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Γιώργου Σκούρτη  

 

Και οι πληγές μου ακόμη ανοιχτές 

 

(Χώρος: σκηνή θεάτρου ή οποιοσδήποτε άλλος χώρος όπου μπορεί ένας άνθρωπος να 
μιλήσει σε άλλους, όπως: πλατεία, δρόμος, σπίτι, γραφείο, αποβάθρα, τρένο, πλοίο, πούλμαν, 
χωράφι, γειτονιά, πανηγύρι, εργοστάσιο, διαδήλωση κλπ κλπ.) 

ΓΥΝΑΙΚΑ: Με συγχωρείτε που ίσως να σας χαλάσω το χουζούρι σας ή τη 
διασκέδασή σας, όμως δεν άντεξα άλλο κι είπα να’ ρθω ίσαμε δω, να σας πω 
τη στενοχώρια μου. Μεγάλος ο καημός κι ο στεναγμός μου. Και πώς όχι, έ;… 
Όλοι μας κατηγοράτε – τον άντρα μου δηλαδή – ότι ψηφίζει, λέει, ή ΠΑΣΟΚ ή 
Δεξιά… Εγώ ψηφίζω ό,τι μου λέει αυτός. Έτσι έμαθα 
Μας λέτε: «Πώς εσείς, άνθρωποι φτωχοί και ταλαιπωρημένοι, που κυνηγάτε 
μια ζωή το μεροκάματο σαν εφιάλτη, πώς ρίχνετε την ψήφο ή Δεξιά ή 
ΠΑΣΟΚ;». 
Πού να την ρίξουμε, παρακαλώ;… Αριστερά;…Εξωαριστερά; Έξω δεξιά; … 
Και πού τα ξέρουμε εμείς αυτά, ε;… Όχι, σας ρωτάω: Που ξέρουμε εμείς, 
φτωχοί ανθρώποι, τι καπνό φουμάρει ο καθένας κι από πού κρατάει η 
σκούφια του;… Ε; Θα μου πείτε: δεν ακούς τίποτα εσύ; Δεν βλέπεις τίποτα 
εσύ κι ο άντρας σου;… Πώς. Και βλέπουμε κι ακούμε. Αλλά, ποιους ν’ 
ακούσουμε, ε;… Και ποιόν να καταλάβουμε;… Εμείς, αγράμματοι ανθρώποι 
είμαστε, δεν ξέρουμε πολλά, πώς, λοιπόν, θέλετε να καταλάβουμε που ο 
καθένας τους έρχεται και μας τα λέει με τη δική του γλώσσα και τα δικά του 
λόγια;… Εμείς, γλώσσες ξένες απ΄τον τόπο μας δεν μάθαμε ποτές. 
Καταλαβαίνετε τίποτα εσείς βλέποντάς τους , ούνα φάτσα ούνα ράτσα 
ψευταράδων και μιζαδόρων, στην τηλεόραση; 
Τους Δεξιούς και τους ΠΑΣΟΚους, τους ξέρουμε. Πάντα οι ίδιοι. Ίδιες φάτσες, 
ίδια λόγια. Ίδια χούγια κι ίδια ψέματα. Μ’ αυτά τα ψέματα μας μεγαλώσανε. 
Νηστικούς και πεινασμένους και με ξύλο μπόλικο, κουτσά-στραβά, αυτά τα 
ρεμάλια μας μεγάλωσαν… Με τους άλλους, πού να ‘βρεις άκρη;… Ακόμη 
στον εμφύλιο ζούνε… Ενώ οι Δεξιοί και οι ΠΑΣΟΚοι, πάντα οι ίδιοι. 
Πουλημένοι μια ζωή. Α, όλα κι όλα: έχουνε συνέπεια… Κι έχουνε και σιγουριά. 
Μ’ αυτούς είσαι σίγουρος πως δε θα πάνε αριστερά ή στον όξω από δω. 
Μαύρη σιγουριά, θα πείτε. Έ… τι να κάνουμε, φτωχοί ανθρώποι είμαστε, το 
σίγουρο μας βολεύει… 
Ο άντρας μου ο φουκαράς, έχει χάσει τα πασχάλια του. Πήγε στην πλατεία ν’ 
ακούσει να μιλάει αυτός που είχε ψηφίσει τις προάλλες κι άκουσε άλλον. Ήρθε 
σπίτι μετά, πτώμα στην κούραση… 

(μπαίνει στην σκηνή ο Άντρας…) 

ΑΝΤΡΑΣ: Ρε γυναίκα..! 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Μου φωνάζει.. 
ΑΝΤΡΑΣ: Θυμάσαι καλά ποιόνα ψηφίσαμε;  
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ΓΥΝΑΙΚΑ: Τον τάδε, του λέω γω.  

ΑΝΤΡΑΣ: .Αυτός ρε βγήκε στο απέναντι μπαλκόνι! … 
ΓΥΝΑΙΚΑ: …μου λέει. Ε, άντρα μου, του λέω γω, θ’ άλλαξε πάλι πίστη ο 
χριστιανός. Κι αρχίζει τότε ο Μήτσος μου… 
ΑΝΤΡΑΣ: …την Παναγία τους, τα καθάρματα, οι πουλημένοι, οι άρπαγες, οι 
εθνοκάπηλοι!…  
ΓΥΝΑΙΚΑ: Και τα χαράματα πάλι στη δουλειά σαν σκλάβος. 
ΑΝΤΡΑΣ: Ρεεε, πρώτα να τους κρεμάσουμε και μετά να τους δικάσουμε! 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Φωνάζει, αλλά ποιος τον ακούει. 

(Ο Άντρας κάθεται κάπου εκτός δράσης…) 

Και οι πληγές μας πάντα ανοιχτές. Το σώμα του λαού το χτυπάνε με τον 
βούρδουλα, πότε Δεξιά και πότε Πασοκικά. 
Τους ξέρουμε αυτούς. Πάντα τα ίδια λένε και απ΄ την ίδια θέση. Δε λέω, μας 
κοροϊδεύουνε, αλλά τι να κάνουμε;… Και τα ψέματα, ζωή είναι κι αυτά. Δεν 
έχετε ακούσει που λένε «πεθαίνω για ένα ψέμα;» Ε, να , αυτό είναι… Οι άλλοι 
όμως;… Τις προάλλες φωνάζανε πάλι για ενότητα. «Άντρα μου» του λέω 
«ενώσου κι εσύ μαζί τους, οι πολλοί σηκώνουνε την πέτρα φκολότερα απ’ τον 
μονάχο»… Ε, πήγε κι αυτός να ενωθεί και τσουπ σμπαράλια τα κάνανε πάλι, 
κομμάτια και θρύψαλα, που λέμε. Έρχεται ο άντρας μου… 
ΑΝΤΡΑΣ: …το Χριστό τους τα λαμόγια! «Στις φάμπρικες της Γερμανίας και 
στου Βελγίου τις στοές», μας ξαναστέλνουνε τα καθάρματα! 
ΓΥΝΑΙΚΑ: …μου λέει…. και το πρωί, πάλι στη δουλειά, μονάχος κι έρμος.  
Σαν πάει καμιά φορά στον καφενέ, τον αρχίζουνε οι άλλοι στο βρισίδι. «Ρε 
κορόιδο» του λένε «δε βλέπεις ότι στα χάλια που είσαι σ΄ έφερε η Δεξιά και το 
ΠΑΣΟΚ;… Μαύρισέ τους μωρέ, που σου κάναν μαύρη τη ζωή! Δεν ντρέπεσαι 
ρε να τους ψηφίζεις ακόμα;»… 
ΑΝΤΡΑΣ: «Όχι ρε δεν ντρέπομαι, τα μούτρα σας να ντραπείτε, που τα κάνετε 
πάντα σκατά κι απόσκατα. Εσείς τι ψηφίζετε, ρε; Τους σόσιαλκλέφτες; Τα 
λαμόγια με τις βίλες και τις μίζες; Όλοι τους για τη μεγάλη κονόμα και κανείς δε 
νοιάζεται για μένα… Για μένα ρε, τον Μήτσο, ποιος νοιάστηκε ποτέ;»… 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Άδικο έχει;… Τι να πει ο δόλιος;… Έφαγε τα χρόνια του στη 
βιοπάλη. Μια μέρα δε στάθηκε. Κι όταν είναι γι’ αύξηση, πρώτος και 
καλύτερος ο Μήτσος μου φωνάζει. Αλλά, ξέρουνε αυτοί. Οι Δεξιοί, δηλαδή. 
Αλλά και οι Πασόκοι. Το πρωί δίνουνε την αύξηση και το μεσημέρι, άντε να 
ψωνίσεις. Δυο φορές πάνω οι τιμές. Πάει η αύξηση. Α, όλα κι όλα: οι Δεξιοί 
είναι έξυπνοι ανθρώποι. Και οι Πασόκοι ξυπνότεροι. Ξέρουνε κάθε φορά τι να 
σου πούνε και πώς. Και παλιότερα, αν δε μας πείθαν με τα λόγια, μας ρίχνανε 
κι ένα μπερντάκι ξύλο…Σήμερα όμως έχουμε δημοκρατία! Το μπερντάκι το 
λένε αλλιώς. Α, όλα κι όλα! Και ΜΑΤ και ΦΑΠ για τους συνταξιούχους, ΕΚΑΜ 
και αέρια στους άνεργους, ξέρουνε αυτοί. Χρόνια στο κουρμπέτι. 
Και οι πληγές μας πάντα ανοιχτές. 
Θα μου πείτε, καλά, δεν τα ξέρει αυτά ο άντρας σου;… Τότε, γιατί ψηφίζει 
τους απατεώνες;… Μωρέ, τα ξέρει και τα παραξέρει ο Μήτσος μου. Αυτός έχει 
φάει τη ζωή με την κουτάλα. Από μικρό παιδί στο πεζοδρόμιο. Εκεί, στο 
πεζοδρόμιο, σπούδαξε. Εκεί έμαθε αυτή την πως τη λέτε, την πάλη των 
τάξεων… Την παλεύει απ’ τα μικράτα του ο Μήτσος μου και ξέρει τι 
πλάνταγμα είναι… Αν τους ξέρει, λέει, τους ψεύτες λαοπλάνους και τους 
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αδίστακτους ληστές!... Φαρμάκι τον ποτίσανε. Στάχτη και βούρβερη τον 
κάνανε… Να το σπιτικό του, να τα χωράφια του, να κι ο ίδιος. Εργάτης και 
πάντα εργάτης… Τι να κάνει ο δόλιος;… «Υπομονή άντρα μου» του λέω ή 
φουκαριάρα.  
ΑΝΤΡΑΣ: Ως πότε, ρε γυναίκα; Μπάφιασα, μπαΐλντισα, θύμωσα! Θα πάρω 
ένα τσεκούρι και θα τους κόψω τα κεφάλια! 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Άδικο έχει; Πάνε όλα όσα είχαμε πιστέψει πως καταφέραμε. Οι 
κόποι μας, το αίμα μας…πάνε όλα. Παίρνουνε τις συντάξεις μας, τα φάρμακά 
μας, το ψωμί μας. Να το ένα επιμνημόνιο, να το άλλο, να και τα κόλλυβα. Εγώ 
τα μνημόσυνα τα θυμάμαι. Με τα μνημόσυνα μεγαλώσαμε. Τρώγαμε πολλά 
κόλλυβα. Ε, τουλάχιστον τα κόλλυβα ,είπαν, δεν θα περικοπούν, να΄χει ο 
λαός να τρώει. 
ΑΝΤΡΑΣ: Ρε γυναίκα, δε βλέπεις τι μας κάνουν; Μας τα παίρνουν όλα! Μας 
ξεπουλάνε ως πολίτες και ως χώρα. Μέχρι και τον Παρθενώνα θα μας 
πάρουνε.  
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τι τον θέλουμε, άντρα μου, πεινασμένοι ανθρώποι; Έχουν δίκιο οι 
πολιτικοί μας. Να τον δώσουμε να ξοφλήσουμε το χρέος. Τα μάρμαρα μας 
μάραναν! Τρώγονται τα μάρμαρα; Όχι. Μόνο για καμιά διαδήλωση, έτσι για να 
παίζουν τα παιδιά μας κλέφτες κι αστυνόμους. 
Τώρα, θα μου πείτε «δεν ντρέπεσαι , φτωχιά γυναίκα, μεροδούλι-μεροφάι, να 
ψηφίζεις Δεξιά και ΠΑΣΟΚ;… Τι να σας πω… Ό,τι μου πει ο Μήτσος μου 
ψηφίζω… Έτσι έμαθα… Ό,τι μου πει αυτός…Παλιά το ρίχναμε δαγκωτό στο 
κόκκινο , αλλά πάνε πια τα δόντια, με τι να δαγκώσουμε;  
Όταν διαβάζει εφημερίδες ή βλέπει τηλεόραση βλαστημάει το πιο πολύ ο 
Μήτσος μου. Τσατίζεται πώς να το πω… Η μία φυλλάδα έτσι η άλλη αλλιώς, 
το ένα ψευτοκάναλο, το άλλο… Τσατίζεται…  
ΑΝΤΡΑΣ: Κοίτα ρε γυναίκα … 
ΓΥΝΑΙΚΑ:…μου λέει. 
ΑΝΤΡΑΣ: Με τραβάνε, ο καθένας στη μεριά του ! Ξεσάλωσε το κουρασμένο 
μου κορμί. 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Για το καλό του, βέβαια… Για το καλό του, θα τον σκίσουνε… 
Έχουμε ξεφτιλιστεί πια…Και οι πληγές του ανοιχτές. «Πρώτα κρεμάστε τους 
και μετά δικάστε τους» φωνάζει, αλλά ποιος τον ακούει. 
Στις εκλογές, χτυπάει η πόρτα, ΄ρχόνται τα παιδιά της μιας παράταξης, 
μπουρ-μπουρ το στοματάκι τους, τα λεν απ΄ έξω και ανακατωτά, ίσα που δεν 
κλαίω… Το βράδυ, ρχέται ο άντρας μου, του λέω «το και το, Μήτσο μου, εγώ 
αυτό θα ψηφίσω». 
Την άλλη μέρα, τακ-τακ η πόρτα, ανοίγω, άλλα παιδιά, απ΄ αλλού, αρχίζουν 
το βρισίδι και τις συκοφαντίες για τους χτεσινούς. Ίσα που δεν κλαίω πάλι. Το 
βράδυ, ΄ρχέται ο άντρας μου, «το και το μού ΄πανε» του λέω, αυτός αρχίζει το 
βρισίδι, πέφτει πτώμα στον ύπνο και το πρωί, πάλι στη δουλειά πιο μοναχός 
κι από καλάμι. 
Εγώ;… Εγώ τι να πω;… Σάμπως ξέρω;… Σάμπως καταλαβαίνω;… Να, 
μάρτυς μου ο Θεός, αν δεν θέλω να καταλάβω!... Παρακαλώ να καταλάβω!... 
Αλλά πού!... Αυτοί που μου χτυπάν την πόρτα μου, θέλουνε τ’ αφτιά μου και 
την ψήφο μου, όχι το μυαλό μου…. 
Θα μου πεις: καλά κι η Δεξιά;…Το ΠΑΣΟΚ; Δηλαδή, και τι;… Επειδή ΄ναι 
δεξιά;…Και ΠΑΣΟΚ; … Κάντε με εσείς να καταλάβω κι έννοια σας, η ψήφος 
μου δικιά σας θα΄ναι.…Χρέος λένε, ύφεση λένε, σπρεέντις λένε, ομόλογα 
λένε, επανα-διάρθρωση λένε, επανα-διαπραγμάτευση… 
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ΑΝΤΡΑΣ: Για επανά - σταση μιλάει κανείς; 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Όταν γερνάς χωρίς συντάξεις, χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα, π’ 
ακόμα κι οι γιατροί – ντροπή τους – γίνανε εμπόροι, αξίζει να ψηφίζεις δεξιά; 
Αξίζει το ΠΑΣΟΚ την ψήφο;… Και ποιος είπε πως τ’ αξίζει. Κι ο άντρας μου 
αυτό λέει:  
ΑΝΤΡΑΣ: Έτσι κι έτσι άχρηστη κατάντησε, ρίχτηνε στους άχρηστους. Α, ρε 
γυναίκα, αλίμονο στους γέρους! 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Άδικο έχει;… 
Κι ύστερα τον κατηγοράνε που ψηφίζει ή Δεξιά ή ΠΑΣΟΚ… Κι ο πατέρας του, 
φτωχός αγρότης ήτανε, είλωτας στα ξένα τα χωράφια κι όμως, εκεί: την ψήφο 
δεξιά του ΠΑΣΟΚ!.... Κι η μάνα του το ίδιο. Αγράμματη κι άγνωμη κι αυτή, σαν 
και μένα. Κι ο παππούς του κολίγος κι αυτός. 
Ο ξάδερφός μου, φαρνατζής είναι, σιδεράς, δυο παιδιά, γυναίκα, πεθερά. Σαν 
είναι να μιλήσει η Δεξιά ή το ΠΑΣΟΚ φοράει το καλό του το κουστούμι, ντύνει 
τα παιδιά στα γιορτινά, στηρίζει στο ΄να χέρι την κυρά και στ’ άλλο τη γριά, 
βάνε τις κονκάρδες τους και πάνε στη πλατέα να χειροκροτήσουν… Αμέ… 
Έχει κοσμάκη η δεξιά.. Έχει λαό το ΠΑΣΟΚωλο… 
«Ξάδερφε» του λέω «φτωχός άνθρωπος, δουλευτής κι εσύ μια ζωή Δεξιά και 
ΠΑΣΟΚ;» «Αλλά!» μου λέει αυτός. «Αν έρθουνε οι άλλοι, θα μας τα κλέψουνε 
όλα, με τη Δεξιά και το ΠΑΣΟΚ, κάνουμε τις λαμογιές μας, τρώμε και 
πίνουμε».. Της ευκαιρίας άνθρωπος…. Α, όλα κι όλα: Μπορείτε να βρίζετε τη 
Δεξιά και το ΠΑΣΟΚ, μπορείτε να μας κατηγοράτε που τους ψηφίζουμε σαν 
όρνια, αλλ’ αυτό θα πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε: η Δεξιά είναι της 
ευκαιρίας. Και το ΠΑΣΟΚ της πιο μεγάλης μπάζας. Σού ΄ρθε η ευκαιρία, 
έκανες την κομπίνα σου, πάει, τα κονόμησες… Κι άμα τα κονομήσεις, 
ψηφίζεις κι αριστερά… Χάνεις και τίποτα;… Κάνεις και το κομμάτι σου… 
ΑΝΤΡΑΣ: Έτσι κι αλλιώς, όπως τρώγονται αυτοί, δε θα πάρουνε ποτές την 
εξουσία. Η εξουσία θέλει άλογο μπροστά όχι ψοφίμια και λογοδιάρροια..Εμείς 
πρόβατα, οι ηγέτες μας ψοφίμια, να το πάλι το ΠΑΣΟΚ, να τη και η Δεξιά. 
Λερναίες Υδρες, μας ρουφάνε το αίμα. 
ΓΥΝΑΙΚΑ. Τώρα πάλι ο κακομοίρης ο λαός τους έδωσε την χαροκαμένη ψήφο 
του, τους ανέβασε στην κορυφή της δημοκρατίας, κι αυτοί; Έτσι κομμάτια που 
ήσανε, πάλι στις εκλογές μας πήγανε. Ε, τι θέλουνε πια, αυτοδυναμία; Και τα 
κοράκια της Δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ θα τους αφήσουνε; Τα τζέρκια θα τους 
φάνε! Έχουμε να δούμε και ν΄ακούσουμε! …Θα χιμήσουνε τα λυκόρνια και 
πάει το πουλάκι, θα το πετσοκόψουνε! Μου τα λέει ο Μήτσος μου αυτά, εγώ 
δε σκαμπάζω… 
Τσαντίζεται κι αυτός και το ρίχνει στα λαχεία και στο προ-πο και στο στοίχημα. 
Αυτό διαφημίζει το κράτος των Δεξιών και τωνΠΑΣΟΚων: παίξε τζόγο-για να 
κερδίσεις το ψωμί σου. 
ΑΝΤΡΑΣ: Κοίτα ρε γυναίκα… (στην τηλεόραση τάχα μου) 
ΓΥΝΑΙΚΑ: … μου λέει  
ΑΝΤΡΑΣ: …κοίτα πόσο κορόιδα είμαστε, π΄ ακόμα δουλεύουμε. Μόνο εμείς 
δουλεύουμε!. Αυτοί κάθονται στις βίλες τους και τρώνε τις σάρκες μας ψητές. 
Γαμημένη δημοκρατία!. Κοίτα, ρε γυναίκα,  
ΓΥΝΑΙΚΑ:.. μου λέει ο Μήτσος μου,  
ΑΝΤΡΑΣ:…εμείς τους ψηφίζουμε κι αυτοί μας κλέβουν το μεροκάματο, τις 
συντάξεις, τα γηρατειά μας, τα φάρμακά μας και τη δωρεάν παιδεία των 
παιδιών μας. Καθάρματα! 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τουλάχιστον ο Μήτσος μου το λέει:  
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ΑΝΤΡΑΣ: Τους σιχαίνομαι όλους!.  

ΓΥΝΑΙΚΑ: Κι είναι αλήθεια… Είναι πολύ σιχασιάρης ο Μήτσος μου. Ούτε την 
μπουκιά του γιου του δε βάζει στο στόμα του… Με τον γιο του;… Χα… Όλο 
στα μαχαίρια βρίσκονται. Δηλαδή, τι μαχαίρια τώρα, να… «Δε βαρέθηκες ρε 
γέρο να τους ψηφίζεις;» του λέει το παιδί. «Τον θάνατό σου ψηφίζεις 
καημένε!». 
Κι αυτός αγριεύεται, αλλά δεν ξεσπάει… Τ΄ αγαπάει το παιδί. Το καμαρώνει 
που αυτό τουλάχιστον, έμαθε να μην ψηφίζει Δεξιά και ΠΑΣΟΚ!... Ναι… Το 
παιδί είναι… από κει… Μοναχά μια μέρα του ΄πε:  
ΑΝΤΡΑΣ:«Ρε γιε παιδί μου»  
ΓΥΝΑΙΚΑ: ..του είπε. 
ΑΝΤΡΑΣ: Γιατί, ρε γιε παιδίμου, ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ ή Δεξιά και δεξιότερη. 
Γιατί μωρέ;… Πώς μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια, μωρέ;… Πώς εγώ 
ψηφίζω ή ΠΑΣΟΚ ή Δεξιά , ρε γιε παιδί μου; Γιατί, ρε γιε παιδί μου;  
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τι να πει και το παιδί; «Μη φοβάσαι, ρε γέρο,», του λέει, «τα όνειρά 
σας θα πάρουνε εκδίκηση.» Και βάζει τα κλάματα ο Μήτσος μου και 
σπαρταράει απ΄το παράπονο, μια ζωή να τους ψηφίζει κι αυτοί να τον 
κλέβουν και να τον θανατώνουν. 
Πάντως τη σφαλιάρα τη φάγανε στις εκλογές! Σωρό οι σφαλιάρες! Τρία 
εκατομμύρια σφαλιάρες φάγανε κι όμως αυτοί το χαβά τους. Σκύβουνε, 
παρακαλάνε για την ψήφο μας, μας απειλούν και μας τρομάζουν. Κι εμείς, τα 
όρνια, τα χαϊβάνια, τα αιγοπρόβατα πάλι θα τήνε ρίξουμε Δεξιά και ΠΑΣΟΚ.  
ΑΝΤΡΑΣ: Κοίτα, ρε γυναίκα, κάτι ξευτίλες ηγέτες! Εμείς τους φτύνουμε κι αυτοί 
λένε ψιλοβρέχει. «Πρώτα θα σας κρεμάσουμε ,ρεεε, και μετά θα σας 
δικάσουμε». 
ΓΥΝΑΙΚΑ:! Άδικο έχει; Μας κόψαν τη μπουκιά στη μέση για να κάνουνε τις 
σαπιοκοιλιές τους, τα μέγαρά τους, ξεπούλησαν την τιμή και την υπόληψή 
μας, τα χωράφια μας, τις καλλιέργειές μας, τα νησιά μας, τα όπλα 
μας…Τελευταία ξεπουλήσανε και την απελπισία μας. 
 
Γεια σας… Πάω στον άντρα μου. Ποιος ξέρει. Από μέρα σε μέρα, όλα 
μπορούνε να συμβούνε. Όλα… Ακόμα και να μην ψηφίσει Δεξιά…Ούτε 
ΠΑΣΟΚ… Πρώτα θα γίνουμε κοψοχέρηδες απ΄το ΠΑΣΟΚ και τη Δεξιά και 
μετά Αριστεροχέρηδες στην κάλπη. Δαγκωτό! Εγώ ό,τι μου πει ο άντρας μου. 
Έτσι έμαθα. 
Κι άμποτε να΄ρθει μια μέρα που να κλείσουν οι πληγές μας.  
 
(αγκαλιάζει τον Άντρα και βγαίνουν…) 
 


