητέρα της. 
Γυναίκα:       Και λοιπόν; 
Μητέρα:       Είσαι σίγουρη πως ήταν αυτή; 
Γυναίκα:       Απολύτως. 
Μητέρα:       Μπορεί να έχει γίνει λάθος. 
Γυναίκα:       Η κόρη σου ήταν χθες στο νοσοκοµείο και... καταλαβαίνεις. 
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Μητέρα:       (Χωρίς να το εννοεί) Αποκλείεται. 
 
 
 

5. 
 
Αγόρι και Κορίτσι. 
 
Αγόρι:           Γιατί το έκανες; 
Κορίτσι:        Έτσι. 
Αγόρι:           Το ’χαµε συζητήσει. 
Κορίτσι:        Εσύ µίλαγες, εγώ άκουγα. 
Αγόρι:           Έπρεπε να µου το ’χες πει πριν να το κάνεις. 
Κορίτσι:        Γιατί;, για να τσακωθούµε;  
Αγόρι:           ∆εν ξέρω πια τι να κάνω µαζί σου. 
Κορίτσι:        Μπορείς και να µε τιµωρήσεις. 
Αγόρι:           Τι...; 
Κορίτσι:        (Προκαλώντας τον ερωτικά) ∆εν είναι δύσκολο να βρεις έναν λόγο. 
Αγόρι:           Αυτό θέλεις; 
Κορίτσι:        ∆εν έχει σηµασία τι θέλω εγώ. Οι γιατροί είπαν πως πρέπει να  
                     αποφύγω  οποιαδήποτε επαφή για µερικές µέρες. 
Αγόρι:           Πόσες; 
Κορίτσι:        Γιατί ρωτάς; 
Αγόρι:           Μην παίζεις µαζί µου. 
Κορίτσι:        Γιατί;, τι θα µου κάνεις; 
Αγόρι:           Κοίτα, δεν είµαι παιδί. 
Κορίτσι:        Εγώ όµως είµαι παιδί. 
Αγόρι:           ∆εν είσαι. 
Κορίτσι:        Είµαι, κι αν θες µπορείς να µε φιλήσεις αδελφούλη. 
Αγόρι:           Άντε γαµήσου. 
Κορίτσι:        Οι µέρες περνάνε πιο γρήγορα απ’ όσο φαντάζεσαι. 
 
Το Αγόρι θυµώνει και βγαίνει από το δωµάτιο, το Κορίτσι χαµογελά.  
 
 
 

6. 
 
Πατέρας και Γυναίκα. Παύση. 
 
Πατέρας:       Λοιπόν, τι πιστεύεις για την ύπνωση;  
Γυναίκα:        ∆εν πιστεύω στην ύπνωση. 
Πατέρας:       Θέλεις να δοκιµάσεις; 
Γυναίκα:        Ξέρεις; 
Πατέρας:       Μπορώ να προσπαθήσω. 
Γυναίκα:        Παρακαλώ. 
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Πατέρας:       Κοίταξέ µε… Βαθιά µέσα στα µάτια… 
Γυναίκα:        Επιτρέπεται να γελάω; 
Πατέρας:       Όχι βέβαια. Το σώµα σου είναι βαρύ. 
Γυναίκα:        Ναι. 
Πατέρας:       Τα µαλλιά σου κινούνται.  
Γυναίκα:        (Μεταξύ ερώτησης και κατάφασης) Ναι. 
Πατέρας:       Τίποτα άλλο, µόνο τα µαλλιά σου. ∆εν υπάρχει το δωµάτιο. ∆εν  
                       υπάρχω εγώ. Μόνο εσύ. Μόνο ο εαυτός σου. ∆εν είναι πραγµατικός  
                       εφιάλτης;… Πού βρίσκεσαι; 
Γυναίκα:        Στην αυλή του σπιτιού µου. 
Πατέρας:       Είσαι µόνη; 
Γυναίκα:        Ο µπαµπάς κι η µαµά λείπουν.  
Πατέρας:       Τους περιµένεις σύντοµα; 
Γυναίκα:        Όχι. 
Πατέρας:       Α, και τι βλέπεις; 
Γυναίκα:        Το σκύλο µου.  
Πατέρας:       Έχεις σκύλο; 
Γυναίκα:        Φυσικά! 
Πατέρας:       Κι εγώ είχα σκύλο όταν ήµουν παιδί. Ο δικός σου τι είναι; 
Γυναίκα:         Νεκρός. Τον σκότωσα σήµερα το πρωί µε ένα πιρούνι. Ένα πιρούνι  
                       στο κεφάλι του σκύλου. Καµία ανάσα, µόνο αίµα ακριβώς πάνω απ’  
                       τα µάτια του. 
Πατέρας:       Γιατί; 
Γυναίκα:        Γιατί όχι; 
 
 

7. 
 
Η Μητέρα και το Κορίτσι. 
 
Μητέρα:       Έχουµε πολύ καιρό να τα πούµε. 
Κορίτσι:       Τι θέλεις; 
Μητέρα:       Έχουµε αποµακρυνθεί τελευταία. 
Κορίτσι:       Τελευταία; 
Μητέρα:       Σε παρακαλώ. 
Κορίτσι:       Τι θέλεις; 
Μητέρα:       Πού ήσουν χθες το απόγευµα; 
Κορίτσι:       Εσύ πού νοµίζεις; 
Μητέρα:       Στο νοσοκοµείο. 
Κορίτσι:       Ενδιαφέρον. Ήµουν άρρωστη; 
Μητέρα:       ∆ε θα το ’λεγα άρρωστη. 
Κορίτσι:       Και τι ήθελα στο νοσοκοµείο; 
Μητέρα:       Έκανες έκτρωση; 
Κορίτσι:       Ήταν επώδυνο; 
Μητέρα:       Κάπως. 
Κορίτσι:       Τι ένιωσα; 
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Μητέρα:       Πού να ξέρω; Άδεια; 
Κορίτσι:       Ξέρεις ποιανού είναι το παιδί; 
Μητέρα:       ∆ικό σου. 
Κορίτσι:       Μόνο δικό µου; 
Μητέρα:       Πολύ φοβάµαι πως όχι. 
Κορίτσι:       Μαµά µ’ αγαπάς; 
Μητέρα:       Πάντα νοιαζόµουν για σένα. 
Κορίτσι:       Ναι, αλλά µ’ αγαπάς; 
Μητέρα:       Εσύ; 
 

8. 
 
Αγόρι και Άντρας στην άκρη του δρόµου. Ο Άντρας µετράει τα λεφτά. 
 
Αγόρι:        Πώς θα το κάνεις; 
Άντρας:      Καλύτερα να µην ξέρεις. 
Αγόρι:        Γιατί; 
Άντρας:      Μπορεί να αλλάξεις γνώµη. 
Αγόρι:        Τα λεφτά είναι δικά σου. 
Άντρας:      Πού βρήκες τόσα λεφτά; 
Αγόρι:        Τα έκλεψα. 
Άντρας:      Από ποιόν; 
Αγόρι:        Από την τράπεζα. 
Άντρας:      Μη µου λες ψέµατα. 
Αγόρι:        Πες µου, πώς θα το κάνεις; 
Άντρας:      Επώδυνα. 
 
 
 

9. 
 
Η Γυναίκα ακόµα υπνωτισµένη. 
 
Μητέρα:        (Στην Γυναίκα) Τι έπαθες;… Γιατί δεν µιλάς; 
Γυναίκα:        … 
Μητέρα:        (Στον Πατέρα) Τι έπαθε; 
Πατέρας:       Είναι υπνωτισµένη. 
Μητέρα:        Ποιος την υπνώτισε; 
Πατέρας:       Εγώ. 
Μητέρα:        Σε παρακαλώ να την ξυπνήσεις αµέσως. 
Πατέρας:       ∆εν µπορώ. 
Μητέρα:        Τι θα πει δεν µπορώ; Προσπάθησες;   
Πατέρας:       ∆ύο φορές. 
Μητέρα:        Και τώρα; Να καλέσουµε την αστυνοµία; 
Πατέρας:       Νοµίζω πως δεν είναι καλή ιδέα. 
Μητέρα:        Και τι θα κάνουµε; 
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Πατέρας:       Φίλη σου είναι. 
Μητέρα:        Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι µου είπε χθες για την κόρη µας; 
Πατέρας:       Άσ’ την να ξυπνήσει µόνη της. 
Μητέρα:        Θα ξυπνήσει; 
Πατέρας:       Υποθέτω. 
 
Μπαίνει το Αγόρι. 
 
Αγόρι:            Τι έπαθε αυτή; 
Μητέρα:        Ο µπαµπάς σου υπνώτισε τη φίλη µου. 
Αγόρι:            Γουάου! Μπορώ να παίξω µαζί της; 
Μητέρα:        Τι εννοείς; 
Αγόρι:            Ε, ξέρεις. 
Μητέρα:        Όχι. 
Αγόρι:            Μπορώ να την γδύσω και ξέρεις… 
Μητέρα:        Τι; 
Αγόρι:            ∆εν ξέρω. Θα µπορούσα και να την γαµήσω. 
Μητέρα:        Μην ξαναπείς πότε αυτή τη λέξη µπροστά στον πατέρα σου.                 
Αγόρι:            Καλά αλλά… µπορώ; 
Μητέρα:        Μόλις καθάρισα το δωµάτιο. 
Αγόρι:            Θα είµαι πολύ προσεκτικός. 
Μητέρα:        Ρώτα τον πατέρα σου. 
Αγόρι:            Μπορώ; Σε παρακαλώ µπαµπά, µπορώ; 
Πατέρας:       Κάνε ό,τι θες. 
Μητέρα:        Καλύτερα να φεύγω, δε θέλω να δω το… 
Αγόρι:            Το πουλί µου; 
 
Η Μητέρα φεύγει. 
 
 

10. 
 
Ο Άντρας και το Κορίτσι.  
 
Άντρας:.      Συγνώµη αλλά… έχω πληρωθεί γι’ αυτό. 
Κορίτσι:      ∆εν µπορείς να το κάνεις µια κι έξω; 
Άντρας:       Όχι. 
Κορίτσι:      Εντάξει. 
Άντρας:       Να συνεχίσω; 
Κορίτσι:      Παρακαλώ. 
 
Ο Άντρας µε ένα µαχαίρι την τραυµατίζει στο µάτι. Το Κορίτσι στριγκλίζει. 
 
Άντρας:       Περίµενε. Πάω να φέρω βοήθεια. 
 
Το Κορίτσι λιποθυµάει. Ο Άντρας βγαίνει τρέχοντας. 
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11. 
 
Το Αγόρι που µόλις έκανε έρωτα µε την Γυναίκα και ο Πατέρας. 
 
Αγόρι:          Σειρά σου… Έλα, πήδα την. Ούτε που θα πληρώσεις. Έλα. 
Πατέρας:     Για ποιο λόγο; 
Αγόρι:          Είσαι αδελφή; 
Πατέρας:     Αν ήµουν αδελφή εσύ δεν θα υπήρχες. 
Αγόρι:          Πολλές αδελφές έχουν παιδιά. 
Πατέρας:     Έχεις δίκιο, υποθέτω. 
Αγόρι:          Μήπως είσαι αµφί; 
Πατέρας:     Τι; 
Αγόρι:          Αµφί. Και έτσι, και αλλιώς. 
Πατέρας:     ∆εν ξέρω. 
 
Το Αγόρι γδύνεται. 
 
Αγόρι:          Τι νιώθεις; 
Πατέρας:     Τίποτα ιδιαίτερο. 
Αγόρι:          Σ’ αρέσει αυτό που βλέπεις; 
Πατέρας:     Το έχω ξαναδεί. 
Αγόρι:          Και; 
Πατέρας:     Και τι; 
Αγόρι:          Θέλεις να τ’ αγγίξεις; 
Πατέρας:     Όχι απαραίτητα. 
Αγόρι:          Έλα άγγιξέ το. (Ο Πατέρας τον αγγίζει) Λοιπόν; 
Πατέρας:     Τι λοιπόν; 
Αγόρι:          Καλά, περίµενε. 
 
Το Αγόρι γδύνει το στήθος της Γυναίκας. 
 
Αγόρι:          Τι νιώθεις; 
Πατέρας:     Τίποτα ιδιαίτερο. 
Αγόρι:          Σ’ αρέσει αυτό που βλέπεις; 
Πατέρας:     Το έχω ξαναδεί. Πριν από πολύ καιρό. 
Αγόρι:          Και; 
Πατέρας:     Τίποτα. 
Αγόρι:          Θέλεις να τ’ αγγίξεις; 
Πατέρας:     Όχι απαραίτητα. 
Αγόρι:          Έλα πιάσ’ το. (Ο Πατέρας πιάνει το στήθος της Γυναίκας) Είναι  
                     καλύτερο από της µαµάς; 
Πατέρας:     Εσύ τι λες; 
Αγόρι:          Σίγουρα της µαµάς είναι καλύτερο. 
Πατέρας:     Γιατί; 
Αγόρι:          Είναι της µαµάς. 
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12. 
 

Η Μητέρα και το Κορίτσι. Η Γυναίκα κάνει δουλειές. 
 
Κορίτσι:         (Για την Γυναίκα) Τι έπαθε αυτή; 
Μητέρα:         Πού ήσουν χθες βράδυ; 
Κορίτσι:         Στο νοσοκοµείο. 
Μητέρα:         Αφού σ’ αρέσει τόσο πολύ γιατί δεν µετακοµίζεις εκεί; 
Κορίτσι:         Θα είναι καλύτερα από δω. 
Μητέρα:         Τι έπαθε το πρόσωπό σου; 
Κορίτσι:         Εσύ τι λες; 
Μητέρα:         Μπορεί κάποιος να πήγε να σου βγάλει το µάτι. 
Κορίτσι:         Τα κατάφερε; 
Μητέρα:         Περίπου. 
Κορίτσι:         Πόνεσα; 
Μητέρα:         Φαντάζοµαι ναι. 
Κορίτσι:         Έχασα τις αισθήσεις µου. 
Μητέρα:         Μην ντρέπεσαι, είναι λογικό. 
Κορίτσι:         Μαµά, µ’ αγάπησες ποτέ; 
Μητέρα:         Όχι πάλι τα ίδια. 
Κορίτσι:         Πες µου. 
Μητέρα:         Πάντα νοιαζόµουνα για σένα. (Κοιτώντας την Γυναίκα) Μπορείς να  
                        την ξυπνήσεις; 
Κορίτσι:         Κοιµάται; 
Μητέρα:         Κοιµάσαι; 
Γυναίκα:         Όχι, ευχαριστώ. 
 
 
 

13. 
 
Το Αγόρι και ο Άντρας.  
 
Άντρας:       Μου αρέσει πολύ η αδελφή σου. 
Αγόρι:         Και λοιπόν;, και µένα µ’ αρέσει. 
Άντρας:       Εγώ δεν έχω αδελφή, µόνο δυο αδελφούς. 
Αγόρι:         Το ίδιο είναι. 
Άντρας:       ∆εν είναι καθόλου το ίδιο. Με µια αδελφή µπορείς να κάνεις ένα σωρό  
                     πράγµατα. 
Αγόρι:          Όπως; 
Άντρας:       Έλα, καταλαβαίνεις. 
Αγόρι:         Εννοείς πονηρά; 
Άντρας:       Ε ναι. 
Αγόρι:         Μπορείς να κάνεις τα ίδια και µε τους αδελφούς σου. 
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Άντρας:      ∆εν είναι το ίδιο. 
Αγόρι:         Γιατί όχι; 
Άντρας        Πότε είδες για πρώτη φορά το πράγµα της αδελφής σου; 
Αγόρι:         Μικρός. ∆εν είχε βγάλει τρίχες. Της έδειξα το δικό µου και µου έδειξε  
                     το δικό της. 
Άντρας:       Το άγγιξες; 
Αγόρι:         Νοµίζω. 
Άντρας:       Βλέπεις; 
Αγόρι:         Εσύ πότε είδες για πρώτη φορά τ’ αρχιδάκια των αδελφών σου; 
Άντρας:       Παιδί. Τους έδειξα τα δικά µου και µου ’δειξαν τα δικά τους. 
Αγόρι:         Τα άγγιξες; 
Άντρας:       ∆ε θυµάµαι. 
Αγόρι:          Είδες; 
Άντρας:       Ναι, αλλά εµείς ήµασταν αγόρια. 
Αγόρι:         ∆εν έχει σηµασία το φύλο, όταν είσαι παιδί το σεξ είναι σεξ.  
 
 
 

14. 
 
Η υπνωτισµένη Γυναίκα κάνει δουλειές. 
 
Μητέρα:       Πόσο καιρό είµαστε φίλες; 
Γυναίκα:       Εσύ κι εγώ; ∆εν είµαστε φίλες. 
Μητέρα:       Σε ξέρω είκοσι χρόνια. 
Γυναίκα:       Ναι, αλλά δεν είµαστε φίλες. 
Μητέρα:       Είσαι η καλύτερή µου φίλη. 
Γυναίκα:       ∆εν έχεις φίλους. 
Μητέρα:       Και βέβαια έχω. 
Γυναίκα:       Όχι δεν έχεις. 
Μητέρα:       Έχω… Έχεις εσύ; 
Γυναίκα:       Όχι. 
Μητέρα:       Και τι πιστεύεις για µένα; 
Γυναίκα:       Λοιπόν..., νοµίζεις πως είσαι το κέντρο του κόσµου, δεν νοιάζεσαι 
                      αληθινά για κανέναν, εκτός φυσικά από τον εαυτό σου. 
Μητέρα:       (Μουρµουρίζοντας) Τι ψέµατα είναι αυτά. 
Γυναίκα:       Είσαι µια βαρετή φίλη, είσαι µια βαρετή σύζυγος, µια βαρετή µητέρα  
                       και γενικά ένας άνθρωπος… βαρετός. 
Μητέρα:        Αρκετά. Το ίδιο νιώθω κι εγώ για σένα. 
Γυναίκα:       Λες να µην το ξέρω; 
Μητέρα:       Τότε γιατί είµαστε φίλες; 
Γυναίκα:       Έχουµε η µία την άλλη. 
Μητέρα:       Μήπως υπάρχει και τίποτα άλλο που θα ’πρεπε να µάθω; 
Γυναίκα:       Τίποτα. Έχω κοιµηθεί µια-δυο φορές µε τον άντρα σου. 
Μητέρα:       Παλιοτσούλα. 
Γυναίκα:       Βαριόµουν. 
Μητέρα:       Σου άρεσε; 
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Γυναίκα:       ∆εν ήταν και τίποτα σπουδαίο. 
Μητέρα:       Ξέρεις πώς τον φωνάζω τελευταία. 
Γυναίκα:       Πώς; 
Μητέρα:       Ψόφιο κρέας. 
 
Γελάνε. 
 
Γυναίκα:       Μπορώ να φανταστώ γιατί. 
Μητέρα:       (Αυστηρά) Πήγαινε να πλύνεις τα πιάτα. 
 
 
 

15. 
 
Ο Άντρας και το Κορίτσι. 
 
Άντρας:         Τι θέλεις να κάνω; 
Κορίτσι:        Να µε φροντίζεις. ∆εν µπορώ άλλο µόνη µου. 
Άντρας:         ∆ε γίνεται, έχω γυναίκα και παιδί. 
Κορίτσι:        Ψεύτη. 
Άντρας:         Αλήθεια. 
Κορίτσι:        Παράτα τους. 
Άντρας:         ∆εν µπορώ.    
Κορίτσι:        Σκότωσέ τους. 
Άντρας:         Αυτό αποκλείεται. 
Κορίτσι:        Αν πραγµατικά νοιάζεσαι για µένα θα το κάνεις. 
Άντρας:.        ∆ε γίνεται… Νοµίζω πως… νιώθω πράγµατα για σένα.                      
Κορίτσι:        Νιώθεις πράγµατα; Εννοείς πως µ’ αγαπάς; Έλα τώρα, δεν         
                       υπάρχει τέτοιο πράγµα. 
Άντρας:         Πώς µπορείς να είσαι σίγουρη; 
Κορίτσι:        ∆εν υπάρχει τέτοιο πράγµα. Σίγουρα όχι σ’ αυτή τη ζωή. 
Άντρας:         Εγώ πάντως… 
Κορίτσι:        Αν µ’ αγαπάς, βοήθησέ µε τουλάχιστον να δώσω ένα τέλος σ’ όλα  
                       αυτά τα σκατά. 
 
Ο Άντρας την µαχαιρώνει δύο φορές. 
 
Κορίτσι:        Μια τελευταία χάρη. 
Άντρας:         Τι; 
Κορίτσι:        Σκότωσέ τους όλους. 

 
 
 

16. 
 
Η Γυναίκα και ο Πατέρας. 
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Πατέρας:         Έλα εδώ. 
Γυναίκα:          Ναι κύριε. 
Πατέρας:         Κάποτε είχες ωραίο κώλο. (Την χαϊδεύει) Ακόµα έχεις. 
Γυναίκα:          Ευχαριστώ. 
Πατέρας:         Θα µου πάρεις µια πίπα; 
Γυναίκα:          Αµέσως. 
 
Η Γυναίκα χώνεται ανάµεσα στα πόδια του Πατέρα. 
 
Πατέρας:         Άσ’ το. Άσ’ το καλύτερα. 
Γυναίκα:          Γιατί; 
Πατέρας:         (Στον εαυτό του) Όχι, δε νιώθω τίποτα. 
Γυναίκα:          Είσαι αδελφή; 
Πατέρας:         Γιατί µε ρωτάτε όλοι το ίδιο πράγµα; 
Γυναίκα:          Ούτε που σηκώθηκε. 
Πατέρας:         Έχεις δίκιο. Ξέρεις πώς µε λέει η γυναίκα µου; Ψόφιο ψάρι. 
Γυναίκα:          Κρέας. 
Πατέρας:         Πώς; 
Γυναίκα:          Ψόφιο κρέας κύριε, όχι ψάρι.  
Πατέρας:         (Αυστηρά) Πήγαινε να µαγειρέψεις. 
Γυναίκα:           Θα σας κάνω ψάρι. Πιάνω το ψάρι, το καθαρίζω προσεκτικά, 

αφαιρώ ένα-ένα τα λέπια και τα εντόσθια, το πλένω καλά, το 
περιχύνω µε χυµό λεµονιού, το αφήνω να ποτίσει για λίγα λεπτά, το 
αλατίζω, του βάζω πιπέρι, το αλείφω µε λάδι, το βουτάω σε αλεύρι, 
µετά σε αυγό χτυπηµένο, µετά σε τριµµένη γαλέτα, και το τηγανίζω 
µε βούτυρο σε χαµηλή φωτιά, ίσα-ίσα να ροδοκοκκινίσει κι από τις 
δύο πλευρές.              

Πατέρας:          Παιδί µου είσαι καλά;  
Γυναίκα:           ∆εν αισθάνοµαι τίποτα κύριε. 
Πατέρας:          Να!, γι’ αυτό σε ζηλεύω. Μήπως πρέπει κι εγώ να υπνωτιστώ; 
Γυναίκα:           Αφού είσαι υπνωτισµένος. 
Πατέρας:         Αλήθεια; 
Γυναίκα:           Φυσικά. 
Πατέρας:         Είµαστε όλοι υπνωτισµένοι; Ποιος µας το ’κανε αυτό; Η  
                         κυβέρνηση;, η τηλεόραση;, ο Θεός; 
Γυναίκα:           Πού να ξέρω κύριε; 
Πατέρας:         Θα ξυπνήσουµε; 
 
 
 

17. 
 
Το Αγόρι µεταφέρει το νεκρό Κορίτσι. Το αφήνει στο πάτωµα και το ξεντύνει. 
 
Αγόρι:       Ηλίθια. Τι κατάφερες τώρα; Κι εγώ τι θα κάνω χωρίς εσένα; Πες µου…  
                  ∆ε σε βοήθησα, το ξέρω. Μου το ζήτησες πολλές φορές αλλά εγώ δεν 
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                  µπόρεσα… Με είπες δειλό, πως δεν σε νοιαζόµουν αρκετά. Αλλά ποιος  
                  µπορεί να πει τι είναι και τι δεν είναι αρκετό;… Είσαι ευχαριστηµένη  
                  τώρα; Αν σου κάνω έρωτα εδώ, αυτή τη στιγµή, θα ξυπνήσεις για  
                  µένα; Αν σε φιλήσω… Είσαι κρύα. Έχεις µικρό στήθος. Σε παρακαλώ,  
                  άφησέ µε για πρώτη και τελευταία φορά… 
 
Το Αγόρι προσπαθεί να κάνει έρωτα στο Κορίτσι. 
 
Αγόρι:       Αδύνατον. 
 
  

18. 
 
Ο Πατέρας και η Μητέρα ντυµένοι στα µαύρα. 
 
Μητέρα:      Νιώθω… 
Πατέρας:     Νιώθεις; Τι νιώθεις; 
Μητέρα:      ∆εν είµαι σίγουρη. 
Πατέρας:     Μη νιώθεις λύπη. 
Μητέρα:      Κόρη µου ήταν. 
Πατέρας:     ∆εν ήταν καλά. 
Μητέρα:      ∆είξε µου έναν που είναι καλά. 
Πατέρας:     Την αγαπούσες; 
Μητέρα:      Εσύ την αγαπούσες; 
Πατέρας:     Εγώ ρώτησα πρώτος. 
Μητέρα:      Πες µου, την αγαπούσες; 
Πατέρας:     (Με έµφαση) Με όλη µου την καρδιά. 
 
Το δωµάτιο µεταµορφώνεται σε ακτή. Είναι µια καλοκαιρινή µέρα. 
 
Μητέρα:      Εµένα;… Μ’ αγαπάς; 
Πατέρας:     Έχει καµιά σηµασία; 
Μητέρα:      Παλιότερα µ’ αγαπούσες, το θυµάµαι. 
Πατέρας:     Πριν πολλά χρόνια. 
Μητέρα:      Τι άλλαξε; 
Πατέρας:     Εσύ δεν είσαι η γυναίκα που αγάπησα, εγώ δεν είµαι ο άντρας που 
                     αγάπησες. 
Μητέρα:      Τι είµαστε; 
Πατέρας:     Ένα ζευγάρι. 
 
 

19. 
 
Ο Άντρας χτυπάει το Αγόρι. 
 
Άντρας:      Ήταν η µόνη γυναίκα που αγάπησα. 
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Αγόρι:        Ούτε που την ήξερες την αδελφή µου. 
Άντρας:      Βγάλ’ το σκασµό! 
Αγόρι:        Τι έχεις πάθει ρε φίλε; 
Άντρας:      Με πλήρωσες να την σκοτώσω. 
Αγόρι:        Όχι εγώ… Η ίδια σε πλήρωσε.         
Άντρας:      Τι είναι αυτά που λες; 
Αγόρι:        Εκείνη µου ’δωσε λεφτά να προσλάβω κάποιον να την σκοτώσει. ∆εν  
                    έβρισκα το κουράγιο να το κάνω εγώ. 
Άντρας:      Γιατί; 
Αγόρι:        Ίσως σου φανεί παράξενο αλλά δε συνηθίζω να σκοτώνω ανθρώπους. 
Άντρας:      Και πώς εκτονώνεσαι; 
Αγόρι:        Πάω γυµναστήριο. 
Άντρας:      ∆εν είναι το ίδιο. Πας σε πουτάνες; 
Αγόρι:        Καµιά φορά. 
Άντρας:      Σ’ αρέσει να τις κάνεις να υποφέρουν; 
Αγόρι:        Όχι. 
Άντρας:      ∆εν τις δέρνεις; 
Αγόρι:         Ποτέ.  
Άντρας:      (Χτυπώντας το Αγόρι) Ποτέ!;… (Τον πιάνει από τα µαλλιά) Γιατί 
                    ήθελε να πεθάνει; 
Αγόρι:        ∆εν ξέρω. Έκανε έκτρωση. 
Άντρας:      Πότε; 
Αγόρι:        Προσπάθησα να την µεταπείσω αλλά… 
Άντρας:      Αφού είχε βάλει εµένα να την σκοτώσω γιατί το έριξε; 
Αγόρι:        Έτσι ήθελε. 
Άντρας:      Ποιος είναι ο πατέρας; 
Αγόρι:        Μακάρι να ’ξερα αλλά δεν ξέρω. 
Άντρας:      (Χτυπώντας το Αγόρι) Εσύ! Εσύ το έκανες. 
Αγόρι:         Όχι. 
Άντρας:       Ξέρεις ποια ήταν η τελευταία της επιθυµία; 
 
Ο Άντρας κόβει το πρόσωπο του Αγοριού. Το Αγόρι το σκάει. 
 
Άντρας:      Πού µπορείς να κρυφτείς; 
 
 
 
 

20. 
 
Ο Πατέρας και η Γυναίκα. 
 
Πατέρας:        Θα µε παντρευτείς; 
Γυναίκα:         Αν µε θέλεις. 
Πατέρας:        Είσαι η τέλεια γυναίκα. 
Γυναίκα:         Ναι; 
Πατέρας:        Είσαι το όνειρο κάθε άντρα. 
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Γυναίκα:         Ναι, νοµίζω πως είµαι. 
Πατέρας:        Θα περιµένεις να χωρίσω; 
Γυναίκα:         Αν το θέλεις πραγµατικά. 
Πατέρας:        Και βέβαια το θέλω. Σε παρακαλώ πάρε µου µια πίπα. 
Γυναίκα:         Άντε πάλι, αφού το δοκιµάσαµε και χθες. 
Πατέρας:        Το ξέρω, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή. 
Γυναίκα:         ∆ε γίνεται. 
Πατέρας:        Μου έχει σηκωθεί. 
Γυναίκα:         Επιτέλους! 
Πατέρας:        Πάρ’ το στο στόµα σου. 
Γυναίκα:         Είπα όχι. 
Πατέρας:        Γαµώτο. Είσαι υπνωτισµένη, υποτίθεται πως θα ’πρεπε να υπακούς. 
Γυναίκα:         Έχω άλλες οδηγίες. 
Πατέρας:        Από ποιον; 
Γυναίκα:         Από την γυναίκα σου. 
Πατέρας:        Εσύ είσαι η γυναίκα µου. 
Γυναίκα:         Πού είναι το δαχτυλίδι; 
Πατέρας:        Θα σου αγοράσω ένα. 
Γυναίκα:         Πότε; 
Πατέρας:        Αύριο. 
Γυναίκα:         Θα περιµένω µέχρι αύριο. 
 
 

21. 
 
Η Μητέρα και το Αγόρι. 
 
Μητέρα:         Πού ήσουν χθες βράδυ; 
Αγόρι:             Στο νοσοκοµείο. 
Μητέρα:         Μα τέλος πάντων γιατί όλοι πηγαίνουν στο νοσοκοµείο; 
Αγόρι:             Τραύµατα µαµά.  
Μητέρα:         Τι έπαθε το πρόσωπό σου; 
Αγόρι:             Σ’ αρέσουν οι καινούργιες µου ουλές; 
Μητέρα:         Τις έκανες επίτηδες; Πλήρωσες πολλά να στις κάνουν; ∆ε µ’ αρέσουν. 
                        Μήπως να έκανες κάτι µε τα µαλλιά σου; 
Αγόρι:             Τι να κάνω; 
Μητέρα:         ∆εν ξέρω, µπορείς να παίξεις µε το χρώµα. 
Αγόρι:             Κουράστηκα. 
Μητέρα:         Γιατί, έτρεχες; 
Αγόρι:             Κάτι τέτοιο. 
Μητέρα:         Πού έτρεχες να πας; 
Αγόρι:             Εσύ µαµά πού θα ήθελες να πας; 
Μητέρα:         ∆ε θα ’λεγα και όχι για ένα εξωτικό ταξίδι. 
Αγόρι:             Θα σε πάω εγώ. Στο υπόσχοµαι. 
Μητέρα:         Ναι; Θα πάµε αεροπορικώς; Πότε θα φύγουµε; 
Αγόρι:             Σύντοµα µαµά, σύντοµα. 
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22. 
 
Ο Άντρας µπροστά στον καθρέφτη, µε το όπλο στα χέρια του προσποιείται 
ήρωες γκανγκστερικών ταινιών. 
 
 

23. 
 
Το Αγόρι κάθεται, µπαίνει το Κορίτσι.  
 
Κορίτσι:        Μου ’λειψες, το ξέρεις; 
Αγόρι:            Και µένα αδελφούλα. Πώς είσαι; 
Κορίτσι:        ∆ε νιώθω πόνο. 
Αγόρι:            Τι νιώθεις; 
Κορίτσι:        Σαν να µε πέταξαν στη θάλασσα.  
Αγόρι:            Είναι καλύτερα ή χειρότερα; 
Κορίτσι:        Είναι µια χαρά. 
Αγόρι:            Είσαι σίγουρη; 
Κορίτσι:        Για τίποτα δεν είµαι σίγουρη, ούτε κι εσύ. 
Αγόρι:            Πιστεύεις πως θέλω κι εγώ να πεθάνω; 
Κορίτσι:        Φυσικά και θέλεις, πρέπει να το θέλεις. 
Αγόρι:            Τι να κάνω; Μήπως να προσευχηθώ; 
Κορίτσι:        Απλώς ζήτα το και θα γίνει. 
 
 

24. 
 
Η Μητέρα γυµνή, δεµένη µε ένα σχοινί, χειροπέδες κρέµονται από το ένα της 
χέρι.  
 
Μητέρα:      ∆εν είσαι και κακός εραστής. 
Άντρας:        Αυτό έχεις να πεις µόνο; 
Μητέρα:       Τι άλλο; 
Άντρας:        Κάτι περισσότερο. 
Μητέρα:       Καλά. Είσαι και γαµώ τους επιβήτορες. 
Άντρας:        Είµαι; 
Μητέρα:       Πού να ξέρω; 
Άντρας:        Μόλις σε πήδηξα, είσαι ακόµα γυµνή. 
Μητέρα:       Με βίασες; 
Άντρας:        Σε έβαλα να κάνεις µερικά µάλλον ασυνήθιστα πράγµατα. 
Μητέρα:       Ασυνήθιστα για ποιον; 
Άντρας:        Για σένα υποθέτω. 
Μητέρα:       Μου άρεσαν; 
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Άντρας:        Τρελάθηκες. 
Μητέρα:       Θα πω στον άντρα µου να µου κάνει τα ίδια. 
Άντρας:        Α, πολύ δύσκολο. 
Μητέρα:       Γιατί; 
Άντρας:        Είναι ζήτηµα τεχνικής. 
Μητέρα:       Όλοι από κάπου ξεκινούν. 
Άντρας:        Ο άντρας σου όµως δεν προλαβαίνει, πίστεψέ µε. 
Μητέρα:       Ποιος σου άνοιξε; Είσαι πλασιέ; 
Άντρας:        Κατά κάποιο τρόπο.  
Μητέρα:       Τι πουλάς; 
Άντρας:        Τι χρειάζεσαι; 
Μητέρα:       Το βρήκα! Είσαι το παιδί που φέρνει τις πίτσες. 
 
 
 

25. 
 

Η Γυναίκα απορροφηµένη στις σκέψεις της καθαρίζει ψάρια. 
 
Αγόρι:           Πεινάω… Κουφή είσαι; Πεινάω. Τι έχει για φαγητό; 
Γυναίκα:       Μ’ αγαπάς; 
Αγόρι:           Τι; Βάλε µου να φάω. 
  

 

26. 
 
Ο Πατέρας και το Κορίτσι. 
 
Πατέρας:       Ποιος σου άνοιξε την πόρτα; 
Κορίτσι:         Κανείς. 
Πατέρας:       Ήταν ανοιχτή; 
Κορίτσι:         Όχι. 
Πατέρας:       Α.  
Κορίτσι:         Πώς τα πας; 
Πατέρας:       Τα ίδια. Τι κρατάς στα χέρια σου; 
Κορίτσι:         Το µωρό µου. 
Πατέρας:       Είχες δύσκολη γέννα; 
Κορίτσι:         Μην ανησυχείς για µένα. 
Πατέρας:       Ανησυχώ. 
Κορίτσι:         Μπορώ να φροντίσω τον εαυτό µου. 
Πατέρας:       Φαίνεσαι καλά. 
Κορίτσι:         Είµαι χαρούµενη. 
Πατέρας:       Εσύ;  
Κορίτσι:         Ναι. 
Πατέρας:       Είναι νεκρό; 
Κορίτσι:         Γεννήθηκε νεκρό. 
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Πατέρας:       Είναι αγόρι; 
Κορίτσι:         Θα του δώσω το όνοµά σου. 
Πατέρας:       Πολύ τρυφερό από µέρους σου, αλλά καλύτερα να ρωτήσεις τη 
                       µητέρα σου πρώτα. 
Κορίτσι:         ∆εν υπάρχει λόγος. 
Πατέρας:       Ποια είσαι αλήθεια; 
Κορίτσι:         Μην κλείνεις την πόρτα, µόλις τώρα ήρθα. 
Πατέρας:       Τι πουλάς; 
Κορίτσι:         Σε χρειάζοµαι. 
Πατέρας:       Είσαι η νοσοκόµα; 
Κορίτσι:         Σε σκέφτοµαι. 
Πατέρας:       Θέλω να µου φέρεις τη πάπια. Πήγαινε να µου τη φέρεις αµέσως, θα 
                       τα κάνω πάνω µου. 
 
 
 

27. 
 
Μπαίνει ο Άντρας µε µια βαλίτσα. 
 
Γυναίκα:      Μένετε εδώ; 
Άντρας:        Βαρέθηκα να πηγαινοέρχοµαι.  
Γυναίκα:      Είστε της οικογένειας; 
Άντρας:        Είµαι ο δολοφόνος της οικογένειας. 
Γυναίκα:      (Με νεύρα) ∆ηλαδή πρέπει να υπηρετώ και σένα τώρα; 
Άντρας:        Υποθέτω. 
Γυναίκα:      (Με νεύρα) Ωραία.  
Άντρας:        Τρώω µόνο ξερά δαµάσκηνα. Έχω πρόβληµα µε το έντερο. Κι οι 
                      αιµορροΐδες µου µ’ έχουν πεθάνει. 
Γυναίκα:      Έτσι κι αλλιώς, εκτός από ψάρια δεν ξέρω να µαγειρεύω τίποτα άλλο. 
Άντρας:        Στην ηλικία σου; 
Γυναίκα:      Τι έχει η ηλικία µου; 
Άντρας:        Τίποτα. 
Γυναίκα:      Τίποτα απολύτως… (Προκαλώντας τον ερωτικά) Θα σκοτώσεις κι  
                      εµένα; 
Άντρας:        Όλοι θα πεθάνουµε κάποτε. 
Γυναίκα:      Είναι σίγουρο; Το ’ξερα! 
Άντρας:        Εσύ πώς προτιµάς να πεθάνεις; 
Γυναίκα:      Θα ήθελα να µε φάνε σκυλιά. Φοβάµαι τα σκυλιά. Όταν ήµουν µικρή 
                      ένα άγριο σκυλί µου είχε δαγκώσει το πόδι. Από τότε µε πιάνει κρύος  
                      ιδρώτας όταν βλέπω στο δρόµο σκυλί. Θα το κανονίσεις; 
Άντρας:        ∆εν το ’χω ξανακάνει αλλά θα προσπαθήσω.  
 
Η Γυναίκα κατεβάζει το φερµουάρ του παντελονιού του.   
 
Άντρας:        Κι εγώ φοβάµαι λίγο τα σκυλιά. 
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28. 
 
Η Μητέρα και το Αγόρι.  
 
Αγόρι:         Γιατί φοράς χειροπέδες; 
Μητέρα:     Με βίασαν. 
Αγόρι:         Το δήλωσες; 
Μητέρα:     Σε ποιον; 
Αγόρι:         Στην αστυνοµία. 
Μητέρα:     Ο µπαµπάς λέει πως δεν πρέπει να τους εµπιστευόµαστε. 
Αγόρι:         Είναι σοφός ο µπαµπάς. 
Μητέρα:     Ω, είναι πιο ο γλυκός πατέρας που ξέρω. 
Αγόρι:         Είµαι τυχερός. 
Μητέρα:     Όλοι µας είµαστε. 
Αγόρι:         Το ευχαριστήθηκες; 
Μητέρα:     Ποιο; 
Αγόρι:         Τον βιασµό. 
Μητέρα:     Τι ερωτήσεις είναι αυτές; 
Αγόρι:         Έλα, έχω µεγαλώσει. 
Μητέρα:     Θα είσαι πάντα το µωρό µου. 
Αγόρι:         Το ευχαριστήθηκες; 
Μητέρα:     Ω, ναι. Μου έσωσε τη ζωή. 
Αγόρι:         Γιατί; 
Μητέρα:     Ο πλασιέ ξέχασε πως ήθελε να µε βγάλει απ’ τη µέση.  
Αγόρι:         Ποιος πλασιέ; 
Μητέρα:     Ο βιαστής. 
Αγόρι:         Τι πουλούσε; 
Μητέρα:     Συνήθως πουλάνε βιβλία, αλλά δεν είπε. 
Αγόρι:         Παράξενο.  
Μητέρα:     Μµ. 
Αγόρι:         Θα ξανάρθει; 
Μητέρα:     Βάζω στοίχηµα. 
 
 

29. 
 
Ο Άντρας σβήνει ένα τσιγάρο στο πρόσωπο του Πατέρα. Ο Πατέρας υποφέρει. 
 
Πατέρας:      Τι θέλεις; Θα σου δώσω ό,τι θέλεις… Γιατί δεν µιλάς;... ∆ε φοβάµαι 
                      να πεθάνω. 
Άντρας:        Φοβάσαι, και είναι φυσικό. Μην ντρέπεσαι, έχω δει πολλούς να  
                      πεθαίνουν. 
Πατέρας:      Έχω τη ζωή µπροστά µου. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που δεν   
                      έχω κάνει ακόµα. Θέλω να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους. Θέλω  
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                      να ταξιδέψω στον κόσµο. 
Άντρας:        Παντού είναι το ίδιο, πού να πας; 
Πατέρας:      Οπουδήποτε εκτός από δω. 
Άντρας:        Έχεις λεφτά για ένα τέτοιο ταξίδι; 
Πατέρας:      Είχα αλλά τα δάνεισα. Τα ’δωσα στην κόρη µου. Είναι µάλλον 
                      ακατόρθωτο να τα πάρω πίσω, δεν νοµίζεις; 
 
Ο Άντρας δίνει τα λεφτά στον Πατέρα. 
 
Άντρας:         Τα λεφτά σου.  
 
Ο Πατέρας τα µετράει. 
 
Πατέρας:      Πού τα βρήκες; 
Άντρας:        Εσύ τα έδωσες στην κόρη σου, αυτή τα έδωσε στον αδελφό της, αυτός  
                      τα έδωσε σε µένα, αλλά δεν έχει καµία σηµασία, τώρα γυρίζουν πάλι 
                      στα χέρια σου. 
Πατέρας:      Είσαι πολύ έντιµος άνθρωπος. 
Άντρας:        Άλλο µετράει. Είµαι ένας καλός άνθρωπος; 
Πατέρας:      Και βέβαια είσαι. 
Άντρας:        Σ’ ευχαριστώ. Έτοιµος για το ταξίδι; 
 
Ο Άντρας κόβει το λαρύγγι του Πατέρα. 
 
 

30. 
 
Η Κορίτσι φέρνει στην Γυναίκα ένα πιάτο φαΐ.  
 
Κορίτσι:         Πρέπει να τρως.  
Γυναίκα:        (Καχύποπτα) ∆εν τρώω τίποτα, δεν κάνω τίποτα αν δεν µου το  
                       ζητήσουν.  
Κορίτσι:         Ωραία στο ζητάω εγώ. Φάε κάτι.  
 
Η Γυναίκα κάθεται και τρώει. 
 
Κορίτσι:         Είναι καλό; 
Γυναίκα:        Ναι διάολε. Θέλεις λίγο; 
Κορίτσι:         Όχι. 
Γυναίκα:        Πάρε λίγο. 
Κορίτσι:         ∆ε χρειάζεται να τρώω. 
Γυναίκα:        Γι’ αυτό έχεις τέτοιο θείο κορµί. Πίνεις πολύ νερό; 
Κορίτσι:         Όχι. 
Γυναίκα:        Θα έπρεπε. 
Κορίτσι:         ∆εν πίνω καθόλου νερό. 
Γυναίκα:        Χυµούς; 
Κορίτσι:         ∆εν πίνω τίποτα. 
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Γυναίκα:        Απολύτως τίποτα; Και πώς ζεις; Α, τώρα το θυµήθηκα!, είσαι νεκρή.  
 
 
 

31. 
 
Η Μητέρα και το Αγόρι µετά την κηδεία. 
 
Μητέρα:     Ωραία κηδεία. Θα του άρεσε του µπαµπά σου. ∆εν είναι κρίµα να µην  
                    µπορείς να δεις την κηδεία σου; 
Αγόρι:         ∆ε µε νοιάζει. 
Μητέρα:     Και τώρα; Τι έµεινε πίσω; Οι δυο µας. Μητέρα και γιος µαζί.  
Αγόρι:         Μην ανησυχείς, εγώ δε θα σ’ αφήσω. 
Μητέρα:     Σκότωσαν την αδελφή σου, σκότωσαν τον άντρα µου και η αστυνοµία 
                    δεν κάνει τίποτα. Ανίκανοι. Θα ήθελα να είχα ένα όπλο να το χώσω  
                    στον κώλο του δολοφόνου και να πατήσω την σκανδάλη. Ακριβώς µέσα  
                    στον κοκαλιάρικο κώλο του.  
Αγόρι:         ∆ε θα τους φέρεις πίσω.  
Μητέρα:     Το ξέρω. 
Αγόρι:         Τότε τι θα πετύχεις; 
Μητέρα:     ∆ικαιοσύνη. 
Αγόρι:         Μαµά µ’ αγαπάς; 
Μητέρα:     Γιατί όλοι µε ρωτάτε το ίδιο πράγµα; 
Αγόρι:         Πες µου. 
Μητέρα:     Και πώς καταλαβαίνει κανείς την αγάπη; 
Αγόρι:         Είναι το κατάλληλο συναίσθηµα την κατάλληλη στιγµή. Πες µου, µ’  
                    αγαπάς; 
Μητέρα:     Σ’ αγαπώ. 
Αγόρι:         Πες το καθαρά. 
Μητέρα:     Σε α-γα-πώ. 
 
Το δωµάτιο µεταµορφώνεται σε ακτή. Είναι µια καλοκαιρινή µέρα. 
 
Μητέρα:     Γιατί σκοτείνιασες; 
Αγόρι:         (Βγάζοντας τα ρούχα του) Πάω για µπάνιο. 
 
 

32. 
 
Το Κορίτσι µε µαγιό µαζί µε τον Πατέρα στην ακτή.  
 
Πατέρας:      Ωραία είναι εδώ. 
Κορίτσι:       Στο είχα πει. 
Πατέρας:      Όµως δεν έχω µαζί µου µαγιό. 
Κορίτσι:        Μείνε γυµνός. 
Πατέρας:      Επιτρέπεται; 
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Κορίτσι:        Γιατί να µην επιτρέπεται;  Έλα, πέταξε τα ρούχα σου. 
 
Ο Πατέρας διστάζει. 
 
Κορίτσι:        Ντρέπεσαι; 
Πατέρας:      ∆ε θα ’πρεπε; 
Κορίτσι:        Σε έχω ξαναδεί γυµνό. 
Πατέρας:      Εµένα; Πότε; 
Κορίτσι:        Όταν ήµουνα παιδί. 
Πατέρας:      ∆ε θυµάµαι. 
Κορίτσι:        Μια νύχτα µε ξύπνησε ο αδελφός µου και ήρθαµε στις µύτες των  
                      ποδιών µας στο δωµάτιό σας. Είχατε ξεχάσει την πόρτα µισάνοιχτη. 
                      Βάλαµε µέσα τα κεφάλια µας. Πήδαγες τη µαµά. 
Πατέρας:      Γαµώτο. 
Κορίτσι:        Το κάνατε σαν τα ζώα. 
Πατέρας:      Από πίσω; 
Κορίτσι:        Από µπρος. 
Πατέρας:      Καλύτερα έτσι. 
Κορίτσι:        Το πουλί σου έµπαινε κι έβγαινε µέσα της. Ήσασταν καταϊδρωµένοι,  
                      το δέρµα σας γυάλιζε και βγάζατε κάτι απίστευτους ήχους. Ήταν το 
                      ασχηµότερο πράγµα που έχω δει. 
Πατέρας:      Συγνώµη. 
Κορίτσι:       Μη ζητάς συγνώµη. Έτσι είναι το σεξ. 
 
 
 

33. 
 
Ο Άντρας και το κατακρεουργηµένο Αγόρι. 
 
Άντρας:       Θα µου προσφέρεις αυτόν τον χορό; 
 
Χορεύουν. Το Αγόρι δεν µπορεί να σταθεί στα πόδια του. 
 
Άντρας:       ∆ε χορεύεις καλά. Κοίτα εµένα… Η µουσική σ’ ακολουθεί παντού. 
                    Νεκρό ή ζωντανό. 
Αγόρι:         Είµαι… 
Άντρας:       Όχι ακόµα. 
Αγόρι:         Πού βρίσκοµαι; 
Άντρας:       Κοντεύεις. Λένε πως όταν πεθαίνεις βλέπεις όλη σου τη ζωή να περνά 
                    από µπροστά σου. Μαλακίες. 
Αγόρι:         ∆ε βλέπω… 
Άντρας:       Μαλακίες, στο είπα. 
Αγόρι:         ∆εν µπορώ άλλο. 
Άντρας:       Βιάζεσαι παιδί µου; 
Αγόρι:         Έλεος. 
Άντρας:       Αντίο µικρέ. 
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Αγόρι:         ∆εν είναι το τέλος. 
 
Ο Άντρας βγάζει το όπλο και πυροβολεί το Αγόρι.  
 
Άντρας:       Αλλά; 
 
Ο Άντρας εξακολουθεί να χορεύει. 
 

 
34. 

 
Η Μητέρα και η Γυναίκα ντυµένες στα µαύρα. 
 
Μητέρα:       Είµαι µισός άνθρωπος… ∆ε θα ρωτήσεις γιατί; 
Γυναίκα:       Γιατί; 
Μητέρα:       Όλη η οικογένειά µου ξεκληρίστηκε. Πρέπει τώρα να αρχίσω ξανά από  
                      την αρχή. Μερικές νύχτες όταν πηγαίνω στο κρεβάτι θέλω να ξυπνήσω  
                      για λίγο πριν κοιµηθώ. Μόνο όταν πηδιέµαι σταµατάω να σκέφτοµαι.  
                      Τι να κάνω; Να ’βρισκα έναν γυµνασµένο γκόµενο; ∆ε θα είναι εύκολο  
                      στην ηλικία µου αλλά, δόξα τω Θεώ, έχω λεφτά. 
Γυναίκα:       Πού τα βρήκες; 
Μητέρα:       Μου τ’ άφησε ο άντρας µου. (Κλαίει) Ήταν µες στο αίµα. (Σταµατάει  
                      να κλαίει) Αλλά µου τα άλλαξε η τράπεζα µε καθαρά. 
 
Η Μητέρα τα βγάζει και τα κοιτά στο φως. Η Γυναίκα πάει να τα πάρει. Η 
Μητέρα δεν της τα δίνει. 
 
Γυναίκα:       Ωραία είναι. Για να τα δω. 
Μητέρα:       Τα λεφτά είναι δικά µου. 
Γυναίκα:       Παλιοεγωίστρια. 
Μητέρα:       Πώς τολµάς. 
Γυναίκα:       Σκύλα! 
Μητέρα:       Τι είπες; 
Γυναίκα:       Είπα πως είσαι σκύλα. Μεγάλη σκύλα. 
Μητέρα:       Φέρε µου αµέσως ένα χυµό. 
Γυναίκα:       Ξέρεις που είναι η κουζίνα. 
Μητέρα:       ∆εν είσαι υπνωτισµένη πια; 
Γυναίκα:       Εσύ τι λες; 
Μητέρα:       Προφανώς δεν είσαι. 
Γυναίκα:       Φυσικά και είµαι. Απλώς ήθελα να σε τροµάξω. 
Μητέρα:       Μου κόπηκε η ανάσα, τρέµουν τα πόδια µου. 
Γυναίκα:       Θέλεις παγάκια στο χυµό σου; 
 
 
 

35. 
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Στην παραλία, το Αγόρι και το Κορίτσι µε το µωρό στα χέρια της. 
 
Αγόρι:         Είναι ωραία εδώ. 
Κορίτσι:      Πήγαινε να κολυµπήσεις. 
Αγόρι:         ∆εν ξέρω καλό κολύµπι. Έλα µαζί µου. 
Κορίτσι:      Περιµένω. 
Αγόρι:         Τι; 
Κορίτσι:      Περιµένω κάποιον. 
Αγόρι:         Ποιανού είναι το παιδί; 
Κορίτσι:      ∆ικό µου. 
Αγόρι:         Και…; 
Κορίτσι:      ∆ικό µου είναι. 
Αγόρι:         Είναι κι ο µπαµπάς εδώ; 
Κορίτσι:      Κολυµπάει. Εκεί, τον βλέπεις; 
Αγόρι:         Έχει πάει στα βαθιά. Πάω να τον βρω. 
Κορίτσι:      Πρόσεχε. 
Αγόρι:         Γιατί; 
Κορίτσι:      Αφού δεν ξέρεις καλό κολύµπι. 
Αγόρι:         Και τι να προσέξω;, µην πνιγώ; Αφού είµαι ήδη… 
Κορίτσι:      (Με φυσικότητα) Νεκρός. 
 
 

 

36. 
 
Η Μητέρα γυµνή δεµένη µε ένα σχοινί. Από το χέρι της κρέµονται χειροπέδες. 
 
Μητέρα:      ∆εν καταλαβαίνω αυτή τη µανία σου µε τα σχοινιά. Μπορείς τώρα να  
                     µε λύσεις; 
Άντρας:        ∆εν είσαι βολικά; 
Μητέρα:      Θέλεις να σε δέσω να δεις; 
 
Ο Άντρας την λύνει.  
 
Μητέρα:      Σ’ έχουν γαµήσει ποτέ; 
Άντρας:       Πρόσεξε τι λες. 
Μητέρα:      ∆εν είναι και τόσο σπουδαίο πράγµα. 
Άντρας:       Για σένα και την αδελφή τον άντρα σου µπορεί να µην είναι. 
Μητέρα:      Απλώνεις λίγη βαζελίνη στην τρύπα σου, παίρνεις µια βαθιά ανάσα και  
                     µετά µπαίνει. Πονάς λίγο αλλά µετά δεν είναι άσχηµα. 
Άντρας:       (Με νόηµα) Το ξέρεις από πολύ πρόσφατη εµπειρία;  
Μητέρα:      Το δοκίµασες ποτέ; 
Άντρας:       Είπα όχι. 
Μητέρα:      Τότε πώς µπορείς να είσαι σίγουρος; 
Άντρας:       ∆εν είµαι κι ούτε θέλω να σιγουρευτώ. 
Μητέρα:      Είσαι τόσο πουριτανός. Έλα, έλα να κάνεις µια προσπάθεια. 
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Άντρας:       Ούτε γι’ αστείο. 
Μητέρα:      Τι φοβάσαι; Είσαι άντρας και είµαι γυναίκα. Απλώς θα αλλάξουµε  
                     για λίγο τους ρόλους µας. 
Άντρας:       Έχεις τρελαθεί; 
Μητέρα:      Ένας αληθινός άντρας δε φοβάται τίποτα. 
Άντρας:       Εγώ να φοβηθώ; Άκου τι λέει. Ξέρεις ποιος είµαι εγώ; (Βγάζει το  
                     όπλο του) Ξέρεις πόσους έχω σκοτώσει; 
Μητέρα:      Εσύ; Τι έχεις σκοτώσει; 
Άντρας:       Τον άντρα σου, την κόρη σου, τον γιο σου και άλλους πεντακόσιους.  
Μητέρα:      Εσύ; Να το δω λίγο; 
 
Η Μητέρα πιάνει το όπλο.  
 
Άντρας:       Τι το κοιτάς έτσι; Όπλο είναι. 
 
Η Μητέρα τον σηµαδεύει. 
 
Μητέρα:      Γονάτισε… Σκύψε. 
 
Η Μητέρα πηγαίνει πίσω του. 
 
Άντρας:       Μη. Όχι εκεί… Σε παρακαλώ. Έχω αιµορροΐδες. 
Μητέρα:      Λένε πως τα παγάκια µε λάδι βοηθούν. Να αποφεύγεις τα καυτερά  
                     φαγητά. Και πήγαινε σ’ ένα γυµναστήριο, κάθεσαι όλη µέρα. 
 
Η Μητέρα πιέζει το όπλο. 
 
Άντρας:       Όχι εκεί. 
Μητέρα:     ∆ε σ’ αρέσει; Γιατί; 
Άντρας:       Μη! Μη!… 
Μητέρα:     ∆εν καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να σ’ αρέσει. 
 
Η Μητέρα πυροβολεί. 
 

 
37. 

 
Ο Πατέρας και το Αγόρι. 
 
Πατέρας:      Πες µου παιδί µου, ήµουνα καλός πατέρας; 
Αγόρι:           Φυσικά. Υπήρξες σπουδαίος πατέρας. 
Πατέρας:       Καλά, καλά…, προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που µπορούσα. 
Αγόρι:           Τα κατάφερες. Ήσουν ο αόρατος άνθρωπος. 
Πατέρας:      Αλήθεια; 
Αγόρι:           Υπήρχαν φορές που νόµιζα πως ήµουν ορφανό. Ανακάλυψα τη ζωή  
                      εντελώς µόνος µου. 
Πατέρας:      Όλοι µόνοι µας την ανακαλύπτουµε. 
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Αγόρι:           Ίσως. Αλλά στη δική µου περίπτωση δεν υπήρχε κανένας δίπλα µου  
                      να µε καθοδηγήσει. 
Πατέρας:      ∆εν υπάρχουν οδηγίες χρήσης για τη ζωή.  
Αγόρι:           Κατάλαβα από την αρχή ποιο είναι το νόηµά της. ∆εν είχα αυταπάτες. 
Πατέρας:      Άσε µε να σου µάθω να κολυµπάς. 
Αγόρι:           Έχω µεγαλώσει µπαµπά. 
Πατέρας:      Σε παρακαλώ, άσε µε να είµαι ο πατέρας σου. 
 
Ο Πατέρας τοποθετεί τα χέρια του κάτω από την κοιλιά του Αγοριού. 
 
Πατέρας:      Κούνα τα πόδια σου. Τώρα τα χέρια σου νεαρέ. 
Αγόρι:           Μη µ’ αφήσεις. 
Πατέρας:      ∆ε θα σ’ αφήσω. 
Αγόρι:           Είναι βαθιά, δεν πατώνω. 
Πατέρας:      Το ξέρω. 
 
 

38. 
 
Ο Άντρας στη θάλασσα, το Κορίτσι τον πλησιάζει. 
 
Κορίτσι:       Άργησες. 
Άντρας:        Συγνώµη. 
Κορίτσι:       Σε περίµενα. 
Άντρας:        Ήσουν σίγουρη πως θα ξανασυναντηθούµε; 
Κορίτσι:       Έχουµε αφήσει πράγµατα στη µέση, έτσι δεν είναι;  
Άντρας:         Μιλάς σαν να ’σαι ερωτευµένη. 
Κορίτσι:       Σου αρέσω έτσι; 
Άντρας:         Εξακολουθείς να έχεις ωραίο λαιµό. 
Κορίτσι:       Κι εσύ έχεις αυτά τα τριχωτά χέρια. 
Άντρας:         Τι έχουν τα χέρια µου; 
Κορίτσι:       Είναι αντρικά. Από πάντα ήξερα αυτά τα χέρια.  
Άντρας:        Κράτησα την υπόσχεσή µου, τους σκότωσα όλους. 
Κορίτσι:       Τους περισσότερους. 
Άντρας:         Ικανοποιηµένη; 
Κορίτσι:        Ναι. 
Άντρας:         Θα µε παντρευτείς τώρα; 
Κορίτσι:       ∆ε χρειάζεται πια. 
Άντρας:         Τότε θα µ’ αγαπάς; 
Κορίτσι:       ∆ε σου είναι αρκετό που είµαστε τώρα µαζί; 
 
 
 

 

39. 
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Η Μητέρα µε την Γυναίκα. 
 
Μητέρα:        Ξέρεις γιατί καλύπτουν τους καθρέφτες;… Ξέρεις γιατί καλύπτουν  
                      τους καθρέφτες;… Για να µην µπορούν να δουν τη θλίψη στα  
                      πρόσωπά τους οι άνθρωποι που µένουν πίσω. 
Γυναίκα:        Εσύ κι εγώ εννοείς; 
Μητέρα:        Εσύ δεν µετράς… Το αποφάσισα, θα πάω να ζήσω σε ένα πανδοχείο  
                      µπροστά στη θάλασσα. Όλο το χρόνο. Η µητέρα µου έκανε το ίδιο  
                      όταν πέθανε ο πατέρας µου. Η γιαγιά µου επίσης. 
Γυναίκα:        Είναι οικογενειακή παράδοση; 
Μητέρα:        Πρέπει να τιµάµε τις ρίζες µας. Θα έρθεις µαζί µου. 
Γυναίκα:        Μα… 
Μητέρα:        ∆εν έχει “µα”. Πρέπει κάποιος να µε φροντίζει. Οι υπηρέτες είναι 
                      ακριβοί. 
Γυναίκα:        Έχουν µια µυρωδιά. 
Μητέρα:        Σαν τα ζώα. 
Γυναίκα:        Χειρότεροι κι από σκύλους. Μην πάρεις ποτέ υπηρέτη. 
Μητέρα:        ∆ε θα χρειαστεί. Έχω εσένα. 
Γυναίκα:        Έχω άλλα σχέδια. 
Μητέρα:        Τι σχέδια; 
 
Η Γυναίκα αρπάζει την Μητέρα από τον λαιµό. Η Μητέρα παλεύει µέχρι που 
δεν αναπνέει. Η Γυναίκα παίρνει τα λεφτά και τα κοιτάει στο φως. 
 

 
 

40. 
 
Ο Πατέρας και το Κορίτσι.   
 
Πατέρας:      Σε όλη µου τη ζωή έλπιζα σ’ ένα τέλος. ∆ε φανταζόµουνα πως υπήρχε 
                      κάτι άλλο µετά. 
Κορίτσι:        ∆ε σκέφτηκες ποτέ τη µετά θάνατον ζωή; 
Πατέρας:      Ούτε µία φορά. 
Κορίτσι:        Παράξενο.  
Πατέρας:      Αυτό είναι η µετά θάνατον ζωή; 
Κορίτσι:        Νοµίζω πως ναι.  
Πατέρας:      Μοιάζει µε όλα όσα υπήρχανε πριν. Έτσι θα ’ναι πάντα; Γιατί πρέπει 
                      να υπάρχει συνέχεια; ∆εν ήθελα να πάρω αυτό το ρίσκο. 
Κορίτσι:        Ποιο ρίσκο; 
Πατέρας:      Της συνέχειας. 
 
Έρχεται η Μητέρα. 
 
Πατέρας:      Όλη η οικογένεια µαζί. 
Μητέρα:       Πρέπει να µιλήσουµε. Μην είσαι νευριασµένη µαζί µου. 
Κορίτσι:        ∆εν είµαι νευριασµένη. 
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Μητέρα:       Αυτό είναι το µωρό µας; 
Κορίτσι:        Είναι τυχερό, γεννήθηκε νεκρό.  
Μητέρα:       Τώρα που ’γινες µάνα θα µε καταλαβαίνεις περισσότερο.  
Κορίτσι:        Εδώ δε χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα. Είσαι αυτή που είσαι. Έχουµε  
                      φτάσει εδώ. ∆εν έχει κανένα νόηµα. Πρέπει να ζήσουµε έτσι. 
Μητέρα:       Μ’ αγαπάς; 
 
 

41. 
 
Η Γυναίκα στο σπίτι. 
 
Γυναίκα:        Κάθε µέρα ξυπνάω, πηγαίνω τουαλέτα, πλένω τα δόντια µου,  

βουρτσίζω τα µαλλιά µου, φτιάχνω καφέ, τους περιµένω να έρθουν, 
ανοίγω τηλεόραση, αρχίζω να τακτοποιώ, σκουπίζω, σφουγγαρίζω, 
ξεσκονίζω, βάζω πλυντήριο, ποτίζω τα λουλούδια, πάω στην αγορά, 
καθαρίζω το ψάρι προσεκτικά, αφαιρώ ένα-ένα τα λέπια και τα 
εντόσθια, το πλένω καλά, το περιχύνω µε χυµό λεµονιού, το αφήνω να 
ποτίσει για λίγα λεπτά, το αλατίζω, του βάζω πιπέρι, το αλείφω µε 
λάδι, τους περιµένω να έρθουν, το βουτάω σε αλεύρι, µετά σε αυγό 
χτυπηµένο, µετά σε τριµµένη γαλέτα, το τηγανίζω µε βούτυρο σε 
χαµηλή φωτιά, ίσα-ίσα να ροδοκοκκινίσει κι από τις δύο πλευρές, 
ανοίγω τηλεόραση, βγάζω το πλυντήριο, απλώνω τα ρούχα, περιµένω 
να έρθουν, µετράω τα λεφτά, ελέγχω αν είναι ακόµα καθαρά, τα 
κοιτάω στο φως, κλείνω την τηλεόραση, κλείνω τα φώτα…  

 
Η Γυναίκα αυτοκτονεί. 
 
 

42. 
 
Σκοτάδι. 
 
Πατέρας:    Πώς θα βγούµε από δω; 
Μητέρα:     Από την έξοδο.  
Πατέρας:    ∆εν τη βλέπω. Υπάρχουν τόσες πολλές πόρτες. 
Μητέρα:     Ποιες πόρτες; 
Πατέρας:    Ακριβώς µπροστά στα µάτια σου, αλλά ποια είναι η έξοδος; 
 

 

43. 
 

Ο Πατέρας, η Μητέρα, το Αγόρι, το Κορίτσι και ο Άντρας στην ακτή. Η 
Γυναίκα µε ένα δίσκο τούς προσφέρει κοκτέιλς. 
 
Μητέρα:       Μου ’λειψες φιλενάδα. 
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Γυναίκα:       Για σας ήρθα. 
Μητέρα:       ∆εν έφερες τα λεφτά µου; 
Γυναίκα:       ∆εν µπορούσα. 
Πατέρας:      Τα δικά µου λεφτά.  
Αγόρι:          Τι ωραίος κώλος. 
Άντρας:        Μην την πειράζεις. 
Γυναίκα:       (Και στους δύο) Σ’ ευχαριστώ. 
 
Μικρή παύση. 
 
Κορίτσι:       …Αν κάποιος από µας πεθάνει … από δω θα πάει αλλού; 
Μητέρα:       Θα πάµε ταξίδι τελικά;  
Άντρας:        Και πού µπορεί να πάει; 
Πατέρας:      Υπάρχει µετά µεταθάνατον ζωή;  
Αγόρι:           ∆ηλαδή τώρα ζούµε; 
Κορίτσι:       Και µπορούµε να πεθάνουµε ξανά; 
Πατέρας:      Ποτέ δε θα είµαστε ήσυχοι;  
Μητέρα:       Παίζουµε κάποιο παιχνίδι; 
Αγόρι:           Είναι το παιχνίδι µε τις ερωτήσεις;  
Άντρας:        Σε τι πρέπει να απαντήσεις για να νικήσεις; 
Κορίτσι:       Κι αν χάσεις;  
Γυναίκα:      Απλώς συνεχίζεις να ζεις. 
 
Η Γυναίκα προσφέρει ένα κοκτέιλ στον εαυτό της. 
 
Γυναίκα:      (Για όλους) Εις υγείαν. 
 

 

— 
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