ΤΟΥΝΤΖΕΡ ΤΖΟΥΤΖΕΝΟΓΛΟΥ

ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ
(Çıkmaz Sokak)

ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΤΙΔΗ

Τα πρόσωπα

Τζέλικα 30 ετών
Σπανός 45 ετών
Ληλίκα 20 ετών

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Αρκετά μεγάλο σαλόνι. Δεξιά μια πόρτα που ανοίγει στο σαλόνι. Αριστερά μια άλλη
πόρτα που ανοίγει στην κρεβατοκάμαρα όμως δεν φαίνεται. Απέναντι στο βάθος
κλειστές κουρτίνες. Πολυθρόνες, τραπέζι, σόμπα με πετρέλαιο, ένα τρίποδο για τις
εφημερίδες και ένα τηλέφωνο. Ένα ντιβάνι που είναι και κρεβάτι. Ακούγεται το
μεγάφωνο πριν από την αυλαία!

ΦΩΝΗ ΑΝΔΡΙΚΗ
21 Απριλίου 1967 πραξικόπημα στην Ελλάδα! Ο Παπαδόπουλος μαζί με όλους τους
συνεργάτες του παρέλαβαν την εξουσία! Διέλυσαν τη Βουλή! Τα πολίτικα κόμματα έχουν
απαγορευθεί. Οι στασιαστές συνέβαλαν συγγραφείς, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς,
δικηγόρους, δημοσιογράφους, ιατρούς, στρατιώτες, συνδικαλιστές, αγρότες, εργάτες και
φοιτητές για να προλάβουν και να εμποδίσουν όλα τα αντεπαναστατικά κινήματα! Με
αυτόν τον τρόπο θα τρομοκρατήσουν τους πάντες! Οι συλληφθέντες έχουν φτάσει στους
30 χιλιάδες! Μερικοί από αυτούς αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι! Καταβασανίστηκαν
όμως τρομερά πριν την ελευθέρωση των!
(ταχτικοί βηματισμοί, έπειτα απομακρύνονται)

ΦΩΝΗ ΓΥΝΑΙΚΙΑ
Μετά από επτά χρόνια... Αθήνα... 1974

(Αυλαία, ακούγονται οι καμπάνες! Αστροπελέκια καθώς η Τζέλικα έχει γυρισμένη την
πλάτη της στους θεατές! Κρατάει ένα πιστόλι . Μετράει τα βόλια. Βάζει το σιγαστήρα.
Περιμένει λίγο... ακούει βήματα, πλησιάζει στην πόρτα... χτυπάει η πόρτα... περιμένει...
ξαναχτυπάει...)

Λέλεκα
Άνοιξε! Εγώ είμαι!

Τζέλικα
(Ανοίγει βιαστικά! Η Ληλίκα μπαίνει μέσα!) Ήρθατε;

Ληλίκα
Ναι , κάτω είναι!

Τζέλικα
Πως τον βλέπεις;

Ληλίκα
Δε κατάλαβα;

Τζέλικα
Υποψιάστηκε μήπως;

Ληλίκα
Όχι δεν νομίζω!

Τζέλικα
Με πιο αυτοκίνητο;

Ληλίκα
Με το δικό μου!

Τζέλικα

Μπορούσε όμως να έρθει και με το υπηρεσιακό!
Ληλίκα
Εγώ δεν το ήθελα!

Τζέλικα
Βλέπεις τη σωστή απόφαση ήταν να μάθω να οδηγώ!

Ληλίκα
Ναι το βλέπω! Μην πάει όμως κάτι ανάποδα! Ε;

Τζέλικα
Γιατί το λες;

Ληλίκα
Δεν το ξέρω!

Τζέλικα
Τι σε ενοχλεί;

Ληλίκα
Μάλλον οι στρατιώτες που γυροφέρνουν από έξω!

Τζέλικα
Πρώτη φορά; Κάθε νύχτα το κάνουν!

Ληλίκα

Λάβουν μετρά όμως!
Τζέλικα
Δηλαδή;

Ληλίκα
Για να προλάβουν κάτι! Δεν ξέρω!

Τζέλικα
Υποψιάζεσαι κάτι;

Ληλίκα
Δεν ξέρω!

Τζέλικα
Δεν το διανοείσαι ακόμα ε; Λαμβάνουν τα μετρά για μας!

Ληλίκα
Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πια! Και στο εστιατόρια ένιωσα την ίδια ανησυχία. Στην
συνάντηση που είχαμε! Νομίζεις που όλοι ξέρουν τα πάντα!

Τζέλικα
Τα πάντα;

Ληλίκα
Ότι θα τον φέρουμε εδώ!

Τζέλικα
Σταματά τώρα τις βλακείες! Πες μου! Ήπιε; Ε;

Ληλίκα
Ήπιε.

Τζέλικα
Πόσο;

Ληλίκα
Δυο ποτήρια. Αν τον άφηνα θα έπινε και περισσότερο!

Τζέλικα
Ε ας τον άφηνες!

Ληλίκα
Μα θα οδηγούσε!

Τζέλικα
Ε ναι! Καλά έκανες! Εδώ όμως θα πιει όσο θέλει! Μέχρι να σκάσει! Και ποσό θα
περιμένει κάτω;

Ληλίκα
Πέντε λεπτά του είχα πει! Όταν ανοίξω την κουρτίνα και ανάψω το φως θα έρθει!

Τζέλικα
Ωραία. Ας έρθει πια!

Ληλίκα
Περίμενε! Στην αρχή μου φαινόταν πιο εύκολα τα πράγματα!

Τζέλικα
Τώρα;

Ληλίκα
Τώρα! Που θέλω να τα εφαρμόσω! Πιο δύσκολα!

Τζέλικα
(διακόπτη) Ηρέμισε! Όλα θα πάνε μια χαρά!

Ληλίκα
Έτσι λες μέχρι το τέλος;

Τζέλικα
Βεβαίως! Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να φοβάσαι!

Ληλίκα
Όχι δεν είναι φόβος! Αδελφούλα μου, είναι κάτι που δεν μπορώ να το αναλύσω καλά!
Πολύ παράξενο ένα συναίσθημα! Μια ανησυχία έχω, λες πως δεν θα μπορέσω να
συγκρατηθώ! Φοβάμαι πως θα χάσω τον αυτοέλεγχο μου!

Τζέλικα
Έλα μικρούλα μου Αντιγόνη! Αφού είσαι ηθοποιός! Και πολλή πετυχημένη ηθοποιός! Θα
σε κάνουν και επαγγελματία όπου να ‘ναι!

Ληλίκα
Ναι άλλα εδώ δεν είναι σκηνή θεάτρου!

Τζέλικα
Πως δεν είναι; (Γελάει) Δεν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καλύτερη σκηνή από εδώ;
Γνωρίζουμε το έργο! Ξέρουμε τους ηθοποιούς! Η Ληλίκα, η Τζέλικα και ο Σπανός! Άντε
λοιπόν ας αρχίσουμε πια!

Ληλίκα
Ας περιμέναμε λίγο ακόμα! (αστροπελέκια, σιωπή) Αδελφούλα μου! Έλα να τα
παρατήσουμε!

Τζέλικα
Καλά! Τρελάθηκες;

Ληλίκα
Αισθάνομαι ότι κάτι δεν θα πάει καλά!

Τζέλικα
Είναι πολύ αργά πια!

Ληλίκα
Γιατί;

Τζέλικα
Ξεκίνησε η δουλειά!

Ληλίκα
Έχω μια μεγάλη ανησυχία, με κυριεύει! Δεν πέφτει από πάνω μου!

Τζέλικα
Και όταν πρωτοβγήκες στην σκηνή φοβόσουν! Τι έγινε όμως; Καταχειροκροτήθηκες!
Λέγε, ψέματα;

Ληλίκα
Θα κατέβω κάτω, και θα του πω ότι ήρθε η αδελφή μου! θα φύγει τότε!

Τζέλικα
Και θα τον αφήσουμε να φύγει; Τόσο άπλα; Επτά χρονιά περίμενα αυτή την στιγμή!
Ετοίμασα το σχέδιο μου! Όλες τις λεπτομέρειες! Την εκδίκηση μου, τι μεγάλωσα μέσα
μου σα να μεγαλώνω ένα παιδί! Να την αφήσω τώρα και να πεθάνει πριν να γεννηθεί; Οι
εγκληματίες τι θα γίνουν; Θα μείνουν ατιμώρητοι; Και αυτός θα ζει ελευθέρα έτσι; Ε όχι!
Δεν υπάρχει άλλη λύση για μένα! Ληλίκα! Είσαι η αδελφή μου. Λες να θέλω το κακό σου;

Ληλίκα
Όχι!

Τζέλικα
Τότε τι σε ανησυχεί; Το μόνο που θέλω από σένα είναι να κάνεις αυτά που σου είπα!
Χωρίς φόβο, τίποτε άλλο! Δίχως να παραλείψεις όμως τίποτα! Αν δεν θέλεις όμως, τώρα
μπορώ να πάω κάτω διπλά του, και να κάνω κομμάτια το μυαλό του. Τέρμα ξεμπερδεύω!

Ληλίκα
Θα σε συλλάβουν!

Τζέλικα
Αυτός όμως μπορεί να μας αφήσει στον τόπο... λοιπόν... αν τον φέρουμε επάνω, όλα θα
γίνουν συμφώνα με το πλάνο μας!
Ληλίκα
Αν ψυλλιαστεί όμως; Αν καταλάβει ότι κάτι ετοιμάζουμε για να τον τσακώσουμε;

Τζέλικα
(Δείχνει το πιστόλι της) Έχει σιγαστήρα! Όχι όμως, δεν θα μας χρειαστεί... τίποτα δεν θα
συμβεί. Καλοσκεφτήκαμε τα πάντα. Συζητήσαμε όλες τις λεπτομέρειες. Υπολογίσαμε
όλες τις αντιδράσεις του αντίπαλου μας προς τις επιθέσεις που θα κάνουμε σαν να
παίζουμε ένα σκάκι! Βρήκαμε όλες τις λύσεις και λάβαμε όλα τα προληπτικά μετρά!
Τώρα άνοιξε πια λίγο την κουρτίνα. Άναψε το φως και περίμενε. Θα έρθει... είσαι μια
ωραία και λαχταριστή κοπέλα... αυτός μόνον ένα σκοπό έχει! Να έρθει εδώ όσο πιο
γρήγορα μπορεί και να πλαγιάσει μαζί σου! (τη βλέπει ότι ανατριχιάζει) Ποτέ δεν θα
γίνεις δική του! Ποτέ! Διότι όλα θα πάνε όπως τα θέλουμε εμείς! Μισάνοιξε την κουρτίνα.
Άντε πια. (Η Ληλίκα ανοίγει την κουρτίνα)

Τζέλικα
Όλα πρόσεξε να γίνουν όπως τα είπαμε!

Ληλίκα
Εντάξει!

Τζέλικα
Μην ξεχάσεις να του ρωτήσεις για το παιδί του!

Ληλίκα
Όχι δεν το ξεχνώ... αλλά θα προτιμούσα να μην το κάνω!

Τζέλικα
Θέλω να με καταλάβεις πολύ καλά! Καλά είσαι;

Ληλίκα
Νομίζω...

Τζέλικα
Άντε τώρα δουλειά!

(Η Τζέλικα μπαίνει στο υπνοδωμάτιο. Ακούμε ότι κλειδώνει από μέσα. Η Ληλίκα ανοίγει
την κουρτίνα. Απλώνεται στο διακοπτηδιακόπτη του ηλεκτρικουηλεκτρικού για να
ανοιξειανοίξει το φως, ξαγνικαξαφνικά η Τζέλικα ανοίγει την πορταπόρτα και
ερχεταιέρχεται μεσαμέσα.)

Τζέλικα
(ΑνησυχηΑνήσυχη) Α στο διαβολοδιάβολο! Α στο διαβολοδιάβολο! ΠαραλιγοΠαραλίγο
να το ξεχασωξεχάσω. (Η Τζέλικα περνειπαίρνει το πιστολιπιστόλι πανωπάνω αποαπό το
τραπεζιτραπέζι και επιστρεφειεπιστρέφει στο δωματιοδωμάτιο. Η Ληλίκα αναβειανάβει
το φως... ακουγονταιακούγονται βηματαβήματα αποαπό εξωέξω... χτυπαεικτυπάει το
κουδουνικουδούνι... η Ληλίκα αναστατωμενηαναστατωμένη ανοίγει την πορταπόρτα)

ΣπανοςΣπανός
(Κρατάει ένα κασετόφωνο αυτοκίνητου) για να σου πω. Είχα χάσει πια τις ελπίδες μου!

Ληλίκα

Γιατί;

Σπανός
Η αδελφή της, θα έχει έρθει, έτσι σκέφτηκα! (βλέπει πως η Ληλίκα κοιτάζει το
κασετόφωνο) Στενοχώρια όλο τριγύρω εδώω! Κάαποιος μπορεί να πλησιάσει και να του
πει `άντε πηγαίνουμε`

Ληλίκα
Δεν κατάλαβα;

Σπανός
Να το κλέψουν λέγω! Γίνονται κλεψιές πολλές τον τελευταίο καιρό. Και εγώ έλαβα τα
μετρά μου! (Η Ληλίκα παίρνει από το χέρι του Σπανού το κασετόφωνο και το βάζει πάνω
στο τραπέζι, έπειτα παίρνει το πανωφόριρεμα του και πάει να το κρεμάσει) Παντόφλες
δεν έχεις;

Ληλίκα
Όχι μην βγάζεις τα παπούτσια σου!

Σπανός
Λασπωμένα είναι όμως!

Ληλίκα
Δεν πειράζει... (ο Σπανός σκουπίζει τα παπούτσια του)

Σπανός
Αν μπορούσα θα τα έβγαζα ακόμα και στο γραφείο! Λες και είμαι στο δρόμο τώρα!

Ληλίκα
Αν θα αισθανθείς καλύτερα, βγάλε τα παπούτσια σου!
Σπανός
Από το να σε περιμένω, μούδιασαν τα ποδιά μου! (χαμογελάαει και κάθεται) Τι όμορφο
που είναι το σπίτι σας!

Ληλίκα
Δεν είναι άσχημο!

Σπανός
Ναι αλλά, πολύ μακριά!

Ληλίκα
Εκατό μετρά στην στάση του λεωφορείου! Κάθε μίση ώρα περνάαει.

Σπανός
Ναι αλλά μακριά είπαμε!

Ληλίκα
Ναι αλλά το νοίκι αυτού είναι φθηνό!

Σπανός
Δεν θα ήταν καλύτερα ένα σπίτι κοντά στο κέντρο;

Ληλίκα
Ναι αλλά στο κέντρο είναι πολύ ακριβά!

Σπανός
Και τα έξοδα της μεταφοράς; Δεν κλείνουν την διάφορα;

Ληλίκα
Όχι δεν συμφέρει! Κάναμε τον λογαριασμό! Έτσι πιο οικονομικά!

(Νιώθει την ανησυχία της)

Σπανός
Είσαι λίγο παράξενη!

Ληλίκα
Εγώ; Δηλαδή;

Σπανός
Ναι. Είσαι ανήσυχη... φαίνεται! Το βλέπω, το καταλαβαίνω!

Ληλίκα
Πρώτη φόρα ζω κάτι τέτοιο!

Σπανός
Δηλαδή τιη συμβαίνει πρώτη φορά;

Ληλίκα

Δεν έφερα ποτέ έναν άντρα στο σπίτι μου ποτέ! Αυτή θα είναι η αίτια!

Σπανός
Ναι;

Ληλίκα
Τι ναι; Δεν με πιστεύεις;

Σπανός
Όχι σε πιστεύω! Στον πάνω όροφο ποιος μένει;

Ληλίκα
Σε ποιον πάνω όροφο;

Σπανός
Ε το σπίτι αυτό δεν έχει πάνω όροφο;

Ληλίκα
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένο!

Σπανός
Τα παράθυρα τους είναι σκοτεινά! Γιατί;

Ληλίκα
Θα λυπούν! Πηγαίνουν στα παιδιά τους συχνά! Και τις νύχτες μένουν εκεί! (Θόρυβος ενός
ασθενοφόρου) να ανάψω τη σόμπα;

Σπανός
Θέλεις;

Ληλίκα
Κάνει ψυχρά...

Σπανός
Άμα θέλεις... κρυώνεις ε;

Ληλίκα
Κάπως!

Σπανός
Ε βρέχει γι' αυτό!

Ληλίκα
Με την άδεια σου να πάω λίγο στην κουζίνα. Όλα είναι έτοιμα! (Βγαίνει... Ο Σπανός
περιεργάζεται τον τόπο. Δοκιμάζει να ανοίξει την πόρτα του υπνοδωματίου. Η Ληλίκα
μπαίνει με ένα δίσκο.)

Σπανός
(έντονα) είναι το δικό σου υπνοδωμάτιο;

Ληλίκα
Όχι της αδελφής μου είναι! Εγώ εδώ κοιμάμαι!

Σπανός
Απόψε;

Ληλίκα
Ναι

Σπανός
Μονή;

Ληλίκα
Ντρέπομαι!

Σπανός
Γιατί όχι μέσα;

Ληλίκα
Η αδελφή μου! Είναι σχολαστική! Δεν της αρέσει να μπαίνουν στο δωμάτιο της! (Κάνει να
ανοίξει την πόρτα)βλέπεις! Κλειδωμένη την έχει!

Σπανός
(Βγάζει ένα αντικλείδι) Άμα θες την ανοίγω! Κανένα πρόβλημα!

Ληλίκα
Όχι, όχι!

Σπανός
Γιατί;

Ληλίκα
Δεν υπάρχει λόγος!

Σπανός
Ας δούμε πως είναι!

Ληλίκα
Θα θυμώσει η αδελφή μου!

Σπανός
Και πως θα το καταλάβει;

Ληλίκα
Έτσι δεν είμαστε καλυτέρα;

Σπανός
Φοβάσαι από την αδελφή σου;

Ληλίκα
Έκανε και κάνει τα πάντα για να με σπουδάσει!

Σπανός
Λες να έρθει;

Ληλίκα
Όχι. Την πήγα εγώ στο λεωφορείο. Πριν από τρεις μέρες δεν πρόκειται να έρθει! Θέλεις
νερό;

Σπανός
Το πίνω σκέτο! Όλα τα σκέφτηκες βλέπω...

Ληλίκα
(Αποφεύγει με τρόπο τα φιλιά του) Τα σκέπτομαι βέβαια. Ναι αλλά μην βιάζεσαι!

Σπανός
Καλά. Θα περιμένω!

Ληλίκα
Ωραία! Όλη η νύχτα δεν θα είναι δική μας;

Σπανός
Θα είναι βέβαια.

Ληλίκα
Ε τότε; (Τσουγκρίζουν τα ποτήρια)

Σπανός

Ωραία στρωμένο το σπίτι σας! Τα έπιπλα επίσης υψηλού γούστου.

Ληλίκα
Θυμάσαι που σου είπα για την αδελφή μου... ότι εργάζεται σε ένα μεγάλο μαγαζί το
οποίο πουλάει έπιπλα! Αλλά να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Όλα όσα βλέπεις έχουν
κάποιο κουσούρι! Χτυπημένα, σπασμένα λίγο! Και τα πουλάνε στους εργαζόμενους τους!

Σπανός
Φαίνονται όμως μια χαρά! Είναι σε καλή κατάσταση.

Ληλίκα
Ε ναι! Τα πουλάνε σου είπα! Δεν μας τα δώρισαν!

Σπανός
Με δόσεις;

Ληλίκα
Ναι με δόσεις!

Σπανός
Ωραία!

Ληλίκα
Τι είναι ωραίο; Στην αρχή ζεις την αίσθηση ότι τα έχεις πάρει όλα έτσι τζάμπα! Μετά από
κάποιο χρόνο όμως καταλαβαίνεις ότι είσαι μέσα σε ένα μεγάλο χρέος! Η αδελφή μου
έδωσε περίπου το μισό χρονικό κέρδος της για να αποκτήσουμε αυτά τα έπιπλα!

Σπανός

Τηλεόραση δεν έχετε;

Ληλίκα
Όχι δεν πήραμε!

Σπανός
Η τηλεόραση δεν είναι απαραίτητη; Εγώ δεν μπορώ χωρίς τηλεόραση πολύ την αγαπάω!
Τα σίριαλ, οι ταινίες... τι όμορφη απασχόληση!

Ληλίκα
Ακριβώς για αυτό τον λόγο δεν έχουμε τηλεόραση. Για να μην με απασχολεί! Πρέπει να
μελετάω. Διάβασμα!

Σπανός
Ωραία! (Πηγαίνει προς την βιβλιοθήκη) Πο πο... Τι πολλά βιβλία...αυτά δεν σου
εμποδίζουν;

Ληλίκα
Απεναντίας! Με ξεκουράζουν!

Σπανός
(Πιάνει ένα βιβλίο) Η Άσπρη Φάλαινα! Τι πράγμα είναι αυτό;

Ληλίκα
Καλό βιβλίο!

Σπανός

Το διάβασες;

Ληλίκα
Γιατί το ρωτάς;

Σπανός
Χοντρό είναι βρε! Ενώ τα στοιχειά του ψιλά! Θέλει τεράστια υπομονή... θα κουράζονται
τα μάτια σου!

Ληλίκα
Όχι το διάβασα με μεγάλη ευχαρίστηση! Και κάτι ακόμα! Τρεις φορές!

Σπανός
Τρεις φορές ε;

Ληλίκα
Αν το διαβάσεις κι εσύ. Θα σου αρέσει!

Σπανός
Τι θέμα έχει;

Ληλίκα
Έναν καπετάνιο! Που ψάχνει να βρει την λευκή φάλαινα που κάποτε του είχε κόψει το
πόδι του!

Σπανός
Και; (Ακούγεται ένα σφύριγμα επί τρεις φορές)

Ληλίκα
Και! Να την σκοτώσει!

Σπανός
Δηλαδή αυτό είναι το θέμα; Αυτό γραφεί όλο κι όλο;

Ληλίκα
Ναι!

Σπανός
(Με το ζόρι σαν να ενδιαφέρεται) Περιεχόμενο έχει ε;

Ληλίκα
Δεν διαβάζεις εσύ βιβλία;

Σπανός
Ε να είμαι ειλικρινής ε; Όχι ! Δεν διαβάζω! Τα βιβλία μου φαίνονται έτσι σαν να είναι
πλαστά! Ψεύτικα βρε πως να το πω! Και βέβαια δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο για
τέτοια πράγματα! Τι λέει εδώ; Ομπλομοβ! Γκοντζαροφ! Είναι Ρώσοι αυτοί;

Ληλίκα
Πως το κατάλαβες;

Σπανός
Δεν βλέπεις τελειώνουν με `οφ`! Οφ!

Ληλίκα
Είναι ελεύθερα! Πουλιούνται παντού!

Σπανός
Κάτι λέει ο Λένιν για αυτό το βιβλίο! (Διαβάζει) Στάσου να δω! Μπορεί να είναι και
απαγορευμένο! Μη φοβάσαι! Είμαι κι εγώ! Να σου φέρω τον κατάλογο για τα
απαγορευμένα βιβλία από την αστυνομία! Θύμισε το μου! Αυτός ο Λένιν... πήρε όλα τα
εδάφη από τους εργάτες! Και που τα έδωσε; Στο κράτος! Το κράτος έγινε αφεντικό! Και οι
πολίτες σκλάβοι! Δουλεύουν σαν τα ζώα οι καημένοι! Και τα λεφτά που παίρνουν τους
φτάνουν μόνο για να χορτάσουν! Τους βάζουν και κοιμούνται με ωράριο. Όχι
παραπάνω! Όσο για να στέκονται πάνω στα πόδια τους για να μην πέσουν και πεθάνουν!
Φοβερό ε; Και οι δικοί μας λαχταρούν αυτό! Ευτυχώς που τους προλάβαμε! Εντός των
νόμων βέβαια!

Ληλίκα
Εντός τι είπες;

Σπανός
Δεν ασχολείσαι καθόλου εσύ με τέτοια πράγματα; Οι κομμουνιστές! Έτσι τους λεμέ εμείς!

Ληλίκα
Όχι όχι! Δεν έχω ελεύθερο καιρό! Έχω πολλά μαθήματα!

Σπανός
Μπράβο! Όλη η νεολαία σκέπτεται όπως εσύ! Μόνο με τα μαθήματα ασχολούνται!
Μπράβο τίποτε άλλο!

Ληλίκα
Αυτό είναι δηλαδή το καλό έτσι;

Σπανός
Και βέβαια αυτό είναι! Αχ αν έβλεπες την περίοδο μετά από την μεταπολίτευση... Όλοι οι εργάτες
και ιδιαίτερα οι μαθητές ήταν οι κώμοι, οι κόκκινοι, οι κομμουνιστές! Φανερά είτε κρυφά
λειτουργούσαν για τους κόκκινους! Η χώρα μας είχε φτάσει στην άκρη του γκρεμού! Η Ελλάδα μαζί
με όλο του τον λαό πρέπει να μας ευγνωμονεί τώρα! (Ακούγεται ένα αυτοκίνητο από έξω! Πάει να
δει.)

Ληλίκα
Τώρα όμως όλα είναι μια χαρά!

Σπανός
Όχι, όχι! Όλοι οι πουλημένοι συνεχίζουν τα ίδια, την δράση τους! Μόλις βρουν την
ευκαιρία θα ξανακάνουν την ίδια τους τη δουλειά! Βέβαια ξεχνούν ότι έχουν τελειώσει
εκείνες οι μαύρες μέρες! Γιατί μέσα σε επτά χρόνια καταφέραμε να ανθήσουνε τα μυαλά
του λαού! Η ανεπάρκεια τώρα και το κενό που έχουν οι νέοι στο μυαλό τους οφείλεται
στην εκπαίδευση! Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση! Την ημέρα που θα νιώσει η
νεολαία την πραγματική σημασία της Μεγάλης Ιδέας, τότε θα αλλάξουν πολλά
πράγματα! Μεγάλη Ιδέα!

Ληλίκα
Μεγάλη Ιδέα ε; Μπράβο!

Σπανός
Βέβαια! Η Μεγάλη Ιδέα! (Στρατιωτικοί βηματισμοί) Η άσβεστη φωτιά είναι η νεολαία! Αν
την κατευθύνεις σωστά θα σε ζεσταίνει! Αν την αφήσεις όμως αδέσποτη, θα σε κάψει!
Πρέπει να τους υποδεικνύουμε στόχους! Να δες την Πόλη την Σμύρνη... Οι πόλεις αυτές
ήταν κάποτε δίκες μας! Γιατί πάλι να μην γίνουν δίκες μας! Γιατί δεν με ακούς;

Ληλίκα
Πως; Αφού σ' ακούω με ενδιαφέρον! Και το θέμα με την Κύπρο αναστήθηκε πάλι ε;
Σπανός
Ναι ,ναι! Θα πάει καλά! Οι δικοί μας ξέρουν καλά την δουλειά τους! Έβαλαν τώρα στο
δούρειο ίππο τους αξιωματικούς, τους στρατιώτες μας! Λείαν προσεχώς όλη η Κύπρος θα
είναι δική μας! Στο δρόμο της ανεξαρτησίας το αίμα που χύθηκε δεν μπορεί να πάει
χαμένο! Δεν πίνεις εσύ!

Ληλίκα
Όχι! Πίνω. (Το ποτό το χύνει ταχτικά στην γλάστρα)

Σπανός
(Πιάνει ένα βιβλίο) Βαρβάρα Καρτλαντ! Τι βιβλίο είναι αυτό;

Ληλίκα
Ερωτικό μυθιστόρημα!

Σπανός
Ε; Πορνό;

Ληλίκα
Τι λες τώρα! Απλό μυθιστόρημα ερωτικό...

Σπανός
Ναι αυτό μου άρεσε τώρα!

Ληλίκα

Ναι! Γιατί;

Σπανός
Μόνον δυο πράγματα έχουν σημασία! Στην ζωή του ανθρώπου λέγω! Τα λεφτά! Και ο
έρωτας!

Ληλίκα
Ποιο προτιμάς εσύ;

Σπανός
Σε κάθε περίπτωση μόνον εσένα!

Ληλίκα
Αλήθεια;

Σπανός
(Πλησιάζει) Λες να είναι ψέμα; (Βροντές)

Ληλίκα
Βιάζεσαι πάλι!

Σπανός
Τρελαίνομαι μαζί σου! Είσαι τόσο ώριμη που δεν συγκρίνεσαι με τις συνομήλικες σου!

Ληλίκα
Ναι, κι εσύ με βάση την ηλικία σου ανυπόμονος! Λες και θέλεις να κάνεις την δουλειά
σου και να φύγεις!

Σπανός
Και αυτό από που το έβγαλες;

Ληλίκα
Έτσι λένε για όλους τους άντρες! Οι επιθυμίες τους είναι μέχρι να κάνουν τη δουλειά
τους!

Σπανός
Πο , πο! Δες τι πράγματα που ξέρει! Όχι μωρό μου! Εγώ δε μοιάζω με τους άλλους
άντρες!

Ληλίκα
Εύχομαι! Καβάλησες ποτέ άλογο;

Σπανός
Αυτό που ξέρω;

Ληλίκα
Ναι, άλογο!

Σπανός
Καβάλησα!

Ληλίκα

Καβάλησες όμως άλογο το όποιο δεχόταν πρώτη φορά καβαλάρη; Τέτοια ζώα είναι,
νευρικά, ατίθασα, δειλά! Μην τα τρομάξεις! Πρέπει να τα ηρεμήσεις!

Σπανός
Βρε τι πράγματα ξέρεις εσύ!

Ληλίκα
Αν του φέρεσαι σκληρά! Θα σε ρίξει από πάνω του!

Σπανός
(την δουλεύει) Και εγώ θα το καβαλήσω με τα βίας!

Ληλίκα
Ναι; Τότε το άλογο σου δείχνει την πόρτα! Του στάβλου!

Σπανός
Αν δεν βγω;

Ληλίκα
Κάποια μέρα οπωσδήποτε θα βγεις! Και τότε χάνεις την ευκαιρία να ξαναμπείς!

Σπανός
Έξυπνη απάντηση!

Ληλίκα

Κάτι που θέλω να σε ρωτήσω! Το πρωί, μόλις μπεις στο αμάξι σου, τι πρώτο κάνεις;

Σπανός
Τι κάνω ε; Κοιτάζω πρώτα το λαδί, την μπαταρία και το νερό. Και έπειτα βάζω μπρος την
μηχανή. Και περιμένω ένα λεπτό περίπου για να ζεσταθεί η μηχανή.

Ληλίκα
Και μετά βάζεις ταχύτητα, πατάς το γκάζι. Ε πες μου τώρα... Δεν είναι καλυτέρα να
περιμένουμε να ζεσταθεί η μηχανή.

Σπανός
Ερεθίζομαι μαζί σου... άτακτο διαβολάκι. (Απομακρύνοντας
Μακάρι , μακάρι, μακάρι...

Ληλίκα
Γιατί έτσι λες;

Σπανός
Να μπορούσαμε να 'μαστε πάντα μαζί!

Ληλίκα
Θα 'μαστε! Όσο διάστημα όμως θα το θέλεις εσύ!

Σπανός
Εγώ; Το θέλω πάντα!

Ληλίκα
Αυτό εξαρτάτε μόνον από 'σένα;

Σπανός
Γιατί όχι;

Ληλίκα
Αφού είσαι παντρεμένος!

Σπανός
Δεν το βλέπω σαν εμπόδιο!

Ληλίκα
Άκου! Σε πια κατάσταση βρισκόμαστε και οι δυο; Να σκεφτούμε αυτό και έπειτα να
κάνουμε την συζήτηση! (Σηκώνουν τα ποτήρια τους) Γνωριστήκαμε τυχαία! Ήσουν σε ένα
εστιατόριο! Είχες μια σιγουριά. Έδινες την εντύπωση πως δεν σε νοιάζει ο υπόλοιπος
κόσμος!

Σπανός
Με παρακολουθούσες καλά βλέπω!

Ληλίκα
Σε συμπάθησα! Από την πρώτη στιγμή που σε είδα! Είπα μονή μου να ο άνθρωπος που
ψάχνω για να βρω`... αλλά όταν είδα τη βέρα σου...

Σπανός

Είναι απλά ένα δαχτυλίδι τίποτε άλλο... που δεν το αγάπησα δεν το συνήθισα ποτέ μου!
Ένας γάμος που τον συνεχίζω με μια γυναίκα που δεν πρόκειται να την αγαπήσω ποτέ!

Ληλίκα
Αν ήμουν εγώ παντρεμένη μαζί σου! Θα σε παρακολουθούσα σαν αστυνομικός. Δεν θα
σε άφηνα να πάρεις ούτε ανάσα! Λεπτό δεν θα ήσουν μακριά μου!

Σπανός
Μα τότε πως θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου;

Ληλίκα
Θα μπορούσες, θα μπορούσες... κάθε μια ώρα θα σε τηλεφωνούσα. Θα ενοχλούσουν
αλλά θα προσπαθούσα να κάνω ότι μπορώ για να σε κάνω ακόμα πιο ευτυχισμένο. Θα
σε λάτρευα. (Ανοίγει το μαγνητόφωνο)

Σπανός
(Του αρέσει η μουσική) Τι είμαι και δεν το ξέρω βρε!

Ληλίκα
Κάτι δεν μπορώ να καταλάβω όμως! Πως παντρεύτηκες μια γυναίκα που δεν την αγαπάς;

Σπανός
Άσε μην το ρωτάς!

Ληλίκα
Όχι δεν γίνεται. Τίποτα δεν πρέπει να μένει κρυφό ανάμεσα μας!

Σπανός
Αφού δεν με δέχεσαι έτσι όπως είμαι... (Σιγή) Έναν συνάδελφο είχα. Στο ίδιο τμήμα μαζί
εργαζόμασταν. Μια μέρα η πλύση, το σιδέρωμα, το φαγητό σου μου λέει... `Έλα να σε
παντρέψουμε`... Ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερη μου. Αλλά πολύ πλούσια. Είχε τρεις
πολυκατοικίες. Τι σημασία έχει η ομορφιά. Εκείνο που μετράει είναι η ψυχική ομορφιά
και η τιμή σε μια γυναίκα. Επίσης θα με βοηθούσε να κάνω και ανώτερες σπουδές. Όσοι
βέβαια πιστεύουν μόνο σε αυτά έπρεπε να έρθουν και να με δουν στο γάμο μου! Αν
έπρεπε να βγούμε μαζί στο δρόμο και δεν ήθελα εγώ, με έπιανε από το μπράτσο μου και
δεν με άφηνε! Όταν περπατούσε μαζί μου παρακαλούσα να ανοίξει η γη και να πέσω
μέσα! Όταν έπιανε το χέρι μου ντρεπόμουν! Μια μέρα ένας φίλος μου μόλις είχαμε
παντρευτεί ` τι νέα που είναι η μάνα σου!` μου είπε! Δεν μπόρεσα να του το πω! Για να
είμαι ειλικρινής, είναι βέβαια τίμια γυναίκα! Άλλο βέβαια ότι είναι καταδικασμένη να
μένει τίμια! Έχει την ατυχία να μην την προσέχει κανένας άντρας!

Ληλίκα
Εμένα βέβαια με θέλεις επειδή είμαι όμορφη!

Σπανός
Όοοχι! Μαζί μπορούμε και συζητούμε, μπορούμε και...

Ληλίκα
Μετά;

Σπανός
Μετά ήρθε στον κόσμο ο γιος μου! Ο γιος μου... (Σιγή) Μα και πάλι ήταν αδύνατο να
μπορέσω να συμπαθήσω την γυναίκα μου! Τι να κάνω; Δόθηκα εγκάρδιος στη δουλειά
μου. Είχα και την άνεση να μπαινοβγαίνω άνετα στα μπαρ στις δισκοθήκες στα κέντρα
λόγο του επαγγέλματος μου! Είχα σχέσεις με μπαργούμαν... όμως τον γιο μου πολύ τον
αγαπούσα! Σύντομα συνήρθα. Αξιοποίησα τη δυνατότητα ανώτερων σπουδών. Για να
καταλάβεις άνετα, με τον γάμο αυτό απέχτησα ένα γιο και τη σημερινή μου θέση!

Ληλίκα
Ναι αλλά δεν εκτελείς τις υποχρεώσεις σου. Αυτές που σου επιβάλει ο γάμος! Συνεχίζεις
να βγαίνεις έξω!

Σπανός
Ε τόσο θα γίνει. Και σήμερα για να μπορέσουμε να είμαστε μαζί είπα ότι έχω υπηρεσία!

Ληλίκα
Υστέρα από τόσα που μου είπες! Τώρα σε συμπαθώ ακόμα πιο πολύ! Πίστεψε με! Κοιτά
εγώ ακόμα σπουδάζω... Πάντα με την βοήθεια της αδελφής μου βέβαια. Ξέρω το τι θέλω.
Είμαι λογικός άνθρωπος! Πραγματικά μου αρέσεις... μάλλον σ' αγαπώ. Χωρίς να
περιμένω κανένα αντάλλαγμα. Θέλω κάπου κάπου να συναντιόμαστε... θα σου ζητούσα
όμως κάτι!

Σπανός
Πες το...

Ληλίκα
Θέλω να είσαι πάντα σωστός απέναντι μου.

Σπανός
Δεν είμαι;

Ληλίκα
Δεν θέλω να κρύβεις τίποτα! Να μην αλλάζεις τον εαυτό σου για να μπορείς να είσαι
διπλά μου...

Σπανός

Και τι σου έκρυψα;

Ληλίκα
Δε λέω ότι μου έκρυψες!

Σπανός
Τότε;

Ληλίκα
Θέλω να με δική σου! Αλλά δεν θέλω να χαλάσω την ζωή σου! Με καταλαβαίνεις;

Σπανός
Ναι!

Ληλίκα
Να μην μάθει κάνεις την σχέση μας. Δεν χρειάζεται! Μην το παινευτούμε σε κανέναν!

Σπανός
Μα βέβαια. Και σε ποιον να το πούμε;

Ληλίκα
Και κάτι σε παρακαλώ. Μην με κακό χαρακτηρίσεις!

Σπανός
Δεν σε κατάλαβα;

Ληλίκα
Σε γνώρισα μόνο πριν από μια εβδομάδα. Μετά από την τρίτη μας συνάντηση σε κάλεσα
σπίτι μου. Δεν είμαι πουτάνα! Δεν θέλω να σκεφτείς κάτι τέτοιο!

Σπανός
Όχι! Ποτέ! Εγώ επέμενα να έρθω στο σπίτι σου!

Ληλίκα
Να αλλά την ευκαιρία... εγώ σου την έδωσα!

Σπανός
Δε κατάλαβα;

Ληλίκα
Δεν ήξερες ότι θα λείπει η αδελφή μου... ότι θα είμαστε μόνοι! Ντρέπομαι!

Σπανός
Μα δεν ήταν δυνατό να πάμε σε ξενοδοχείο! Κάποιος γνωστός θα μπορούσε να μας δει!
Εγώ επέμενα! Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να αισθάνεσαι άσχημα! Μην έχεις τύψεις
για τίποτα!

Ληλίκα
Σωστά! Για τίποτα...

Σπανός
Έτσι μπράβο. Να το ξέρεις! Εγώ δεν νιώθω τύψεις!

Ληλίκα
Αλήθεια;

Σπανός
Μα βέβαια! Γιατί ήρθαμε στον κόσμο; Για να νιώθουμε ενοχές; Τύψεις; Όχι ρε! Τότε όλη η
ανθρωπότητα θα έπρεπε να αισθάνεται έτσι! Πες μου ποιος άνθρωπος δεν έχει
μετανιώσει για κάτι που έκανε! Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος; Κάπου το διάβασα...
(Σκέφτεται να το θυμηθεί αλλά δε το θυμάται) `Αν για οποιοδήποτε λάθος του ο
άνθρωπος ένιωθε ένοχος σε όλη του τη ζωή, όλη η ανθρωπότητα θα έπρεπε μέχρι τώρα
να υποφέρει` λέει ο συγγραφέας. Ο άνθρωπος μετά από κάθε του κακό δικό του η όχι
δεν προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία; Για τον εαυτό του; Για να ραχατέψει; Οι έννοιες,
οι αντιλήψεις, όλα με τον καιρό αλλάζουν! Ο κόσμος που ζούμε σήμερα είναι τόσο
αλλιώτικος που κάτι που είναι σωστό για σήμερα μπορεί να είναι αύριο λάθος! Και το
αντίθετο βέβαια! Τότε πες μου σε παρακαλώ! Για πιο λόγο πρέπει να νιώθουμε ένοχοι;

Ληλίκα
Νομίζω ότι πριν λίγο μου είπες ψέματα; Έτσι φαίνεται!

Σπανός
ψέμα; Γιατί;

Ληλίκα
Είπες ότι δεν διαβάζεις! Απεναντίας, μου φαίνεται ότι διαβάζεις πολύ!

Σπανός
Εγώ; (Αρπάζει μια εφημερίδα). Ακόμα και της εφημερίδες τις διαβάζω λόγο καθήκοντος!
(Ξεφυλλίζει την εφημερίδα απότομα και τη σχίζει) τι να διαβάσω; Γιατί να διαβάσω; Αυτά
που δημοσιεύονται είναι μονόπλευρα πράγματα! Γιατί σου φάνηκε πως διαβάζω πολύ;
Πως σου ήρθε αυτή η ιδέα;

Ληλίκα
Δεν ξέρω! Μα τόσο όμορφα που μιλάς...

Σπανός
Μα σου είπα κι εγώ ότι είμαι 45 ετών!

Ληλίκα
Μόλις σε πρωτοείδα! Είχα καταλάβει τι είδους άντρας που είσαι!

Σπανός
Εγώ όμως δεν είχα προσέξει καθόλου!

Ληλίκα
(Πειραγμένη) Τι θες να πεις τώρα; Δεν είμαι εγώ ελκυστική;

Σπανός
(Εγκάρδια) Όχι δεν λέγω αυτό! Ακριβώς το αντίθετο! Είσαι πολύ όμορφη! (Συγκινείτε)
Είσαι η ομορφότερη κοπέλα που έχω δει μέχρι τώρα!

Ληλίκα
(Καταλαβαίνει ότι θέλει να την ακουμπήσει) Γιατί δεν πίνεις;

Σπανός
Είσαι πολύ ελκυστική! (Πίνει) Είσαι πολύ ωραία...

Ληλίκα
(Γεμίζει πάλι το ποτήρι του) Θέλω να μεθύσεις... Τότε θα με δεις ολόγυμνη!

Σπανός
Μα σε τι θα ωφελήσει αυτό;

Ληλίκα
(Κάνει πως ντρέπεται) Παραείμαι δειλή!

Σπανός
Γιατί; Μα δε σου λείπει τίποτα!

Ληλίκα
Το παιχνίδι που παίζουμε δεν σου αρέσει;

Σπανός
Ποιο παιχνίδι;

Ληλίκα
Δε σου αρέσω;

Σπανός
Παιχνίδι είπες! Τι σημαίνει αυτό;

Ληλίκα
Λέγε μου ασταμάτητα πως σου αρέσω πολύ!

Σπανός
Μα το λέγω συνεχώς! Είπες παίζουμε...
Ληλίκα
Ναι... η σχέση μας αυτή είναι σαν ένα όμορφο παιχνίδι! Σαν ένα όνειρο... τι ωραίο
πράγμα το να είμαι μαζί σου... (Τον πιάνει από το χέρι) Δεν θα χορέψεις μαζί μου;
(Χορεύουν... ο Σπανός προσπαθεί να την μιμηθεί διότι δεν τα καταφέρνει)

Σπανός
Είσαι πολύ όμορφη!

Ληλίκα
Έτσι λες ε;

Σπανός
Πάρα πολύ όμορφη!

Ληλίκα
Τι σου αρέσει περισσότερο σε μένα;

Σπανός
Η μύτη σου... τα χείλη σου... τα μάτια σου... τα πόδια σου...

Ληλίκα
Αχχ... Ποιος ξέρει σε πόσες γυναίκες έχεις πει τα ίδια λογία!

Σπανός
(Με ειλικρίνεια) Όχι δεν γνώρισα άλλη κοπέλα όπως εσύ μέχρι τώρα!

Ληλίκα
Δεν απάντησες την ερώτηση μου!

Σπανός
Παράτα όλες τις ερωτήσεις! Όλες...

Ληλίκα
(Παίζει τη ζηλιάρα) Πως μιλάς έτσι για τις γυναίκες που σχετίστηκες;

Σπανός
Χορεύτριες δεύτερης κατηγορίας, τραγουδίστριες πέμπτης κατηγορίας... Παράτα τες!
Όλες μαζί είναι τα λάθη της ζωής μου, όπως και η γυναίκα μου!

Ληλίκα
Μη μου αναφέρεις τη γυναίκα σου! Με εκνευρίζει! Μόνο και μόνο διότι πικραίνει εσένα!
Κατάλαβες! Κακότυχε σύντροφε μου... εδώ δίπλα σου νιώθω σιγουριά! Είσαι πολύ
δυνατός! Άντρας...

Σπανός
Πες μου `άντρα μου`!

Ληλίκα

Άντρα μου!

Σπανός
Πες το όνομα μου. Το όνομα μου!

Ληλίκα
Σπανέ!

Σπανός
Ακόμη μια, ακόμη μια!

Ληλίκα
Σπανέ...Σπανέ... Σπανέ... Ααχχχ... Άφησε με πια! Θα με σπάσεις τα κόκκαλα!

Σπανός
Μαζί σου νιώθω έναν υπέροχο ενθουσιασμό! Και... άντε πια...

Ληλίκα
(Ξεφεύγει) μα δεν θα βγάλεις το σακάκι σου;

Σπανός
Το σακάκι μου;

Ληλίκα
Μα έχεις ιδρώσει φοβερά! (Του βγάζει το σακάκι και δήθεν τυχαία βρίσκει το όπλο του
κάτω από την μασχάλη του τυχαία!) Αυτό;

Σπανός
Σε ενοχλεί;

Ληλίκα
Αυτό το κρύο πράγμα ανάμεσα μας δεν το θέλω!
(Ο Σπανός βγάζει το όπλο του)

Ληλίκα
Είναι γεμάτο;

Σπανός
Αν ήταν άδειο τι να το κουβαλάω;

Ληλίκα
Όχι δε μπορώ. Πολύ τα φοβάμαι τα όπλα!

Σπανός
(το στρέφει προς εκείνην) φοβάσαι πολύ;

Ληλίκα
Έλα μακριά από δω!
(Από έξω βροντές)

Σπανός

Απόψε ήρθα δίπλα σου για να σε σκοτώσω!

Ληλίκα
Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ!

Σπανός
Όχι όμως με το όπλο μου! Με άλλον τρόπο στο κρεβάτι! Φοβήθηκες στα αλήθεια; Έλα
σύνελθε! Τι έπαθες;

Ληλίκα
Τίποτα!

Σπανός
Το ξέρεις; Είμαι τρομερός σκοπευτής! Δεν παινεύομαι! Αλλά πραγματικά βρίσκω το
στόχο! Πρέπει όμως να βρίσκεσαι σε κανονική απόσταση!

Ληλίκα
Δεν το ήξερα!

Σπανός
Τι ευχαριστίες, ευχαριστίες, ευχαριστίες... και τη παράσημα... παράσημα... παράσημα!

Ληλίκα
Είναι πολύ φυσικό αυτό! Εδώ και είκοσι πέντε χρόνια το κρατάς!

Σπανός
Άντε βάλε αυτό το ποτήρι αντίκρυ μου!

Ληλίκα
Και τι θα γίνει;

Σπανός
Άκουσε! Τριγύρω την ησυχία... όταν ερχόμουν δεν είδα ούτε ένα φως! Θα το κομματιάσω
με μια βολή!

Ληλίκα
Τρελάθηκες;

Σπανός
Άντε! Με μια βολή και πάει! Δεν θα το ακούσει κανένας!

Ληλίκα
Όχι, σίγουρα τρελάθηκες!

Σπανός
Έλα γιατί με χαλάς τη διάθεση μου;

Ληλίκα
Ρεζίλι θα γίνουμε! Μην πίνεις άλλο! Μέθυσες! Έτσι φαίνεται!

Σπανός
Δεν είμαι μεθυσμένος!

Ληλίκα
Είσαι!

Σπανός
Όχι εγώ δεν μεθώ εύκολα!

Ληλίκα
(Απλώνει το ποτήρι) Ωραία. Συνέχισε τότε! (Ο Σπανός στρέφει το πιστόλι του στο ποτήρι
που απλώνει η Ληλίκα. Αυτή του κατεβάζει το χέρι. )

Σπανός
Δωσ' μου αγγελούδι μου! Ότι μου δίνεις εσύ! Το πίνω!

Ληλίκα
(Κάνει πως πίνει) σκότωσες ποτέ κάποιον; Δηλαδή λόγο του επαγγέλματος σου!

Σπανός
Πιθανό...

Ληλίκα
Δεν είσαι σίγουρος; Γιατί λες πιθανό;

Σπανός

Σκέψου έναν γιατρό! Κάνει μια εγχείριση... ποιος είναι ο σκοπός του; Να ζήσει, να
γιατρευτεί ο άρρωστος! Έτσι δεν είναι; Και τελικά μετά από όλες τις προσπάθειες
πεθαίνει ο άρρωστος. Τι λες; Τον σκότωσε ο γιατρός;

Ληλίκα
Αν όμως το θέλει πραγματικά!

Σπανός
Κανένας γιατρός δεν σκοτώνει τον άρρωστο του!

Ληλίκα
Έτσι λες;

Σπανός
Ναι δεν τον σκοτώνει! Κανένας γιατρός μέχρι τώρα δε σκότωσε θεληματικά άρρωστο του
που τραυματίστηκε από σφαίρα η σε τροχαίο δυστύχημα. Στάσου. Μονάχα αν ο
άρρωστος βέβαια ξεσηκωθεί να σκοτώσει τον γιατρό, αυτό βέβαια αλλάζει όλο το
πράγμα!

Ληλίκα
Δηλαδή αν ο γιατρός υποψιαστεί ότι ο άρρωστος θα τον σκοτώσει και προλάβει αυτός
πρώτα να ξεκάνει τον άρρωστο, τότε λες ότι όλα είναι ομαλά, έτσι;

Σπανός
Ναι αλλά δεν φτάνει η υποψία! Πρέπει να είναι σίγουρος!

Ληλίκα
Ωραία! Ο άρρωστος αν υποψιαστεί όμως; Τότε τι γίνεται;

Σπανός
Δεν κατάλαβα;

Ληλίκα
Ο άρρωστος, αν καταλάβει ότι ο γιατρός του θα τον σκοτώσει! Τότε τι γίνεται; Αν
αμυνθεί;

Σπανός
Και τότε ακόμη δεν θα σταθεί τυχερός! Γιατί ο γιατρός ξέρει καλυτέρα από τον κάθε
πολίτη να σώσει η να σκοτώσει τον άρρωστο του!

Ληλίκα
Και τότε ο δράστης δεν θα έχει τύψεις ε; Ούτε λόγος για αυτό! Η πράξη αυτή δεν
θεωρείται δολοφονία! Αυτό εννοείς!

Σπανός
Μα από που το βγάζεις αυτό;

Ληλίκα
Απλά συζητάμε!

Σπανός
Όχι φτάνει! Τα βαρέθηκα όλα αυτά τα θέματα. Έχουν να πουν τόσα και τόσα ένας άντρας
και μια γυναίκα. Όχι μην πεθαίνεις, μη σκοτώνεις... η πολιτική όλα αυτά άντε ας μείνουν
μακριά από μας! (Σκέφτεται) Μπορεί να θέλεις να μάθεις αν έχω σκοτώσει ή όχι
άνθρωπο! Αφού βρίσκομαι τώρα σε ασφάλεια, υπήρξαν φυσικά φορές που δεν
κατάφερα να σώσω τον ένοχο! Έξαλλου δεν είναι καθόλου δικό μου πρόβλημα, αν δεν
καταφέρουν να μείνουν στη ζωή οι παράνομοι και οι επαναστάτες! Γιατί αυτοί μόνοι

τους χάραξαν αυτό τον δρόμο. Θα πρέπει τώρα μόνοι τους να υποστούν τις συνέπειες
των πράξεων τους. Έτσι δεν είναι! Τέλος! Δεν θέλω να συζητήσω άλλο αυτά τα θέματα!
(Την πιάνει από το χέρι της, την σηκώνει και αρχίζουν να χορεύουν)

Ληλίκα
Βιάζεσαι πάλι!

Σπανός
Όχι δα!
Ληλίκα
Όλη η νύχτα δική μας δεν είναι;

Σπανός
Δική μας!

Ληλίκα
Με τρικλίζεις, θα με ρίξεις κάτω!

Σπανός
Όχι δε σε ρίχνω!

Ληλίκα
Αχ το πόδι που.

Σπανός
Σε πόνεσα;

Ληλίκα
Ναι. Λίγο!

Σπανός
(Την καθίζει σε μια πολυθρόνα προσέχτηκα) Εγώ δεν τα καταφέρνω στο χορό. Σε όλη μου
τη ζωή δυο η τρεις φορές έχω χορέψει! Πρώτη φορά στη νύχτα του γάμου μου! Έτσι δεν
είναι. Οι νιόπαντροι ανοίγουν το χορό! Ε κι εμείς εφαρμόσαμε το έθιμο! Τώρα άκουγε
προσέχτηκα! Στο γάμο αν η γυναίκα πατήσει το πόδι του άντρα της , σε όλη τη ζωή θα τον
εξουσιάζει! Έτσι λένε! Και καταλαβαίνεις. Έτσι έγινε! Αλλά στην πραγματικότητα δεν το
πάτησε, το ζούλισε με αφάνισε! Γιατί; Για να εξουσιάζει σε όλη της την ζωή! Αλλά
γελάστηκε! Βλέπεις. Τώρα πάλι είμαι σε υπηρεσία. Από εδώ και μπρος κάθε βράδυ θα
έχω υπηρεσία! Θα έρχομαι σε εσένα!

Ληλίκα
Και η γυναίκα σου αν καταλάβει ότι δεν είσαι στην δουλειά;

Σπανός
Όχι δεν μπορεί!

Ληλίκα
Γιατί, αν τηλεφωνήσει στο γραφείο;

Σπανός
Βραδινή ώρα!

Ληλίκα
Γιατί όχι; Ξέρω 'γω... αν αρρωστήσει;

Σπανός

Δεν αρρωσταίνει! Ούτε αρρωσταίνει ούτε πεθαίνει αυτή! Κανένα σκατό δεν παθαίνει!

Ληλίκα
Κι ο γιος σου;

Σπανός
Ο γιος μου τι;
Ληλίκα
Τις νύχτες δεν έρχεται στο σπίτι;

Σπανός
Έρχεται βέβαια! Κάθε νύχτα σπίτι του είναι! Γιατί ρωτάς;

Ληλίκα
Σου μοιάζει ο γιος σου;

Σπανός
(Βγάζει τη φωτογραφία από το πορτοφόλι του) Πάρε και δες!

Ληλίκα
(Την παίρνει και σηκώνεται) Ομορφόπαιδο!

Σπανός
Μοιάζουμε;

Ληλίκα

Ίδιος! Έχει πολλές φιλενάδες;

Σπανός
Ο γιος μου! Ένα είναι το παιδί μου!

Ληλίκα
Αγαπάει τα κοριτσόπουλα;
Σπανός
Δεν ξέρω! Εμείς, σα μπαμπάς και γιος έχουμε κάποια απόσταση σε τέτοια θέματα!
Μπορεί να ναι είτε όχι! Μπορεί να έχει κάποια σχέση με μια κοπέλα! Γιατί τα ρωτάς
αυτά;

Ληλίκα
(Δίνει τη φωτογραφία)
Φαίνεται σοβαρό παιδί ο γιος σου! Ωραίο πράγμα να είσαι μπαμπάς ενός τέτοιου
παιδιού!

Σπανός
Ναι! Ξέρει καλά να διαλέγει τους φίλους του! Κι είναι επίσης πολύ κάλος μαθητής!
(Προσπαθεί να τη φιλήσει)

Ληλίκα
Ας πούμε ότι απόψε ο γιος σου δεν πήγε στο σπίτι! Τι θα κάνει η γυναίκα σου!

Σπανός
Είσαι πολύ διαφορετική κοπέλα. Δεν συγκρίνεσαι καθόλου με τις άλλες...

Ληλίκα

Δεν με απάντησες!

Σπανός
Σε τι;

Ληλίκα
Δε με ακούς;

Σπανός
Σε ακούω!

Ληλίκα
Τότε απάντησε την ερώτηση μου!

Σπανός
Τι είχες ρωτήσει;

Ληλίκα
Τι θα έκανε η γυναίκα σου αν σήμερα το βράδυ ο γιος σου δεν πήγαινε στο σπίτι!

Σπανός
Ναι. Συνέχεια η ίδια ερώτηση!

Ληλίκα
Καλά ας υποθέσουμε ότι δεν πήγε! Η γυναίκα σου δεν θα σου τηλεφωνούσε στο
γραφείο σου! Και αν δε σε έβρισκε, τι θα έκανε; Θα μάθαινε ότι δεν είσαι στην υπηρεσία!
Και φυσικά θα άρχιζε να ψυλλιάζεται! Έτσι δεν είναι;

Σπανός
Πως σε έπιασε τώρα να σκέφτεσαι τον γιο μου; Τι γυναίκα μου; Αφού είμαστε εδώ. Οι
δυο μας μοναχά! Πολύ δουλεύει η φαντασία σου! Να σου πω και κάτι! Εσύ θα γινόσουν
πολύ καλή αστυνομικός!

Ληλίκα
Γιατί;

Σπανός
Διότι σκέφτεσαι απίθανα, ανύπαρκτα πράγματα!

Ληλίκα
(Ανεβάζει τη φωνή της μουσικής) Ωραία αλλάζουμε το θέμα! (Ξεκουμπώνει το πουκάμισο
του) Το σώμα σου δε χάλασε καθόλου! (Αποτραβιέται, τον κοιτάζει από μακριά) Σαν
άγαλμα είσαι! Άσε με να σε καμαρώσω από μακριά... (Ο Σπανός ρουφά μέσα την κοιλιά
του, θέλει να φάνει ωραιότερος)

Ληλίκα
Ξάπλωσε εκεί! Μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σου!

Σπανός
Γιατί;

Ληλίκα
(Κάνει πως ντρέπεται) Θέλω να γδυθώ άνετα!

Σπανός

Γιατί ντρέπεσαι; Κανένας λόγος! Αφού θέλω να σε βλέπω!

Ληλίκα
Ναι βέβαια να με βλέπεις! Αλλά σε λίγο! Τώρα μη με κοιτάς σε παρακαλώ! (Ο Σπανός
γυρίζει την πλάτη του. Η Ληλίκα καταλαβαίνει ότι είναι μεθυσμένος, παίρνει το πιστόλι
του. Το κρατεί αρχάρια) Μη με κοιτάς. Όχι μη με κοιτάς! (Πλησιάζει με τρόπο στην πόρτα
του υπνοδωματίου) Μην κοιτάς! (Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Τζέλικα, κρατάει ένα
όπλο. Η Τζέλικα σταματάει τη μουσική. Ο Σπανός στρέφει το κεφάλι του να δει)

Τζέλικα
Σήκω πάνω!

Σπανός
Τι γίνεται;

Τζέλικα
Σήκω πάνω σου είπα!

Σπανός
Η αδελφή σου είναι;

Ληλίκα
Ναι!

Σπανός
Τι τρέχει!

Τζέλικα

Ξέρεις τι κρατώ στο χέρι μου, δεν είναι; Ξέρεις καλά πως και τα περίστροφα με
σιγαστήρα κάνουν τη δουλειά τους! Ναι και πολύ αθόρυβα! Το ξέρεις αυτό;

Σπανός
Μα τι θέλει να κάνει;

Τζέλικα
Σε λίγο θα δεις! Δεν είμαι τέλειος σκοπευτής όπως εσύ, μα μπορώ πολύ καλά ακόμα και
από μακριά να διαλύσω το μυαλό σου. Λοιπόν να θυμάσαι αυτή την συμβουλή μου και
ξεκινά να κάνεις αυτά που θα σου λέγω εγώ!

Σπανός
Μα δεν είχα κανέναν κακό σκοπό...

Τζέλικα
Α δεν έχεις κανένα κακό σκοπό ε;

Σπανός
Ναι δεν έχω... εμείς εδώ...

Τζέλικα
Ωραία! Θα δούμε σε λίγο! Αν ξεσηκωθείς να κάνεις κάποιο λάθος, χάθηκες! Θα διαλύσω
τα μυαλά σου. Να το ξέρεις!

Σπανός
(Προσπαθεί να θυμηθεί τη φωνή της) Η φωνή αυτή! Η φωνή σου...

Τζέλικα
Γύρνα πίσω! Γύρνα σου είπα! Σήκω πάνω! Σήκω επάνω σου είπα! Περπάτα! Περπάτα σου
είπα! Προχώρα. Πρόσεχε μην κάνεις κανένα λάθος! Μην κάνεις άλλο βήμα. Άκου αυτά
που σου λέω! Σήκωσε την θήκη! Σήκωσε την! (Ο Σπανός σηκώνει την θήκη των
εφημερίδων. Βλέπει τις αλυσίδες. Αφήνει τη θήκη που κρατάει) Δέσε τα πόδια σου με τις
αλυσίδες. Άντε πιο γρήγορα. Μη τυχόν και κάνεις κάποιο λάθος! Χωρίς αμφιβολία θα
διαλύσω τα μυαλά σου! Κάνε γρήγορα... μη χασομεράς. Δέσου. Άντε δέσου καλά! Άντε!

(Ο Σπανός για μια στιγμή κοντοστέκεται. Κάνει πως σκέπτεται να επιτεθεί! Η Τζέλικα
πυροβολεί)

Σπανός
Τι γίνεται;

Τζέλικα
Δεν πυροβόλησα για να σε πετύχω! Μα αν συνεχίσεις το χασομέρι, θα σε ξεκάνω! Έχε το
υπόψη! Ορκίζομαι θα το κάνω! Θα σε σκοτώσω! Δέσε τα πόδια σου! Δέσε τα πόδια σου
είπα! (Δένει τα πόδια του) Κλείσε την κλειδαριά... πίεσε την θα κλείσει... πίεσε την σου
λέω! Πίεσε την! (Η Ληλίκα πλησιάζει στον Σπανό από πίσω του. Αυτός απλώνει τα χεριά
του στην κλειδαριά. Σε κάποια στιγμή πιάνει την κοπέλα από τα μαλλιά! Κατεβάζει σίγα
σίγα το χέρι του στον λαιμό της! Την τραβά προς εκείνον.)

Σπανός
Τι είναι βρε; Ε τι γίνεται να πάρει ο διάολος! Τι κάνεις εσύ; Τι κάνεις; Τι κάνεις; Τι τρέχει;
Τι γίνεται; Είσαι τρελή; (Η Τζέλικα τα έχει χάσει, δεν ξέρει τι να κάνει. Κρατάει ακόμα το
πιστόλι) Άκου τώρα εγώ τι θα σου πω! Μην ξεσηκωθείς να πυροβολήσεις! Αν κάνεις ένα
παραμικρό λάθος, θα στραγγαλίσω την αδελφή σου. Κατάλαβες. Άφησε το όπλο σου
κάτω. Άφησε το. Να μιλήσουμε. (Η Τζέλικα κρατάει το πιστόλι. Ο Σπανός αρχίζει να
σφίγγει το λαιμό της.) Κατάλαβα. Νομίζεις ότι αστειεύομαι. Είσαι χαζή! Κοίτα θα
σκοτώσεις την αδελφή σου. Άφησε το όπλο σου!

Τζέλικα

Το άφησα! Ηρέμησε!

Σπανός
Τι γίνεται; Γιατί με αλυσόδεσες;

Τζέλικα
Η Ληλίκα είναι αδελφή μου!
Σπανός
Μα το ξέρω! Ήρθα σπίτι γιατί με κάλεσε! Και δεν ήξερα ότι είσαι κι εσύ εδώ! Δεν έχω
κανένα κακό σκοπό! Ήπιαμε λίγο! Τόσο μόνο! Τίποτα άλλο! Μου αρέσει η αδελφή σου!
Και μάλιστα, την αγαπάω! Ναι! Την αγαπάω! Γιατί να μην την αγαπήσω; Την αγαπώ!
Άνοιξε τώρα τις αλυσίδες. Άνοιξε τες! Άνοιξε τες! Είναι ένοχη που την αγαπώ;

Τζέλικα
(Συνέρχεται) Μα εσύ είσαι παντρεμένος!

Σπανός
Και τι έγινε; Είμαι ο πρώτος παντρεμένος άντρας στον κόσμο που έχει σχέση με μια νέα
κοπέλα; Άνοιξε τις κλειδαριές!

Τζέλικα
Δεν σου φαίνεται φυσικό που θέλω να προστατέψω την αδελφή μου;

Σπανός
Ναι! Είναι φυσικό βέβαια! Άνοιξε τις κλειδαριές! Να μιλήσουμε πιο ελεύθερα! Έχω
αποφασίσει να χωρίσω από την γυναίκα μου! Καταλαβαίνεις! Τώρα, αμέσως θα φύγω...
άνοιξε τις κλειδαριές. Θα ντυθώ και θα φύγω. Με ακούς; Γιατί δεν απαντάς; Άνοιξε τες
σου λέω! Άνοιξε τες... εκνευρίζομαι! Θα την πνίξω, άνοιξε τες...

Τζέλικα
Αυτό μη μου το ζητάς! Να μιλήσουμε έτσι, είναι καλύτερα.

Σπανός
Ότι θέλει ας γίνει! Της σφίγγω το λαιμό... είναι ζήτημα μιας στιγμής! Βλέπεις είμαι
δυνατότερος!

Τζέλικα
Αν το τολμήσεις δεν πρόκειται να βγεις ζωντανός από αυτό το σπίτι! Το καταλαβαίνεις;
(Ακούει ότι βογγάει η αδελφή της) θα σε λιανίσω με το μαχαίρι της κουζίνας! Μην τη
σφίγγεις... μη τη σφίγγεις!

Σπανός
(Χαλαρώνει) Αν δεν θέλεις το κακό της άφησε με! Πρέπει να με αφήσεις! Το
καταλαβαίνεις;

Τζέλικα
Καταλαβαίνω!

Σπανός
Θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο σκοπός σου! Οι αλυσίδες αυτές; Πως είναι έτσι όλα
προσχεδιασμένα; Άφησε με να χωρίσουμε φιλικά!

Τζέλικα
Θα σε αφήσω! Μονάχα, δεν θα ξανασυναντηθείς με την αδελφή μου!

Σπανός
Εντάξει, εντάξει! Δε θα συναντηθούμε...

Τζέλικα
Μέχρι να χωρίσεις από τη γυναίκα σου, δε θα συναντηθείτε!

Σπανός
Ναι, δε θα συναντηθούμε!

Τζέλικα
Θα φύγεις αμέσως από εδώ!

Σπανός
Ωραία, θα φύγω...

Τζέλικα
Μου δίνεις το λόγο σου;

Σπανός
Ναι, ναι, σου δίνω τον λόγο μου!

Τζέλικα
Αντρικός λόγος!

Σπανός
Σου ορκίζομαι θα φύγω αμέσως... (Η Τζέλικα αφήνει το όπλο της πάνω στο τραπέζι.
Βγάζει τα κλειδιά της. Ο Σπανός πείθεται)

Τζέλικα
Αν μου επιτεθείς;

Σπανός
Πότε;

Τζέλικα
Μόλις σε αφήσω!

Σπανός
Κοίτα σου ορκίζομαι! Δεν θα κάνω τίποτα! Θα αφήσω την αδελφή σου και θα φύγω
αμέσως! Πίστεψε με!

Τζέλικα
Ναι αλλά πως μπορώ να σε πιστέψω;

Σπανός
Δεν υπάρχει άλλη λύση και για τους δυο μας... θέλεις μήπως να πεθάνει η αδελφή σου;

Τζέλικα
Όχι!

Σπανός
Τότε θα με αφήσεις ελεύθερο! Είναι υποχρέωση σου! Έτσι θα λυθεί και αυτό το ζήτημα!
Ξέρεις εσύ άλλη λύση; Πες την!

Τζέλικα
Όχι δεν ξέρω!

Σπανός
Κοίτα δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανείς επειδή θέλεις να σώσεις την αδελφή σου!
Φαίνεσαι καλό κορίτσι! Κοίτα και εγώ δεν είμαι κακός άνθρωπος! Τι ωραία που είναι τα
έπιπλα σας... κορίτσι με γούστο είπα για ‘σένα. Ήθελα να γνωριστούμε κιόλας!
Η αδελφή σου μου είπε να μη βιαστώ. Στο εστιατόριο δεν είχαμε κουβεντιάσει; (Η Ληλίκα
γνέφει σαν να λέει `ναι`)

Τζέλικα
Λες ότι την αγαπάς, μα και λες ότι μπορείς να τη σκοτώσεις ε; Δεν αντιφάσκεις με αυτό;
Τι είδους αγάπη είναι αυτή;

Σπανός
Δεν αντιφάσκω! Είναι πολύ παράξενη κατάσταση αυτή. Άφησε με πρώτα ελεύθερο!

Τζέλικα
(Κάνει πως πείθεται) Έχεις δίκιο. Είμαι υποχρεωμένη να σε πιστέψω! Έξαλλου είσαι και
παντρεμένος! Αν αναφέρεις τα πράγματα που συνέβηκαν εδώ κάπου και σε κάποιους,
τότε κι εγώ θα βρω τον τρόπο να βρω την γυναίκα σου για να τις πω και εγώ τα δικά μου!
Την σχέση σου με την αδελφή μου! (Η Τζέλικα πλησιάζει. Κάνει πως δίνει το κλειδί στην
Ληλίκα. Ο Σπανός εξακολουθεί να την κρατά μα χαλαρώνει λίγο. Ξαφνικά τραβά την
αδελφή της και την ελευθερώνει. Ο Σπανός σοκαρισμένος)

Τζέλικα
Πρόστυχε! (Τον φτύνει.) Από αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι υπό κράτηση! Σκύλε! Δεν με
γνώρισες;

Σπανός

Δε σε γνώρισα!

Τζέλικα
Καλύτερα... τώρα πια θα με γνωρίσεις! (Η Τζέλικα βγάζει την περούκα της) Ακόμη δε με
γνώρισες; (Βγάζει τα γυαλιά της) κοίταξε με καλά... τώρα;

Σπανός
(Κεραυνόπληχτος) Τζέλικα!

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
(Ο Σπανός είναι αλυσοδεμένος. Και τα δυο του τα χέρια ακίνητα στις άκρες έχουν
χειροπέδες! Μελανιασμένο το πρόσωπο του. Η Τζέλικα δεν φαίνεται. Ακούγεται θόρυβος
ενός ελικοπτέρου. Ο Σπανός συνέρχεται.)

Σπανός
Που είναι;

Ληλίκα
Στο δωμάτιο.

Σπανός
Και τι κάνει;

Ληλίκα
Δεν ξέρω.

Σπανός
Είσαι συνένοχος! Θα το ξέρεις! Τι θα μου κάνει;

Ληλίκα
Δεν ξέρω σου λέω!

Σπανός
Σε εκμεταλλεύτηκε!

Ληλίκα
Ήμουν υποχρεωμένη να κάνω αυτό που μου ζήτησε.

Σπανός
Σωστά! Έπρεπε να με εξαπατήσεις!

Ληλίκα
Έκανα αυτό που έπρεπε!

Σπανός
Μπράβο. Αποφεύγεις να με κοιτάς πια όταν μιλάς!

Ληλίκα
Όοοχι...

Σπανός
Ωραία. Να ξέρεις ότι αυτό που κανείς τώρα ονομάζεται `ενοχή`!
Ληλίκα
Ναι, το ξέρω...

Σπανός
Γιατί είσαι συνεργός τότε;

Ληλίκα
Είσαι ένοχος!

Σπανός
Δεν είμαι! Πίστεψε με!

Ληλίκα
Αυτό θα το δούμε!

Σπανός
Δεν έχω κάνει κακό!

Ληλίκα
Ωραία, όμως στην αδελφή μου να τα πεις αυτά! Τι τα λες σε μένα!

Σπανός
Καλά! Στα αλήθεια είναι αδελφή σου;

Ληλίκα
Δεν με πιστεύεις;

Σπανός
Δηλαδή από την αρχή έλεγες ψέματα...

Ληλίκα
Είναι η αδελφή μου!

Σπανός
Πόσο θα περιμένουμε ακόμα;

Ληλίκα
Θέλεις να της πω να έρθει;

Σπανός
Όχι! Όχι ακόμη... είσαι φοιτήτρια στα αλήθεια ή κάτι άλλο;

Ληλίκα
Όχι είμαι βέβαια!

Σπανός

Ξέρω κι εγώ... κι αυτό μπορεί να είναι ψέμα! (Η Ληλίκα σωπαίνει. Σιγή) Εσύ όμως
μοιάζεις καλό κορίτσι... κοίτα θα βρεις το μπελά σου! Το καλό που θέλω από ‘σένα είναι
να με αφήσεις να φύγω!

Ληλίκα
Πως;

Σπανός
Άνοιξε αυτή την κλειδαριά! Απελευθέρωσε με! Άντε...

Ληλίκα
Το κλειδί το έχει εκείνη!

Σπανός
Είσαι καπάτσα εσύ! Θα το καταφέρεις! Παρ'το δίχως να το νιώσει!

Ληλίκα
Γιατί το θέλεις;

Σπανός
Για να φύγω μόνον!

Ληλίκα
Ναι! Αν θα σε αφήσω να φύγεις, γιατί σε έφερα εδώ;

Σπανός

Θα μπλέξεις πολύ άσχημα! Κοίτα, όσο είναι καιρός να απαλλαγείς! Αυτό είναι στο χέρι
σου! Δε φοβάσαι καθόλου;

Ληλίκα
Όχι δε φοβάμαι! Έχουμε ξεπεράσει πια τη δύσκολη περίοδο του ζητήματος! Κανείς δεν
ξέρει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε αυτό το σπίτι!

Σπανός
Το αυτοκίνητο μου είναι έξω όμως! Είναι ένα IX, όλοι ξέρουν ότι ανήκει σε μένα! Αν
περάσουν τροχονόμοι κατά τύχη θα τα αναγνωρίσουν αμέσως!

Ληλίκα
Και;

Σπανός
Τι δουλειά έχει το αυτοκίνητο μου στη μέση του δρόμου; Θα περιμένουν... και αν δε με
δουν... δεν αποκλείεται να ψάξουν όλα τα γύρω σπίτια! Σκέψου ποιες θα είναι οι
συνέπειες αν με βρουν εδώ! Θα καταστραφεί το μέλλον σου. Άντε! Βοήθησε με να φύγω!

Ληλίκα
Αξίζει τον κόπο να κινδυνέψω δεν πειράζει! Γιατί και εγώ θέλω να ξεκαθαρίσετε πια με
τους λογαριασμούς σας!

Σπανός
Ουφ! Δεν ξέρεις τίποτα και κάνεις κακό σε έναν αθώο άνθρωπο!

Ληλίκα

Αφού είσαι αθώος, γιατί ενόχλησε τόσο πολύ;

Σπανός
Η αδελφή σου, δεν είναι ομαλός άνθρωπος! Θέλει να μας τιμωρήσει! Έμμονη ιδέα της
έχει γίνει αυτό! Είναι αδύνατο να γλυτώσω από δω!

Ληλίκα
Γιατί; Αν είσαι αθώος και βέβαια θα γλυτώσεις!

Σπανός
Είμαι αθώος! (Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Τζέλικα. Ο Σπανός δεν την αντιλαμβάνεται.)
Σε ορκίζομαι ότι είμαι αθώος!

Τζέλικα
Ωραία! Ξεμέθυσες βλέπω! Σε θέλω με καθαρό μυαλό! Γιατί έχουν μεγάλη σημασία οι
απαντήσεις που θα μου δώσεις! Εσύ ο ίδιος θα καθορίσεις το μέλλον σου!

Σπανός
Άκουσε με Τζέλικα! Άφησε με! Σε ορκίζομαι, θα φύγω αμέσως... και σε κανέναν δεν θα
αναφέρω τίποτα ούτε λέξη για αυτά που συνέβηκαν εδώ!

Τζέλικα
Άλλο;

Σπανός
Θα τα ξεχάσω! Κάνεις μεγάλο λάθος...

Τζέλικα

Κάνω λάθος! Έτσι είπες;

Σπανός
Δηλαδή δεν θέλησα να το πω έτσι... αυτά είναι πράγματα που ανήκουν πια στο
παρελθόν! Πρέπει να τα ξεχάσουμε! Όλα! Μην ανασκαλεύουμε πια τη φωτιά... τι
ανάγκη; Άνοιξε τις κλειδαριές! Θα φύγω... αμέσως! Σου ορκίζομαι θα τα ξεχάσω τα
πάντα! Να τα ξεχάσουμε!

Τζέλικα
Ναι. Είναι τόσο εύκολο ε;

Σπανός
Είναι ευκολότατο... έλα δώσε τα κλειδιά να ανοίξουμε την κλειδαριά!

Τζέλικα
Ας την ανοίξουμε... (Η Τζέλικα πλησιάζει, κάνει πως θα τις ξεκλειδώσει. Ο Σπανός δεν
πιστεύει πως θα τον αφήσει ελεύθερο. Ρίχνει το ποτό στο πρόσωπο του Σπανού) Θα
απολογηθείς σκύλε!

Σπανός
Πως;

Τζέλικα
Εσύ δε είχες δώσει τη δυνατότητα να απολογηθώ! Εγώ όμως θα σου τη δώσω; Τι λες;

Σπανός
Εσύ! Αυτό το έχεις κάνει σκοπό της ζωής σου!

Τζέλικα
Εσύ είχες πιστέψει ότι είμαι ένοχη! Έτσι δεν είναι;

Σπανός
Ναι αλλά, τελικά αφέθηκες ελεύθερη! Μπορώ να έχω κι εγώ την ίδια τύχη;

Ληλίκα
Υπεράσπισε τον εαυτό σου! Άντε δικαιολόγησε την, τότε την στάση σου!

Τζέλικα
(Κάνει πως του βάζει τσιγάρο στο στόμα ) Κάπνισε! Άντε ρε! Ποιος είσαι εσύ που θα
καπνίσεις μπροστά μου! Έτσι δεν μου είχες πει; Ποιος είσαι εσύ που θα καπνίσεις
μπροστά μου!

Ληλίκα
Αδελφούλα μου!

Τζέλικα
Κλείσε το φως! Τώρα! Θα απαντήσεις πολύ σωστά και γρήγορα στις ερωτήσεις μου! Πως
σε λένε; Πως σε λένε;

Σπανός
Το ξέρεις!

Τζέλικα
Άκου να σου πω! Με το να μην απαντάς δεν θα κερδίσεις τίποτα! Αντίθετα θα χάσεις
πολλά! Λοιπόν! Πως σε λένε;

Σπανός
Το όνομα μου το ξέρεις!

Τζέλικα
Κι εσύ το δικό μου! Τι ωραία! Μίλα ρε!

Σπανός
Σπανός!

Τζέλικα
Ποσό χρονών είσαι;

Σπανός
Που θέλεις να το πας;

Τζέλικα
Κόφτο και μίλα! Άντε!

Σπανός
Σαράντα πέντε!

Τζέλικα
Είσαι παντρεμένος;

Σπανός

Ναι είμαι παντρεμένος...

Τζέλικα
Πόσα παιδιά έχεις;

Σπανός
Ένα. Έχω έναν γιο...
Τζέλικα
Πόσο χρονών είναι;

Σπανός
Είκοσι δυο...

Τζέλικα
Με τι εργάζεται;

Σπανός
Είναι φοιτητής ακόμη! Σπουδάζει...

Τζέλικα
Ο πατέρας, η μητέρα σου;

Σπανός
Έχουν πεθάνει...

Τζέλικα

Ο πατέρας σου τι εργασία έκανε;

Σπανός
Ε φτάνει πια!

Τζέλικα
Τι εργασία έκανε ο πατέρας σου;
Σπανός
Ήταν εργάτης. Σε φουρνάρικο!

Τζέλικα
Και η μητέρα σου;

Σπανός
Τίποτα. Έμενε σπίτι.

Τζέλικα
Ποιος πέθανε πρώτα;

Σπανός
Μα τι σημασία έχουν όλα αυτά;

Τζέλικα
Και τι σε ενδιαφέρει! Λέγε!

Σπανός

Εσύ παίζεις τώρα μαζί μου ε;

Τζέλικα
Δεν έχεις καταλάβει καθόλου τη σοβαρότητα της καταστάσεως σου!

Σπανός
Μου κανείς ανόητες ερωτήσεις! Ποιος πέθανε λέει πρώτα!
Τζέλικα
Ναι; Κι εσύ ήξερες το ποια ήμουν εγώ! Κι όμως χωρίς να βαρεθείς! Επί μέρες και νύχτες
ολόκληρες δίχως νερό δίχως ψωμί δίχως ύπνο...

Σπανός
Αφού ήταν μια επίσημη ανάκριση!

Τζέλικα
Ωραία! Αυτό εδώ είναι ακόμα πιο πραγματικό τώρα! Και μάλιστα ο δήμιος και το θύμα
έχουν αλλάξει θέση... Τώρα θέλεις να αρχίσουμε;

Σπανός
Τι;

Τζέλικα
Πριν από επτά χρόνια, περικυκλώσατε την πολυκατοικία που έμενα, με αστυνομικούς!
Ορισμένοι από αυτούς περίμεναν έξω! Εσείς τρεις αστυνομικοί ορμήσατε μέσα.
Χτυπήσατε την πόρτα του ισόγειου. Την κλωτσούσατε...

Σπανός
Όχι. Το κουδούνι χτυπήσαμε πρώτα... Δε λειτουργούσε.

Τζέλικα
Σας άνοιξε με ηλικιωμένη γυναίκα... κρατούσατε πιστόλια και αυτόματα!

Σπανός
Ναι ήμασταν υποχρεωμένοι να λάβουμε μέτρα...

Τζέλικα
Σώπα ρε! Θα μιλάς όταν έρχεται η σειρά σου. Σε λίγο...

Σπανός
Δεν μπορούσαμε να έρθουμε κρατώντας από μια ανθοδέσμη! Επρόκειτο για μια
αστυνομική επιχείρηση...

Τζέλικα
Βέβαια.

Σπανός
Τότε γιατί με κατηγορείς;

Τζέλικα
Όχι! Δεν σε κατηγόρησα ακόμη! Άπλα αναφέρω το γεγονός! Άπλα λέω! Δεν κρατούσατε;

Σπανός
Το επέβαλε η περίσταση...

Τζέλικα
Η γριά είχε σπαζωχολιάσει...

Σπανός
Μόνο οι ηλικιωμένες γυναίκες φοβούνται; Τον φόβο τον νιώθουν όλοι οι άνθρωποι! Δεν
ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε μέσα! Φοβόμασταν κι εμείς!

Τζέλικα
Το διαμέρισμα όμως ήταν μικρό... Μοναχά ένα δωμάτιο και όλο όλο ένα σαλόνι. Και τα
παράθυρα ακόμη ήταν ψηλά. Βλέπανε μόνο τα πόδια των ανθρώπων μέχρι τα γόνατα.
Ζούσαμε δηλαδή κάτω από τη γη! Ένας από σας έκανε του χαμού την κουζίνα. Ένας άλλος
μπήκε στο αποχωρητήριο, και ένας άλλος έψαχνε κάτω από τα κρεβάτια... Ο ένας από
σας έβγαζε όλο ένα μικρό κοριτσάκι από το υπνοδωμάτιο σπρώχνοντας το βίαια! Ήταν
όμως πολύ μικρό το παιδί. Το άρπαξες εσύ από τα μαλλιά, και με τα ματωμένα χέρια σου
το χαστούκισες!

Σπανός
Όχι όχι. Μονάχα του τράβηξα το αυτί.

Ληλίκα
Το χαστούκισες! Εκείνο το μικρό κορίτσι ήμουν εγώ! Εγώ ήμουν εκείνο το μικρό κορίτσι!
Εγώ!

Σπανός
Ναι ναι. Το θυμήθηκα. Από την προηγούμενη νύχτα ήμουν κουρασμένος και άυπνος. Κι
εσύ έκλαιγες και ξεφώνιζες έτσι πως δαιμόνιζες τον άνθρωπο.

Τζέλικα

Είσαι απάνθρωπος αφού μπορείς και δέρνεις ένα μικρό αθώο κορίτσι!

Σπανός
Ναι αλλά όλα τα βλέπεις από την δική σου άποψη! Τώρα το θυμάμαι καλά. Μου είχαν
φέρει ένα μικρό κορίτσι, αμέσως το πλησίασα. Θέλησα να χαϊδέψω τα μαλλιά του. Για να
μην φοβάται! Το θυμάσαι; Το θυμάσαι; Κι εσύ τι έκανες; Με έφτυσες στα μούτρα!

Ληλίκα
Ναι αλλά εσύ μπήκες στην κουζίνα. Σε λίγο βγήκες, και με χαστούκισες ακόμη μια φορά!
Σπανός
Μπήκα στην κουζίνα για να πλάθω! Τα νερά όμως ήταν κομμένα! Σκούπισα το πρόσωπο
μου με το μαντήλι μα δεν μπόρεσα να ξελαφρώσω, ήθελα μόνο να πλυθώ! Και μόλις
μπήκα στο σαλόνι σε βρήκα εκεί!

Τζέλικα
Πλησιάζοντας στην πολυκατοικία, κατάλαβα πως κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε! Τριγύρω
ήταν οι μυστικοί αστυνόμοι! Οπλισμένη μάλιστα... Οι γείτονες κοίταζαν από τα
παράθυρα τους. Μπήκα μέσα. Όρμισες επάνω μου αμέσως! Άρχισες να με χτυπάς!

Ληλίκα
Μίλα! Μίλα! Μίλα! Έλεγα συνέχεια `βοήθεια`, τίποτα άλλο! Η μάνα μου ξεφώνιζε
`σκοτώνουν το παιδί μου`...

Τζέλικα
Της φράξατε το στόμα! Ζούσαμε έκτακτες και δύσκολες μέρες! Κανένας δεν μπορούσε να
βοηθήσει τον συνάνθρωπο του! Τι ήθελες να σου πω; Γιατί φιμώσατε τη μάνα μου; Γιατί
έκλεγε η αδελφή μου; Γιατί πετούσαν στον αέρα τα βιβλία; Γιατί τα τρόφιμα ήταν
πεταμένα κάτω στο πάτωμα; Είχατε αδειάσει ακόμα και τα σκουπίδια ρε! Ψάχνατε
παντού! Ερεύνα εξονυχιστική! Γιατί; Μα τι ερωτήσεις ήταν εκείνες;
`Γιατί έχεις τόσα βιβλία;`

`Σε τι χρησιμεύει το βιβλίο μαγειρικής;`
`Γιατί έχετε κατάλογο τηλεφώνου αλλά δεν έχετε τηλέφωνο;`
`Γιατί κρεμάσατε εδώ αυτόν τον πινάκα;`
Γιατί, γιατί, γιατί; Μίλα, μίλα, μίλα! Τι ήθελες να σου πω;

Σπανός
Δεν ήθελες να μας δώσεις τη διεύθυνση του φίλου σου!

Τζέλικα
Είχε πάει στο χωριό του! Αν το ρωτούσατε ανθρώπινα θα σας το έλεγα! Ήσασταν όμως
τόσο άγριοι και επιθετικοί! Νόμισα ότι θα του κάνετε κακό!

Σπανός
Ναι και δεν μας έδωσες την διεύθυνση του! Αν την έδινες! Δεν θα γινόταν τίποτα!

Τζέλικα
Πρώτα μου βάλατε χειροπέδες! Με βγάλατε έξω, με σπρώχνατε συνέχεια! Με κοίταζαν οι
γείτονες πίσω από τις μισάνοιχτες κουρτίνες! Ένιωθα το βάρος των βλεμμάτων! Με
σπρώξατε στο αυτοκίνητο! Ήξερα βέβαια πολύ καλά ότι θα ζήσω εκείνες τις φοβερές
μέρες! Όλες τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα! Δεν θα τελείωναν ποτέ. Το ήξερα!
Θα σταματούσε ο χρόνος! Τα χτυπήματα με ρόπαλα δεν είχαν ποτέ σταματημό! Οι
γροθιές... Και είσαι σαν ένας αδειανός σάκος! Σαν πολτός!
`Πόσες φορές γαμήθηκες με εκείνον τον πούστη;`
`Που βρίσκεται τώρα;`
`Θέλεις τώρα να σε πηδήξουμε κι εμείς;`
`Να μας αποκαλύψεις τον κρυψώνα του;`
Κτήνος! Κτήνος! Μπορούσα να σε σκοτώσω... (Η Τζέλικα αγανακτισμένη χιμίζει στον
Σπανό. Αυτός ρίχνεται πάνω της πιάνοντας στα χέρια. Η Ληλίκα με τη λαβή του πιστολιού
χτυπάει τον Σπανό. Στο κεφάλι του. Τραβά την αδελφή της. Ο Σπανός πέφτει κάτω!)

Σπανός
Γιατί; Γιατί όμως δεν τον αποκάλυψες; Αν μας έλεγες το παραμικρό δεν θα συνέβαιναν
όλα αυτά! Γιατί; Ήταν ένας ασήμαντος άνθρωπος!

Τζέλικα
Όχι! Ήταν ένας νέος με πολλές ικανότητες. Μου είχε πει αυτός πρώτα `Η φτώχια δεν είναι
η μοίρα του ανθρώπου`... (Συγκινημένη) Τον αγαπούσα. Πως να μην τον αγαπήσεις!
Ήταν πάντα αισιόδοξος! Πίστευε πως μια μέρα όλα θα σιάζανε. Το πίστευες κι εσύ αυτό.
Ήταν τόσο ισχυρός! Μια μέρα μου φέρατε κάποιον να δω! Ένα ανθρώπινο ράκος... Ναι
ήταν αυτός! Καταματωμένος... Κατόπι... Μου τον φέρατε και άλλες πολλές φορές! Δεν
μπορούσε πια να μιλήσει... Τραύλιζε... Θελήσατε να τον βλέπω πως λιώνει εμπρός στα
μάτια μου μέρα με την ημέρα! Και κάποια μέρα ήρθατε και μου είπατε ότι αυτοκτόνησε!

Σπανός
Ναι. Έπεσε από το παράθυρο!

Τζέλικα
Όχι. Δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσε να αυτοκτονήσει!

Σπανός
Αυτοκτόνησε... Ξέφυγε από τα χέρια μας... Και πήδηξε από το παράθυρο!

Τζέλικα
Πες που; Τι προτιμάς να σε κάνω; Να ράψω τα βλέφαρα σου με βελόνα; Στάσου! Θέλεις
να κόψω τη γλώσσα σου; Θέλεις να σου κόψω τα αρχίδια σου; Όταν ήμουν ένα μικρό
κοριτσάκι, η γιαγιά μου έλεγε παραμύθια... Στο τέλος του κάθε παραμυθιού, νικούσαν οι
καλοί! (Σιγή) Θυμάσαι μου φέρνατε συνέχεια κάτι χαρτιά που δεν τα υπόγραφα ποτέ!
Μα δεν είχα σκοτώσει κανέναν! Δεν είχα καμία σχέση με έναν παράνομο οργανισμό!
Δεν είχα ούτε μια παράνομη δράση! Με γδύνατε!

Σπανός
Με τη σειρά;

Τζέλικα
Ολόγυμνη!

Σπανός
Χώσε το χέρι σου να δεις!

Τζέλικα
Ξέρασα επάνω σου!

Σπανός
Δοκίμασε με γκλοπς!

Τζέλικα
Θαρρείς και ραγιζόταν το σώμα μου! Ασήκωτα βάρη πλάκωναν την κοιλιά μου! Λες και
με χώνατε σίδερα!

Σπανός
Δεν χώναμε τίποτα μέσα σου! Ψευδαίσθηση ήταν αυτή. Έτσι σου φαινόταν! Τα μάτια σου
ήταν δεμένα.

Τζέλικα
Ένιωθα σα να πέθαινα! Και μετά όλα σταματούσαν!

Σπανός

Στεκόταν ο γιατρός δίπλα σου!

Τζέλικα
Μετά από έναν καιρό όλα ξανάρχιζαν! Ένιωθα πως έτριζαν έσπαγαν τα δόντια μου!
Εκείνο το όργανο το γύριζαν σε όλο το σώμα μου! Και μια μέρα μου φέρατε τη μάνα μου!
Κάτι είχε πάθει έτσι φαινόταν... Νόμιζες ότι είχε γεράσει. Είχε μικρύνει. Την έβλεπα
μικρούτσικη, ήταν ζαρωμένη. Ένα κουβάρι ήταν! Αναθεματισμένοι... αφήστε την, αφήστε
την! Τι ώρα ήταν; Πια μέρα; Έτσι ήταν και ο θάνατος; Κατουρούσα πάνω μου! Η μυρωδιά
μου μαζί με το καμένο κρέας μου ενοχλούσε τις μύτες σας! Ξερνούσα και με βάζατε να
καθαρίσω το πάτωμα. Ήμουν λέει το στέλεχος ενός παράνομου οργανισμού! Έγραφα
στους τοίχους `κάτω η χούντα` λέει! Τοποθετούσα βόμβες στην έδρα του Πατακού!
Σχεδίαζα δολοφονικές απόπειρες. Κυκλοφορούσα λέει την εφημερίδα του Πατριωτικού
Μετώπου! Και την έστελνα λέει σε διάφορα πρόσωπα!

Ληλίκα
Ναι, φτάνει αδελφούλα μου! Μην κουράζεσαι άλλο!

Τζέλικα
Μια μέρα με παρουσιάσατε σε έναν καινούριο άνθρωπο! Φώναξα, διαμαρτυρήθηκα,
είπα πως ήταν ψέματα όλα όσα είχα υπογράψει! Και τότε όλα άρχισαν από την αρχή!
Δεν μπορούσα πια να γλυτώσω με κανέναν τρόπο από τα χέρια σας! Είχα ξεχάσει πια να
σκέφτομαι! Δεν ήξερα τον χρόνο! Είχαν περάσει χρόνια; Και μια μέρα, έπεσε ο επίδεσμος
από τα μάτια μου! Και σε είδα Σπανέ! Ήρθαμε μάτια με μάτια! Τότε ξαναδέσατε τα μάτια
μου!

Σπανός
Τι να κάναμε άλλο;

Τζέλικα
Ήταν αδύνατο να ξεχάσω πια τα μάτια σου! Δεν θα γινόταν! Με κλείσατε σε έναν κελί!
Κανείς δεν ασχολιόταν μαζί μου! Μια μέρα, άνθρωποι με άσπρες ποδιές! Μου έκαναν
κάποιες ενέσεις! Έκλαιγα με δάκρυα, με τρέχανε... Τα μάτια μου πια είχαν στερέψει! Μη

φοβάσαι μου είπαν, όλα έχουν τελειώσει! Τίποτα άλλο δεν θα συμβεί πια! (Σιγή)
Πείστηκαν ότι δεν είμαι ένοχη σε τίποτα! Πολύ καιρό έμεινα στο νοσοκομείο. Παντού
έψαχνα τα μάτια μου! Τα μαλλιά μου άρχισαν και έπεφταν! Τις νύχτες στα όνειρα μου
έβλεπα όλο τα μάτια σου! Δεν μπορούσα να γδυθώ! Δεν μπορούσα να λουστώ! Το σώμα
μου, μου θύμιζε ένα καμένο χάλι! Τα μάτια σου όμως ήταν παντού! Δεν είχα πια
περίοδο! Δεν μπορούσα να καθίσω, να περπατήσω! Μα τα μάτια σου πια ήταν παντού!
Αν μπορούσα να φύγω από το νοσοκομείο! Οπωσδήποτε θα σε έβρισκα όπου και να
είσαι! Βγήκα στη μεγάλη αυλή. Γύρισα στο σπίτι μου! Ήταν εύκολο για μένα να σε βρω
και να σε ξεκάνω! Προτίμησα όμως το δύσκολο Σπανέ! Τώρα πια είσαι στα χέρια μου!
Μέσα στα χέρια μου! Έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια! Ναι Σπανέ!

Σπανός
Όλα τα βλέπεις από την δική σου άποψη!

Ληλίκα
Έτσι λες; Άντε ας ακούσουμε και τη δική σου τώρα!

Σπανός
Δε νομίζω ότι θα με ακούσει με ψυχραιμία. Η αδελφή σου έχει πάρει την απόφαση της!
Πριν επτά χρόνια μάλιστα! Τώρα δεν θα την αλλάξει μέσα σε μια νύχτα. Δεν το νομίζω.
Πρέπει όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή! Πριν από το 1964! Ξέρεις σε τι
κατάσταση βρισκόταν η χώρα; Απεργίες παντού! Απεργίες! Στα λεωφορεία, στα
εργοστάσια, στα σχολειά, δεν υπήρχε καμιά εγγύηση περιουσίας! Άσε την περιουσία
ούτε εγγύηση ζωής! Ψέματα; Οι φοιτητές είχαν πια παρατήσει τα μαθήματα τους και
χτυπιόταν με τους φίλους συμφοιτητές στους δρόμους! Δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτή
η κατάσταση! Και το αναμενόμενο έγινε τελικά! Οι δικοί μας έβαλαν χέρι στην εξουσία!
Σαν μαχαίρι έφταιξαν τα πάντα! Κόπηκαν οι απεργίες! Οι συγκρούσεις στους δρόμους
έληξαν! Οι φοιτητές επέστρεψαν στα σχολειά τους! Οι εργάτες στα εργοστάσια! Ο λαός
άρχισε να ασχολείται πια μόνο με τη δουλειά του!

Τζέλικα
Κόφτο!

Σπανός
Δε σου το`πα;

Ληλίκα
Άφησε τον ας μιλήσει!

Τζέλικα
Σύντομα!
Σπανός
Καλά καλά! Μετά από την μεταπολίτευση, είχαμε πληροφορηθεί ότι ιδρύθηκε το
Πατριωτικό Μέτωπο. Το όποιο είχε τον σκοπό την αντίσταση! Μας έδωσαν το όνομα σου
και τα άλλα ονόματα των συντρόφων... Ήσασταν και στελέχη της ΕΔΑ... Και επίσης της
Οργάνωσης Νεολαίας Λαμπράκη! Είχαμε την εντολή για να σας συλλάβουμε. Αυτή είναι
όλη η περιπέτεια!

Τζέλικα
Η συνεργασία με την ΕΔΑ και επίσης με την ΟΝΛ είχαν συγκροτηθεί νόμιμα!

Σπανός
Και τι φταίω εγώ; Μας έδωσαν την εντολή και εγώ έκανα τη δουλειά μου!

Τζέλικα
Ωραία. Άρα τώρα πρέπει να δεχτώ ότι έχεις εσύ δίκιο;

Σπανός
Ασφαλώς όχι αλλά σε παρακαλώ βαλε τον εαυτό σου στην δική μου θέση!

Τζέλικα

Λες ότι δεν ευθύνεσαι για τις πράξεις που εκτέλεσες;

Σπανός
Κι εμείς έχουμε αισθήματα! Κι εμείς έχουμε τις δίκες μας σκέψεις! Αλλά εκτελέσαμε
μόνον εντολές! Ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο!

Τζέλικα
Ας υποθέσουμε τώρα ότι κάποια μέρα, εσένα και τον γιο σου, σας οδήγησαν στα
κρατητήρια... Σας ταλαιπωρούν εκεί! Και κατόπι αποδείχνεται η αθωότητα σας! Σας
αποφυλακίζουν, αφού όμως προηγούμενος σας τσακίζουν μια χαρά! Τώρα πες μου, στην
ερώτηση `γιατί` σε ικανοποιεί η απάντηση `εκτελώ εντολές`;

Σπανός
Πως μπορώ να πω ότι έχεις άδικο...

Τζέλικα
Παράτα ρε αυτά τώρα! Τώρα πια αρχίζει το παιχνίδι! Το μεγάλο παιχνίδι! Ξέρεις ποιος
περιμένει τηλεφώνημα μου;

Σπανός
Ποιος;

Τζέλικα
Ένας συνεργάτης μου, που κρατάει δεμένο χεροπόδαρα ένα παιδί!

Σπανός

Ποιο είναι το παιδί αυτό;

Τζέλικα
Μα εγώ σε ρωτώ! Ο σκοπός, το νόημα της ζωής σου... Το μονάκριβο σου... Ποιο λες να
είναι;

Σπανός
Ο γιος μου αυτός δεν φταίει σε τίποτα!
Τζέλικα
Α έτσι; Ώστε δέχεται την ενοχή σου!

Σπανός
Όχι! Ο γιος μου, όχι... Δεν είναι ο γιος μου, πες μου ότι δεν είναι το παιδί μου!

Τζέλικα
Δεν απάντησες ακόμη στην ερώτηση μου!

Σπανός
Κάνε με ότι θες! Εμένα αλλά όχι το γιο μου!

Τζέλικα
Πρόστυχε, τιποτένιε...

Σπανός
Εσύ και όλοι οι άλλοι... (Προσπαθεί να γλυτώσει) Ανάθεμα σας! Ανάθεμα σας!

Τζέλικα
Έτσι μπράβο! Συνέχισε...

Σπανός
Ότι έκανα ήταν για την πατρίδα μου! (Μαλακά) Σας είχαν παραπλανήσει!

Τζέλικα
Συνέχεια μου λες ανοησίες. Στο τέλος λέει με άφησαν ελεύθερη! Γιατί πειστήκατε ότι
είμαι αθώα!

Σπανός
Δεν είναι δυνατό να είσαι τόσο κακή! Δεν μπορείς να κάνεις κακό του γιου μου!

Τζέλικα
Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι σύμφωνα με τη δική σας αντίληψη ήμουν ενοχή. Ότι
ήμουν μέλος προς το μέρος της αντίστασης!

Σπανός
Το γιο μου...

Τζέλικα
Δε με ακούς;

Σπανός
Πως; Σε ακούω βέβαια!

Τζέλικα
Πες ότι συνεργάστηκα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Καταλαβαίνεις;

Σπανός
Ναι καταλαβαίνω!

Τζέλικα
Τι θα ήταν το καθήκον σου;

Σπανός
Δηλαδή τι;

Τζέλικα
Γιατί σε πληρώνει το κράτος; Για να κάνεις τι; Μίλα ρε; Δεν ξέρεις γιατί πληρώνεσαι;

Σπανός
Όχι το ξέρω!

Τζέλικα
Ωραία. Απάντησε!

Σπανός
Το καθήκον μου. Το δικό μου καθήκον είναι.... Η τήρηση της τάξης!

Ληλίκα
Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι θα τηρήσεις την τάξη βασανίζοντας τους ανθρώπους που σου
παραδίνουν! Μα αν η τάξη θα μπορούσε να τηρηθεί με βασανιστήρια, οι άνθρωποι θα
καταντούσαν θηρία! Και το πιο εξελιγμένο τους μοντέλο ο ναζισμός δεν θα κατάρρεε!

Σπανός
Το καθήκον μου είναι να εμποδίζω την καταπάτηση των νόμων!

Ληλίκα
Δηλαδή οι νόμοι, σας επιτρέπουν να βασανίζεται τους κατηγορούμενους και τους
ενόχους, έτσι;

Σπανός
Δεν κατάλαβα!

Τζέλικα
Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις αλλά δεν σε συμφέρει!

Σπανός
Τον γιο μου...

Τζέλικα
Υπάρχει τέτοιο βούλευμα;

Σπανός
Όχι. Μα είναι μια μέθοδο που ανέκαθεν εφαρμόζεται!

Ληλίκα
Δηλαδή αποτελεί δικαιολογία ε; Επειδή εφαρμόζεται από παλιά; Με κοροϊδεύεις;
Καθήκον σου δεν είναι να παραπέμψεις στη δικαιοσύνη τους κατηγορούμενους; Οι νόμοι
μας αυτό επιβάλουν! Εσύ όμως τι έκανες;

Τζέλικα
Καταπάτησες ακόμη και τους νόμους!

Σπανός
Ο γιος μου είναι αθώος! Μονάχα με τα μαθήματα του ασχολείται! Δεν ανακατώνεται σε
τίποτα άλλο!

Τζέλικα
Ωραία! Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την ανωμαλία που υπάρχει!

Σπανός
Πως τον πιάσατε;

Τζέλικα
Ναι. Δεν απάντησες στην ερώτηση μου!

Σπανός
Είναι ακόμη πολύ νέος!

Τζέλικα

Σωστά! Και εγώ ήμουν νέα! Είχα κάθε δικαίωμα να ζω! Να αγαπάω, ήδη αγαπούσα...
Όπως όλοι οι άνθρωποι! Το δικαίωμα μου αυτό όμως το αφαιρέσατε εσείς! Έγινες η αιτία
ώστε να μην αισθάνομαι πια σαν γυναίκα! (Η Τζέλικα πηγαίνει στην κουζίνα)

Σπανός
Που τον πήγατε τον γιο μου; Η μητέρα του τον περιμένει σπίτι! Καλά τι φταίει αυτός;
Μίλα, θα τον αφήσετε, έτσι δεν είναι; Μίλα... Σε παρακαλώ! Άντε ρε μίλα! Άντε! (Έρχεται
Η Τζέλικα, κρατάει ένα σύρμα. Φαίνεται μπερδεμένο) Τι είναι αυτό;

Τζέλικα
Δε βλέπουν τα μάτια σου; Τι θέλεις; Να σε εξηγήσουμε σε τι χρησιμεύει το σύρμα; Εσύ
δεν είχες ειδικότητα σε αυτό;

Σπανός
Ο γιος μου! Εκείνης είναι αθώος. Αφήστε τον!

Τζέλικα
Και ο αρραβωνιαστικός μου ήταν αθώος! Και η μάνα μου!

Σπανός
Τη μάνα σου δεν την πείραξε κανείς! Ψέματα λες!

Τζέλικα
Αυτή βασανίστηκε περισσότερο από όλους μας! Δεν την έφερες να με δει σε εκείνο το
χάλι που ήμουν. Υπάρχει μεγαλύτερο κακό; Τι άλλο ήθελες να κανείς;

Σπανός
Με έχει παρακαλέσει πολύ... Ήθελε να σε δει!

Τζέλικα
Ήμουν ένας μικρός σκελετός. Δεν μπορούσα ούτε να περπατήσω ούτε να κουνηθώ!

Σπανός
Θέλω να τη δω μοναχά πέντε λεπτά την κόρη μου, έτσι με παρακάλεσε. Κι εγώ το
δέχτηκα!

Τζέλικα
Η μάνα μου έκλαιγε ενώ εσύ γελούσες! Την έφερες δίπλα μου μόνο και μόνο για να δει
σε τι κατάσταση βρίσκομαι! Για να δει τι άλλο μπορείτε να μου κάνετε! Δεν έβαλες
καθόλου τον εαυτό σου στη θέση της!

Σπανός
Ψέματα! Κι εγώ έχω καρδιά!

Τζέλικα
(Φουρκισμένη)
Αχ... Αχ... Μου κανείς εσύ λόγο για καρδιά ε; Δεν ντρέπεσαι! Κοίτα, κοίτα, κοίτα, καλά!
Για δες τα χέρια μου! Εσύ έκανες το κέφι σου όταν βασανιζόμουν εγώ! Φώναζα εγώ,
ξεφώνιζα... Με καυτό νερό... Πες μου τώρα αν πρέπει να κάνω το ίδιο κι εγώ στον γιο
σου!

Σπανός
Όχι δεν μπορείς να το κανείς αυτό!

Τζέλικα
Μπορώ! Μονάχα έτσι θα σε εκδικηθώ!

Σπανός
Εκδίκηση, εκδίκηση, εκδίκηση!

Τζέλικα
Έτσι! Εκδίκηση! Μετά η μάνα μου ξαφνικά πέθανε! Δεν άντεξε η καρδιά της για τα πάθη
της κόρης της! Εσύ την σκότωσες!

Σπανός
Ο γιος μου είναι αθώος!

Τζέλικα
Αθώος ε;

Σπανός
Ναι σου ορκίζομαι έτσι είναι! Ούτε σε γνωρίζει εσένα!

Τζέλικα
Γιατί εγώ εσένα σε γνώριζα;

Σπανός
Ο γιος μου ούτε σε μυρμήγκι δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό!

Τζέλικα

Όπως εγώ!

Σπανός
Δηλαδή η ενοχή του είναι να ναι γιος μου;

Τζέλικα
Όχι δεν είναι αρκετό αυτό!

Σπανός
Μα αυτός τι φταίει! Αυτός δεν διάλεξε τον πατερά του!
Τζέλικα
Δηλαδή θέλεις να πεις ότι `Αν είχε τη δυνατότητα να διαλέξει τον πατερά του, αυτός δεν
θα ήμουν εγώ!` ε; Ο γιος σου είναι πολύ νέο παλικάρι! Σταμάτα αυτές τις κουβέντες!
Διαστρεβλώνεις τα πράγματα! Α στάσου! Μήπως θέλεις να μου πεις ότι δεν είναι
πραγματικός σου γιος;

Σπανός
Άκουσε με σε παρακαλώ!

Τζέλικα
Άκουσε καλά και μην ξεχνάς! Ένας τίμιος θάνατος, προϋποθέτει την παλικαριά και την
αντιμετώπιση των γεγονότων! Μέχρι να ακούσεις το όνομα του γιου σου ήσουν μια χαρά,
περδίκι! Μετά όμως ...

Σπανός
Κι εσένα μάνα δεν σε γέννησε; Πως είσαι τόσο άκαρδη; Ναι έχεις δίκιο είσαι
φουρκισμένη μαζί μου... αλλά κοίτα, δεν πρέπει να κρίνεις τα παρακάλια ενός πατερά ...
είναι φυσικό! Κάνε με ότι θέλεις! Αλλά άφησε το γιο μου!

Τζέλικα
Όχι δεν μπορώ να τον αφήσω πριν να απαλλαγεί από την κατηγορία!

Σπανός
Πια κατηγορία;

Τζέλικα
Τώρα είμαστε στην προανάκριση! Πρόκειται αυτό για δική σας μέθοδο ανάκρισης!
Καταλαβαίνεις;

Σπανός
Αδύνατο!

Τζέλικα
Γιατί αδύνατο; Σε λίγο θα το καταλάβεις μια χαρά!

Σπανός
Το παιδί μου είναι αθώο!

Τζέλικα
Εσύ δεν ομολόγησες ότι δεν έχει καμία ανάμιξη; Αυτό δεν είναι αρκετό;

Σπανός
Χιλιάδες ακόμα και εκατομμύρια άνθρωποι είναι τραβηγμένοι τώρα στις γωνιές τους και
περιμένουν! Άρα θα πρέπει να κανείς και για όλους αυτούς τα ίδια πράγματα!

Τζέλικα

Γιατί δεν σε εμπόδισε;

Σπανός
Το μόνο που ξέρει για μένα είναι ότι εργάζομαι στην ασφάλεια! Άφησε τον! Δεν μπορεί
να αντέξει αυτός! Θα μείνει στα χέρια σου... Σε παρακαλώ!

Τζέλικα
Έπρεπε βέβαια να τον μεγαλώσεις πολύ γερό στο σώμα! Πρέπει να αντέχει στον πόνο!
(Στρατιωτικός βηματισμός ακούγεται, η Τζέλικα βηματίζει στο δωμάτιο και ανοίγει το
μαγνητόφωνο) Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κρίνω το επάγγελμα σου αλλά μόνον εσένα! Τον
Παναγή τον θυμάσαι; Με τα γαλανά μάτια; Είχε και γένι! Επανειλημμένα τον άκουσα να
σε λέει `Όχι Σπανέ`... Πες μου τώρα, γιατί δεν έγινες σαν εκείνον; Γιατί δεν εναντιώθηκες
στα βασανιστήρια. Τι ήταν διαφορετικό μεταξύ σας με αυτόν;

Σπανός
Δεν μπορούσα να το τολμήσω! (Χτυπά το τηλέφωνο για μια φορά)

Τζέλικα
Γιατί δεν προσπάθησες έστω και να μιμηθείς τον Παναγιώτη;

Σπανός
Τον Παναγιώτη τον αφαίρεσαν από το τμήμα! Έπεσε στο φρενοκομείο. Τελικά έμεινε και
άνεργος!

Τζέλικα
Βλέπεις επειδή φέρθηκε τίμια!

Σπανός

Ο μπαμπάς μου ήταν ένας φτωχούλης εργάτης σε φουρνάρικο! Χρόνια εργάστηκε
απέναντι από τη φωτιά! Βαλε σε φόρμα τη ζύμη, άνοιξε το καπάκι, ρίξε μέσα τα ψωμιά.
Καπάκωσε το αμέσως! Ο ιδρώτας σαν νερό έτρεχε από το μέτωπο του! Το στόμα του, τα
χέρια του... Σκουπιζόταν με πετσέτα. Για να μην σβήσει η φωτιά! Έριχνε αμέσως ξυλά
στη φωτιά. Μην τυχών και σβήσει! Και βιαζόταν για να βγάλει αυτά που ήταν πίσω μην
καούν!

Τζέλικα
Αυτή ήταν η δουλειά του;

Σπανός
Δέκα χρονών ήμουν όταν για πρώτη φορά ο μπαμπάς μου με πήρε και με πήγε στην
δουλειά του! Οι φίλοι μου έπαιζαν ποδόσφαιρο στους δρόμους αλλά εγώ προσπαθούσα
να βοηθήσω το μπαμπά μου στον φούρνο! Έπαιρνα και εβδομαδιάτικο! Αργότερα έμαθα
ότι το εβδομαδιάτικο δεν το έδινε ο ιδιοκτήτης αλλά ο μπαμπάς μου! Είχε σημασία να
μάθω τη δουλειά τίποτα άλλο! Το εβδομαδιάτικο μου μετά το έπαιρνε πίσω ο μπαμπάς
μου, έτσι περνούσαν τα καλοκαίρια μου!

Τζέλικα
Θα αποκτούσες όμως ένα επάγγελμα!

Σπανός
Και το χειμώνα περνούσα τις περισσότερες ώρες μου στον φούρνο. Αυτές που
περίσσευαν από το σχολείο! Εκεί έπαιρνα μαζί μου, τα τετράδια και τα βιβλία μου. Έτσι
πέρασαν δέκα χρόνια! Τη χρόνια που αποφοίτησα από το λύκειο έχασα τον πατερά μου!
Μαζί με τη μητέρα μου είχαμε μείνει στο έλεος του Θεού! Είχαμε βέβαια ευτυχώς ένα
σπίτι! Ούτε λόγος για σπουδές. Χρήματα έπρεπε να κερδίσω! Με είχε φωνάξει ο
φούρναρης για να μου προτείνει να συνεχίσω την δουλειά!

Τζέλικα

Βλέπεις λοιπόν!

Σπανός
Ήμουν πια κι εγώ καταδικασμένος να περάσω όλη μου τι ζωή απέναντι στη
φωτιά ιδρώνοντας σαν τον πάτερα μου! Ξεχνούσα όμως που μερικές
συγκυρίες μπορούσαν να αλλάξουν την ζωή του ανθρώπου! Ήταν ένας
αξιωματικός της αστυνομίας. Του χώριζα εγώ πάντα τα καλοψημένα
ψωμιά... Με τον καιρό αρχίσαμε και πιάναμε κουβέντα. Ασχολήθηκε
μαζί μου. Βρήκε τον τρόπο κι έγινα αστυνομικός!

Τζέλικα
Ήσουν παιδί μιας φτωχής οικογένειας , και παρόλα αυτά έστρεψες το όπλο
σου στους δικούς σου ανθρώπους!

Σπανός
Δεν μπορούσα να ξαναγυρίσω στον φούρνο! Ούτε να το σκεφτώ! Όχι δεν
με καταλαβαίνεις! Όμως ότι θες να κάνεις για μένα να το κάνεις!

Τζέλικα
Θέλεις να πεις ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις τους ανθρώπους να φτύνουν
αίμα, παρά να φτιάχνεις ψωμιά στο φούρνο ε;

Σπανός
Το γιο μου σου λέγω. Να τον αφήσεις! Να ξέρεις πως αγαπάει και τα ζώα!
Έχει ένα σκύλο στο σπίτι. Ταΐζει όλα τα γύρω σκυλιά στο δρόμο! Είναι αγνό
παιδί. Όπως όλα τα παιδιά. Παιδί ρε... μη βλέπεις ότι είναι πελώριος! Είναι
μικρός.

Τζέλικα
Γιατί όλη αυτή την συναισθηματικότητα, την πόνεση που δείχνεται στα
παιδιά σας δεν την δείχνεται και στα παιδιά των άλλων; Γιατί όμως;
(Ακούγεται ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει από έξω. Σταματάει.)

Ληλίκα
Τι συμβαίνει;

Τζέλικα
Περίμενε! (Σβήνει το φως. Μισανοίγει την κουρτίνα) είναι ένα Τζέμσεϊ

Ληλίκα
Τι θα κάνουμε τώρα; Κοιτάζουν το αυτοκίνητο; Φοβάμαι!

Σπανός
Βοήθεια, βοήθεια!

Τζέλικα
Σώπα ρε!

Σπανός
Γλυτώστε με, βοήθεια!

Ληλίκα
Μπήκαν στο αυτοκίνητο!

Σπανός

Βοήθεια! (Ακούγεται ότι απομακρύνεται το αυτοκίνητο)

Ληλίκα
Φεύγουν!

Σπανός
(Απελπισμένα) Φεύγουν πάλι!

Ληλίκα
Λες να ξανάρθουν;

Τζέλικα
Πρόστυχε!

Σπανός
Το παιδί μου θα το αφήσεις, δεν είναι; Μην αναφέρεις πια το παρελθόν!
Φτάνει...

Τζέλικα
Κάνω τα πάντα για να μην το ξαναφέρω!

Σπανός
Μαντεύω πια το τι θα κάνεις!

Τζέλικα
Γιατί ήρθες εδώ απόψε; Για να πλαγιάσεις με την αδελφή μου, έτσι δεν
είναι;

Σπανός
Άφησε το γιο μου! Άφησε τον. (Σέρνεται κτυπάει το πάτωμα) Έμενα
μπορείς νε με κάνεις ότι θέλεις!

Τζέλικα
Μη χτυπιέσαι τζάμπα! Τι φωνή σου κανένας δεν πρόκειται να την ακούσει
εδώ! Κοίτα εγώ δεν είχα φερθεί έτσι!

Σπανός
Κρυώνω...

Τζέλικα
Σε λίγο θα ζεσταθείς! Μάλλον δεν θα ξανακρυώσεις ποτέ! Δε θα ιδρώσεις...
δε θα γελάσεις, δε θα πεινάσεις... δε θα διψάσεις...

Σπανός
(Στη Ληλίκα) Κάνε κάτι! Σε παρακαλώ! Εσένα θα σε ακούσει! Πες της πως
δεν εγκρίνεις όλα αυτά που κάνει! Μου έλεγες πως με αγαπούσες πολύ!

Τζέλικα
Κόφτο! Τα παρακάλια σου δεν θα ωφελήσουν! Εγώ ζήτησα να συλλάβουν
το γιο σου! Με το ίδιο παιχνίδι που έπαιξε η αδελφή μου μαζί σου! Τον
κλείσαμε σε ένα δωμάτιο! Θέλω να νιώσεις τον πόνο που ένιωσε η μάνα
μου! Θα βλέπω τον δικό σου και του γιου σου τον πόνο! Έτσι θα απολαύσω
την εκδίκηση! Κοίτα καλά το σύρμα σου δεν ήταν ίδιο με αυτό;

Σπανός

Δε φταίω εγώ. Σου ορκίζομαι δε φταίω. Ο Λάμπρου τα έκανε όλα! Ο
ηλεκτρισμός κάνει φρικτό πόνο! Μίλα! Εμπόδισε το! Ο γιος μου θα
πονέσει! Θα πεθάνει! Εμπόδισε το!

Ληλίκα
Γιατί κάνατε όλα αυτά;

Σπανός
Άντε ας πούμε πια περασμένα ξεχασμένα! Εσύ! Εσύ μπορείς να την
εμποδίσεις! Σε παρακαλώ!

Ληλίκα
Λυπάμαι! Η αδελφή μου δεν αλλάζει γνώμη!

Σπανός
Κοίτα ο στόχος μας δεν ήταν ποτέ να τους σκοτώσουμε! Άπλα θέλαμε να
μετανιώσουν και να ομολογήσουν. Τίποτα άλλο! Ναι, ναι... άπλα να
ομολογήσουν!

Ληλίκα
Μα δεν ήταν νόμιμα αυτά που κάνατε! Για όποια αιτία ήταν, ήταν λάθος!
Παράνομο! τριάντα χιλιάδες πολίτες στα βασανιστήρια! Δεν δικαιολογείται
με τίποτα αυτό!

Τζέλικα
Συνέχεια επαναλάμβανες ότι η μέθοδος σου ήταν αποτελεσματική! Ένα
μαστελο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα! Περιμένουν το τηλεφώνημα μου!

Σπανός
Σε παρακαλώ, τα πόδια σου να φιλήσω μην τηλεφωνάς... Πατέρας είμαι το
καταλαβαίνεις; Είμαι πατέρας....

Τζέλικα
Ηρέμησε όλα θα τελειώσουν σε μια φορά! (Σηκώνει το ακουστικό)

Σπανός
Όχι δεν μπορώ να αντέξω σε αυτόν τον πόνο!

Τζέλικα
Σαν την μάνα μου...

Σπανός
Κι εσύ θα γίνεις κάποια μέρα μητέρα! Όταν θα γίνεις θα καταλάβεις τι
εννοώ! Γι'αυτό ζητώ αυτό!

Τζέλικα
Σταμάτα πια! Μη μιλάς! Θα τον ακούσεις! Άκουσε λοιπόν τι φωνή του γιου
σου!

Σπανός
Κάνεις δεν μπορεί να σε εμποδίσει! Μια χάρη μοναχά σου ζητώ! Οι
άνθρωποι που τρέχουν στον θάνατο έχουν το δικαίωμα αυτό. Δεν είναι;
Μια επιθυμία! Μια μοναχή χάρη σου θέλω... Μονάχα μια!

Τζέλικα

Σε ακούω!

Σπανός
Τώρα τη δικαιώνω απόλυτα την μητέρα σου!

Τζέλικα
Ναι! Κοντολογια!

Σπανός
Σκέπτεστε όλους τους ανθρώπους! Έτσι δεν λέτε; Για την ισότητα, την
ειρήνη αγωνίζεστε, δεν είναι;

Τζέλικα
Και; (Γυρίζει τους αριθμούς)

Σπανός
Ναι! Όχι όχι! Σταμάτα, σε παρακαλώ σταμάτα! Μη! Κάνε μου την τελευταία
μου χάρη! σε παρακαλώ!

Τζέλικα
Ναι αλλά δε μιλάς βρε άνθρωπε! Πες τι θέλεις! (Κατεβάζει το ακουστικό)

Σπανός
Όχι δεν μπορώ να αντέξω στο θάνατο του παιδιού μου! Έμενα! Έμενα να
σκοτώσεις πρώτα! (Σιγή. Η Τζέλικα ρίχνει μια ματιά στον Σπανό, και
ξανασηκώνει το ακουστικό)

Ληλίκα

Φτάνει! Ας τελειώσει πια αυτό το παιχνίδι!

Τζέλικα
Τι μιλάς εσύ;

Ληλίκα
Το γιο σου δεν τον πιάσαμε! Καταλαβαίνεις! Ο γιος είναι ελεύθερος τώρα...

Σπανός
Αχχ. Θεέ μου... Ώστε δεν τον πιάσατε... Αλήθεια;

Τζέλικα
Χάλασες το παιχνίδι! (Ταρακουνά την αδελφή της) Το χάλασες, το χάλασες,
το χάλασες!

Ληλίκα
(Σπρώχνει την αδελφή της.) Τι διαφορά έχεις τώρα από αυτόν; Αν αυτός
είναι η άσπρη φάλαινα κι εσύ είσαι ο καμακιστείς! Δεν νομίζω να πιστεύεις
ότι μοναχά αυτός είναι η πηγή όλου του κακού ε;

Τζέλικα
Τι δηλαδή αθώος είναι αυτός;

Ληλίκα
Όχι. Αλλά δεν είναι και ο μόνος ένοχος! Αυτός ο καημένος είναι ένα άπλα
μικρό κομματάκι του συνόλου που εκτελεί!

Τζέλικα

Μην τον ξεκάνουμε;

Ληλίκα
Και τι θα αλλάξει; Αν πεθάνει τι θα γίνει δηλαδή; Θα έρθει άλλος στη θέση
του, στην στιγμή μάλιστα!

Τζέλικα
Να τον αφήσω ελεύθερο;

Σπανός
Ναι, ναι θα φύγω στην στιγμή! Όλα θα τα ξεχάσω! Όλα, όλα θα τα ξεχάσω!

Ληλίκα
Σε λίγο ξεκίνα η απαγόρευση κυκλοφορίας!

Τζέλικα
Να τον αφήσω; Να φύγει; Έτσι λες; Να τα συγχωρέσω όλα; Μίλα!

Ληλίκα
Όχι! Αλλά αυτό δεν είναι η σωστή λύση:

Τζέλικα
Ωραία! Πες την εσύ!

Ληλίκα

Όλες οι χώρες τους δίκασαν αυτούς! Και καταδικάστηκαν!

Τζέλικα
Ωραία! Πια αρχή θα τους δικάσει; Που είναι; Υπάρχει τέτοια αρχή;

Ληλίκα
........

Τζέλικα
(Αρπάζει το πιστόλι ) Γύρνα πίσω! Γύρνα λέω! Γύρνα, γύρνα! (Ο Σπανός
γυρίζει την πλάτη του! Η Τζέλικα τον πλησιάζει. Σηκώνει το πιστόλι. Το
στηρίζει στον σβέρκο του.)

Ληλίκα
Αδελφούλα μου! (Ακίνητες, φωτογραφία)

ΤΕΛΟΣ

Σπανός

