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Γιώργου Σκούρτη 

Εγώ και… 

Εδώ είμαι πάλι στο θεατρικό ραντεβού μας της κάθε Πέμπτης… 
Στον προηγούμενο μονόλογο, μια Γυναίκα μιλάει γι αυτήν και τον άντρα της. Λόγος 
καθημερινός, απλός, θα’ λεγα ελάχιστα θεατρικός.  
Σήμερα, ένας Άντρας μιλάει γι αυτόν και την γυναίκα του, αλλά σε άλλο δραματουργικό ύφος, 
με υπαρξιακούς συμβολισμούς και μυστηριακή θεατρικότητα, που δεν εκφράζουν πραγματικά 
πρόσωπα, αλλά αφορούν το Πρόσωπο της ψυχής. 
Αυτόν εδώ τον θεατρικό μονόλογο τον έχω γραμμένο από καιρό και περίμενα την ευκαιρία 
μιας παράστασης όπου θα τον ερμήνευε ο μεγάλος δραματικός γελωτο-ποιός μας Θύμιος 
Καρακατσάνης. 
Δυστυχώς αυτή η ιδιαίτερη παράσταση θα δοθεί «εκεί ψηλά στον ουρανό», παρουσία του 
μεγάλου δάσκαλου Κάρολου Κουν και ο Θύμιος θα τον τρελάνει πάλι στα γέλια και θα τον 
δικαιώσει και πάλι πως, ναι, αυτός ο μικρός ταλαντούχος διάβολος που ξεπετιόταν με μια 
ατάκα στις πρώτες εμφανίσεις του στο Υπόγειο, ήτανε ένας μεγάλος Δαίμονας της θεατρικής 
τέχνης του ηθοποιού. 

 
(Έρχεται στη σκηνή δειλά δειλά και απευθύνεται στους θεατές. Φαίνεται να τα΄χει κάπως 
χαμένα…) 
 
Εγώ… Εγώ και… Και θα με ρωτήσετε, φίλοι μου, γιατί δε σκότωσα τη γυναίκα 
μου; Ε; Ρωτάω! Γιατί;… Προσπάθησα όμως… τις πιο πολλές φορές στα 
όνειρά μου… Έβλεπα πως την ρίχνω στο γκρεμό – αφού την είχα πάει 
εκδρομή επίτηδες!- έβλεπα πως τη σκοτώνω στον πόλεμο- την έντυνα πάντα 
ως εχθρό –έβλεπα πως τις έριχνα δηλητήριο στο ποτήρι της, αλλά αυτή, 
ξαφνικά, έπινε απ' το δικό μου… έβλεπα πως την κοιτούσα με το βλέμμα που 
σκοτώνει κι αυτή συνέχιζε ατάραχη να ράβει τις κάλτσες μου… Όμως αυτά 
στα όνειρά μου… γιατί όταν ξυπνούσα και την έβλεπα αγρίευα, όταν την 
άκουγα μάνιαζα… μέσα μου, βέβαια… Ναι, ξυπνός ήταν πιο δύσκολα και γι 
αυτό οι τρόποι που φανταζόμουνα να την σκοτώνω ήταν κι αυτοί απείρως πιο 
δύσκολοι… Την έβλεπα να κόβει με το χασαπομάχαιρο το κουνέλι και 
φανταζόμουν ότι πήγαινα πίσω της, άπλωνα το ένα χέρι στο λαιμό και με το 
άλλο της χούφτιαζα την παλάμη που κρατούσε το μαχαίρι και με μια κίνηση 
μίσους το έστρεφα και χτυπούσα την καρδιά της… δίσταζα όμως… κάποτε 
μου είχε στραμπουλίξει το δεξί μου χέρι… ναι ναι, αυτή η γυναίκα μου… πήγα 
να της δώσω ένα μπάτσο και μου βουτάει το χέρι και μου το βίδωσε… Ή, ας 
πούμε, εκεί που κοιμότανε και ροχάλιζε σαν ροκάνα, σκεφτόμουνα –όχι, δεν 
κοιμάμαι ποτέ, φοβάμαι μη με πνίξει στον ύπνο μου- σκεφτόμουνα να 
σηκωθώ, να πάρω την καραμπίνα, να βγω απ’ έξω, να σπάσω την πόρτα για 
να φανεί ως ληστεία και μετά να πάω στο κρεβάτι και να της αδειάσω όλα τα 
φυσίγγια στα μάτια της… Αυτή όμως – η γυναίκα μου- είναι υπνοβάτης. Και 
φοβόμουνα μήπως, όταν εγώ βγω έξω, αυτή να έχει σηκωθεί και να κόβει 
βόλτες κι όταν εγώ ορμάω μέσα και την βλέπω… ανακοπή. Τέλος. Εγώ, όχι 
αυτή… Εγώ.. έχω δει όλες τις ταινίες όπου ο σύζυγος – ο άντρας!- σκοτώνει 
τη σύζυγο… Όλο τα ίδια και τα ίδια… Είδα όμως κι αυτές όπου η σύζυγος 
σκοτώνει τον άντρα!… Τον άντρα της!.. Τι σατανικές που είναι!.. Εύρισκαν 
κάτι απίθανους τρόπους, έκαναν πάντα το τέλειο έγκλημα και μετά 
διασκεδάζανε με την κληρονομιά του εκλιπόντος σε διάφορα όργια… Εγώ 
όμως δεν μπορούσα ν’ αποφασίσω… Μέχρι που είχα σκεφτεί να αλείψω με 
βούτυρο όλα τα σκαλιά, να πάει ν’ ανέβει, να γλιστρήσει, πάρτη κάτω… Και το 
βούτυρο;.. Δε θα το βρίσκανε;.. Ποιος έβαλε το βούτυρο;.. Να γιατί δεν 
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μπορούσα ν’ αποφασίσω.. Γιατί έπρεπε να ήταν το τέλειο έγκλημα… Όχι σαν 
αυτό που θα λέγαμε σε μια κυρία «μανδάμ, σας λείπει μια ατέλεια για να είστε 
τέλεια», όχι. Έπρεπε να ήταν τέλεια, χωρίς ατέλεια. Αλλιώς, τι να το’ κανα… 
αυτή στο χώμα κι εγώ στη φυλακή;.. Όχι, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά… 
Εσύ στο χώμα κι εγώ από πάνω σου να πίνω και να χορεύω τσιφτετέλι… 
Κι αυτό που θα σας πω τώρα, δεν θα το πιστέψετε… όχι, αποκλείεται να 
πιστέψετε ότι συνέβη… ότι μπόρεσε να ξεφύγει κι απ’ την πιο σατανική ιδέα 
που είχε ποτέ δολοφόνος… Μια φορά άκουσα να λένε κάτι για ένα «βαθύ 
λαρύγγι». Δεν έδωσα σημασία, δεν ήξερα τι ήτανε… αλλά κάτι μέσα μου σαν 
να τρέμισε, ιδέα μου λέω… Και ξαφνικά, μια εμπνευσμένη στιγμή, μου ήρθε 
πράγματι η μεγάλη ιδέα. Βαθύ λαρύγγι, λέω. Βαθιά μες στο λαρύγγι! Ναι, αλλά 
με τι;.. Τι να της χώσω στο βρωμερό της λαρύγγι που να ήταν τέλειο ως 
τέλειο;..( Για τον ανακριτή και τους δικαστές μιλάω.) 
Μπανάνα;... Παγωτό χωνάκι;.. Γλυφιντζούρι;.. Τότε – και μόνο τότε- πήγε ο 
νους μου τι εννοούσαν με το «βαθύ λαρύγγι». Τρελάθηκα απ’ τη χαρά μου!.. 
Αυτό είναι !, είπα. Ναι, αλλά πώς; Εύκολο ήταν;.. Εγώ τη σιχαινόμουν – κι 
αυτή το ίδιο, βέβαια- αυτή η σιχαμάρα μάς ένωνε με τα σιχαμερά δεσμά της… 
Πώς, λοιπόν, θα γινόταν το «βαθύ λαρύγγι»;.. Αυτή, η γυναίκα μου, είναι 
φιλοχρήματη… Εκατομμύρια έχει στον λογαριασμό της –έχουμε χωριστούς 
λογαριασμούς, χωριστά τεφτέρια, χωριστά κρεβάτια, χωριστά ψυγεία, 
χωριστές, δύο, τηλεοράσεις – κι όμως, λέω,αξίζει τον κόπο, θα της δώσω 
δέκα εκατομμύρια. Κομματάκι ακριβό το «λαρύγγι», αλλά είχα βρει το τέλειο 
έγκλημα… Έτσι κι έγινε – μια ζωή πουτάνα ήτανε, θα χάσει τα εκατομμύρια;… 
Φορέσαμε από μία μάσκα για να μη βλέπει ο ένας τον άλλον κι άρχισε τα 
πουτανίστικά της, τα πασπατέματά της, τα γλειψίματα της – λες κι έγλυφε 
πεντακοσάευρω - καλά, λέω μέσα μου, μωρή γριά κότα που δεν έχεις πια 
ζουμί, θα σε φτιάξω εγώ… Και μόλις φτιάχτηκα καλά ,ντούρος, σκέφτομαι 
«Τώρα! Τώρα!..Τώρα κάντο, σπρώξε βαθιά, πνίχτηνε τη σκύλα!» Κι άντε μετά 
ο ιατροδικαστής να’ βρισκε ίχνη εγκλήματος. Αθώος ο κατηγορούμενος! Το 
έγκλημα εξετελέσθη με τον πιο σατανικό και τέλειο τρόπο!.. «Θάνατος στην 
κορύφωση της ηδονής!», θα έγραφαν οι εφημερίδες, «πρώην πορνοστάρ ο 
σύζυγος» θα έλεγε η τηλεόραση… Τι να κάνουμε, κύριε ανακριτά μου, θα 
έλεγα… Ξέρετε πόσο αγαπιόμαστε εμείς;.. Να σκεφτείτε : μια ζωή μαζί! Πρωί, 
μεσημέρι, νύχτα, καθημερινές, σχόλες, κρύο, ζέστη, χειμώνες, καλοκαίρια… 
πάντα μαζί. Ε, ήταν λιγάκι αχόρταγη – από τα νιάτα της, ναι – με ρούφηξε σαν 
καταβόθρα, κύριε ανακριτά μου. Αθώος ο κατηγορούμενος!..  
Όμως… Εγώ.. Το σχέδιο όμως … απέτυχε. Γιατί απέτυχε;.. Δεν το διαβάσατε 
στις εφημερίδες;… Μου τον δάγκωσε και μου τον έκοψε η ύαινα! Η λάμια! Και 
στην συνέχεια το πέταξε – το όργανό μου!- στα σκυλιά η σκύλα! Και μου είχε 
πάρει προκαταβολικά τα δέκα εκατομμυριάκια … «Μαύρα» ήτανε, δεν 
μπορούσα ούτε να την καταγγείλω… Πόθεν αίσχον, θα με ρωτούσανε…Εγώ 
κάπνιζα… Η γυναίκα μου δεν κάπνιζε, την παντρεύτηκα όμως. Και στην 
εκκλησία, αντί να μου πατήσει τον κάλο, μου σφυρίζει στο αυτί «ορκίσου στο 
στεφάνι μας πως θα κόψεις το τσιγάρο». Το’ κοψα… Παιδιά είχαμε 
συμφωνήσει να μην κάνουμε αμέσως, σε τρία χρόνια είχαμε τέσσερα… δυό 
δίδυμα και… Και αυτή να συνεχίζει να με λέει στείρο!… Με ποιόν τα ‘κανε τα 
παιδιά, με τον γείτονα;.. Όχι πως δεν ήταν ικανή… Έκανε την υπνοβάτη για 
να μπορεί να σουλατσέρνει τις νύχτες…  
Κάποια στιγμή έμεινα άνεργος. «Ο κουνιάδος μου ο βουλευτής», μου λέει. 
Βουλευτής ο κουνιάδος, αλλά φιλοχουντικοβασιλικός-Νεοδημοκρατικο 
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Πασόκος.. Εγώ και…ε,, όχι, λέω! Τι δουλειά έχω εγώ να μου βρει δουλειά 
αυτός ο ιδεολογικός εχθρός μου; «Κακομοίρη μου, ακόμη εκεί είσαι; Εδώ 
χέστηκε η φοράδα στο σαλόνι κι εσύ… αύριο να πας να τον δεις.» Έγινα 
διευθυντής. Τι να έκανα; Η ανεργία είναι η πιο καταραμένη εφεύρεση του 
καπιταλισμού. Το πιο φοβερό όπλο εναντίον σωμάτων, ψυχών και φαιάς 
ουσίας… Και ήξερα τι λέγανε μέσα τους οι συνάδελφοι. «Ώστε έτσι, ε; 
«Βύσμα» κυβερνητικό; Α, το πουλάκι μας, και μας ΄έκανε τον δημοκράτη, τον 
εξεγερμένο, τον αγανακτισμένο»…Ναι, κάποτε ήμουνα εξεγερμένος.  
Τι να τους έλεγα; Ξέρετε, εγώ και η γυναίκα μου; … Ξέρετε, κάθε μέρα με 
βάζει και υπογράφω δήλωση; Δήλωση για τα τσιγάρα, δήλωση για το ποτό, 
δήλωση για τη δουλειά, δήλωση για τα λεφτά, δήλωση για τους φίλους μου, 
δήλωση για τις σκέψεις μου, δήλωση για τα όνειρά μου!.. Ας πρόσεχες, θα 
μου έλεγαν… Ή, «εγώ θα τη σκότωνα»… Και ναι μεν δεν πρόσεξα, όμως να 
την σκοτώσω ήθελα… Πριν απ’το γάμο ακόμα, τη στιγμή που ο παπάς 
άλλαζε τα στέφανα, κοιτούσε τις εικόνες και παρακαλούσα «ας της φορέσει το 
στεφάνι στο λαιμό!»… Και πάντα ονειρεύομαι το θάνατό της… Μέχρι αυτή τη 
στιγμή που σας μιλάω θέλω να τη βρω και να τη σκοτώσω!.. Πού να την βρω 
όμως! Πού πήγε η βρώμα!.. Ναι, με παράτησε.. Μετά από εκείνο το 
αποτυχημένο, εκ μέρους μου, «βαθύ λαρύγγι», βρήκε έναν εραστή και μ’ 
εγκατέλειψε. Πόσο χρονών είναι;… Η γυναίκα μου. Δε ξέρω ειλικρινά…  
Είναι τόσο σατανική που μπορεί να είναι είκοσι, σαράντα, ογδόντα, δεκαέξι! 
Πήρε τα εκατομμυριάκια μου και πήγε να τα φχαριστηθεί με τους εραστές 
της!… Μ’ έναν έφυγε, μ’ έναν θα μείνει;.. Είναι να μη γίνει η αρχή, να μη 
δαγκώσουμε το μήλο. Μετά … καλά, μετά κάνουμε και κομπόστα. Πρέπει 
όμως να φύγω…  
 
Έρχεται στη σκηνή αθόρυβα η γυναίκα του… Θα πάει κοντά του κι όσο μιλάει θα τον χαϊδεύει 
με αγάπη. 

Αυτή είναι ικανή να εμφανιστεί από το πουθενά και ν’ αρχίσει τα παράπονα. 
«Σταμάτα πια να με σκοτώνεις, έχεις γίνει περίγελος, πάψε να λες για το 
«βαθύ λαρύγγι» πορνογεροντάκι μου, καλύτερα να μπορούσα να στο ‘κοβα, 
βρε χαζούλη, μήπως και φύτρωνε καινούργιο. Στα σκυλιά θες να τα πετάξω, 
ε;.. Ούτε γατάτι, γερούκο μου, δε θα χόρταινε.. Και μη ξαναπείς τίποτα για τα 
παιδιά, ακούς, τίποτα! Εγώ ήθελα, εσύ δεν μπορούσες, δεν πειράζει που δεν 
μπορούσες, καλά είμαστε και τα δυο μας, μοναχά αλλά μαζί, όμως μη μου 
τσιγκλάς άλλο την πληγή μου… Και να, έλα, άμα θες τόσο πολύ να με 
σκοτώσεις , σκότωσέ με, τι θα κάνεις μετά χωρίς εμένα… αφού μ’ αγαπάς, το 
ξέρω… κι εγώ σ’ αγαπάω…Είσαι το πριγκιπόπουλό μου κι είμαι η 
πεντάμορφή σου. Εγώ, καλέ μου, να σ’ εγκαταλείψω;.. Εγώ;.. Μόνο 
πεθαμένη. 
Αλλά και τότε μαζί σου θα’μαι. Θα σου κρατάω παρέα όταν θα βλέπεις 
τηλεόραση μόνος σου και θα με σκέφτεσαι…  
Μια ζωή μαζί, μου λέει… Ωραία ήτανε, μου λέει… Ωραία είναι, μου λέει… Έλα, 
μην κουράζεσαι άλλο, μου λέει… Πάμε σπίτι, μου λέει… Πάμε να δούμε το 
σήριαλ που σ’ αρέσει, μου λέει… Πάμε να ξεκουραστείς στην αγκαλίτσα μου, 
μου λέει… Στράτα στρατούλα, μου λέει… κι εγώ κλαίω απ’ τη χαρά μου… 
Εγώ και η γυναικούλα μου…. 

Η γυναίκα του τον παίρνει έξω αργά αργά 


