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Η αγωνία της ύπαρξης για αλήθεια μετατρέπεται συ
χνά από τραγωδία σε τσίρκο και αντίστροφα.

Δεν υπήρξε ίσως άλλος αιώνας πιο πριν που να 
γέννησε τόσες καινούριες βεβαιότητες και ταυτόχρονα 
-  σχεδόν με τον ίδιο σπόρο -  και την αμφισβήτησή 
τους. Πιστεύοντες και αμφισβητούντες κοινή αναζήτη
ση και κοινό κέρδος απ ' ολο αυτό το γίγνεσθαι είχαμε 
την αίσθηση της υπαρξιακής αξιοπρέπειας και δικαί
ωσης. Σαν «πρόσωπα σε έργο γιομάτο πάθη και συ
γκρούσεις» χτυπηθήκαμε ο ένας με τον άλλον, επειδή 
ακριβώς είχε ο καθένας μας διαφορετική την αντίλη
ψη γι' αυτές τις έννοιες και για το τι είναι «αντικειμενι
κή» αλήθεια. Και τώρα μόνο, καθώς όλοι μαζί, αποκα- 
μωμένοι, πορευόμαστε στην τελευταία δεκαετία αυ
τού του τρομερού αιώνα που κονιορτοποίησε τα ιδεα
τά μας οχήματα και τα ιδεολογικά μας σκεύη-«ψεύδη», 
ξεπροβάλλουμε από τα χαλάσματά τους σαν μετά 
από καταιγίδα, κοιτάζοντας πια τον εαυτό μας στα 
μάτια του Άλλου, έχοντας την τρομερή υποψία: Τι 
προσπαθήσαμε να καλύψουμε, επιτέλους, ο καθένας 
κάτω από τη δική του ιδεολογικοποιημένη πίστη ή αμ
φιβολία; Κι ακόμη, μήπως η ουσία της αξιοπρέπειας
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που αναζητούσαμε βρισκόταν σε ό,τι φαινόταν για το 
αντίθετό της;

Και κάποιοι -  τους βλέπω  τώρα ν' ανασηκώνουν 
ανήσυχα το βλέμμα τους και να οσμίζονται τον αέρα 
μέσα στα μοναχικά τους καπνισμένα δωμάτια -  αρχί
ζουν να το διαισθάνονται■ αυτό που παλιοί δάσκαλοι 
ήξεραν αλλά και τα παιδιά το νιώθουν: Πως ό,τι ονο
μάζεται αντι-κειμενική αλήθεια είναι αυτό που κ ε ί τ α ι  
περισσότερο μακριά από την Αλήθεια.

Αθήνα, 25-11-1991 
Β.Κ.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

{Λίγα λόγια πριν από  την π α ρ ά σ τ α σ η )

Σκηνικό: Η ίδια η θεατρική αίθουσα. Η  σκηνή και η 
πλατεία. Η αυλαία κλειστή. Μουσική σιγανή από ένα 
παλιό τραγούδι.
Μπαίνει το Α ΙΘ ΕΡ ΙΚΟ . Ένα πλάσμα σαν παιδί και σαν 
πνεύμα. Με χορευτικές κινήσεις διατρέχει το προ
σκήνιο, βγάζει μέσα από τα πέπλα του ένα κερί και 
το ακουμπάει απαλά, σαν να το κρύβει, σε μια γω
νία. Ακούγονται φωνές και βήματα. Εξαφανίζεται 
βιαστικά.
Μπροστά από την αυλαία μπαίνει η ΣΗ1ΚΕΡ. Γύρω στα 
είκοσι πέντε, ντυμένη κομψά μ ' ένα γκρίζο ταγιέρ. 
Όμορφη, με αέρα αποφασιστικότητας. Πίσω της έρ
χεται ο αρμονυ. Φοράει άσπρο κοστούμι, έχει κι ένα 
κόκκινο γαρίφαλο στο πέτο. Λεπτή φυσιογνωμία, γύ
ρω στα σαράντα. Κρατάει ένα ντοσιέ και μια αρμαθιά 
κλειδιά.

ΑΡΜΟΝΥ: Και τελειώνουμε την ξενάγησή μας, δεσπ οι
νίς... εμ, δεσποινίς...



ς η ικ ε Ρ: Σήικερ. Εύα Σήικερ. (Περιεργάζεται το χώρο.)
α ρ μ ο ν υ : Με συγχωρείτε που ξεχνάω τ' όνομά σας. 

Αφαιρουμαι καμιά φορά, ξέρετε, και...
σ ή ικ ε ρ  (συνεχίζοντας να κοιτάζει τριγύρω): Δεν πειρά

ζει. Μα τι είναι εδώ;
ΑΡΜΟΝΥ: Α, εδώ... (Χαμογελάει κάπως αμήχανα.) Εδώ 

είναι το αμφιθέατρο της κλινικής μας.
ΣΗΙΚΕΡ: Μα αυτό είναι ολόκληρο θέατρο. Μπράβο. 

Μακάρι να ήταν και άλλα ψυχιατρεία σαν το δικό 
σας.

α ρ μ ο ν υ : Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ, μια φορά, δι
ευθύνω το δικό μου με φαντασία... με πολλή φα
ντασία. Να, αυτή εδώ η αίθουσα που βλέπετε: 
Κάνουμε διαλέξεις, προβολές, συζητήσεις, αλλά, 
ναι... κάνουμε και παραστάσεις!

ΣΗΙΚΕΡ: Παραστάσεις; (Παύση.) Α, νομίζω πως κατα
λαβαίνω. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ασκείτε κι 
αυτή... αυτή την ε ι δ ι κ ή  μέθοδό σας.

ΑΡΜΟΝΥ: Χμ, ναι, εδώ. Κυρίως εδώ, σ' αυτόν το χώρο.
σ ή ικ ε ρ : Ανυπομονώ να μου μιλήσετε γΓ αυτήν.
ΑΡΜΟΝΥ: Βεβαίως. Αν και πρέπει να ομολογήσω πως 

έχω... έχω κάποιο τρακ.
ΣΗΙΚΕΡ: Μα γιατί; Δε θα 'πρεπε.
ΑΡΜΟΝΥ: Κι όμως... είναι η πρώτη φορά που οι θερα

πείες μου προκαλούν το δημοσιογραφικό ενδια
φέρον ώστε... να, δηλαδή...

ΣΗΙΚΕΡ (γελάει): Μα ηρεμήστε. Δεν τρώμε ανθρώπους 
εμείς οι δημοσιογράφοι.

ΑΡΜΟΝΥ: Προς Θεού, δεν έχω καμιά προκατάληψη. 
Απεναντίας, πιστεύω πως είναι ένα θαυμάσιο 
επάγγελμα, τόσο ενδιαφέρον.

σ ή ικ ε ρ : Α, πάτε να με καλοπιάσετε.
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ΑΡΜΟΝΥ: Όχι, όχι. Ειλικρινά. Θέλω να πω... όλος αυτός 
ο αγώνας, η έρευνα για την αλήθεια...

ΣΗΙΚΕΡ: Μμμ, ναι. Μόνο ττου, ξέρετε, δεν τη βρίσκουμε 
πάντα.

αρμονυ : Ε, βέβαια. Για κάθε ένα πράγμα υπάρχουν 
ένα σωρό αλήθειες. Δε βγάζεις άκρη ποτέ...

ΣΗΙΚΕΡ: Κι όμως, δόκτωρ Αρμονυ... {Παύση.) Υπάρχει 
πάντα μία Αλήθεια. Μία και Τελική, που εξηγεί 
όλα τα πράγματα μαζί και χώρια το κάθε ένα.

ΑΡΜΟΝΥ: Μάλιστα. Και ποια είναι αυτή, παρακαλώ;
ςηικερ: Μα... δεν το 'χω βρει ακόμα. (Γελάει.) Αν νόμι

ζα πως το είχα βρει, θα είχα γίνει πολιτικός, ή ο 
πάπας, ή...

αρμονυ: Όμως γίνατε δημοσιογράφος. Για να ψάξετε 
καλύτερα, φαντάζομαι;

ςηικερ (χαμογελάει): Μπορεί...
ΑΡΜΟΝΥ: Και σίγουρα θα ήταν η μεγαλύτερη δημοσιο

γραφική επιτυχία αν ποτέ μια τέτοια έρευνα 
έφτανε στο τέρμα της...

ςηικερ: Είναι κακό να έχει φιλοδοξίες κανείς;
αρμονυ·. Ίσα ίσα, αυτό προσπαθώ να πετύχω και με 

τους ασθενείς μου: να τους κάνω να έχουν φιλο
δοξίες, όνειρα, ιδανικά.

ΣΗΙΚΕΡ: Είδατε; Αυτή η έρευνα λοιπόν δεν είναι δου
λειά μόνο των δημοσιογράφων αλλά όλου του 
κόσμου.

ΑΡΜΟΝΥ: Δε με καταλάβατε.
ΣΗΙΚΕΡ: ...;
ΑΡΜΟΝΥ: Όλα αυτά δεν προσπαθώ να τους τα καλ

λιεργήσω για να ψάχνουν κι αυτοί την Τελική 
Αλήθεια που γυρεύετε εσείς.

ΣΗΙΚΕΡ: ...Αλλά;
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ΑΡΜΟΝΥ (σηκώνει τους ώμους): Απλώς για να νιώθουν 
καλά. Να έχουν κάτι να κάνουν, ένα νόημα στη 
ζωή τους.

ΣΗΙΚΕΡ: Ακόμα... (διστάζει) και μέσα από μια ψευδαί
σθηση; (Συμπληρώνει βιαστικά.) Θέλω να πω... 
Έχω ακούσει ό τ ι η μ έ θ ο δ ό ς  σας...

α ρ μ ο ν υ : Αν αυτό τους κάνει να νιώθουν καλά... Η αλή
θεια, δεσποινίς Σήικερ, δυστυχώς δεν είναι δική 
μου δουλειά.

ΣΗΙΚΕΡ: Είναι όμως δική μου, δόκτωρ. (Παύση.) Και θα 
σας είμαι υποχρεωμένη αν με διευκολύνετε.

ΑΡΜΟΝΥ (ανήσυχα): Ασφαλώς, ασφαλώς. Τι λόγος!
ΣΗΙΚΕΡ: Προσωπικά βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα τη μέ

θοδό σας... Ειδικά ο τρόπος που χρησιμοποιείτε 
το θέατρο στις θεραπείες σας. Έχω μάθει ότι πε
τύχατε σπουδαία αποτελέσματα.

α ρ μ ο ν υ  (γελάει): Τώρα πάτε σεις να με καλοπιάσετε.
ς η ικ ε ρ  (κάπως ψυχρά): Δε συνηθίζω, ξέρετε.
ΑΡΜΟΝΥ: Χμ, ναι... (Κάνει νόημα και μπαίνουν δύο σερ

βιτόροι, οι οποίοι τοποθετούν ένα τραπεζάκι και 
δύο πάνινες πολυθρόνες στο σημείο που τους 
υποδείχθηκε: μπροστά από το αριστερό άκρο 
της αυλαίας.) Αν θέλετε να μάθετε λοιπόν, πράγ
ματι τα πήγαμε καλά μέχρι τώρα.

ΣΗΙΚΕΡ: ...
ΑΡΜΟΝΥ: Ειδικά... ειδικότερα σε περιπτώσεις αμνησίας 

και κατάθλιψης.
ΣΗΙΚΕΡ: Πείτε μου, λοιπόν.
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, βέβαια... Όμως ας πάρουμε τον καφέ 

μας προτού κρυώσει. Είπα να μας σερβίρουν 
εδώ, τι λέτε;

ΣΗΙΚΕΡ: Πολύ καλή ιδέα.
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α ρμ ο ν υ : Και θα τα πούμε καλύτερα έτσι. Παρακαλώ, 
καθίστε... Ζάχαρη; 

ςη ικερ: Ευχαριστώ.
ΑΡΜΟΝΥ (βυθίζεται με απόλαυση στην πολυθρόνα του, 

υψώνει το φλιτζάνι του): Α, ένας καλός καφές τ' 
απόγευμα (πίνει μια γουλιά), ύστερα μια βόλτα 
στην εξοχή, ένα ποτήρι φίνο μπράντι το βράδυ, 
ένα καλό κονσέρτο... (Πίνει μια γουλιά ακόμα.) Τι 
να ψάχνεις για την Αλήθεια που τα εξηγεί όλα; 
Η ζωή είναι τόσο σκληρή, αγαπητή μου, κι εσείς 
τόσο νέα... (Σκύβει λίγο πρσς το μέρος της κα
θώς βάζει το φλιτζάνι στο τραπέζι.) Τόσο όμορ
φη...

ΣΗΙΚΕΡ: Και η πραγματικότητα;
αρμονυ: Έτσι κι αλλιώς ε ί ν α ι  ό λ α  τ ό σ ο  σ χ ε 

τικά...
ΣΗΙΚΕΡ: Ξέρετε, προτιμώ τα πράγματα να είναι πιο ξε

κάθαρα.
αρμονυ: Καταλαβαίνω. Είναι και το επάγγελμα τέτοιο.
ΣΗΙΚΕΡ: Είχατε αρχίσει λοιπόν να λέτε...
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, χμ... ειδικότερα σε περιπτώσεις αμνη

σίας και κατάθλιψης, λοιπόν.

(Η ΣΗΙΚΕΡ βγάζει το σημειωματάριό της κι ένα 
χρυσό στιλό.)

ΑΡΜΟΝΥ: Παρακαλώ... παρακαλώ, όχι σημειώσεις. Με 
κάνετε να μην αισθάνομαι άνετα.

ΣΗΙΚΕΡ: Όπως θέλετε.
ΑΡΜΟΝΥ: Η μέθοδός μου είναι πολύ απλή. Θα σας τα 

εξηγήσω όλα, και είμαι σίγουρος ότι θα τα κατα
λάβετε και χωρίς σημειώσεις. (Παύση.) Είχαμε 
ομολογουμένως μερικά πολύ καλά αποτελέσμα
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τα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί η θερα
πεία δεν έχει τελειώσει. Μιλάω κυρίως για τους 
επιζήσαντες από το δυστύχημα στην Ατακάμα. 
Είναι μια περίπτωση όπου έχουμε εκπληκτική 
πρόοδο μπορώ να πω.

ΣΗΙΚΕΡ: Οι επιζήσαντες από την Ατακάμα!... Δεν ήξερα 
ότι είναι εδώ. Δεν ήξερα καν ότι είναι σε ψυχια
τρική κλινική. (Ξαναβγάζει το σημειωματάριο.)

α ρ μ ο ν υ : Ναι. Όταν έπεσε το αεροπλάνο σ' εκείνη την 
απάτητη κορφή στις Ανδεις, οι μόνοι που σώθη
καν ήταν αυτοί οι επτά. Τα υπόλοιπα θα τα ξέ
ρετε. Πέρασε σχεδόν ένας μήνας μέχρι να τους 
εντοπίσουν. Όταν τους βρήκαν, ήταν σε άθλια 
κατάσταση.

ΣΗΙΚΕΡ: Καταλαβαίνω. Ένα μήνα εκεί πάνω, χωρίς κα
μιά βοήθεια...

α ρ μ ο ν υ : Ήταν όλοι τους μισότρελοι, δεσποινίς Σήικερ. 
(Σηκώνεται.) Μούγκριζαν, έβγαζαν άναρθρες 
κραυγές και προσπάθησαν να επιτεθούν στα 
μέλη του συνεργείου διάσωσης.

ΣΗΙΚΕΡ: Πώς το εξηγείτε αυτό;
α ρ μ ο ν υ  (μιλώντας πίσω από την πολυθρόνα της, πά

νω από το κεφάλι της): Δε σας έχει τύχει ποτέ 
κάποιο σοβαρό ατύχημα, κι εύχομαι βέβαια να 
μη σας τύχει. Το σοκ σε ορισμένες περιπτώσεις 
είναι τρομερό: μερικές ορορές πλήρης διαταραχή 
της ψυχικής ισορροπίας και απώλεια της προ
σωπικότητας.

ΣΗΙΚΕΡ: Είχαν τραυματιστεί;
ΑΡΜΟΝΥ: Σαν από θαύμα όχι πολύ σοβαρά. Όμως για 

σκεφτείτε τους: μόνοι τους, τρομαγμένοι κι 
αβοήθητοι, πάνω σ' ένα βράχο στη μέση της
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ερημιάς, με ελάχιστο νερό και σχεδόν τίποτ' άλ
λο... και μ' όλα εκείνα τα πτώματα τριγύρω. Κι 
εγώ θα μπορούσα να είχα τρελαθεί.

ΣΗΙΚΕΡ: Λοιπόν, τι έγινε μετά;
ΑΡΜΟΝΥ: Διακομίσθηκαν στο πιο κοντινό νοσοκομείο. 

Τους δόθηκε περιποίηση και κάθε βοήθεια. Μέσα 
σε λίγες μέρες η επιθετική τους συμπεριφορά 
εξαφανίστηκε. (Παύση.) Παρουσίασαν όμως συ
μπτώματα βαριάς κατάθλιψης και ολικής αμνη
σίας. Δεν είχαν όρεξη να κάνουν τίποτα, καμιά 
διάθεση, ούτε για να μιλήσουν, να φάνε... Τ ίπ ο - 
τα.

ςηικερ: Και σ' αυτό το σημείο τούς αναλάβατε εσείς.
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι. Εδώ, σ' αυτή την κλινική που διευθύνω. 

Θεώρησα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυ
τούς.

ΣΗΙΚΕΡ: Τι ακριβώ ς κάνατε;
ΑΡΜΟΝΥ: Κοιτάξτε... το παν είναι ν' αξιολογείς τα δε

δομένα σου.
ΣΗΙΚΕΡ: Δηλαδή;
ΑΡΜΟΝΥ: Τι είχαμε εδώ; Κάποιους ανθρώπους που η 

ζωή τους ακολουθούσε μια κανονική πορεία: 
ψυχικά υγιείς, με πίστη και θέληση για τη ζωή... 
Ο καθένας τους είχε ένα ολόκληρο σύστημα 
από αξίες, μια πραγματικότητα.

ΣΗΙΚΕΡ: Και ξαφνικά συμβαίνει ένα ατύχημα...
ΑΡΜΟΝΥ: Και ξαφνικά... κάτι συμβαίνει και βρίσκονται 

ε'ξω απ' όλα αυτά, μακριά κάπου στην ερημιά, 
πάνω σ' ένα βράχο κρεμασμένο στο χάος. Κατα
λαβαίνετε...

ΣΗΙΚΕΡ: Θα ήταν π ολύ δύσκολο  να τους  ξαναφ έρετε 
πίσω στον κόσμο μας.
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α ρμονυ: Ναι, η επανένταξη είναι πολύ δύσκολη σε μια 
τέτοια περίπτωση. Εκτός των άλλων, δε θυμό- 
νταν καν για ποιο λόγο υπήρχαν σ' αυτό τον κό
σμο. (Μόνος του, χαμηλόφωνα:) Και ποιος να 
θυμάται, άραγε;

ΣΗΙΚΕΡ: Η αμνησία;
α ρμονυ: Σας είπα, ήταν ολική. Σαν να πέρασαν ξαφνι

κά στην α ν υ π α ρ ξ ί α .
ΣΗΙΚΕΡ: "Εχετε εξηγήσει εντελώς την αιτία αυτής της 

αμνησίας; Μήπως... μήπως ήταν κάτι πιο συ
γκεκριμένο;

ΑΡΜΟΝΥ: Μμμ... (Σκέφτεται.) Τους ρωτήσαμε, αλλά δε 
θυμόντουσαν! (Γελάει.) Μα σας εξήγησα, το σοκ, 
ε... ναι, το σοκ.

ΣΗΙΚΕΡ: Μάλιστα, κατάλαβα...
ΑΡΜΟΝΥ: Τέλος πάντων, προσπαθήσαμε να ξεπερά- 

σουμε αυτό το πρόβλημα ψάχνοντας εξονυχι
στικά το παρελθόν του καθενός χωριστά. (Ξε- 
φυλλίζει το ντοσιέ του.) Ήρθαμε σ' επαφή με το 
περιβάλλον, τους συγγενείς, τους φίλους τους, 
και αντλήσαμε κάθε πληροφορία για την προη
γούμενη προσωπικότητά τους.

ΣΗΙΚΕΡ: Τι είδους π ληροφορίες;
ΑΡΜΟΝΥ: Ω, οτιδήποτε. Οτιδήποτε αφορά την προσω

πικότητα.
ΣΗΙΚΕΡ: Πώς οτιδήποτε; Το αγαπημένο τους χρώμα, 

ας πούμε, αν τους αρέσουν τα φιστίκια, αν...
α ρμονυ: Ναι, και αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό το ουσια

στικό μέρος μιας προσωπικότητας, δεσποινίς 
Σήικερ. Η ουσία της, αυτό που καθορίζει όλα τα 
υπόλοιπα, είναι το τι πιστεύει κάποιος για τη 
ζωή, μια ιδεολογία, τέλος πάντων ένα ιδανικό
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που να τη δικαιώνει. Αυτό επηρεάζει και οτιδή
ποτε άλλο κάνει. (Παύση.) Ο Μπετόβεν αγα
πούσε τα φιστίκια, ξέρετε.

ΣΗΙΚΕΡ: Πώς;
ΑΡΜΟΝΥ: ...Όμως αγαπούσε και τη μουσική. Για ποιο 

από τα δύο νομίζετε πως αν το έχανε θα έπε
φτε σε κατάθλιψη;... Φυσικά για το δεύτερο. 
Γιατί αυτό ήταν που τον κρατούσε στη ζωή.

ΣΗΙΚΕΡ: Θέλετε να πείτε πως αυτό συνέβη και στους 
ασθενείς σας από τις Άνδεις;

ΑΡΜΟΝΥ: Αυτό ακριβώς. "Εχασαν τη μουσική τους. Ξαφ
νικά ξέχασαν τα λόγια του τραγουδιού της ζωής 
και κάποιος έπρεπε να τους τα θυμίσει πάλι. 
Καταλαβαίνετε τώρα τι είδους πληροφορίες έπρε
πε να μαζέψουμε;

ΣΗΙΚΕΡ: Ναι, ας πούμε για τα ιδανικά τους, ό,τι πιο ση
μαντικό έδινε νόημα στη ζωή τους.

ΑΡΜΟΝΥ: Οι συλλογές αντικειμένων αίφνης! Ο φιλοτε
λισμός, οι καλές παρέες, αλλά και η Τέχνη, η 
Επανάσταση, ο σοσιαλισμός... Η θρησκεία και η 
οικογένεια, αλλά, ναι, και ο έρωτας ή ο ρομαντι
σμός! (Παύση.) Η καθημερινότητα, βλέπετε, εί
ναι τόσο πεζή. Για να γίνει πιο υποφερτή, χρειά
ζεται πάντα να υπάρχει η πίστη σε κάτι πιο 
υψηλό και σημαντικό... έ σ τ ω  τουλάχιστον σε 
κάτι που να μπορεί κανείς να το θεωρεί έτσι.

ΣΗΙΚΕΡ: Κι όταν αυτό έχει χαθεί, όπως στην περίπτω
ση των ασθενών σας;

ΑΡΜΟΝΥ: Τότε... δεν έχουμε τίποτα να μας προφυλάσ- 
σει από τη θλίψη και το χάος. Σας περιέγραψα τα 
συμπτώματα, έτσι δεν είναι; ΓΓ αυτόν το λόγο αυ
τό που χάθηκε πρέπει να ξαναβρεθεί ή... να αντι-
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κατασταθεί αττό κάτι άλλο, το ίδιο σημαντικό.
ΣΗΙΚΕΡ: Μα θα είναι το ίδιο αυθεντικό;
ΑΡΜΟΝΥ (σκύβει από πάνα) της συνωμοτικά): Και 

ποιος σας είπε ότι ήταν πρώτα; Αρκεί να είναι 
μια καλή δικαιολογία για να συνεχίζεις να ζεις.

ΣΗΙΚΕΡ (σηκώνεται): Δε συμφωνώ μ' όλα αυτά, το ξέ
ρετε.

ΑΡΜΟΝΥ (αργά και υπομονετικά, σαν να προσπαθεί να 
εξηγήσει σε κάποιον μη ειδικό): Είχα ένα φίλο, 
δεσποινίς μου. Αγαπούσε μια γυναίκα. Κανείς 
δεν είχε καταλάβει πόσο πολύ. Ο έρωτας γΓ αυ
τήν ήταν το ιδανικό του, έδινε νόημα στη ζωή 
του.

ΣΗΙΚΕΡ: Ήταν η δική του δικαιολογία, δηλαδή...
ΑΡΜΟΝΥ: Μπορεί. Μπορεί και να ήταν κάτι παραπά

νω. Ο έρωτας λένε πως είναι κάτι το απόλυτο. 
(Σηκώνει τους ώμους.) Ποιος μπορεί να ξέρει...

ΣΗΙΚΕΡ: Εσείς το πιστεύετε αυτό;
ΑΡΜΟΝΥ (ξεφυσάει): Δεν πιστεύω σε κανένα είδος απο

λύτου, δεσποινίς Σήικερ. Δεν πιστεύω στη μία 
και αντικειμενική σας αλήθεια που τα εξηγεί όλα. 
Πιστεύω μόνο στις ανθροάπινες αυταπάτες και 
στη δύναμή τους να δίνουν στους ανθρώπους 
ένα λόγο για να ζουν.

ΣΗΙΚΕΡ: ...Ή στη χρησιμότητά τους σαν όστρακα όπου 
μέσα τους αυτοί βολεύονται, θαρρώντας πως 
κάνουν κάτι σπουδαίο.

ΑΡΜΟΝΥ (κουρασμένα, επειδή πρέπει να επαναλάβει): 
Προφυλάσσονται, αγαπητή μου, προφυλάσσο- 
νται. Ας μην είμαστε κυνικοί.

ΣΗΙΚΕΡ: Από τι προφυλάσσονται; Από την πραγματι
κότητα!
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ΑΡΜΟΝΥ (χτυπάει το χέρι του στην πολυθρόνα): Ορί
στε πάλι! Σας φαίνεται αυτό μήπως...

ιη ικερ: ...εντελώς αναξιοπρεπές!
ΑΡΜΟΝΥ: Α, πώς φαίνεται ότι δεν έχετε πονέσει μέχρι 

τώρα στη ζωή σας!
ΙΗΙΚΕΡ: Γιατί το λέτε αυτό;
ΑΡΜΟΝΥ: Γιατί αν είχατε πονέσει, θα είχατε και μεγα

λύτερη κατανόηση για τις ανθρώπινες αδυνα
μίες και ψευδαισθήσεις. Όμως ο'κυνισμός σας...

ΙΗΙΚΕΡ: Δεν είμαι κυνική.
αρμονυ: Ο ρεαλισμός σας, έστω... Είναι καθαρά φιλο

λογικός. Απλώς διαβάσατε μερικές κουβέντες σε 
κάποια βιβλία και τώρα ψάχνετε να τα γκρεμί
σετε όλα γύρω σας.

ΙΗΙΚΕΡ: Συνεχίστε την ιστορία του φίλου σας, παρακα
λώ.

ΑΡΜΟΝΥ: Μμμ... ναι, με συγχωρείτε. Είδατε; Αφαιρού- 
μαι καμιά φορά. (Παύση.) Αγαπούσε τη γυναίκα 
του, λοιπόν - κι ας μην ψάχνουμε πια να βρούμε 
αν αυτή η αγάπη ήταν γνήσια ή όχι. Αγαπούσε 
όμως κι άλλα πράγματα. Όχι το ίδιο έντονα βέ
βαια, αλλά του άρεσαν τα σπορ, οι παρέες, το 
διάβασμα, οι εκδρομές... ίσως και οι ξηροί καρ
ποί. (Παύση.) Όταν αυτή πέθανε... δεν είχε κα
μιά όρεξη για τίποτα απ' όλα αυτά. Έχασε κάθε 
ενδιαφέρον για τη ζωή. Καταλαβαίνετε, του συ
νέβη αυτό που σας εξηγούσα προηγουμένως.

ΙΗΙΚΕΡ: Μακριά, κάπου στη μέση της ερήμου, πάνω σ' 
ε'να βράχο στην άβυσσο...

ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, η απόπειρα αυτοκτονίας ήταν θέμα μό
νο χρόνου. Έκανα ό,τι μπορούσα. Σαν γιατρός 
και σαν φίλος.
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ΣΗΙΚΕΡ: Όμως;
ΑΡΜΟΝΥ: Δεν υπάρχει όμως. Τελικά τα κατάφερα. Ο άν

θρωπος αυτός είναι σήμερα ένας λαμπρός επι
στήμονας. Παθιασμένος με το έργο του κι αφο- 
σιωμένος στην προσφορά προς τους γύρω του.

ΣΗΙΚΕΡ: Ξαναπαντρεύτηκε;
ΑΡΜΟΝΥ: Όχι, δε χρειάστηκε. Το κενό που άφησε ο 

έρωτας για τη γυναίκα καλύφθηκε από τον έρω
τα για τη δουλειά του.

ΣΗΙΚΕΡ: Από το πρόσχημα που του υποβάλατε εσείς 
καλύτερα: η καριέρα, η σταδιοδρομία...

ΑΡΜΟΝΥ: Πιστεύετε λοιπόν πως ήταν ένα πρόσχημα;
ΣΗΙΚΕΡ: Ναι. Εσείς;
α ρ μ ο ν υ : Μπορεί. Ο άνθρωπος σώθηκε κι αυτό είναι 

που μετράει.
ΣΗΙΚΕΡ: Αλλωστε... η αλήθεια δεν είναι δική σας δου

λειά.
α ρμ ο ν υ  (σηκώνει τα χέρια σε μια χειρονομία παραδο

χής): ...Και σας είπα: Το μόνο που χρειάζεται για 
να συνεχίσεις να ζεις είναι μια καλή δικαιολογία!

ςη ικ ερ  (χαμογελάει): Δεν ξέρω ποιος απ' τους δυο μας 
είναι πιο κυνικός τελικά.

ΑΡΜΟΝΥ: Α υ τ ό  σ τ ο  τ έ λ ο ς  θα φανε ί .  (Παύση.) 
Πάντως δε νομίζω πως είμαι κάτι τέτοιο. Όλος 
κι όλος ο κυνισμός μου είναι μοναχά μια διαπί
στωση... Τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια 
απασχόλησης με την ψυχοθεραπεία.

ΣΗΙΚΕΡ: Ποια είναι η διαπίστωσή σας; (Ανάβει ένα τσι
γάρο.)

ΑΡΜΟΝΥ: Πως η ανθρώπινη ψυχή δεν αντέχει μεγάλες 
δόσεις πραγματικότητας!

ΣΗΙΚΕΡ (σκέφτεται για λίγο): Κι όμως, θα 'πρεπε. Θέλω
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να πω πως θα ήταν πιο τίμιο, κι ίσως τα πράγ
ματα να πήγαιναν καλύτερα, αν ο καθένας μας 
είχε το θάρρος να αντιμετωπίζει την αλήθεια.

ΑΡΜΟΝΥ: Όσο οδυνηρή κι αν είναι;
ιη ικερ: Ναι. (Παύση.) Αλλά, διάολε, γιατί να είναι πά

ντα κάτι οδυνηρό οπωσδήποτε; Ειλικρινά δε θέ
λω να είμαι προκατειλημμένη.

ΑΡΜΟΝΥ: Σωστά. Άλλωστε είσαστε ακόμα στο στάδιο 
της έρευνας. {Παύση.) Μερικοί άνθρωποι όμως, 
δεσποινίς Σήικερ... μερικοί άνθρωποι άθελά τους 
έφτασαν στο Τέρμα. Γνώρισαν αυτό που ψάχνε
τε να γνωρίσετε κι εσείς... την Τελική Αλήθεια 
(παύση) και δεν μπόρεσαν να το αντέξουν.

ιη ικερ: Μήπως εννοείτε τους ασθενείς σας, τους επι- 
ζήσαντες στην Ατακάμα;

αρμονυ: Ναι. Αυτούς.
ΣΗΙΚΕΡ: Τι είναι αυτό που δεν μπόρεσαν ν' αντέξουγ; Τι 

είναι αυτό που τους σάλεψε το μυαλό;
αρμονυ: Δεν ξέρω. Σας εξήγησα, το σοκ...
ΣΗΙΚΕΡ: Μήπως... κάτι πιο ειδικά;
ΑΡΜΟΝΥ: Δεν ξέρω. Κι ούτε κι αυτοί θέλουν να ξέρουν, 

γι' αυτό και δε θυμούνται. Θέλουν να το ξεχά- 
σουν, δεσποινίς Σήικερ.

ΣΗΙΚΕΡ: Τι πράγμα, τι;
αρμονυ: Δε με νοιάζει. Το μόνο που καταλαβαίνω εί

ναι ότι πρέπει να γυρίσουν πίσω στο δικό μας 
κόσμο, να ξαναγίνουν αυτό που ήταν. Κι εγώ εί
μαι υποχρεωμένος να τους βοηθήσω.

ΣΗΙΚΕΡ: Έστω... έστω και μ' ένα ζωτικό ψεύδος, όπως 
κάνατε και με το φίλο σας; (Παύση.) Εδώ υποθέ
τω αρχίζει η πρωτοτυπία της μεθόδου σας: το 
θέατρο!
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ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, εδώ αρχίζει το θέατρο. Η παράσταση 
όμως αρχίζει σε λίγο... (Ακούγεται απ' τα παρα
σκήνια ένα κουδούνι.)

ΣΗΙΚΕΡ: Δεν καταλαβαίνω.
ΑΡΜΟΝΥ: Θα δείτε, θα δείτε...
ΣΗΙΚΕΡ: Μα πείτε μου λεπτομέρειες. Πώς χρησιμοποι

ήσατε, τέλος πάντων, όλες εκείνες τις πληροφο
ρίες που είχατε μαζέψει για τον καθένα;

ΑΡΜΟΝΥ (αφηρημένος πάλι): Τις πληροφορίες;
ΣΗΙΚΕΡ: Ναι, για ό,τι πίστευε ο καθένας τους, ό,τι ση

μαντικό.
ΑΡΜΟΝΥ: Α, ναι. Με τη σκέψη λοιπόν πως δεν έχει σημα

σία αν αυτό είναι αληθινό ή όχι, αρκεί να χρησι
μεύει σαν μια καλή δικαιολογία, έφτιαξα... έφτια
ξα το αντίγραφό του.

ΣΗΙΚΕΡ: Τι κάνατε...;;;
ΑΡΜΟΝΥ: Μια θεατρική απομίμηση του νοήματος της 

ζωής! (Παύση.) Ε... φυσικά, όπως το έβλεπε ο 
καθένας τους όταν ήταν στα καλά τους.

ΣΗΙΚΕΡ: Θέλετε να πείτε...
ΑΡΜΟΝΥ: Ρόλους! Ναι, ρόλους! Έφτιαξα από έναν για 

τον καθένα.
ΣΗΙΚΕΡ: Τι ρόλους, δηλαδή;
ΑΡΜΟΝΥ: Θεατρικοί χαρακτήρες βασισμένοι πάνω στις 

ιδέες της ξεχασμένης προσωπικότητας!

(Παύση. Η ΣΗΙΚΕΡ προσπαθεί να καταλάβει.)

ΣΗΙΚΕΡ: Πρωτότυπο... Σαν ιδέα τουλάχιστον.
ΑΡΜΟΝΥ: Και απλό σαν πείραμα. Φανταστείτε το μυα

λό ενός αμνησιακού σαν ένα άγραφο χαρτί όπου 
όλα έχουν σβήσει και θα το καταλάβετε. Αίφνης, 
ο δημιουργός το μόνο που έχει να...
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ΣΗΙΚΕΡ: Ο δημιουργός; Ποιος είναι αυτός;
ΑΡΜΟΝΥ: Εε... δηλαδή... ας πούμε εγώ. (Παύση.) Υπήρ

ξα θεατρικός συγγραφέας κάποτε, το ξέρατε;
ΣΗΙΚΕΡ: Όχι, αλλά...
ΑΡΜΟΝΥ: Πολύ φυσικό. Κανένα μου έργο δεν παίχτηκε 

ούτε και δημοσιεύτηκε πουθενά. (Αναστενάζει.) 
Ατυχώς... Ο δημιουργός, λοιπόν, το μόνο που 
έχει να κάνει είναι να τραβήξει πάνω σ' αυτό 
το χαρτί τις γραμμές του παλιού σχεδίου που η 
αμνησία ξεθώριασε. Με άλλα λόγια: παλιές ιδέ
ες και συμπεριφορές, συνήθειες και ενδιαφέρο
ντα μέσα από τη θεατρική δράση, μα πάνω απ' 
όλα εκείνη η τόσο βασική πίστη που σας έλεγα 
σε κάτι που να δικαιολογεί την ύπαρξή μας. 
(Παύση.) Θα πεθάνουμε, δεσποινίς Σήικερ!...

ΣΗΙΚΕΡ: Πώς είπατε;
ΑΡΜΟΝΥ: Χρειάζεται κάτι να δίνει μια αξιοπρεπή απά

ντηση στο θάνατο. Γιατί... γιατί, κακά τα ψέμα
τα, οι άνθρωποι αυτοί από εκεί έρχονται: από 
την ανυπαρξία. Πρέπει να τους δοθεί λοιπόν ένα 
στήριγμα για ν' αρχίσουν να υπάρχουν πάλι.

ΣΗΙΚΕΡ: Ένα τέτοιο στήριγμα... πώς μπορείς να κρατη
θείς απ' αυτό, όταν ξέρεις ότι είναι μόνο θέα
τρο; (Δεύτερο κουδούνι.)

ΑΡΜΟΝΥ: Σας είπα ότι είναι ένα άγραφο χαρτί. Ό,τι 
γράψεις μένει. Κι όταν το έργο τελειώσει, τότε... 
τότε ηθοποιοί και ρόλοι θα έχουν γίνει ένα! (Παύ
ση.) Ενσαρκώνοντας την παλιά τους προσωπικό
τητα, θα την έχουν ξαναθυμηθεί, κι εκείνο το οδυ
νηρό σοκ στη χώρα τού τίποτα θα έχει ξεχαστεί.

ΣΗΙΚΕΡ: Κι αυτή η δραματοθεραπ εία , αν κατάλαβα 
καλά...
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α ρ μ ο ν υ : Όχι, όχι. Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότε
ρο. Είναι ένα ολόκληρο έργο, μια παράσταση 
που παίζεται κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Μέχρι 
τώρα τα πήγαμε πολύ καλά. Απόψε μάλιστα εί
στε και τυχερή, γιατί θα δείτε το τέλος της.

ΣΗΙΚΕΡ: Αλήθεια;...
α ρ μ ο ν υ : Ναι, απόψε θα φτάσουμε στο τέλος.
ΣΗΙΚΕΡ: Και μετά;
α ρ μ ο ν υ : Μετά... τι μετά; Θα έχουν θεραπευθεί. Δε 

σας εξήγησα; Η θεραπεία θα έχει ολοκληρωθεί, 
κι αυτοί, έχοντας ξαναβρεί τον εαυτό τους κι 
εντελώς υγιείς πια, θα πάρουν εξιτήριο.

ΣΗΙΚΕΡ: Φαίνεστε τόσο αισιόδοξος.
α ρ μ ο ν υ : Όλα μου τα έργα μέχρι τώρα είχαν ευτυχές 

τέλος...
ΣΗΙΚΕΡ: Α...
α ρ μ ο ν υ : Ίσως γι' αυτό δεν άρεσαν. Σήμερα δυστυχώς 

είναι της μόδας ό,τι έχει σχέση με βία, απαισιο
δοξία, μηδενισμό - ξέρετε, «όλα είναι ένα τίπο
τα, ένα μάταιο κενό», και τα λοιπά... Εγώ όμως 
λέω, γιατί να πληγώνουμε τους ανθρώπους 
έτσι; Γιατί να μην τους δείχνουμε τη φωτεινή 
πλευρά της ζωής; {Παύση.) Κάποτε, ξέρετε, εί
χα γράψει ένα έργο για τις χαρές τού να ζεις 
σαν νούφαρο σε μια λίμνη...

ΣΗΙΚΕΡ: Ναι...
ΑΡΜΟΝΥ: Ε, λοιπόν, το βρήκαν πληκτικό! {Παύση.) Δεν 

είχε πλοκή, είπαν, ή κάτι τέτοιο...
ΣΗΙΚΕΡ (κάπως μπερδεμένη): ...Τι να σας πω... Ελπίζω 

πάντως πως αυτό εδώ θα έχει καλύτερη κατά
ληξη.

ΑΡΜΟΝΥ: Π, ναι, αυτή τη φορά είμαι σίγουρος. Θα εί-
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ναι... θα είναι κάτι το υ π έ ρ ο χ ο !  
ιη ικερ : Μου έχετε ερεθίσει την περιέργεια, πράγματι. 
ΑΡΜΟΝΥ (με αινιγματικό ύφος): Σας μοιάζουν κάπως 

παράξενα όλα αυτά, έτσι δεν είναι; 
ςηικεΡ: Μπερδεύομαι όταν τα πράγματα δεν είναι ξε

κάθαρα.
ΑΡΜΟΝΥ: Καταλαβαίνω...
ΙΗΙΚΕΡ: Κι ανυπομονώ να δω αυτούς τους ανθρώπους. 
ΑΡΜΟΝΥ: Βεβαίως και θα τους δείτε. (Με το ίδιο αινιγ

ματικό ύφος:) Και μάλιστα να κάνουν αυτό που 
ξέρουν καλύτερα...

ΣΗΙΚΕΡ: Και τι είναι α υτό ;
ΑΡΜΟΝΥ: Μα... να παίζουν τον εαυτό τους!... (Τρίτο 

κουδούνι.) Ελάτε, ας περάσουμε από δω.

(Της πιάνει με τρυφερότητα το χέρι και την οδη
γεί. Περνάνε στην πλατεία και κάθονται στην 
πρώτη σειρά.)

ΑΡΜΟΝΥ: Ας αρχίσει η π α ρά στα ση! Ας αρχίσει...

Τα φώτα χαμηλώνουν. Η αυλαία ανοίγει. Ένας 
προβολέας φωτίζει το κέντρο της σκηνής.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο

(Η παράσταση αρχίζει)

ΖΑΓΚΑ Η ΣΥΛΛΕΚΊΊΣ

Η παράσταση αρχίζει. Μπαίνει η ΖΑΓΚΑ. Μεταξύ τριά
ντα και σαράντα, μελαγχολικό πρόσωπο. Κρατάει μια 
βεντάλια και κάνει αέρα. Στέκεται κάτω από το σποτ 
του προβολέα.

ΖΑΓΚΑ: Ουφ, τι ζέστη!... Ευτυχώς που έχω κι αυτή τη 
βεντάλια να με δροσίζει. (Κοιτάζει τα φύλλα 
της.) Μα δεν είναι ωραία βεντάλια;... Έχω άλλα 
δέκα τέτοια κομμάτια, άμα θέλετε να ξέρετε. Και 
να ήταν μόνο αυτά... Σας βεβαιώνω: Δεν υπάρ
χει ούτε ένα αντικείμενο απ' όλα όσα οι άνθρω
ποι συνηθίζουν να μαζεύουν που να μην έχω 
μια καλή συλλογή του. Τι θέλετε; Γραμματόση
μα, ταμπακιέρες, πένες, τράπουλες, νομίσματα, 
κούκλες, παλιά περιοδικά, σπιρτόκουτα... Α, τα 
σπιρτόκουτα... απ' όλα πιο πολύ μου αρέσουν.
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Έτσι όπως τα βάζω το ένα μέσα στο άλλο: το 
πιο μικρό στο πιο μεγάλο, το πιο μικρό στο πιο 
μεγάλο. Ή , πάλι, να φτιάχνω σχήματα μ' αυτά. 
Το καθένα στη θέση που πρέπει να είναι. Θα 
μου πείτε, πώς ξέρω πού πρέπει να είναι το κα
θένα... (Παύση.) Όχι, δεν είναι θέμα καλού γού
στου, είναι, θα έλεγα, θέμα τάξης .  Μια αίσθη
ση που έχω αποκτήσει με τα χρόνια πως έτσι 
πρέπει να είναι κι όχι αλλιώς. Πως αν ήταν αλ
λιώς θα ήταν παράλογο, ενώ έτσι... ναι, έτσι εί
ναι απολύτως λογικό. Όχι βέβαια ότι δε συμβαί
νουν παράλογα πράγματα. Ο άντρας μου, πα
ραδείγματος χάριν, ο άντρας μου με... με εγκα- 
τέλειψε. Ένα πρωί, έτσι ξαφνικά, χωρίς καμιά 
εξήγηση. Θα μπορούσα και να είχα τρελαθεί. 
Όμως όχι, δόξα τω Θεώ... Τα σπιρτόκουτά μου 
ήταν εκεί. Το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, το πιο 
μικρό στο πιο μεγάλο. Σε διάφορα σχήματα. 
Πολλά απ' αυτά τα έκανα κρεβατάκια για τη 
συλλογή μου από κούκλες κι έβαλα κουτιά με 
μουσική γύρω γύρω να παίζουν. (Παύση.) Ναι, 
τι κι αν μ' άφησε έτσι ανεξήγητα; Στο δωμάτιο 
με τις συλλογές μου όλα έχουν... όλα έχουν...

(Ξεχνάει τα λόγια. Ξαφνικά μένει σιωπηλή κι ακί
νητη, με άδειο βλέμμα. Σαν άψυχη.)

ΑΡΜΟΝΥ: ...Μια εξήγηση;
ΖΑΓΚΑ: ...μια εξήγηση!

(Ο α ρμ ο ν υ  χειροκροτεί.)

α ρ μ ο ν υ : Πολύ ωραία κυρία Ζαγκά, έκτακτα!
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(Η ΖΑΓΚΑ υποκλίνεται και βγαίνει.)
ΑΡΜΟΝΥ (σηκώνεται και ανεβαίνει στην αψίδα του προ

σκηνίου): Λοιπόν, πώς σας φάνηκε;
ΣΗΙΚΕΡ (από τη θέση της): Ειλικρινά... προσπαθώ να 

καταλάβω.
αρμονυ: Δεν είναι και τόσο πολύπλοκο.
ΣΗΙΚΕΡ: Τα λόγια... τα λόγια είναι όλα γραμμένα από 

σας;
αρμονυ: Εννοείτε αν μπορούν να αυτοσχεδιάζουν; 

Ναι, φυσικά. Αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια 
του χαρακτήρα που προβλέπεται. (Περπατάει. 
και κινείται στο προσκήνιο στην άκρη, ισορροπεί 
σχεδόν στη γραμμή πλατείας-σκηνής παίζοντας 
με τα κλειδιά του, καθώς εξηγεί με στιλ και κινή
σεις κονφερανσιέ.) Ο  χαρακτήρας αυτός, ο ρό
λος δηλαδή, είναι ένα ακριβές αντίγραφο, φτιαγ
μένο έτσι ώστε να τους υπενθυμίζει τον παλιό 
εαυτό, τη χαμένη πίστη...

ςηικερ: Μα πώς, με τι τρόπο; Όλα αυτά είναι φαντα
στικά, γίνονται μόνο πάνω στη σκηνή.

ΑΡΜΟΝΥ: Μα έτσι ή αλλιώς είναι όλα τόσο σχετικά... Τι 
πάει να πει φανταστικό ή πραγματικό; Θα αφο
μοιώσουν το ένα μέσα στο άλλο, θα μάθουν να 
παίζουν αυτόν το ρόλο και στην πραγματική 
ζωή.

ΣΗΙΚΕΡ: Και πώς ξέρετε ότι θα τους ταιριάζει; (Σηκώ
νεται.)

ΑΡΜΟΝΥ: Πολύ απλό. (Παύση.) Τον έπαιζαν και πριν! 
Ελάτε, ελάτε, ας πάμε στις θέσεις μας τώρα.
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η μουσική δυναμώνει. Μπαίνει ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ. Ευθυ
τενής και αγέρωχος μέσα στη στολή του. Κλασικός τύ
πος παλιού αξιωματικού.

Σ/ΧΗΣ: Αρκετά, αρκετά...

(Κάνει νόημα προς τα παρασκήνια για να σταμα
τήσει η μουσική. Το εμβατήριο όμως συνεχίζεται.)

Σ/ΧΗΣ (άγρια): Φτάνει είπα! (Η μουσική κόβεται.) Αυτή 
η μττάντα είναι πράγματι ανυπόφορη. Μας... 
μας εκθέτει. Εκθέτει όλη τη μεραρχία. Θα πρέπει 
να μιλήσω στο στρατηγό γΓ αυτό. Η μπάντα 
του σώματος είναι πολύ καλύτερη, απείρως κα
λύτερη. Ο στρατηγός λέει ότι είμαι μεμψίμοιρος. 
Ένα εμβατήριο, λέει, είναι ένα εμβατήριο αν ο 
ρυθμός παίζεται σωστά... Όμως εγώ λέω πως 
είναι κι άλλα πράγματα. Ο ήχος, πι χι, πρέπει να 
είναι λαμπρός ο ήχος, να έχει κάτι θριαμβευτι
κό... Ετούτοι εδώ είναι ψόφιοι! (Παύση.) Όμως 
είμαι ένας μεμψίμοιρος, τι να κάνουμε; Κι οι άλ
λοι αξιωματικοί το ίδιο λένε για μένα, τους έχω 
ακούσει στη λέσχη. Γιατί δηλαδή, επειδή θέλω 
όλα να γίνονται σωστά; Το κάθε πράγμα με τη 
σειρά του κι όπως πρέπει;... Όμως στην εποχή 
μας το στράτευμα έχει χαλάσει. Αυτοί οι καινού
ριοι είναι όλοι γαϊδούρια! Ναι, αυτό είναι. Όταν 
μπήκα εγώ, δεν ήταν έτσι τα πράγματα, κύριοι. 
Υπήρχε σεβασμός, οργάνωση, τάξη, κυρίως τά
ξη. Δε δυσανασχετούσα εγώ όταν έμπαινα υπη
ρεσία. Το αντίθετο, μου άρεσε. Γύριζα όλες τις
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σκοπιές, επιθεωρούσα τους θαλάμους, τις απο
θήκες, ε'κανα έλεγχο στις περιπολίες κι ύστερα 
καθόμουν στη ζέστα του εποπτει'ου μ' ένα φλι
τζάνι τσάι, ακούγοντας ραδιόφωνο. Ένιωθα... 
θέλω να πω είχα... ένα αίσθημα πως όλα ήταν 
εντάξει, ναι, ακριβώς: εν-τάξει. Τίποτα δε θα πή
γαινε στραβά, όπως πηγαίνουν όλα έξω απ' το 
στρατόπεδο. Με τη γυναίκα μου, πι χι, όλα πάνε 
στραβά. Δε με υπολογίζει καθόλου. Τι να της κά
νω; Να τη διατάξω; Μα δεν περνούν οι διαταγές 
μου εκεί έξω. Ναι, είναι θλιβερό πόσο ανεξέλε
γκτα είναι τα πράγματα έξω απ' το στρατώνα. 
Δεν μπορείς να ορίσεις τίποτα. Δυστυχώς. Το 
παιδί μας είναι - και οι γιατροί λένε ότι είναι - 
ζαβό, καθυστερημένο. Νομίζει ότι είμαι γάτα. 
Όταν με βλέπει μου κάνει ψι-ψι-ψι, έρχεται κι 
αφήνει στο πιάτο μου ψαροκέφαλα. Τι να του 
κάνω;... Είχα όνειρα γΓ αυτό το παιδί, αλλά... το 
είπα και πριν: Δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα ' 
έξω από το στρατώνα, τίποτα δεν πάει σωστά, 
κι οι πολίτες είναι τόσο... τόσο απρόβλεπτοι, 
σκόρπιοι, θα έλεγα. Τις προάλλες είπα σ' ένα νε
αρό στο λεωφορείο να δώσει τη θέση του σε μια 
έγκυο. «Γιατί;» γυρίζει και μου λέει. «Εγώ την 
γκάστρωσα;»... Ορίστε κουβέντα! Μόνο να τον 
είχα στρατιώτη αυτόν. Θα τον έστελνα στρατο
δικείο κατευθείαν. Αν τον είχα βέβαια, δε θα το 
έλεγε αυτό, γιατί οι δικοί μου στρατιώτες, εμένα, 
δε μιλάνε έτσι. Ακούνε, σέβονται. Λέω πώς και 
πότε θα γίνει κάτι, και γίνεται ακριβώς όπως το 
'χω πει εγώ. Ναι, γιατί μέσα στο στρατώνα 
υπάρχει μια σειρά, ξέρουμε ότι έχουμε να κά-
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νουμε κάτι, υπηρετούμε ένα σ κ ο π ό ,  τέλος πά
ντων. Μέσα στο στρατώνα - το λέει και το τρα
γούδι. (Αρχίζει να τραγουδάει, ενώ η μπάντα τον 
συνοδεύει.) Μέσα στο στρατώνα / για της πα- 
τρίδος την τιμή / καλοκαίρι χειμώνα / για τη ση
μαία την ιερή...

(Μπαίνει ο μ α ρ ιο ς .)

Σ/ΧΗΣ: Ενώ οι πολίτες έξω τι ιδανικά έχουν; Την κοιλιά 
τους μόνο! (Ξαναρχίζει το εμβατήριο:) Μέσα στο 
στρατώνα / για της πατρίδος...

ΜΑΡΙΟΣ Ο  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

Σταματάει απότομα καθώς βλέπει τον ΜΑΡΙΟ, που έχει 
μπει στο μεταξύ και τον παρατηρεί έχοντας σταυρώ
σει τα χέρια και χαμογελώντας ειρωνικά. Είναι ηλικίας 
είκοσι με τριάντα, παχουλός, μαλλιά σαν θάμνος, φο
ράει γυαλιά, έχει έντονα σημάδια ακμής στο πρόσωπο.

Σ/ΧΗΣ: Να ένας απ' αυτούς! (Χαμηλόφωνα:) Από τους 
πιο ασυμπάθιστους κιόλας. Κοιτάξτε ύφος, κοι
τάξτε στάση... Τι συμβαίνει, νεαρέ;

ΜΑΡΙΟΣ: Ψάχνω να βρω κάτι να γεμίσω την κοιλιά μου. 
Σ/ΧΗΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΜΑΡΙΟΣ: Τι να γίνει, ο καθένας με τα ιδανικά του.
Σ/ΧΗΣ: Γιατί, ψέματα είναι;
ΜΑΡΙΟΣ: Όχι βέβαια. Όταν είσαι με τους χορτάτους, 

μπορείς να λες ότι οι πεινασμένοι νοιάζονται μο
ναχά για την κοιλιά τους.

Σ/ΧΗΣ: Έλα τώρα, ποιος πεινάει σήμερα; Απλώς εσείς
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οι νέοι είσαστε κακομαθημένοι, τα θέλετε όλα 
έτοιμα και σε ποσότητα, αυτό εννοούσα.

ΜΑΡΙΟΣ: Θέλουμε μόνο δικαιοσύνη.
Σ/ΧΗΣ: Και ποιος σας αδίκησε; Να πάτε να τον βρείτε.
ΜΑΡΙΟΣ: Αυτοί που υπηρετείτε, Συνταγματάρχα.
Σ/ΧΗΣ: Αχ, τις έχω  ξανακούσει α υτές τις αηδίες. Δε μου 

λες, στρατό έχεις πάει, π α ιδί μου;
ΜΑΡΙΟΣ: Όχι, είμαι φοιτητής ακόμα. Αλλά έτσι κι αλ

λιώς δεν πρόκειται να πάω ποτέ.
Σ/ΧΗΣ: Μπα, γιατί;
ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί δε μου αρέσει να μου λένε τι να πω και 

τι να κάνω.
αρμονυ (παρεμβαίνει): Όχι τόσο έντονα, Μάριε, όχι 

τόσο έντονα.
ΜΑΡΙΟΣ (σε πιο χαμηλό τόνο): Γιατί δε μου αρέσει να 

μου λένε τι να πω και τι να κάνω.
Σ/ΧΗΣ: Κι όμως, κάποιοι θα  έπ ρεπ ε να  κάνουν α υτή  τη 

δουλειά, αλλιώς δε θα  υπ ήρχε καμιά τάξη σ ' α υ 
τό τον κόσμο.

ΜΑΡΙΟΣ: Μόνο που αυτή η τάξη βολεύει μερικούς.
Σ/ΧΗΣ: Ακουσε, ούτε κι εγώ είμαι ευχαριστημένος όπως 

είναι τα πράγματα. Αυτό έλεγα και προηγουμέ
νως, προτού έρθεις. Όμως, τι να κάνουμε... Ο 
καθένας κοιτάζει κάτι να βρει...

ΜΑΡΙΟΣ: Όχι όμως και να αδιαφορεί τελείως για όσα 
συμβαίνουν γύρω του. Εσείς έχετε βρει το κλεί
σιμο μέσα στους στρατώνες σας και...

Σ/ΧΗΣ: Πηγαίνω και στη λέσχη, αν θες να  ξέρεις.
ΜΑΡΙΟΣ: Τι μου λέτε! Θαυμάσια... Ζείτε μέσα στην καρ

διά της πραγματικότητας, λοιπόν!
Σ/ΧΗΣ: Σου είπα, ο καθένας κοιτάζει κάτι να  βρει. Γιατί 

δεν κάνεις κι εσύ το  ίδιο;
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ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί; Για ν' αποφύγω την πραγματικότητα 
όπως εσείς;

Σ/ΧΗΣ: Έλα τώρα, βρε αδερφε', δεν είναι έγκλημα να 
βρεις μια κοπέλα και να το γλεντάς μαζί της, 
αντί να προσπαθείς ν' αλλάξεις τον κόσμο. Αλή
θεια, έχεις καμιά φιλενάδα, ε;

ΜΑΡΙΟΣ: Ο κόσμος πάντως θ' αλλάξει!
Σ/ΧΗΣ: Ναι, ωραία, άλλο σε ρώτησα εγώ.
μ α ρ ιο ς  (συνεχίζει): Είτε το θέλετε εσείς και οι όμοιοί 

σας οι μπάτσοι είτε όχι.
Σ/ΧΗΣ: Αρκετά, αρκετά. (Προς τον ΑΡΜΟΝΥ:) Γιατρέ, δε 

νομίζετε ότι μιλάει πολύ έντονα πάλι;
ΑΡΜΟΝΥ: Απαντήστε του, Συνταγματάρχα, απαντήστε 

του.
Σ/ΧΗΣ: Μα τι να του πω; Μα το Θεό, αν μ' αφήνατε, 

θα τονε σούβλιζα με το σπαθί μου.
ΜΑΡΙΟΣ: Σας έχω χεσμένο κι εσάς και το σπαθί σας!
Σ/ΧΗΣ: Πώς;! (Κοιτάζει το σπαθί του.) Το σπαθί μου;... 

Αυτό το σπαθί, βρε μυξιάρικο, μάτωσε για να εί
σαι ελεύθερος εσύ τώρα και να το χέζεις!

ΜΑΡΙΟΣ (μελοδραματικά): Αρνούμαι, αρνούμαι το αίμα 
αυτού του σπαθιού! Όμως, εσείς και τα αφεντι
κά σας δε θα μπορέσετε ν' αρνηθείτε αύριο το 
αίμα που θα σας πνίξει.

Σ/ΧΗΣ: Να πάς να πνιγείς εσύ, άχρηστε!

(.Κινούνται απειλητικά ο ένας προς τον άλλον. Ο 
ΑΡΜΟΝΥ περνάει στη σκηνή και επεμβαίνει.)

ΑΡΜΟΝΥ: Φτάνει, φτάνει για σήμερα. Συνταγματάρχα, 
μη συγχύζεστε.

Σ/ΧΗΣ: Μα είναι εξοργιστικό, είναι... είναι... Παρακαλώ, 
επιτρέψατέ μου να αποσυρθώ.



ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, θα σας το συνιστούσα κι εγώ. Έχετε να 
προετοιμαστείτε και για τη συνάντηση στον κή
πο αύριο.

Σ/ΧΗΣ: Πολύ σ ω σ τά . (Υποκλίνεται ελαφρά προς τη ς η ι - 

ΚΕΡ.) Δ εσ π οινίς  μ ο υ . . .  (Ρίχνει μια περιφρονητική 
ματιά προς τον Μ Α Ρ ΙΟ  και βγαίνει.)

ΑΡΜΟΝΥ: Έλα, παιδί μου, κάθισε εδώ να ηρεμήσεις. 
(Τραβάει τη μια πολυθρόνα μέσα στη σκηνή και 
βάζει τον ΜΑΡΙΟ να κάτσει.) Θέλεις ένα τσιγάρο;

ΜΑΡΙΟΣ: Δε νομίζω ότι καπνίζω, γιατρέ.
ΑΡΜΟΝΥ: Μμμ, για να δούμε τις πληροφορίες μου. 

(Ανοίγει το ντοσιέ του.) Νομίζω ότι είσαι καπνι
στής, Μάριε.

ΜΑΡΙΟΣ: Αφού το λέτε εσείς...
ΑΡΜΟΝΥ: Λοιπόν;...
ΜΑΡΙΟΣ. Εε... Έχετε έ ν α  τσιγάρο;
ΑΡΜΟΝΥ: Έτσι μπράβο. (Του προσφέρει ένα τσιγάρο 

και του το ανάβει.) Παίρνοντας πρωτοβουλίες 
είναι που θυμάται κανείς.

(Ο ΜΑΡΙΟΣ τραβάει μια ρουφηξιά διατακτικά, με
τά ακόμη μία. Δείχνει να του αρέσει. Λικνίζεται 
ελαφρά πάνω στην πολυθρόνα.)

ΣΗΙΚΕΡ (σηκώνεται πάλι): Δόκτωρ Άρμονυ;
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι; (Πηγαίνει στην άκρη, έξω από την αυ

λαία, όπου στέκεται η ςηικερ.)
ΑΡΜΟΝΥ: Σας ζητώ συγγνώμη για την προηγούμενη 

σκηνή. Ήταν λίγο έντονη. Όμως, βλέπετε, σκο
πός μας είναι να πάρουν το ρόλο τους σοβαρά.

ΣΗΙΚΕΡ: Πόσο σοβαρά, δηλαδή;
ΑΡΜΟΝΥ: Να γίνουν ένα με το πρόσωπο που υποδύο

νται. Γιατί αυτό τους λείπει: ένα πρόσωπο.

ΕΝΤΕΛΩΖ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ!...________________ 37
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ς η ικ ε ρ : Μα εσείς τους δίνετε ένα προσωπείο.
ΑΡΜΟΝΥ: Προσωπείο; Τραβήξτε το απ' το πρόσωπο 

της Ζαγκά και θα δείτε πάλι την ίδια τη Ζαγκά: 
μία φανατική συλλέκτις! Τραβήξτε τη μάσκα του 
Συνταγματάρχη και θα βρείτε πάλι τον ίδιο: 
έναν παλιό καραβανά που η ζωή του όλη είναι ο 
στρατός. Όσο για τον Μάριο...

ΜΑΡΙΟΣ: Ο κόσμος π ά ντω ς θ ' αλλάξει μια μέρα! (Κου
νιέται έντονα μπρος πίσω και καπνίζει.)

ΑΡΜΟΝΥ: Βλέπετε; Οι μάσκες μου δεν είναι παρά το 
εκμαγείο του ξεχασμένου προσώπου. Προσέξα
τε τον Συνταγματάρχη πόσο θυμωμένος ήταν 
ακόμα κι όταν τέλειωσε η σκηνή με τον Μάριο; 
Δεν υποκρινόταν πια. (Παύση.) Οι ιστορίες μου 
τους βοηθούνε μέχρι ενός σημείου, και μετά αυ
τοί οι ίδιοι από μόνοι τους...

ΣΗΙΚΕΡ: ...Από μόνοι τους; Αυτοί οι ίδιοι;
ΑΡΜΟΝΥ: Τι θέλετε να  πείτε;
ς η ικ ε ρ : Πως ίσως να μην έχετε το δικαίωμα να κάνετε 

αυτό που κάνετε!
α ρ μ ο ν υ : Ελάτε τώρα!
ΣΗΙΚΕΡ: Το είπατε και ο ι̂ διος πως το μυαλό τους είναι 

σαν ένα κομμάτι άγραφο χαρτί. Με τη μέθοδό 
σας, ο καθένας θα μπορούσε να «εγγράψει» ό,τι 
θέλει. Κάθε είδους αναμνήσεις, συμπεριφορές 
και αξίες. Καταλαβαίνετε... Το να έχει κάποιος 
τη δ ύ ν α μ η  να δημιουργεί και να κατευθύνει 
προσωπικότητες μπορεί... μπορεί να είναι επι
κίνδυνο.

α ρ μ ο ν υ : Νομίζω πως καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
ς η ικ ε ρ : Φανταστείτε αν τα μυστικά αυτής της μεθό

δου τα ασκούσε κάποιος μεγαλομανής ή παρά-
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φρων πάνω σε κάποιους δύστυχους σαν αυ
τούς που έχετε εδώ.

ΑΡΜΟΝΥ: Μην ανησυχείτε. Τα μυστικά της μεθόδου εί
ναι καλά φυλαγμένα εδώ. (Δείχνει το κεφάλι 
του.) Κι άλλωστε δεν είμαι εγώ ο τρελός, δεσποι
νίς Σήικερ.

ιηικερ: Με συγχωρείτε, δεν εννοούσα...
αρμονυ (δείχνει προς τον μ α ρ ιο , που εξακολουθεί να 

κουνιέται νευρικά μαζί με την πολυθρόνα): Αυ
τοί, αυτοί ήταν τρελοί όταν ήρθαν εδώ, κι εγώ 
απλώς προσπαθώ να τους κάνω να πιστέψουν 
πάλι σε κάτι. Τώρα... μόνον αυτό τους σώζει με
τά... μετά...

ΙΗΙΚΕΡ: Μετά από τι;
ΑΡΜΟΝΥ: Εννοώ μετά απ' όσα πέρασαν.
ΣΗΙΚΕΡ (δυνατά): Μήπως... μετά από κάτι που συνέβη 

στην Ατακάμα;

(Ξαφνικά ακούγεται ένα ουρλιαχτό. Είναι ο μ α ρ ιο ς . 
Τρέμει.)

ΑΡΜΟΝΥ: Σσς, δεσποινίς! Δεσποινίς Σήικερ, για το Θεό! 
Μην το κάνετε αυτό. Μάριε, Μάριε!

ΙΗΙΚΕΡ: Μα τι έπαθε;
ΑΡΜΟΝΥ: Ηρέμησε, Μάριε, ήσυχα. "Ελα, θέλεις ακόμα 

ένα τσιγάρο; Μη μ' αναγκάσεις να σου δώσω 
χάπι, το ξέρεις ότι δεν το θέλω, έλα...

(0  μ α ρ ιο ς  ανάβει τσιγάρο. Φαίνεται να ησυχάζει 
κάπως.)

ΙΗΙΚΕΡ: Μα τι συνέβη; Τι έκανα;
ΑΡΜΟΝΥ: Ακουστέ, Σήικερ. Κάνετε τη δουλειά σας, μια 

έρευνα, ψάχνετε την Τελική δημοσιογραφική επι-
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τυχία, ή δεν ξέρω κι εγώ τι... Πολύ καλά. Μη μου 
δημιουργήσετε όμως προβλήματα...

ς η ικ ε ρ : Όχι, σας βεβαιώνω... εγώ...
α ρ μ ο ν υ : Πολυ καλά, πολύ καλά.

(Παύση.)

ΣΗΙΚΕΡ: Είναι καλύτερα τώρα; Φαίνεται να ηρέμησε.
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Εμπρός, συνεχίστε 

τη μεγάλη σας έρευνα, βρείτε την περίφημη 
Αντικειμενική Αλήθεια που υπάρχει πίσω απ' 
όλα! Δε θα σας εμποδίσω.

ΣΗΙΚΕΡ: Θα μπορούσα να το κάνω αν μου επιτρέπατε 
να μιλήσω και με τους ασθενείς. Πώς ξέρετε, ας 
πούμε, ότι ήταν ακριβώς έτσι όταν ήταν πραγ
ματικοί;

ΑΡΜΟΝΥ: Μην ανησυχείτε, τέλος πάντων, για τις αξίες 
που μπορώ να «εγγράψω» στο μυαλό τους. Φα
ντάζεστε μήπως ότι είμαι κάποιος παρανοϊκός 
ψυχίατρος που έχει κλειστεί εδώ μέσα και δημι
ουργεί προσωπικότητες-τέρατα; (Παύση.) Α, αν 
ξέρατε, μόνο αν ξέρατε...

ΣΗΙΚΕΡ: Τι πράγμα, κύριε καθηγητά;
α ρ μ ο ν υ : Εντελώς το αντίθετο... εντελώς το αντίθετο 

απ' ό,τι φαντάζεστε. Πήρα... πήρα μια π ρ ω 
τ ο β ο υ λ ί α ,  η επιστήμη ίσως να μην το επιτρέ
πει, όμως εγώ καταλαβαίνω, ο Θεός καταλαβαί
νει...

ΣΗΙΚΕΡ: Όχι όμως κι εγώ, δόκτωρ. Εξηγήστε μου τι εί
ναι αυτή η πρωτοβουλία. (Παύση.) Τι άλλο προ
σπαθείτε να πετύχετε μέσα απ' αυτό το πείρα
μα;

α ρ μ ο ν υ : Όχι τώρα... καλύτερα όχι ακόμα. Ας συνεχι



ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ!. 41

στεί η παράσταση και κάποια στιγμή θα σας 
πω, στο διάλειμμα ίσως... ναι, τότε θα σας πω. 
Θα είναι... θα ε ίναι  κάτ ι  υ π έ ρ ο χ ο !  Να 
μπορούσα μόνο να το πετυχω... 

ς η ικ ε ρ : Αν είναι πράγματι έτσι, τότε μακάρι... και μα
κάρι να μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ. 

α ρ μ ο ν υ : Θα θέλατε να βοηθήσετε κι εσείς... Το εννο
είτε;

ΣΗΙΚΕΡ: Αν υπάρχει τρόπος. (Παύση.) Όμως εσείς εί
στε τόσο... θέλω να πω προσπαθείτε να με κρα
τήσετε έξω απ' όλα αυτά.

ΑΡΜΟΝΥ: Εγώ;!... Μα αν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέ
ρος... ορίστε, δε σας εμποδίζω. Από δω περά- 
στε.

(Κρατάει την αυλαία και της δείχνει να περάσει 
στο βάθος της σκηνής. Έχει ένα παράξενο χαμό
γελο. Η ΣΗΙΚΕΡ κάνει ένα διατακτικό βήμα. Κοντο
στέκεται στην αυλαία και πιάνει την κουρτίνα, 
σαν ν' αναρωτιέται για κάτι. Κοιτάζει πίσω της, 
προς την πλατεία. Τελικά περνάει.)

ΑΡΜΟΝΥ (υποκλίνεται): Καλώς ήρθατε... 
ιη ικ ε ρ : Μάριε... Πες μου, Μάριε... (Ο μ α ρ ι ο ς  την κοιτά

ζει με τρελό χαμόγελο καθώς καπνίζει και κου
νιέται.) Μίλησέ μου για σένα.

ΜΑΡΙΟΣ (θριαμβευτικά, σαν να το φχαριστιέται που 
του δίνεται η ευκαιρία): Αρνούμαι, αρνούμαι το 
αίμα αυτού του σπαθιού!

ΑΡΜΟΝΥ: Όχι, καλό μου παιδί, όχι. Θυμήσου λίγο εκεί
νο το κομμάτι πώς αρχίζει: «Οι άνθρωποι δί
νουν μεγάλη σημασία στην προσωπική τους 
ζωή...»
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ΜΑΡΙΟΣ: Οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στην 
προσωπική τους ζωή...

ΑΡΜΟΝΥ: «Αυτό συμβαίνει...»
ΜΑΡΙΟΣ: Αυτό συμβαίνει βέβαια σε μια κοινωνία που 

κυριαρχεί το ατομικό όφελος... σε μια κοινωνία 
του συμφέροντος και της εκμετάλλευσης. Προ
σωπική ζωή σ' έναν τέτοιο κόσμο σημαίνει να 
το βουλώνεις και να λουφάζεις στη γωνιά σου. 
Να βρω μια γυναίκα, που λέει κι ο Συνταγμα
τάρχης, κι όλα θα είναι εντάξει. Εντάξει για 
ποιον, όμως; Για το σύστημα! (Παύση.) Λοιπόν, 
τι θέλετε να μάθετε για μένα; Δεν έχω κανένα 
μυστικό, ή νομίζετε πως μπορείτε να τα μαθαί
νετε όλα επειδή είσαστε όμορφη; Η προσωπι
κή μου ζωή δεν είναι κάτι ξεχωριστό απ' τον 
αγώνα για έναν καινούριο κόσμο. Αν αρχίσουμε 
όλοι να ασχολούμαστε με τα προσωπικά μας, 
καμιά αλλαγή δεν πρόκειται να γίνει. Όμως αυ
τό δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Οι πιο πολλοί 
κοιτάζουν την πάρτη τους, κι εσείς το ίδιο, α, 
είσαστε τόσο όμορφη! Δε θα δίνατε ούτε μια 
μπούκλα από τα ωραία σας μαλλιά για την 
επανάσταση στη Νικαράγουα, έτσι δεν είναι; 
Όμως εγώ θα μπορούσα να δώσω και τη ζωή 
μου, γιατί... (Παύση. Έχει ξεχάσει τα λόγια, μ έ
νει σαν άψυχος, όπ ω ς η ΖΑΓΚΑ στο δικό της 
νούμερο.)

ΑΡΜΟΝΥ: « ...γ ια τ ί μόνον έτσ ι έχει κ ά π ο ια  α ξ ία ...»
ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί... γιατί η ζωή μου εμένα δεν έχει... Ω , μα 

είσαστε τόσο όμορφη. Γιατρέ, μπορώ να τη φι
λήσω;

α ρ μ ο ν υ : Φοβάμαι, φοβάμαι ότι αυτό δεν προβλέπεται.
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ΜΑΡΙΟΣ: Γιατί; Επειδή εγώ είμαι άσχημος, είμαι άσχη
μος εγώ, γι' αυτό!

αρμ ονυ : Τι σχέση έχει αυτό; Γιατί να σε πειράζει; 
Έχεις τόσα πράγματα σημαντικά εσύ στη ζωή 
σου. Εμπρός, μίλησε' μας γι' αυτά: «Θα έδινα και 
τη ζωή μου για την επανάσταση». Εμπρός, ερ
μήνευσε!

ΜΑΡΙΟΣ (τραυλίζει): Ναι, για την επανάσταση! Το σύ
στημα...

(,Ξαφνικά η ΣΗΙΚΕΡ τον πλησιάζει, του δίνει ένα 
φιλί στο μάγουλο και του χαϊδεύει τα μαλλιά.)

ΑΡΜΟΝΥ: Σήικερ!
ςηικερ: Τι συμβαίνει;
αρμονυ: Δ εν  π ρ έ π ε ι ν α  το  κ ά ν ετ ε  α υ τ ό .
ΣΗΙΚΕΡ: Γιατί, δεν προβλέπεται μήπως; Μα δεν το βλέ

πετε πως οι άνθρωποι αυτοί είναι δυστυχισμέ
νοι; Αληθινά δυστυχισμένοι. Κι εσείς τους βάζετε 
να υποκρίνονται ότι είναι καλά, τους πλασάρετε 
«δικαιολογίες» και παραμύθια.

ΑΡΜΟΝΥ: Είναι ακριβώς το ίδιο ζωτικό παραμύθι που 
οι ίδιοι ήθελαν να πιστεύουν και πριν την Ατακά- 
μα. Ακριβώς για να μην είναι α λ η θ ι ν ά  δυστυ
χισμένοι. [Παύση.) Σας είπα, νομίζω ότι αυτόν 
το ρόλο τον έπαιζαν και πριν... Μα δε με πιστέ
ψατε τι εννοούσα...

ΣΗΙΚΕΡ: Μα τι να πιστέψω! Η πραγματική ζωή δεν 
μπορεί να είναι μόνο μια θεατρική σύμβαση σαν 
αυτό το βαριετέ. 

αρμονυ: Σας παρακαλώ. Όχι και βαριετέ! Είναι μια λε
πτή τέχνη. Μια αρμονική ισορροπία...

ΣΗΙΚΕΡ: Όχι, δε φτάνει αυτό. Πίσω από τα αντίγραφα
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που τους έχετε φτιάξει, οι άνθρωποι αυτοί 
έχουν μια πραγματική υπόσταση.

ΑΡΜΟΝΥ: Που όμως την αρνούνται, σας λέω, γιατί 
τους κάνει δυστυχισμένους!

ΣΗΙΚΕΡ: Εσείς τους την αρνείστε, γιατί δεν έχετε να της 
προσφέρετε τίποτα το ουσιαστικό, παρά μόνο 
τις ιστορίες σας. Σας βολεύει καλύτερα έτσι.

ΑΡΜΟΝΥ: Όχι μόνον εμένα.
ΣΗΙΚΕΡ: Αλλά;... Και αυτούς; Έχετε τόσο μέτρια ιδέα 

για τους ανθρώπους, λοιπόν...
ΑΡΜΟΝΥ: Τους συμπονώ. Επειδή τους ξέρω και ξέρω τι 

πάει να πει πόνος και πόσο δεν μπορούν να τον 
υποφέρουν... Προσπαθώ να απαλύνω τις πλη
γές τους.

ΣΗΙΚΕΡ: Με απλά ηρεμιστικά και παυσίπονα.
ΑΡΜΟΝΥ: Μη λέτε ανοησίες. Αποφεύγω τη χορήγησή 

τους. Σας έδωσα ποτέ τέτοια πράγματα, Μάριε;

(Ο μ α ρ ιο ς , ττου έχει σηκωθεί και πλησιάζει τη 
ς η ικ ε ρ ,  σταματάει και βγάζει έναν άναρθρο ήχο, 
κουνώντας το κεφάλι του αρνητικά.)

ΣΗΙΚΕΡ: Μα δεν εννοώ τα χάπια.
ΑΡΜΟΝΥ: Εννοείτε το «βόλεμα»; Κρατήστε καλύτερα τα 

νυστέρια σας για τις πολιτικές αναλύσεις της 
εφημερίδας σας. Εδώ έχουμε ανθρώπινες ψυχές.

ς η ικ ε ρ : Μα γΓ αυτό ακριβώς σας λέω, χρειάζεται κάτι 
πιο ουσιαστικό κι αληθινό για να τους βοηθήσει.

(Ο ΜΑΡΙΟΣ την έχει πλησιάσει και προσπαθεί να 
τη φιλήσει κι αυτός με τη σειρά του.)

ΑΡΜΟΝΥ: Γιατί; Ό λα αυτά σας φαίνονται μήπως πολύ 
μέτρια, πολύ συμβατικά;
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ς η ικ ερ : Αν εγώ  ήμουν στη θέση σας πάντως... (Προ
σπαθεί να αποφύγει τον μ α ρ ιο .)

ΑΡΜΟΝΥ: Τι; Θα τους βοηθούσατε μήπως πιο ουσια
στικά, πιο αληθινά; (Η  ς η ικ ε ρ  πασχίζει να απο- 
φύγει τις λάγνες περιπτύξεις του μ α ρ ιο υ .) Γιατί 
δεν το κάνετε τότε; Εμπρός! Σπάστε αυτήν εδώ 
τη σκηνική σύμβαση που τόσο ενοχλεί το ρεαλι
σμό σας και δείτε την αλήθεια, βοηθήστε τον 
πραγματικό Μάριο, δώστε του αυτό που πραγ
ματικά χρειάζεται!... Να! Κάντε του έρωτα! (Ο 
ΜΑΡΙΟΣ βγάζει υπόκωφα μουγκρητά πόθου, η 
ς η ικ ε ρ  παλεύει απεγνωσμένα.) Γιατί, ναι, αυτή 
είναι η Τελική, η Απόλυτη Αλήθεια γΓ αυτόν! 
Έχετε δίκιο, η επανάσταση στη Νικαράγουα, το 
σύστημα κι όλα αυτά είναι μόνο ένα παραμύθι. 
Το μόνο που στ' αλήθεια θέλει είναι... να σας 
πηδήξει! Ναι. Εντελώς απόλυτα κι αντικειμενι
κά: ΝΑ ΣΑΣ ΠΗΔΗΞΕΙ!

ΙΗΙΚΕΡ: Α! Αφησέ με, λοιπ όν!

(.Απελευθερώνεται από τον ΜΑΡΙΟ και βγαίνει τρέ
φοντας από την «παράσταση». Ο  ΑΡΜΟΝΥ γελάει.)

ΑΡΜΟΝΥ (σκύβει πάνω από την πλατεία): Εντελώς 
αναξιοπρεπές, δε βρίσκετε;

(Η ς η ικ ερ , ταραγμένη, προσπαθεί να συμμαζέψει 
τα τσαλακωμένα της ρούχα.)

ΑΡΜΟΝΥ: Μα πού πήγατε εκεί έξω; Δε θέλετε να παί
ξετε άλλο μαζί μας; Μήπως δε σας αρέσει το έρ
γο μας; Α, θα προτιμάτε ίσως το δικό σας θέα
τρο, όπου θα μπορείτε να ασκείτε τον τσίγκινο 
ανθρωπισμό σας χωρίς συνέπειες. Κι αν υπάρ
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χει μόνο Μία αλήθεια, όπως εσείς νομίζετε, δε
σποινίς Απόλυτη, τότε και για σας ισχύει μονα
χά αυτή εδώ (τονίζει τα λόγια του): πως κανέ- 
ναν δεν μπορείτε να βοηθήσετε ουσιαστικά. 
Κανέναν...

ΣΗΙΚΕΡ (έχοντας ξαναβρεί την ψυχραιμία της): Ενώ 
εσείς νομίζετε ότι μπορείτε. Χα, αναρωτιέμαι 
ποιος απ' τους δυο μας είναι πιο ανθρωπιστής 
τελικά.

α ρ μ ο ν υ : Αυτό... στο τέλος θα το δούμε. Μέχρι τότε 
ρίξτε λίγο νερό στο κρασί σας. Δεχτείτε πως εί
ναι μόνο ένα θέατρο και μην ψάχνετε για τίποτ' 
άλλο. Ορίστε τι καταφέρατε! (Δείχνει τον μ α ρ ιο , 
που είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης.) Μέχρι 
πριν από λίγο ήταν τόσο ζωντανός, γεμάτος ιδέ
ες, όνειρα και πίστη για τη ζωή, και τώρα εσείς, 
με την ανόητη παρέμβασή σας... Α, είσαστε τό
σο απρόβλεπτη, όπως θα 'λεγε και ο Συνταγμα
τάρχης... Μάριε, θέλεις ένα τσιγάρο, παιδί μου;

ΣΗΙΚΕΡ: Τόσο ζωντανός και με τόση πίστη όσο και μια 
μαριονέτα, ένα αντίγραφο...

ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, ένα αντίγραφο. Είστε ευχαριστημένη τώ
ρα που ανακαλύψατε το αυθεντικό;... Όχι, αλλά 
αν είσαστε, μπορώ ακόμη να σας τον στείλω εκεί 
έξω, εκεί όπου όλα είναι πραγματικά.

ΣΗΙΚΕΡ: Πείτε του να  φύγει, σας π αρακαλώ .
α ρ μ ο ν υ : Ελάτε τώρα, αστειεύτηκα. Τι δουλειά έχει ο 

Μάριος εκεί πέρα. Ο Μάριος θα μείνει εδώ. (Τον 
πιάνει προστατευτικά.) Εδώ όλα είναι καλύτερα, 
εκεί έξω είναι σκοτάδι, ενώ εδώ έχουμε φως, 
ωραίο, ζεστό φως.

ΣΗΙΚΕΡ (καθώς φεύγει ακούγεται η φωνή της κάπου
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από τη μέση της πλατείας): Είναι μόνο ένας προ
βολέας!

ΑΡΜΟΝΥ: Σκοτιστήκαμε!... Κι αυτό το παραπέτασμα 
μας προστατεύει...

ΣΗΙΚΕΡ (η φωνή της ακόμα πιο μακρινή, κάπου μέσα 
από το σκοτάδι): Είναι μόνο ένας μπερντές!

ΑΡΜΟΝΥ: Λοιπόν; Στο διάολο, και τι έγινε; (Εξακολουθεί 
να κρατάει προστατευτικά τον μ α ρ ιο  από τους 
ώμους και να περιφέρονται στη σκηνή.) ...Ναι, 
εδώ όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά στο 
τέλος, θα φροντίσω εγώ, Μάριε, μην κλαις, κα
νείς και τίποτα δεν μπορεί να μας πειράξει όσο 
είμαστε εδώ, γιατί εδώ γίνονται όλα όπως τα 
σκέφτομαι εγώ. Κι εγώ δε θέλω να πονάτε ούτε 
να λυπόσαστε, εγώ... σας έχω σαν παιδιά μου 
εγώ, και θε'λω να νιώθετε καλά. Έλα, μην κλαις, 
θα τα φτιάξει όλα ο μπαμπάς, θα δεις, στο τέλος 
όλα θα γίνουν όπως θα έπρεπε να γίνουν, όπως 
θα έπρεπε να είναι... Ναι, εκεί που αφαιρούμαι, 
ονειρεύομαι καμιά φορά, φαντάζομαι: Γιατί όχι;

I ΜΑΡΙΟΣ: 0 κόσμος θ' αλλάξει μια μέρα!
ΒΡΜΟΝΥ: Ασφαλώς, ασφαλώς. Μπορούμε να το κά- 

: νουμε αυτό.
ΜΑΡΙΟΣ: Και τότε εγώ θα...
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, ναι. Όμως θα πρέπει να πηγαίνεις τώ

ρα. Πρέπει να μελετήσεις το κομμάτι σου για τη 
γιορτή στον κήπο αύριο. Αύριο θα δεις πως όλα 
θα πάνε καλύτερα.

ί (Καθώς ο ΜΑΡΙΟΣ βγαίνει, μπαίνει η ΝΑΤΑΣΑ. Λε
πτό πρόσωπο, μακριά μαλλιά. Ντυμένη μ ' ένα 
γαλάζιο φόρεμα με δαντέλες.)
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Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΝΑΤΑΣΑ

μ α ρ ιο ι : Νατάσα!
ΝΑΤΑΣΑ: Α... καλησπέρα.
ΜΑΡΙΟΣ: Τι τύχη !
ν ατα ςα  (χαμογελάει κολακευμένη): Αλήθεια;
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι, βρισκόμαστε τόσο σπάνια.
ν α τα ςα : Οι ανάγκες του έργου, βλέπετε... (Φτιάχνει

τα ααλλιά τηοΛ δε. αυννππττου-
με.

ΜΑΡΙΟΣ: Κι όμως, θα μπορούσε να κανονιστεί. Εμ... για
τρέ!

ΑΡΜΟΝΥ·. Όχι, όχι, Μάριε. Δεν προβλέπεται.
ΜΑΡΙΟΣ: Μα γιατί; Θα μπορούσατε εσείς...
ΑΡΜΟΝΥ: Αύριο, Μάριε. Σ τ ο ν  κήπο.  Αύριο όλα θα 

είναι καλύτερα για όλους και για σένα μαζί. Έχε 
μου εμπιστοσύνη.

μ α ρ ιο ς  (ψιθυριστά): Θα έρθω να σε βρω αύριο. Θα 
πάμε μαζί στη γιορτή.

ΝΑΤΑΣΑ: Μα... έχω κανονίσει, θέλω να πω, είναι κανο
νισμένο. Θα πάω με τον Παρασκευά.

ΜΑΡΙΟΣ: Αυτόν τον... Δε με νοιάζει, εγώ θα  έρθω.
ΝΑΤΑΣΑ: Μάριε, σας παρακαλώ. Σκεφτείτε τι μπορεί να 

γίνει!
ΜΑΡΙΟΣ: Θα έχει καμιά αντίρρηση ο Παρασκευάς μή

πως;
ΝΑΤΑΣΑ: Μπορεί... μπορεί και να μονομαχήσετε.
ΜΑΡΙΟΣ: Τι; Να μονομ... δε σκεφτόμουν κάτι τέτοιο, 

εδώ που τα λέμε. (Παύση.) Αλλά μπορώ να το 
κάνω, ναι, για χάρη σου μπορώ να το κάνω.
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ΝΑΤΑΣΑ: Α, όχι, όχι.
ΜΑΡΙΟΣ (θριαμβευτικά): Αύριο, λοιπόν!

(Βγαίνει. Η  ν α τ α ςα  πλησιάζει τον ΑΡΜΟΝΥ.)

ΑΡΜΟΝΥ: Αγαπητή μου! (Της φιλάει το χέρι.) Πώς είσθε;
ΝΑΤΑΣΑ (με δυνατή φωνή, σχεδόν φωνάζει): Κάθε μέρα 

και καλύτερα, γιατρέ.
ΑΡΜΟΝΥ: Πόσο χαίρομαι που τ' ακούω!
ΝΑΤΑΣΑ (το ίδιο δυνατά): Είναι τόσο ωραία εδώ, τόσο 

ήσυχα!
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, ναι, όντως... Μα μη φωνάζετε, πιο σιγά 

μιλήστε.
ΝΑΤΑΣΑ (σε χαμηλότερο τόνο): Είναι τόσο ωραία εδώ, 

τόσο ήσυχα...
αρμονυ: Ναι, ναι, όντως.
ΝΑΤΑΣΑ: Αισθάνομαι πως μέρα με τη μέρα ξαναβρίσκω 

τον εαυτό μου... εμ...
ΑΡΜΟΝΥ: ...τις παλιές συνήθειες, τα  π ρά γμα τα  π ου 

αγαπάτε...
ΝΑΤΑΣΑ: ...τις παλιές συνήθειες, τα  π ρά γμα τα  π ου 

αγαπάτ... π ου  αγαπώ .
ΑΡΜΟΝΥ: Μπράβο. Αλήθεια, τι κάνει ο Μίσα;
ΝΑΤΑΣΑ: Ο Μίσα; Τι... ποιος είναι αυτός;
ΑΡΜΟΝΥ: Μα... ο γάτος σας.
ΝΑΤΑΣΑ: Ο γάτος μου; Α, ναι, πολύ καλά κι αυτός... κά

θε μέρα και καλύτερα.
ΑΡΜΟΝΥ (σπρώχνει στη σκηνή το τραπεζάκι με τα σερ

βίτσια): Ελάτε, θα πάρετε ένα τσάι;
ΝΑΤΑΣΑ: Ευχαριστώ. Ένα τσάι πάντα με τονώνει.
αρμονυ: Ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι, ένα καλό κονσέρτο 

(με μια κίνηση του χεριού του, σαν μαέστρος, 
ακούγεται απαλή μουσική από τα παρασκήνια),
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μια βόλτα στην εξοχή με ττανσε'ληνο... τι άλλο να 
ζητήσει κανείς;

ν α τ α ς α : Αχ, το φεγγάρι... Σας συγκινεί κι εσάς;
ΑΡΜΟΝΥ: Πάρα πολύ.
ΝΑΤΑΣΑ: Εμένα μου φέρνει μια ρομαντική μελαγχολία. 

Κάθομαι και σκέφτομαι... όλη αυτή η σκληρότη
τα του κόσμου... Και λέω: Γιατί; Γιατί;

α ρ μ ο ν υ  (παύση): ...Ναι.
ΝΑΤΑΣΑ: Γράφω στίχους, ξέρετε.
α ρ μ ο ν υ : Μη μου πείτε!
ΝΑΤΑΣΑ: Μάλιστα. Κάθε που έχει πανσέληνο γράφω κι 

ένα ποίημα.
ΑΡΜΟΝΥ: Πολύ ρομαντικό. Θα μου διαβάσετε κανένα;
ΝΑΤΑΣΑ: Ευχαρίστως. Να σας πω αυτό απέξω:

(Σηκώνεται και στέκεται στο κέντρο της σκηνής. 
Το σποτ του προβολέα φεύγει από το τραπέζι 
και τη σημαδεύει. Απαγγέλλει με ύφος και χειρο
νομίες.)

ΝΑΤΑΣΑ: Σουρούπωνε, σουρούπωνε / και το φεγγάρι 
εμούχρωνε / τ' ουρανού το άπλωμα / όλης της 
γης το πάπλωμα. / Μοσχοβολούσαν οι γαζίες / 
καθώς περνούσαν οι κηδείες. / Αχ, γιατί 'ναι η 
πλάση μας σκληρή / κι εγώ μια μόνη κι ορφανή; / 
Το παλικάρι που προσμένω / σκοτώθηκε από 
χέρι ξένο / τώρα η καρδιά μου είναι άδεια / κα
θώς γυρίζω στα λιβάδια/ τραγουδώ παλιές κα
ντάδες / και με κοιτούν με θλίψη οι αγελάδες. 
(Υποκλίνεται.)

ΑΡΜΟΝΥ (μετά από παύση): Αριστούργημα!
ΝΑΤΑΣΑ: Ελάτε, δεν το πιστεύετε αυτό. (Κάθεται στη 

θέση της.)
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ΑΡΜΟΝΥ: Με ξέρετε να υποκρίνομαι;
ΝΑΤΑΣΑ: Όχι βέβαια... Σταθήκατε πάντα τόσο... ειλι

κρινής απέναντι' μας, μας έχετε βοηθήσει τόσο!
ΑΡΜΟΝΥ: Ε, υπερβάλλετε λίγο...
ΝΑΤΑΣΑ: Όχι, όχι... Χωρίς εσάς δε θα ήμασταν τίποτα. 

(Παύση.) Δεν ξέρετε τι σημαίνει να μη γνωρίζεις 
τίποτα για τον εαυτό σου. Είναι... είναι σαν το 
θάνατο! (Βγάζει ένα μαντιλάκι και σκουπίζει τα 
μάτια της.)

ΑΡΜΟΝΥ: Α, Νατάσα, Νατάσα...
ΝΑΤΑΣΑ: Και τώρα... είναι τόσο ωραίο ν' αρχίζεις να 

υπάρχεις πάλι, να έχεις ένα σκοπό στη ζωή, 
μια... μια... αχ, γιατρέ, τα ξέχασα πάλι. (Μένει 
σαν άψυχη.)

ΑΡΜΟΝΥ: ...Μια αξιοπρέπεια, επιτέλους!... (Ψιθυρι
στά:) Υποκριθείτε!..

ΝΑΤΑΣΑ: Αχ, ναι! Ξέρετε, η μνήμη μου...
αρμονυ: Καταλαβαίνω· αλλά η ζωή συνεχίζεται, έτσι 

δεν είναι;
ΝΑΤΑΣΑ: Βέβαια. Λοιπόν, τι κάνετε με το βιολί; Εξασκεί- 

στε;
αρμονυ: Ποιος, εγώ; Μα εγώ δεν έχω  βιολί.
ΝΑΤΑΣΑ: Ποιος έχει βιολί;
αρμονυ : Εσείς έχετε βιολί.
ΝΑΤΑΣΑ: Α, ναι, εγώ έχω βιολί.
ΑΡΜΟΝΥ: Λοιπόν, τι κάνετε με το  βιολί; Εξασκείστε;
ναταςα: Προσπαθώ. Θα θέλατε να σας παίξω ένα 

κομμάτι;
ΑΡΜΟΝΥ: Αμ... όχι, δε... φοβάμαι ότι δε γίνεται, αρκουν 

οι στίχοι.
ΝΑΤΑΣΑ: Αύριο τότε; Ίσως στον κήπο, στη γιορτή του 

αποχαιρετισμού.
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ΑΡΜΟΝΥ: Γιατί όχι, μπορώ να το κανονίσω.
ΝΑΤΑΣΑ: Με συγκινεί τόσο η μουσική.
ΑΡΜΟΝΥ: Αλήθεια;
ΝΑΤΑΣΑ: Τα λουλούδια, το χώμα μετά τη βροχή, το κε- 

λάηδισμα των πουλιών... Η ομορφιά, δόκτωρ, 
αχ, η ομορφιά... (Η μουσική διαλύεται τώρα σε 
πελάγη γλυκύτητας.)

ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, βε'βαια. Μια όμορφη ύπαρξη σαν κι 
εσάς...

ΝΑΤΑΣΑ: Α, μη μου κάνετε κομπλιμε'ντα! Έχω μια επι
δερμίδα χάλια σήμερα.

ΑΡΜΟΝΥ: Μα τι λέτε!
ΝΑΤΑΣΑ: Δυστυχώς. Μου τελείωσαν τα υλικά για τη 

μάσκα νυκτός που βάζω πριν τον ύπνο.
ΑΡΜΟΝΥ: Και είναι τόσο απαραίτητη η μάσκα αυτή;
ΝΑΤΑΣΑ: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό κά

νει. Ειδικά το λεμόνι, ο χυμός του...
α ρ μ ο ν υ : Δεν το ήξερα.
ΝΑΤΑΣΑ: Βέβαια. Ένα λεμόνι στυμμένο μαζί με ασπράδι 

αυγού και λίγο ροδόνερο. Τ' ανακατεύουμε κα
λά, κι αφού έχουμε κάνει πρώτα ένα ελαφρύ κα
θαρισμό, κάνουμε επαλείψεις και...

(,Ξαφνικά ένας μαυροντυμένος άντρας διασχίζει 
ορμητικά την πλατεία, περνάει μπροστά από τη 
σκηνή και βγαίνει απ' την άλλη μεριά. Η ΝΑΤΑΣΑ, 
καθώς κάθεται στο τραπεζάκι με γυρισμένη την 
πλάτη, μένει σαν απολιθινμένη στη μέση της 
φράσης της. Η μουσική κόβεται απότομα.)

α ρ μ ο ν υ  (χωρίς να δώσει σημασία στο πέρασμα του 
περίεργου άντρα) ·. Μα συνεχίστε, τι πάθατε πά
λι; Επαλείψεις, κάνουμε επαλείψεις!
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ναταςα (τρέμει ελαφρά): Κρυώνω, γιατρέ, κρυώνω.
ΑΡΜΟΝΥ: Τι πάει να πει κρυώνετε; Δεν προβλέπεται. 

Μιλούσαμε για μια συνταγή, έτσι δεν είναι; 
Συνεχίστε λοιπόν, συνεχίστε.

ΝΑΤΑΣΑ: Δεν μπορώ, ήταν... ήταν αυτός, έτσι δεν είναι; 
Μόλις πέρασε από δω αυτός.

ΑΡΜΟΝΥ: Ποιος; Μη λέτε ανοησίες. Λοιπόν... επαλεί
ψεις, κάνουμε επαλείψεις, κι ύστερα;

ΝΑΤΑΣΑ: Ύστερα π...περιμένουμε για ένα τέταρτο της 
ώρας μέχρι... μέχρι να φύγει αυτός, είναι... είναι 
σαν το θάνατο!

ΑΡΜΟΝΥ: Νατάσα! Συγκεντρωθείτε.
ΝΑΤΑΣΑ: Μέχρι να στεγνώσει, ναι, μέχρι να στεγνώσει. 

Ύστερα καθαρίζουμε τη μάσκα και βλέπουμε 
ότι... ότι δεν έχουμε πρόσωπο. Η μάσκα, η 
μάσκα ή τ α ν  το π ρ ό σω π ο, γιατρέ!

ΑΡΜΟΝΥ: Καλύτερα να πηγαίνετε. Τα έχετε κάνει όλα 
μια σαλάτα.

ΝΑΤΑΣΑ: Όχι, όχι. Πού να πάω; Σας παρακαλώ. Θέλε
τε να πάω πάλι σ' εκείνο τον έρημο βράχο; Π, 
μέρες ολόκληρες, ίσως και μήνες, μπορεί και 
χρόνια... περνούσαν εκεί, σ' εκείνη την άβυσσο, 
και τίποτα δε συνέβαινε. Ακούτε;... Τίποτα! Και 
τώρα... 'Οχι, θα μείνω. Τι υποτίθεται πως 
πρέπει να κάνω; Κάτι θα πρέπει να κάνω, έτσι 
δεν είναι; Θέλω να πω, αφού βρέθηκα εδώ... αλ
λιώς τι νόημα θα είχε η παρουσία μου, ε; Χρειά
ζεται κάτι να τη δικαιολογεί, ένας λόγος σημα
ντικός και αρκετά σοβαρός οπωσδήποτε, ναι, 
σας καταλαβαίνω. Αυτό δεν προσδοκάτε από 
μένα; Έχετε δίκιο, αλλιώς τίποτα δε θ' άξιζε τον 
κόπο, τίποτα, έχετε δίκιο. Λοιπόν η... η ομορφιά
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που λέγαμε, μη μου πείτε πως δεν αξίζει να 
υπάρχει κανείς γι' αυτήν; Τ' αγριολούλουδα, το 
φεγγάρι, η μουσική...

ΑΡΜΟΝΥ: Η ποίηση.
ΝΑΤΑΣΑ (αγχωμένα): Η ποίηση, ναι. Γράφω στίχους, 

ξέρετε.
ΑΡΜΟΝΥ (το ίδιο αγχωμένα): Μη μου πείτε!
ΝΑΤΑΣΑ: Μάλιστα. Κάθε που έχει πανσέληνο γράφω κι 

ένα ποίημα.
ΑΡΜΟΝΥ: Πολύ ρομαντικό.
ΝΑΤΑΣΑ: «Σουρούπωνε, σουρούπωνε...»
ΑΡΜΟΝΥ: Πολύ καλά, πολύ καλά, Νατάσα. (Κοιτάζει το 

ρολόι του.) Νομίζω είναι ώρα να περάσει ο Πα- 
ρασκευάς.

ν α τ α ς α : Ο Παρασκευάς...;
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι. (Σηκώνεται.) Κι έχετε ένα μικρό κομμά

τι μαζί του. Προσέξτε μην τα θαλασσώσετε 
πάλι.

(Μεταφέρει την πολυθρόνα του στην πλατεία 
και κάθεται. Μπαίνει ο π α ρα ς κ ευ α ς , ένας μεγαλό
σωμος μπουνταλάς, ηλικίας τριάντα με σαρά
ντα. Φοράει κολάρο ιεροκήρυκα. Στέκεται κοντά 
στην είσοδο της σκηνής αμήχανος.)

Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ

ΝΑΤΑΣΑ: ...Ο Παρασκευάς; 
π α ρ α ς κ ε υ α ς : Εδώ, Νατάσα, εδώ. 
ν α τ α ς α : Ω, εσείς;
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(Του προσφέρει το χέρι της. Ο  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ την 
πλησιάζει. Αδέξιο χειροφίλημα.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (το ίδιο αδέξια)·. Τι όμορφη ττου είστε σήμε
ρα! (Κρατάει το χέρι της άγαρμπα, σαν να κρα- 
τάει ένα κομμάτι ξύλο.)

ναταςα (χαμογελάει): Βρίσκετε;

(Ο ΑΡΜΟΝΥ χειρονομεί νευριασμένα προς τον ΠΑ- 
ρα ςκ ευα , που αποφασίζει να ερμηνεύσει καλύτε
ρα.)

π α ρα ςκ ευα ς : Μα... μια γυναίκα σαν εσάς θα 'ττρεττε να 
είναι ττιο σίγουρη για τον εαυτό της.

ΝΑΤΑΣΑ: Και είμαι.
ΑΡΜΟΝΥ: Πιο δυνατά.
ΝΑΤΑΣΑ: Και είμαι.
αρμονυ: Πιο δυνατά, είπα!
ναταςα (φωνάζει): Είμαι, εί-μαι, εί-μαι! (Παύση. Τα

ραγμένη, με χαμηλότερη φωνή:) Ποτέ δεν αμφέ
βαλα, ούτε μια στιγμή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Α, η αμφιβολία είναι τόσο βασανιστικό συ
ναίσθημα... Ένα δίλημμα σε κάνει να πονάς, να 
νιώθεις τόσο αδύναμος. (Παύση.) Μα σαν ξέρεις 
πως υπάρχει μια δύναμη που τα κανονίζει όλα, 
μια πρόνοια που φροντίζει για όλα τα πλάσμα
τα τ' αδύναμα και βασανισμένα (μια μελωδία 
από όργανο ακούγεται γλυκά στο βάθος), ένας 
αγαθός Πατέρας που μας κοιτάζει από τη θέση 
του εκεί ψηλά, κουνώντας με κατανόηση το σο
φό του κεφάλι... (Ο ΑΡΜΟΝΥ, χαμογελώντας, 
κουνάει το κεφάλι του επιδοκιμαστικά. Ανυψώ
νεται σιγά σιγά μαζί με την πολυθρόνα όπου κά
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θεται.) ...χαμογελώντας γλυκά και κάνοντας ση
μαντική την ασήμαντη ζωή μας...

ΝΑΤΑΣΑ: Τι όμορφ α  λόγια!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: ...τότε, Νατάσα, τότε ίσως να μη δικαιού

μαστε ν' αμφιβάλλουμε και να φοβόμαστε. Για
τί... γιατί όλα θα πάνε καλά στο τέλος, το τέλος 
θα είναι η λύτρωση από τα βάσανα της πεζής 
καθημερινότητας. Όλα θα γίνουν όπως θα 'πρε- 
πε να είναι! Η ευτυχία, Νατάσα, η ευτυχία...

ΝΑΤΑΣΑ: Αχ, Παρασκευά...
π α ρ α ς κ ευ α ς : Καταλαβαίνεις τώρα, καταλαβαίνεις... (Ξα- 

ναπιάνει το χέρι της, αυτή τη φορά πιο φυσικά.)
ΝΑΤΑΣΑ: Ξέρετε να μιλάτε σε μια ευαίσθητη ψυχή. Τα 

λόγια σας είναι βάλσαμο για μια καρδιά που δεν 
αντέχει τη σκληρότητα αυτού του κόσμου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Κι είναι τόσα άλλα που θα 'θελα να σου 
πω. (Παύση.) Δεν ξέρω αν...

ΝΑΤΑΣΑ: Ναι, Παρασκευά.
π α ρ α ς κ ευ α ς : Θα θέλατε... θα ήθελες αύριο να σε συνό

δευα στη γιορτή;
ΝΑΤΑΣΑ: Θα ήμουν ευτυχισμένη, πράγματι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Θα σε περιμένω τότε. Αύριο.
ΝΑΤΑΣΑ: Ναι, αύριο. (Του προτείνει το χέρι της. Χειροφί

λημα ξανά.) Εις το επανιδείν, λοιπόν. Α, μα τι εί
ναι αυτό; (Στο χέρι της βρίσκεται ένα λουλούδι.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: "Ενα μικρό δείγμα των αισθημάτων μου.
ΝΑΤΑΣΑ: Μα πώς; Πώς το κάνατε αυτό, από πού το 

βγάλατε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (δείχνει ψηλά): Η πρόνοια που λέγαμε; 

"Ενα μικρό θαύμα με τη βοήθειά της... Πηγαίνετε 
στο καλό.
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(Καθώς φεύγει, η ν α τ α ςα  κοντοστέκεται, μυρίζει 
το λουλούδι και χαμογελάει με νόημα στον ΠΑΡΑ- 
ςκ ευ α . Βγαίνει.)

παραςκευας  (με γλυκανάλατο ύφος): Αααχ... υπάρχουν 
και ψυχές που κουράστηκαν, που λύγισαν. Τι κα
λά που είναι σαν μπσρείς να τις βοηθάς, να προ
σφέρεις ελπίδα και κουράγιο. Γιατί όποιος έχει 
πίστη έχει περίσσευμα κι απ' τα δύο. (Παύση.) 
Εγώ παλιά δεν πίστευα σε τίποτα. 'Επαιρνα τη 
ζωή τόσο τυχαία. Όσα έρθουν κι όσα πάνε, έλε
γα, τι να ψάχνεις... Το μόνο που μ' ένοιαζε ήταν 
να περνάω καλά και να βγάζω λεφτά για να περ
νάω καλά. Κατά τ' άλλα... ένα φύλλο στον άνεμο. 
(Παύση. Με το ίδιο γλυκανάλατο χαμόγελο:) 
Μέχρι που μια μέρα πλάκωσα την αδερφή μου 
την Αννούλα σε μια πόρτα... Της άνοιξα το κεφά
λι. Είχε... (δείχνει με κινήσεις) είχε σκύψει να πά
ρει τις κάλτσες μου, που τις είχα πετάξει εκεί, πί
σω απ' την πόρτα, τι απερισκεψία... Κι εγώ ερ
χόμουν με βιασύνη απ' την άλλη μεριά εκείνη τη 
στιγμή. Είχα μόλις κλείσει μια καλή δουλειά. Βια
ζόμουν, βιαζόμουν να το πω σ' όλους στο σπίτι. 
Ανοιξα απότομα την πόρτα και... καταλαβαίνε
τε. Το χτύπημα ήταν στο μέτωπο, πολύ σοβαρό. 
Πέθανε δυο μέρες αργότερα από εγκεφαλική αι
μορραγία. Δώδεκα χρονών... Αχ! Αν δεν έπαιρνα 
τη ζωή τόσο τυχαία, αν είχα κάποια στοιχειώδη 
τάξη κι οργάνωση... Αν έβαζα τις κάλτσες μου 
στη θέση τους, τέλος πάντων! Ή , πάλι, αν δεν 
ήμουν τόσο υλιστής, φιλοχρήματος... ούτε που 
θα μ' ένοιαζε που ·είχα κάνει εκείνη την καταρα
μένη δουλειά, α, δε θα άνοιγα την πόρτα έτσι
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θριαμβευτικά... Θριαμβευτικά. (Παύση.) Μόνο 
να είχα κάτι, κάτι το υψηλό να ορίζει τη ζωή μου, 
μία ιδεολογία· δε θα 'δινα τόση σημασία στο χρή
μα και δε θα σκότωνα ανθρώπους στην ανόητη 
χαρά μου για μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και η 
ζωή μου η ίδια θα είχε μια τάξη κι αρμονία, εν 
πάση περιπτώσει δε θα πετούσα τις κάλτσες 
μου εδώ κι εκεί... (Παύση.) Από εκείνη τη μέρα 
άλλαξαν όλα. Δεν ήταν δυνατόν ο κόσμος να εί
ναι τόσο τυχαίος κι εμείς να το δεχόμαστε αυτό 
και να λέμε: «Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όσα έρ
θουν κι όσα πάνε, ας ζήσουμε κι ας πεθάνουμε, 
κι αυτό είναι όλο, κι αυτό είναι όλο...» Μου φάνη
κε τόσο... εντελώς αναξιοπρεπές! Να ζεις έτσι 
από συνήθεια, έρμαιο των συμπτώσεων, σαν 
ένα φύλλο στον άνεμο... Όχι πια, όχι, τις είχα δει 
τις συνέπειες. Κι ο θάνατος να είναι το τέλος. Το 
οριστικό κι αμετάκλητο τέλος... Θα 'πρεπε να το 
δεχτούμε κι αυτό; Να το δεχτώ πως η Αννούλα... 
Κι εγώ αυτός που την καταδίκασε τόσο νωρίς 
στο αιώνιο σκοτάδι; Αν τουλάχιστον είχα σταθεί 
αφορμή για να πάει σ' έναν καλύτερο απ' αυτόν 
κόσμο... τι ανακούφιση, τι παρηγοριά... Και 
πράγματι, κυρίες και κύριοι, πράγματι... Πιστεύ
ετε πως τα όνειρα λένε πάντα την αλήθεια; Αρχι
σα να τη βλέπω στον ύπνο μου. Ζωντανή, ολο
ζώντανη, να χαμογελάει και... και το πρωί έβρι
σκα χαρτάκια στο μαξιλάρι... (Ψάχνει τις τσέπες 
του. Βγάζει ένα τσαλακωμένο χαρτάκι και διαβά
ζει.) «Σ' ευχαριστώ, Παρασκευά, σ' ευχαριστώ. 
Η πόρτα που άνοιξες εκείνη την ημέρα ήταν για 
μένα η πόρτα για μια άλλη ζωή, πιο ωραία κι



ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ!. 59

ανώτερη. Σε περιμένω κι εσένα, ν' ανταμώσουμε 
πάλι σ' αυτό τον κήπο...» (Βάζει το χαρτί στην 
τσέπη.) Τι όμορφος κήπος! Καμιά φορά κλείνω 
τα μάτια κι η εικόνα έρχεται ξανά, σαν όραμα. 
Ναι, ναι, υπάρχει μια Αρχή στον κόσμο, μια Δύ
ναμη που κυβερνά τα πάντα, που μπορεί να μας 
σώσει απ' το απροσδόκητο και την α κ α τ α 
στασία,  αρκεί να την πιστέψουμε. Η ζωή είναι 
κενή και τυχαία μόνο για όσους τη δέχονται έτσι 
κι αγνοούν τον Ουράνιο Πατέρα (δείχνει ψηλά, 
προς τα εκεί όπου έχει υψωθεί ο α ρ μ ο ν υ ), όπως 
έκανα πριν κι εγώ. Όμως η καλοσύνη Του δίνει 
ευκαιρίες σ' όλους. Να, το ατύχημα με την 
Αννούλα, ας πούμε. Τόσο απίθανο εκ πρώτης 
όψεως, ε; Πού να το φανταστεί κανείς. Κι όμως, 
η Θεία Πρόνοια το εναρμόνισε στην τάξη του κό
σμου που υπάρχει πίσω απ' όλα: το έκανε έτσι 
ώστε να βγει σε καλό, έ τσ ι  ό π ω ς  θα 
έ πρ ε πε  να ε ίνα ι! Έτσι, και η Αννούλα περ
νάει καλά εκεί που βρίσκεται, κι εγώ σώθηκα, 
βρήκα κάτι σταθερό να μου δείχνει το δρόμο. Η 
ζωή μου τώρα έχει ένα σκοπό: να διδάξω, να το 
φανερώσω και στους άλλους. Ξέρω, είναι δύσκο
λο, οι άνθρωποι δεν πείθονται εύκολα. Όμως η 
Πρόνοια με είχε προικίσει με το χάρισμα να κάνω 
θαύματα, κι εγώ, ο άθλιος, το αγνοούσα τόσον 
καιρό, ζώντας στο τυχαίο και στο εφήμερο. Θα 
εκτελέσω λοιπόν απόψε, εδώ, μπροστά σας, με
ρικά τέτοια θαύματα, για να δείτε τη Δύναμη 
που μας φροντίζει και να πεισθείτε κι εσείς. Κι 
όποιος πεισθεί, στο τέλος θα λυτρωθεί (μέσα 
από το σκοτάδι της πλατείας προβάλλει σιγά σι-
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γά η ΣΗΙΚΕΡ), γιατί, ναι, στο τέλος υπάρχει η λύ
τρωση για όποιον την πιστέψει. (Δείχνει προς τη 
ΣΗΙΚΕΡ.) Το κενό και το σκοτάδι είναι μόνο για 
τους αναποφάσιστους, τους σκεπτικιστές και 
τους άπιστους! Η πίστις σώζει, φίλοι μου αγα
πημένοι! Η πίστις σώζει! Μουσική, παρακαλώ, 
μουσική!..

(Μουσική τσίρκου. Ο  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ αρχίζει να εκτε- 
λεί τα «θαύματά» του: κάποια συνηθισμένα φτη
νά ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Ο  ΑΡΜΟΝΥ λικνίζε
ται ελαφρά στο ρυθμό της μουσικής και χειρο- 
κροτά κάθε φορά που ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ βγάζει ένα 
μαντίλι ή ένα μπαλάκι απ' το καπέλο ή τα ρούχα 
του.)

ΣΗΙΚΕΡ (φτάνει έξω από τη σκηνή, αντιλαμβάνεται την 
ανύψωση του α ρ μ ο ν υ ): Μα τι κάνετε εκεί πάνω;

ΑΡΜΟΝΥ: Τι; Α, χμ... πάλι εσείς. (Μ ' ένα μοχλό κατεβά
ζει την πολυθρόνα του και ξανάρχεται σιγά σιγά 
κάτω.) Ξανάρθατε... Δεν μπορείτε να μείνετε 
στο σκοτάδι πολλή ώρα, ε; Χε...

(Στο μεταξύ ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ με κάποιο τρικ μετα
τρέπει το νερό σε πορτοκαλάδα.)

ΣΗΙΚΕΡ: Ούτε όμως κι εσείς στα σύννεφα για πάντα.
ΑΡΜΟΝΥ: Αυτό στο τέλος θα το δούμε. Ας είναι καλά 

πάντως μερικοί μερικοί που φροντίζουν να μας 
προσγειώνουν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: ...Και τώρα, φίλοι μου αγαπημένοι, θα 
κλείσω το πρόγραμμά μου μ' ένα τελευταίο θαύ
μα. Εδώ μπροστά σας θα μπήξω αυτό το μαχαί
ρι στην καρδιά μου, αλλά η Θεία Χάρις θα με...
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(Σταματά απότομα, το ξίφος πέφτει απ' τα χέ
ρια του, μένει σαν άψυχος. Η μουσική τσίρκου 
κόβεται. Στη μια άκρη της αυλαίας, απ' τη μεριά 
της πλατείας, στέκεται ο μαυροντυμένος άντρας 
που είχε εμφανιστεί και στο νούμερο της ΝΑΤΑ- 
ΣΑΣ. Ίδια ηλικία με τον Α ΡΜ Ο Ν Υ . Του μοιάζει μάλι
στα και φυσιογνωμικά, μόνο που τα μαλλιά του 
είναι ανακατεμένα κι η όψη του έχει κάτι σκοτει
νό και παράξενο.)

ΑΡΜΟΝΥ: Βόΐντ!

(,Νεκρική σιγή.)

ΑΡΜΟΝΥ: Σταματήστε επ ιτέλους να  γυροφ έρνετε. Τι 
θέλετε εδώ; Δ εν  π ροβλέπ εται.

ΒΟΪΝΤ: Πλήττω, γιατρέ, απλώς πλήττω.
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, αλλά δε βλέπετε ότι εμείς εδώ έχουμε... 

κάνουμε...
ΒΟΪΝΤ (παίρνει το ξίφος από κάτω, πιέζει τη μύτη του 

κι αυτή μπαίνει μέσα): ...Μια παράσταση; (Πλη
σιάζει τον παραςκευα, που τρέμει ελαφρά.)

ΒΟΪΝΤ: Γεια σου, Παρασκευά. Δε με θυμάσαι; Έλα τώ
ρα... Μαζί, πάνω σ' εκείνο το βουνό στην Ατα- 
κάμα;

(0  παραςκευας δείχνει να ταράζεται πιο πολύ.)

ΑΡΜΟΝΥ: Βόιντ, παρακαλώ. Μην τον ταράζετε, το ξέ
ρετε πως έχει αμνησία.

ΒΟΪΝΤ: Όχι όμως κι εγώ... Λοιπόν, παλιόφιλε, αλήθεια, 
τα 'χεις ξεχάσει; Τι γλέντι κι εκείνο, ε; (Ο ΠΑΡΑ- 

ΣΚΕΥΑΣ βγάζει μικρά μουγκρητά.) Καλά, μη συγ
χύζεσαι. Έτσι κι αλλιώς... τι σημασία έχει. 

αρμονυ: Πήγαινε, Παρασκευά, πήγαινε.
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(Ο παραςκευας μαζεύει τα ταχυδακτυλουργικά 
του σύνεργα και φεύγει βιαστικά.)

β ο ϊν τ : Και πρόσεχε τώρα που φεύγεις πώς θ' ανοίξεις 
την πόρτα!

α ρ μ ο ν υ : Καλύτερα να πάτε κι εσείς στο δωμάτιό σας.
ΒΟΪΝΤ: Πού, σ' εκείνο το υπόγειο; Μα είναι τόσο βαρε

τά εκεί κάτω. Αφήστε με λίγο ακόμα εδώ. (Κοι
τάζει γύρω.) Δεν είναι κι άσχημα. Έχει φως, εί
ναι ζεστά, και κυρίως... υπάρχει η αίσθηση ότι 
επιτέλους κάτι συμβαίνει, ξεχνάει την ανία του 
κανείς. Δε βρίσκετε κι εσείς, δεσποινίς μου;

ς η ικ ε Ρ: Ε... ναι... εξαρτάται.
ΒΟΪΝΤ: Μήπως παίρνετε μέρος κι εσείς σ' αυτό εδώ το 

έργο;
ΣΗΙΚΕΡ: Ω, όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση.
ΒΟΪΝΤ: Τότε σε ποιο;
ΣΗΙΚΕΡ: Τι πάει να πει σε ποιο; Είμαι πραγματική, κύ

ριε.
ΒΟΪΝΤ: Σοβαρά; Ενδιαφέρον. Τι λέτε κι εσείς, γιατρέ;
α ρ μ ο ν υ : Η δεσποινίς Σήικερ είναι δημοσιογράφος. 

Έχει έρθει εδώ...
ΒΟΪΝΤ: Εννοείτε παίζει το ρόλο μιας δημοσιογράφου.
ς η ικ ε ρ : Όχι, όχι. Δεν καταλάβατε...
ΒΟΪΝΤ (αυτοσχεδιάζει μια ρίμα, που τη συνοδεύει με 

παντομίμα και χορευτικές κινήσεις):
Δυναμική κι ασυμβίβαστη ρεπόρτερ!
Θέλει την αλήθεια, 
αυτή και μόνο αυτή.
Δεν υποχωρεί, δε λιγοψυχεί.
Έτοιμη ν' αντέξει 
την κάθε αποκάλυψη.
Ναι, ακόμα και την Τελική!
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Α, τι καταπληκτικός ρόλος!
ΣΗΙΚΕΡ (ττρος τον ΑΡΜΟΝΥ): Είδατε τι κάνετε με τη μα

νία οας να μπερδεύετε το πραγματικό με το φα
νταστικό; Νομίζει ότι είμαι...

ΑΡΜΟΝΥ·. Σημασία έχει τι νομίζετε εσείς ότι είσαστε, 
δεσποινίς Σήικερ... Να, εξηγήστε του.

ΒΟΪΝΤ (εμπιστευτικά, πιάνει τον ΑΡΜΟΝΥ αγκαζέ): Ειλι- 
κρινά, γιατρέ, ένας τέτοιος ρόλος θα πήγαινε 
στο έργο σας.

α ρ μ ο ν υ : Νομίζετε;
ΒΟΪΝΤ: Μα τι σας λέω! Γιατί δεν της λέτε να πάρει μέ

ρος κι αυτή;
ΑΡΜΟΝΥ: Α, χμ...
ΒΟΪΝΤ: Δε χρειάζεται καν να της γράψετε τα λόγια 

της. Αυτή δεν έχει αμνησία.
ΑΡΜΟΝΥ: Δεν ξέρω... ίσως θα μπορούσε να γίνει... 

Αργότερα.
ΣΗΙΚΕΡ (θυμωμένα): Μα τι είναι αυτά που λέτε κι οι 

δυο σας!
ΒΟΪΝΤ: Μη θυμώνετε, δεσποινίς Σήικερ. Ηρεμήστε.
ςη ικ ερ : Συγχύζομαι όταν τα πράγματα δεν είναι ξεκά

θαρα.
ΒΟΪΝΤ: Καταλαβαίνω. Όμως κι εγώ είμαι πραγματικός, 

αν θέλετε να ξέρετε.
σή ικερ: Πραγματικός! Κι εσείς πού το ξέρετε;
ΒΟΪΝΤ: Γιατί πλήττω. Απλώς πλήττω.
ΣΗΙΚΕΡ: Και τι σημαίνει αυτό; Σας βοηθάει μήπως να 

βγάζετε άκρη απ' όλο αυτό το μπέρδεμα;
ΒΟΪΝΤ: Έχετε δίκιο. Το να βρίσκεσαι πάνω σε μια θεα

τρική σκηνή και να δηλώνεις πως είσαι πραγμα
τικός έχει το ίδιο αποτέλεσμα σαν να βρίσκεσαι 
σ' ένα τρελάδικο και να προσπαθείς να πείσεις
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πως είσαι λογικός. (Χαμογελάει.) Και στην περί
πτωσή μου δυστυχώς συμβαίνουν και τα δύο.

ΑΡΜΟΝΥ: Εννοείτε αυτήν εδώ τη σκηνή και την κλινι
κή... Μην το βλέπετε έτσι, Βόιντ. Είναι μια μέθο
δος...

ΒΟΪΝΤ: Εννοώ πως είμαι και πραγματικός και λογι
κός, γιατρέ. Αυ-τά - τα - δύο εννοώ, γιατρέ.

ΑΡΜΟΝΥ: Είπατε όμως «δυστυχώς», γι' αυτό...
ΒΟΪΝΤ: Το είπα; Εσείς τι λέτε, δεσποινίς Σήικερ;
ΣΗΙΚΕΡ: Δεν ξέρω. Γιατί θα 'πρεπε η γνώση της πραγ

ματικότητας να συνδέεται με τη δυστυχία... ή 
την πλήξη; (Παύση.) Ειλικρινά, δε θέλω να είμαι 
προκατειλημμένη.

ΑΡΜΟΝΥ: Η δεσποινίς Σήικερ κάνει μια έρευνα, ξέρεις, 
Βόιντ.

ΒΟΪΝΤ: Αχά! Για τις συνθήκες μήπως εδώ του ιδρύμα
τος και τις μεθόδους του φίλου μας;

ΑΡΜΟΝΥ: Μμμ... ναι, πιο ειδικά, ναι.
ΒΟΪΝΤ: Α, θα μπορούσα να σας πω πολλά παράπονά 

μου τότε. Φέρ' ειπείν... δεν τρώμε ποτέ κρέας.
ΑΡΜΟΝΥ: Έλα τώρα, Βόιντ.
ΒΟΪΝΤ: Όχι, γιατί, γιατρέ; Μας έχετε ταράξει στη χορ

τοφαγία. Εμείς εδώ δεν τρώμε. Βόσκουμε!
ΑΡΜΟΝΥ: Υπερβολές. Το φαγητό είναι πάντα πρώτης 

ποιότητος.
ΒΟΪΝΤ: Δε διαφωνώ. Όμως χρειάζεται και λίγο τσιτσί 

πού και πού. Ύστερα πάλι... μ' έχουν κλεισμένο 
κάτω στο υπόγειο, δεσποινίς μου.

σ ή ικ ε ρ : Α, αυτό είναι σοβαρό.
ΒΟΪΝΤ: Μπα, έτσι κι αλλιώς τι σημασία έχει... Και προ

τού με φέρουν εδώ, πάλι σ' ένα υπόγειο έμενα. 
Μόνο να... εκεί κάτω που κάθομαι, καμιά φορά
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με πιάνει μια πλήξη... Του λέω του δόκτορα από 
δω: «Γιατρέ μου, κανένα ρολάκι και για μένα, ένα 
άλλοθι, κάπου να πιστεύω κι εγώ τέλος πά
ντων, κάτι να κάνω να περνάει η ώρα...» Τίποτα 
αυτός. «Έχω τις πληροφορίες μου», λέει, «ποτέ 
σου δεν είχες ιδανικά, γιατί να έχεις τώρα;» 
(.Μιμείται τις κινήσεις του ΑΡΜΟΝΥ.) 

α ρμ ο ν υ  (προς τη ς η ικ ε ρ ): Απ' όλες τις έρευνες που κά
ναμε για τον Βόιντ δεν καταφέραμε να βρούμε 
τίποτα. Μόνον το ότι έμενε σ' ένα υπόγειο. 
Κατά τα άλλα τίποτα. (Ανοίγει το ντοσιέ.) Να 
σας δείξω και το φάκελό του. Βλέπετε; Κενό, 
απολύτως κενό*! 

βο ϊν τ : Δεν είναι αλήθεια, κάποτε υπήρξα κι εγώ συνά
δελφός σας, καθηγητής, ήμουν κι εγώ ένας ψυ
χίατρος.

α ρμ ο ν υ : Ανοησίες! Δεν προέκυψε τίποτα τέτοιο, κα
μιά ένδειξη.

ΒΟΪΝΤ: Ξέρω να καλύπτω τα σφάλματά μου, γι' αυτό. 
(Ο ΑΡΜΟΝΥ στρέφεται θυμωμένα. Ο  ΒΟΪΝΤ συ
μπληρώνει βιαστικά:) Όμως εγώ θυμάμαι, δεν 
έχω ξεχάσει εκείνη την εποχή. Θα μπορούσα να 
παίξω και το δικό σας ρόλο, γιατρέ, αν μ' αφή
νατε. (Πηγαίνει το κατόπι του καθώς ο ΑΡΜΟΝΥ 
βαδίζει με τα χέρια πίσω.)

ΑΡΜΟΝΥ: Το δικό μου ρόλο;! Α, μα δεν είμαστε καλά! 
ςηικερ (ειρωνικά): Μα, σοβαρά, πιστεύετε πως μπο- 

ρείτε να είστε τόσο ανθρωπιστής;
ΒΟΪΝΤ: Γιατί όχι; Δεν πρέπει να είναι και πολύ δύσκο

λο, ε, γιατρέ;

* Η αγγλική λέξη void σημαίνει το κενό, το χάος.
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ΑΡΜΟΝΥ: Δεν υπήρξες ποτέ σου κάτι τέτοιο, Βόιντ, 
άρα δεν μπορείς και τώρα.

ΒΟΪΝΤ (προς τη ΣΗΙΚΕΡ): Είδατε; «Δεν υπήρξες ποτέ σου 
αυτό, δεν ήσουν ποτέ εκείνο...» Κι έτσι όλοι οι άλ
λοι - που τέλος πάντων κάτι υπήρξαν στη ζωή 
τους - ανεβαίνουν εδώ πάνω (δείχνει το σανίδι) 
και περπατάνε, χορεύουν, ερωτεύονται, συ
γκρούονται, μεγάλα πάθη, ιδέες, όνειρα... τέλος 
πάντων κάνουν κάτι, βρε αδερφέ, και το πιστεύ
ουν! Όπως και στην αληθινή ζωή, δηλαδή. Ενώ, 
την ίδια ώρα, εγώ κάθομαι κάτω στο σκοτεινό 
μου υπόγειο μηρυκάζοντας τη μεσημεριανή μου 
χορτόπιτα. Δεν είναι άδικο; Πείτε μου.

ς η ικ ε ρ : Τι να σας πω. Είναι καλύτερα πάντως να είναι 
κανείς αληθινός, να έχει μια υπόσταση, παρά να 
τη μιμείται.

ΒΟΪΝΤ: Μμμ, ναι. Καμιά φορά όμως... σκέφτομαι τι κα
λά που θα ήταν αν είχα πάθει κι εγώ αμνησία. 
Να είχε αδειάσει το μυαλό μου τελείως, έτσι, 
σαν ένα κομμάτι άσπρο χαρτί. Θα μπορούσα 
τότε κι εγώ να πάρω μέρος σ' όλα αυτά, να βρω 
απ' την αρχή ένα καινούριο νόημα. (Παύση.) 
Όμως εγώ θυμάμαι...

ΣΗΙΚΕΡ: Τι θυμάστε;
ΒΟΪΝΤ: Αυτό είναι το πρόβλημα. Η μνήμη μου είναι 

εντάξει, αλλά δεν έχω τίποτα να θυμηθώ από 
την προηγούμενη ζωή μου. Έπληττα, απλώς 
έπληττα, αυτό είναι όλο κι αυτό είναι μόνο.

ΣΗΙΚΕΡ: Μα γιατί να μην μπορεί ο κύριος καθηγητής να 
σας βοηθήσει; Απ' ό,τι λέει, αυτή ακριβώς είναι 
η δουλειά του: να ξυπνάει το ενδιαφέρον των 
ανθρώπων για τη ζωή.
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αρμ ο νυ : Μα εξακολουθείτε να πιστεύετε πως έχω τη 
δύναμη να διαμορφώνω προσωπικότητες; Μό
νον την αναπαράστασή τους, αγαπητή μου, μό
νον την αναπαράσταση δίνω στους ασθενείς 
μου. Κι ο Βόιντ δεν μπορεί να παίξει κανένα ρό
λο, γιατί ποτέ του δεν ήταν κανένας. Λυπάμαι, 
αλλά σ' αυτή τη θεραπεία ο καθένας παίζει τον 
εαυτό του, κι εγώ δεν έχω δικαίωμα να παρέμ- 
βω.

ΣΗ1ΚΕΡ: Κι όμως, πήρατε μια πρωτοβουλία, είπατε...
ΑΡΜΟΝΥ: Α, αυτό... Θα σας εξηγήσω αργότερα.
ΒΟΪΝΤ: Μα γιατί, τι εννοείτε δεν ήμουν κανένας; Κι 

όμως, ήμουν κι εγώ κάποτε κάποιος, γιατρέ. 
Σαν κι εσάς, ένας καθηγητής...

ΑΡΜΟΝΥ: Πάλι τα ίδια.
ΒΟΪΝΤ: ...γεμάτος ελπίδα και π ίστη για τις ιδέες του 

ανθρω πισμού, και όπ ω ς κι εσείς, δόκτω ρ, ήθελα 
να π ροσ φ έρω  και θα ρρούσα  π ω ς όλα α υτά  εί
χαν μια αξία, π ω ς είχα κι εγώ  μια απ άντηση για 
τη ζωή και το  θάνατο.

ΣΗΙΚΕΡ: Λοιπόν, τι απέγιναν όλα αυτά; Συνέβη κάτι μή
πως;

ΒΟΪΝΤ: Μπα, τίποτα. Ξύπνησα μια μέρα και σκέφτηκα 
(σηκώνει τους ώμους): Έτσι ή αλλιώς... τι σημα
σία έχει;

αρμονυ: Μα έτσι ή αλλιώς είναι τόσο σχετικά όλα. Θα 
μπορούσες κι εσύ, Βόιντ, αντί να τα παρατή
σεις, θα μπορούσες να είχες διαλέξει...

ΒΟΪΝΤ: ...Μια δικαιολογία; Όχι, δεν μπορούσα. Άλλω
στε, ακόμα κι αν ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο... 
(παύση) έγινε το δυστύχημα.

ςηικερ: Ήταν τόσο τρομερό αυτό;
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(Ο β ο ϊντ  την κοιτάζει επιτψητικά.)

ς η ικ ε ρ : Θέλω να πω ... ό,τι κι αν ήταν... οι περισσότεροι 
από τους άλλους επιζήσαντες δείχνουν να το ξε
περνούν, να βρίσκουν τον εαυτό τους πάλι.

ΒΟΪΝΤ (τρώγοντας ένα κουλουράκι που πήρε απ' το 
τραπέζι με τα σερβίτσια): Την «αναπαράστασή» 
του, αγαπητή μου, μόνον την αναπαράσταση!

ς η ικ ε ρ : Σωστά, όμως...
ΑΡΜΟΝΥ: Όμως μέσα απ' αυτό ξαναβρίσκουν και το 

λόγο που υπήρχαν, τη μνήμη τους...
ΒΟΪΝΤ: Τη μνήμη τους; Όχι εντελώς, όχι εντελώς.
ΣΗΙΚΕΡ: Τι θ έλ ετ ε  να  π ε ίτ ε ;
ΒΟΪΝΤ: Δε θυμούνται τίποτα για το δυστύχημα. Όχι 

όλα τουλάχιστον.
ΣΗΙΚΕΡ: Ενώ ε σ ε ίς ; (Βγάζει το σημειωματάριο και το 

στιλό.)
ΑΡΜΟΝΥ (ξεροβήχει) : Δεσποινίς Σήικερ, σας έχω πει. 

Το ξέρετε ότι ταράζονται όταν γίνεται αναφορά 
σ' αυτό.

ΒΟΪΝΤ (μπουκω μένος): Μπα, όχι, εγώ δεν ταράζομαι. 
Τι θέλετε να σας πω;

ΑΡΜΟΝΥ: Βόιντ!
ΒΟΪΝΤ: Χμ, χμ, κάποια άλλη φορά ίσως. Φαίνεται πως 

η αλήθεια δεν είναι δουλειά του κυρίου καθηγη- 
τού μας.

ΣΗΙΚΕΡ: Κάποιος όμως π ρ έ π ε ι να  τη ν  κάνει.
ΒΟΪΝΤ: Εννοείτε... εσείς; Ώ στε είστε μια αληθινή δημο

σιογράφος, λοιπόν! (Την ψαχουλεύει κάνοντας 
τάχα ότι δεν μπ ορεί να το πιστέψει.) Μα, ναι, εί- 
σαστε πραγματική, κι εγώ που νόμιζα ότι είστε 
ένα αντίγραφο μόνο, μια φιγούρα του θιάσου 
«Οι τρελάρες του δόκτορα Άρμονυ!...»
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ΙΗΙΚΕΡ (τον πιάνει απ' το μανίκι και τον τραβάει στην 
πλατεία· ψιθυριστά, για να μην ακούει ο ΑΡΜΟ- 
ΝΥ): Δεν έχω καμιά σχέση μ' αυτό το τσίρκο, 
και... άκου, θέλω να με βοηθήσεις.

ΒΟΪΝΤ: Στην έρευνά σας; Τι ψάχνετε να βρείτε;
ΙΗΙΚΕΡ: Την α λ ή θ ε ια , Βόιντ.
ΒΟΪΝΤ: Θα σας την πω, ναι, ολόκληρη. Αυτήν που κρύ

βεται πίσω απ' όλα και τα εξηγεί όλα: την Τελι
κή Αλήθεια.

ΣΗΙΚΕΡ: Την τελική... Μα πώς μπορείς εσύ να την ξέ
ρεις; Κανείς δεν μπορεί.

ΒΟΪΝΤ: Γιατί κανείς δεν έφτασε εκεί που έφτασα εγώ  

κι όλοι αυτοί οι δύστυχοι μισότρελοι: στο Τέρμα, 
δεσποινίς ρεπόρτερ, στο Τέρμα.

ΣΗΙΚΕΡ: Και γιατί όλοι οι άλλοι δε θυμούνται τίποτα;
ΑΡΜΟΝΥ (που έχει ακούσεή: Γιατί το ανθρώπινο μυαλό 

δεν αντέχει μεγάλες δόσεις πραγματικότητας, 
Σήικερ! Ίσως ούτε και το δικό σας ακόμα.

ΒΟΪΝΤ: Σωστά. Αλλωστε γΓ αυτό χρειάζονται και οι 
γιατροί του είδους: για να σερβίρουν ξαναζε
σταμένο το ζωτικό παραμύθι σε όσους για μια 
στιγμή ταλαντεύτηκαν στην άκρη ενός βράχου 
πάνω απ' την Αβυσσο. Έτσι δεν είναι, κύριε συ
νάδελφε;

ΑΡΜΟΝΥ: Δε βλέπω τίποτα το κακό σ' αυτό. Και, για 
τελευταία φορά, δεν είστε συνάδελφός μου.

ΒΟΪΝΤ: Ούτε όμως και ασθενής σας.
ΑΡΜΟΝΥ: Μα γΓ  α υ τ ό  και δεν π ρ ο σ π α θ ώ  ν α  σ α ς  θ ερ α 

πεύσω. Η π ε ρ ίπ τ ω σ ή  σ α ς ...
ΒΟΪΝΤ: ...είναι ανίατη, το ξέρω. Βλέπετε, εγώ ποτέ μου 

δεν είχα κάποιο ιδανικό, για να μπορείτε τώρα 
εσείς να μου σερβίρετε την αναπαράστασή του.
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Η κατάθλιψή μου είναι απλώς έμφυτη, κι όσο 
για τη μνήμη μου... θυμάμαι πολύ καλά.

ΣΗΙΚΕΡ: Τι πράγμα, επιτέλους; Σχετικά με το δυστύχη
μα;

ΒΟΪΝΤ: ...Κάτι που όλοι οι άλλοι έχουν ξεχάσει.
ς η ικ ε ρ : Πες μου τι είναι...
ΑΡΜΟΝΥ: Ίσως θα 'πρεπε τώρα να ξεκουραστείς λίγο, 

Βόιντ.
ΒΟΪΝΤ: Θα ξανάρθω, θα ξαναπεράσω... (Προς τη ΣΗΙ- 

ΚΕΡ:) Κι αν είσαστε ακόμα έξω απ' αυτή τη σκη
νή (δείχνει τη νοητή γραμμή της αυλαίας, όπου η 
ςη ικερ  στέκεται, χω ρίς να την έχει περάσει ξανά  
μετά το ατυχές γεγονός με τον ΜΑΡΙΟ) και δεν 
έχετε γίνει κι εσείς απλώς άλλο ένα κομμάτι αυ- 
τής της ψευδαίσθησης, τότε, ναι!... θα σας βοη
θήσω, θα σας βοηθήσω στην έρευνά σας, αν 
ακόμα σας ενδιαφέρει. Γιατί ξέρετε... (πλησιάζει 
το πρόσω πό του στο δικό της και την αγγίζει στο 
πιγούνι) κατά βάθος... ούτε κι εγώ είμαι προκα
τειλημμένος.

ΣΗΙΚΕΡ: Τότε... θα μου πείτε τότε; (Κάπω ς ταραγμένη, 
σαν η υπόσχεση του ΒΟΪΝΤ να είναι και κάποιο 
είδος απειλής.)

ΒΟΪΝΤ (πλησιάζει κι άλλο το πρόσω πό του, σαν να 
πρόκειται να τη φιλήσει): Αν μου κάνετε την 
ερώτηση... Όμως δείχνετε να φοβάστε, ή μου 
φαίνεται;

ΣΗΙΚΕΡ: Κατά κάποιο τρόπο... ομολογώ... μιλάτε π ε
ρίεργα.

ΒΟΪΝΤ (τραβιέται απότομα): Τότε μη με ρωτάτε τίπο
τα. Χαίρετε! (Φεύγει στην πλατεία.)

ΣΗΙΚΕΡ: Μισό λεπτό, πού πάτε;
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βο ϊν τ  (ακούγεται η φωνή του μέσα από το σκοτάδι): 
Δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς...

ΣΗΙΚΕΡ (στρέφεται προς τον ΑΡΜΟΝΥ): Τι σημαίνουν όλα 
αυτά, γιατρέ;

ΑΡΜΟΝΥ (αφηρημένος πάλή: Ορίστε;

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Απ' την είσοδο της σκηνής εμφανίζεται το κεφάλι του
π α π α δ ο π ο υ α ο υ . Κοιτάζει ανήσυχα δεξιά αριστερά.

π α π α δ ο π ο υ λ ο ς : Έφυγε... αυτός;
α ρμ ο ν υ : Ναι... Περάστε, κύριε Παπαδόπουλε, ττερά- 

στε.

(Μπαίνει. Ψαχουλεύει τα ρούχα του.)

π α π α δ ο π ο υ λ ο ς : Δεν πιστεύω να υπάρχει πουθενά κα- 
νε'να σκίσιμο, κανένα άνοιγμα, ε; Φαίνεται τίπο
τα;

ΑΡΜΟΝΥ: Όχι, δε βλέπω τίποτα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τι μπελάς κι αυτός. Να 'χεις το νου 

σου συνέχεια μη σκιστεί καμιά ραφή, μην κοπεί 
κανένα κουμπί. Να, ορίστε, αυτό εδώ είναι έτοι
μο να πέσει. Μωρέ, καλά κάνω εγώ και κουβα
λάω πάντα λίγη κλωστή και βελόνι. (Βγάζει βε
λόνα και κλωστή για να ράψει το κουμπί.) Προ
χθές στο λεωφορείο... (σαλιώνει την κλωστή) 
ήταν ένας κι είχε τα μαγαζιά του ανοιχτά. Τον 
λυπήθηκα τον κακομοίρη. Όλοι μπορούσαν να 
τον δουν πώς ήταν από μέσα, κι αυτός... ούτε 
χαμπάρι. Είπα να του δώσω λίγη κλωστή και το 
βελόνι, αλλά ύστερα σκέφτηκα μήπως δεν
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έφτανε η κλωστή, κι αν μου συνέβαινε κι εμένα 
το ίδιο, μετά... (Τελειώνει το ράψιμο.) Αλήθεια, 
γιατρέ, είσαστε σίγουρος ότι δεν έχω κανένα 
άνοιγμα πουθενά; (Ξαναρχίζει να ψάχνεται.)

ΑΡΜΟΝΥ: Σας βεβαιώνω. (Κοιτάζει τη ς η ικ ε ρ , που δεί
χνει σκεφτική και αδιάφορη μάλλον για την «πα
ράσταση» και το νούμερο του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στο χωριό μου γύριζα μ' αυτό που λέ
νε τρύπιο βρακί. Στο γάμο μου το παντελόνι μου 
ήταν τόσο φαγωμένο, που άνοιξε από πίσω. Τι 
ρεζιλίκι! (Παύση.) Όμως η γυναίκα που πήρα 
βγήκε καλή. Δεν την πειράζουν αυτήν κάτι τέ
τοια. Είναι καλή. Όχι όμορφη, μάλλον άσχημη... 
πολύ άσχημη, αλλά καλή, πολύ καλή. Με βοήθη
σε, μου στάθηκε. Είχε ελιές, χωράφια, είχε λίρες. 
Τα δώσαμε όλα και πήραμε οικόπεδα και σπίτια. 
Ύστερα τα δώσαμε κι αυτά αντιπαροχή και πή
ραμε διαμερίσματα.Όμως δεν πήρανε τα μυαλά 
μου αέρα εμένα. Και τη δουλειά μου την κράτη
σα, γιατί όσα λεφτά και να 'χεις, άμα δε δουλεύ
εις, δεν κάνεις κάτι να περνάει η ώρα, βαριέσαι, 
πώς να το κάνουμε. Αρχίζεις και κάνεις διάφορες 
σκέψεις: πού πάμε, γιατί ζούμε, γιατί αυτό είναι 
έτσι κι όχι αλλιώς, και τέτοια. Διάβαζα στην εφη
μερίδα... (Βγάζει μια εφημερίδα.) Αυτοί οι αναρχι
κοί τα έκαναν πάλι γυαλιά καρφιά κάτω στην 
πλατεία. «Νύχτα τρόμου!» Ε, βέβαια, δεν έχουν 
δουλειά να κάνουνε όλη μέρα, βαριούνται και κα
τεβάζουν βιτρίνες έτσι για πλάκα, αυτό θέλω να 
πω. Μα πόσοι είναι, τέλος πάντων... Διακόσιοι; 
Τρακόσιοι; Πιάσ' τους, κύριε, και μην τους βάζεις 
φυλακή... (Ξεχνάει. Μένει σαν άψυχος.)
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ΑΡΜΟΝΥ: Όοοχί...
ΠΑΠΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όοοχι, βάλ' τους εκεί να δουλέψουνε, 

να δούνε τη γλύκα... Να δεις αμέσως πώς τους 
βγαίνουν απ' το κεφάλι τέτοιες ιδέες. Γιατί άμα 
δουλεύεις, το μόνο που θέλεις είναι να γυρίσεις με
τά σπίτι, να βάλεις τις πιτζάμες σου, να φας ένα 
καλό φαί. Αααχ, γΓ αυτές τις στιγμές αξίζει να 
τρέχει κανείς και να κουράζεται. Είναι... είναι - 
πώς να το πω - ωραία! Έχεις κάνει μπάνιο κι 
έχεις φάει, τα παιδιά έχουν διαβάσει τα μαθήματά 
τους κι έχουν πάει για ύπνο, ο σκύλος έχει κάνει 
τη βόλτα του, στην τηλεόραση αρχίζει ένα καλό 
έργο, και η γυναίκα σου κάθεται εκεί δίπλα, πλέκει 
και σε ρωτάει αν θες τίποτα. Είναι, πώς να το πω 
πάλι... νιώθεις πως όλα πάνε καλά κι ότι κανείς 
δεν πρόκειται να σε πειράξει ή να σε κοροϊδέψει 
γι' αυτό που είσαι από μέσα. {Παύση. Κοιτάζει γύ
ρω του προσεκτικά. Με εκμυστηρευτικό ύφος:) Ε, 
σε κάτι τέτοιες στιγμές, τ' ομολογώ: ανοίγω τα 
πρώτα δυο κουμπιά της πάνω πιτζάμας!

(Θριαμβευτικό χτύπημα από πιατίνια ντραμς. Ο  
προβολέας σβήνει. Ο  α ρ μ ο ν υ  χειροκροτά.)

ΑΡΜΟΝΥ: Μπράβο!

(,Ανάβει ο προβολέας. Ο  π α π α δ ο π ο υ λ ο ς  υποκλί
νεται. )

ΑΡΜΟΝΥ: Πολύ ωραία, Παπαδόπουλε. Προετοιμάσου 
για τον κήπο.

(Ο π α π α δ ο π ο υ λ ο ς  υποκλίνεται ξανά και βγαίνει. 
Ανοίγουν όλα τα φώτα.)
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ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΟ

ς η ικ ε ρ : Μα τι θα γίνει στον κήπ ο;
α ρ μ ο ν υ : Εξελίξεις! Θα έχουμε σπουδαίες εξελίξεις... 

Το γκραν φινάλε!
ΣΗΙΚΕΡ: Δηλαδή;
α ρ μ ο ν υ : Θα γίνει μια γιορτή.
ΣΗΙΚΕΡ: Τι γιορτή;
ΑΡΜΟΝΥ: Όλα θα γίνουν μια γιορτή της χαράς και του 

καλού. (Παύση.) Όλα θα γίνουν όπως θα 'πρε- 
πε να είναι.

ς η ικ ε ρ : Με τι τρόπο; Πώς μπορείτε να καταφέρετε 
κάτι τέτοιο;

ΑΡΜΟΝΥ: Διάολε, το είπατε και μόνη σας πως έχω μια 
δύναμη κι επιρροή πάνω τους.

ΣΗΙΚΕΡ: Κι εσείς είπατε πως δεν έχετε το δικαίωμα να 
παρεμβαίνετε.

ΑΡΜΟΝΥ: Αλήθεια, το είπα; Πότε ήταν αυτό; (Με κινή
σεις και στιλ κσμφερανσιέ πάλι ισορροπεί στην 
άκρη του προσκηνίου.) Κι όμως... για κοιτάξτε: 
Ο Παρασκευάς κι ο Μάριος ετοιμάζονται να μο
νομαχήσουν, η Νατάσα είναι τόσο θλιμμένη και 
η κυρία Ζαγκά τόσο μόνη. Ο Συνταγματάρχης 
πάλι είναι πολύ επιθετικός κι ο Παπαδόπουλος 
μέσα στο φόβο του, μάλλον αντικοινωνικός και 
επικίνδυνος.

ΣΗΙΚΕΡ (ανήσυχα): Τι θέλετε να πείτε;
ΑΡΜΟΝΥ: Πως... αν... αν υπήρχε ένας Θεός, πράγματι, 

ένας αγαθός ουράνιος πατέρας που φροντίζει 
και νοιάζεται για όλα τα πλάσματά του...
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(παύση) θα έπρεπε... θα έπρεπε να τ' αφήνει να 
μονομαχούν, να πληγώνονται ή να υποφέρουν; 
Δε θα 'πρεπε να κάνει κάτι για να τ' αλλάξει όλα 
αυτά; Να σταματήσει, αν είναι δυνατόν, κάθε κα
κία και πόνο; (Παύση.) Δε θα έπρεπε, λοιπόν, να 
παρέμβει; Να πάρει μία, ναι, μία... πρωτοβουλία!

ΣΗΙΚΕΡ: Ω Θεέ μου...!
ΑΡΜΟΝΥ (γυρίζει αργά, με ύφος μυστηριώδες): Ναι;... 

(Παύση.)

ΣΗΙΚΕΡ: Όταν λέγατε ότι πήρατε μια πρωτοβουλία, εν
νοούσατε... Μα αυτό είναι τρελό!

(Κάνει μερικά βήματα προς τα πίσω. Σιωπή γε
μάτη ένταση. Η  ΣΗΙΚΕΡ κάπως αμήχανη.)

ΑΡΜΟΝΥ: Ακουστέ, Σήικερ. Δεν είμαι τρελός. Ούτε και 
θεός, βέβαια. Ή , μάλλον, γι' αυτό το δεύτερο... 
είμαι θεός όσο είναι κι ένας συγγραφέας απένα
ντι στα πρόσωπα του έργου του. Που μπορεί 
να τα καταστρέψει και να τα κάνει χίλια κομμά
τια ή να τους χαρίσει ανείπωτη ευτυχία. Που 
μπορεί να τους βάλει να κάνουν το καλό ή το 
κακό, ανάλογα. Που μπορεί να τους χώσει στο 
μυαλό πρόστυχες σκέψεις ή χαρίσματα σπάνια 
στην ψυχή... Καταλαβαίνετε.

ιηικερ: Και... Κι εσείς;
ΑΡΜΟΝΥ: Εγώ;... (Χαμογελάει ελαφρά.) Αν εγώ, λοιπόν, 

είμαι ο δημιουργός που έχει τη δύναμη, όπως ο 
Θεός, να φτιάχνει συνειδήσεις από το τίποτα - 
ναι, κυριολεκτικά, γιατί από εκεί έρχονται αυτοί 
οι άνθρωποι - τότε... τότε γιατί να μην τους ξα- 
ναφτιάξω όπως θα 'π ρεπ ε  να είναι! ;
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ς η ικ ε Ρ: Γιατί... όχι, δεν είναι σωστό αυτό.
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, αυτό λέει η δεοντολογία. Όμως, χωρίς να 

είναι βέβαια οι χειρότεροι άνθρωποι στον κόσμο, 
έχουν τόσα ελαττώματα κι ατέλειες... Γιατί θα 
'πρεπε να τα ξαναθυμηθούν όλα αυτά, αφού 
έχουν ξεχάσει εκείνο τον εαυτό; Στ' όνομα ποιας 
δεοντολογίας;

ΣΗΙΚΕΡ: Στ' όνομα της αλήθειας.
ΑΡΜΟΝΥ: Μα αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Αχ, στιγ

μές στιγμές... δεν το νιώσατε κι εσείς ποτέ; Δεν 
μπορεί, θα το έχετε αισθανθεί, κι ο Βόιντ ακόμη 
το 'χει νιώσει: Ξαφνικά ν' άδειαζε το μυαλό σας 
απ' όλα και να ξεκινούσατε τη ζωή σας από την 
αρχή; Είναι... είναι μια μοναδική ευκαιρία να 
απαλλαχθούν από καθετί άσχημο μέσα τους και 
να γίνουν καλύτεροι.

ΣΗΙΚΕΡ: Και πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό; (Ειρω
νικά::) Θα τους δώσετε μήπως ρόλους αγγέλων 
να ενσαρκώσουν; 

α ρ μ ο ν υ : Στα περισσότερό μου θεατρικά έργα οι ήρω- 
ές μου μέχρι τώρα ήταν άγγελοι. 

ς η ικ ε ρ : Αγγελοι;
α ρ μ ο ν υ : Ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν πως είμαι ένας 

εξπέρ στο να φτιάχνω τέτοιους χαρακτήρες! 
ς η ικ ε ρ : Ώστε δε σας φτάνουν τα αντίγραφα που 

φτιάξατε. Θέλετε να τα εξιδανικεύσετε κιόλας... 
ΑΡΜΟΝΥ: Σιγά σιγά κατάλαβα τις απεριόριστες δυνα

τότητες της μεθόδου. Με την τεχνική των ρόλων 
αφομοιώνουν πολύ εύκολα. Είναι μόνον ένα 
κομμάτι άγραφο χαρτί.

ΣΗΙΚΕΡ: Κι εσείς, .ο συγγραφέας που στέκεται με την 
πένα από πάνω του...
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№νθΝϊ·. Ναι. (Τινάζει τα μαλλιά του πίσω.) Κι αυτή τη 
φορά σκοπεύω να γράψω το αριστούργημά 
μου. (Παύση.) Θα είναι... θα είναι κάτι υπέροχο. 

ΙΗΙΚΕΡ (προσπαθώντας τώρα να μη δείξει την εντύ- 
πνσή της πως ο α ρ μ ο ν υ  δεν τα 'χει τετρακό
σια): Δε θέλω βέβαια να μπω στα δικά σας χω
ράφια... αλλά μήπως... θέλω να πω, το είχατε 
πει κι εσείς, μέχρι τώρα όλα τα έργα σας ήταν 
μια αποτυχία... Θέλω να πω μήπως αυτή την 
περίπτωση τη βλέπετε και σαν μια ευκαιρία για 
σας...

ΑΡΜΟΝΥ: Απωθημένα; Θέλετε να πείτε πως έχω απω- 
θημένα;! Και αποτυχημένου καλλιτέχνη μάλιστα! 
Και πως τώρα έχω μια ευκαιρία να εκτονωθώ. 
Χα... (Παύση.) Έχετε δίκιο. 

ςηικερ: Α, βλέπετε...
αρμονυ: Έχετε δίκιο που λέτε ότι μπαίνετε σε ξένα 

χωράφια. ΓΥ αυτό αφήστε την ψυχανάλυση κα
τά μέρος. Υπάρχουν πιο ειδικοί από σας εδώ μέ
σα. (Παύση.) Αχ, αν δεν ήσασταν τόσο απόλυ
τη... θα ήσασταν ακόμα πιο χαριτωμένη. (Χαμη
λώνει τη φωνή του.) Κι εμείς οι δύο θα μπορού
σαμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα.

ΣΗΙΚΕΡ: Λυπάμαι που γίνομαι αντιπαθής μερικές φορές. 
αρμονυ: Μα αμφισβητείτε και αμφιβάλλετε συνεχώς... 

Συνεχώς. Τι κακό είναι αυτό! Ακόμα και με τους 
ασθενείς μου κάνετε το ίδιο.

ΣΗΙΚΕΡ: Τι μπορώ να κάνω; Βλέπετε, εμένα δεν μπορεί- 
τε να με ωραιοποιήσετε, ούτε να με κάνετε όσο 
θα θέλατε χαριτωμένη. Δεν είμαι κάποιο πρό
σωπο στις ιστορίες σας.

[ αρμονυ (της ψιθυρίζει από κοντά): Κι όμως, κι εσείς
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στη δική σας ζωή κάποιο ρόλο μττορεί να παίζε
τε και να μην το έχετε καταλάβει.

ΣΗΙΚΕΡ: Τι παράξενο... Φαίνεται να έχετε αυτή την πε
ρίεργη αντίληψη για όλο τον κόσμο.

ΑΡΜΟΝΥ: Κι εσείς αυτές τις περίεργες αμφιβολίες μόνο 
για τους άλλους. (Παύση. Φεύγει από κοντά 
της.) Αυτοί οι φουκαράδες τουλάχιστον εδώ πέ
ρα σπάσανε πρώτα τα μούτρα τους, κι αν βρή
καν μια παρηγοριά και στήριγμα σε μια προσω
πική ψευδαίσθηση, κανείς δε θα έπρεπε να τους 
την αμφισβητεί.

ΣΗΙΚΕΡ: Ούτε όμως και να την τελειοποιεί. Γιατί αυτό 
θέλετε να πετύχετε εδώ μέσα: όχι την τέλεια θε
ραπεία αλλά την τέλεια ψευδαίσθηση! Όταν 
όμως μετά τη γιορτή οι καλογυαλισμένες σας ρέ- 
πλικες, αυτοί οι αγγελικοί χαρακτήρες, φύγουν 
από αυτό το μέρος, όπου όλα είναι αρμονικά κι 
όπως θα 'πρεπε... θα βγουν έξω στην καθημερι
νότητα. Σκεφτήκατε αν θ' αντέξουν;

α ρ μ ο ν υ : Μα τι σας λέω τόσην ώρα; Και βέβαια θα 
αντέξουν. Θα αντέξουν γιατί θα έχουν κάτι στη 
ζωή τους, κάτι υψηλό, που για χάρη του θα 
μπορούν να την υπομείνουν.

ΣΗΙΚΕΡ: Και θα είναι αυτή η πίστη τόσο ακλόνητη, 
ώστε...

ΑΡΜΟΝΥ: Η μέθοδος λειτουργεί, το είδατε, τι θέλετε, 
τέλος πάντων; Ήταν σαν να μην υπήρχαν, δε 
μιλούσαν, δεν έκαναν τίποτα. Και τώρα μιλούν, 
κινούνται, έχουν ιδανικά, επιθυμίες, ενεργούν...

ΣΗΙΚΕΡ: Όπως στο θέατρο.
ΑΡΜΟΝΥ: Ή όπως στη ζωή.
ΣΗΙΚΕΡ: Ούτε κι α υτό  έχει διαφορά;
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αρμ ο νυ  (φωνάζει θριαμβευτικά): Μα είναι όλα τόσο 
σχετικά, έτσι κι αλλιώς!!!
(Παύση.)

ΑΡΜΟΝΥ (συνεχίζει): Αν λοιπόν όλα αυτά έμαθαν να τα 
κάνουν μέσα από τη μέθοδό μου, τότε γιατί να 
μη μάθουν και κάτι παραπάνω; Σεις δε λέγατε 
στην αρχή ότι όλα αυτά σας φαίνονταν μάλλον 
μέτρια; Και πως οι δικαιολογίες τους είναι μισε
ρές, τα προσωπικά τους άλλοθι διάτρητα; Κι 
έχετε δίκιο, δείτε... Παραμύθια με σπιρτόκουτα 
και κούκλες, σπαθιά και στρατιωτάκια. Φοιτητι
κοί ενθουσιασμοί, οικογενειακές βραδιές μπρο
στά στην τηλεόραση, παντόφλες και θρησκευτι
κά οράματα που διώχνουν τις τύψεις... Τόσο ευ
άλωτοι, τόσο ατελείς! Α, αν όλα αυτά ήταν αρκε
τά, μπορεί να τους είχαν προστατεύσει απ' την 
τρέλα, πώς μπορώ να τους εκθέσω έτσι πάλι 
στον έξω κόσμο;

ΣΗΙΚΕΡ: Τέλος πάντων, αν αυτό έκαναν και στην πραγ
ματική τους ζωή... δε χρειάζονται τίποτα παρα
πάνω.

ΑΡΜΟΝΥ (μελοδραματικά): Ώστε δε χρειάζεται πια ο 
ανθρωπισμός στον κόσμο μας; Τα ευγενικά ιδε
ώδη...;

ΣΗΙΚΕΡ: Μήπως έχετε κι αυτών την απόλυτη αντιπρο- 
σωπία επί γης, όπως και του Θεού;

ΑΡΜΟΝΥ: Μα εσείς λέγατε πως υπάρχει μια απόλυτη 
αλήθεια...

ΣΗΙΚΕΡ: ...που δεν μπορεί να την κατέχει ή να την ορί
ζει κανείς. Μόνο να την ανακαλύπτει.

1 ΑΡΜΟΝΥ: Μα τι μανία με τις ανακαλύψεις! Σαν λαγωνι
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κό κάνετε... Δε σας κουράζουν όλα αυτά καμιά 
φορά; Ας φανταστούμε, τέλος πάντων, ποια εί
ναι αυτή η Αλήθεια. Ας φανταστούμε ότι είναι το 
καλό που κινεί τον κόσμο κι ας ταιριάζουμε τη 
ζωή μας σύμφωνα μ' αυτό. Ας φανταστούμε 
ότι... (Παίρνει πάλι αφηρημένο, ονειροπόλο 
ύφος. Με μια κίνηση του χεριού του, σαν μαέ
στρος, ακούγεται ξανά απαλή μουσική από τα 
παρασκήνια.) ...Ναι, εκεί που αφαιρούμαι, ονει
ρεύομαι καμιά φορά: Γιατί όχι...

ΣΗΙΚΕΡ: Τη ζωή τη δική μας όμως.
ΑΡΜΟΝΥ: Πώς είπατε; (Η μουσική κόβεται.)
ΣΗΙΚΕΡ: Τη ζωή τη δική μας να αλλάξουμε, όχι των άλ

λων.
ΑΡΜΟΝΥ: Μα τι θαρρείτε πως είναι η ζωή η δίκιά μου, 

κάτι ξεχωριστό απ' αυτό που κάνω εδώ, σ' αυ
τή την κλινική;

ΣΗΙΚΕΡ: Η δουλειά σας, δηλαδή, είναι η ζωή σας;
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, η δουλειά μου, η επιστήμη μου, τι άλλο;
ΣΗΙΚΕΡ: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Εκείνον το φίλο σας 

που είχε χάσει τη γυναίκα του...
ΑΡΜΟΝΥ: Α, το θυμάστε... Άλλη μεγάλη επιτυχία κι 

εκείνη! (Παύση.) Αυτή είναι λοιπόν η δουλειά 
μου, δεσποινίς Σήικερ, αυτή είναι η ζωή μου: οι 
ζωές των άλλων. Είμαι ένας γιατρός της ψυχής. 
Ένας καλός ψυχοθεραπευτής πρέπει να βλέπει 
θετικά τη ζωή, είναι αναγκασμένος - αν το θέλε
τε - να βλέπει τα πράγματα έτσι. Πρέπει, κατα
λαβαίνετε;

ΣΗΙΚΕΡ: Το ίδιο και οι ασθενείς του, φαντάζομαι.
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, τι θα 'πρεπε να κάνει γι' αυτούς; Να 

τους αφήνει να πηδάνε απ' τα μπαλκόνια επειδή
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αυτό θα ήταν πιο αληθινό; Ή  μήπως πιο «αξιο
πρεπές»; Ενώ υπάρχουν τόσο όμορφα πράγμα
τα στον κόσμο, που θ' άξιζε να ζήσουν γΓ αυτά.

ΣΗΙΚΕΡ: Τα ευγενικά ανθρωπιστικά σας ιδεώδη, ας 
πούμε.

ΑΡΜΟΝΥ: Δεν αξίζει να ζει κανείς γΓ αυτά; Δεν είναι η 
απάντηση στην τρέλα ή το θάνατο; Κι έρχεστε 
τώρα εσείς και μου λέτε...

ΣΗΙΚΕΡ: Είναι ένα τρελό όνειρο, μια ουτοπία. Μερικά 
πράγματα δεν αλλάζουν με τίποτα. Αν θέλουν 
να κάνουν το κακό, αν θέλουν να μονομαχή
σουν... θα το κάνουν.

ΑΡΜΟΝΥ: Να μονομαχήσουν! Κανείς δεν πρόκειται... 
Στη δική μου παράσταση;... Ποτέ! Σε κανένα έρ
γο μου δεν έγιναν τέτοια πράγματα. Στα δικά 
μου έργα... εμένα... όλα ήταν ήσυχα, γαλήνια... 
αρμονικά!  (Παύση.) Ναι, καλύτερα ένα τρελό 
όνειρο να φωλιάζει κάπου μέσα στην ψυχή, ακό
μα κι έτσι καλύτερα, παρά η πραγματικότητα.

ΣΗΙΚΕΡ: Μα γιατί την αποφεύγετε τόσο πολύ;
ΑΡΜΟΝΥ: ...Γιατί... τη γνώρισα!
ΣΗΙΚΕΡ: Ω, άλλος ένας που κατέχει την αλήθεια. Νόμι

ζα πως μόνον ο Βόιντ... αλλά φυσικά κι εσείς. Τι 
θεός θα ήσασταν, άλλωστε...

ΑΡΜΟΝΥ: Ναι. Εγώ κι ο Βόιντ ξέρουμε το ίδιο πράγμα. 
(Σαν να σκέφτεται φωναχτά:) Κι ο Βόιντ είναι 
ένας μικρός θεός, επειδή... επειδή έχει  αυτή 
τη γνώση. Θα μπορούσα να τον έχω διώξει 
από δω. Όμως είναι ένας συνά... ένας αντίπα
λος που σέβομαι...

ΣΗΙΚΕΡ: Σκοπεύετε να κάνετε το ίδιο και σ ' αυτόν; 
ΑΡΜΟΝΥ: Στον Βόιντ;... Α, όχι... δεν...
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ΣΗΙΚΕΡ: Γιατί; Μήπως είναι πολύ πραγματικός για να 
γίνει κι αυτός ένα μέρος από το όνειρό σας;

ΑΡΜΟΝΥ: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτόν!
ΣΗΙΚΕΡ: ...Ή μήπως επειδή θυμάται αυτό που όλοι οι 

άλλοι έχουν ξεχάσει; Κάτι που συνέβη εκεί...
α ρ μ ο ν υ : Δεν ξέρω.
ΣΗΙΚΕΡ: Αλήθεια, τι μπορεί να είναι...
ΑΡΜΟΝΥ: Δεν ξέρω, σας λέω, ρωτήστε τον, γιατί δεν 

τον ρωτάτε; Ή  μάλλον... όχι! Μην τον ρωτήσε
τε, μη ρωτάτε κανέναν και τίποτα!

ΣΗΙΚΕΡ: Γιατί; Θα μπορούσε να μιλήσει; Κι ίσως αυτό 
να ήταν κακό για τα ψυχιατρικά και καλλιτεχνι
κά σας πειράματα. Μπορεί να χαλούσε κι αυτή 
την περίεργη γιορτή που ετοιμάζετε.

ΑΡΜΟΝΥ: Πρώτα απ' όλα θα πείραζε εσάς! Γιατί δεν 
έχετε τα κότσια ν' αντέξετε το βάρος της ίδιας 
της αποκάλυψης που θέλετε να κάνετε.

ΣΗΙΚΕΡ: Με υποτιμάτε πολύ τέλος πάντων.
α ρ μ ο ν υ  (γελάει): Μα ακόμα κι όταν πάτε στον οδο

ντογιατρό σας για έναν απλό καθαρισμό, είμαι 
σίγουρος πως θα ζητάτε αναισθησία.

ΣΗΙΚΕΡ: Χα!
ΑΡΜΟΝΥ: Έτσι δεν είναι;
ΣΗΙΚΕΡ: Και λοιπόν;
ΑΡΜΟΝΥ (έκπληκτος): Διάολε, έπεσα διάνα! Κι έχετε 

έρθει λοιπόν εδώ με τα κομψά σας ταγεράκια, 
τα γαλλικά τσιγάρα, τα σημειωματάρια, το χρυ
σό σας στιλό και κάνετε συνέχεια ερωτήσεις. 
Ερωτήσεις που ταράζουν τους ανθρώπους, που 
μπορούν να καταστρέψουν τις ζωές τους. Ερω
τήσεις!... Τι ψάχνετε, τέλος πάντων, εδώ; Τη με
γάλη δημοσιογραφική επιτυχία;
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ςη ικ ερ : Μην το παρεξηγείτε. Ίσως κι εγώ να προσπα
θώ να βοηθήσω με το δικό μου τρόπο.

ΑΡΜΟΝΥ: Και ποιος σας το ζήτησε; Τι ξέρετε εσείς απ' 
αυτά τα πράγματα; Το μόνο που ξέρετε να κά
νετε είναι να στεκόσαστε εκεί (δείχνει τη γραμμή 
αυλαίας-σκηνής, όπου στέκεται απέξω η ΣΗΙΚΕΡ) 
και να κάνετε ερωτήσεις! Ψυχρή κι αποστειρω
μένη, σαν ένα νυστέρι που κόβει χωρίς να νοιά
ζεται για τον πόνο που δίνει.

ΣΗΙΚΕΡ: Αν θέλετε μια συμβουλή πάντως...
ΑΡΜΟΝΥ: Αρκετά.
ς η ικ ε ρ : ...θα ήταν καλύτερα να ήσασταν κι εσείς λίγο 

αποστειρωμένος. Δε θα πείραζε. Ταυτίζεστε 
υπερβολικά με τους ασθενείς σας, σε σημείο 

I που...
ΑΡΜΟΝΥ: Αρκετά, είπα, αρκετά! Αφήστε ήσυχους τους 

ασθενείς μου κι εμένα... Ακου ταυτίζομαι! Με το 
ζόρι να με βγάλετε ότι είμαι τρελός! Μόνον εγώ 
ξέρω ποιος είναι τρελός και ποιος δεν είναι τρε
λός. Εσείς είστε τρελή, που λέτε ότι είμαι τρε
λός! (Παύση. Φαίνεται κάπως αμήχανος μετά 
απ' ό,τι είπε.) Σταματάμε εδώ, σταματάμε! Συ
νεχίστε την έρευνά σας αλλού, όχι εδώ. Εδώ δεν 
υπάρχει καμιά αλήθεια για ν' ανακαλύψετε. 
Μου 'χετε πάρει τ' αυτιά, η πραγματικότητα κι 
η πραγματικότητα... Αν σας ενδιαφέρει τόσο, 
ψάξετε να τη βρείτε έξω απ' αυτή τη σκηνή. 
Εμπρός, περάστε έξω, εκεί που όλα είναι πραγ
ματικά... Όσο για μας, αφήστε μας ησύχους. Η 
παράσταση θα συνεχιστεί χωρίς εσάς. Φύγετε! 
Στο διάολο κι εσείς και οι ερωτήσεις σας!

ΣΗΙΚΕΡ: Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Εγώ ήθελα μόνο...
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α ρ μ ο ν υ : ...Να βοηθήσετε, ξέρω. Μα κανείς δε χρειάζε
ται τη βοήθειά σας. Όχι τουλάχιστον με τον 
τρόπο που την προσφέρετε. 

ς η ικ ε ρ : Δεν αμφιβάλλω, ο δικός σας τρόπος είναι σί
γουρα καλύτερος. Φαίνεται κι απ' τη συμπερι
φορά σας. Πολύ ανθρωπιστικά όλα αυτά! (Γυρί
ζει και φεύγει στην πλατεία.) 

α ρ μ ο ν υ : Θα δούμε στο τέλος ποιος είναι πράγματι 
πιο ανθρωπιστής... 

ς η ικ ε ρ  (ακούγεται η φωνή της καθώς χάνεται): Ναι, 
θα δούμε.

ΑΡΜΟΝΥ (κουνώντας με μελοδραματική μεγαλοπρέπεια 
τη γροθιά του): ...Ποιος μπορεί να βοηθήσει στ' 
αλήθεια!

ς η ικ ε ρ  (ακόμα πιο απόμακρη, κάπου μέσα στο σκοτάδι 
της πλατείας): Κι αυτό θα φανεί, δόκτωρ Αρμο
νυ. Σας αφήνω όμως στον κόσμο σας τώρα. Με 
συγχωρείτε για την ενόχληση. 

α ρ μ ο ν υ  (την παρακολουθεί να χάνεται ■ όταν βεβαιώ
νεται πως έχει φύγει): Στο καλό, στο καλό, μικρή 
ηλίθια. Πήγαινε, συνέχισε το ψάξιμό σου, κι αν 
βρεις αυτό που γυρεύεις, γράψε μου. Χα! Η Τελι
κή Αλήθεια... Χα! Η τελική δημοσιογραφική επι
τυχία... Θέλει καρδιά και κουράγιο για να τα 
βρεις αυτά εκεί πέρα, μέσα στη νύχτα, κοριτσάκι 
μου, κι εσύ... (Παύση.) Να πάρει η οργή, με κατα- 
σύγχυσε... Ναι, τα κατάφερε να με ταράξει. (Πη
γαίνει στο τραπεζάκι με τα σερβίτσια του τσα
γιού. Παίρνει από κάτω ένα μπουκάλι μπράντι 
και γεμίζει ένα ποτήρι. Τρέμει ελαφρά. Βγάζει 
από την τσέπη του ένα χάπι.) Χε, νόμιζε ότι τους 
δίνω χάπια. Τι πεζή, πόσο πεζή... Μα δε χρειάζε-
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ται να ονειρεύονται κι αυτοί, μπορώ να το κάνω 
εγώ γι' αυτούς. Ποιος ο λόγος να τους τα δίνω; 
Μπορώ να κάνω καλύτερα πράγματα με τούτα 
δω. (Ρίχνει το χάπι στο ποτό. Πίνει μια γουλιά. 
Κοιτάζει το ποτήρι.) Και μ' ένα ποτήρι μπράντι, 
ύστερα ένα καλό κονσέρτο... (Μια κίνηση του χε
ριού, ακούγεται πάλι μουσική σιγανά. Από τη «Σε- 
χραζάτ» του Κόρσακοφ. Ξαναπίνει, κλείνει τα μά
τια.) Μμμμ, ναι, τώρα είναι καλύτερα, τώρα που 
αυτή έφυγε. Κι αυτή κι οι αμφιβολίες-της... (Παύ
ση.) Χμ, κι όμως, δε θα 'ταν άσχημα αν έμενε... Ο 
Μάριος, είχε δίκιο ο Μάριος: πολύ όμορφη. Κι 
εμένα όλα μου τα έργα υμνούσαν την ομορφιά, 
ναι, θα μπορούσε να μείνει εδώ, μαζί μας, σ' αυ
τή την παράσταση. Και δε χρειαζόταν ν' αλλάξει 
ρόλο, όχι, μόνο να έκοβε λίγο αυτές τις ερωτή
σεις. Στα έργα μου, εμένα, στα έργα μου κανένας 
δε ρωτούσε ποτέ, κανένας δεν είχε αμφιβολίες 
για τίποτα, όλα ήταν πάντα γαλήνια και σίγου
ρα, καταλαβαίνετε... Ήταν όλα τόσο τέλεια, που 
δε συνέβαινε τίποτα, τίποτα δε συνέβαινε. 
Ίσως... ίσως γι' αυτό να με θεωρούσαν αποτυχη
μένο. Ένα έργο, λένε, πρέπει να έχει πλοκή... 
δράση, διακυμάνσεις... Στο διάολο η πλοκή και οι 
διακυμάνσεις! Οι συγκρούσεις, η βία, τα πάθη, 
το μίσος, ο πόνος... Εγώ... δε θέλω οι άνθρωποι 
να πονάνε, να πληγώνονται, εγώ θέλω... θέλω να 
νιώθουν όλοι καλά, να νιώθουν σιγουριά, η ζωή 
τους να έχει ένα φως να τους οδηγεί, ναι, φαντά
ζομαι... Γιατί όχι; Οι άνθρωποι κάτω απ' τον 
ήλιο, σ' ένα μεγάλο κήπο, να χαμογελάνε, κι η 
αγάπη να φωτίζει το χαμόγελό τους. (Παύση.)
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Ή, πάλι, τις κρύες νύχτες του χειμώνα, μαζεμέ
νοι γύρω απ' το τζάκι, να λένε παλιές ιστορίες 
και παραμύθια, κι όταν κάποιος ξαφνικά λέει κά
τι όμορφο, ένα αστείο, ας πούμε, ή μια καλή, αν
θρώπινη κουβέντα, να λένε: «Ω, αυτό είναι από 
Λρμονυ, ξέρετε, ο συγγραφέας...» Κανείς πια δε 
θα με ξαναπεί αποτυχημένο, γιατί... γιατί αυτή 
τη φορά θα πετύχω: Όλα θα γίνουν μια γιορτή, 
όπως θα 'πρεπε να είναι. (Παύση.) Κι αν πληγω
θούν καμιά φορά - αυτή εκεί λέει ότι μπορεί να 
γίνει κι έτσι - αν... αν το σκοτάδι εκεί πέρα φοβί
σει τις ψυχές τους σαν φύγουν από εδώ, ο μπα
μπάς πάντα θα τους περιμένει, να γιατρέψει κά
θε φόβο ή πόνο, ναι, μπορούν να ξαναγυρίσουν 
και να μείνουν για πάντα σ' αυτό το μέρος. (Δεί
χνει τη σκηνή, τα φώτα.) Γιατί μόνον αυτό εδώ 
υπάρχει, μόνον αυτό εδώ... (καθώς τραβάει σιγά 
σιγά την αυλαία)

αυλαία



Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

(Προεόρτια - Η παράσταση συνεχίζεται)

Η σκηνή του θεάτρου της κλινικής. Ανοίγει η αυλαία. 
Μπαίνει η ΝΑΤΑΣΑ. Κρατάει μια ανοιχτή ομπρέλα και τη 
θήκη με το βιολί της.

ΝΑΤΑΣΑ: "Εφερα και το βιολί μαζί. Ο γιατρός είπε ότι 
θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Κάτι ακόμα πιο 
σπουδαίο: Όλα θα γίνουν όπως θα έπρεπε να 
είναι, η λύτρωση!... Ασφαλώς και θα χρειαστεί 
μουσική για όλα αυτά. Πιστεύω τουλάχιστον 
ότι έτσι προβλέπεται. Μόνο που δεν ξέρω τι 
να παίξω. Ο γιατρός λέει: «τα-τατά-τατά-τα- 
τά» (από την «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν), 
όμως πού να ξέρω... θέλω να πω, να, όλα φαί
νονται να πηγαίνουν καλά, όμως αν πάλι τύχει 
κάτι; Μια βροχή, ας πούμε, μια θύελλα... Κι 
εκείνο το βράδυ όλα φαίνονταν ότι θα πήγαι
ναν καλά, σε λίγο θα φτάναμε, και ξαφνικά μια 
καταιγίδα, κι ύστερα δε θυμάμαι τίποτα. Γι' αυ
τό έφερα κι αυτή την ομπρέλα μαζί μου. Έτσι,
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και βροχή να πιάσει, δε με νοιάζει, ό,τι και να 
γίνει, οτιδήποτε, δεν πρόκειται να βρεθώ ξανά 
πίσω σ' εκείνο το βουνό, στην έρημο, όχι, δεν 
πρόκειται. Ναι, γιατί άλλωστε;... Εδώ είναι κα
λά, είναι μια χαρά εδώ. Να, σε λίγο θα έρθει και 
ο Παρασκευάς. Θα πάμε μαζί στον κήπο, στη 
γιορτή, θα είναι ωραία, όλα θα αρχίσουν πάλι 
απ' την αρχή, κι αυτή τη φορά τίποτα δε θα 
πάει στραβά, τίποτα.

(.Μπαίνει ο μ α ρ ιο ς .)

ΜΑΡΙΟΣ: Α, Νατάσα, ελπίζω πως δεν άργησα πολύ.
ΝΑΤΑΣΑ: Γιατί;
ΜΑΡΙΟΣ: Δεν ήταν κανονισμένο να πάμε μαζί στον 

κήπο;
ΝΑΤΑΣΑ: Μαζί; Α, όχι, όχι, δεν προβλέπεται.
ΜΑΡΙΟΣ: Πώς όχι; Ο γιατρός λέει πως είναι στο δικό 

μου μέρος να σας συνοδεύσω στη γιορτή. Ορί
στε, έχω και τα λόγια: «Νιώθω τόσο ευτυχής να 
έχω στο πλευρό μου μια γυναίκα σαν εσάς».

ΝΑΤΑΣΑ: Ό χ ι ,  α π ο κ λ ε ίε τ α ι.
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι, σας λέω. Κι εσείς μου απαντάτε...
ΝΑΤΑΣΑ: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Δεν είναι έτσι. Περι

μένω τον Παρασκευά. Είναι... είναι κανονισμένο.
μ α ρ ιο ς : Είσαστε σίγουρη;
ΝΑΤΑΣΑ: Απολύτως.
ΜΑΡΙΟΣ: Πώς μπορείτε; Εδώ δεν είστε καν σίγουρη αν 

βρέχει ή όχι. (Δείχνει την ανοιχτή ομπρέλα της.)
ΝΑΤΑΣΑ: Εννοείτε... (Κλείνει την ομπρέλα νευρικά.) Ορί

στε, είστε ευχαριστημένος τώρα;
ΜΑΡΙΟΣ: Α, Νατάσα, γιατί είστε τόσο νευρική, τόσο 

ανασφαλής;
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ΝΑΤΑΣΑ: Εγώ; Ας γελάσω!
ΜΑΡΙΟΣ: Κι ό μ ω ς , ο μ π α μ π ά ς  το  ε ίπ ε  — ο γ ια τ ρ ό ς , θ έ

λω  να  π ω  —, τ ίπ ο τ α  δεν μ π ο ρ ε ί να  μ α ς π ε ιρ ά ξε ι 
εδώ  μ έσ α .

ΝΑΤΑΣΑ: ...Και το τέλος θα είναι ευτυχισμένο για όλους 
μας. Γιατί θέλετε να τα καταστρέψετε όλα αυ
τά, λοιπόν;

ΜΑΡΙΟΣ: Εγώ; Με τι τ ρ ό π ο ; Εγώ θ έλω  μό νο ...
ΝΑΤΑΣΑ: Με τι τρόπο; Σας είπα, περιμένω τον Παρα- 

σκευά. Τι θα γίνει αν σας βρει εδώ; Μπορεί... 
μπορεί και να μονομαχήσετε!

μ α ριο ς : Ησυχάστε. Δε νομίζω πως θ α  γίνει κάτι τέ
τοιο.

ΝΑΤΑΣΑ: Κι όμως... Συνήθως έτσι γίνεται σ' αυτές τις 
περιπτώσεις. Θέλετε να τα χαλάσετε όλα; Τώρα 
που πάνε να τελειώσουν καλά.

ΜΑΡΙΟΣ: Σας λέω... Δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση.
ΝΑΤΑΣΑ: Τι πάει να πει δεν έχετε καμιά τέτοια πρόθε

ση; Με θέλετε, κύριε, ή δε με θέλετε; Εξηγηθείτε!
ΜΑΡΙΟΣ: Ηρεμήστε, Νατάσα. Είστε επηρεασμένη από 

τα βιβλία με τους ιππότες που διαβάζετε. Εδώ 
όμως πρόκειται για την πραγματικότητα.

ΝΑΤΑΣΑ: Και τι έχουν τα βιβλία που διαβάζω; Ή  μή
πως ξέρετε εσείς καλύτερα την πραγματικότη
τα μέσα απ' τα δικά σας βιβλία; Μαρξ, 
Ένγκελς, Λένιν κι όλοι αυτοί οι μαλλιαροί αρου- 
ραίοι...

ΜΑΡΙΟΣ: Λοιπόν, όλοι αυτοί οι μαλλιαροί αρουραίοι 
που λέτε έχουν πει μερικά πράγματα πολύ ση
μαντικά για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

ΝΑΤΑΣΑ: Όμως ούτε μια κουβέντα για τον έρωτα ή την 
ομορφιά.
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ΜΑΡΙΟΣ: Αυτό μόνο σας νοιάζει εσάς;
ν α τ α ς α : Ναι, γιατί, εσάς δε σας νοιάζει;
ΜΑΡΙΟΣ: Ασφαλώς με νοιάζει. Στον καινούριο κόσμο 

που έρχεται...
ΝΑΤΑΣΑ: Ε, περιμένετε λοιπόν όταν αλλάξει ο κόσμος 

να βγείτε μαζί μου.
ΜΑΡΙΟΣ: Δε θα αργήσει κάτι τέτοιο. Όμως πολύ φοβά

μαι ότι για ανθρώπους σαν εσάς θα είναι πολύ 
αργά τότε.

ΝΑΤΑΣΑ: Ναι, γιατί; Τι θα μας κάνετε; Θα μας κρεμάσε
τε στη μέση της πλατείας μήπως; Θα μας ατι
μάσετε, όπως κάνατε στη Ρωσία;

μ α ρ ιο ς : Λέτε ανοησίες.
ΝΑΤΑΣΑ: Ανοησίες; Έχω διαβάσει το Βαρκάρη του Βόλ

γα* εγώ! Ξέρω πολύ καλά τι έγινε στην πραγμα
τικότητα.

ΜΑΡΙΟΣ: Δεν ξέρετε τίποτα. Ζείτε μόνο μέσα στα όνει
ρα, περιμένοντας κάποιον ιππότη να σας ξε
παρθενέψει.

ΝΑΤΑΣΑ: Είστε... χυδαίος!
ΜΑΡΙΟΣ: Είμαι μόνον ειλικρινής.
ΝΑΤΑΣΑ: Ψεύτης! Ψεύτης και υποκριτής, να τι είσαστε. 

Καμώνεστε πως σας νοιάζουν ένα σωρό υψηλά 
ιδανικά, ενώ το μόνο που σας νοιάζει είναι... εί
ναι...

ΜΑΡΙΟΣ: Ναι, εμπρός, πείτε το.
ΝΑΤΑΣΑ: Θέλετε λοιπόν να  κατέβω στο επίπεδό σας. 

Ε, λοιπόν... το σεξ! (Παύση.) Να, μόνον αυτό 
σας νοιάζει, κι όλα τα άλλα είναι παραμύθια για 
να δικαιολογείτε την ασήμαντη ζωή σας.

* Γνω στό ψ ευδορ ομα ντικό , α ν τ ιεπ α ν α σ τ α τ ικ ό  μυθ ιστόρη μα .
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ΜΑΡΙΟΣ: Χα! Κοιτάξτε ποιος μιλάει για παραμύθια και 
δικαιολογίες. Εσύ, κοπέλα μου, που η ζωή σου 
όλη είναι ένα θέατρο.

ΝΑΤΑΣΑ: Θέατρο;! Η ζωή μου;!
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι, με κρινολίνα, φρουφρού και δαντέλες. 

Θέατρο! Κι εσύ η ίδια τι νομίζεις ότι είσαι; Μπο- 
ρεί και να μην υπάρχεις καν έξω από εδώ.

ΝΑΤΑΣΑ: Και εσείς τι νομίζετε ότι είσαστε; Ω , Θεέ μου, 
με παρασέρνετε κι εμένα... Μα τι πάτε να κάνε
τε τελικά; Να τα καταστρέψετε όλα; Προσέξτε 
γιατί θα καταστραφείτε κι εσείς, όλοι μας!

ΜΑΡΙΟΣ: Εγώ όχι. Γιατί εγώ είμαι αληθινός. (Φωνάζει:) 
Εί-μαι, εί-μαι!

(.Κινείται για να βγει από τη σκηνή στην πλατεία. 
Καθώς φτάνει στην αυλαία, πέφτει ξαφνικά πά
νω στον α ρ μ ο ν υ . Μένει ακίνητος σαν να πέτρω
σε).

ΑΡΜΟΝΥ: Τι συμβαίνει, Μάριε; Κάνεις φασαρίες πάλι;
ΜΑΡΙΟΣ: Ό χι... ε γ ώ .. .

αρμ ο ν υ : Το ξέρεις ότι όλα αυτά που κάνεις δεν προ- 
βλέπονται; Περιορίσου στο κομμάτι σου.

ΜΑΡΙΟΣ: Ήθελα μόνο...
ΑΡΜΟΝΥ: Τι ήθελες; Την πραγματικότητα; Μήπως όλα 

αυτά σου φαίνονται πολύ φτιαχτά ή ψεύτικα; 
Εμπρός τότε, πήγαινε! (Τον σπρώχνει βίαια 
πρσς την πλατεία.)

ΜΑΡΙΟΣ: Όοοοχι!
αρμονυ : Φοβάσαι, ε ;

ΜΑΡΙΟΣ: Σκοτάδι... είναι σαν τότε... σ' εκείνον το βρά
χο, και γύρω σκοτάδι, ερημιά. (Ψηλαφεί σαν τυ
φλός.)
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ΑΡΜΟΝΥ: Ε, τότε γυρνά πίσω, έλα. (Τον τραβάει τώρα 
μαλακά πρσς τη σκηνή.) Δεν είναι καλύτερα τώ
ρα; (Ο μ α ρ ιο ς  νεύει καταφατικά.) Κοίτα, έχει 
φως. Μην ανησυχείς, υπάρχει κάποιος εδώ που 
τα φροντίζει όλα. Δεν ήρθε η ώρα για να φύγετε 
ακόμα. Εγώ ξέρω πότε θα φύγετε· σε λίγο, αμέ
σως μετά τη γιορτή, μη βιάζεστε.

ΝΑΤΑΣΑ: Εγώ, γιατρέ, δε βιάζομαι να φύγω.
ΑΡΜΟΝΥ: Ασφαλώς, ασφαλώς. Γιατί, άλλωστε; Δεν εί

ναι καλά εδώ;
ΜΑΡΙΟΣ: Όχι, δε λέω, όμως, να... κάτι μου λείπει, θα ήθε

λα μια συντροφιά. Αν τουλάχιστον η Νατάσα...
ΑΡΜΟΝΥ: Η Νατάσα, η Νατάσα! Δεν είναι προορισμένη 

για σένα, πώς να το κάνουμε. Όμως, μην ανη
συχείς, ο μπαμπάς δε θα σ' αφήσει έτσι. Ο μπα
μπάς θέλει όλοι να είναι ευτυχισμένοι στη μεγά
λη γιορτή του αποχαιρετισμού, κι εσύ μαζί.

ΜΑΡΙΟΣ: Πώς θα  γ ίνει α υ τ ό ;
α ρ μ ο ν υ : Θα δεις, θα δεις. Μέχρι τότε κάνε αυτό που 

σου έχει οριστεί να κάνεις κι απόφευγε τις από
τομες κινήσεις. Γιατί... (καθώς στέκεται στη 
γραμμή της αυλαίας) γιατί, να, όλα κρέμονται 
από μια κλωστή, μια γραμμή. (Χάνεται πάλι.)

ΝΑΤΑΣΑ: Είδατε; Τι καταλάβατε με τα φερσίματά σας;
ΜΑΡΙΟΣ: Νατάσα, ας μη μαλώνουμε πια.
ΝΑΤΑΣΑ: Εσείς αρχίσατε.
μ α ρ ιο ς : Μα... σας αγαπώ.
ΝΑΤΑΣΑ: ...Κι εξακολουθείτε! Αχ, Θεέ μου, πού είναι ο 

Παρασκευάς;
ΜΑΡΙΟΣ: Τι τον θέλεις, τέλος πάντων, αυτόν; (Την πλη

σιάζει.) Δεν είμαστε καλά οι δυο μας;
ΝΑΤΑΣΑ: Μη με π λ η σ ιά ζ ε τ ε .
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ΜΑΡΙΟΣ (προκλητικά): Με βρίσκει άσχημο η πριγκίπισ- 
σα για τα γούστα της μήπως;

(.Μπαίνει ο π α ρ α ς κ ε υ α ς .)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Τι σ υ μ β α ίν ε ι εδ ώ ;

ΜΑΡΙΟΣ: Καλώς τον και τον ιππότη του Χριστού.
ΝΑΤΑΣΑ: Α, Παρασκευά, ήρθατε, επιτέλους.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Τι σ υ μ β α ίν ε ι εδ ώ , λ έω ;

ΜΑΡΙΟΣ (ειρωνικά, μιμούμενος τη ΝΑΤΑΣΑ): Μα πού εί
ναι το άλογό σας;

ΝΑΤΑΣΑ: Παρασκευά, μ' ενοχλεί.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Δεν αμφιβάλλω. Η παρουσία του και μόνο 

είναι ενοχλητική. Υποτίθεται ότι θα πήγαινα εγώ 
με τη δεσποινίδα στη γιορτή, οι δυο μας. Πώς 
βρεθήκατε εσείς εδώ;

ΜΑΡΙΟΣ: Εγώ πώς βρέθηκα; Ή ταν στο δικό μου κομ
μάτι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Όχι όμως κι αυτά που κάνετε. Να ενοχλεί
τε και να γίνεστε φορτικός. Χώρια... χώρια η ακα
ταστασία που δημιουργείτε. Κι εν πάση περιπτώ- 
σει, στο δικό μου ρόλο εσείς δεν περιλαμβάνεστε.

ΜΑΡΙΟΣ. Ούτε κι εσείς στο δικό μου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Μα τι ακαταστασία!... Τότε λοιπόν τι 

συμβαίνει;
ΜΑΡΙΟΣ: Ξέρω κι εγώ; Μάλλον κάποιος απ' τους δυο 

μας κοιμάται κι ονειρεύεται τον άλλον.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ποιος; Πάντως όχι εγώ .
ΜΑΡΙΟΣ: Ούτε κι εγώ.
ΝΑΤΑΣΑ: Μα ποιος μας ονειρεύεται, τέλος πάντων;
ΑΡΜΟΝΥ (ακούγεται η φυυνή του απ' την πλατεία): 

Νατάσα! Δεν προβλέπεται!
ΝΑΤΑΣΑ: ...Συγγνώμη.
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π α ρ α ς κ ε υ α ς : Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα;
ΜΑΡΙΟΣ: Πηγαίνετε καλύτερα από κει που ήρθατε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Γιατί δεν πάτε εσείς καλύτερα;
ΜΑΡΙΟΣ: Εγώ; Ήμουν εδώ πέρα πολύ πριν εμφανιστεί

τε εσείς απ' το πουθενά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Δεν έρχομαι απ' το πουθενά.
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ξέρω πολύ καλά από πού έρχομαι και 

πού πηγαίνω.
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι, η Βασιλεία των Ουρανών σας περιμένει. 

Θα βρείτε και την αδερφή σας εκεί πέρα, που 
την ξαποστείλατε μια ώρα αρχύτερα.

ΝΑΤΑΣΑ: Μάριε! Υποσχεθήκατε πως δε θα λέτε τέτοια 
πράγματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Αφήστε, αφήστε, αγαπητή μου. Το ξέρου
με όλοι ότι είναι ένας κακομοίρης.

ΜΑΡΙΟΣ: Κι εσ ύ  έν α  φ ο β ισ μ έν ο , θ ρ η σ κ ό λ η π τ ο  α νθ ρ ω 
π ά κ ι!

π α ρ α ς κ ε υ α ς : Κι εσύ ένας επαναστάτης της δεκάρας 
που τον φτύνουν οι γυναίκες!

ΜΑΡΙΟΣ: Κι εσ ύ  έ ν α ς ...
ΝΑΤΑΣΑ (μάλλον ενθουσιασμένη): Αχ, Θεέ μου, θα μο

νομαχήσουν! Θα μονομαχήσουν!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Λεχρίτη!
ΜΑΡΙΟΣ: Φαρισαίε!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Σπυριάρη!
ΜΑΡΙΟΣ: Παιδοβούβαλε!

(Πλησιάζουν ο ένας τον άλλον απειλητικά. Έτοι
μοι να έρθουν στα χέρια. Ξαφνικά ακούγεται πε
ρίεργος θόρυβος από τροχαλίες.)

ΑΡΜΟΝΥ: Επ, επ!
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(Την κρίσιμη στιγμή ο ΑΡΜΟΝΥ εμφανίζεται από 
ψηλά, κρεμασμένος από σύρματα και τροχαλίες, 
πραγματικά σαν από μηχανής θεός. )

ΑΡΜΟΝΥ: Επ, λέω ! Σταματήστε, τι πάτε να κάνετε;

(Προσγειώνεται ανάμεσά τους και τους χωρίζει.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Γιατρέ, υπάρχει κάτι που πρέπει να ξεκα
θαριστεί".

ΑΡΜΟΝΥ: Ασφαλώς, ασφαλώς. Και νομίζετε ότι αυτός 
είναι ο καλύτερος τρόπος;

π α ρ α ςκ ευ α ς : Με προκάλεσε.
ΑΡΜΟΝΥ: Και λοιπόν; Εσείς έπρεπε να απαντήσετε 

στην πρόκληση; Κι όλα εκείνα τα σπουδαία λό
για που μας λέγατε προηγουμένως; Για το σκο
πό που έχετε να διδάξετε την αλήθεια του θεού 
σ' όλο τον κόσμο... Με τι τρόπο θα το κάνετε 
αυτό; Με τις γροθιές μήπως;

(Ο π α ρ α ς κ ε υ α ς  σκύβει το κεφάλι.)

ΑΡΜΟΝΥ: Κι εσύ, Μάριε... Πιστεύεις στη δικαιοσύνη, 
την ισότητα, την αλληλεγγύη... ή μήπως όχι πια;

ΜΑΡΙΟΣ: Ό χι, όχι, πιστεύω.
ΑΡΜΟΝΥ: Λοιπόν, τι απέγινε αυτή η πίστη;
ΜΑΡΙΟΣ: Παρασύρομαι εύκολα. Να, αυτό είναι.
ΑΡΜΟΝΥ: Από τι; Από ταπεινές ορμές κι εγωισμό! Μα 

τότε σε τι στην ευχή χρησιμεύει η πίστη, αν δε 
μας συγκρατεί και δε μας σώζει από το Χάος; Το 
Χάος, ναι! Γιατί αυτό θα υπήρχε μόνο αν όλοι 
«παρασυρόμασταν» όπως εσείς τώρα οι δύο και 
δεν πιστεύαμε σε τίποτα. (Παύση.) Εντελώς ανα
ξιοπρεπές, εντελώς! Κρίμα, κι έκανα τόσον αγώ
να για να σας ξαναδώσω αυτή την πίστη, σαν εί
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χε χαθεί μαζί με τη μνήμη σας, και τώρα εσείς...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ό χι, γιατρέ, εμείς... εγώ...
ΑΡΜΟΝΥ: ...Κρίμα, λέω... Κι όλα φαινόντουσαν ότι πάνε 

μια χαρά.

(Κόβει βόλτες πάνω κάτω στη σκηνή χειρονομώ
ντας, ενώ τα σύρματα και οι τροχαλίες της μη
χανής σέρνονται πίσω του.)

ΑΡΜΟΝΥ: Είχα ετοιμάσει και το τέλος. Τόσο λεπτό, τόσο 
ευγενικό κι όμορφο! Μια γιορτή, μια ωδή στη χα
ρά της ζωής και στις αξίες της. Κι ύστερα... ύστε
ρα απ' αυτό θα μπορούσατε να φύγετε από δω, 
να πάτε εκεί έξω, και να ζήσετε τη ζωή σαν κάτι 
μοναδικό κι υπέροχο, μέσα στο βαθύ της νόημα. 
Καμιά θλίψη και κανένας πόνος δε θα πλήγωνε 
πια την καρδιά σας, γιατί αυτή θα ήταν γεμάτη 
από τα πιο ωραία πράγματα που υπάρχουν 
στον κόσμο, κι αυτό από μόνο του θα έφτανε, 
ναι, θα ήταν αρκετό για να ξεπεράσετε κάθε 
πραγματική δυσκολία. (Παύση.) Μα εσείς φαίνε
ται πως κατέχετε καλύτερα τι είναι πραγματικό 
και τι όχι, κι έχετε το δικό σας τρόπο να τα βγά
ζετε πέρα: Δείχνετε τα νύχια και τα δόντια σας, 
κρατάτε μαχαίρι... (Με στόμφο μελοδραματικό 
πάλι:) Πηγαίνετε λοιπόν σ' αυτή την πραγματι
κότητα, αφού βιαζόσαστε να της δοθείτε, σας 
περιμένει! Η θεραπεία σας εδώ τελείωσε. Δεν 
έχετε πια αμνησία, ούτε κατάθλιψη, είστε καλά, 
να, η ζωή έχει πάλι ενδιαφέρον για σας, όπως το 
να βγάζετε τα μάτια ο ένας του άλλου, για πα
ράδειγμα. Φύγετε λοιπόν, φύγετε από τώρα, δε 
χρειάζεται να περιμένετε για τίποτ' άλλο. Εγώ
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θα μείνω εδώ, αφήστε με εμένα. Κι αν κανείς άλ
λος δε μείνει μαζί μου, θα πάω μόνος μου στον 
κήττο εγώ, αφήστε με. Μονάχα, να... εκεί που θα 
πάτε, αν... αν καμιά φορά ακούσετε πουθενά μια 
ζεστή κουβέντα, ένα καλό αστείο, ας πούμε, ε... 
θυμηθείτε τότε και το γέρο Λρμονυ, έτσι, για μια 
στιγμή, όχι τίποτα το σπουδαίο, απλώς έτσι, να, 
σαν κάποιον, κάποτε, που πίστεψε σε κάτι που 
τώρα πια δεν είναι της μόδας, ένας αλλοπαρμέ- 
νος ανθρωπιστής, ας πούμε, ναι, που κάποια 
στιγμή ονειρεύτηκε... φαντάστηκε. Γιατί όχι;...

(Σιωπή. Οι άλλοι τρεις ξεσπούν σε χειροκροτή
ματα. Ο  ΑΡΜΟΝΥ υποκλίνεται ευχαριστημένος. 
Βγαίνει. Οι άλλοι μπιζάρουν. Ξαναμπαίνει. Νέες 
επιδοκιμασίες και υποκλίσεις.)

ΝΑΤΑΣΑ: Μπράβο! Μπράβο! 
π α ρα ςκευα ς : Έκτακτα!

(Ο μ α ρ ιο ς  σφυρίζει.)

ΑΡΜΟΝΥ: Ευχαριστώ, φίλοι μου, ευχαριστώ.
ΝΑΤΑΣΑ: Ήσασταν υπέροχος!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Α, γιατρέ, αφήστε μας να έρθουμε κι εμείς. 
ΜΑΡΙΟΣ: Μη μας διώχνετε απ' τον κήπο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Δε θέλουμε να φύγουμε από τώρα. Αργό

τερα, μετά τη γιορτή.
ΜΑΡΙΟΣ: Πατερούλη;...
ΑΡΜΟΝΥ (κουνάει ευχαριστημένος το κεφάλι): Τότε... 

τότε, αν το θέλετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.

(Ο π α ρ α ς κ ε υ α ς  και ο μ α ρ ιο ς  κοιτάζονται. Ακίνητοι 
για λίγο. Ύστερα πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά
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του άλλου. Φιλιούνται σταυρωτά. Ο  ΑΡΜΟΝΥ και 
η ΝΑΤΑΣΑ χειροκροτούν πάλι. Οι άλλοι δύο χωρί
ζουν και σκουπίζουν τα μάτια τους.)

ΑΡΜΟΝΥ: Πολύ καλά, πολύ καλά. Και τώρα ας ξεκινή
σουμε όλοι μαζί.

(Φωνές: «Ναι, ναι, πάμε». Ο ΑΡΜΟΝΥ κοντοστέκε
ται. Σταματούν κι οι άλλοι.)

ΑΡΜΟΝΥ: Ή  μάλλον... Μάριε, θα έρθεις εσύ μαζί μου. Ε, 
χμ, ας αφήσουμε τα παιδιά να έρθουν αργότερα 
μαζί.

ΜΑΡΙΟΣ: Ό πω ς θέλετε, ε... ίσως και να 'ναι καλύτερα 
έτσι.

ΑΡΜΟΝΥ: Λοιπόν, παιδιά μου, πείτε τα εσείς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (πιάνοντας αγκαζέ τη ΝΑΤΑΣΑ): Σας ευχαρι

στούμε.
ΑΡΜΟΝΥ: Εμείς θα σας περιμένουμε στον κήπο. Λ, θα 

είναι και η κυρία Ζαγκά εκεί, Μάριε.
ΜΑΡΙΟΣ: Ναι, το ξέρω. Έχω προετοιμαστεί.
ΑΡΜΟΝΥ: Πολύ καλά. Πηγαίνουμε;

(Ο ΑΡΜΟΝΥ προσπαθεί να βάλει σ' ενέργεια τη 
μηχανή, για να φύγει με τον ίδιο εντυπωσιακό 
τρόπο όπως μπήκε. Υπάρχει όμως κάποιο μπλο- 
κάρισμα. Ξεροβήχει.)

ΑΡΜΟΝΥ: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Πάμε με τα 
πόδια.

ΝΑΤΑΣΑ: Θα έρθουμε κι εμείς σε λίγο.

(Ο ΑΡΜΟΝΥ και ο ΜΑΡΙΟΣ βγαίνουν. Κάποια αμη
χανία μεταξύ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και ΝΑΤΑΣΑΣ.)

ΝΑΤΑΣΑ: Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ναι, πράγματι!
ΝΑΤΑΣΑ: Για μια στιγμή φοβήθηκα πω ς...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Τι π ρ ά γ μ α ;
ΝΑΤΑΣΑ: Να, αυτός ο Μάριος ήταν πολύ αγριεμένος. 

Κόντεψε να τα τινάξει, όλα στον αέρα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Αλήθεια; Εννοείτε... Ό λα;
ΝΑΤΑΣΑ: Ναι σας λέω. Έλεγε πως είμαστε ψεύτες, ότι 

υποκρινόμαστε...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Τι ανοησία. Και πόσο επικίνδυνο.
ΝΑΤΑΣΑ: Φυσικά. Ο δόκτωρ το είπε: Ό λα κρέμονται 

από μια κλωστή, μια λεπτή γραμμή είναι μόνο.
π α ρ α ςκ ευ α ς : Ναι, μα θαρρώ πως καταλαβαίνω και τον 

Μάριο. Είναι τόσο μόνος, ο καημένος.
ΝΑΤΑΣΑ: Και λοιπόν;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Η μοναξιά... πώς να το πω, είναι κάτι τό

σο αληθινό μερικές φορές. Κάποιος που υποφέ
ρει από μοναξιά θαρρεί κάποιες στιγμές πως 
όλοι οι άλλοι που δεν είναι μόνοι ζούνε μέσα σε 
μια σύμβαση. Ε, και να, θέλουν να την γκρεμί
σουν. Καταλαβαίνετε;

ΝΑΤΑΣΑ: Α, ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (χαρωπά): Όμως είναι μέχρι να βρει κι αυ

τός μια συντροφιά.
ΝΑΤΑΣΑ: Τότε βολεύεται κι ο ίδιος. (Γελάει.) Έτσι δεν εί

ναι;
παραςκευας : Ακριβώς. Κι ούτε λογαριάζει πια όσα έλε

γε πιο πριν.
ΝΑΤΑΣΑ: Γιατί θα έπρεπε, άλλωστε; Δε νομίζω πως εί

ναι τόσο συμβατικό να έχεις κάποιον πλάι σου.
π αραςκευας : Ω, βέβαια, βέβαια. Μα κοιτάξτε πέρα εκεί 

αυτό το σκοτάδι. Θα μπορούσε ποτέ κανείς να 
το διασχίζει μόνος του; Εσείς τι λέτε;



100 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟ Ν Ο ΥΡΗΣ

ΝΑΤΑΣΑ: Ω , δε θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Θέλω να 
πω, όταν φύγουμε από δω... πώς θα είναι;... Με 
φοβίζει.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ενώ αν είχατε κάποιον...
ΝΑΤΑΣΑ: Ναι. Να μου κ ρ α τά ει το  χ έρ ι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (της πιάνει το χέρι): Ναι;...
ΝΑΤΑΣΑ: Να μου προσφέρει λουλούδια.
π α ρ α ς κ ε υ α ς  (κάνε/ πάλι το ταχυδακτυλουργικό του κόλ

πο και βγάζει ένα λουλούδι, που της το προσφέ
ρει): Λοιπόν;...

ΝΑΤΑΣΑ (μυρίζει το λουλούδι, χαμογελάει): Τότε... ε, τό
τε θα ήταν κάπως καλύτερα.

π α ρ α ς κ ε υ α ς : Ναι. Κάπως καλύτερα.
ΝΑΤΑΣΑ: Κι αν α υ τ ό  είνα ι μόνο μ ια  σ ύ μ β α σ η ...
π α ρ α ς κ ε υ α ς : Ποιος μπορεί να τ' αποδείξει, στο κάτω 

κάτω.
ν α τ α ς α : Έτσι κι αλλιώς είναι όλα τόσο σχετικά.

(Παύση. )

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Λοιπόν, Νατάσα;
ΝΑΤΑΣΑ: Τι πράγμα;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Σκέφτομαι, όταν φύγω από δω... να... να 

πάω κάπου, σε μια χώρα... στην Αφρική. Έχουν 
τόση ανάγκη εκεί πέρα. Δεν πιστεύουν σε τίπο
τα, το φαντάζεστε;

ΝΑΤΑΣΑ: Στην Αφρική;
π α ρ α ς κ ε υ α ς : Ναι. Θα... θα θέλατε να έρθετε μαζί μου;
ν α τ α ς α : Μα... δεν είναι βρόμικα εκεί κάτω; Τόσο απο- 

πνικτικά. Σκόνη, υγρασία, κι όλοι εκείνοι οι αγριάν
θρωποι...

π α ρ α ς κ ε υ α ς : Ο, μα δε θα  μ π ο ρ ο ύ σ α  να  σ α ς  τ α λ α ιπ ω 
ρ ήσ ω  μ' ό λα  α υ τ ά ! Ο κό σ μο ς σ α ς  είνα ι τό σ ο  λ ε 
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πτός και εύθραυστος, έχω κατανόηση γι' αυτό, 
μην ανησυχείτε. Θα κάνω το παν για να είσαστε 
όπως είστε και τώρα. Θα έχετε τ' αγαπημένα 
σας βιβλία, το βιολί, το γάτο σας.

ΝΑΤΑΣΑ: Λουλούδια...
παραςκευας: Λουλούδια, βεβαίως.
ΝΑΤΑΣΑ: Κι ένα  ά λο γο .
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ναι. Ένα άσπρο!
ΝΑΤΑΣΑ: Θα κάνω μακρινές βόλτες μαζί του στο ηλιο

βασίλεμα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: ...Κι αραχνοΰφαντα πέπλα να σας προ

στατεύουν, υπηρέτες να σας προσέχουν. Ω , δε 
θ' αφήσω τίποτα στην τύχη και το απροσδόκη
το, υπέφερα τόσο πολύ απ' όλα αυτά... (Παύ
ση.) Θα συνεχίσετε να γράφετε τους στίχους 
σας, αυτούς τους ωραίους στίχους.

ΝΑΤΑΣΑ: Αλήθεια, σας αρέσουν;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Μα βέβαια... είναι τόσο... πώς να το πω ... 

βγαλμένοι μέσα απ' την ίδια τη ζωή.
ΝΑΤΑΣΑ: Ναι, μιλάνε για τη ζω ή  και τη σκληρότητά 

της. (Παύση.) Κι εσείς;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Εγώ;...
ΝΑΤΑΣΑ: Ναι, τι θα κάνετε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Α, εγώ θα ασχολούμαι με τους αγριανθρώ- 

πους μου προσπαθώντας να τους κάνω ανθρώ
πους. Αυτός είναι ο δικός μου κόσμος, βλέπετε.

ΝΑΤΑΣΑ: Και δε φοβόσαστε μήπως εισβάλω σ' αυτόν 
κάποια στιγμή;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Ό χι. Γιατί ούτε κι εγώ σκοπεύω να μπω 
στο δικό σας. (Παύση.) Δέχεστε λοιπόν να έρθε
τε μαζί μου; Σαν... σαν γυναίκα μου;

ΝΑΤΑΣΑ: Ναι, Παρασκευά. Το θ έλω .
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(Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ τη φιλάει .στο μάγουλο. Κοιτάζο
νται στα μάτια. Η  ν α τ α ς α  τον τραβάει από το χέ
ρι γελώντας.)

ΝΑΤΑΣΑ: Πάμε, λο ιπ ό ν .
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Πού;
ΝΑΤΑΣΑ: Μα στον κήπο! Έχουμε αργήσει και μας περι

μένουν!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Να τους το πούμε;
ΝΑΤΑΣΑ: Και βέβαια! Η γιορτή θα είναι ακόμη πιο 

σπουδαία έτσι. (Τον τραβάει.)
π α ρ α ς κ ε υ α ς : Μισό λεπτό. Η ομπρέλα.
ΝΑΤΑΣΑ: Α, δε μου χρειάζεται τώρα πια. Θα πάρω μό

νο το βιολί. Θα έχουμε και μουσική ξέρεις, τα- 
τατά-τατά-τατά. (Κάνει σαν να διευθύνει ορχή
στρα και τραγουδάει την «Ωδή στη Χαρά».)

(Κατευθύνονται για να  βγουν. Λίγο πριν βγουν, ο 
π α ρ α ς κ ε υ α ς  κοντοστέκεται.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Θέλω να ξέρεις, Νατάσα... (Παύση.) Νιώ
θω τόσο ευτυχισμένος να έχω στο πλευρό μου 
μια γυναίκα σαν εσένα.

Ξανακοιτάζονται συγκινημένοι. Βγαίνουν πιασμέ
νοι χέρι χέρι τραγουδώντας την «Ωδή στη Χαρά» 
ντουέτο.

Μ ι κ ρ ή  Α υ λ α ί α



ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

(Η Γιορτή -  Η Π α ρ ά σ τ α σ η  τελειώνει )

Πάλι στη σκηνή του θεάτρου του ψυχιατρείου. Σκηνικό 
ενός πανέμορφου κήπου. Δέντρα, κελάρυσμα νερών, 
κελαηδίσματα πουλιών. Μια λαμπρή ανοιξιάτικη μέ
ρα. Τραπέζια τοποθετημένα σε κύκλο στη μέση του 
κήπου. Σχεδόν όλα έτοιμα για τη γιορτή.
Τα δύο γκαρσόνια που είχαν σερβίρει τον καφέ στον 
αρμονυ και τη ςη ικερ  πηγαινοέρχονται με δίσκους γε
μάτους σαλάτες, φρούτα και άλλα χορτοφαγικά εδέ
σματα. Ο  ΑΡΜΟΝΥ, με το άσπρο του κοστούμι, γυρίζει 
εδώ κι εκεί, επιθεωρώντας τις ετοιμασίες και κάνοντας 
πού και πού διορθώσεις ή παρατηρήσεις. Κάπου στη 
σκηνή, σαν σε μαγική εικόνα, κρυμμένο το κερί του 
αιθερικου. Στο βάθος του κήπου ο ςυνταγματαρχης με 
τον π α π αδοπ ουλο  κάνουν τον περίπατό τους και συζη
τάνε κρατώντας δύο ποτήρια κρασί. Σε πρώτο πλάνο 
στη σκηνή κάθονται ο ΜΑΡΙΟΣ και η ΖΑΓΚΑ. Η  ΖΑΓΚΑ κα
πνίζει. Προσφέρει και στον ΜΑΡΙΟ από την ταμπακέρα 
της.
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ζ α γ κ α : Με συγχωρείτε που δε σας πρόσφερα. Νόμιζα 
ότι δεν καπνίζετε. 

μ α ρ ιο ς : Α, πώς, κάπνιζα.
ΖΑΓΚΑ: Και το έχετε κόψει τώρα; Μπράβο...
ΜΑΡΙΟΣ: Ό χι... απλώς δεν το θυμόμουν, καταλάβατε; 
ΖΑΓΚΑ (γελάει): Και τώρα που το ξαναθυμηθήκατε; 
ΜΑΡΙΟΣ: Δε χρειάζεται να το ξαναρχίσω. 
ζ α γ κ α : Πολύ σωστά.
ΜΑΡΙΟΣ: Για ποιο λόγο; Για να είμαι ο παλιός μου εαυ

τός; Κι αν μπορώ να είμαι καλύτερος; 
ζ α γ κ α : "Εχετε δίκιο. Μέσα απ' όλα όσα περάσαμε 

έχουμε τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία.
ΜΑΡΙΟΣ: Θα έλεγα πως είναι θέμα επιλογής. 
ζ α γ κ α : Ακριβώς.
ΜΑΡΙΟΣ: Π ο τ έ  μου δεν ε ίχ α , ξ έ ρ ε τ ε . Ν ό μ ιζα  π ω ς  ε ίχ α , 

ό μ ω ς σ τ η ν  π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α  οι π ε ρ ισ τ ά σ ε ις  με 
ο δ η γο ύσ α ν . Α π λ ώ ς  έκ α ν α  α υ τ ό  π ο υ  ή τα ν  να  κ ά 
νω , έ τ σ ι, σ α ν  μ ια  α λ υ σ ίδ α , α π ' το ν  ένα ν  κρίκο 

ΐΓ ί ΐ ιν  ίχΑΑΟν. ΪΊο τ ε  π Λ η γω να  τ ο υ ς  αΛΛους, π ο τε 
π λη γω ν ό μ ο υ ν  ο ίδ ιος.

ΖΑΓΚΑ: Κι εγώ το ίδιο. Είναι... είναι τόσο ανεξήγητα όλα 
αυτά. Το αισθάνεστε κι εσείς μήπως;

ΜΑΡΙΟΣ: Ναι... Όμως τώρα δεν έχω καμιά διάθεση να 
ζω έτσι πια.

ΖΑΓΚΑ: Ούτε κι εγώ. Α, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές μέ
σα μου, μεγάλες αλλαγές.

ΜΑΡΙΟΣ: Υπήρξα τόσο επιπόλαιος. Κάποτε άνοιξα το 
κεψάλι ενός αστυνομικού μόνο και μόνο επειδή 
ήταν αστυνομικός. Το σκέφτομαι τώρα και λέω: 
Παράλογο... γιατί;

ΖΑΓΚΑ: Είδατε; Ενώ αν σκεφτόσασταν πως είχατε κι 
άλλη επιλογή...
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ΜΑΡΙΟΣ: Μα δεν μπορούσα. Ήμουν τόσο τυφλωμένος 
από κάποιες ιδέες.

ΖΑΓΚΑ: Που τις έχετε απαρνηθεί τώρα;
ΜΑΡΙΟΣ: Α, όχι βέβαια, όχι. Ποιος μπορεί να ζήσει χω

ρίς να πιστεύει κάπου; Απλώς τώρα είναι πιο... 
πιο ώριμες: Δεν πιστεύω πια στη βία.

ΖΑΓΚΑ: Κάνατε την επιλογή σας, λοιπόν.
ΜΑΡΙΟΣ: Ακριβώς. Γιατί τώρα ξέρω ότι μπορώ να την 

έχω! Δεν είναι σπουδαίο;
αρμ ο νυ  (καθώς διορθώνει πιο πέρα μερικά λουλούδια 

σ' ένα βάζο)·. Λιγότερο έντονα, Μάριε, λιγότερο 
έντονα.

ΜΑΡΙΟΣ (λιγότερο έντονα): Γιατί τώρα ξέρω ότι μπορώ 
να την έχω, δεν είναι σπουδαίο;

(Στο βάθος Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και ο παπαδοπου- 
ΛΟΣ τραγουδάνε κάποιο από τα εμβατήρια του 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ.)

ΖΑΓΚΑ: Πράγματι. Κι εγώ έχω κάνει την επιλογή μου, 
ξέρετε.

ΜΑΡΙΟΣ: Ναι; Πείτε μου.
ΖΑΓΚΑ: Θα... θα ανοίξω ένα παλαιοπωλείο. Όλα αυτά 

τα πράγματα που χάνονται έτσι ανεξήγητα... 
Κάποιος πρέπει να τα σώζει από τη φθορά, 
έτσι δεν είναι;

I ΜΑΡΙΟΣ: Τι να σας πω; Αν αυτό σας κάνει να νιώθετε 
καλά.

I ΖΑΓΚΑ: Ω, ναι, με κάνει. (Παύση.) Ο  άντρας μου... ο 
πρώην άντρας μου, το  τελευτα ίο  βράδυ πριν 
φύγει, μου είπε π ω ς ένιωθε να  φθείρεται. Δ εν 
κατάλαβα τότε.

I ΜΑΡΙΟΣ: Ναι.
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ζ α γ κ α : Ούτε και τώρα... Να, κι αυτό δεν είναι παράλο
γο; Ήμουν τόσο καλή μαζί του.

ΜΑΡΙΟΣ: Πολλά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή χωρίς 
να μπορούμε να τα εξηγήσουμε ποτέ.

ΖΑΓΚΑ: Ενώ ένα παλαιοπωλείο, με τις συλλογές του 
όλες τακτοποιημένες, τα ράφια του στη σειρά, 
τα μικρά σπιρτόκουτα μέσα στα μεγαλύτερα... 
ναι, αυτό είναι κάτι που μπορώ να το καταλά
βω, όπως και να 'χει.

ΜΑΡΙΟΣ: Η φθορά είναι λιγότερο οδυνηρή έτσι.
ΖΑΓΚΑ: Βέβαια. Τα πράγματα διατηρούνται πολύ πε

ρισσότερο. Σώζονται. Και μαζί μ' αυτά κι εμείς. 
Δε συμφωνείτε;

ΜΑΡΙΟΣ: Ναι. Όταν αγαπάς και πιστεύεις αυτό που 
κάνεις. Εγώ, για παράδειγμα, θέλω να βγάλω μια 
εφημερίδα.

ΖΑΓΚΑ: Πολύ ωραία ιδέα. Και τι θα λέει η εφημερίδα 
σας;

ΜΑΡΙΟΣ: Μα... για τα δικά μου πράγματα που θα ήθε
λα να σωθούν: η δικαιοσύνη, η ελευθερία...

ΖΑΓΚΑ: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
ΜΑΡΙΟΣ: Και όχι μόνον αυτά, κυρία μου. Μένοντας 

εδώ τόσο καιρό, έμαθα να πιστεύω κι άλλα 
πράγματα που μπορούν να κάνουν καλύτερη 
τη ζωή μας. Η... κατανόηση, η... τρυφερότη
τα...

ΖΑΓΚΑ: ...η αγάπη. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό κι εγώ θαρρώ 
πως το ότι με έφεραν εδώ μου βγήκε σε καλό 
στο τέλος.

ΜΑΡΙΟΣ: Για όλα αυτά, λοιπόν, θα γράφω και θα μιλάω 
από δω και μπρος.

ζ α γκ α : Αν είναι έτσι, έχετε κιόλας και τον πρώτο σας



ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ!. 107

συνδρομητή. Θα μου στέλνετε την εφημερίδα 
σας, έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΙΟΣ: Πολύ ευγενικό... Όμως φανταζόμουν, εννοώ 
ότι θα μπορούσα να σας συναντώ ο ίδιος. Αν... 
αν το θέλατε κι εσείς;

ΖΑΓΚΑ: Ο... (Αμήχανη παύση.) Θα το ήθελα κι εγώ, 
ναι... Όμως, εσείς, εμ...

ΜΑΡΙΟΣ: Εγώ; Τι;
ζαγκα : Να, εσείς... ίσως και να μην ξέρω καλά, αλλά εί

χατε εκδηλώσει για τη Νατάσα.
ΜΑΡΙΟΣ: Α... Μα έτσι κι αλλιώς είναι όλα τόσο σχετικά! 

(Παύση.) Μου δίνετε ένα τσιγάρο;

(Του δίνει. Ο  μ α ρ ιο ς  έρχεται πιο κοντά. Συζητούν 
πιο χαμηλόφωνα τώρα, τα κεφάλια τους σχεδόν 
αγγίζονται. Από μπροστά περνούν ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΑΡΧΗΣ με τον π α π α δ ο π ο υ λ ο , οι οποίοι, μετά και 
από κάποια ποτηράκια, τελούν εν ευφορία.)

Σ/ΧΗΣ: Αγαπητέ μου, περνάω τόσο καλά μαζί σας.
π α π α δ ο π ο υ α ο ς : Κι εγώ το ίδιο, κύριε Συνταγματάρχα. 

Ελάτε καμιά μέρα απ' το σπίτι. Να γνωρίσετε τη 
γυναίκα μου και τα παιδιά.

ς/χ η ς : Δε θα παραλείψω.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οποτεδήποτε, θα είναι χαρά μας.
ι /χη ς  (αναστενάζει): Οικογένεια, παιδιά. Να ξέρατε πό

σο μου λείπει αυτή η θαλπωρή.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, για μένα είναι το παν. Όμως κι 

εσείς...
ς/χη ς : Α, εγώ... τι εγώ πια; Δυστυχώς ατύχησα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί το λέτε αυτό; Επειδή ο γιος 

σας...
Σ/ΧΗΣ: Ναι, αυτό, τι άλλο;



108 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μη στενοχωριέστε. Εγώ νομίζω πως 
όλα θα πάνε καλά στο τέλος.

ς/χ η ς : Λέτε;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όσο υπάρχει Θεός δεν πρέπει να χά

νουμε την ελπίδα μας.
Σ/ΧΗΣ: Καλά... βέβαια.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κάθε πρόβλημα θα έχει τη λύση του 

και... και... αρκεί να μην είστε απαισιόδοξος.
Σ/ΧΗΣ: Όχι, όχι. Ειλικρινά, καθόλου... Είναι περίεργο 

μάλιστα, χμ, ίσως να φταίει κι αυτό το κρασί.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει ωραία γεύση;
Σ/ΧΗΣ: Πράγματι, μια ωραία, γλυκιά γεύση. Σου φέρ

νει... αισθάνομαι μια γλυκιά ζέστη στην καρδιά. 
Περίεργο, στ' αλήθεια. Είχα χρόνια να νιώσω 
έτσι... έτσι, σαν να είναι παραμονή Χριστουγέν
νων απόψε. Αλήθεια, μήπως είναι;

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (γελάει, τον χτυπάει στην πλάτη): Είδα
τε, λοιπόν;

Σ/ΧΗΣ: Ναι, και... και ίσως να έχετε δίκιο. Ίσως όλα να 
τακτοποιηθούν στο τέλος.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί όχι; Έτσι κι αλλιώς, είναι όλα τό
σο σχετικά. Ελάτε, στην υγειά σας!

(Ο ΑΡΜΟΝΥ στέκεται στη μέση του κήπου και χτυ
πάει παλαμάκια.)

α ρ μ ο ν υ : Ελάτε φίλοι μου, ελάτε, μαζευτείτε όλοι εδώ, 
κοντά μου. Μα πού είναι η Νατάσα και ο Παρα- 
σκευάς;

(Μπαίνουν η ΝΑΤΑΣΑ και Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.)

π α ρ α ς κ ε υ α ς : Εδώ είμαστε κι εμείς.
α ρ μ ο ν υ : Α, ωραία, πολύ ωραία. (Παύση.) Μαζευτήκα
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με, λοιπόν, σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε την 
αναχώρηση όλων σας. Το τέλος μιας ιστορίας 
που ξεκίνησε μέσα στην απελπισία, και να που 
τώρα ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. 
Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τη συ
νεργασία σας στη θεραπεία και τη βοήθεια σας 
για την επιτυχία της Μεθόδου. (Παύση.) Είστε 
καλά τώρα, φίλοι μου! Ναι, το βλέπω στα πρό
σωπά σας, κι αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποί
ηση για ένα δημιουργό. Έχετε όνειρα τώρα, 
προσδοκίες! Ξαναβρήκατε πιο δυνατή και ώριμη 
την πίστη σας στη ζωή και σ' ό,τι πιο ωραίο 
έχει να μας δώσει. Πριν αποχαιρετιστούμε λοι
πόν, ας πιούμε για όλα αυτά που θα φωλιάζουν 
τώρα πια στις ψυχές σας για πάντα. (Υψώνει το 
ποτήρι του.) Στη νίκη του καλού, του πνεύματος 
και των ωραίων ιδανικών. Η πίστις σώζει!

ΟΛΟΙ μαζι (υψώνουν τα ποτήρια τους): Η π ις τ ις  ςω ζεμ

ΜΑΡΙΟΣ: Μισό λεπτό.
αρμ ονυ  (ενοχλημένος που του κόψανε την πρόποση): 

Τι είναι πάλι, Μάριε;
ΜΑΡΙΟΣ: Δε θα μπορέσω να γιορτάσω για όλα αυτά, 

αν... αν πρώτα δεν κάνω κάτι που πρέπει.
ΑΡΜΟΝΥ: Τι είναι αυτό; Α, νομίζω πως καταλαβαίνω. 

Έχεις δίκιο, Μάριε, και θαρρώ πως κι ο κύριος 
Συνταγματάρχης θα ήθελε να κάνει το ίδιο.

ΜΑΡΙΟΣ: Κύριε Συνταγματάρχα... θέλω να σας ζητήσω 
συγγνώμη για το ανόητο επεισόδιο που προκά- 
λεσα.

Σ/ΧΗΣ: Νεαρέ μου! Κι είχα κάνει τέτοιο  λάθος για σένα.
ΜΑΡΙΟΣ: Δεν ήθελα να θίξω ούτε εσάς ούτε και το 

σπαθί σας.
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Σ/ΧΗΣ: Κι εγώ δε φέρθηκα όπως έπρεπε. Σου ζητώ 
συγγνώμη.

ΜΑΡΙΟΣ: Μα όχι, εγώ...
Σ/ΧΗΣ: Θα μου επιτρέψεις, νομίζω.
ΜΑΡΙΟΣ: Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
Σ/ΧΗΣ: Σε παρακαλώ, νεαρέ μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ.
ΝΑΤΑΣΑ: Αχ, Θεέ μου, θα μονομαχήσουν. Θα μονομα

χήσουν!

(Γελάνε όλοι. Το θέμα κλείνει με μια θερμή χειρα
ψία και των δύο.)

ΑΡΜΟΝΥ: Ωραίααα... Τακτοποιήθηκε κι αυτό. Είδατε; 
Σαν υπάρχει καλή θέληση... Γιατί να μαλώνουμε 
και να πληγωνόμαστε μεταξύ μας, αφού έτσι κι 
αλλιώς όλα είναι, όλα, λέω...

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Ο Α Α Ε Ι Ν Α Ι  Τ Ο Σ Ο  Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α !
ΑΡΜΟΝΥ: Τι μπ ορεί να  πάρει κανείς σαν δεδομένο;
Σ/ΧΗΣ: Τίποτα και τα  πάντα!
ΖΑΓΚΑ: Όλα μπορούν να συμβούν.
ΜΑΡΙΟΣ: Όμως μπορούμε να έχουμε επιλογή.
ΑΡΜΟΝΥ: Ε, ας κάνουμε λοιπόν την καλύτερη! (Παύση.) 

Ας πάρουμε την καλύτερη περίπτωση, ακόμα κι 
όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει... Γιατί; Γιατί να 
υποφέρουμε και να δεχόμαστε μια ζωή δίχως 
σκοπό, δίχως πίστη κι όνειρο;... Ω, είναι τόσο... 
είναι...

(Εμφανίζεται η ς η ικ ε ρ .)

ΣΗΙΚΕΡ: ...Ε ν τ ε λ ώ ς α ν α ξ ι ο π ρ ε π έ ς !
ΑΡΜΟΝΥ: Ακριβώς... Σήικερ!
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(.Στέκεται εκεί λίγο έξω από τη σκηνή, ταλαιπω
ρημένη, με το γκρίζο της ταγεράκι σκισμένο, βρεγ
μένη.)

ΣΗΙΚΕΡ: Δεν υπάρχει έξοδος. Πουθενά. Γύριζα σαν τρε
λή μέσα στο σκοτάδι. Τίποτα, ερημιά παντού. 
Μα τι μέρος είναι αυτό; Πού βρισκόμαστε;

ΑΡΜΟΝΥ: Έλα, Εύα, ηρέμησε.
ΣΗΙΚΕΡ: Δεν μπορώ. Όταν τα πράγματα δεν είναι ξε

κάθαρα... Και βροχή, συνέχεια βροχή. Δε βρήκα 
τίποτ' άλλο. Τα πόδια μου πληγώθηκαν, τα ρού
χα μου σκίστηκαν, και δε φαινόταν τίποτα, είχα 
χαθεί. (Παύση.) Μέχρι που είδα αυτό το φως 
από μακριά...

ΑΡΜΟΝΥ: Α, ναι, το φως.
ΝΑΤΑΣΑ: Ήταν τρελό να γυρίζετε εκεί έξω χωρίς καν 

μια ομπρέλα.
ΣΗΙΚΕΡ: Νόμιζα πω ς...
ΑΡΜΟΝΥ: ...θα βρίσκατε κάτι. Λοιπόν, αυτό εδώ  είναι, 

μπροστά σας. Δεν υπάρχει τίποτ' άλλο.
Σ/ΧΗΣ: Εδώ, μια φορά, δε βρέχει.
ΖΑΓΚΑ: Ο καιρός είναι τόσο ωραίος. Λιακάδα! Τα που

λιά — τ' ακούτε; — κελαηδούν.
ΑΡΜΟΝΥ: Ελάτε, ελάτε μαζί μας. Αρκετά ταλαιπωρηθή

κατε. Εδώ θα είστε ασφαλής και λίγο ζεστό κρα
σί θα σας συνεφέρει.

(Η ΣΗΙΚΕΡ κάνει ένα βήμα. Καθώς περνάει τη δια- 
χωριστική γραμμή σκηνής πλατείας διστάζει, αγ
γίζει την αυλαία, όπως έκανε και στο Α ' Μέρος. 
Τελικά εγκαταλείπει τους δισταγμούς της και περ
νάει. Τη βάζουν να καθίσει και της προσφέρουν 
ένα ποτήρι κρασί. Η  ΖΑΓΚΑ της τρίβει τα χέρια.)



112 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ

ν α τ α ς α : Πώς νιώθετε τώρα;
ΣΗΙΚΕΡ: Καλύτερα, κάπως καλύτερα. Ευχαριστώ.
Σ/ΧΗΣ: Η καημένη η κοπέλα, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ.
ΜΑΡΙΟΣ: Μα τι γύρευε εκεί έξω;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η δουλειά της τέτοια. Ακουσα 

που μιλούσαν με το γιατρό. Κάτι ψάχνει να 
βρει...

ν α τ α ς α : Μα τι δουλειά είναι αυτή; Να βγει εκεί έξω 
χωρίς ομπρέλα... Πώς νιώθετε;

ΣΗΙΚΕΡ: Καλύτερα. Μα... τι είναι εδώ;
α ρ μ ο ν υ : Εδώ... ο καιρός ποτέ δε χαλάει. Εδώ είναι ο 

κήπος μας. Θυμάστε που σας είχα προσκαλέ- 
σει; Μα εσείς...

ΣΗΙΚΕΡ: Έπρεπε να το κάνω. Νόμιζα πως θα τα κατά- 
φερνα, όμως... Δεν μπορείτε να φανταστείτε 
πόσο οδυνηρό ήταν.

α ρ μ ο ν υ : Α, ναι, αυτός ο πόνος. (Παύση.) Τουλάχιστον 
είχατε μια εμπειρία.

ν α τ α ς α : Μα κι εσείς, πάλι, χωρίς ομπρέλα...
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γίνονται αυτά τα πράγματα; Ελάτε, 

σας έχουν φύγει μερικά κουμπιά. Θέλετε λίγη 
κλωστή και βελόνα;

ΣΗΙΚΕΡ: Κλωστή και βελόνα;
π α π α δ ο π ο υ λ ο ς : Ναι, πάντοτε κουβαλάω μαζί μου, ξέ

ρετε. Γιατί, να, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει κα
μιά φορά, εκεί που κάθεσαι να σκιστεί καμιά ρα
φή, ν' ανοίξει. (Της προσφέρει.)

ς η ικ ε ρ : Ευχαριστώ, αργότερα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.: Λίγο κρασί ακόμα;
ΣΗΙΚΕΡ: Ναι, λίγο ακόμα.

(Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ της γεμίζει το ποτήρι. Οι υπόλοι-
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ττοι την παρακολουθούν με στοργικό ύφος κα
θώς πίνει μια γουλιά.)

ιη ικ ε ρ : Είοαοτε... είοαοτε πολύ καλοί όλοι σας. (Μουρ- 
μουρητά και γελάκια.) Και ο κήπος σας είναι θαυ
μάσιος, δόκτωρ Αρμονυ.

ΑΡΜΟΝΥ: Βρίσκετε; Σχεδόν μόνος μου τον έφτιαξα. Αχ, 
εδώ θα περνάω τα μοναχικά μου απογεύματα 
από δω και μπρος. Κάνοντας μεγάλες βόλτες, 
χαζεύοντας τα λουλούδια και τα δέντρα. 

ςηικεΡ: Μόνος, γιατί;
ΑΡΜΟΝΥ: Γιατί οι φίλοι μου φεύγουν, δεσποινίς Σήικερ. 

Φεύγουν, μας αφήνουν. ΓΓ αυτό μαζευτήκαμε 
εδώ, να γιορτάσουμε την αναχώρησή τους και ν' 
αποχαιρετιστούμε.

ΣΗΙΚΕΡ: Και πού θα πάνε; Α, δεν ξέρετε τι είναι εκεί 
έξω!

ΝΑΤΑΣΑ: Εγώ, μια φορά, θα έχω και την ομπρέλα μου. 
Σ/ΧΗΣ: Αμα έχω το σπαθί μου δε φοβάμαι τίποτα, ό,τι 

και να 'ναι.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ πάντα κουβαλάω κλωστή και 

βελόνι καλού κακού. 
παραςκευας: Η πίστη, η πίστη θα μας δείξει το δρόμο.

(Μπαίνει μπροστά απ' τους άλλους, που τον 
ακολουθούν προς την πλατεία.)

ΖΑΓΚΑ: Εγώ θ ' ανοίξω  ένα  παλαιοπωλείο.
ΜΑΡΙΟΣ: Κι εγώ  μια εφημερίδα.

(.Βγαίνουν όλοι μαζί. Ακούγονται οι φωνές τους:)

- Και δε θα χαθούμε, ε;
- Ό χι, θα βλεπ όμαστε.
- Περάσαμε τόσα μαζί.
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- Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε ο ένας τον 
άλλον.
- Όλοι έχουμε ανάγκη από ένα στήριγμα...
- ...λίγη στοργή και ζεστασιά.
- Μα μήπως είναι παραμονή Χριστουγέννων 
απόψε;

α ρ μ ο ν υ  (προς τη ς η ικ ε ρ ): Τους είδατε, τους είδατε, 
λοιπόν; Είναι καλά! Είναι καλά!

ΣΗΙΚΕΡ: Είναι ανθρώπινοι, πολύ ανθρώπινοι. Μα εγώ 
είδα το πρόσωπο της νύχτας εκεί πέρα... 

α ρ μ ο ν υ : Ε, και λοιπόν;
ΣΗΙΚΕΡ: Ήταν απάνθρωπο. (Παύση.) Αν δεν έχεις δύ

ναμη αληθινή μέσα σου, δεν μπορείς να το πε
ράσεις.

ΑΡΜΟΝΥ: Αληθινή... Και τι είναι αληθινό; (Παύση.) Τέλος 
πάντων, δεν είναι δική μου δουλειά αυτό.

(Ένας ένας οι ασθενείς ξαναμπαίνουν.)

Σ/ΧΗΣ: Γιατρέ...
ΑΡΜΟΝΥ: Φίλοι μου! Μα πώς φεύγετε έτσι, χωρίς να μ' 

αποχαιρετίσετε; Α, μα καταλαβαίνω τον ενθου
σιασμό σας. ΓΓ αυτό μη νοιάζεστε για μένα. Πη
γαίνετε, πηγαίνετε, παιδιά μου, η καρδιά του πα
τέρα καταλαβαίνει, κι η μοναξιά δεν τον θλίβει σαν 
ξέρει πως τέλειωσε το έργο του όπως έπρεπε. 

ΜΑΡΙΟΣ: Μπαμπά...

(Κοιτάζονται όλοι τους με σημασία και γνέψουν 
προς τον ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ, εξουσιοδοτώντας τον 
να μιλήσει εκ μέρους τους.)

Σ/ΧΗΣ: Αποφασίσαμε... αποφασίσαμε να μη σας αφή- 
σουμε μόνο σας, θα... θα μας λείψετε. Έπειτα, εί
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ναι τόσο ωραία εδώ. Κάνει κρύο έξω. Αφήστε 
μας να μείνουμε. Θέλουμε να μείνουμε εδώ. 
(Παύση.) Έπειτα... έπειτα, όσα μας διηγήθηκε η 
δεσποινίς Σήικερ...

ΑΡΜΟΝΥ: Α, μα είναι τόσο συγκινητικό! (Ψάχνει να βρει 
λόγια.) Πώς... Τι όμορφο τέλος για όλους μας! 
Είναι πιο ωραίο κι απ' ό,τι φανταζόμουνα. Μα 
στ' αλήθεια θέλετε να μείνετε εδώ;

ΦΩΝΕΣ: Ναι, ναι, το  θέλουμε!
ΣΗΙΚΕΡ: Θα ήθελα κι εγώ να μείνω. Θέλω να ξεκουρα

στώ λίγο μετά απ' όσα πέρασα.
ΑΡΜΟΝΥ (της πιάνει το χέρι): Κι εσείς, δεσποινίς Σήι- 

κερ! Αυτό είναι θαυμάσιο. Αοιπόν, θα δείτε, θα 
δείτε τι ωραία που θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. 
Θα φροντίσω εγώ για όλα, θα φροντίσει ο μπα
μπάς. Εγώ δεν τα 'φτιαξα όλα; Εγώ θα πραγμα
τοποιήσω και κάθε επιθυμία σας και όνειρο. 
Ναι, μπορώ να τα κάνω όλα να είναι αληθινά. 
Τα πάντα μπορούν να γίνουν εδώ, σ' αυτόν το 
θαυμαστό κόσμο μας, τα πάντα!

ΖΑΓΚΑ: Να, εδώ, σε μια γωνιά, μπορώ να στήσω το 
παλαιοπωλείο μου.

ΜΑΡΙΟΣ: Κι εγώ θα μπορούσα να βγάζω την εφημερίδα 
μου;

ΑΡΜΟΝΥ: Μα φ υσικά , φυσικά.
ΣΗΙΚΕΡ: Θα σε βοηθήσω εγώ, Μάριε. Είμαι... ήμουν δη

μοσιογράφος.
ΑΡΜΟΝΥ: Βλέπετε; Βλέπετε τι ωραία μπορούν να τα

κτοποιηθούν όλα; Να γίνουν όπως θα έπρεπε 
να είναι, όπως τα ορίζουμε και τα θέλουμε εμείς, 
κι όχι όπως το θέλει μια μίζερη, ανάπηρη πραγ
ματικότητα.
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ΜΑΡΙΟΣ: Στο διάολο η πραγματικότητα!
ΑΡΜΟΝΥ: Μα πώς να στείλε ις στο διάολο κάτι που δεν 

υπάρχει; Έτσι κι αλλιώς...
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: ...ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΟΣΟ ΣΧΕΤΙΚΑ!

(Γελάνε, μερικοί χτυπάνε παλαμάκια.)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να φέρω και τη γυναίκα μου 
και τα παιδιά μου εδώ; Θα τους αρέσει, είμαι σί
γουρος.

ΑΡΜΟΝΥ: Μα φυσικά, φυσικά! Φέρτε όποιον κι ό,τι θέλε
τε. Ό,τι σημαντικό στηρίζει τη ζωή σας αξίζει να 
σωθεί. Φέρτε το εδώ, σ' αυτό τον κήπο, θα είναι 
ασφαλές και σίγουρο. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυ
νος εδώ, τίποτα δεν μπορεί να μας φέρει πόνο. 
Υπάρχει μόνο μια καλή δύναμη, ένας Θεός σπλα
χνικός για τα πλάσματά του, που προνοεί για όλα, 
για όλα... Ναι, υπάρχει πρόνοια ακόμα και για την 
περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά... Ακούστε, 
παιδιά μου, αυτή η σκηνή που βλέπετε... γίνεται 
αερόστατο! Ένα μεγάλο, πολύχρωμο αερόστατο, 
που, αν χρειαστεί, μπορεί να μας πάει μακριά, μα
κριά, σ' ένα άλλο μέρος το ίδιο θαυμαστό!

Σ/ΧΗΣ (συγκινημένος): Σας... σας ευχαριστώ. Εκ μέρους 
όλων μας, σας ευχαριστώ.

ΑΡΜΟΝΥ: Να μη μ' ευχαριστείτε. Εγώ, να, το μόνο που 
θέλω είναι να κάθομαι εδώ και να σας προσέχω 
στοργικά. Εμπρός, γιορτάστε! Χορέψτε! Ο εφιάλ
της πέρασε κι αρχίζει η γιορτή... κι εγώ θα φρο
ντίσω να κρατήσει για πάντα. Αυτό είναι το τέλος 
που ήθελα για σας!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Μισό λεπτό. Μπορεί να είναι ακόμα καλύ
τερο.
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ΑΡΜΟΝΥ: Ακόμα καλύτερο;
Υ  ^ £  ;

ΠΑΡίΑΔ©ί%θ¥ΑΘΣ: Για μένα και τη Νατάσα ναι. Μα θαρ
ρώ και για όλους μας, τώρα που οι καρδιές μας 
είναι ανοιχτές.

ΖΑΓΚΑ: Πείτε το, λοιπόν, αν είναι να χαρουμε πιο πολύ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Θα ήθελα, λοιπόν — θα θέλαμε —, να κά

νουμε ακόμα πιο γιορτινό αυτό το φινάλε, καλώ- 
ντας σας να γιορτάσουμε (πιάνει απ' το χέρι τη 
ΝΑΤΑΣΑ και την παρουσιάζει) μαζί μ' όλα τ' άλλα 
και το γάμο μας!

(Επιφωνήματα χαράς και έκπληξης. Αγκαλιές, 
φιλιά και συγχαρητήρια, «να ζήσετε», «να ζήσε- 
τε» κ.λπ.)

ΑΡΜΟΝΥ (σε ντελίριο ενθουσιασμού). Εμπρός, λοιπόν, 
φίλοι μου, χορέψτε, τραγουδήστε! Η ζωή μπο- 
ρεί να είναι τόσο ωραία, αρκεί να το αποφασί
σουμε. Μουσική παρακαλώ, μουσική τώρα!

(Ακούγεται η «Ωδή στη Χαρά» απ' την Ενάτη του 
Μπετόβεν. Όλοι στροβιλίζονται ξετρελαμένοι, 
χρωματιστές κορδέλες και χαρτάκια πέφτουν 
από ψηλά. Ο  ΑΡΜΟΝΥ αποσύρεται διακριτικά σε 
μια πολυθρόνα. Γεμίζει το ποτήρι του. Σε λίγο τον 
πλησιάζει η ΣΗΙΚΕΡ, ξαναμμένη απ' το χορό.)

ΙΗΙΚΕΡ: Ελάτε, ελάτε να χορέψετε μαζί μου. Γιατί κα
θόσαστε εδώ;

ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, θα έρθω, τώρα, έρχομαι, σε λίγο.
ΣΗΙΚΕΡ: Μα... μα κλαίτε; (Τον χαϊδεύει στο πρόσωπο.) 

Δάκρυα τρέχουν απ' τα μάτια σας.
ΑΡΜΟΝΥ: Α, δεν είναι τίποτα, μη δίνετε σημασία.
ΣΗΙΚΕΡ: Μα πώς... Μια τέτοια στιγμή;
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ΑΡΜΟΝΥ: Θέλετε να ξέρετε, λοιπόν; Θυμήθηκα... θυμή
θηκα εκείνον το φίλο μου...

ΣΗΙΚΕΡ: ...Που είχε χάσει τη γυναίκα του;
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι... είναι περίεργο, μα θα ήθελα να ήταν 

μαζί μας.
ΣΗΙΚΕΡ: Γιατί στενοχωριέστε γΓ αυτόν; Κάπου ωραία 

θα είναι κι αυτός τώρα. Εσείς ο ίδιος δε μου 'πά
τε πως τον είχατε θεραπεύσει; Του είχατε δώσει 
πάλι το κουράγιο για τη δουλειά του, για τη 
ζωή.

ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, βέβαια, μα δεν εννοώ... (Παύση.) Τέλος 
πάντων, ίσως έχετε δίκιο, μια τέτοια στιγμή...

ΣΗΙΚΕΡ: Είδατε λοιπόν που έχω κι εγώ καμιά φορά δί
κιο;... Αν και υπήρξα τόσο άδικη μαζί σας.

ΑΡΜΟΝΥ (χαϊδεύει τα μαλλιά της): Σε παρακαλώ .
ΣΗΙΚΕΡ: Τόσο ανόητα σκληρή... μόνον από ένα πείσμα. 

Μα γιατί να είμαστε έτσι;
α ρ μ ο ν υ : Έλα τώρα, Εύα, τελείωσε, δεν το βλέπεις κι 

εσύ; Τελειώνει... (Δείχνει τριγύρω τη γιορτή.)
ς η ικ ε ρ  (συνεχίζοντας): ...Ενώ η αλήθεια είναι πως σας 

είχα συμπαθήσει.
α ρ μ ο ν υ : Κι εγώ... Κι είναι παράξενο μάλιστα. Το ξέρεις 

ότι της μοιάζεις;
ΣΗΙΚΕΡ: Ποιας;
ΑΡΜΟΝΥ: Της γυναίκας του φίλου μου που σου έλεγα.
ΣΗΙΚΕΡ: Ήταν... ήταν ωραία αυτή η γυναίκα;
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι, πολύ. (Παύση.) Κι εσύ ακόμα περισσό

τερο.

(Η ς η ικ ε ρ  χαμογελάει. Σκύβει πιο κοντά. Ο  α ρ μ ο 
ν υ  τη φιλάει.)

ς η ικ ε ρ : Όλα είναι ωραία σήμερα, όλα, χάρη σ' εσένα.
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Έλα, πάμε κι εμείς μαζί με τους άλλους.

(Τον παρασέρνει να χορέψουν. Η μουσική δυνα
μώνει. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται. Χρωματιστές 
κορδέλες και κομφετί. Η αυλαία κλείνει αργά αρ
γά. Βλέπουμε τώρα πια μόνο την κλειστή αυλαία 
κι ακούμε πιο σιγανά τη μουσική και τις χαρού
μενες φωνές. Χειροκροτήματα, μερικοί θεατές 
σηκώνονται να φύγουν. Ξαφνικά, μέσα στο ημί
φως ξεπετάγεται μια σκιά που τρεκλίζει. Είναι ο 
ΒΟΪΝΤ. Εμφανώς μεθυσμένος. Από την τσέπη του 
εξέχει ένα μπουκάλι ποτό.)

β ο ϊν τ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό, δεν τελειώσαμε ακό
μα! (Παύση.) Αναρωτηθήκατε ποτέ πού πηγαί
νουν οι ήρωες όταν η ιστορία τελειώνει; Όλα 
αυτά τα ευτυχισμένα ζευγάρια, οι γαλάζιοι πρί
γκιπες κι οι ευαίσθητες δεσποινίδες;... Πού πά
νε; Τι κάνουν; (Παύση.) Έχω μια θεωρία γι' αυ
τό. Επιτρέψτε μου να την αναπτύξω. (Με συνω
μοτικότητα:) Νομίζω ότι πηγαίνουν στην τουα
λέτα! (Λόξιγκας.) Γιατί νομίζετε ότι χάνονται 
έτσι βιαστικά στο βάθος ενός ηλιοβασιλέματος; 
Γιατί έχουν σφίξιμο, κυρίες και κύριοι, μάλι
στα!... Αυτά όμως δε μας τα δείχνουν. Ποτέ δεν 
πρόκειται να μας τους δείξουν να καθαρίζουν 
κρεμμύδια, για παράδειγμα, και αποσιωπούν το 
γεγονός ότι μερικοί απ' αυτούς έχουν αιμορ
ροΐδες. Ή  τα προσπερνούν με μια απλή αναφο
ρά, «Έβγαλε και καθάρισε τα κρεμμύδια για το 
φαγητό», και, ζαπ, προχωρούν σε κάτι άλλο 
που να έχει μεγαλύτερη σημασία. Κάτι πιο βαθύ 
και ουσιαστικό, που για χάρη του αξίζει να υπο-
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στείς την πλήξη του να καθαρίζεις λαχανικά ή 
την αναγκαιότητα του καμπινέ. Κι εγώ λέω: Αν 
δεν υπάρχει; Αν αυτό είναι μόνο κι αυτό είναι 
όλο; Ξέρω, ξέρω τι θα μου πείτε... Εντελώς ανα
ξιοπρεπές! (Πίνει μια γουλιά. Ρέψιμο.) Α, τέλος 
πάντων, τι σημασία έχει έτσι κι αλλιώς... (Παύ
ση. Ξύνει το μέτωπό του.) Λέγαμε, λοιπόν... τι 
κάνουν μετά οι ήρωες; Θα σας προσφέρω, λοι
πόν, τώρα εγώ εδώ την ευκαιρία να δείτε τι γί
νεται μετά... μετά, όταν όλα έχουν τελειώσει. 
(Κάνει νόημα.) Ακολουθήστε με...

(Βγάζει πάλι το μικρό μπουκάλι απ' την τσέπη 
του και πίνει. Το πετάει μακριά και σπάει. Με μια 
κίνηση κατεβάζει ολόκληρο το παραπέτασμα, 
που γκρεμίζεται κάτω. Η μουσική ξεχύνεται εκ- 
κωφαντική και το θέαμα είναι πανηγυρικό. 
Καθώς η γιορτή συνεχίζεται, ο ΑΡΜΟΝΥ έχει φτά- 
σει πια στην αποθέωσή του. Καθισμένος σε μια 
πολυθρόνα στο μέσο της σκηνής υψώνεται αρ
γά, εκτελώντας πάλι το τρικ της ανάληψης. Κου
νάει καλόβολα το κεφάλι του δεξιά αριστερά, 
καθώς οι πολύχρωμες κορδέλες και τα μπαλό
νια πέφτουν γύρω του, οι προβολείς χορεύουν 
τρελά, κι ο ίδιος χαιρετάει χαμογελώντας από 
κει ψηλά τους υπόλοιπους, που πράγματι σαν 
πιστοί άγγελοι τον αποθεώνουν. Για μια στιγμή 
κανείς δεν παίρνει είδηση την παρουσία του 
ΒΟΪΝΤ και το σκίσιμο του παραπετάσματος της 
αυλαίας. Ο  ΑΡΜΟΝΥ το  αντιλαμβάνεται πρώτος. 
Μένει αποσβολωμένος. Η μουσική σταματάει. 
Όλοι γυρίζουν και κοιτούν προς τον ΒΟΪΝΤ μέσα 
σε νεκρική σιγή.)



ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ!. 121

α ρ μ ο ν υ : ...Βόιντ! Δεν... δεν προβλέπεται.
ΒΟΪΝΤ: Το ξέρω. Το ίδιο και η πραγματικότητα.
ΑΡΜΟΝΥ (με το μοχλό κατεβάζει την πολυθρόνα): Είστε 

απρόσκλητος.
ΒΟΪΝΤ: Γιατί; Εγώ δεν έχω θέση σ' αυτή τη γιορτή της 

νίκης του Καλού; Γιατί;
ΑΡΜΟΝΥ: Όχι. Για τον κυνισμό και την ειρωνεία σας 

δεν υπάρχει χώρος εδώ. Η δική σας θέση είναι...
ΒΟΪΝΤ: Ξέρω, κάτω στο υπόγειο. Όμως είμαι κι εγώ 

ένας άνθρωπος με πίστη, ιδέες κι όνειρα, για
τρέ. Να, αν μ' αφήνατε, εδώ, σε μια γωνιά, θα 
έφτιαχνα κι εγώ... θα έφτιαχνα ένα... κρεοπω
λείο!

ν α τ α ςα : Κρεοπωλείο!;
ΒΟΪΝΤ: Ναι, μικρή μου. Και θα πουλούσε σπλάχνα, 

εντόσθια, πατσές. Πώς σας φαίνεται;
ΝΑΤΑΣΑ: Αηδιαστικό. Εξάλλου εμείς δεν τρώμε κρέας.
ΒΟΪΝΤ: Αλήθεια, γιατί άραγε; (Παύση.) Μα... μα, μη 

μου πείτε πως σας χάλασα το πάρτι. Τι ησυχία 
είναι αυτή; Τι έγινε η μουσική; Εμπρός, δεσποινίς 
Νατάσα, παίξτε μας κάτι με το βιολί σας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Αφήστε την ήσυχη!
ΒΟΪΝΤ: Μα δεν είπα τίποτα κακό. Ή  μήπως... στην 

πραγματικότητα δεν ξέρει να παίζει;
ΝΑΤΑΣΑ: Και βέβαια ξέρω.
ΒΟΪΝΤ: Ε, τότε γιατί ν' ακούμε τους δίσκους του δόκτο- 

ρα, αφού μπορούμε να έχουμε ζωντανή, αληθι
νή μουσική; Αντε, λοιπόν.

(Η ΝΑΤΑΣΑ μένει ακίνητη σαν άγαλμα, όπως και 
όλοι οι υπόλοιποι. Αμηχανία.)

ΒΟΪΝΤ: Α, κατάλαβα. Δεν... προβλέπεται.
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ΜΑΡΙΟΣ: Τι θέλετε να πείτε; Μπορούμε να έχουμε επι
λογή και...

β ο ϊν τ : Ε, ας το αποδείξει, λοιπόν! Εγώ λέω πως δεν εί
ναι γραμμένο στο μέρος της να παίξει βιολί. 
Κάνει μόνο ό,τι της έχει οριστεί να κάνει. Η αλή
θεια είναι πως δεν ξέρει να παίζει. Στην πραγ
ματικότητα δεν ξέρει τίποτα, γιατί δεν υπάρχει 
στην πραγματικότητα. Είναι μόνον ένας ρόλος, 
μια μαριονέτα! (Τονίζει την τελευταία λέξη κο
ροϊδευτικά, με την ιταλική της εκφορά.)

ν α τ α ςα  (γελάει): Είσαι γελασμένος. (Βγάζει το βιολί και 
το δοξάρι από τη θήκη.) Αν θέλω, παίζω, κι αν 
πάλι δε θέλω, όχι.

ΒΟΪΝΤ: Τότε πολύ ευγενικά σας το ζητώ. Θα θέλατε να 
παίξετε ένα βαλς για μένα;

ν α τ α ς α : Πολύ ευχαρίστως. Ποιο βαλς επιθυμείτε ν' 
ακούσετε;

ΒΟΪΝΤ: Το αφήνω στην επιλογή σας, που λέτε ότι έχετε.

(Η ν α τ α ς α  χαμογελάει υπεροπτικά. Παίρνει θέση, 
έτοιμη να παίξει. Φέρνει το δοξάρι πάνω στις 
χορδές. Ξαφνικά ακούγεται ένα βογκητό και ο 
α ρ μ ο ν υ  παραπαίει.)

ζ α γκ α : Μα τι πάθατε;

(Ο α ρ μ ο ν υ  πιάνει το στήθος του. Δείχνει να δυ
σκολεύεται να αναπνεύσει. )

Σ/ΧΗΣ: Λίγο νερό, κάποιος να  φέρει λίγο νερό.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: "Ενα γιατρό, φωνάξτε το γιατρό!
π α ρα ς κ ευ α ς : Μα αυτός είναι ο γιατρός!
ΜΑΡΙΟΣ: Ανοίξτε του το πουκάμισο.



ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ!.. 1

(.Μαζεύονται όλοι γύρω από τον α ρ μ ο ν υ  κ 
προσπαθούν να τον συνεφέρουν. Η ν α τ α ςα  αφ 
νει το βιολί της και πάει κι αυτή να δει τι συμβο 
νει. Ο  β ο ϊν τ  χαμογελάει.)

βοϊντ: Ελάτε, ελάτε, κύριε συνάδελφε, σύνελθετε, 
σύμβασή σας δεν κινδυνεύει. Έκανα μόνο έν( 
αστείο, μα εσείς... μελοδραματικός όπως πάντα 
(.Πλησιάζει τη ςηικερ.) Α, κ ι ο  μικρός εξερευνητή« 
μας... Κι εσείς εδώ;

ΣΗΙΚΕΡ {αμήχανα): Ν,.,ναι.
ΒΟΪΝΤ: Είδατε; Ακόμα και για σας υπήρχε θέση σ' αυτή 

τη γιορτή.
ΣΗΙΚΕΡ: Γιατί όχι; Εγώ δεν είμαι προκατειλημμένη.
ΒΟΪΝΤ: Ούτε και δημοσιογράφος όμως πια.
ΣΗΙΚΕΡ: Και βε'βαια είμαι. Πώς σας ήρθε αυτό;
ΒΟΪΝΤ: Σοβαρά, συνεχίζετε ακόμα τη μεγάλη σας έρευ

να;... Για την τελική δημοσιογραφική επιτυχία; 
Δε μου φαίνεστε πάντως να προσπαθείτε τόσο 
πολύ πια.

ΣΗΙΚΕΡ: Και πώ ς σας φαίνομαι, δηλαδή;
ΒΟΪΝΤ: Σαν ένα ακόμα εξωτικό ψάρι σ' αυτό το παρα

νοϊκό ενυδρείο. 'Εγινες κιόλας μέρος της ίδιας 
της σύμβασης που ήθελες να ξετινάξεις!

ΣΗΙΚΕΡ: Ω, μα γιατί θα πρέπει να τα τινάζουμε όλα 
στον αέρα; Ξέρετε τι είναι εκεί έξω;

ΒΟΪΝΤ: Απ ό κει έρχομαι.
ΣΗΙΚΕΡ: Λοιπόν... έψαχνα σαν τρελή. Παντού έρημος. 

Δεν υπάρχει καμιά διέξοδος.
ΒΟΪΝΤ: Κι όμως, υπάρχει μια έ ξοδος ,  Εύα. Μία και 

μοναδική. (Πλησιάζει πάλι το πρόσωπό του στο 
δικό της, με τον ίδιο τρόπο όπως και στο Α ' Μέ
ρος, σαν να πρόκειται να τη φιλήσει.)
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ς η ικ ε ρ : Ίσως. Όμως κουράζεται κανείς κάποτε.
ΒΟΪΝΤ: ...Και πάντα θα υπάρχει ένα παρήγορο παρα

μύθι για όλους εκείνους που κουράστηκαν. (Παύ
ση.) Που ευνουχίστηκαν!

ς η ικ ε ρ  (τραβιέται): Δεν είμαι κάτι τέτοιο.
ΒΟΪΝΤ: Απόδειξέ το.
ς η ικ ε ρ : Μα τι μανία έχεις να βάζεις τους ανθρώπους 

να αποδεικνύουν πράγματα όλη την ώρα;
ΒΟΪΝΤ: Πλήττω, μικρή μου, απλώς πλήττω.
ΣΗΙΚΕΡ: Ε, λοιπόν, εγώ καθόλου. Περνούσαμε πολύ 

ωραία εδώ, μέχρι που...
ΒΟΪΝΤ: Σκατά! Κοιμάστε κι ονειρεύεστε, κοιμάστε κι ονει

ρεύεστε συνέχεια, αυτό κάνετε μόνο. Κι εσύ ανά- 
μεσά τους να παριστάνεις την ωραία κοιμωμένη.

ΣΗΙΚΕΡ: Κι εσύ τι κάνεις; Το γαλάζιο πρίγκιπα μήπως, 
που ήρθε να με ξυπνήσει;

ΒΟΪΝΤ: Ναι. Και θα το κάνω!

(Την αρπάζει και τη φιλάει άγρια, παθιασμένα. 
Όταν την αφήνει, η ΣΗΙΚΕΡ τα έχει χαμένα, δεί
χνει ζαλισμένη.)

ΒΟΪΝΤ: ...Υπάρχουν και μαύροι πρίγκιπες!
ΑΡΜΟΝΥ (που έχει συνελθεί και ξεπροβάλλει μέσα από 

τον κύκλο των ασθενών του): Τι τρέχει; Βόιντ, τι 
κάνεις εκεί; Εύα... γλυκιά μου, αυτό το κτήνος...

(Προσπαθεί να της πιάσει τα χέρια.)

ΣΗΙΚΕΡ: Άφησέ με! (Ξεσπάει σε λυγμούς και βγαίνει 
τρέχοντας.)

ΑΡΜΟΝΥ: Κτήνος! Θα διατάξω να σε δέσουνε.
ΒΟΪΝΤ: Νομίζεις ακόμα ότι μπορείς να διευθύνεις εδώ 

μέσα;
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(.Παίρνει ένα μήλο από κάποιο δίσκο και το δα
γκώνει. )

ΑΡΜΟΝΥ: Δε θ' αφήσω πάντως να κάνεις κουμάντο 
εσύ.

ΒΟΪΝΤ: Θα το δούμε, κύριε συνάδελφε, θα το δούμε.
ΑΡΜΟΝΥ: Τολμάς;! Θα το πληρώσεις, κάθαρμα!
ΒΟΪΝΤ: Ορίστε λόγια μεγάλων ανθρωπιστών.
ΝΑΤΑΣΑ: Αχ, Θεέ μου, θα μονομαχήσουν! Θα μονομα

χήσουν!
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πηγαίνετε, κύριε, αδειάστε μας τη 

γωνιά.
ΒΟΪΝΤ: Πρόσεξε, Παπαδόπουλε, σου ξηλώθηκαν δυο 

κουμπιά...
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς; (Ψαχουλεύεται έκπληκτος.)
ΒΟΪΝΤ: ...και φαίνεται το  δέρμα  σου απ ό μέσα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το δέρμα μου φαίνετ... Και τι έχει το 

δέρμα μου, δηλαδή;
ΒΟΪΝΤ: Είναι πράσινο σαν του βατράχου, με μεγάλες 

φολίδες! Να τι έχει, όλοι το ξέρουν, όλοι!
π α π α δ ο π ο υ λ ο ς  (ουρλιάζει): Σκασμόοος!
ΒΟΪΝΤ: ...Όμως υποκρίνονται ότι δεν το ξέρουν. Όπως 

κάνουν ότι δεν ξέρουν κι ένα σωρό άλλα. 
(Παύση.) Μα εγώ ξέρω... Κι αυτή η γνώση...

ΑΡΜΟΝΥ: Αυτή η γνώση δε σου δίνει κανένα δικαίωμα, 
Βόιντ!

ΒΟΪΝΤ: ...Με κάνει κι εμένα ένα μικρό θεό, Αρμονυ.
ΑΡΜΟΝΥ: Βλακείες, κανείς δεν πιστεύει σ' εσένα.
ΒΟΪΝΤ: Μα εγώ δε ζητάω πίστη, όπως εσύ. Βλέπεις... 

εγώ δεν έχω ιδανικά να προσφέρω για πατερί
τσες... Κι ούτε πλασάρω κάποια επίφαση με
τριότητας για μια ζωή ανυπόφορη.

ΑΡΜΟΝΥ: Η ζωή δεν είναι ανυπόφορη, Βόιντ, παρά μό
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νο για τους καταδικασμένους σαν εσένα. Κι αυ
τό που ονομάζεις μετριότητα είναι μια λεπτή 
ισορροπία, μια αρμονία εύθραυστη, που δε θα 
την καταλάβεις ποτέ σου. Γι' αυτό φύγε, γύρνα 
πίσω εκεί που ανήκεις.

ΖΑΓΚΑ: Ναι, αφήστε μας ήσυχους.
β ο ϊν τ : Να σας αφήσω ήσυχους στον κόσμο σας, κυρία 

Ζαγκά; Στις μικρές ασήμαντες συλλογές και στις 
φθηνές αντίκες σας;

ΖΑΓΚΑ: Δεν είναι φθηνές!
ΒΟΪΝΤ: Είναι ένα μάτσο σκουπίδια. Ακούστε με, ξέρω 

τι σας λέω. Έχω μαζέψει από δαύτα ένα σωρό 
κάτω στο υπόγειό μου. Μου τα πετούσαν στο 
κεφάλι οι άνθρωποι που έμεναν από πάνω, 
κλεισμένοι στα μεγάλα, στέρεα σπίτια τους. 
Μόλις με έβλεπαν να ξεμυτίζω, μου πετούσαν 
απ' τα μπαλκόνια τους ό,τι δεν ήθελαν να βλέ
πουν και να θυμούνται. Ό,τι θαρρούσαν πως 
τους ήταν άχρηστο, να, μου το πετούσαν εδώ, 
κατακέφαλα, και μου φώναζαν να ξαναμπώ 
στην τρύπα μου, «εκεί που ανήκω», «για μένα 
δεν υπήρχε θέση». Έτσι που λέτε, κυρία Ζαγκά, 
μάζεψα κι εγώ τις δικές μου συλλογές. Θα σας 
προσκαλούσα να κατέβετε καμιά φορά μαζί 
μου να σας τις έδειχνα, μα φοβάμαι πως δε θα 
τις βρίσκατε και πολύ του γούστου σας. Βλέπε
τε... δεν υπάρχει τίποτα το εκλεπτυσμένο σ' 
όλα αυτά.

ΖΑΓΚΑ: Γενικά δεν υπάρχει τίποτα το εκλεπτυσμένο σ' 
εσάς. Οι τρόποι σας...

ΒΟΪΝΤ: Οι τρόποι μου! Σας μιλάω για κάτι πιο περί
πλοκο απ' τους κανόνες καλής συμπεριφοράς.
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ζαγκα: Ό,τι και να 'ναι, δε βλάπτει να κρατάμε μερι
κούς κανόνες.

βοϊντ: Φυσικά. Οι κανόνες, οι συμβάσεις! Σαν να λε'με, 
οι κανόνες του σωστού θεάτρου, η λετττή τέχνη 
της υποκρισίας... Μα πίσω απ' αυτήν τι προ
σπαθείτε να κρύψετε, τέλος πάντων; Τι είναι 
αυτό που πασχίζετε να εξευγενίσετε μέσα απ' 
όλες αυτές τις γλυκερές ιστορίες του Λρμονυ με 
τις σπουδαίες ιδέες και τα αισθήματα; Τις φαν
φάρες και τα μεγάλα λόγια;

ΖΑΓΚΑ: Έχετε έμμονες ιδέες. Κανείς εδώ δεν προσπαθεί 
να κρύψει τίποτα.

ΒΟΪΝΤ (συνεχίζει): ...Τη μοναξιά σας; Το φόβο για το 
θάνατο, την τρέλα; (Παύση.) Μα δεν το βλέπετε 
πως έτσι φτάνετε στη χειρότερη τρέλα;... Να 
υ π ο κ ρ ί ν ε σ α ι  π ω ς  υπάρχεις ! . . . ;

π α π α δ ο π ο υ λ ο ς : Κι εσύ, που λες ότι είσαι πραγματι
κός, τι καταλαβαίνεις;

ΒΟΪΝΤ: Πολύ καλή ερώτηση! (Σκέφτεται.) Μμμ... η επό
μενη ερώτηση, παρακαλώ;

(Μπαίνει η ΣΗΙΚΕΡ.)

ΑΡΜΟΝΥ (πιάνοντάς την από τα χέρια): Είσαι καλύτερα 
τώρα;

ΣΗΙΚΕΡ: Ναι, σε παρακαλώ...
ΑΡΜΟΝΥ: Έλα, χαμογέλασέ μου. (Της χαϊδεύει το πρό

σωπο. )
ΣΗΙΚΕΡ: Λφησέ με, σου λέω. (Τραβιέται.) Τα χέρια σου 

είναι απαλά και περιποιημένα. Το δέρμα σου εί
ναι απαλό και μυρίζει ροδόνερο.

(Στέκεται μπροστά στον ΒΟΪΝΤ.)
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ΣΗΙΚΕΡ: Όμως, όταν εσύ με φίλησες, ένιωσα μέσα μου 
την κοφτερή λάμψη των αστεριών και την πα
γωνιά της νύχτας. Μια μαύρη καταπακτή ανοί
χτηκε μπροστά μου και κάτι αναδεύεται εκεί μέ
σα. Θέλω να το βρω, να μ' αγκαλιάσει όπως μ' 
αγκάλιασες εσύ, κι ας γίνω κομμάτια. Γιατί 
ακούω την έρημο να φωνάζει τ' όνομά μου και 
θέλω να της δοθώ, όπως δίνεται μια γυναίκα, μια 
αληθινή γυναίκα, σ' έναν αληθινό άντρα που έρ
χεται πέρα από το σκοτάδι... Και το μόνο που με 
νοιάζει τώρα είναι η Αλήθεια! (Παίρνει το μήλο 
από το χέρι του ΒΟΪΝΤ και το δαγκώνει με ηδονή.)

α ρ μ ο ν υ : Εύα, τι έπαθες;
ΣΗΙΚΕΡ: Βαρέθηκα αυτή την κωμωδία! Πώς με ξεγέλα

σες έτσι; Εγώ που πάντα... εγώ που...
ΑΡΜΟΝΥ: Εσύ που, εσύ που!... Εσύ που θέλησες να ξε

γελαστείς, στο κάτω κάτω. Εσύ που φοβήθηκες, 
που λύγισες, γιατί είσαι άνθρωπος κι εσύ, θνη
τή, αδύναμη, τι νομίζεις.

ΣΗΙΚΕΡ: Ακριβώς, άνθρωπος! Είμαι άνθρωπος, κι όχι...
ΒΟΪΝΤ: Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο!...
ΣΗΙΚΕΡ: ...Κι εσύ πήγες να με κάνεις άλλο ένα νούμερο 

στο τσίρκο σου.
α ρ μ ο ν υ : Εγώ; Ω, Εύα, αν ήξερες τι θέση είχα εγώ για 

σένα.
ΣΗΙΚΕΡ: Πού; Κάπου πάνω από τα σύννεφα. Οι άν

θρωποι όμως είναι εδώ κάτω, στη γη, κι όσο κι 
αν αυτό δεν είναι ευχάριστο, θα πρέπει να το 
δεχτούνε.

ΑΡΜΟΝΥ: Μα γιατί; Γιατί; Μπορούμε να φανταστούμε 
ότι... να υποθέσουμε έστω...

ΣΗΙΚΕΡ: Τι να φανταστούμε; Οτιδήποτε άλλο εκτός
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απ' την Αλήθεια; Λυπάμαι, μόνον αυτή μ' ενδια
φέρει.

ΒΟΪΝΤ: Όποια κι αν είναι;
ΣΗΙΚΕΡ: Ναι, Βόιντ. Είμαι δημοσιογράφος.
ΒΟΪΝΤ: Δεν κάνεις όμως ερωτήσεις πια.
ςη ικερ: Τι θέλεις; (Βγάζει ξανά το σημειωματάριο και 

το χρυσό στιλό.)
ΒΟΪΝΤ: Κάνε την ερώτηση.
ΑΡΜΟΝΥ: Ποια ερώτηση; Τι...;
ΒΟΪΝΤ: Θέλεις την Αλήθεια; Όλη την Αλήθεια; Κάνε την 

ερώτηση!
α ρμ ο ν υ : Σταματήστε!
ςηικερ (αποφασιστικά): Τι είναι...
Σ/ΧΗΣ: Γιατρέ, σταματήστε τους!

(Ο ς υ ν τ α γμ α τ α ρ χ η ς  ταραγμένος όπως και όλοι οι 
υπόλοιποι. Ο  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τρέμει και βγάζει 
υπόκωφα μσυγκρητά. Όλοι, μαζεμένοι σε μια 
γωνιά, παρακολουθούν.)

ΒΟΪΝΤ: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.' Η εξουσία του εί
ναι χάρτινη σαν τους ρόλους σας! (Προς τη 
ΣΗΙΚΕΡ:) Εμπρός, ρωτήστε με.

ιη ικερ: Τι είναι αυτό που όλοι...
ΑΡΜΟΝΥ: Τι πάτε να κάνετε; Είστε τρελοί και οι δύο!
ΒΟΪΝΤ: Ρώτησέ με, Εύα. "Εχω την απάντηση σ' αυτό 

που ψάχνεις. Μη φοβάσαι, ξ έρ ω την έξοδο, 
την πραγματική έξοδο. Θα σε βγάλω απ' αυτή 
την έρημο, θα φύγουμε μαζί!

ΣΗΙΚΕΡ (τώρα πια φωνάζει): ...Αυτό που όλοι οι άλλοι 
έχουν ξεχάσει...

αρμονυ: Δεν... δεν προβλέπεται, σας λέω.
ΒΟΪΝΤ: Κάνε την ερώτηση!



130 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ

ς η ικ ε ρ : ...Αυτό που όλοι έχουν ξεχάσει κι εσύ το θυμά
σαι;!

ΒΟΪΝΤ (εκρήγνυται θριαμβευτικά)·. Χααα! Και γιατί δεν 
τρώμε κρέας!;

(.Ανεβαίνει πάνω σ' ένα τραπέζι. Απόλυτη σιωπή. 
Όλοι έχουν μαρμαρώσει. Μια πνοή ψυχρού αέ
ρα σαν πριν από καταιγίδα διαπερνάει τον 
κήπο.)

ΑΡΜΟΝΥ: Τι... Τι θες να πεις;
ΒΟΪΝΤ: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση: Γιατί δεν τρώμε 

κρέας; Το σκέφτηκε κανείς αυτό ποτέ; Όχι βέ
βαια, χάθηκε κι αυτό μαζί με κάθε άλλη ανάμνη
ση από εκείνο το ταξίδι.

ΝΑΤΑΣΑ: Εγώ... εγώ θυμάμαι μόνο ότι έβρεχε.
ΒΟΪΝΤ: Ναι, κάποιος κεραυνός, και βρεθήκαμε σ' εκείνη 

την ερημιά. Η σύγκρουση ήταν τρομερή. Μερικά 
κορμιά πετάχτηκαν μέχρι εκατό μέτρα μακριά. (Η 
ς η ικ ε ρ  αρχίζει να κρατά σημειώσεις.) Όσοι δε 
σκοτώθηκαν αμέσως μέχρι το πρωί πέθαναν κι 
αυτοί. Τους άκουγα να ουρλιάζουν και να παρα
μιλούνε καθώς ένιωθαν το θάνατο να έρχεται 
από πάνω τους. (Παίζει. Όλη η σκηνή είναι πια 
δική του, πηγαίνει πέρα δώθε.) «Όχι, όχι, δε θέ
λω. Τι κάνεις από πάνω μου; Φύγε, δε σε φώναξα 
εγώ. Τι δουλειά έχω εγώ μαζί σου; Επειδή αιμορ- 
ραγώ; Είμαι μια χαρά εγώ, δεν έχω τίποτα, χα! 
Να, σε λίγο θα σηκωθώ, θα γυρίσω πίσω στη 
δουλειά μου, στους δικούς μου, που μ' αγαπάνε 
και με σκέφτονται και...» (Κάνει πως ακούει.) «Τι 
πάει να πει με τι πόδια θα σηκωθώ; Με τα δικά 
μου πό... Αααα! Τα πόδια μου! Τα πόδια μου! Δώ
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σε μου πίσω τα πόδια μου.» (Ακούει πάλι). «Τι εν
νοείς τι τα θέλω; Τα θέλω, είναι δικά μου, ανέκα
θεν ήταν δικά μου, τι σε νοιάζει εσένα;» (Παύση.) 
«Ακου... άκου, μπορούμε να συμφωνήσουμε, αν 
θέλεις: Πάρε τα πόδια μου κι άσε με ήσυχο τον 
υπόλοιπο, ε; Πώς σου φαίνεται;» {Ακούει.) «Μα 
γιατί; Γιατί πρέπει να πεθάνω;» (Ακούει ξανά.) 
«Τι; Αν σκέφτηκα γιατί πρέπει να ζήσω; Χα, άκου 
ερώτηση! Γιατί... επειδή έχω ένα σωρό πράγμα
τα να κάνω, σημαντικά πράγματα. Δεν είναι και 
καμιά τυχαία η ζωή μου εμένα, έτσι; Γιατί να μεί
νουν όλα στη μέση, επειδή εσένα σου 'ρθε τώρα 
στα καλά καθούμενα να... Πώς; Δεν είναι αυτή η 
σωστή απάντηση; Λέω ψέματα; Μισό λεπτό, μι
σό... έχω μια καλύτερη, μια πιο αξιοπρεπή απά
ντηση.» (Παύση.) «Ε... να, τώρα, μη βιάζεσαι, μισό 
λεπτό... Όχι, μη! Μια ερώτηση ακόμα, μια ευκαι
ρία ακόμα, σε παρακαλώ... Τι πάει να πει είχα 
την ευκαιρία ολόκληρη ζωή για ν' απαντήσω; Δεν 
είναι σωστό αυτό, δεν... Όχιιιι!!! Μ η η η!!!»

(Πέφτει κάτω παρασύροντας ένα τραπέζι με τα 
σερβίτσια και μερικές καρέκλες και μένει ακίνη
τος, κάνοντας τον νεκρό. Όλοι τον κοιτάζουν 
αποσβολωμένοι.)

π α ρα ςκευα ς : Τι φοβερή ακαταστασία...
α ρμ ο ν υ : Μα τι σαχλαμάρες είναι αυτές!
ΒΟΪΝΤ (όπως είναι πεσμένος ανασηκώνει το κεφάλι): 

Σαχλαμάρες; Δε σας άρεσε; Νατάσα, δε σας 
άρεσε;

ΝΑΤΑΣΑ: Ν...ναι... πώς...
ΒΟΪΝΤ (σηκώνεται): Γιατί δε χειροκροτάτε, λοιπόν; Χει
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ροκροτήστε και για μένα!... Ή  μήπως όλα αυτά 
είναι πολύ χοντροκομμένα για το θέατρο του 
γούστου σας; Προτιμάτε, φαντάζομαι, το δικό 
σας, όπου όλα είναι αρμονικά και... (κοιτάζει τη 
ΖΑΓΚΑ) εκλεπτυσμένα.

(.Αδειάζει ένα ποτήρι κρασί.)

ΒΟΪΝΤ: Ας είναι... Την άλλη μέρα μαζευτήκαμε όσοι είχα
με γλιτώσει και άρχισε ο αγώνας για την επιβίω
ση. Τη μέρα μας έψηνε ο ήλιος και το βράδυ πα
γώναμε από το κρύο. Κανένα ίχνος ζωής μέχρι 
εκεί που έφτανε το μάτι. Μόνο τα όρνια κατέβαι
ναν, για να φάνε τα πτώματα, κι αυτό ήταν το 
μόνο καλό, γιατί το έδαφος ήταν τόσο βραχώδες, 
που δεν μπορούσαμε να θάψουμε κανέναν. Είχα
με βέβαια αρκετό νερό από τις προμήθειες του 
αεροπλάνου. Φαγητό... δυστυχώς λίγο, πολύ λί
γο, τελείωσε γρήγορα. Θα επανέλθω όμως σ' αυ
τό, θα επανέλθω. (Πίνει κι άλλο κρασί.) Καταλα
βαίνετε, λοιπόν, πώς τα περνούσαμε εκεί πάνω. 
Οι πρώτες μέρες πέρασαν με το να προσπαθού
με να επισκευάσουμε τον ασύρματο, να περιποι- 
ηθούμε τα τραύματα και να οργανωθούμε κά
πως. Ο ασύρματος όμως δε γινόταν να διορθω
θεί, κι έτσι απλώς περιμέναμε να μας βρουν. 
Όμως ούτε κι αυτό γινόταν, και σε λίγο χάσαμε κι 
αυτή την ελπίδα. Δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε 
και τίποτα να περιμένουμε. Οι μέρες περνούσαν 
βασανιστικά αργά και βαριεστημένα. Ακόμα και 
τα όρνια μας βαρέθηκαν κι έφυγαν, για να γυρί
σουν όταν θα ήταν η σωστή στιγμή... Δε συνέβαι- 
νε τίποτα. Καταλαβαίνετε; Απολύτως τίποτα!
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(Παύση.) Οι γιατροί μετά είπαν πως η τρέλα ήρ
θε από τις κακουχίες και το σοκ. Μα εγώ λέω 
πως πρώτα ξεκίνησε απ' αυτή τη θανατερή πλή
ξη. Εγώ ήμουν εξοικειωμένος μαζί της κι από 
πριν. Έχω την κατάρα, αν μπορείτε να το πείτε 
έτσι, κυρίες και κύριοι, να διαισθάνομαι πίσω από 
το πολύβουο πανηγύρι της ζωής τη σιωπή και 
την αδράνεια του νεκροθάλαμου. Συνήθως λέω 
(σηκώνει τους ώμους): Έτσι ή αλλιώς, τι σημασία 
έχει, και... καταλαβαίνετε... Όμως τούτοι εδώ εί
χαν τόσο σημαντικά πράγματα στη ζωή τους, τό
σες ενδιαφέρουσες ασχολίες, και ξαφνικά... κάτι 
συμβαίνει και βρίσκονται κάπου στη μέση του χά
ους, μακριά απ' όλα αυτά, μόνοι τους τώρα πια, 
μόνοι με τον εαυτό τους και την ίδια τη ζωή όπως 
πραγματικά είναι, γυμνή, γυμνή από όλα όσα νό
μιζαν πως της δίνουν αξία και... και δεν το βρί
σκουν καθόλου ενδιαφέρον. Βρίσκουν πως δεν 
έχουν να κάνουν τίποτα μ' αυτό, πλήττουν!!! 
(Παύση.) Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτό η αιτία... 
Γιατί αν η ανία σπάει τα νεύρα, τότε η πείνα απο
τρελαίνει. Επανέρχομαι εδώ στο θέμα της τρο
φής, όπως είχα πει και πιο πριν. Τα τρόφιμα τε
λείωσαν σχετικά γρήγορα. Στην αρχή το αντιμε
τωπίσαμε στωικά. Μερικοί το φιλοσόφησαν κιό- 
λας. «Θα πεθάνουμε», είπαν, «και τι έγινε;» Ύστε
ρα κάποιος είπε: «Στο διάολο τα προσχήματα, 
πρέπει να ζήσω!», κι έφαγε τη ζώνη του, ένας άλ
λος τα παπούτσια του και κάποιος πιο τυχερός 
ξετρύπωσε ένα φίδι. (Πίνει μια γουλιά ακόμα.) 
Μα πόσο μπορούν να κρατήσουν αυτά έναν άν
θρωπο ζωντανό, ε; θέλω να πω, έρχεται κάποια
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στιγμή... (χαμηλώνει τη φωνή του) το μυαλό θο
λώνει, τα μάτια βγάζουν μια παράξενη λάμψη, 
μια καταπακτή ανοίγει και κάτι χοντρό και μαλ
λιαρό αρχίζει να σέρνεται τριγύρω ρουθουνίζο
ντας. Ο κόσμος και τα πράγματα δεν είναι πια τα 
ίδια. Εκείνο το βράδυ... Εκείνο το βράδυ είχε φεγ
γάρι. Όμως δε φαινόταν, είχαν μαζευτεί σύννε
φα. Άρχισε να βρέχει...

(Μερικές σταγόνες αρχίζουν να πέφτουν από 
ψηλά.)

π α π α δ ο π ο υ λ ο ς : Τι... τι είναι αυτό;
π α ρ α ς κ ε υ α ς : Βρέχει! Δεν είναι δυνατόν.
Σ/ΧΗΣ: Γιατρέ, γιατρέ, είχατε πει ότι θα...
ΖΑΓΚΑ: ...Ο καιρός θα είναι πάντα ωραίος.
α ρ μ ο ν υ : Και βέβαια.
ν α τ α ς α : Κι όμως... ψιχαλίζει.
ΑΡΜΟΝΥ: Το διαψεύδω. Ακούτε; Το διαψεύδω!
ΝΑΤΑΣΑ: Η ομπρέλα μου! Η ομπρέλα μου!
ΜΑΡΙΟΣ: Και... και σκοτεινιάζει.
ΑΡΜΟΝΥ: Κι αυτό το διαψεύδω.

(Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ο π α ρα ς κ ευ α ς  ταλαντεύο
νται μπρος πίσω μουγκρίζοντας, στα πρόθυρα 
κρίσης.)

ς/χ η ς : ...Θα ήταν πάντα μέρα. Το είχατε υποσχεθεί.
ΑΡΜΟΝΥ: Μη χάνετε την πίστη σας! Σας λέω, μη χάνε

τε την πίστη σας.
ΝΑΤΑΣΑ: Ποια πίστη; Την ομπρέλα μου έχασα. Τι ανόη

τη που ήμουν!
ΑΡΜΟΝΥ: Μην είστε λιγόψυχοι, παιδιά μου. Η πίστις 

σώζει. "Εχουμε... έχουμε ακόμα το αερόστατο!
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Πώς δεν το σκέφτηκα; Να κατεβεί το αερόστα
το. Να κατεβεί τώρα!

(Πράγματι, κατεβαίνει ένα ξεφούσκωτο αερό
στατο.)

ΣΗΙΚΕΡ (φωνάζει για να ακουστεί μέσα στη φασαρία): 
Συνέχισε, Βόιντ, συνέχισε!

Σ/ΧΗΣ: Τι να συνεχίσει; Αρκετά μέχρι εδώ, φτάνει!

(Ορμάει με το ξίφος του εναντίον του ΒΟΪΝΤ για 
να τον χτυπήσει. Το ξίφος τσακίζεται, γιατί είναι 
ψεύτικο κι αυτό.)

Σ/ΧΗΣ: Ψεύτικο!... Ήταν ψεύτικο... Το σπαθί μου!

('Τριγυρίζει γύρω γύρω στη σκηνή κρατώντας το 
σπασμένο του ξίφος και μονολογώντας ηλίθια: 
«Ψεύτικο! Ήταν ψεύτικο» κ.λπ.)

ΣΗΙΚΕΡ (φωνάζει συνετταρμένη): Συνέχισε, Βόιντ, συνέ
χισε! Εγώ δε φοβάμαι!

ΒΟΪΝΤ: Εμείς οι επτά είχαμε μαζευτεί κοντά στη φω
τιά. Τα δίδυμα... το αγόρι και το κορίτσι κοι- 
μόντ...

ΣΗΙΚΕΡ: Το αγόρι και το... ποια  δίδυμα;
ΒΟΪΝΤ: Δεν ήμασταν επτά... ΕΝΝΙΑ! ΕΝΝΙΑ ΗΤΑΝ ΟΣΟΙ ΕΙ

ΧΑΝ ΣΩΘΕΙ!
ΣΗΙΚΕΡ: Ω Θεέ μου, όχι!!!

(Εχει ήδη επικρατήσει κομφούζιο και πανικός. Η 
ΝΑΤΑΣΑ έχει πέσει στα τέσσερα και ψάχνει για την 
ομπρέλα της. Ο  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ εξακολουθεί να 
τρέχει γύρω γύρω κραδαίνοντας έκπληκτος το 
σπασμένο του σπαθί. Ο  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, πεσμένος κι
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αυτός στα γόνατα, προσεύχεται. Ο α ρ μ ο ν υ  προ
σπαθεί να φουσκώσει το αερόστατο και ταυτό
χρονα να απαλλαγεί από τον μ α ρ ιο  και τον π α π α - 
δ ο π ο υ α ο , που δέρνονται ανηλεώς για το ποιος θα 
πρωτομπεί στο καλάθι του αερόστατου, το οποίο 
όμως έτσι κι αλλιώς δε φαίνεται να φουσκώνει.)

ΑΡΜΟΝΥ: Η τρόμπα δε δουλεύει. Κάποιοι βάνδαλοι κλέ- 
ψαν τις λαβές*!

ΣΗΙΚΕΡ: Ω  Θεέ μου, όχι!
ΒΟΪΝΤ: Τι συμβαίνει; Φοβάσαι και θέλεις να σταμα

τήσω;
ς η ικ ε ρ : Δεν ξέρω... ναι... όχι.
ΒΟΪΝΤ: Είχες πει ότι δεν είσαι προκατειλημμένη.
ΣΗΙΚΕΡ: Ναι, όμως εννοούσα... όχι αυτό, όχι. Είναι τρο

μερό...
ΒΟΪΝΤ: Τι εννοούσες; Πως δε θα ήταν έτσι; Θα ήταν κά

τι που θ' άφηνε κάποια ελπίδα, κάποια χαραμά
δα έστω για λίγο φως; Λυπάμαι. Ήταν εντελώς 
σκοτεινά εκείνη τη νύχτα, σου λέω... Ο  Συνταγ
ματάρχης μας κοίταξε όλους και σηκώθηκε. Πήγε 
προς το μέρος που κοιμόντουσαν τα παιδιά. Τον 
ακολούθησαν ο Παρασκευάς κι ο Παπαδόπου- 
λος. Ακούστηκε μόνο ένας σιγανός θόρυβος.

(Ένα τρομερό ουρλιαχτό καλύπτει όλη τη φασα
ρία. Είναι ο π α π α δ ο π ο υ λ ο ς , που πάνω στον κα
βγά τού έχουν ξεσκίσει τα ρούχα. Προσπαθεί να 
κρυφτεί. Το ίδιο ψάχνει κι ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, που φαί
νεται να σκιαμαχεί με μιαν αόρατη οπτασία, ένα 
φάντασμα, από το οποίο προσπαθεί να ξεφύγει.)

*  Στίχος αττό το «Subterranean homesick blues» του Bob Dylan.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Αννούλα! Όχι... όχι, δεν έφταιγα εγώ... η 
πόρτα... εγώ... δεν μπορείς να το κάνεις αυτό 
στον αδελφό σου! Θυμάσαι που σε πήγαινα στο 
πάρκο και σου αγόραζα παγωτό; Όχι... μη! Τι 
φλόγες είναι αυτές εκεί κάτω; Τι φωτιές; Μη με 
τραβάς προς τα κει, άσε με, σου λέω!

βο ϊν τ : Ύστερα...
ΣΗΙΚΕΡ (κρατώντας το κεφάλι της): Σταμάτα!
α ρμ ο ν υ  (που έχει παρατήσει το αερόστατο στον 

μ α ρ ιο ): Βόιντ, σ ' εξορκίζω...
ΒΟΪΝΤ: Δε θέλετε ν' ακουσετε άλλο; Πόσο έφαγε ο κα

θένας και τι κομμάτι; Με τι χάρη η πριγκίπισσα 
Νατάσα καταβρόχθιζε; Ο διανοούμενος της ερ
γατικής τάξης, ο Μάριος! Για τους περίφημους 
κανόνες καλής συμπεριφοράς της Ζαγκά στο 
τραπέζι; (/7 ΖΑΓΚΑ κάπου σε μια γωνιά κάνει εμε
τό.) Όταν τελείωσαν όλα, πρόβαλε πάλι η σελή
νη. Αυτοί ήταν πια εντελώς τρελοί. Ούρλιαζαν κι 
έστελναν κατάρες στο φεγγάρι μέχρι το πρωί. 
Ακριβώς εκείνο το πρωί μας βρήκε και η απο
στολή διάσωσης. Τι ειρωνεία! Αν είχαν έρθει μια 
μέρα νωρίτερα... Τους επιτέθηκαν μανιασμένα 
με ξύλα και πέτρες. Αναγκάστηκαν να τους κά
νουν ενέσεις για να τους πάρουν από κει. Οι 
επικεφαλής προσπαθούσαν να καταλάβουν τι 
είχε γίνει. Δεν ήταν δύσκολο... Ο αέρας όλος 
ήταν γεμάτος από τη μυρωδιά. Μύριζε κρέας... 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΡΕΑΣ! ΠΟΛΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ!

(Πλησιάζει τον ΑΡΜΟΝΥ, που τρέμει.)

ΒΟΪΝΤ: Εντελώς αναξιοπρεπές, δε βρίσκετε;... Κύριε 
συνάδελφε;
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(Ο ΑΡΜΟΝΥ προσπαθεί να τον χτυπήσει. Ο  ΒΟΪΝΤ 
του πιάνει το χέρι και του το λυγίζει, αναγκάζο- 
ντάς τον σιγά σιγά να γονατίσει. Ο  ΑΡΜΟΝΥ ξε- 
σπάει σε λυγμούς.)

ΒΟΪΝΤ: Κι εσύ, Εύα; Κράτησες σημειώσεις; Αναρωτιέμαι 
όμως αν θα τις δημοσιεύσει καμιά εφημερίδα. Συ
νήθως οι εφημερίδες δε γράφουν όλη την αλή
θεια. Τι να γράψουν, άλλωστε; Πως η μόνη Αλή
θεια είναι ότι δε φύγαμε ποτέ από το βράχο 
όπου έπεσε το αεροπλάνο μας;! Ότι είμαστε πά
ντα εδώ!!!

(Ο άνεμος τώρα δυναμώνει κι άλλο, του παίρνει 
τα μαλλιά καθώς στέκεται στη μέση της σκηνής 
και φωνάζει. Σκοτεινιάζει περισσότερο. Οι άλλοι 
αρχίζουν να κυκλώνουν τον ΒΟΪΝΤ, τον ΑΡΜΟΝΥ 
και τη ς η ικ ε ρ  με απειλητικές διαθέσεις, βγάζο
ντας υπόκωφα μουγκρητά.)

ΒΟΪΝΤ: Ναι, είμαστε πάντα εδώ! Πάνω σ' ένα βράχο 
στη μέση του πουθενά, χωρίς να περιμένουμε 
τίποτα, παρά τα όρνια, και στο μεταξύ διάστη
μα έχουμε στήσει μια σκηνή εδώ, στη μέση αυ- 
τής της ερημιάς, και υποκρινόμαστε πως δεν εί
ναι έτσι... ότι έχουμε μια εξήγηση για όλα αυτά, 
μιαν απάντηση στο χαμό. Όμως είναι μόνο ένα 
παρανοϊκό θέατρο, έτσι, για να σπάσουμε την 
ανία μας! Μια επίφαση αξιοπρέπειας μέσα από 
καθορισμένα λόγια, φράσεις, αισθήματα... ιδεο
λογίες! Α, οι σπουδαίες ιδέες... Πού ήταν τότε, 
δόκτωρ; Και πού είναι τώρα τα ευγενικά ιδεώδη 
του πολιτισμού σας; Χα! Ήταν όλα... «τόσο σχε
τικά» πράγματι.
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ΑΡΜΟΝΥ: Σσς, σταμάτα. Έστω και τώρα σταμάτα. Δε 
βλέπεις;

(Τους έχουν κυκλώσει τώρα και τους τρεις, σχε
δόν ασφυκτικά.)

ΒΟΪΝΤ: Όχι, δε θα σταματήσω. Ας πεθάνουμε, λοιπόν! 
Αν η μόνη Αλήθεια τελικά είναι ο Θάνατος. Ας πε
θάνουμε τώρα. Κάντε με ροσμπίφ... Τώρα! Θέλω 
να γίνω σουφλέ! Στο φούρνο, με πατάτες, και 
σερβίρετε' με με πορτοκάλι στο στόμα και φύλλα 
λεμονιάς!

ΑΡΜΟΝΥ: Νοσοκόμοι! Βοήθεια, νοσοκόμοι!

(Μπαίνουν τα γκαρσόνια, που αποδεικνύεται τελι
κά πως ήταν νοσοκόμοι. Ο ένας τους κρατάει 
ζουρλομανδύα. Τραβάνε με τη βία τους ασθενείς 
έξω.)

ΑΡΜΟΝΥ: Πάρτε τους! Πάρτε τους από δω. Να πάνε 
όλοι στα δωμάτιά τους!

(Η σκηνή αδειάζει, μένουν ο ΒΟΪΝΤ, ο ΑΡΜΟΝΥ και 
η ΣΗΙΚΕΡ.)

ΑΡΜΟΝΥ (ψελλίζει)·. Μας κατέστρεψες... και σχεδόν εί
χαμε φτάσει στο τέλος. Τα κατέστρεψες όλα, 
όλα...

ΒΟΪΝΤ: Δε μου άρεσε το έργο, αυτό είναι.
ΑΡΜΟΝΥ (συνεχίζει να μονολογεί): Γιατί;... Γιατί;
ΒΟΪΝΤ: Γιατί... επειδή έπληττα, γιατρέ. Απλώς έπληττα...

σ κ ο τ ά δ ι
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(Λίγα λόγια μετά την παράσταση)

Λίγη ώρα μετά. Ο  ΑΡΜΟΝΥ, μόνος του, κάθεται στο ίδιο 
εκείνο τραπεζάκι όπου είχαν πάρει τον καφέ με τη ΣΗ- 
ΙΚΕΡ, μπροστά από την αυλαία, που το παραπέτασμά 
της κρέμεται τώρα θλιβερά σκισμένο μετά την επέμ
βαση του ΒΟΪΝΤ. Δείχνει συντετριμμένος. Ένα μισοά- 
δειο μπουκάλι μπράντι κι ένα ποτήρι πάνω στο τρα
πέζι.
Στο βάθος, το σκηνικό του κήπου μισοσκότεινο και 
σχεδόν καταστραμμένο από τη φασαρία που προηγή- 
θηκε. Το αερόστατο πεσμένο στη μέση. Από την αρι
στερή είσοδο της σκηνής έρχονται κρότοι, κραυγές και 
λάμψεις.
Μπαίνει η ΣΗΙΚΕΡ. Ταραγμένη...

ςηικερ: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, είναι... Για
τρέ!

ΑΡΜΟΝΥ: Μ μμ ;
ΣΗΙΚΕΡ: Έχουν ξαμοληθεί παντού. Δεν τους κρατάει 

τίποτα πια. Ο Συνταγματάρχης κυνηγάει όποι-
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ον βρει μπροστά του. Δεν ξέρω πού το βρήκε, 
έχει ένα σπαθί, ένα πραγματικό σπαθί τώρα 
και... και... Ο Μάριος βίασε τη Νατάσα, η 
Ζαγκά καίει έξω στο προαύλιο όλες τις συλλο
γές της κι ο Παπαδόπουλος κουβαλάει κουρτί
νες κι έπιπλα για τη φωτιά. Κάντε κάτι, για 
όνομα του Θεού!

ΑΡΜΟΝΥ: Δεν μπορώ, δεν ελέγχω τίποτα πια. (Γεμίζει 
το ποτήρι του.) Και έχεις δίκιο: Δ ε ν  έ χ ο υ ν  
π·ια τ ί π ο τ α  να τ ο υ ς  κ ρ ατ άε ι .  (Αδειά
ζει το ποτό του μονορούφι.) Πολύ αργά.

ς η ικ ε ρ : Κι όμως... αν τους μιλήσεις. Σε άκουγαν, ήσουν 
σαν θεός τους. Μπορείς να εφαρμόσεις τη μέθο
δο πάλι από την αρχή. Ίσως να μην είναι τόσο 
αργά.

ΑΡΜΟΝΥ (αφηρημένος): Τη μέθοδο;
ς η ικ ε ρ : Ναι, έστω ένας καινούριος ρόλος, μια καινού

ρια...
ΑΡΜΟΝΥ: ...μια καινούρια «δικαιολογία»;... Δε γίνεται. 

(Παύση.) Είναι πραγματικοί τώρα. (Ακούγονται 
φωνές απ' έξω: EI-MAI! ΕΙ-ΜΑΙ!) Τόσο πολύ πραγ
ματικοί όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή τους. Ή  μάλ
λον... το ίδιο με τότε που βρέθηκαν στις Ανδεις.

ΣΗΙΚΕΡ: Αλλά...

(Η φασαρία μεγαλώνει. Η ς η ικ ε ρ  τρέχει προς την 
είσοδο της σκηνής να δει.)

ΣΗΙΚΕΡ: Μα τι κάνουν; Σπάνε... σπάζουν τις πόρτες.
ΑΡΜΟΝΥ: Ποιες πόρτες;
ΣΗΙΚΕΡ: Από εκείνη την πτέρυγα... αριστερά.
ΑΡΜΟΝΥ (αδιάφορα, απασχολημένος με το ποτό του): 

Α, η δυτική πτέρυγα. Από επιστημονικής πλευ-
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ράς τίποτα το ενδιαφέρον. Τελειωμένες περι
πτώσεις όλοι τους.

ΣΗΙΚΕΡ: Δηλαδή;
ΑΡΜΟΝΥ: Σχιζοφρενείς.
ΣΗΙΚΕΡ: Ω, όχι!

ΑΡΜΟΝΥ: Μην ανησυχείς, δεν είναι όλοι τους. Μερικοί 
είναι απλώς μανιοκαταθλιπτικοί.

ΣΗΙΚΕΡ: Βγαίνουν έξω. Θεέ μου! Καταστρέφουν τα πά
ντα. Όλη η κλινική καταστρέφεται!

(Οι λάμψεις μεγαλώνουν. Θόρυβοι από εκρή
ξεις.)

ΑΡΜΟΝΥ: Πράγματι. Δεν είναι ανυπόφοροι;
ΣΗΙΚΕΡ: Γιατί δεν κάνεις κάτι; Θα... θα έρθουν κι εδώ;
ΑΡΜΟΝΥ: Όχι πάντως πριν να τελειώσουμε το ποτό 

μας. Θέλεις λίγο; (Σηκώνεται και τρεκλίζοντας 
ελαφρά της προσφέρει ένα ποτήρι. Αυτή κάνει 
μια απελπισμένη χειρονομία.) Τι συμβαίνει, φο
βάσαι; Εύα... (Την αγγίζει τρυφερά.)

ΣΗΙΚΕΡ: Είσαι μεθυσμένος.
ΑΡΜΟΝΥ (πετάει πέρα το ποτήρι)·. Μπορούμε να φύ

γουμε, αν θέλεις! Να γλιτώσουμε.
ΣΗΙΚΕΡ: Πώς;
ΑΡΜΟΝΥ: Σ' αγαπάω. Μπορούμε οι δυο μας, εσύ κι 

εγώ... να ξεφύγουμε.
ςη ικερ : Με τι τρόπο; Με το τρύπιο σου αερόστατο;
ΑΡΜΟΝΥ: Αυτή τη φορά θα δουλέψει, πίστεψέ με.
ΣΗΙΚΕΡ (γελάει): Ναι, μπορείς ακόμα να το κάνεις να 

φαίνεται αληθινό. Ακόμα ζεις στον κόσμο σου, 
λοιπόν!

αρμ ο ν υ : Μπορεί. Εσύ όμως γιατί θες να φύγεις απ' το 
δικό σου, ε; Γιατί δεν τον δέχεσαι; Πάντα δεν
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ήθελες να ζεις μέσα στην πραγματικότητα; 
Αυτή δε γύρευες να βρεις; Και να, επιτέλους η 
μεγάλη σου σπουδαία έρευνα φτάνει στο τέρμα.

(Την τραβάει προς την πλευρά απ' όπου ακού- 
γεται το πανδαιμόνιο.)

α ρ μ ο ν υ : Κοίτα: Όλοι αυτοί οι μανιακοί εκεί έξω που 
ρημάζουν τα πάντα και πασαλείβουν τους τοί
χους με σκατά, αυτό το τρελοκομείο... ΕΙΝΑΙ η 
πραγματικότητα!... Δεν είσαι ευχαριστημένη; 
Έλα, πες μου.

ς η ικ ε ρ : Ό χι... ε γ ώ ...
ΑΡΜΟΝΥ: Τι πάει να πει «όχι εγώ»... Εσύ! Εσύ τα προ- 

κάλεσες όλα αυτά, έτσι, για μια δεοντολογία, 
από μιαν έμμονη ιδέα για το αντικειμενικό...

ΣΗΙΚΕΡ: Δεν ήταν μόνο γΓ αυτό. Δεν μπορούσα να ανε
χτώ άλλο αυτή την κωμωδία, καταλαβαίνεις;

α ρ μ ο ν υ : Καταλαβαίνω. Θέμα αξιοπρέπειας ή κάπως 
έτσι, σύμφωνα με το δικό σου μυαλό.

ΣΗΙΚΕΡ: Ε, λοιπόν, ναι!
ΑΡΜΟΝΥ: Ναι; Προσπάθησε τότε να έχεις αξιοπρεπές 

ύψος όταν θα σε βιάζουν αυτοί οι λυσσασμένοι. 
Όμως τώρα φοβάσαι, ε; Φοβάσαι μπροστά σ' 
αυτό που η ίδια αποκάλυψες. Θα ήθελες να 
ήσουν πίσω στο δικό σου παραμύθι, πίσω στο 
ωραίο σου αποστειρωμένο γραφείο και να γρά
φεις ένα ωραίο αποστειρωμένο άρθρο για τις 
επόμενες εκλογές ή για την πείνα στον τρίτο κό
σμο. Ναι, όλα αυτά είναι μάλλον ακίνδυνα και 
επιπλέον σου δίνουν και την αίσθηση ότι κάνεις 
κάτι που έχει σημασία... Και ξέρεις κάτι; Πρέπει 
να μάθεις επιτέλους ότι αυτό δεν είναι καθόλου
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κακό. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν αυτή 
την αίσθηση στη ζωή τους. Κάτι σταθερό, μια 
σιγουριά. Όμως εσύ μττορείς να φέρεις έναν 
απλό άνθρωπο στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, 
μόνο και μόνο για χάρη μιας «δεοντολογίας». 
Επειδή έτσι, συγχύζεσαι όταν δεν σου είναι ξε
κάθαρα όλα. Και δε φαντάστηκες ποτέ πόσο 
οδυνηρό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο: να κατα
στρέφεις τα παραμύθια των άλλων, γιατί ποτέ 
σου δεν ένιωσες πόνο, δεσποινίς Πορσελάνη, 
ποτέ! Όλα σου είχαν έρθει βολικά μέχρι τώρα, 
και να που...

ΙΗΙΚΕΡ: Το είχα φανταστεί! Το ήξερα πως θα ήταν κά
τι οδυνηρό και άσχημο, ήμουν έτοιμη για κάτι 
τέτοιο. Όμως, απ' την άλλη μεριά, σκεφτόμουν 
ότι θα υπήρχε [<αι μια απάντηση. Κάποιο αντί
δοτο για να αντέξει κανείς αυτό τον πόνο.

ΑΡΜΟΝΥ: Κάτι... πιο αληθινή Πιο ουσιαστικό, δεσποι
νίς Σήικερ;

ιη ικ ερ : Κάτι καλύτερο απ' όλες αυτές τις μασκαράτες!
ΑΡΜΟΝΥ: Χα! Κι όμως, έτσι πάει. Είναι το παιχνίδι της 

ζωής. Η ίδια η ζωή είναι σκληρή και η ψευδαί
σθηση η μόνη διέξοδος.

ΣΗΙΚΕΡ: Όχι, δεν μπορεί να είναι μόνο ένα παιχνίδι, ένα 
τρελό βαριετέ. Ο Βόιντ... ο Βόιντ είπε ότι υπάρ
χει έξοδος. Μια πραγματική έξοδος.

ΑΡΜΟΝΥ: Ο Βόιντ σε χρησιμοποίησε, κοπέλα μου. Ο 
Βόιντ... ναι, αυτός είναι ένας αληθινός κυνικός. 
Χρησιμοποίησε τον αφελή σου ρεαλισμό για να 
τα κάνει όλα μαντάρα και τώρα — βάζω στοίχη
μα — είναι κρυμμένος σε κάποια γωνία και κρα- 
τάει την κοιλιά του από τα γέλια.
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ΣΗΙΚΕΡ: Κι όμω ς... όχι, δε με χρησιμοπ οίησε, το  ένιωσα, 
α υτός μ ' αγαπάει σ τ ' αλήθεια.

ΑΡΜΟΝΥ: Είναι μόνο ένα παιχνίδι, σου λέω. Παραβία
σες τους κανόνες εντελώς κυνικά και απρόκλη
τα. Διάολε, ας έχεις τώρα τουλάχιστον το θάρ
ρος να υποστείς τις συνέπειες! Όμως ακόμα και 
ο κυνισμός σου ήταν από πορσελάνη, και τώρα 
που έσπασε, ψάχνεις για ένα τσιρότο που να 
γράφει «αγάπη».

ΣΗΙΚΕΡ: Όχι, η αγάπη δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι η μό
νη, η αληθινή έξοδος απ' αυτό το τρελοκομείο. 
Ο Βόιντ θα με πάρει, θα φύγουμε... Να 'ξερα μό
νο γιατί αργεί.

ΑΡΜΟΝΥ: Μπορεί... και να μην έρθει. (Παίρνει επιτηδευ
μένα μυστηριώδες ύφος.)

ΣΗΙΚΕΡ: Γιατί; Τι εννοείς;
ΑΡΜΟΝΥ: Μπορεί... να μην προβλέπεται να έρθει.
ΣΗΙΚΕΡ: Τι θες να πεις «δεν προβλέπεται»; Το έργο... 

δεν υπάρχει πια έργο, η παράσταση τελείωσε, 
έτσι δεν είναι; Όλα είναι πραγματικά τώρα κι 
εσύ δεν ορίζεις τίποτα πια...

ΑΡΜΟΝΥ: Εγώ όχι... Όμως μπορεί κάποιος άλλος.
ΣΗΙΚΕΡ: Ποιος άλλος; Υπάρχει κι άλλος συγγραφέας;
ΑΡΜΟΝΥ: Μπορεί. Και μπορεί κι αυτός να παίζει στο 

έργο κάποιου άλλου. Κι αυτός ο άλλος στο έργο 
κάποιου άλλου και... καταλαβαίνεις πόσο πολύ
πλοκο είναι. ΓΥ αυτό σου λέω, πάμε να φύγουμε 
τώρα.

ΣΗΙΚΕΡ: Όχι.
ΑΡΜΟΝΥ: Θες να μείνεις εδώ, λοιπόν;
ΣΗΙΚΕΡ: Ναι. Όλα ξεκίνησαν από τ' ότι γύρευα την 

Αλήθεια. Δε θα φύγω τώρα που κοντεύω να την
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αγγίξω. Όχι, δε θα φοβηθώ πάλι, για να με πα
ρασύρεις στην καινούρια σου ψευδαίσθηση, 
όπως πριν με τον κήπο. Το πιστεύω πως αυτή 
τη φορά θα είναι κάτι γνήσιο... και καλύτερο. 
Αυτό το τρελάδικο δεν μπορεί να είναι η μόνη 
αλήθεια.

ΑΡΜΟΝΥ: Εύα... άκουσέ με. Δεν έχεις καταστραφεί ακό
μα, όχι εντελώς. Αν μείνεις όμως...

ΣΗΙΚΕΡ: Δε θα πάθω τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Ναι, 
το πιστεύω.

ΑΡΜΟΝΥ: Τώρα μάλιστα... τι μου θυμίζει αυτό; Α ναι... 
«Η πίστις σώζει».

ΣΗΙΚΕΡ: Η αγάπη σώζει, Αρμονυ. Η αληθινή αγάπη.
ΑΡΜΟΝΥ: Και η αγάπη και η πίστις σώζει, αν το θες. 

(Παύση.) Ο Χριστός σώζει! Η πατρίδα σώζει! Η 
ιδεολογία σώζει, η τέχνη, η επιστήμη, τα σπορ 
σώζουν, οι αντίκες, η γαλλική κουζίνα, τα μετα
ξωτά σωβρακάκια σώζουν! Τα προφυλακτικά, 
τα μακαρόνια ογκρατέν, η λιθοτριψία σώζει!... Τι 
θέλεις; Την αγάπη; Αυτή είναι η τελική αλήθεια 
που γύρευες να βρεις;

ΣΗΙΚΕΡ: Ναι, ό,τι κι αν νομίζεις, αυτό είναι, γιατί το 
νιώθω.

ΑΡΜΟΝΥ: Ε, πού είναι λοιπόν η αγάπη σου, γιατί δεν 
έρχεται; (Πηγαίνει προς την είσοδο της σκηνής 
και φωνάζει, μιμούμενος ψιλή γυναικεία φωνή:) 
«Αγάπη, πού είσαι, γιατί αργείς; Κάνε γρήγορα, 
γιατί τα πράγματα έχουν γίνει στριμόκωλα εδώ 
πέρα... Σε παρακαλώ, κατέβασε και τα σκουπί
δια καθώς θα έρχεσαι». Ή : «Βούλωσε ο νιπτή
ρας πάλι, αγάπη μου, και σου 'χω πει τόσες φο
ρές...» Ή : «Αγάπη μου, κάνε μου λίγο μασάζ στο
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σβέρκο, πιάστηκα σήμερα όλη μέρα στο γραφεί
ο». (Γελάει.) Αχ, γυναίκες, γυναίκες...

ΣΗΙΚΕΡ: Γελάς και ειρωνεύεσαι. Κι όμως, κι αυτά είναι 
μέσα στην αγάπη, μα εσύ δεν ξέρεις τίποτα, για
τί ποτέ δεν αγάπησες στ' αλήθεια. Όλα γίνονταν 
μέσα στο κεφάλι σου, σ' ένα φανταστικό κήπο, ή 
κάπου ακόμα πιο μακριά. Περιφρονούσες την 
ταπεινή καθημερινότητα και μαζί όσους πληγω
νόντουσαν απ' αυτήν. Οι άνθρωποι δίπλα σου 
πεινούσαν κι εσύ τους έδινες να φάνε λουλούδια. 
Ξεσκίζονταν απ' την πραγματικότητα, κι εσύ, 
αντί να φιλήσεις τις πληγές τους, τους έλεγες κα
λαμπούρια κι ιστορίες: «Λοιπόν, ας φανταστού
με ότι, ας υποθέσουμε ότι...» Κανέναν και ποτέ 
δε βοήθησες ουσιαστικά, απλώς σε βόλευε να πι
στεύεις κάτι τέτοιο, σε βόλευε να πιστεύεις ότι 
δίνεις νόημα στις ζωές των ασθενών σου, γιατί... 
γιατί έτσι έδινες και στη δίκιά σου!

α ρ μ ο ν υ : Μα τι λες τώρα;
ΣΗΙΚΕΡ: Όμως εγώ ξέρω... (παύση) πως δεν μπόρεσες 

να δώσεις νόημα ούτε στη ζωή της ίδιας σου της 
γυναίκας!

ΑΡΜΟΝΥ: Τι;!
ς η ικ ε ρ : ...Ούτε καν ένα κάπως πετυχημένο άλλοθι, 

σαν αυτά που πουλάς στους πελάτες σου!
ΑΡΜΟΝΥ: Τι πας να πεις πάλι;
ΣΗΙΚΕΡ: Ποτέ δεν πάω κάπου χωρίς να έχω τις πληρο

φορίες μου πρώτα. (Παύση.) Α υ τ ο κ τ ό ν η σ ε !
ΑΡΜΟΝΥ: Σταμάτα!
ΣΗΙΚΕΡ: Φαντάζομαι και το σημείωμα που θα σου 

άφησε: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος πια. Βαριέ
μαι». Κι όσο γι' αυτή την περίπτωση του φίλου



ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ!. 149

σου που έχασε τη γυναίκα του... αυτή η γυναίκα 
ήταν η δική σου κι ο φίλος σου εσύ ο ίδιος! Τι γε
λοίο... Ο σπουδαίος ψυχαναλυτής που δεν κα
τάλαβε τι συνέβαινε στην ψυχή της ίδιας του 
της γυναίκας! Ο μεγάλος ανθρωπιστής που δεν 
μπόρεσε να την πείσει πως η ζωή έχει αξία!... 
Καταλαβαίνω, ήταν δύσκολο για το μυαλό σου 
ν' αντέξει μια τέτοια αντίφαση, να δεχτεί αυτή 
την πραγματικότητα. Για να την ξορκίσεις, 
έφτιαξες μια ιστορία ότι τάχα όλα αυτά δε συ- 
νέβησαν σ' εσένα, αλλά σε κάποιον φίλο σου, σε 
κάποιον άλλο. Για να αποφύγεις τον πόνο της 
αποτυχίας σου, έφτασες στο τέλος να στήσεις 
ένα ολόκληρο θέατρο, όπου τέτοια πράγματα 
δεν μπορούσαν να συμβούν, αλλά γινόντουσαν 
όλα όπως θα ήθελες, όπως θα έπρεπε να είναι: 
Αρμονικά! Μοίρασες και τους ρόλους σ' αυτούς 
τους φουκαράδες κι αυτοί το δέχτηκαν, πίστε
ψαν ο καθένας στο δικό του παραμύθι. Εύκολη 
δουλειά, ήταν έτοιμοι από πριν: Σαν κι εσένα κι 
αυτοί, έψαχναν από κάτι να ξεφύγουν.

ΑΡΜΟΝΥ (σαν χαμένος ψελλίζει): ...Όλοι το κάνουν αυ
τό, όλοι... Δεν είναι κακό να ξεφεύγεις καμιά φο
ρά. Όταν όλα γύρω σε πληγώνουν, σε διαψεύ- 
δουν, κι εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν 
ορίζεις τίποτα... Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. 
Μπορείς να πας σε τόσο ωραία μέρη. Υπάρχουν 
τόσα όμορφα πράγματα... {Παύση.) Ναι, σαν κι 
εμένα κι αυτοί... τους συμπονούσα, προσπάθη
σα να τους βοηθήσω.

ΙΗΙΚΕΡ: Κανέναν δεν ήθελες να βοηθήσεις, παρά μόνο 
τον εαυτό σου να σώσεις, κι οι ασθενείς σου σού
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χρησίμευαν σε κάτι τέτοιο: Σαν... μια κ αλή  δ ι 
κ α ι ο λ ο γ ί α  για να συνεχίσεις να ζεις, σαν κομ
μάτια για ένα φανταστικό κόσμο όπου...

ΑΡΜΟΝΥ (συνεχίζει το δικό του μονόλογο): Όλοι θέλουν 
να πηγαίνουν εκεί καμιά φορά, όλοι... Δεν είναι 
κακό αυτό. Μπορείς να δεις τόσα ωραία μέρη. 
Υπάρχουν τόσο όμορφα πράγματα. Όλοι θέ
λουν.

ΣΗΐΚΕΡ: ...Έναν κόσμο όπου εσύ είσαι ο μεγάλος συγ
γραφέας, ο σωτήρας που ορίζει τα πάντα, ακό
μα και θεός, γιατί όχι; Κι όλοι αυτοί οι πιστοί 
σου άγγελοι να σε τριγυρίζουν! Σου είχε στρίψει 
τόσο, που αντί να τους δίνεις χάπια, τα έπαιρ
νες εσύ, για να μπορείς να ονειρεύεσαι καλύτε
ρα και να συντηρείς έτσι αυτή την τεράστια 
ψευδαίσθηση.

ΑΡΜΟΝΥ: Όλοι το χρειάζονται αυτό καμιά φορά. Όλοι 
το χρειάζονται αυτό καμιά φορά. Όλοι το...

ΣΗΙΚΕΡ: Όμως κοίταξε τώρα: Οι άγγελοι που ήθελες 
να φτιάξεις αποτρελάθηκαν, το έργο και οι ιστο
ρίες που έγραψες έγιναν κομμάτια, κι εσύ θα 
πρέπει τώρα να το δεχτείς επιτέλους: πως η 
γυναίκα που έλεγες ότι αγαπάς αυτοκτόνησε 
επειδή ακριβώς δεν αγαπήθηκε. Ναι, τη φαντά
ζομαι να υποφέρει σιωπηλά δίπλα σου, περιμέ- 
νοντας μια ουσιαστική χειρονομία, μια κουβέντα 
αληθινή που θα μπορούσε να την κρατήσει, 
όμως εσύ... εσένα δε σ' ενδιέφεραν οι άνθρωποι 
γι' αυτό που είναι βαθιά μέσα τους, αλλά μόνο 
το αντίγραφο, η αντανάκλασή τους στο δικό 
σου κόσμο.

ΑΡΜΟΝΥ: Όλοι το κάνουν αυτό. Όλοι το κάνουν αυτό.
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Συνέχεια. Συνέχεια. Συνέχεια...
ΣΗΙΚΕΡ: Τι είναι αυτό; Η καινούρια σου δικαιολογία; 

Μην προσπαθείς πια να ξεφύγεις από τις απο
τυχίες σου. Αποτυχημένος σύζυγος, αποτυχημέ
νος γιατρός, αποτυχημένος συγγραφέας! (Παύ
σηι.) Κι αν εγώ ήμουν μέχρι τώρα από πορσελά
νη, τότε εσύ είσαι από αέρα κοπανιστό και σύν
νεφα, διαλύεσαι τώρα σιγά σιγά όπως η σκόνη 
του μύθου σου, μα εγώ γίνομαι πραγματική τώ
ρα, γίνομαι γυναίκα, κι έχω μια πραγματική ελπί
δα, ενώ εσύ δεν έχεις τίποτα εκτός από ένα σκι
σμένο αερόστατο. Και το χειρότερο: Δεν υπάρχει 
τώρα πια κανείς για να «βοηθήσεις» και μ' αυτό 
τον τρόπο να σωθείς κι εσύ!

(.Μπαίνει ο π α π α δ ο π ο υ λ ο ς .)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατρέ, βοηθήστε με! (Φοβερά ταραγ
μένος. Κοιτάζει τρομαγμένος πίσω του, εκεί απ' 
όπου έρχονται λάμψεις κι ακούγονται ουρλιαχτά.)

ΑΡΜΟΝΥ (προς τον π α π α δ ο π ο υ λ ο ): Α, η ζωή είναι σκλη
ρή καμιά φορά, δε βρίσκετε κι εσείς;...

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμ
βαίνει... Κυνηγάνε ο ένας τον άλλον. Φοβάμαι, τι 
δουλειά έχω εγώ μ' όλα αυτά; Εγώ δεν πείραξα 
κανέναν, ποτέ, κι ούτε θέλω να με πειράζουν κι 
εμένα, εγώ... τη δουλειά μου κοιτάζω μόνο εγώ, 
όμως αυτοί... Δεν πιστεύω να έρθουν κι εδώ, ε; 
Είμαστε ασφαλείς εδώ, έτσι δεν είναι; Α, αυτός ο 
Βόιντ φταίει για όλα, αυτά που είπε ήταν φοβε
ρά. Ήταν τρομερό αυτό που έγινε, δηλαδή δεν 
είναι δυνατόν να έγινε, να το κάναμε εμείς, όχι 
εγώ τουλάχιστον, εγώ...
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ΙΗΙΚΕΡ: Ο Βόιντ ήταν σαφής. ΕΓττε ό,τι ε'γινε.
π α π α δ ο π ο υ λ ο Σ: Οχ, όχι, γιατρέ... Πώς θα αντικρίσω 

τώρα την οικογένειά μου; Τα παιδιά μου... Κατα- 
στράφηκα! (Παύση.) Γιατρέ, μόνον εσείς τώρα 
θα μπορούσατε...

ΑΡΜΟΝΥ (με απλανές βλέμμα και φωνή σβησμένη): 
...Ναι, είναι. Κι εγώ δεν μπορώ τίποτα πια...

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κι όμως... Κρατήστε με εδώ. Ένας και
νούριος ρόλος, μια καινούρια παράσταση απ' 
την αρχή... μπορούμε να το κάνουμε ακόμα. Να, 
οτιδήποτε, οτιδήποτε. Όχι τίποτα το σπουδαίο, 
αρκεί να μην είναι όλα τόσο παράλογα όπως εκεί 
έξω, να βγαίνει κάποιο νόημα... Ένας ρολάκος, 
ας πούμε, μια ατάκα. (Παίρνει ύφος.) «Το τσάι εί
ναι έτοιμο, κύριε», ή κάτι τέτοιο. Να, μπορώ να 
κάνω τον υπηρέτη άμα θέλετε. Θα ήμουν ευτυ
χής πράγματι. Δε ζητάω πολλά τώρα πια. Κοι
τάξτε, ό,τι είχα στη ζωή μου έγινε σκόνη. Μα 
μπορεί να ζήσει κανείς έτσι; Πείτε μου. Χρειάζε
ται κάτι... κάπου ν' ακουμπάς, να στηρίζεσαι. 
Έχω έναν πόνο στο πόδι. Θέλετε να το κόψω; Το 
κόβω άμα θέλετε. Αρκεί να μου δώσετε εσείς το 
δεκανίκι να στηρίζομαι. Ναι, είναι ένας ρόλος κι 
αυτός: να κάνω τον ανάπηρο! Τι χρειάζεται ένα 
πόδι, στο κάτω κάτω; Εντάξει, πηγαίνεις από δω 
κι από κει, όμως εγώ πάντα, όταν ήταν να πάω 
κάπου, έλεγα: «Γιατί να πάω; Ποιος ο λόγος;» 
Δεν ήθελα να πηγαίνω πουθενά. Εμένα μου άρε
σε μόνο να κάθομαι σπίτι με τις πιτζάμες και να 
βλέπω τηλεόραση. Να, αυτό, γιατί να μην μπο
ρούμε να το κάνουμε πια; Ε, γιατρέ, τι λέτε; 
(Παύση.) Μπορώ να φέρω και την οικογένειά
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μου εδώ, θα... θα τους αρε'σει και θα σας αρέ
σουν, η γυναίκα μου μαγειρεύει πολύ ωραία, ελα
φριά φαγητά, ξέρετε, όχι κόκκινα κρέατα και τέ
τοια. Θα δείτε, θα δείτε τι ωραία που θα είμαστε 
όλοι μαζί εδώ. (Πηγαίνει «κουτσαίνοντας» προς 
τη σκισμένη αυλαία.) Και μπορώ να ράψω κι αυ
τή την κουρτίνα, κι όλα θα ξαναρχίσουν... Ξέρε
τε, πάντα κουβαλάω μαζί μου κλωστή και βελόνι 
(προσπαθεί να ράψει), γιατί, να, εκεί που κάθε
σαι, στο λεωφορείο, για παράδειγμα, σκίζεται 
κάτι, ανοίγει ένα φερμουάρ, και τότε όλοι μπο
ρούν να δουν πώς είσαι από μέσα, και αυτό εί
ναι... είναι... όχι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, 
είναι τρομερό, είναι τρομερό αυτό που έγινε, 
εγώ...

ΑΡΜΟΝΥ (τον τραβάει μακριά από το παραπέτασμα 
που προσπαθεί να ξαναράψει): Σταμάτα, ηλίθιε, 
σταμάτα!

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατρέ... (Πέφτει κάτω από το βίαιο 
τράβηγμα. Προσπαθεί να κρατηθεί από το πόδι 
του ΑΡΜΟΝΥ.)

ΑΡΜΟΝΥ: Τέρμα η παράσταση, τέρμα! Τελείωσαν όλα, 
όλα, σου λέω!

(Ακούγεται ένα χρατς και το δεξί του μπατζάκι 
σκίζεται εντελώς καθώς το τραβάει ο π α π α δ ο - 
π ο υ λ ο ς . Φαίνεται το σώβρακό του.)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (τον πιάνει απ' το γιακά τώρα): Τι πά
ει να πει τέρμα; Είσαι ο γιατρός μου, γιάτρεψέ 
με! Βοήθησέ με!

α ρ μ ο ν υ  (τον αρπάζει κι αυτός και τον κουνάει μπρος 
πίσω): Κανένας δεν μπορεί να γιατρέψει και κα-
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νένας δεν μττορεί να βοηθήσει κανέναν, γιατί... 
Γιατί κ α ν έ ν α ς  δ ε ν  μττορεί  να ν ι ώσε ι  
κα νένα ν ! ! !

(Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τον κοιτάζει άφωνος, απο
σβολωμένος. Απότομα κάνει μεταβολή και βγαί
νει ουρλιάζοντας.)

α ρ μ ο ν υ  (χασκογελάει): Χι, χι... Χμ, μα που είναι το πο
τό μου; (Τρεκλίζει, ψάχνει να βρει το ποτήρι 
του.) Α, εδώ είναι. Ένα ποτήρι ακόμα κι ύστε
ρα... (Γεμίζει. Το σηκώνει ψηλά.) Μάλιστα... ένα 
ποτήρι φίνο μπράντι, μετά ένα καλό κονσέρτο, 
μια βόλτα στην εξοχή κάτω απ' το φεγγάρι.

(Ψάχνεται για να βρει το κουτάκι του με τα χά
πια, για να ρίξει ένα στο ποτήρι. Το κουτί όμως 
είναι άδειο. Το τσαλακώνει και το πετάει. Την 
ίδια στιγμή μπαίνει ο ΒΟΪΝΤ. Ο ΑΡΜΟΝΥ αδειάζει 
το ποτήρι του. Σκουπίζεται.)

ΑΡΜΟΝΥ: Ή πάλι... μια βόλτα στη λιακάδα, στον ήλιο, οι 
άνθρωποι να χαμογελουν, να σου γνέφουν φιλι
κά... Το χειμώνα... το χειμώνα, τις κρύες νύχτες θα 
καθόμασταν γύρω από το τζάκι και θα λέγαμε 
ιστορίες, μερικές απ' αυτές θα ήταν δικές μου. 
Μου αρέσει να φτιάχνω ιστορίες, ξέρετε, δεν... δεν 
μπορώ να καταλάβω τι δεν πήγε καλά σ' αυτήν 
εδώ τώρα. Είχα φτιάξει και το τέλος, τόσο λεπτό 
κι ευγενικό... τόσο... ναι, το ξέρω, αφαιρούμαι κα
μιά φορά και φαίνεται θα ονειρεύτηκα για μια 
στιγμή. Ξέρετε... ονειρεύομαι κάποιες φορές, φα
ντάζομαι: Γι α τ ί όχι;



ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ!. 155

(Παίρνει πάλι απόμακρο ύφος. Κουνάει το χέρι 
σαν μαέστρος και περιμένει να ακουστεί μουσι
κή. Δεν ακούγεται τίποτα. Στο πρόσωπό του 
σχηματίζεται μια έκφραση απελπισμένης απο
ρίας. Προσπαθεί πάλι. Κι αυτή τη φορά η κίνησή 
του μένει μετέωρη. Απόλυτη σιωπή. Δεν κινείται 
κανείς. Ακόμα και η φασαρία κάπως φαίνεται να 
κοπάζει, καθώς ο α ρ μ ο ν υ  καταρρέει σιγά σιγά 
στη μέση της σκηνής σαν απόπληκτος, με τα 
σώβρακα σχεδόν, αναμαλλιασμένος, και με μά
τια γουρλωμένα, να αναρωτιέται πού πήγε η 
μουσική του. Με αργές, κουρασμένες κινήσεις 
βγάζει την αρμαθιά τα κλειδιά και παίρνει και το 
ντοσιέ που είχε μαζί του στην αρχή. Στρέφεται 
προς τον β ο ϊν τ . Προσπαθεί να στηριχτεί στα πό
δια του και να πάρει ένα κάποιο επίσημο ύφος.)

ΑΡΜΟΝΥ: Δόκτωρ... δόκτωρ Βόιντ. (Παύση. Δείχνει γύ
ρω τον καταστραμμένο κήπο και προς την πλευ
ρά των τρελών.) Όλα αυτά είναι δικά σας... Σας 
παραδίδω τη διεύθυνση. (Του παραδίδει τα κλει
διά και το ντοσιέ και με αργό, τσακισμένο βήμα, 
που ακόμα πασχίζει να του προσδώσει κάποια 
επισημότητα, κατευθύνεται προς την αριστερή 
έξοδο.)

ΒΟΪΝΤ: Μια στιγμή.
ΑΡΜΟΝΥ: ...;
ΒΟΪΝΤ: Λυπάμαι, Αρμονυ. Ειλικρινά... Κι εγώ Θα ήθελα 

ό,τι φαντάστηκες να ήταν αλήθεια. Όμως δεν 
μπορούσα να κάνω αλλιώς. Βλέπεις, ήμασταν 
και οι δύο καταδικασμένοι:... Εσύ να ο ν ε ι 
ρ ε ύ ε σ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α  κι εγώ να μην μπορώ 
να κοιμηθώ ο ύ τ ε  σ τ ι γ μ  ή. Λυπάμαι...
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(Ο ΑΡΜΟΝΥ μυρίζει το γαρίφαλο στο πέτο του, 
χαμογελάει ελαφρά. Πετάει το λουλούδι του 
στην πλατεία. Σαν ξετρελαμένο κοριτσάκι, το 
α ιθ ε ρ ικ ο  δίνει μια τρεχάλα, το μαζεύει σαν κάτι 
πολύτιμο και βγαίνει πάλι τρέχοντας. Ο  ΑΡΜΟΝΥ 
κάνει μια κίνηση σαν αποχαιρετιστήρια υπόκλιση 
και αποχωρεί. Αμέσως τα ουρλιαχτά ξαναρχί
ζουν, και μάλιστα πιο δαιμονισμένα. Έχουν κάτι 
θριαμβευτικό τώρα κι ανακατεύονται με κραυγές 
πόνου. Η  ΣΗΙΚΕΡ τρέχει και κοιτάζει.)

ς η ικ ε ρ : ΘΕΕ ΜΟΥϋ! τ ο ν  κ α τ α ς π ... Δεν είναι δυνατόν! Βό- 
ιντ, τρέχα, κάνε κάτι!

β ο ϊν τ : Τι να κάνω;
ΣΗΙΚΕΡ (σκεπάζει τα μάτια της, πέφτει στα γόνατα): 

A L . Δεν μπορώ να βλέπω. Κάνε κάτι, λοιπόν!
ΒΟΪΝΤ: Δεν μπορώ να παρέμβω. Θα ήθελα, μα δεν εί

ναι στη φύση μου να παρεμβαίνω, ξέρεις.
ΣΗΙΚΕΡ (έκπληκτη): Δεν είναι στη... Τι θες να πεις;! Κι 

όμως, από τη δική σου παρέμβαση ξεκίνησε όλη 
αυτή η καταστροφή

ΒΟΪΝΤ: Το ήθελες κι εσύ, όμως.
ΣΗΙΚΕΡ: Ναι. Μα δε φανταζόμουν... Όπως και να 'χει, 

είμαστε υπεύθυνοι για όλα αυτά τώρα πια.
ΒΟΪΝΤ: Κανείς δε φταίει. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Ίσως ού

τε κι ο Αρμονυ. Απλώς οι άνθρωποι θα 'πρεπε 
να δέχονται πιο ψύχραιμα ορισμένα πράγματα 
αντί να υποκρίνονται.

ΣΗΙΚΕΡ: Τι να δεχτούν; Αυτό που έγινε στην Ατακάμα; 
Α, τους καταλαβαίνω, τους καταλαβαίνω. Είναι 
πολύ δύσκολο να δεχτείς κάτι τέτοιο.

ΒΟΪΝΤ: Κι όμως... έγινε. Κι απ ό μια ά π οψ η μπορείς να 
πεις π ω ς ήταν κάτι το  φυσιολογικό.
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ς η ικ ε ρ : Φυσιολογικό! Μα τι λες;
ΒΟΪΝΤ: Ναι. Μα τι νομίζεις πως μας ορίζει, μικρή μου; 

Οι γλυκερές ιστορίες του Λρμονυ για την πίστη; 
Μια καλόβολη θεία πρόνοια δηλαδή, ή μήπως 
αυτό που λέμε ιδεολογία; Πες μου, τι έγιναν όλα 
εκείνη τη στιγμή; (Παύση.) Όχι. Η ανόίγκη, μό
νον αυτή, κι ένας βαθύς φόβος... ΕΠΙΒΙΩΣΗ! Έτσι 
το λένε, κι αυτό είναι όλο κι αυτό είναι μόνο...

ΣΗΙΚΕΡ: Όχι, δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
ΒΟΪΝΤ: Ξέρω. Ακούγεται... εντελώς αναξιοπρεπές. Έτσι;
ΣΗΙΚΕΡ: Βόιντ... Ως πού μπορείς να φτάσεις; Είναι από 

πέτρα η καρδιά σου, λοιπόν; Δεν... δεν αγάπη
σες ποτέ;

ΒΟΪΝΤ: Και δεν αγαπήθηκα.
ΣΗΙΚΕΡ: Τότε γΓ αυτό... ίσως. Όμως, αν δεν ήσουν τόσο 

απόλυτος, αν ησύχαζες λίγο το μυαλό σου κι 
άφηνες κάποιον να σε πλησιάσει... Ω, είναι κακό 
να είναι κανείς απόλυτος, Βόιντ, άκουσέ με, μπο
ρεί να πληγώσει και να πληγωθεί πολύ άσχημα. 
(Τον πλησιάζει.)

β ο ϊν τ  (κάπως πιο συγκαταβατικά): Τότε;
ΣΗΙΚΕΡ: Κοίτα γύρω μας. Όλα καταστράφηκαν. Μα 

υπάρχει, υπάρχει ακόμα απάντηση. Γιατί... όταν 
τελειώνει κάτι ψεύτικο και φτιασιδωμένο... κάτι 
άλλο αρχίζει, κάτι πιο δυνατό και γνήσιο.

ΒΟΪΝΤ: Είσαι σίγουρη;
ΣΗΙΚΕΡ: Το νιώθω. Κι αυτή τη φορά άφησε εμένα να 

ξυπνήσω την καρδιά σου... (Τον φιλάει.) Δεν εί
ναι καλύτερα τώρα;

β ο ϊν τ : Δεν ξέρω... Εύα...

(Τον φιλάει ξανά. Ο  ΒΟΪΝΤ ανταποκρίνεται με
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πάθος. Τη φιλάει στο λαιμό, στο στήθος. Η 
ς η ικ ε ρ  αφήνεται.)

ΣΗΙΚΕΡ (ψελλίζει): Φίλα με... σε λατρεύω.
ΒΟΪΝΤ: Αγάπη μου... (Βάζει το χέρι του κάτω απ' τη 

φούστα της.)
ΣΗΙΚΕΡ: Όχι εδώ, όχι ακόμα. Έλα, πάμε να φύγουμε, 

αγάπη μου.
ΒΟΪΝΤ (σταματάει): Τι;
ΣΗΙΚΕΡ: Όχι εδώ, δεν αξίζει τον κόπο σ' αυτό το μέ

ρος. Έπειτα... σε λίγο θα έρθουν αυτοί... θα μας 
βρουν! Πάμε να φύγουμε.

ΒΟΪΝΤ: Πώς να  φ ύγουμε, δηλαδή;
ΣΗΙΚΕΡ: Είπες ότι ξέρεις έναν τρόπο.
ΒΟΪΝΤ: Δεν καταλαβαίνω...
ΣΗΙΚΕΡ: Η έ ξ ο δος ,  Βόιντ! Υπάρχει μια έξοδος απ' 

αυτό το καταραμένο μέρος! Το είχες πει!
β ο ϊν τ  (την παρατάει απότομα): Α, τώρα καταλαβαί

νω. Μα δε χρειαζόταν, μικρή μου, να είσαι τόσο 
καλή μαζί μου για ένα τέτοιο αντάλλαγμα!

ΣΗΙΚΕΡ: Πώς;... Α, όχι, αγάπ η μου, τι νόμισες; (Προ
σπαθεί να τον αγκαλιάσει πάλι. Αυτός την απω
θεί.)

ΒΟΪΝΤ (φωνάζει): Δεν υπάρχει καμιά έξοδος!!!
ς η ικ ε ρ : Μα είχες πει... το  είχες πει.
ΒΟΪΝΤ: Δεν υπάρχει, σου λέω. Είμαστε πάντα εδώ, 

στην ερημιά. (Εξακολουθεί να φωνάζει.) Χωρίς 
καμιά αρχή, καμιά μέση, ούτε και τέλος!

ς η ικ ε ρ : Όχι... όχι. (Κρατάει το κεφάλι της και σωριάζε
ται στο τραπέζι.)

ΒΟΪΝΤ: Και χωρίς να περιμένουμε ούτε καν τα όρνια, 
παρά μονάχα ένα τσούρμο αγγέλων που τρελά
θηκαν!
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ΣΗΙΚΕΡ: Αν μπορούσες... δε με κατάλαβες... αν μπορού
σες τουλάχιστον να αγαπήσεις.

ΒΟΪΝΤ: Ατακάμα!... Ατακάμα!
ς η ικ ε ρ : Δε με νοιάζει που δεν υπάρχει έξοδος. Ας μπο

ρούσες μόνο να μ' αγαπήσεις.
ΒΟΪΝΤ: Λυπάμαι. Είμαι καταδικασμένος και γι' αυτό. Κι 

εσύ ήσουν καταδικασμένη να βρεις αυτό που 
έψαχνες... Γιατί λιγοψυχείς τώρα και ψάχνεις 
για δεκανίκι σαν τον Παπαδόπουλο;

ΣΗΙΚΕΡ: Όχι, δεν είναι η αγάπη ένα δεκανίκι.
ΒΟΪΝΤ: Τότε κι εσ ύ  μ η ν  τη  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ς  

σ αν  κάτ ι  τ έ τ ο ι ο !

(Ξαφνικά η φασαρία από την υπόλοιπη κλινική 
σταματάει. Ακούγεται ένας στριγκός ήχος. Ένα 
απαίσιο παραμορφωμένο βαλς παιγμένο από 
βιολί.)

ς η ικ ε ρ : Τι... τι είναι αυτό;
β ο ϊν τ  (πηγαίνει και κοιτάζει): Η Νατάσα!... Η Νατάσα 

είναι που παίζει βιολί. Κι αυτή τη φορά παίζει 
στ' αλήθεια!

ς η ικ ε ρ  (κλείνει τ' αυτιά της): Δεν μπορώ να τ' ακούω. 
Είναι απαίσιο...

ΒΟΪΝΤ (της πιάνει τα χέρια και την ταρακουνάει): Δεν 
μπορείς ν' ακούς, δεν μπορείς να βλέπεις! Τότε 
τι στο διάολο ανακατεύτηκες μ' όλα αυτά; Τι 
περίμενες να βρεις;

ΣΗΙΚΕΡ: Δεν είχα φανταστεί ότι...
ΒΟΪΝΤ: Α, «δεν είχα φανταστεί», «δεν το είχα φαντα

στεί»... Τα διέλυσες όλα και τώρα μυξοκλαίς.
ΣΗΙΚΕΡ: Εσύ με παρέσυρες, εσύ!
ΒΟΪΝΤ: Εγώ; Ή  μήπως η μανία σου για τρανταχτές
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αποκαλύψεις και μεγάλες δημοσιογραφικές επι
τυχίες; Ωραίο παιχνίδι: Πάμε κάπου, τα κάνου
με όλα λαμπόγυαλα, αφήνουμε πίσω μας αν
θρώπινα ερείπια κι ύστερα τα δημοσιεύουμε 
ωραία ωραία στην εφημερίδα μας. Προσθέτου
με και διάφορα σχόλια κι ύστερα πάμε στο κρε
βάτι μας, έχοντας την εντύπωση ότι κάναμε κά
τι σημαντικό, κάτι που μας δικαιώνει. Ωραίο 
παιχνίδι, μα την αλήθεια. (Παύση.) Ή  μήπως θα 
'πρεπε να πω... ρόλος;

ΣΗΙΚΕΡ: Πάψε!
ΒΟΪΝΤ: Όμως τώρα την έπαθες. Έψαχνες πάντα την 

αλήθεια κάπου έξω  α π ό  σένα,  σαν κάτι 
που αφορά μόνο τους άλλους, και τώρα που τη 
βρήκες, παγιδεύτηκες μέσα στην ίδια σου την 
ανακάλυψη. Εγκλωβίστηκες στον ίδιο, το δικό 
σου το θρίαμβο, και δεν μπορείς πια να φύγεις 
από πουθενά. (Σχεδόν ανέμελα:) Θα έρθουν σε 
λίγο, δε θ' αργήσουν να μας βρουν...

ς η ικ ε Ρ: Μα τι άνθρωπος είσαι, τέλος πάντων; Εσύ 
πρέπει να είσαι ο χειρότερος τρελός!

ΒΟΪΝΤ: Α, μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη εδώ μέσα.
ς η ικ ε ρ : Βάζω στοίχημα πως κι εκείνη τη νύχτα εσύ 

τους παρέσυρες για να γίνει ό,τι έγινε.
ΒΟΪΝΤ: Βλέπω έχεις ακόμα το κουράγιο να σκαλίζεις... 

Αφού θες να μάθεις λοιπόν... δεν είχα καμιά 
συμμετοχή. Κι όχι βέβαια επειδή ήταν «θέμα 
αξιοπρέπειας». Βλέπεις, εγώ δεν είχα ποτέ μου 
τέτοιες ευαισθησίες. Το αντίθετο μάλιστα, αν 
θες να ξέρεις, εκείνες τις στιγμές... είχα και μία 
κάποια σιελόρροια. Μάλιστα.

ΣΗΙΚΕΡ: ...Τότε, λοιπόν;
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ΒΟΪΝΤ: Κόντευα λοιπόν κι εγώ να τα τινάξω από την 
πείνα. Όμως σκέφτηκα... γιατί να φάω κι εγώ; 
Γιατί να ζήσω στο κάτω κάτω, και μάλιστα μ' 
αυτό τον τρόπο; Δεν είχα τίποτα στη ζωή μου 
να κάνω και κανέναν να με περιμένει. Όμως 
όλοι οι άλλοι εκεί πέρα είχαν δυο τρία πράγματα 
σημαντικά στη δική τους ζωή, ένα σκοπό για 
τον οποίο θα έπρεπε να ζήσουν, ενώ εγώ, ο 
ασήμαντος, είπα: Γιατί να γλιτώσω; Έτσι κι αλ
λιώς (σηκώνει τους ώμους) τι σημασία έχει;

(7α φώτα σβήνουν μ ' ένα απότομο τσαφ. Σκο
τάδι. )

ΣΗΙΚΕΡ: Τι έγινε πάλι τώ ρα;
ΒΟΪΝΤ: Θα προκάλεσαν βραχυκύκλωμα. Πλησιάζουν. 

Τους ακούω να τριγυρίζουν εδώ κοντά.

(Το βαλς δυναμώνει. Η  ΣΗΙΚΕΡ βρίσκει το κρυμμέ
νο κερί. Προχωράει μπροστά κρατώντας το.)

ΣΗΙΚΕΡ: Λοιπόν, αυτό ήταν. Εδώ τελειώνει η ερευνά 
μου. Μόνο που η τελική της ανακάλυψη δε θα 
δημοσιευτεί πουθενά. (Βγάζει και σκίζει το σημει
ωματάριό της και σπάει το χρυσό της στιλό.) Για- 
τί η τελευταία αλήθεια που μας επιτρέπεται να 
γνωρίσουμε... (ανάβει τώρα το κερί, που φωτίζει 
με μια παράξενη γλυκύτητα το πρόσωπό της) 
...είναι το Έ  λ ε ο ς... Για μας και για τους άλλους. 
(Παύση.) Από κει και πέρα... όποιος προχωρήσει 
από κει πιο πέρα... μόνο την καταστροφή μπο- 
ρεί να φέρει, ή να καταστραφεί κι ο,ίδιος...

(Σε κάποια από τις λάμψεις στην είσοδο της σκη
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νής διαγράφονται ανθρώπινες σκιές να κινού
νται απειλητικά σαν δαίμονες.)

ΣΗΙΚΕΡ: Κι εγώ προχώρησα. Ειλικρινά όμως, ειλικρινά, 
δεν... δεν ήμουν προκατειλημμένη... (Ακουμπάει 
το κερί στο πάτωμα.)

ΒΟΪΝΤ (ακούγεται η φωνή του από κάποιο σημείο της 
σκοτεινής σκηνής): Μα τι κάνεις εκεί πέρα; Τι λες;

ΣΗΙΚΕΡ: Δεν ξέρω. (Σηκώνει τους ώμους χαμογελώντας 
πικρά.) "Ετσι κι αλλιώς... τι σημασία έχει;

Ο β ο ϊν τ  γελάει. Ο  φριχτός ήχος του βιολιού δυ
ναμώνει κι άλλο. Πλησιάζει τη ΣΗΙΚΕΡ, την πιάνει 
από τη μέση κι αρχίζουν να χορεύουν το βαλς. 
Εξακολουθεί να γελάει καθώς στροβιλίζονται. 
Μέσα στο σκοτάδι, το γέλιο του ΒΟΪΝΤ μαζί με τις 
ανατριχιαστικές συγχορδίες του βιολιού δυνα
μώνουν ακόμα πιο πολύ. Απλώνονται και σκε
πάζουν εφιαλτικά όλο το χώρο.
Ξαφνικά σιωπή. Απόλυτη σιωπή. Ακούγεται μό
νο το τρίξιμο από τη φλόγα του κεριού που άνα
ψε η ΣΗΙΚΕΡ. Μπαίνει το ΑΙΘΕΡΙΚΟ. Παίρνει πίσω 
το κερί του και, αναμμένο τώρα, αργά, τελετουρ
γικά, το μεταφέρει μέσα από την πλατεία στην 
έξοδο αυτού του σκοτεινού θεάτρου. Τραγουδά
ει· τα λόγια από το τραγούδι της αρχής: 
«...σιγανά, σιγανά, σιγανά και ταπεινά 
σιγανά, σιγανά, σιγανά πατώ στη γη...»
Στα μαλλιά του φοράει το λουλούδι που έσωσε.

τ έ λ ο ς
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Αλλες δραστηριότητές του είναι η συνεργασία με το περιο
δικό Μανδραγόρας και η μουσική σύνθεση και στιχουργία. 
Κάποια από τα τραγούδια του εκδόθηκαν σε CD single με τον 
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