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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

ΦΛΑΝΤΡΩ 
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ

Το έργο αυτό του Παντελή Χορν, αν και έχει 
γραφτεί σχεδόν έναν αιώνα πριν, παραμένει 
πρωτοπόρο, προκλητικό και τολμηρό. Είναι μια 
σύγχρονη τραγωδία με εξαιρετική δομή ( ειδικά 
η Γ ' και η Α ' Πράξη, που εγγίζουν τα όρια της 
κλασικής τελειότητος). Πρόκειται γιά ένα αρι
στούργημα δραματικής σύνθεσης. Για ένα έργο, 
που μας βυθίζει στα άδυτα της ανθριόπινης ψυ
χής και μας αποκαλύπτει τα ανείπωτα, τα αόρα
τα και τα ανήκουστα.

Ο Χορν επικαλούμενος έναν μύθο από την παλιά ελληνική παράδοση, της 
μάνας, που αγαπούσε τον αρραβωνιαστικό της κόρης της και που, απ’ τη ζή
λεια της , έσφαξε την κόρη της, την έψησε και την πρόσφερε για να την φάει ο 
αρραβωνιαστικός της ( έναν μύθο που δεν υπάρχει, όπως τον αναφέρει ο 
Χορν, αλλά που παραλλαγές του χάνονται στα βάθη των αιώνων ώς τά ΘΥΕ- 
ΣΤΕΙΑ ΔΕΙΠΝΑ), μας δείχνει με το έργο του τον δρόμο γιά την άβυσσο, που 
κρύβει μέσα του ο άνθρωπος .

' Η άβυσσος αυτή όμως είναι πολύ δύσκολο- ή και αδιάφορο(;)- ακόμα 
και για έναν ικανό δραματουργό να « καλυφθεί» μορφολογικά και έτσι εξη
γούνται ίσως τα κενά στην συνέχεια και συνέπεια της δράσης, οι ασάφειες σε 
χαρακτήρες ( πλην της Φλαντρούς ), που παραπαίουν μεταξύ ρεαλισμού και 
συμβολισμού, ο βερμπαλισμός, ο εύκολος μελοδραματισμός εδώ κι εκεί, οι π ι
νελιές μιας επίπλαστης ηθογραφίας, που έβαλαν αδίκως το έργο στη γωνία γιά 
αρκετές δεκαετίες.

Αυτές οι μορφολογικές ελλείψεις και αδυναμίες απετέλεσαν ( μαζί με την 
αφαίρεση ενός μικρού αντρικού ρόλου) το αντικείμενο της δςαματουργικής 
μου επεξεργασίας.

Ο Παντελής Χορν φαίνεται να έχει επηρεαστή από τις φροϋδικές θεωρίες 
για τις νευρώσεις, το υποσυνείδητο, τα όνειρα, το γενετήσιο ένστικτο, όπως 
επίσης και να έχει ίσως ακουστά γιά τους νιτσεϊκούς στοχασμούς, που είναι 
πλήρεις ψυχαναλυτικών παρατηρήσεων, εκπληκτικής ακρίβειας καθ’ ομολο
γίαν του ίδιου του Φρόϋντ.

Η «Φλαντρώ» ομοιάζει με « Το Σπίτι της Μπερνάρντα ' Αλμπα», όμως 
επιφανειακά. Στην ουσία τα δύο αυτά έργα διαφέρουν, όχι μόνο γιατί το Αρ
σενικό απουσιάζει από το έργο τού Λόρκα -  ενώ στην «Φλαντρώ» όχι -, αλλά

I
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κυρίως γιατί η Μπερνάρντα εκπροσωπεί αμιγώς και υπερασπίζεται μέχρι τέ
λους τις δυνάμεις του ΔΕΟΝΤΟΣ εναντίον των δυνάμεων του ΠΑΘΟΥΣ, την 
Τάξη κόντρα στην Αναρχία, το Πνεύμα (ιδέα) κατά της Φύσεως. Στο έργο 
όμως του Χόρν, η Φλαντρώ, που συγκρούεται με την κόρη της ( η οποία διεκ- 
δικεί τον έρωτά της, σύμφωνα με το κοινόν ήθος και την φυσική τάξη), φαίνε
ται να υπεραμύνεται του ΔΕΟΝΤΟΣ, αλλά στο τέλος το προδίδει, αφού πα- 
ρασύρεται από τα αβυσσαλέα πάθη της. Εδώ συμπρωταγωνιστεί το ΥΠΟΣΥ
ΝΕΙΔΗΤΟ, εδώ οι ήρωες κρατούν «μυστικά» από τον συγγραφέα και το κοι
νό, εδώ η τραγωδία συντελείται στο ανάκλιντρο μιας τραπεζαρίας. ' Εδώ τα 
υπόγεια νήματα μας οδηγούν στον ' Ιψεν και το ψυχαναλυτικό του δαιμόνιο, 
που προμηνύει τον Φρόυντ.

Η Φλαντρώ παλεύει σκληρά με τα πάθη της. Τυραννιέται και κατατρύχε- 
ται απ’ αυτά. Το υποσυνείδητό της είναι ηφαίστειο εν ενεργεία.

Σαν τον «υπεράνθρωπο» του Νίτσε, φλέγεται από τα πάθη της και τα 
«αφήνει» να στραφούν εναντίον τής φυσικής καί ηθικής τάξης των πραγμά
των. I Ιέραν καλού και κακού. Εκτός Λογικής. Μακράν του κόσμου των ιδεών.

Η Φλαντρώ είναι ρόλος ΤΕΛΕΙΟΣ. Ενσωματώνει την πανουργία της Κλυ
ταιμνήστρας, τον ίμερο της Φαίδρας, τη ζήλεια της Μήδειας και την εκδικητι- 
κότητα της Ηλέκτρας.

Τα βασικά υλικά του έργου είναι φτιαγμένα από τα εργαλεία της Αρχαίας 
Τραγωδίας. Και ως εκ τούτου ΚΑΘΑΡΣΙΣ υπάρχει. Οχι βέβαια με την ηθική 
του όρου έννοια, όπως ονειρευόταν ο Πλάτων, εισήγαγαν οι νεοπλατωνιστές 
και επέβαλε ο εβραιο-χριστιανισμός αλλά με τη δραματική, τη συν- παθητική, 
την αληθινή, την παρασιωπημένη που είναι έννοια ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και προϋπο
θέτει ένα ΠΑΝΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΟ. Κι αυτόν βιώνει ο θεατής 
παρακολουθώντας τα παθήματα της Φλαντρούς .

Υπογράφοντας την τριακοστή σκηνοθεσία μου, αισθάνομαι ευτυχής καλ
λιτεχνικά, γιατί δουλεύω με έξοχους συνεργάτες και άξιους ηθοποιούς, γιατί 
με στηρίζουν ηθικά εξαίρετοι κριτικοί -  εραστές του θεάτρου και διανοούμε
νοι- γιατί με εμπνέει δημιουργικά η αγάπη και η εκτίμηση των μαθητών μου.

Τούς ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ, 35 χρόνια διδάσκω και διδάσκομαι ΘΕΑΤΡΟ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η Πολιτιστική Εταιρεία Θεάτρου « Η ΠΡΟ
ΒΑ» ιδρύθηκε το 1984 και έως το 1999 λειτούρ
γησε στο Θέατρο ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ.

Το 2001 ιδρύθηκε η Ανώτερη Σχολή Δραμα
τικής Τέχνης Μαίρης Ραζή «Η ΠΡΟΒΑ» και λει
τουργεί στο διώροφο νεοκλασικό κτίριο το 
οποίο βρίσκεται στην οδό Ηπείρου 39, όπου 
εκτός από τη Σχολή στεγάζεται και το Θέατρο 
«ΠΡΟΒΑ».

Από το 1984 που ιδρύθηκε η εταιρεία Θεά
τρου « Η ΠΡΟΒΑ» μέχρι σήμερα όλες οι θεατρι
κές παραγωγές στηρίχθηκαν στους μόνιμους και 
πολύτιμους συνεργάτες της. Η «Φλαντρώ» είναι 

ένας ευτυχής καρπός που γέννησε αυτή η πολυετής συνεργασία.
Τα επόμενα χρόνια αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε ένα ανθολόγιο από 

αυτή την ενδιαφέρουσα περίοδο του νεοελληνικού θεάτρου που σπάνια ανε
βαίνει επί σκηνής.

Ο Παντελής Χορν (1881-1941), υπήρξε πολυγραφότατος, έγραψε πάνω 
από τριάντα έργα. Παράλληλα με τη θεατρική του σταδιοδρομία ασχολήθηκε 
με το χρονογράφημα. Δημοσίευε νουβέλες, διηγήματα και μυθιστορήματα. 
Ήταν'ένας συγγραφέας που τόλμησε όσο κανένας άλλος να βάλει προοπτικές 
στη θεατρική θεματογραφία. Η παρουσίαση του έργου Φλαντρώ στάθηκε 
σκάνδαλο για την τόλμη του θέματος. Ο Παντελής Χορν, μάλλον δεν ενδιαφε- 
ρόταν για την υστεροφημία του, αφού πολλά από τα έργα του δεν σώζονται. 
Τα Απαντά του εκδόθηκαν από το 1993 μέχρι το 1999 σε πέντε τόμους από το 
Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν με την εκπληκτική επιμέλεια της Έφης Βαφειάδη.

Ο Γρηγόρης Ξενόπουλος γράφει: [...] «θεωρώ τον Παντελή Χορν ως τον 
καλύτερο που φάνηκε στην Ελλάδα μετά τον Ψυχάρη και τον Παλαμά. Δεν 
θυμούμαι τον Χορν ούτε από το Φι ντανάκι ούτε από το Μελτεμάκι, αλλά από 
τα άλλα, τα πιο άγνωστα, τα πιο απρόσιτα έργα του».

[...] «Οι περιστάσεις, είναι τέτοιες που κι αυτά τα επιχορηγούμενα θέατρα 
είναι υποχρεωμένα να κοιτάξουν και την εμπορική αξία. Ανώτερα έργα με μό
νη καλλιτεχνική αξία, δεν μπορούν να παίζονται στην Ελλάδα, παρά εκτά
κτως, με υλική ζημία.» (Εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα, 1944.)

Οταν ξεκίνησα να μελετάω το έργο και να διαβάζω τις αναλύσεις των κρι
τικών, κατάλαβα γιατί η Φλαντρώ δεν ανεβαίνει συχνά. Η αποκρυπτογράφη
ση του κειμένου και του ρόλου μού επεφύλαξε εκπλήξεις. Είναι μια ηρωίδα 
θηριώδης, ένα θηλυκό που αγνοεί τη μητρότητά της, τους νόμους της φύσης
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και του μέτρου. Ε ίνα ι θύμα του πόθου, του π άθο υς κ α ι της ζήλιας της. Μια γυ 
ναίκα  που  α γαπάει πολύ τον  άντρα, άλλω στε το  λέει κ α ι το  όνομά  της Φλα- 
ντρώ  που  σημαίνει φ ίλανόρος α πό  το  ά ντρας κ α ι φ ιλώ . Τη Φ λα ντρώ την  α γά 
πησα κ ι εγώ βαθιά, χα ίρο μ α ι π ο υ  τη συνάντησα. Τη δ ικα ιολογώ  γ ια τ ί είνα ι μια 
γυνα ίκα  βασανισμένη. Τον άντρα  π ο υ  αγαπούσε τον  έχασε πολύ  νέα όταν ήταν 
έγκυος στην πρώ τη της κόρη. Ο δεύτερος ά ντρας της ένας μέθυσος, την έδερ
νε, την απατούσε, τη μαχαίρω σε κ α ι την ανάγκασε να  μεγαλώσει το  νόθο π α ι
δ ί του. «Ω α γκω νάρια  α υτού του  α ρχοντικού  μιλήστε κ α ι π ες τε, τ ι τράβηξε μια 
αρχόντισσα α πό  έναν ελεεινό, έναν κακούργο, έναν φονιά».

Ε λπ ίζω  να  αγαπήσει κ α ι το  κοινό την τραγική  αυτή ηρω ίδα.
Θέλω να  ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες κ α ι φ ίλους που  είνα ι δ ίπλα  

μου στη θεατρική μου πορεία. Επίσης τους μαθητές της Σχολής μου κ α ι το κοι
νό που μου δ ίνουν δύναμη και ενέργεια για  τη συνέχεια της προσπάθειάς μου.

Μ αίρη Ραζή
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Ο ΕΡΩ Σ ΩΣ ΕΡΙΣ

Ό ταν κάποτε ξεκολλήσουμε τις εύκολες ετικέτες 
πίσω από τις οποίες με αστοχασιά συσσωρεύσαμε 
ανάκατα τα πνευματικά μας προϊόντα, αν αφήσουμε, 
με νηφάλιο νου, να αναδυθούν μέσα από το χρόνο 
κάποια έργα τόλμης που νοθεύτηκαν από το μίζερο 
περίγυρο, υπάρχει ελπίδα να συλλάβουμε μια γερή 
παράδοση που δένει τον πνευματικό μας χώρο με 
κρίκους γνησιότητας.

Μια τέτοια ετικέτα είναι η Ηθογραφία -  αφού 
πρώτα συκοφαντήσαμε την έννοια και την υποβαθ
μίσαμε, ύστερα της φορτώσαμε ένα σωρό σκουπίδια 
και ξεμπερδέψαμε μαζί της. Με τον καιρό εφευρί

σκοντας άλλα κριτήρια απομονώναμε κάποιες ηθογραφίες και τις εντάσσαμε σε άλ
λα, τάχα, είδη. Έτσι γλίτωσε η «Φόνισσα», «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα», το 
«Αμάρτημα της μητρός μου». Βρήκαμε άλλες ετικέτες, κοινωνικό μυθιστόρημα, ψυ
χολογικό μυθιστόρημα, ποιητικός ρεαλισμός.

Στο θέατρο τα πράγματα είναι ακόμη συγκεχυμένα. Γλίτωσε η «Τρισεύγενη» εν 
ονόματι της ποίησης, ενώ η «Κοντέσα Βαλέραινα», το «Φιντανάκι» και η «Φλαντρώ», 
σε προσωρινή ταρίχευση, αναπαύονται στο φέρετρο της συκοφαντημένης ηθογραφίας.

Αλλά γιατί δεν είναι ηθογραφία η «Λύκαινα» του Βέργκα, η «Τριλογία» του Πα- 
νιόλ, το «Χαμένο Γράμμα» του Καράτζιαλε, ο «Μύθος της Αγάπης» του Χικμέτ, «Το 
σπίτι της Μπερνάντα Αλμπα» του Λόρκα και το «Κατσικονήσι» του Ούγκο Μπέττι;

Τα δύο τελευταία συγγενεύουν τόσο πολύ με τη Φλαντρώ του Παντελή Χόρν, κι 
όμως ακόμη και ο σκηνοθέτης της παράστασης του Εθνικού δεν τόλμησε να το πει, 
μήπως και θεωρηθεί βλάσφημο. Η «Φλαντρώ» παίχτηκε για πρώτη φορά από τη Μα- 
ρίκα Κοτοπούλη το 1925' από τότε έπεσε σιωπή. Ύστερα από πενήντα τέσσερα χρό
νια έφτασε στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου (1978), και φοβάμαι πώς ανεβάστηκε κα
τά παραχώρηση. Για ιστορικούς λόγους.

Κι όμως είναι ένα γερό, δυνατό και τολμηρό έργο. Τόσο τολμηρό τουλάχιστο για 
κάποια πνεύματα, ώστε ακόμη και τώρα κόπηκαν καίριες φράσεις για να μη σκαν
δαλίσουν (ποιόν;).

Ο Χορν ήταν ένας συγγραφέας που τόλμησε, όσο κανένας άλλος, να μπάσει νέ
ες οπτικές και νέες προοπτικές στη θεατρική θεματογραφία. Ίσως να μη διέθετε τη 
νηφάλια ματιά του Ξενόπουλου ή τη σίγουρη τεχνική του. Έβλεπε όμως βαθύτερα 
από κείνον. Προσωπικά μου φαίνεται πιο άντρας. Ο Ξενοπουλος έχει μια εφηβική 
ματιά, είναι ανήσυχος, αλλά δεν κρύβει την έμφυτη αισιοδοξία του.

Ο Χορν ψυχανεμίζεται πώς κάτι δεν πάει καλά στην ανθρώπινη κατάσταση' γ ι’ 
αυτό στο βάθος του έργου του υπάρχει πολλή πίκρα και περισσότερη απελπισία. 
Ακόμη κι όταν γράφει την τελειότερη ελληνική κομεντί, το «Μελτεμάκι», διακρίνεις 
στη γραφή του μια ταραχή, μια ρέστια, φουρτούνα κάτω από τη γαλήνια θάλασσα.
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Η Φλαντρώ έχει, δύο αριστουργηματικές πράξεις κι ένα τελειωμένο χαρακτήρα. 
Ο τρόπος που αναδύεται το πραγματικό πρόσωπο της ηρωίδας μέσα από τη σκηνική 
δράση δείχνει σοφία δραματουργική και γνώση της ψυχολογίας του βάθους.

Οι ηθικολόγοι θα πουν πως είναι ένας αρνητικός απωθητικός χαρακτήρας, πως 
το έργο δεν έχει κάθαρση. Θα περιγράφουν έτσι ένα μοντέρνο έργο.

Κάποιοι άλλοι θα πουν πως η ηθογραφία δεν αντιπροσωπεύει το κοινό ελληνι
κό ήθος. Ένας λόγος για  να μη συγκαταλεχτεί στο σωρό της τυπικής ηθογραφίας. Η 
Μπερνάντα Άλμπα τάχα αντιπροσωπεύει το κοινό ισπανικό ήθος, ένα χρόνο πριν 
από τον εμφύλιο που γράφτηκε;

Ένας θεατρικός χαρακτήρας πείθει ή δεν πείθει με τους εσωτερικούς κανόνες 
του θεατρικού παιχνιδιού. Η «Φλαντρώ» είναι έργο τόλμης γιατί είναι έργο-νυστέρι, 
στο βάθος είναι πολιτικό θέατρο, τόσο, όσο και η «Γέρμα» ή η «Μπερνάντα» του 
Λόρκα. Δυο κόσμοι συγκρούονται στο έργο του Χορν, η μάνα και η κόρη, στο πεδίο 
του έρωτα, διεκδικώντας την ελευθερία τους να υπάρξουν. Η κόρη αντλεί το δικαίω
μα από τη σιγουριά της ηλικίας, της λογικής και της κατεστημένης ηθικής.

Η μάνα υπακούει σε άλογα στοιχεία και σπάει τον ηθικό κώδικα. Ο έρωτας για 
την κόρη είναι κοινωνική κατάκτηση, τόλμη και δικαιωματική συνθήκη -  για τή μά
να είναι κυτταρική ανάγκη, πηγάζει από τη ρίζα της κραυγής.

Εδώ βρίσκεται η τόλμη του Χορν, η μοντέρνα ματιά που σκανδάλισε τους μι
κροαστούς. Εκείνη η σκηνή λίγο πριν το φινάλε, όταν η Φλαντρώ μόνη μέσα στο σπί
τι με τους αρραβωνιασμένους, κυκλωμένη από την κοινωνία «που συσχετίζει κουτά», 
πνίγοντας τους ηθικούς κιόδικες στο κρασί, ξαποστέλνει την κόρη της στο κατώι, 
κλειδώνει την πόρτα και ικετεύει τον παλιό πλάνο, τώρα υποταγμένο ανθρωπάκο, 
Νότη Σερδάρη, να την πλαγιάσει «εκεί δα στο σοφρά» (αυτή η στιγμή κόπηκε από την 
παράσταση του Εθνικού), είναι η συνταρακτικότερη τραγική νότα του θεάτρου μας. 
Νότα βαθιάς απελπισίας, για μια καταπίεση αιώνων, που στρέβλωσε την όρεξη για 
ερωτική πλήρωση μέσα στην τανάλια της υποταγής και των συνακολούθων συ
μπλεγμάτων ενοχής.

Ποιος δεν καταλαβαίνει πως η Φλαντρώ με τη συμπεριφορά της πασχίζει να ανα
τρέψει την ιστορία;

Μέσα σ’ αυτό το δωμάτιο χρόνια πριν ένας μεθυσμένος πλάνος την υπέταξε. 
Εκείνη η ένωση έδωσε μια κόρη που γέμισε μίσος τη μάνα, αφού στο πρόσωπό της 
έβλεπε τον καρπό της αδυναμίας της.

Θέλοντας να ξελογιάσει το Σερδάρη πασχίζει τάχα να ανατρέψει τη σχέση και 
να υποτάξει το νέο ξένο που διείσδυσε ή θέλει να ξυπνήσει, μέσα στον πλάνο που 
νοικοκυρεύτηκε, τον παλιό κουρσευτή;

Είναι πολύπλοκη η ψυχολογία της Φλαντρώς, γ ι ’ αυτό είναι ένας μεγάλος ρό
λος [...].

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Κλειδιά και Κώδικες θεάτρου.

II Ελληνικό θέατρο, Εστία 1984
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Ο ΛΗΜ ΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Ο πατέρας μου πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 
1941. Έ χουν ήδη περάσει είκοσι χρόνια. Κι όμως 
μέσα σ ' όλα αυτά τα χρόνια, δεν διάβηκε μια μέρα 
που να  μην τον έχω στο μυαλό μου. Ειλικρινά, ού
τε μία. Ποτέ όμως δεν είχα σκεφθεί να γράψω κάτι 
γ ι ' αυτόν. Πρώτον γιατί δεν γράφω! Το ταλέντο' 
αυτό μου λείπει εντελώς. Δεύτερο, γ ιατί τι θέση θα 
μπορούσα να πάρω  μιλώντας για  τον πατέρα μου, 
μια κι εγώ το έφερε η μοίρα να είμαι άνθρω πος του 
θεάτρου σαν κ ι εκείνον! Πώς να κρίνω, να επαινέ
σω ή να φέξω το έργο του ή τον ίδιο τον συγγρα
φέα; Σαν γ ιος ή σαν ηθοποιός; Έ πειτα, τι κύρος θα 
είχανε τα λόγια μου; Έ νας γιος που κρίνει ή θαυ
μάζει τον πατέρα είναι πάντα  γιος. Το πρίσμα που 
βλέπει τα πράγματα είναι μοιραίο να είναι θολό. 
Έ τσι τον πατέρα μου, τα είκοσι αυτά χρόνια, τον 

ζούσα, τον θυμόμουνα, τον ανέλυα, τον τραγουδούσα στο μυαλό μου.
Τον τραγουδούσα, να η έκφραση. Ο πατέρας μου ήτανε ποιητής, ήτανε αθώος, 

αγνός, τίμιος, ευγενικός και, πάνω  α π ’ όλα, πέρα μακριά από τούτο τον κόσμο.
Έ νας ταξιδευτής, ένας ονειροπόλος, ένας τραβαδούρος. Ξένος σ’ ό ,τι ήταν 

χειροπιαστό. Ανίδεος στον αγώνα του υλικού κέρδους - πόσο τον τσάκισε αυτός 
ο αγώνας, γιατί έπρεπε να κερδίζει τη ζωή του, τη ζωή μας, αφού δεν ήταν εύπο
ρος. Ή ταν κάποτε, μα ούτε κι αυτό δεν το είχε καταλάβει, ανυποψίαστος μπρο
στά στην κενοδοξία των ανθρώ πων του θεάτρου.

Νομίζω πω ς δεν έχω γνωρίσει ώ ς τώρα κανέναν άνθρωπο τόσο σεμνό και με 
τόσο γνήσια μετριοφροσύνη. Πάντα εκείνος έφταιγε. Μα δεν ήταν καθόλου ο τύ
πος του δειλού με παρακάλια και παράπονα! Ή ταν ένας ευγενής, ένας εκλεκτός 
του Θεού.

Πώς λοιπόν έναν τέτοιο άνθρωπο, όταν τον φέρνεις στη μνήμη σου, να τον ανα
πολήσεις με την ψυχρή λογική; Τον τραγουδάς σαν τους λεβέντες των δημοτικιόν 
τραγουδιών. Έ νας λεβέντης ήτανε. Και είχε τόση λεβεντιά, που δεν δίστασε, λίγα 
χρόνια πριν πεθάνει, να ομολογήσει δημόσια σε μια συνέντευξη, ότι απέτυχε σαν 
συγγραφέας. Και ήτανε περήφανος γ ι’ αυτή την ομολογία, γιατί έτσι, ώς την τελευ
ταία στιγμή, προστάτευε τα ιδανικά του, που δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει.

Δεν ξέρω τι θα πουν οι μελλούμενες γενιές για  το έργο του, ακόμα περισσό
τερο αγνοώ πού θα τον κατατάξει ο ιστορικός.

(Παντελή Χορν, Τα θεατρικά, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1999)
Επιμέλεια: Έφη Βαφειάδη
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΛΑΝΤΡΩ

Η Φλαντρώ ζηλεύει την κόρη της. Τον λαχταράει η μεσόκοπη τον νέον, τον θέ
λει δικόν της. Κι όταν εννοεί ότι δεν ημπορεί να τον κερδίσει, τον παραδίδει 
εις τον όλεθρον. Έτσι η Φλαντρώ εκδικείται -και αυτόν και την κόρη της.
Ο συγγραφεύς μάς πληροφορεί ότι έγραψε την τραγωδία του επάνω εις μίαν 
παράδοσιν, κατά την οποίαν «μία φορά κι έναν καιρό κάποια μάνα αγάπησε 
τον ίδιον άνδρα με την κόρη της και μέσα στην ερωτική της παραζάλη, έσφα
ξε την κόρη της κι έδοκε στον αγαπητικό της να φάει α π ’ τις σάρκες της». Δεν 
γνωρίζω τοιαύτην παράδοσιν.

Φ[ΩΤΟΣ] Π[ΟΛΙΤΗΣ] 
Πολιτεία, 15.7.1925

Ο δημιουργός του θρύλου -  εάν υπάρχει λαός, εφρόντισεν ασυνειδήτως να τον 
τοποθετήσει εις ακαθόριστον εποχήν, να τον θέσει εκτός τόπου και χρόνου, να 
τον υψώσει ως σύμβολον του ανθρωπίνου εκτροχιασμού κατά τας στιγμάς πα- 
ραφόρου ερωτικού πάθους, να τον ενδύσει με όλην την αγρίαν, απάνθρωπον με
γαλοπρέπειαν φυσικής δυνάμεως. Αυτά είναι τα μάγια που θα έσυραν δια μίαν 
στιγμήν τον κ. Χορν και θα τον έπεισαν να δώσει όλην αυτήν την μαγευτικήν δύ- 
ναμιν, να αναπαραστήσει από σκηνής όλην την ζωικήν αυτήν ευρύτητα, να φέ
ρει τον θεατήν εις άμεσον επικοινωνίαν με την πραγματικώς υπάρχουσα ζωήν.

ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ 
Εμπρός, 19.7.1925

Η Φλαντρώ ευρίσκεται εις [...] ζωικήν περίοδον ροπών και ακατάσχετων πα
θών, ασυνειδήτων μεν και ανακλαστικών από τίνος φυσιολογικής και ψυχο
λογικής απόψεως, οπότε το άτομον δύναται να παραβληθεί με αποκεφαλισμέ- 
νον ζώον ή τουλάχιστον εστερημένον εγκεφαλικών λοβών, συνειδητών δ ’ εφό- 
σον τα γεγονότα και α ι εκδηλώσεις καταδεικνύουν μίαν ήτταν της βουλήσεως 
αυτής' διότι κατά την δευτέραν ταύτην περίπτωσιν η Φλαντρώ δεικνύει μίαν 
πλήρη συνείδησιν της θέσεώς της, αλλ’ αισθάνεται ότι δεν είναι πλέον κυρία 
εαυτής, ότι δεσπόζεται υπό εσωτερικής δυνάμεως, εκείνης την οποίαν απα- 
ντώμεν εκδηλουμένην και εις την παιδοκτόνον Μήδειαν, την διακηρύττουσαν 
«Και οίδα μεν οία μέλλω δραν κακά, θυμός δε κρείττων των εμών βουλευμά
των». Ούτω πω ς η διάνοια παραμένει ικανώς ενεργής και μόνον το παραλή
ρημα εις τας πράξεις υπάρχει. Αλλως τε η Φλαντρώ ήτο αχαλινώτως επιρρε
πής προς τας φυσικάς ροπάς και υπέκυπτεν ευκόλως εις ταύτας και αφότου 
ακόμη ήτο νεωτέρα.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ 
[Απόκομμα περιοδικού αχρονολόγητο, 

«Λεύκωμα Κοτοπούλη»]
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Το έςγο του κ. Π. Χορν η Φλαντρώ ημπορεί να ονομαστεί η τραγωδία της ζή
λιας. Δεν αναφέρω την Ανδρομάχη ή τη Μήδεια του Ευριπίδου, διότι εις τας 
τραγωδίας αυτάς, μάλλον το πάθος της εκδικήσεως εξετάζεται, ούτε καν τας 
τραγωδίας του Σοφοκλέους, των οποίων η ζηλοτυπία είναι ο κυριότερος μο
χλός του έργου. Περιορίζομαι απλώς να είπω ότι ο κ. Χορν μας παρουσίασε, 
με αφάνταστον μαεστρίαν τα ερείπια που εδημιούργησε η ζήλια της Φλα- 
ντρώς, η οποία κυριεύεται από το τρομερόν πάθος και προχωρεί ακατάσχετος 
προς την καταστροφήν του σπιτιού της.
Ο κ. Χορν μας έδωσε ποίημα σκηνικώς αρτιότατο. Η δράσις πάει κρεσέντο και 
αποκορυφώνεται στην τελευταία πράξη. Ούτε μια στιγμή δεν αισθάνεται ο θε
ατής κάτι που να τον κουράζει ή να του προσφέρεται για δεύτερη φορά.

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣ 
Εφημερίδα Δημοκρατία,

15.7.1925

Και κρίνοντας τη Φλαντρώ, μέσα στο πλαίσιο που θέλησε ο κ. Χορν να την πε
ριορίσει, μας επιβάλλεται, το επαναλαμβάνω, με τη σχεδόν απόλυτη αρτιότη- 
τά της. Η δράση πλέκεται σφιχτή, ενιαία και με μια λιτότητα σύγχρονη, που 
θυμίζει σχεδόν την τεχνοτροπία της αρχαίας τραγωδίας. Ενα') παίζεται, δεν 
προφταίνουμε να σκεφτούμε, δίνει καλλιτεχνικά τον κλονισμό, που κι ας μη 
διαρκεί, είναι βαθιά δραματικός. Α π’ αυτήν την άποψη, στέκει, αριστουργη- 
ματικά, ένα από τα καλύτερα έργα της νεοελληνικής θεατρικής παραγωγής.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ 
Εφημ. Ελεύθερος Λόγος,

15.7.1925

Πέρασαν τόσα χρόνια και η ελληνική ηθογραφία έχει δείξει π ια  τι ακριβώς πρό- 
σφερε στο ελληνικό θέατρο και πόσα μπορεί σήμερα να διεκδικήσει. Πρόσφερε 
πολλά και γ ι’ αυτό διεκδικεί το σεβασμό, αλλά και τη συγκατάβαση του σημερι
νού θεατή. Ηθογραφία είπαμε, σοβαροφανέστεροι εμείς. Tranches de vie -  φέτες 
ζωής, είπαν παραστατικότερα οι Γάλλοι, κι ανατρέχω στην πηγή της ονοματο
θεσίας για να φανεί η ανεπάρκεια του όρου στη Φλαντρώ. Η ώριμη αρχόντισσα 
με τους απωθημένους ίμερους ραδιουργεί ενάντια στον έρωτα της κόρης της 
που μισεί, γιατί της θυμίζει, λέει, τον άτυχο δεύτερο γάμο της, ραδιουργεί διεκ- 
δικώντας για τον εαυτό της το νεαρό παλληκάρι, ώσπου χάνοντας κάποια στιγ
μή το παιχνίδι δε διστάζει να παραδώσει το νεαρό Πάρι στα φονικά χέρια των 
εχθρών του. Έχει μια απιθανότητα όλη αυτή η ιστορία, μια τεχνητή διόγκωση, 
που την απομακρύνει λίγο πολύ α π ’ τις πραγματικές διαστάσεις της ζωής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Καατανιώτης, 1985
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ

Φλαντρώ

Δραματουργική επεξεργασία-Σκηνοθεσία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 
Σκηνικά-κοστούμια:. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΟΥΓΚΟΣ 

Μουσική σύνθεση: ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΟΣ 
Μελοποίηση και ενορχήστρωση τραγουδιών: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ

Φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ 
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΕΦΗ ΚΟΣΜΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ 
(με σειρά εμψανίβεως)

Φλαντρώ: ΜΑΙΡΗ ΡΑΖΗ
Γαρουφαλιά: ΚΟΡΑΛΙΑ ΤΣΟΓΚΑ

Μυρτώ: ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ
Χρύσω: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Νότης: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Το έργο διαδραματίζεται σ’ ένα νησί του Αιγαίου, στο σπίτι της Φλαντρώς

Μεταξύ Α ' και Β ’ μέρους διάλειμμα 10 λεπτών 
Πρώτη παράσταση: 29 Νοεμβρίου 2007

Η Εταιρεία Θεάτρου «Πρόβα» δεν επιχορηγήθηκε την περίοδο 
2006-2007 από το Υπουργείο Πολιτισμού



Ή  τραγωδία τοϋ  πόθον. Σέ τέσσερα μέρη

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Η

ΦΛΑΝΤΡΩ

Ή  σκηνή παριστάνει τραπεζαρία χωρίου πλούσιας οικο
γένειας. Στό βάθος, μεγάλο παράθυρο άπ' δπου φαίνεται 
τό φόντο τοϋ δάσους. Κάτω άπ ’  τό παράθυρο, κατά μήκος 
τοϋ βάθους, σοφάς μέ άσπρα καλύμματα καί μαξιλάρια 
πού δίνουν τό χωριάτικο χρώμα. Πόρτα άριστερά, πού 
έρχεται άπ ’  τό χαγιάτι. Στό βάθος δεξιά, πόρτα άνοιχτή 
άπ ’  δπου φαίνεται τό δωμάτιο τής Φλαντρώς, τό κρεβάτι 
καί τό είκονοστάσιο. Πόρτα δεξιά στό πρώτο πλάνο, πού 
πάει στό δωμάτιο τής Μυρτώς. Τραπέζι στή μέση, καρέ
κλες, σκαμνιά, μπουφές καί κονσόλα μέ καθρέφτη.

Μόλις άνοίγει ή σκηνή, έρχεται άπ' τήν κάμαρά της ή Φλα
ντρώ μέ διάφορα φτιάσματα στά χέρια της καί φτιάνεται στόν 
καθρέφτη τής τραπεζαρίας. Εκείνη τήν ώρα άκούγονται καμπά
νες, άφήνει άμέσως τό φτιάξιμο, πέφτει καί προσκυνάει καί κά
νει τό σταυρό της. Οί καμπάνες παύουν, ξαναπηγαίνει στόν κα
θρέφτη. Σέ λίγο άνοίγει ή άριστερή πόρτα καί μπαίνει μέ όρμή ή 
Γαρουφαλιά. Ή  Φλαντρώ, τρομαγμένη, κρύβει τά μπουκαλάκια.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Κυρά! ... Κυρά!...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ά !...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καλέ, τρόμαξες; Έγώ είμαι...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Έσύ, βέβαια, ποιός άλλος; Μπαίνεις πάντα δίχως 

νά σέ περιμένει κανείς.
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ΓΑΡΟ ΥΦΑΔΙΑ: Μπάς καί θέλεις νά φορέσω κουδουνάκια καί 
νά σέ ειδοποιώ άπό μακριά; Τίνγκι... τίνγκι... τίνγκι... τίν- 
γκι...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Όρίστε γλώσσα!... Πάλι πιωμένη θά είσαι. Δέ σ’ τό 
είπα νά μή τό βάλεις πιά στό στόμα σου;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: πάει κοντά της καί τή χαϊδεύει:  Ά , πόσο μ’ 
αγαπάς, πόσο φροντίζεις γιά μένα, καλή μου κυρά!

ΦΑΑΝΤΡΩ: Κάτω τά ξερά σου! Ά ν  νομίζεις πώς τό κάνω γιατί 
μέ νοιάζει γιά σένα; Τί μου θυμίζεις μ’ αυτά σου τά φερσίμα
τα...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τόν άφέντη, έ; ... μικρή ήμουν, μά άκόμα 
θυμάμαι σά νά ’ταν σήμερα... Σάν ερχόταν πιωμένος, πώ πώ, 
λαχτάρες! Έπρεπε όλοι νά κρυφτούμε μή μάς άργάσει τό το
μάρι! ... Ό  Θεός ν’ άναπάψει τήν ψυχή του.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέ σεβόταν ουτε μένα, τή γυναίκα του, τήν άρχό- 
ντισσα... (Σπρώχνει τή Γαρουφαλίά.)  Γκρεμίσου άπό δώ, 
βρωμάς ρακί... Θαρρώ πώς έρχεται ή πνοή του άπό τόν κάτω 
κόσμο...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μά σου φέρνω μαντάτα, μάντεψε σά μπορεις...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Έλα, λέγε ό,τι έχεις νά πεις γλήγορα, καί...μα

κριά... (Τής κάνει σημάδι ν' απομακρυνθεί.)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Άφησα τή Χρύσω στήν έκκλησιά μαζί μέ τή γει- 

τόνισσά μας, τήν κυρα-Ταρσή, καί καθώς πήρα τό δρόμο τρέ- 
χοντας γιά νά "ρθω εδώ, μήπως κι άργησα καί μέ θέλεις τίπο
τα... (Πλησιάζει πάλι καί τήν πιάνει.)  Ά χ, καλή μου κυρά, 
χρυσή μου κυρά, πάντα σέ συλλογίζουμαι...

ΦΛΑΝΤΡΩ, άπομακρννεται: Ά σ ’ τα αυτά, σέ παρακαλώ, καί μί
λα. (Κάθεται.)

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μέ φωνάζει άπ’ τό παραθύρι ή Ζαφείρω, τήν 
ξέρεις ντέ.. .ή ψυχοκόρη τής κυρα-Μαλάμως.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Καλά...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μπαίνω μέσα...Ή κυρα-Μαλάμω πάντα άκού- 

νητη στήν πολυθρόνα της, καί κοντά της ποιός νομίζεις;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ό  Νότης;
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ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μή φωνάζεις, άλίμονο!... (Πηγαίνει, κοιτάζει 
τίς πόρτες καί κλείνει τό παράθυρο.) Ήρθε κρυφά χτές τή νύ
χτα από καρσί, με βάρκα, νά πάρει τήν ευχή τής μάνας του καί 
νά τραβήξει γιά πιό μακριά.

ΦΑΑΝΤΡΩ: Γιά πιό μακριά;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Ίσως γιά τήν Άμέρικα... Έκεΐ πού καθώς λένε, 

βρέχει ό Θεός τάλαρα, καί τό μάλαμα φυτρώνει στούς δρό
μους σάν τό χορτάρι...Ό  συφοριασμένος, τρεις ώρες τρα
βούσε μοναχός κουπί· τά χέρια του, νά τόν λυπηθείς!... Μά, 
σσ!... Μέ ξόρκισαν νά μείνει τό πράμα συναμεταξύ μας... 
(Κάθεται σ' ενα σκαμνί δίπλα στη Φλαντρώ.) Άλίμονο καί 
τρισαλίμονο άν τό μάθουν τ’ αδέρφια καί τά ξαδέρφια τής 
Αρετής μέ τ’ όνομα... σέ άλλο άγύριστο ταξίδι θά τόν στεί- 
λουν.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Κι έτσι τού πρέπει!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μήν τό λές, κυρά... κρίμας τέτοιο παλληκάρι! 

Κι ή μάνα του τόν έχει μοναχό! Ποιός τής είπε αύτηνής νά 
πάει νά πέσει στή θάλασσα;

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ λύσσα: Καί πώς μπορούσε νά ζήσει δίχως τιμή; 
Τήν πήρε στό λαιμό του, ό πλάνος!

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Άχαχούχα!... Μ’ άν ήταν νά πέφτουν όλοι πού 
τιμή δέν έχουν στή θάλασσα, τότε θά ρήμαζε ή στεριά, κι ό Θε
ός θά φώναζε τά ψάρια νά μπούνε μές στίς έκκλησιές καί νά 
τού άνάψουνε κεριά.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Πάλι άρχισες τά μωρόλογά σου. Τί σέ πότισαν έκεΐ 
πέρα;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καί μπορούσα ν’ άρνηθώ; Πιές καί τούτο γιά τό 
καλώς όρισες... Καλώς τά δέχτηκες, κυρά μου, εβίβα!... (Ση
κώνεται καί μιμείται τό πιόσιμο.)  Νά καί τό δεύτερο, γιά τό 
καλώς σέ βρήκα... Μά έχουν οι ευχές τελειωμό; Νά σέ χαίρε
ται ή μανούλα σου... Καί μέ μιά καλή νύφη... Καί πάντα γιο
μάτο τό ποτήρι... "Ενα ρακί άπό σταφύλι πού τό τρύγησαν 
παρθένες πού δέν πέσαν στή θάλασσα γιατί έχουν τό πέλαο 
καί τήν τρικυμιά στό κορμί τους, τρομάρα μου!... Ό λω ν τών
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κοριτσιών οι λαχτάρες παλεύουν μέσα μου... Μά σύ, κυρά 
μου, πάντα είσαι ή ομορφότερη άπ’ δλες, σάν την τριαντα
φυλλιά πού κάθε χρόνο τόν ’Απρίλη καί πιό φανταχτερά λου
λούδια ξεπετάει. (Τήν πιάνει.)

ΦΛΑΝΤΡΩ, τάχατες πώς δέν τής άρέσεί: Έλα, έλα τώρα... 
('Αλλάζει ϋφος.) Καί σκοπεύει, είπες, νά φύγει γιά την Αμε
ρική;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, κουνάει καταφατικά τό κεφάλι της: Τόσο μα
κριά νά πάει ό φουκαράς!... Έγώ έλεγα νά ’ρχόταν εδώ νά 
κρυβόταν, δε θά 'ταν καλά;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έδώ; Στό σπίτι μας;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Γιατί όχι; Καθώς είναι απόμερο, θά μπορούσε 

νά κρυφτεί μιά χαρά...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Είσαι στά καλά σου; Αύτό μάς έλειπε...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, κάθεται: Τέλος πάντων, τί είναι καί τούτο τό 

κακό σ’ αύτό τόν τόπο; Κοντεύει νά ρημάξει ή χώρα κι δλες 
οί μάνες νά μαυροφορέσουν... Χρόνων φαμελιές στά μαχαί
ρια.. . Ό  ένας σφάζει τόν άλλο σάν κοτόπουλο... Ό  ίδιος γί
νεται νόμος, μπόγιας καί χάρος... Καί τώρα ό κλήρος έλαχε 
στη συφοριασμένη τήν άρχόντισσα, τή Μαλάμω· θέλουν νά 
τής ξεκάνουν τό μοναχογιό της. 0έ μου φύλαγε.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Ό  καθένας άς προσέχει... ΙΙώς στή δική μας φαμε- 
λιά δέν υπάρχουν τέτοια; Χρόνια καί χρόνια άπό δλους τι- 
μημένη καί άγαπημένη.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, σά νά κομπιάζει: Δηλαδή... Έσεις μέ άλλους 
δέν τά ’χατε, μά συναμεταξύ σας...

ΦΛΑΝΤΡΩ, σηκώνεται: Τί θέλεις νά πεις;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, σηκώνεται καί τραβιέται άπό κοντά της: Μή θυ

μώνεις, κυρά, τ’ άκουσα... Μπορεΐ νά είναι καί λόγια...πώς 
κάποια παλιά δική σας έσφαξε τήν κόρη της γιατί...

ΦΛΑΝΤΡΩ, τή διακόπτει άπότομα: Λόγια τού δρόμου, παραμύ
θια!

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Νά μέ συμπαθάς, έτσι άκουσα, έτσι λέω. Καί 
πώς μαγείρεψε τό κρέας της γιά νά τό δώσει...
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ΦΛΑΝΤΡΩ, διακόπτει μέ επιβολή καί χτυπάει τό πόδι της: Σώ- 
παϋ!

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, μαζεύεται: Καλά, αφού τό απαιτείς, δέ μιλάω... 
(Κάθεται μαζεμένη στό σκαμνί.)

ΦΛΑΝΤΡΩ, οέ λίγο τήν πλησιάζει: Καί κείνη ή άμυαλη ή κόρη 
μου, ή Μυρτώ... (Σά νά περιμένει απάντηση, ή Γαρουφαλιά 
όμως δέ μιλάει.)... Έ , ή Μυρτώ, δέ μιλάς;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τί θέλεις νά πεις; Δέν άπεικάζω.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Λές νά ’χουν προχωρήσει πολύ οι δυό τους!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Δέ σέ νιώθω...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Μην κάνεις τώρα τήν ανήξερη! ’Εσύ μου τά ’πες τίς 

προάλλες... Έλα, μίλα, λέγε ό,τιξέρεις... (Σηκώνεται.)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Έγώ δέ σου είπα τίποτα, γιατί δέν ξέρω τίπο

τα! Δέ θά θυμασαι καλά, κυρά μου, χρυσή μου κυρά...
ΦΛΑΝΤΡΩ, τη σπρώχνει μακριά: Έ , άπιστο σκυλί! Τρως τό ψω

μί μου τζάμπα καί πίσω μου σκάβεις τό λάκο... Θέλεις τώρα 
νά τή σκεπάσεις, έ;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καί γιατί νά τή σκεπάσω; Λές νά τήν πονάω πε
ρισσότερο άπ’ ό,τι πονάω εσένα;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έτσι φαίνεται...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καί γιατί; Άδερφή τήν έχω;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Έ , σώπα πιά! Καί λέγε αυτό πού σέ ρωτάνε...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Εσένα νά πεις πού σ’ έχω σά μάνα, μάλιστα...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Αύτό έλειπε, νά μ’ έχεις μάνα! Φταίω γώ πού όταν 

σ’ έφεραν στήν πόρτα μου μπαστάρδικο, δέ σέ πέταξα νά σέ 
φάνε τά σκυλιά!

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, γελαστά: Χά! Χά! Μπήκα καί τότε, όπως λές 
πώς μπαίνω πάντα... Δίχως νά μέ περιμένεις...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Καλά πού τό λές!...Καί γώ πού σέ περιμάζεψα, σ’ 
άνάθρεψα, ενώ ήξερα... (Σά νά κόβεται.)

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τί ήξερες;...
ΦΛΑΝΤΡΩ: .. .Πώς υπάρχει αχαριστία σ’ αύτό τόν κόσμο... για

τί καί κάποιος άλλος μπήκε δώ μέσα στό άρχοντικό μου, 
έξαφνα, χωρίς νά τόν περιμένω, καί...
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ΓΑΡΟ ΥΦΑΔΙΑ: Ό  αφέντης, έ;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Αφέντης.. .νά τόν χαρώ!... ’Αφέντης ήταν ό πρώτος 

μου άντρας!... Δούλος νά λές! Γεννημένος γιά νά μπλέξει όχι 
μέ μένα, μά μέ δούλες, και νά γεννάει δούλες!

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τί μπουρίνια είναι αυτά πού σ’ έπιασαν, κυρά 
μου, πού τά βάζεις καί μέ τούς πεθαμένους! Νά μή σώσω, σοΰ 
λέω, δέ θυμάμαι νά σοΰ είπα τίποτα γιά τή Μυρτώ.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέ θυμάσαι γιατί ήσουν πιωμένη καθώς τώρα καί 
καθώς πάντα.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Έ , μεθυσμένες κουβέντες, τίς παίρνεις τώρα 
στά σωστά;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μόνο τό κρασί λέει την άλήθεια.
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τότε γιατί μού λές νά μην πίνω, αν θέλεις νά 

’χεις κοντά σου έναν άνθρωπο νά σέ δουλεύει άληθινά;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ουφ!... Λέγε λοιπόν γλήγορα, πού έχουν φτάσει τά 

πράματα μέ την κόρη μου τή Μυρτώ;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καί τό Νότη;
ΦΛΑΝΤΡΩ, θυμωμένη: Ποιόν άλλον; Αυτόν τόν πλάνο! Δέν 

είναι μόνο ή ’Αρετή πού... (Κόβεται γιατί βλέπει τή Μυρτώ νά 
μπαίνει.) Ά ! ...

ΜΥΡΤΩ, μπαίνει μέ όρμή καί τρέχει στή μητέρα της μέ άνοιχτή 
την αγκαλιά. Πίσω της μπαίνει ένα παιδί μέ τή βαλίτζα: Μη
τέρα! ... Δέ μέ περίμενες, έ;

ΦΛΑΝΤΡΩ, τή σταματάει μέ τό σοβαρό καί άπότομο ϋφος της: 
Πώς; Ήρθες κιόλας!

ΜΥΡΤΩ, μουδιάζει: Γιατί;... (Στό παιδί.) Ά σ ’ τα εδώ...(Τόν 
πληρώνει.)

ΠΑΙΔΙ, χαιρετάει χωρίς νά βγάλει τό κασκέτο του: Σπολλάτη... 
Καλό βράδυ, κυράδες... (Φεύγει.)

ΜΥΡΤΩ: Αυτό ήταν μιας μάνας τό καλώς όρισες, ΰστερ’ άπό τό
σον καιρό πού λείπω;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέ λείπεις δά καί χρόνια!
ΜΥΡΤΩ: Θαρρεί κανείς πώς θά ’θελες νά μήν ξανάρθω ποτές!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέ λέω αυτό... Μά μού ’πες πώς θά μείνεις περισ
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σότερο από μήνα, καί σέ βλέπω νά ’ρχεσαι... Καλά-καλά, δεν 
έφυγες ακόμα... Σέ βεβαιώ, δέ σέ περίμενα, ξαφνιάστηκα, μή
πως τρέχει τίποτα... Τά χασα, δέν ήξερα τί νά σου πω .. .Καί 
κάτι βέβαια θά τρέχει...

ΜΥΡΤΩ: Τί νά τρέχει;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ξέρω κι εγώ;...Είσαι καλά; Έ τσι πού σέ βλέπω νά 

’ρχεσαι άξαφνα, άνησυχώ...
ΜΥΡΤΩ, μ ’ έλαφρή ειρωνεία; "Ά μπά! Μέ βλέπεις δά πώς είμαι 

καλά, πολύ καλύτερα άπ’ 6,τι έφυγα.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Μά είναι αρρώστιες πού δέ φαίνουνται, κρυφές 

άρρώστιες...
ΜΥΡΤΩ: Δέν πιστεύω ή άνησυχία σου γιά τήν υγεία μου νά σ’ 

εμπόδισε νά μ’ άγκαλιάσεις μόλις έφτασα κι έτρεξα κοντά 
σου.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Σου είπα...Ξαφνιάστηκα πού σέ είδα, δέ σέ περίμε
να... (Κάθεται καί τής δείχνει θέση κοντά της.) Έ λα τώρα κο
ντά μου νά τά πούμε.

ΜΥΡΤΩ, παίρνοντας τή βαλίτζα της: 'Ας λείπει... (Τραβάει 
πρός τήν κάμαρά της.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Πού πάς;
ΜΥΡΤΩ: Νά ταχτοποιήσω τά ρούχα μου. (Φεύγει.)
ΦΛΑΝΤΡΩ: Τά βλέπεις λοιπόν; Τά βλέπεις;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τί;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Θά τό ξέρει πώς αύτός είναι δω, γι’ αυτό μας κου- 

βαλήθηκε κι αυτή.
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καί πώς διάολο νά τό ξέρει; Άλλος κανείς άπό 

τή μάνα του, εμένα κι εσένα, άλλος κανείς δέν τό ’μαθε.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Τής τό ’γράψε αύτός, κουτή!... Έχουν άλληλογρα- 

φία, άλλιώς δέν έξηγιέται...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μά δέν άφησε καμιά γυναίκα αύτός;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Αυτός;... Θαρρείς πώς είναι μονάχα ή ’Αρετή, ή 

πνιγμένη ’Αρετή στής θάλασσας τά βάθια;... Πόσα άλλα κο
ρίτσια στό χωριό!... Τίς μεγάλες Παρασκευές, όταν πηγαί
νουν στίς έκκλησιές μυροφόρες, δέν κλαΐνε τού Χριστού, μά



56 ΦΛΑΝΤΡΩ

χά δικά τους πάθη, πού τούς άναψε αυτός ό εωσφόρος...Δεν 
είναι αυτός πλάσμα ανθρώπινο, άκου με πού σου λέω εγώ, 
είναι οργή Θεοϋ! Τής μάνας του τά σπλάχνα εδώ καί είκοσι- 
πέντε χρόνια πέταξαν τό Σατανά. Τή θυμάμαι εκείνη τή βρα
διά, αξέχαστη θά μείνει στή θύμησή μου. Κορίτσι μικρό καί 
άπραγο άκόμα... Σκορπίστηκε στή χώρα τό μαντάτο... Κοι
λοπονάει ή Μαλάμω, ή γυναίκα τού ξακουσμένου Σερδάρη... 
Τρομάρα μου, σέ λίγην ώρα τί ’τανε εκείνο! Μαυρίλα καί σκο
τεινιά σ’ όλο τόν ουρανό, κι άξαφνα μέσα στό μούχρωμα φω
τεινοί δρόμοι ανοίγουν, κύματα λαμπερά ξεσπάνε, πού λες, ό 
Θεός χύνει φωτιές τόν κόσμο νά χαλάσει... ’Αστραπές, βρο
ντές, κεραυνοί, θαρρούσες πώς ή πλάση ολάκερη κοιλοπο- 
νούσε μαζί μέ τήν άρχόντισσα... Έ , εκείνη τή βραδιά έπεσε κι 
αυτός σάν κεραυνός στόν κόσμο... Δέν είναι μονάχα ή ’Αρε
τή, ποιός ξέρει πόσες άλλες... Κι όλες τρομάζουν μ’ αυτόν, 
θέλουν νά τόν άποφύγουν, μά δέν τούς εΐναι βολετό.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Κι άν ήταν μονάχα τά κορίτσια!... Πόσες πα
ντρεμένες λειώνουν άπ’ τή λαχτάρα τους, καί πόσες χήρες ξε- 
νυχταν στά λιακωτά, γιατί ύπνος δέν τούς κολλάει...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Τά βλέπεις λοιπόν; Σ’ έξορκίζω, μίλα!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μήν πονοκεφαλάς όμως γιά τήν κόρη σου... 

Μέ τή Μυρτώ μερικές κουβέντες θά είχαν μονάχα, ίσως γλύ
κες, μά από τά λόγια στά πράματα... Μήπως καί μέ σένα δέν 
εϊχε κουβέντες;

ΦΛΑΝΤΡΩ, διακόπτει απότομα: Μά εγώ, βλέπεις, έχω μαζί του 
γιά νιτερέσα νά μιλήσω... Ή  μάνα του δέ μπορεΐ, άρρωστη κα
θώς είναι καί παράλυτη... Μέ τή Μυρτώ τί έχει νά μοιράσει;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Έννοια σου καί δέν είναι ή Μυρτώ από κείνα 
τ’ άμαθα τά κορίτσια τού χωριού πού μπορεΐ αύτός μέ τά λό
για νά ξεγελάσει... Αύτή, μάτια μου, σπουδαγμένη χρόνια στά 
σκολειά, μιλάει πιό καλά άπό τό δάσκαλο καί πιό γνωστικά 
άπ’ τό δεσπότη... Μπορεΐ μέσα σέ άντρες εκατό νά ’χει τόν 
πρώτο λόγο, καί είναι εύκολο, βέβαια, νά τούς πλανέψει, μά 
γιά νά τήν πλανέψουν δέν τό πιστεύω.
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ΦΛΑΝΤΡΩ: Μ’ αν τόν αγαπάει;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Ξέρει εκείνη νά του πει ποιός είναι ό ίσιος δρό

μος πού φέρνει άπ’ τό σπίτι του στό σπίτι μας, νά 'ρθει νά τη 
ζητήσει από σένα τη μάνα της, κι έπειτα χορούς καί πανηγύ
ρια... Θ’ άνοίξουμε τά καινούργια βαρέλια καί Ήσάία χό
ρευε. (Χορεύει.)

ΦΛΑΝΤΡΩ, απότομα: Ό χι!
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ: Γιατί;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Γιατί... γιατί έχω κι άλλο κορίτσι νά παντρέψω! Δέ 

θά παντρέψω πρώτα τη μικρή... "Επειτα, αφού, καθώς λές, άν 
λές άλήθεια δηλαδή, τίποτα τό σοβαρό δέ συμβαίνει μέ τή 
Μυρτώ... Ά ν  κι εγώ δέν τό πιστεύω, γιατί καμιά, άκοΰς, κα
μιά δέν είναι στό χωριό που νά μή τής συνεπήρε τά μυαλά 
αυτός ό Σατανάς! Κι άν δέν τήν άγγιξε στόν ξύπνο της, σί
γουρα θά ’πεσε σέ πειρασμό μαζί του στόν ύπνο της, στ’ όνει
ρό της.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: "Ωστε σά νά λέμε, μονάχα μεΐς οι δυό μείναμε 
απείραχτες... Δηλαδή, στά σωστά εγώ μονάχα, γιατί έσύ...

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ έκπληξη: Έγώ, τί;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Σά μάνα καί σύ πού είσαι, υποφέρεις, καημός 

σου είναι ό καημός τής κόρης σου.
ΦΛΑΝΤΡΩ, ησυχάζει: Ά !
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μά γιά δές, ξεχάσαμε τή Χρύσω, τήν καλή καί 

αγαθή Χρύσω, τή μεγάλη σου τήν κόρη... Νά μιά πού δέν πλα
νεύεται ποτές.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έ τσι νομίζεις;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τί! Μή μού τό λές... Μήπως κι ή Χρύσω;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί ποιός μπορεΐ νά ξέρει; Έχεις νά κάνεις μέ τόν 

όξαποδώ, κι ό,τι καί νά πεις... (Βλέπει τή Μυρτώ νά μπαίνει 
καί άλλάζει ύφος.) Καλώς τηνε...
(Πηγαίνει ή Μυρτώ στό μπουφέ, παίρνει τυρί καί ψωμί καί 
τρώει.)

ΦΛΑΝΤΡΩ, σά νά εξακολουθεί τήν κουβέντα της μέ τή Γαρου- 
φαλιά: Τί σου ’λεγα;... Ά  ναί... τώρα θυμήθηκα... Κάπου θέ-
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λω νά σέ στείλω, σέ μιά δουλειά, είναι ανάγκη, μεγάλη ανά
γκη!

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Στούς ορισμούς σου.
ΦΑΑΝΤΡΩ: Τρέξε στό καφενείο νά βρεις τόν κυρ Λεύτερη τό Ζα- 

τούνη, πες του πώς είναι άνάγκη νά ’ρθει εδώ αμέσως νά του 
πώ, άκούς; ’Αμέσως! Φέρ’ τον μαζί σου.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καλά, κυρά... (Τρέχει στήν πόρτα.) Κι άν δεν 
τόν βρω στόν καφενέ;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Ρώτα εκεί, θά ξέρουν που πήγε... Δέν είναι δά καί 
τόσο μεγάλος ό τόπος μας... Πρέπει, άκους; Πρέπει τό δίχως 
άλλο νά τόν φέρεις μαζί σου.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καλά. (Φεύγει απ' τήν πόρτα.)
ΦΛΑΝΤΡΩ: Πείνασες; Δέν ψήνεις κι έναν καφέ νά πιεις;
ΜΥΡΤΩ: Ό χι, φχαριστώ, μου φτάνει αυτό.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Κατέβασες τά μοΰτρα σου... Έ χεις καί παράπονα, 

λοιπόν, μαζί μας;
ΜΥΡΤΩ: Παράπονα εγώ, πού έτρεξα άμέσως νά σ’ άγκαλιάσω, μά 

εσύ,.. Δέν έχω παράπονα μέ κανένα, μέ τήν τύχη μου μονάχα...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Μέ τήν τύχη σου; Καί είναι καμιά σάν τού λόγου 

σου μοσχοαναθρεμμένη σ’ όλο τόν τόπο μας; Δέ ντρέπεσαι 
καί νά τό λές! Τίς θυσίες πού έκανα γιά σένα δέν τίς έκανα γιά 
τήν άδερφή σου, τήν κόρη από τόν πλούσιο πατέρα... Πήρα 
αύτηνής τά χρήματα καί σ’ έκανα άνθρωπο, σέ σπούδαζα...

ΜΥΡΤΩ: Γιά καλό τό έκανες; ’Ή γιά νά μή μ’ έχεις κοντά σου, μέ 
είχες κλείσει χρόνια καί χρόνια μέσα στά σκολειά;

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ ειρωνεία: ’Έτσι έ;
ΜΥΡΤΩ: Ψέματα;... Δέ μπορεΐς νά μέ δεις στά μάτια σου άπό 

τήν ημέρα πού μ’ έβγαλες στό φώς. Τό νιώθω. Γι’ αύτό, τώρα 
πού μεγάλωσα καί δέ μπορώ νά είμαι πιά κλεισμένη στά σκο
λειά, πηγαίνω και περνάω κοντά στή θειά μου. Μόλις μέ είδες 
νά γυρίζω, σου κακοφάνηκε... Δέν πειράζει, έννοια σου, θά 
ξαναφύγω.,.Τό θέλεις έσύ, μά τό θέλω κι έγώ, γιατί εκεί επι
τέλους βρίσκω λιγάκι αγάπη, πού δέν τή βρίσκω σπίτι μου, 
κοντά στή μάνα μου!
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ΦΛΑΝΤΡΩ: ’Αχάριστη, αχάριστη... ’Ίδια ό πατέρας σου.
ΜΥΡΤΩ: Γι’ αυτό δέ μπορεΐς νά μέ δεις στά μάτια σου, όπως δέ 

μπορούσες νά ίδεΐς καί κεΐνον...Ποιός σου είπε νά τόν πά
ρεις;

ΦΑΑΝΤΡΩ, θυμωμένη: Δεν τόν πήρα. Μέ ξεγέλασε...Τ’ άκούς; 
Μέ ξεγέλασε.. .Καί τό τί μαρτύρια τράβηξα μαζί του, ένας Θε
ός τό ξέρει! Έσύ κι ή αδερφή σου ήσαστε μωρά ακόμα καί δέ 
νιώθατε...Γιατί τόν πήρα; Χά, χά ... Μά μπορεΐ πάντα κανείς 
νά κάνει ό,τι θέλει σ’ αυτή τή ζωή; Έρχεται μιά στιγμή πού 
σού κοστίζει χρόνια... Γιατί τόν πήρα; Μά δέν τήν ξέρει κα
νείς, δεν τήν ξέρει τήν καθαρή αλήθεια.

ΜΥΡΤΩ, σηκώνεται καί πάει καί κάθεται στό σκαμνί κοντά στη 
μάνα της: ’Άκουσα πολλές φορές κουβέντες στόν άέρα...Ξέ
νος, φερμένος άπ’ τήν Πόλη, γυρίζοντας άπό χώρα σέ χώρα 
γιά πραμάτειες, περνούσε μιά βραδιά, καβάλα άπό τό χωριό 
μας, μιά νύχτα σκοτεινή πού ό Θεός χαλούσε τόν κόσμο, ξε
πέζεψε στό σπίτι μας καί ζήτησε νά κονέψει ώς τό πρωί.

ΦΑΑΝΤΡΩ: Κι άπό τότε δέν ξανάφυγε.. .’Ανάθεμα τήν ώρα!
ΜΥΡΤΩ: Τί παράξενο! Ό ,τι δέ φέρνει ό χρόνος, φέρνει ή στιγ

μή... Μέσα σέ μιά χειμωνιάτικη τρικυμισμένη νυχτιά, άγαπη- 
θήκατε... Ή ταν ώραϊος, ήσουν ώραία...Είσαι άκόμα ωραία, 
ενώ αυτός δέν ύπάρχει π ιά ...

ΦΑΑΝΤΡΩ: Ωραίος στήν όψη, μά μαύρος στήν ψυχή... Γιά 
πλούσιες πραμάτειες φερμένος άπ’ τήν Πόλη, χά! χά!... Ό λα 
κοροϊδίες για νά πλανέψει τήν πλούσια χήρα... Τί ήξερα εγώ 
τότε; Μικρή καί άμαθη, πές άκόμα κοπελούδα... δέν είχα 
προφτάσει καλά-καλά νά χαρώ τόν πρώτο μου άντρα καί μού 
τόν πήρε ό Θεός... Μ’ άφησε πέντε μηνών έγκυο στη Χρύσω 
μου... Έγώ δέν ήθελα νά ξαναπαντρευτώ, σά νά είχα κάποια 
προαίστηση πώς δέ θά βρώ ποτέ ένα τόσο χρυσόν άνθρωπο... 
Μά τί τό θέλεις... Ό λες οί γυναίκες πού ερχόντουσαν λεχώ
να νά μέ ίδούν, μού λέγαν: Νέα είσαι άκόμα, θά πάρεις άλλον, 
τέτοια νιάτα καί τέτοια ομορφιά δέν πρέπει νά πάνε χαμέ
να... Ό λος ό κόσμος έγινε ένας Σατανάς γιά νά μέ βάζει σέ
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πειρασμό...Τις μεγάλες νύχτες του χειμώνα, στριφογύριζα 
στην κλίνη, κι δλο μου ’ρχόντουσαν στ’ αυτιά μου του κόσμου 
τά λόγια... Κρίμα στά νιάτα σου, κρίμα στην τόση ομορφιά 
σου!... Ό ταν ήρθε εκείνη ή άναθεματισμένη βραδιά... Γιά 
πλούσιες πραμάτειες έλεγε πώς γυρίζει, καί σάν άρχόντισσα 
πού ήμουν θέλησα νά τόν περιποιηθώ κατά πώς τού ’πρεπε... 
"Ανοιξα καινούργιο βαρέλι άπ’ τό κρασί πού 'χε βάλει ό μα
καρίτης.. . "Επινε εκείνος κι όλο μου ’λεγε: «Πιές κι εσύ αρχό
ντισσα στην ύγειά μου! "Αν δέν πιεις, θά πει πώς μέ διώχνεις 
άπ’ τό σπίτι σου, πώς άθελα μέ κράτησες, γιατί δέ μπορούσες 
νά κάνεις άλλιώς!...» "Α, τόν πλάνο!... "Αμαθή εγώ καί 
άπραγη, ένα-δυό ποτήρια ήταν φωτιά στά σωθικά μου... Δέν 
ήξερα πιά πού βρισκόμουνα, τά μάτια μου θολώνουν, τ’ αυτιά 
μου βουίζουν, τό κορμί μου άνατριχιάζει, καί δλο στ’ αυτιά 
μου κουδουνάνε τά λόγια του κόσμου, αυτού τού μεγάλου 
πειρασμού: «’Αλίμονο στά νιάτα σου, στήν τόσην ομορφιά 
σου»!... Καί δώσ’ του πάλι έπινα γιά νά σβήσω μέ τό παλιό 
εκείνο κρασί τή φλόγα, καί δώσ’ του κι άναβαν περισσότερο 
οί παλιές λαχτάρες πού είχαν ξυπνήσει μέσα μου χωρίς καί 
νά προφτάσω νά τίς χαρώ... Δέν δριζα πιά εγώ τόν εαυτό 
μου, ήμουν σά συνεπαρμένη, σά νεραϊδοχτυπημένη... (Πέφτει 
απάνω στήν κόρη της.) Ή ταν ώραΐος, π ’ άνάθεμά τον, καί 
ήμουν ωραία... "Ω, μονάχα εκείνος πού δέ μέ νιώθει θά μού 
δώσει άδικο!...

ΜΥΡΤΩ, τή χαϊδεύει: Σέ νιώθω, σέ νιώθω καλύτερα άπό κάθε 
άλλον... Πές τα, πές τα μου δλα νά ξαλαφρώσεις, μανούλα 
μου, κι άν έχεις δίκιο, δέν είμαι γώ πού θά σού τό άρνηθώ, 
γιατί τό παιδί είναι πιό πολύ τής μάνας παρά τού πατέρα, πιό 
πολύ τής μάνας... Μά εγώ φωνάζω μάνα κι άπόκριση δέν 
έχω... Μίλα μου σά μάνα, μίλα μου σάν άδερφή, σά φιλενά
δα, άν θέλεις... Ξέρω άρκετά τώρα τόν κόσμο...

ΦΛΑΝΤΡΩ, σάν άφανισμένη: Ό ταν τήν άλλη μέρα ήρθα στά συ
γκαλά μου, άπ’ τό μεθύσι του κρασιού κι άπό τό μεθύσι τής 
λαχτάρας, κι άρχισαν στ’ αύτιά μου νά ’ρχονται μαντάτα, κα
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κά μαντάτα γιά τόν πλάνο τής νυχτιάς εκείνης, ήταν πιά 
άργά... Έπρεπε ή άρχόντισσα τό κρίμα νά σκεπάσει... "Αρχι
ζες εσύ νά σκίζεις τά σκοτάδια γιά νά ’βγεις στό φως.

ΜΥΡΤΩ: Κι δταν τώρα με βλέπεις, μάνα μου, θυμάσαι τά κατο
πινά βάσανά σου κι δχι τή λαχτάρα εκείνης τής βραδιάς... Μά 
τί εΐναι ολάκερη ή ζωή; Γιατί ζούμε;... Γιά ένα μεθύσι, γιά ένα 
μονάχα μεθύσι μιας τρικυμισμένης βραδιάς!

ΦΛΑΝΤΡΩ, τήν κοιτάζει στά μάτια: "Ενα μονάχα μεθύσι!... Ναί, 
αύτές οί βραδιές δέν ξανάρχονται... Μή βιάζεσαι, λοιπόν, κι 
εσύ τή δίψα σου νά σβήσεις... ’Εσύ είσαι νέα άκόμη...

ΜΥΡΤΩ: Τί θέλεις νά πεις;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Θέλω νά πώ πώς... (Πιάνει τό κεφάλι της.) "Ασε με, 

δέν ξέρω πού βρίσκουμαι, ζαλίστηκα, δέν ξέρω τ ί...
ΜΥΡΤΩ: ’Απαράλλαχτα όπως εκείνη τη βραδιά... Γι’ αύτό τώρα, 

ό,τι κι άν σού ζητήσω, μανούλα μου, δέ θά μου το άρνηθεΐς. 
(Ενώνει τά χέρια της σε παράκληση.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Θέλεις νά με πλανέψεις κι εσύ άλλη μιά φορά σάν κι 
εκείνον! "Ω, μή μέ κοιτάς έτσι!... Αύτή τή στιγμή είσαι ίδια, 
καθώς εκείνος εκείνη τή φοβερή νυχτιά!... "Εχεις στά μάτια 
σου τήνϊδια του τή λαχτάρα... (Σηκώνεται, τή σπρώχνει.) Φύ
γε, φύγε... Δέ μπορώ νά σέ βλέπω!... Τί μού θυμίζεις!...

ΜΥΡΤΩ, τήν πλησιάζει: Μά εγώ είμαι τό παιδί σου, τό σπλάχνο 
σου, έχω μέσα μου καί δικό σου αίμα!...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Είσαι ή αμαρτία μου!
ΜΥΡΤΩ: Καί είναι άσκημη, επιτέλους, μιά αμαρτία;
ΦΛΑΝΤΡΩ, κοντά στό πρόσωπο τής κόρης της: "Οχι, τό ενάντιο, 

είσαι ώραία, πολύ ώραία!...
ΜΥΡΤΩ: Ώραία, σάν κι εσένα, μητέρα!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ναί, μά εσύ είσαι ακόμα νέα! "Εχεις καιρό μπροστά 

σου...
ΜΥΡΤΩ: Μά καί σένα δέ σέ πήραν τά γεράματα!
ΦΛΑΝΤΡΩ, σά ν'άκούει βήματα: Σούτ, κάποιος έρχεται... 

(Μπαίνει ή Γαρουφαλιά, καθώς πάντα άπότομα.)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Κυρά, κυρά, σ’ τόν έφερα!
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ΦΛΑΝΤΡΩ, απότομα: Καλά, σ’ άκούσαμε, τί φωνάζεις έτσι; 
(Μπαίνει ό Λεντέρης καί ή Γαρονφαλιά χάνεται.)

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Καλημέρα, κυρά μου.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Καλώς τόν κύρ Λεύτερη. Κάτσε. Σε παρακαλώ, 

Μυρτώ, μιά στιγμή, κάτι έχουμε νά πούμε.
ΜΥΡΤΩ: Καλά... (Φεύγει στην κάμαρά της.)
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Τί χαμπάρια, κυρά;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ά ς  τά λέμε καλά... Σε φώναξα, κύρ Λευτέρη μου, 

νά σοΰ πώ τί μπορούμε νά κάνουμε γιά τήν κυρα-Μαλάμω, τή 
Σερδάραινα... Είναι νά τή λυπάται κανείς... Μιά τέτοια 
άρχόντισσα κινδυνεύει νά μείνει στό δρόμο.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Τό ξέρω, μά γιατί νά τή λυπηθούμε; Τόν παρά δέ 
μάς τόν έδωσε ό Θεός γιά νά τόν σκορπάμε... Ό ποιος, λοι
πόν, είναι άνοιχτοχέρης, κακά ύστερνά...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μά τί φταίει αύτη, ή κακομοίρα; Αυτός ό γιός της, 
αύτός ό άναθεματισμένος τά ’κανε όλα γυαλιά καρφιά, κι 
άφήνει τή μάνα του στους πέντε δρόμους, άρρωστη, παράλυ
τη, μέ τό ’να πόδι στόν τάφο.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Ό  γιός της, δέ λέω... Ποιός τής είπε νά κάνει τέ
τοιο γιό;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Φταίμε μεις γιά τά παιδιά πού κάναμε;
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Ά ς  ήξερε νά τού μαζέψει τά λουριά. Τώρα πιά 

είναι άργά. Αύριο, μεθαύριο, τής βγάζουν τό χτήμα στό σφυ
ρί.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Ποιός, ό Λεβαντής;
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Ναί, ό Λεβαντής, ό Θόδωρος· σ’ αυτόν τό έχει ύπο- 

θηκέψει.
ΦΛΑΝΤΡΩ, έμπιστενηκά: Ά κου δώ, δέ θά μπορούσα εγώ, άν 

ήθελα, νά πάρω τήν υποθήκη άπάνω μου; Ό  Λεβαντής, βέβαια 
θά θέλει νά ξεμπερδεύει μιά ώρα άρχύτερα... Στην άνάγκη, 
πληρώνω καί παραπάνω. Λέν πιστεύω νά μού άρνηθεΐ;

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Νά σού άρνηθεΐ; Δέ λές πώς θά τού ’ρθει λουκού
μι... Θά λείψει κι άπό τίς φασαρίες... Μά δέν καταλαβαίνω 
γιατί νά τό κάνεις εσύ αυτό. Τί έχεις νά ώφεληθεΐς;
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ΦΛΑΝΤΡΩ: Τί έχω νά ωφεληθώ... ’Έτσι... τό θέλω...
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Μά γιατί; Δεν τό νιώθω, νά μπλέξεις στά καλά κα

θούμενα σ’ όλες αυτές τίς φασαρίες...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Γιατί;... Γιατί;... Γιατί επιτέλους θέλω νά βγάλω 

μιά υποχρέωση... Ό  μακαρίτης ό Σερδάρης, ό άντρας της, 
σάν έμεινα χήρα δυό φορές, παραστάθηκε στίς δουλειές μου 
σάν άλλος πατέρας. (Σάν κάτι νά υπονοεί.) Ό ταν πέσαν με
ρικοί μερικοί σάν τά κοράκια άπάνω μου νά μου φανε ό,τι 
έχω καί δέν έχω...

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Δέν πιστεύω νά θές νά πεις καί γιά μένα;... ’Εγώ 
πάντα σου φέρθηκα τίμια...

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ λεπτή ειρωνεία: Βέβαια, όχι εσύ, μερικοί άλλοι...
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: ’Λ, έλεγα κι εγώ... Λοιπόν, επιμένεις καλά καί σώ- 

νει νά μπλέξεις σ’ αυτή τή δουλειά;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί τί σέ νοιάζει εσένα; ’Εσύ θά πληρωθείς γιά τόν 

κόπο σου.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Δέ λέω... ’Απεναντίας, εμένα μέ συμφέρει νά γίνει 

ή δουλειά. Μά σάν άντρας πού είμαι, χρωστάω νά πιο σέ μιά 
γυναίκα τό σωστό τό λόγο, γιά νά μή λες μεθαύριο, όπως γιά 
μερικούς μερικούς, πώς δέ σου φέρθηκα κατά πώς πρέπει.

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ δύναμη: Ό πω ς λέω εγώ πρέπει νά γίνει, δέ μπο- 
ρεί νά γίνει άλλιώς.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Καλά, όπως θέλεις, εμένα δέ μου πέφτει λόγος.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Πρέπει νά δεις τό Λεβαντή τό γληγορότερο, καί σή

μερα μάλιστα.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ, σάν κάτι νά συλλογίζεται: Νά τόν δώ... μά...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Τί; Πάλι τό συλλογίζεσαι;
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Είναι καί κάτι άλλο. Χρέος μου νά σ’ τό πω κι 

αύτό...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Τί άλλο μπορεΐ νά είναι;
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Υπάρχουν στόν τόπο μας καί κάτι άλλοι πού 

έχουν μέ τήν οικογένεια κάτι λογαριασμούς πιό σοβαρούς.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Γιά τά συγγενάδια τής ’Αρετής λές;
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Μονάχα; Μιά καί δυό πήρε στό λαιμό του, ό έλε-
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εινός; Ό λο τό χωριό είναι στό ποδάρι... Τό λοιπόν, όλοι 
αυτοί δε βλέπουν τήν ώρα πότε νά βγει τό χτήμα στό σφυρί... 
Φαντάζουνται πώς, βέβαια, ό γιόκας της δέ θά τήν αφήσει 
στούς δρόμους νά ψωμοζητάει- άγκαλά τέτοιος πού είναι, 
μπορεΐ καί νά τό κάνει... Θά ξεκουμπιστεί νά ’ρθει καί τότε 
τόν διορθώνουνε.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί τί μού τά λές αυτά εμένα;
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Έ , ξέρεις πώς οί συντοπίτες μας δέ χαρίζουνται. 

Μέ αίμα ξεπλένουν κάθε ατιμία. Γι’ αύτό, δέν πιστεύω νά θέ
λεις νά πάρεις κι αυτή τήν υποθήκη απάνω σου;

ΦΛΑΝΤΡΩ: ’Έχεις λοιπόν τήν ιδέα πώς θά τά βάλουν μαζί μου, 
μέ μιά γυναίκα απροστάτευτη;

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Ξέρω κι εγώ! Κακό είναι πάντα νά θέλει κανείς να 
πάει ενάντια σ’ όλο τόν τόπο.

Φ. \Λ \ΤΡΩ : Καί ή  μπαίνω -/ώ σ 'όλες α ιτές τις βρωμοδουλεώς 
πού θέλουν νά μ’ ανακατέψουν;

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Έσύ μονάχη σου ανακατεύεσαι.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Έγώ θέλω νά σώσω μιά δυστυχισμένη, γι’ αύτήν τά 

κάνω. Ό  γιός της, στά κομμάτια! Τί μέ κόφτει γι’ αυτόν! Ε π ι
τέλους, άς ήξεραν νά μαζέψουν τά κορίτσια τους καί τίς αδερ
φάδες τους.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Μή λές μεγάλο λόγο, γιατί μπορεΐ νά την πάθεις 
καί σύ.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Χά! Έγώ;
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Καί βέβαια, δέν έχεις καί σύ κορίτσια;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ά !... ’Ίσια κι όμοια τώρα... Μ’ αυτά πού μού λές, 

μάθε πώς μέ πεισμώνεις περισσότερο.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Γυναίκα δέν είσαι καί σύ; Οί γυναίκες μέ τό πείσμα 

πάντα πορεύουνται.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Οί γυναίκες όμως εΐναι καί πονετικές. Δέν μπορώ ν' 

άφήσω τή γυναίκα εκείνου πού μ’ εύεργέτησε άπροστάτευτη. 
Χρωστάω νά πληρώσω σήμερα τό παλιό χρέος... Είπες πώς 
μπορεΐς νά βρεις σήμερα τό Λεβαντή;

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Τώρα θά είναι σπίτι του.
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ΦΛΑΝΤΡΩ: Σπίτι του; Τότε μπορώ νά ’ρθω κι εγώ... Μπορούμε 
νά συμφωνήσουμε αμέσως. Χρήματα έχω, ευτυχώς, πρόχειρα.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Άφοΰ επιμένεις, πάμε... Είπα καί έλάλησα... (Ση
κώνεται.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μιά στιγμή νά ρίξω κάτι άπάνω μου... (Μπαίνει 
στην κάμαρά της κι αμέσως πάλι βγαίνει μέ μιά σάρπα στό 
κεφάλι. Φωνάζει.) Γαρουφαλιά! Γαρουφαλιά!

ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ, φανερώνεται: Φώναξες, κυρά;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Πηγαίνω μιά στιγμή μέ τόν κυρ Λευτέρη γιά δου

λειά. .. Τό νοΰ σου στό σπίτι! Φρόντισε καί γιά τό φαΐ... Μήν 
τύχει καί ξεχαστέϊς καί σέ βρούμε στό υπόγειο νά κοιμάσαι 
δίπλα σέ κανένα βαρέλι...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: "Εννοια σου, κυρά, ξενοιάσου...
ΦΛΑΝΤΡΩ, βγαίνοντας απ' την πόρτα, καί πίσω της ό κύρ Λευ- 

τέρης: Βέβαια... σά νά μή σέ ξέρουμε...
ΜΥΡΤΩ, βγαίνει απ' την κάμαρά της: Που πάει ή μητέρα;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Κάπου σέ μιά δουλειά μέ τόν κύρ Λευτέρη. 

Είναι αυτός πού κοιτάζει τά νιτερέσα της.
ΜΥΡΤΩ: Τό ξέρω.
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Βλέπεις, φροντίζει πώς νά τ’ άβγατίσει, πού λέ

ει ό λόγος, γιά νά ’χει πολλά όταν έρθει ή ώρα νά βρεθούνε οί 
γαμπροί.

ΜΥΡΤΩ: Έγώ δέν έχω κανένα δικαίωμα σ’ αυτά τά χρήματα. 
Αύτά είναι τής άδερφής μου, άπό τόν πατέρα της.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καί βέβαια, εσύ θά παντρευτείς μέ την άξιάδα 
σου... Τί νά τά κάνεις εσύ τά χρήματα; Έ χεις τή γνώση... Κα
θένας μέ τή δική του χάρη... Λγκαλά ξέρουμε πώς εναν έχεις 
στό νοΰ σου.

ΜΥΡΤΩ: Μήπως είπες τίποτα τής μητέρας;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μπά, ό θεός φυλάξοι! Τί κουβέντες εΐν’ αυτές! 

Καί πώς διάβολο, μυρίστηκες τά δάχτυλά σου καί ήρθες, ή 
σού ’κάψε καμιά τρίχα όπως στά παραμύθια;

ΜΥΡΤΩ: Ήρθε λοιπόν; Μήπως έμαθες τίποτα;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Ά , δέν τό ξέρεις πώς ήρθε;
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ΜΥΡΤΩ: Πώς ήταν γιά νά ’ρθει, ναί, μά πώς ήρθε κιόλας, όχι... 
Πές μου, λοιπόν.

ΓΑΡΟ ΥΦΑΔΙΑ: Τόν είδα.
ΜΥΡΤΩ: Γιά τό Θεό, μή τό μάθει κάνεις!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: ’Έννοια σου, ξέρω...
ΜΥΡΤΩ: Γιά πές μου, είναι καλά;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καλύτερα παρά ποτέ... Μά καλά, πώς τό ’ξέρες 

πώς ήταν γιά νά ’ρθει; Θά σ’ τό ’γράψε, ε;
ΜΥΡΤΩ: Κάτι τέτοιο βέβαια, μά μή σοΰ φύγει λόγος!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Παιδιά είμαστε;
ΜΥΡΤΩ: Γαρουφαλιά μου, (τήν αγκαλιάζει) τιοιός νά μου τό ’λε- 

γε ποτέ πώς θ’ άγαπήσω εγώ αυτόν;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Σέ θυμάμαι τί άχτι τόν είχες γιά τά φερσίματά 

του.
ΜΥΡΤΩ: Τόν καταριόμουν καί τόν αναθεμάτιζα μαζί μέ όλον 

τόν άλλον κόσμο, δέν έβλεπα τήν ώρα πότε ν’ απαντηθώ μαζί 
του νά τού τά πω κατά πώς τού ’πρεπε, νά δει πώς ύπάρχουν 
στόν τόπο μας καί γυναίκες πού ξέρουν νά μιλήσουν σ’ έναν 
άντρα... Δέν είναι όλες άθώες χωριάτισσες πού πέφτουν μ’ 
ένα πλάνο λόγο...Καί όμως, μόλις τόν άντίκρισα, τά ’χασα, 
δέν έβρισκα λέξη νά πώ, παράλυσα ολόκληρη.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Σάν καί μένα πού θέλω νά τά βάλω μέ τό κρα
σί, καί μόλις τραβήξω δυό-τρία, παραπατάει ή γλώσσα μου 
καί λύνουνται τά γόνατά μου.

ΜΥΡΤΩ: 'Όλα ένα μεθύσι είναι, Γαρουφαλιά μου, όλα!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καλά, λοιπόν, κάνω εγώ καί πίνω, άφού δέ μέ 

θέλει κανένας στά χάλια πού είμαι.
(Μπαίνει ή Χρύσω.)

ΧΡΥΣΩ , ανοίγει τήν αγκαλιά της: Καλώς τηνε, καλώς όρισες, 
άδερφούλα μου... Τώρα βρήκα στό δρόμο τή μητέρα καί μού 
τό είπε... Τί καλά πού έκανες νά "ρθεις, σέ είχα πιθυμήσει!...

ΜΥΡΤΩ, τήν αγκαλιάζει: Κι όμως, αυτή τή φορά δέν έλειψα πολύ.
ΧΡΥΣΩ: Εμένα μου φάνηκε χρόνος... Στάσου νά σέ δω καλά! 

Ξεγύρισες, σ’ ώφέλησε...
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ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Πείτε τα εσείς τώρα, οί αδερφάδες, εγώ πηγαί
νω νά κοιτάξω καί τίς δουλειές, μήν έρθει ή μάνα σας καί μου 
άργάσει τό τομάρι.

ΧΡΥΣΩ, κάθεται: Πώς τά πέρασες, λοιπόν, Μυρτώ μου;
ΜΥΡΤΩ, κάθεται κι αύτή: ’Αρκετά καλά.
ΧΡΥΣΩ: Μά δέ σέ βλέπω νά ’χεις κέφι. Λέει κανείς πώς δυσαρε- 

στήθηκες πού γύρισες. Σ’ αρέσει, φαίνεται, καλύτερα εκεί μέ 
τή θειά σου κι δχι εδώ μέ τούς δικούς σου, μέ τήν άδερφούλα 
σου... Μυρτώ μου, δχι, δέ μ’ άγαπάς, δσο σ’ αγαπάω εγώ. 
(Είναι κοντά της καί τή χαϊδεύει.)

ΜΥΡΤΩ: Πώς τό φαντάστηκες αυτό;
ΧΡΥΣΩ: Μά εγώ δέ σέ χορταίνω. (Τήν αγκαλιάζει.) ’Από μικρή, 

δλο λείπεις άπό τό σπίτι. Ή αλήθεια είναι πώς δέ σέ χάρηκα 
ακόμα, δπως χαίρεται κανείς μιάν άγαπημένη άδερφή· καλά - 
καλά δέ σέ γνώρισα... "Αμα δμως βρίσκουμαι κοντά σου, σάν 
κάτι νά μού λέει μέσα μου πώς έχεις χρυσή καρδούλα. "Οχι, 
δέν πρέπει νά ξαναφύγεις πιά άπό κοντά μας.

ΜΥΡΤΩ: Θά ξαναφύγω.
ΧΡΥΣΩ: Καί γιατί;
ΜΥΡΤΩ: Δέ μ’ άγαπάνε δλοι εδώ μέσα δπως μ’ άγαπάς εσύ.
ΧΡΥΣΩ: Τή μητέρα θά λές;
ΜΥΡΤΩ, κουνάει τό κεφάλι της: Δέ μπορει νά μέ ίδεί στά μάτια 

της. Τί τής έκανα;
ΧΡΥΣΩ: Ουφ, μή τήν παρεξηγεΐς! Είναι νευρική, δλα τής 

φταίνε... Τώρα τελευταία, μάλιστα... (Στ' άστεΐα.) Γεράματα, 
Μυρτώ μου... μήν τής τό πεις δμως, θά σέ πνίξει!

ΜΥΡΤΩ: Σήμερα, μόλις ήρθα, εγώ έτρεξα μέ λαχτάρα στήν άγκα- 
λιά της κι αύτή μ’ άποπήρε. Θά πει, λοιπόν, πώς δέ μέ θέλει.

ΧΡΥΣΩ: Ά μ  έτσι είναι πάντα, άπότομη. Τώρα θά τή μάθεις;
ΜΥΡΤΩ: ’Όχι, δέν ήταν νά πεις πώς δ,τι έκανε τό ’κανε σέ μιά στιγ

μή κακοκεφιάς κι έπειτα μετάνιωσε... Ό χι... Γιατί ύστερα 
άρχισε νά μου βρίζει τόν πατέρα μου, νά μου λέει τούτο, 
έκεινο... Χρύσω μου, αύτό είναι, άμα μέ βλέπει, θαρρεί πώς 
βρυκολακιάζει εκείνος, γι’ αύτό δέ μπόρεσε ποτέ νά μέ χωνέψει.
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ΧΡΥΣΩ: Μά ας πούμε πώς ήταν ό πατέρας σου δπως θέλει νά 
τόν παραστήσει... Τί φταις εσύ;

ΜΥΡΤ£2: "Ελα ντέ, πές μου...
ΧΡΥΣΩ: Στό κάτω-κάτω τής γραφής, τί σέ νοιάζει; "Ας είμαστε 

μεΐς οί δυό μας αγαπημένες καί άσ’ τηνε τή μητέρα νά φωνά
ζει. .. 'Όταν έχεις μαζί της φουρτούνες, (τής ανοίγει τήν αγκα
λιά) θά ’ρχεσαι στην άγκαλιά μου γιά λιμάνι.

ΜΥΡΤΩ: Ευχαριστώ, άδερφούλα μου, ευχαριστώ. Τά λόγια σου 
χύνουν βάλσαμο στην πονεμένη μου καρδιά. (Βρίσκεται στην 
άγκαλιά τής άδερφής της.)

ΧΡΥΣΩ: Κι έπειτα, σά νοικοκυρευτώ καί πάω σπίτι μου, θά 
’ρθεις κοντά μου νά καθίσεις μαζί μου, κι έτσι θά γλιτώσεις 
απ' τίς παραξενιές τής μητέρας... Θέλεις;

ΜΥΡΤΩ, μέ χαρά: Άκοΰς δέ θέλω; Θά είναι ή μόνη μου χαρά.
ΧΡΥΣΩ, μέ χαρά: Καί θά δεις πώς θά γίνει καί γλήγορα.
ΜΥΡΤΩ, όλη χαρά: Πές μου, λοιπόν, νά χαρώ! Τί; Πρόκειται γιά 

κάποιον;
ΧΡΥΣΩ: Καί βέβαια, άλλιώς δέ θά ήταν σχεδόν τελειωμένο.
ΜΥΡΤΩ: Ά , έτσι μπράβο! ’Αγάπη είναι ή προξενιό;
ΧΡΥΣΩ: Αγάπη βέβαια... Μά φαντάσου πώς ποτέ δέν τόν είδα 

άπό κοντά, ούτε τού μίλησα.
ΜΥΡΤΩ: Τότε πώς;
ΧΡΥΣΩ: Νά, βάλε μέ τό νού σου, τόν άγαπούσα άπό καιρό δί

χως νά τό νιώθω... Τόν έβλεπα άπό μακριά, άκουγα νά 
μιλάνε γι’ αύτόν, μ’ άρεσε νά τόν βλέπω, νά τόν άκούω, μά 
ούτε ιδέα γι’ άγάπη... Είδες παράξενο;

ΜΥΡΤΩ: Διόλου παράξενο... Υπάρχουν τέτοιες άγάπες... Κι 
άν θέλεις νά τό ξέρεις, οί περισσότερες είναι τέτοιες... 
’Αγαπάς δίχως νά τό υποψιάζεσαι.

ΧΡΥΣΩ: Ναί, έτσι, όπως τό είπες, άδελφούλα μου, άγαπάς δί
χως νά τό υποψιάζεσαι.

ΜΥΡΤΩ: Πολλές φορές μιλάνε γι’ αύτόν στίς συντροφιές, σ’ άρέ- 
σει ν’ άκοΰς τ’ όνομά του, κι όχι μονάχα όταν τόν παινάν, μά 
καί όταν τόν βρίζουν... Τόν βρίζεις ίσως καί σύ μαζί μ’ όλον
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τόν άλλον κόσμο... "Αν σ’ άκουγε κανείς, θά φανταζόταν πώς 
αν ερχόταν ποτέ κοντά σου, θά τόν ξέσκιζες μέ τά νύχια 
σου... Κι όμως θά τόν αγκάλιαζες.

ΧΡΥΣΩ: Έτσι, έτσι, μπράβο!
ΜΥΡΤΩ: Κι αν ποτέ βρεθεί κανένας πού μέσα στό μίσος αυτό 

άνακαλύψει τόν έρωτά σου καί σοΰ πει: «μήν τά βάζεις μαζί 
του, γιατί τόν άγαπας!»... εσύ δέν τό παραδέχεσαι, καί λές 
άλήθεια, γιατί δέν μποράς νά υποψιαστείς τόν κρυφό σου πο- 
νο.

ΧΡΥΣΩ: Ναί, τό ϊδιο κι απαράλλαχτα! Πώς διάβολο τά ξέ
ρεις! ... Πώς φαίνεται πού είσαι διαβασμένη!... "Οταν ή μητέ
ρα μού είπε μιά μέρα πώς τόν άγαπάω, δέν ήθελα νά τό πα
ραδεχτώ. Ό ταν έπέμενε κι έλεγε πώς μέ λυπάται νά μέ βλέπει 
νά πονάω κρυφά καί θά πασκίσει νά γίνει άντρας μου ό,τι κι 
άν είναι, γιατί στό κάτω-κάτω της γραφής δέν έχει τό κορίτσι 
της γιά χάσιμο, τής λέω: Αύτόν θά πάρω έγώ; Κι όμως, μέ τά 
πολλά, είδα πώς είχε δίκιο.

ΜΥΡΤΩ: Άπό τόν τόπο μας είναι;
ΧΡΥΣΩ: Ά πό τόν τόπο μας, τώρα όμως λείπει.
ΜΥΡΤΩ, πού αρχίζει κάτι νά νιώθει: Λείπει;
ΧΡΥΣΩ: Ναί, καί δέν πρέπει νά ’ρθει γιατί είναι φόβος...
ΜΥΡΤΩ, μέ δειλία, σά νά μι) θέλει νά καταλάβει: Φόβος; Τί φό

βος;
ΧΡΥΣΩ: Άδερφούλα μου, θέλουν νά τόν σκοτώσουν!
ΜΥΡΤΩ: Νά τόν σκοτώσουν;
ΧΡΥΣΩ: Ναί, Μυρτώ μου, φαντάσου, άγαπάω κάποιον πού 

ντρέπουμαι νά προφέρω τ’ όνομά του, γιατί, άν τ’ άκούσεις, 
θά σηκωθεί ή τρίχα σου... Ό που σταθείς κι όπου βρεθείς, τόν 
καταριούνται καί τόν άναθεματίζουν... Φόβος καί τρόμος τ’ 
όνομά του!... Ξέρεις ποιός...

ΜΥΡΤΩ, σά νά τρομάζει ν ’ άκούσει τ" όνομά του, τής κλείνει τό 
στόμα: Σώπα!... Έ τσι νά ζήσεις, σώπα!... Ά ς  μήν προφέ
ρουν τ’ όνομά του τά χείλη σου, άδερφούλα μου!

ΧΡΥΣΩ: Τά βλέπεις; Καί σύ άκόμα, ή άδερφή μου, τρομάζεις νά
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χόν άκούσεις! Μά χί θέλεις νά κάνω άφού χόν άγαπάω; Κι 
δμως, όλο ζυγώνει ή μέρα νά ’ρθει κρυφά νά μέ πάρει, κι εγώ 
ακόμα χρέμω πού θά χόν άνχικρίσω.

ΜΥΡΤΩ, μέ συγκίνηση: Θά ’ρθει κρυφά νά σέ πάρει;
ΧΡΥΣΩ: Ό χαν χοΰ ’γράψε ή μηχέρα χου πώς χόν ζήχησε ή δική 

μου γιά μένα, άπάνχησε πώς άν βρει ευκαιρία, θά πεχαχχεί 
κρυφά νά χά μιλήσουμε καί...

ΜΥΡΤΩ, της ξεφεύγει: νΑ, χόν... (Συνέρχεται δμως καί διακό
πτει.)

ΧΡΥΣΩ: Τί;
ΜΥΡΤΩ: Τίποχα... ’Έχσι έγραψε, λοιπόν, έχσι σάς έγραψε!
ΧΡΥΣΩ: ’Ό χι σέ μας, σχή μηχέρα χου.
ΜΥΡΤΩ: νΑ, σχή μηχέρα χου!
ΧΡΥΣΩ: Ναί, βέβαια, μά σύ φαίνεσαι χαραγμένη, πώς χρέμεις 

έχσι;
ΜΥΡΤΩ, προσπαθεί νά συγκρατηθεΐ: Ό χι, κάθε άλλο, πώς χό 

φανχάσχηκες; Νά, δέ μπορώ νά συνηθίσω μέ χήν ιδέα πώς...
ΧΡΥΣΩ: Πώς εγώ θά πάρω έναν χέχοιο, έναν άνθρωπο που όλος 

ό κόσμος χόν μισεί, καί σύ άκόμα...
ΜΥΡΤΩ: Κι έγώ βέβαια, κι εγώ...
ΧΡΥΣΩ: Έ , ό,χι κι άν έκανε, θά ησυχάσει... Θά φύγουμε γιά κά

μποσο καιρό σέ κάποια μακρινή χώρα, θά μάς συνοδέψει καί 
ή μηχέρα, γιά νά μή μ’ άφήσει μαζί χου μονάχη χόν πρώχο και
ρό... Μά έσύ χόχε θά μείνεις μονάχη σου έδώ;

ΜΥΡΤΩ: Μή σκοχίζεσαι γιά μένα, δέν άξίζει ό κόπος νά σκοχί- 
ζεχαι κανείς γιά μένα.

ΧΡΥΣΩ: "Εννοια σου, άδερφούλα μου, άμα μέ χόν καιρό ξεχα- 
σχοΰνε όλα, θά ξαναγυρίσουμε έδώ, θά ’χουμε δικό μας σπίχι 
ξεχωρισχό, καί σύ χόχε, Μυρχούλα μου, δέ θά χό κουνήσεις 
πιά ποχέ άπό κονχά μας... (Τή χαϊδεύει.) Δέν εΐν’ έχσι;

ΜΥΡΤΩ, τά 'χει χαμένα: Ναί, έχσι...έχσι...
ΧΡΥΣΩ: Φανχάσου, Μυρχώ μου, χόσες καί χόσες νά χόν λα

χταράνε, κι έγώ νά χόν παίρνω.
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ΜΥΡΤΩ: Καί σου πρέπει, γιατί είσαι πλούσια, γιατί από μικρή 
εΐχες δλες τίς χάρες.

(Πέφτει στην αγκαλιά της, μά όέ μπορεί πιά νά κρατηθεί καί ξε- 
σπάει σέ κλάματα.)

ΧΡΥΣΩ: Μά σύ κλαις;
ΜΥΡΤΩ: Κλαίω γιατί σέ βλέπω ευχαριστημένη... ’Απ' τή χαρά 

μου, άπ’ τή χαρά μου μονάχα, άδερφούλα μου!

ΑΥΛΑΙΑ



ΠΡΑΞΙ Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

Ή  σκηνή παριστάνει τό δωμάτιο τής Μνρτώς. Κρεβάτι 
στό βάθος. !Αριστερά, ή πόρτα καί δεξιά, παράθυρο. Ένας 
καθρέφτης μεγάλος. Δεξιά, ένας μπερντές πού σκεπάζει κρε
μαστάρι μέ διάφορα ρούχα τής Μυρτώς. Κάτω άπ' τό παρά
θυρο, σοφάς, καρέκλες κ.τ.λ.

Ό  μπερντές των ρούχων, οι μπερντέδες τού παράθυρου, ό 
σοφάς καί τά μαξιλάρια του, καθώς καί τά σκεπάσματα τού 
κρεβατιού νά δίνουν τήν εντύπωση τοϋ ελληνικού καί χωριά
τικου.

Μόλις ανοίγει ή σκηνή, φαίνεται ή Μυρτώ ξαπλωμένη στό 
κρεβάτι της. Διαβάζει ένα βιβλίο. Σ'ένα τραπεζάκι, κοντά της, 
είναι άναμμένη μιά λαμπίτσα. Πότε - πότε σηκώνει τά μάτια 
της σά νά σκέπτεται. Ένώ τά έχει χαμηλωμένα πάλι στό βι
βλίο, άκούγεται χτύπος στό τζάμι τοϋ παράθυρου, τινάζεται, 
άνησυχεί καί...

ΜΥΡΤΩ: II ο ιός είναι;... (Σηκώνεται άπ ’ τό κρεβάτι, ρίχνει γλή- 
γορα άπάνω της μιά ρόμπα, τρέχει στό παράθυρο, σηκώνει τό 
μπερντέ καί κοιτάζει. Σάν κάτι άμέσως νά είδε, άνοίγει τό πα
ράθυρο.)
Έσύ; Τί θέλεις έδώ; (Φανερώνεται έξω άπ’ τό παράθυρο ό 
Νότης.)

ΝΟΤΗΣ: "Εμαθα άπ’ τή Γαρουφαλιά πώς τά ’χεις μαζί μου, καί 
γι’ αυτό ήρθα νά σου εξηγηθώ.

ΜΥΡΤΩ: Δέ θέλω ν’ άκούσω τίποτα, νά πάς νά χτυπήσεις στής 
Χρύσως τό παράθυρο. (Κάνει νά κλείσει τό παράθυρο.)

ΝΟΤΗΣ, τ??ν εμποδίζει: Γι’ αυτό ήρθα κι έγώ νά σου πώ ... Νά σ’ 
έρωτήσω, δηλαδή, πώς σου πέρασαν τέτοιες ιδέες!...
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ΜΥΡΤΩ: Πώς μου πέρασαν; Δέν εΐν’ αλήθεια πώς σέ ζήτησε γιά 
τή Χρύσω, ή μητέρα μας απ’ τή μάνα σου;

ΝΟΤΗΣ: Έ , καί τί μ’ αυτό; Δέν είπα τό ναί!
ΜΥΡΤΩ: ’Έγραψες δμως πώς θά ’ρθεις εδώ γιά νά τά μιλήσετε. 

"Ωστε γι’ αυτό ήρθες;
ΝΟΤΗΣ: Μ’ αν ερχόμουν γι’ αυτό, δέ θά ειδοποιούσα καί σένα.
ΜΥΡΤΩ: Τότε γιατί νά τούς γράψεις έτσι καί νά μήν άρνηθεΐς 

μιά καί καλή;
ΝΟΤΗΣ: Δέν είπα πώς θά ’ρθω νά τά τελειώσουμε, είπα πώς θά 

’ρθω νά τά μιλήσουμε.
ΜΥΡΤΩ, μέ θυμό: Σέ ρωτάω, γιατί δέν άρνήθηκες μιά καί κα

λή...
ΝΟΤΗΣ, κουνώντας τό κεφάλι του: Δέν ξέρεις, δέν ξέρεις, έχεις 

δίκιο...
ΜΥΡΤΩ: Τί νά ξέρω;
ΝΟΤΗΣ: Μά έδώ πού κάθουμαι, θά περάσει νά μέ ίδεΐ κανείς... 

(Κάνει νά μπει μέσα.)
ΜΥΡΤΩ: Τί ετοιμάζεσαι νά κάνεις; (Σά νά θέλει νά τόν εμποδί

σει.)
ΝΟΤΗΣ, ενώ πηδάει μέσα: Νά μπώ μέσα νά τά ποΰμε μέ τήν ήσυ- 

χία μας.
ΜΥΡΤΩ: Κι άν σέ πάρει χαμπάρι κανείς άπό τό σπίτι;
ΝΟΤΗΣ: Τώρα όλοι κοιμούνται.
ΜΥΡΤΩ, ενώ πηγαίνει καί μανταλώνει τήν πόρτα: Ό ,τι νά μου 

πεις, δέ μέ γελάς... δέν είμαι εγώ σάν όλες τίς άλλες πού πλά
νεψες μέ τά λόγια σου.

ΝΟΤΗΣ: Έ , θέλεις έπιτέλους νά σ’ τά λένε όλα; Ντρέπουμαι, 
άκοϋς; Ντρέπουμαι, εκεί πού έφτασα.

ΜΥΡΤΩ: Καλά πού τό λές!
ΝΟΤΗΣ, σά νά έξάπτεται: Έ , δέν ύποφέρεσαι πιά! Τόσον καιρό 

ξέρεις πώς ζοΰσε ή μάνα μου; Ή  μητέρα σου τής έδινε γιά 'ψυ
χικό...

ΜΥΡΤΩ, μ' έκπληξη: ’Αλήθεια;
ΝΟΤΗΣ: Μάθε το, λοιπόν, άφοΰ θέλεις όλα νά τά μαθαίνεις... Τί
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ήθελες, λοιπόν, νά γράψω; Γιά νά μείνει ή μάνα μου, ή παλιά 
άρχόντισσα, δίχως ψωμί; Τό μόνο πού έπρεπε νά κάνω, ήταν 
νά πεταχτώ γιά νά δώ τί μπορεΐ νά γίνει... ('Αλλάζει ϋφος.) 
’ Αν τό εξετάσεις καλά, βέβαια, εγώ φταίω. (Κάθεται κάπου 
καί μέ συντριβή.) Έγώ, γιά όλα, γιατί σκόρπισα τό βιός τής 
μάνας μου μέ τίς τρέλες μου.

ΜΥΡΤΩ, μέ ειρωνεία: νΑ, βέβαια, ή Χρύσω είναι 6,τι σου χρειά
ζεται. Τήν παίρνεις καί φεύγετε μακριά. "Εχει αυτή αρκετά 
γιά νά ζήσετε τόσο ευτυχισμένοι, ώστε νά μή συλλογίζεστε τί 
άφήνετε πίσω σας.

ΝΟΤΗΣ, τής πιάνει τά χέρια καί τή σέρνει κοντά του: Πώς μου 
μιλάς έτσι; Μέ σένα, ναί, μονάχα μέ σένα θά ’θελα νά φύγω.

ΜΥΡΤΩ: Θά ’θελες, μά επειδή δέ σου επιτρέπουν τά μέσα...
ΝΟΤΗΣ: Όχι, ποιός σ’ τό ’πε; Θά ξεκάνω τό χτήμα, πιστεύω σέ 

καλή τιμή, καί θά πληρώσω τά χρέη... Θά μείνουν άρκετά στή 
μητέρα γιά τόν λίγο καιρό πού θά ζήσει άκόμη... Σέ μάς δέ 
χρειάζουνται καί πολλά, λίγα, πολύ λίγα, ώσπου νά πάμε κά
που νά εργαστώ... Θά βάλω τά δυνατά μου, άφου θά ’χω καί 
σένα μαζί μου νά μου δίνεις κουράγιο... Νά, πές τής μητέρας 
σου, μάλιστα, εσύ ή ϊδια, ν’ απελπιστεί, γιατί είναι αδύνατο 
νά πάρω τή Χρύσω... Έ , λοιπόν, μέ πιστεύεις τώρα;

ΜΥΡΤΩ: Κι άν ήθελα νά σέ πιστέψω, θαρρείς πώς ή μάνα μου 
θά τό παραδεχτεί έτσι εύκολα; Έχεις δίκιο, δέν τήν ξέρεις...

ΝΟΤΗΣ: Τότε πές πώς θά ξαναπάς στή θειά σου κι έλα νά φύγου
με κρυφά μαζί... Τώρα μέ πιστεύεις; (Τήν κοιτάει στά μάτια.)

ΜΥΡΤΩ: Κι άν ήθελα νά μή σέ πιστέψω, μέ δένεις μέ τή ματιά 
σου, όπως μ’ έδεσες από τήν πρώτη στιγμή πού σέ είδα... Μ’ 
αύτή θά μέ σύρεις παντού, μακάρι καί στήν άκρη του κόσμου. 
(Άκουμπάει στόν ώμο του.)

ΝΟΤΗΣ, τήν άγκαλιάζει: Ξέρεις τί κουράγιο έχω τώρα; Πάνε πιά 
τά παλιά, οι άσυλλογισιές, οί τρέλες... "Εχεις κοντά σου έναν 
άλλον άνθρωπο. Κι άν θέλεις νά ξέρεις, ή άγάπη σου μέ άλλα
ξε, γιατί μέσα σέ τόσες γυναίκες, μόνο κοντά σου ένιωσα κά
τι πού δέ μπορώ μέ λόγια νά σου παραστήσω.
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ΜΥΡΤΩ: Τό ίδιο θά είπες καί στίς άλλες.
ΝΟΤΗΣ: Μή μου θυμίζεις, σέ παρακαλώ, τίς παιδιακίσιες μου 

τίς τρέλες.
ΜΥΡΤΩ: Μά καλά, σέ μένα τί βρίσκεις; Πώς, μέσα σε τόσες, άγά- 

πησες έμενα, πού κανείς μέσα στόν τόπο δε μέ λογάριαζε, για
τί ήμουν ή κόρη του ελεεινού πατέρα, εμένα πού καί μιά μά
να άκόμα μέ καταφρονάει;

ΝΟΤΗΣ: Γι’ αύτό σ’ άγαπάω περισσότερο. Σάν ένιωσα κι εγώ 
όλος ό κόσμος νά μέ καταφρονάει, σύρθηκα άθελα σέ σένα 
τήν καταφρονεμένη. (Τήν αγκαλιάζει.)

ΜΥΡΤΩ: ’Αγαπημένε μου! Δέν έχει άδικο όμως ό κόσμος νά σέ 
άναθεματίζει... Καί τί δέν έκανες; Καί τό χειρότερο άπ’ όλα, 
κάποια, άφοϋ σου τά ’δωσε όλα, θυσίασε γιά σένα κι αύτή τη 
ζωή της!

ΝΟΤΗΣ: Ω, μή μού τό θυμίζεις, θά μέ βαραίνει αιώνια στή ζωή 
μου αύτό τό κρίμα... Μά τί ήθελες νά κάνω; Είχε άρχίσει ή 
άγάπη σου νά μού σπαράζει τά φυλλοκάρδια.

ΜΥΡΤΩ: Δέ λές άλήθεια, δέ μου είχες πει άκόμα ούτε μιά λέξη.
ΝΟΤΗΣ: Ναί, γιατί, φαντάσου, δέν τολμούσα, εγώ πού είχα τό

σες καί τόσες ξελογιάσει!...
ΜΥΡΤΩ, τόν άγκαλιάζει: ’Αλήθεια;
ΝΟΤΗΣ, άκουμπώντας στήν άγκαλιά της σά νά θέλει εκεί νά 

κρυφτεί: Τί νά κάνω; Τί νά κάνω έδώ πού φτάσαμε;... "Ολα 
έγιναν δίχως νά τό θέλω... Ά ν  είναι φταίξιμο ή άγάπη, τότε 
φταίω κι έγώ, σκότωσέ με έδώ καθώς είμαι στήν άγκαλιά σου, 
σκότωσέ με γιατί σ’ άγάπησα.

ΜΥΡΤΩ: Ό σο θυμαμαι πού τήν είδα ένα πρωί, ένα τρομερό 
πρωί!... Ή  θάλασσα τήν έριξε στής Στέρφας τό ποτάμι... 
Πανε οι νοικοκυράδες, πάνε οί νοικοκυροποϋλες τά ροϋχα 
τους νά πλύνουν, καί μέσα στά λευκά τής προίκας τους 
υφαντά, πανιά χρυσάφι ξαγναντεύουν, τής κόρης τά χρυσά
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μαλλιά! Βάζουν τρομαγμένες τις φωνές, κι δλος ό κόσμος 
μαζεύεται φωνάζοντας: «’Ανάθεμα στόν πλάνο!». Κι εγώ, 
άλαφιασμένη άπό του κόσμου την άντάρα, τρέχω νά σέ βρω 
νά σέ ξεσκίσω μέ τά νύχια μου...

ΝΟΤΗΣ: Γιατί δέν τό ’κάνες; Θά ήταν γιά μένα λύτρωση...
ΜΥΡΤΩ: Γιατί μόλις μοΰ ’ριξες μιά ματιά, επεσα στήν άγκαλιά 

σου... ’Άχ, γιατί, γιατί νά κάνεις ενα τέτοιο κρίμα, καλέ μου!
ΝΟΤΗΣ: Δέ φταίω εγώ, σ’ τό είπα. Ή  αγάπη μας!
ΜΥΡΤΩ: Φταίω, λοιπόν, κι εγώ;
ΝΟΤΗΣ: Φταις, βέβαια, χωρίς νά τό ξέρεις, χωρίς νά τό θέλεις...
ΜΥΡΤΩ: Φταίμε λοιπόν κι οί δυό;
ΝΟΤΗΣ: Γι’ αυτό πρέπει νά πάμε κι οί δυό μακριά, πολύ μακριά, 

πολύ μακριά, ώσπου νά ξεχαστει, ώσπου νά συχωρεθει ή 
αμαρτία μου. ΈκεΙ μακριά, στήν ξενιτειά, εσύ θά είσαι γιά μέ
να όλα... Ή  μάνα, ή άδερφή, μιά πνοή άπό τόν τόπο πού γεν- 
νήθηκα καί πού κοιμάται παντοτινά ό πατέρας μου καί μιά 
μικρή άγαπημένη μου άδερφούλα... (Τήν κοιτάζει στάμάτια.) 
’ Αν ζοϋσε τώρα, θά ήταν σάν καί σένα... Τό βράδυ, σά γυρί
ζω άπ’ τή δουλειά, τά παιδιά μας θά παίζουν κοντά στό τζά
κι, καί σύ, στήν άγκαλιά μου, θά μοΰ σιγολές τό τραγούδι τής 
πατρίδας μας.

ΜΥΡΤΩ, ψιθυρίζει κοντά του, στήν αγκαλιά του:

ΈκεΙ στ’ άπάτητα βουνά, 
μιά χώρα ξακουσμένη 
πού Έρωτας καί Χάροντας 
τήν έχουνε δεμένη.

Έξω, βουή καί χαλασμός, 
χτυπιούνται άντρειωμένοι, 
καί μές στό σπίτι, στή φωτιά, 
εκείνη ζαρωμένη.
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Τό διαλεχτό της καρτερεί 
νά 'ρθεΐ στην αγκαλιά της...
Καί τά ξανΟόμαλλα παιδιά 
που παίζουν στην ποδιά της,

όλο τής λέν καί τή ρωτάν 
γι' αυτόν πού στό χωράφι 
ψάχνει νά βρει στή γης βαθιά 
άσήμι καί χρυσάφι.

Δοϋλοι καί δούλες κουβαλάν, 
ανοιχτέ νά περάσει, 
στρώστε τραπέζι νά γευτεί, 
στρώστε νά ξαποστάσει.

(Ό  Νότηςσά ν’ άποκοιμιέται στήν άγκαλιά της. Έξαφνα, σά 
ν’ άκούγεται χτύπος μακρινός στήν έξώπορτα του σπιτιού- 
ταράζουνται.)

ΜΥΡΤΩ: Ά !...
ΝΟΤΗΣ: Τί είναι;
ΜΥΡΤΩ: Δέν άκουσες; Σά νά χτύπησαν τήν ξώπορτα.
ΝΟΤΗΣ, άνήσυχος: Τί λες!
ΜΥΡΤΩ: Στάσου ν’ άφουγκραστώ... (Πηγαίνει στήν πόρτα.) Σά 

ν’ ακούω άντρίκιες φωνές, κάποιοι μπήκαν, τούς άνοιξε ή Γα- 
ρουφαλιά, τί νά θέλουν τέτοια ώρα;

ΝΟΤΗΣ, τρέχοντας στό παράθυρο: Έγώ φεύγω...
ΜΥΡΤΩ: Αυτό θά είναι τό καλύτερο... Πότε θά σέ ξαναϊδώ;
ΝΟΤΗΣ: 0ά  σου παραγγείλω μέ τή Γαρουφαλιά. (Πηδάει.) Γειά 

σου.
ΜΥΡΤΩ: Ό  Θεός μαζί σου. (Ξαναπηγαίνει κι άκούει στήν πόρ

τα.) Φύγανε... Δέ θά είναι τίποτα... (Κατεβάζει τή λάμπα, πη
γαίνει καί ξαπλώνεται στό κρεβάτι, συλλογίζεται, ψιθυρίζει 
μερικούς στίχους τού τραγουδιού καί σιγά-σιγά κλείνουν τά
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μάτια της. '.Εξαφνα άκούγεται χτύπος στην πόρτα της. Τινά
ζεται.) Ποιός είναι;

ΦΛΑΝΤΡΩ, απέξω: Μυρτώ, Μυρτώ, δεν άκούς; 'Ανοιξε! (Χτυ
πάει συγχρόνως.)

ΜΥΡΤΩ, σηκώνεται κι άνοίγει: Τί τρέχει, μητέρα;
(Μπαίνει η Φλαντρώ, καί πίσω της η Γαρουφαλιά, σά νυ
σταγμένη καί τρίβοντας τά μάτια της.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έσύ νά μάς πεις, θά ξέρεις καλύτερα άπό μάς...
ΜΥΡΤΩ: Τί νά ξέρω;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέν είναι άλλος κανείς άπό σένα εδώ μέσα;
ΜΥΡΤΩ: Ποιός θέλεις νά είναι;
ΦΛΑΝΤΡΩ, κοιτάζει γύρω της σά νά θέλει νά ψάξει μέ τό μάτι 

της: Είσαι βέβαιη;
ΜΥΡΤΩ: Μά γιατί μοϋ τό ρωτάς αυτό;
ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ θυμό: Γιατί;... Όρίστε, άφού θέλεις νά τό μά

θεις... Δυό γειτόνοι ήρθαν βιαστικά καί ξύπνησαν τη Γαρου- 
φαλιά...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, άνακλαδώνεται: Καί είχα έναν ύπνο, Παναγιά 
μου! Π’ άνάθεμά τους, μέσα στη γλύκα μ’ έκοψαν! Στην άρχή 
θάρρεψα πώς έπιασε φωτιά τό σπίτι. (Κάθεται σέ μιά καρέ
κλα κι άκουμπάει στό κρεβάτι, στό μεταξύ σά νά τόν μισο- 
παίρνει.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Φωτιά καί λάβρα!... "Ηθελαν εμένα νά δούνε όπως- 
οπως.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μπάς καί ήθελαν νά ίδούνε τό κορμάκι σου κι 
έφτιαξαν όλη αυτή τήν ιστορία;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Σκάσε σύ! Ρίχνω αμέσως κάτι άπάνω μου, τρέχω, 
καί τί ακούω νά μου λένε; Πώς μέσα στό άρχοντικό μας, άπό 
κάποιο παράθυρο, μπήκε κάποιος άντρας.

ΜΥΡΤΩ: Τί λές!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Δέ βαριέσαι, ιδέα τους...
ΦΛΑΝΤΡΩ, έντονότερα καί μέ σημασία: Ναί, κάποιος γνωστός, 

πολύ γνωστός!... Δέν τόν είδαν καλά μέσα στή νύχτα, μά 
έχουν λόγους νά ύποψιάζουνται πώς είναι κάποιος πού θά
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έχουν μεγάλη ευχαρίστηση νά τόν μεταχειριστοϋνε κατά πώς 
του πρέπει...
Μου τά είπαν 6λ’ αυτά μέ φοβέρες, τά ’βαλαν καί μαζί μου, μέ 
μένα, μιάν άρχόντισσα!... Λοιπόν, κοίταξεκαλά!

ΜΥΡΤΩ, πού τά έχει χαμένα μά προσπαθεί νά κρατήσει τήν ψυ
χραιμία της: Δέν καταλαβαίνω τί μου λές...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μήν κάνεις τήν ανήξερη, ξέρεις πολύ καλά!
ΜΥΡΤΩ: Έγώ;... Καί όέν ψάχνεις, άν θέλεις;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Νά τούς ξαναφωνάξω νά ψάξουν αυτοί; Κι άν τόν 

βρούνε, ξέρεις πώς δέ γλιτώνει!
ΜΥΡΤΩ: Μετά χαράς! "Ας έρθουν, άς έρθει μακάρι όλος ό τό

πος!
ΦΛΑΝΤΡΩ, ειρωνικά: ’Έτσι έ; Περιττό! Δέ θά είναι δω μέσα, θά 

πρόφτασε νά ξαναφύγει από κεΐ πού ήρθε... (Προχωρεί πρός 
τό παράθυρο καί τό περιεργάζεται.) Μά πρέπει νά ξέρεις πώς 
δέν ήταν αύτοί μονάχα, παραμόνευαν κι άλλοι άπέξω καί τώ
ρα ϊσως τόν κυνηγάνε... Ά ν  τόν πιάσουν, άλίμονό του!...

ΜΥΡΤΩ, μέ φόβο: Γιά τό Νότη τό Σερδάρη θά ύποψιάζουνται;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ναί, γι’ αύτόν! Πές τον, επιτέλους!
ΜΥΡΤΩ: Μά καλά, πώς έμαθαν πώς βρίσκεται δώ στόν τόπο;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Φαίνεται πώς αύτηνής θά τής ξέφυγε κανένας λόγος 

σάν ήταν μεθυσμένη... Καί πότε δέν είναι;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Ό χι, νά μή σώσω, νά μή σώσω! Έ τσι νά μέ κά

ψει... (Φιλάει σταυρό.)
ΦΛΑΝΤΡΩ: Πές τήν άλήθεια, Μυρτώ, γιατί τόν παίρνεις στό 

λαιμό σου. Μου τό είπαν. Θά τόν παραφυλάξουν, δέν τούς 
γλιτώνει... Ά ν  τόν κυνηγάνε τώρα;... Πές τήν άλήθεια, γιά 
νά στείλουμε τή Γαρουφαλιά νά ρωτήσει σπίτι του, άν πρό
φτασε νά χωθεί έκεΐ μέσα...
(Ή  Μυρτώ σωπαίνει.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Λοιπόν;
ΜΥΡΤΩ: Δέν ξέρω τίποτα, μητέρα...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Καλά... Ά ς  σέ πιστέψω... Γιατί, βέβαια, θ’ άνησυ- 

χοΰσες περισσότερο άπό μένα, άν είναι ζωντανός ή (έντονα)
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σκοτωμένος!... Καληνύχτα... Έλα, πάμε, Γαρουφαλιά... (Τή 
σηκώνει καί τή σπρώχνει.)

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καλέ, κανένας κλέφτης θά ητανε.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Έλα, πάμε, κουνήσου...
(ΦείηΌνν ή Φλαντρώ κι ή Γαρουφαλιά, καί ή Μυρτώ μένει σέ 

στάση συλλογής.)
ΜΥΡΤΩ, σέ λίγο, τρέχοντας στήν πόρτα: Μητέρα!... Μητέρα!...
(Φαίνεται ή Φλαντρώ, καί ή Γαρουφαλιά πίσω της. Ή  Φλαντρώ 

προχωρεί ένα βήμα μέσα, ή Γαρουφαλιά μένει στό κατώφλι.)
ΦΛΑΝΤΡΩ, ειρωνικά: 'Λ, μέ φώναξες; Μέ θέλεις!
ΜΥΡΤΩ, χωρίς νά τής απαντήσει, στή Γαρουφαλιά: Πετάξου, σέ 

παρακαλώ, Γαρουφαλιά, νά δεις σπίτι του καί τρέξε σάν τό 
πουλί άμέσως νά μάς πεις...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: "Α!... Καλά έλεγα εγώ πώς κάποιο λάκον έχει 
ή φάβα!

ΦΛΑΝΤΡΩ: Τρέξε πού σου λένε, καί άσ’ τά λόγια!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Καλά, πηγαίνω. (Χάνεται.)
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ώστε;
ΜΥΡΤΩ, χαμηλώνει τό κεφάλι: Ναί, μητέρα...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ώστε κάνεις καί τέτοια! ’Αφού τό ξέρεις πώς τόν 

αγαπάει ή άδερφή σου, πώς τόν ζητήσαμε άπ’ τή μητέρα του 
γιά τή Χρύσω μας κι εκείνη τόν θέλει...

ΜΥΡΤΩ: Μ’ άφοΰ αύτός δέν τήν αγαπάει;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Εσένα δέ σ’ άγαπάει, σέ κοροϊδεύει όπως καί τόσες 

άλλες... Τόν ξέρουμε δά, τώρα θά τόν μάθουμε;... (Πάει κο
ντά της καί τή χαϊδεύει.) Έγώ γιά τό καλό σου φροντίζω, κο- 
ρούλα μου, μή τόν πιστεύεις, είναι πλάνος...

ΜΥΡΤΩ: Μά πώς, μητέρα;’Αφοΰ μού είπε νά σου πώ έγώ ή ίδια 
ν ’ απελπιστείς γιατί δέν είναι δυνατόν νά πάρει τή Χρύσω 
μιά φορά πού δέ νιώθει τίποτα γιά δαύτην;

ΦΛΑΝΤΡΩ, ενώ άπομακρύνεται: Καί γι’ αύτό θά πάρει τού λό
γου σου;

ΜΥΡΤΩ: 0ά  πάρει όποιαν θέλει κι όποιαν άγαπάει, λογαρια
σμός δικός του...
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ΦΛΑΝΤΡΩ: Θά πάρει δποιαν του πει ή μητέρα του.
ΜΥΡΤΩ: Δεν είναι κανένα παιδάκι.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί θέλεις εσύ τώρα νά χαλάσεις την τύχη τής 

άδερφής σου;
ΜΥΡΤΩ: Μ’ άφού δέ θέλει αυτός, μπορώ εγώ νά τόν καταφέρω 

νά τήν πάρει μέ τό στανιό;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Θά τόν καταφέρω εγώ.
ΜΥΡΤΩ: Καί πώς;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέ σ’ ενδιαφέρει.
ΜΥΡΤΩ: Καλά, θά τό δούμε!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Μάς φοβερίζεις κιόλας;
ΜΥΡΤΩ: Δέν είπα τίποτα...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέ λές, μά ποιός ξέρει τί κρύβεις μέσα στά συλλοϊ- 

κά σου!... Χμ!... (Πηγαίνει στην πόρτα καί φωνάζει.) Χρύ- 
σω! Χρύσω!...

ΧΡΥΣΩ, από μέσα: Τί τρέχει, μητέρα;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Κοιμόσουνα;
ΧΡΥΣΩ, από μέσα: Ό χι, είχα ξυπνήσει... ’ Ακουσα φασαρία... 

Μά τί συμβαίνει;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Τρέξε γρήγορα νά μάθεις... (Γυρίζει πρός τη σκηνή, 

καί κοιτάζοντας ενδεικτικά τή Μυρτώ.) Τώρα τό ’νιωσες, λοι
πόν, γιατί μόλις σέ είδα νά ’ρχεσαι τό πρωί ξαφνιάστηκα!... 
’Ήξερα τί οχιά είσαι καί τί μάς ετοιμάζεις... (Πηγαίνει κοντά 
της, τήν πιάνει απ' τό μπράτσο καί τήν τινάζει.) Μά δέν άνη- 
συχεΐς; Μπορεΐ καί νά σ’ τόν έπιασαν, νά σ’ τόν έχουν σκο
τωμένο!

ΜΥΡΤΩ: Ό χι, μητέρα, όχι, πές μου ό,τι άλλο θέλεις, μά όχι 
αυτό. Δείρε με, σκότωσέ με, μά πές μου πώς 6λ’ αύτά είναι ψέ
ματα, πώς δέν τόν κυνηγάνε, πώς δέν...

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ τό πρόσωπό της κοντά στό πρόσωπο τής κόρης 
της, ενώ τήν κοιτάζει κατάματα: Τόν άγαπάς, λοιπόν, τόσο 
πολύ;

ΜΥΡΤΩ: Ναί, μητέρα μου!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Μά δέν τού άξίζει.
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ΜΥΡΤΩ: Τότε γιατί θέλεις νά τόν δώσεις τής Χρύσως;
ΧΡΥΣΩ, /ίυταίνοντας: Τί είναι, τί τρέχει;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Όρίστε, ή άδερφή σου από δώ, ενώ της είπες τό 

πρωί πώς όλα είναι τελειωμένα μέ τό Νότη, τόν είχε ίσαμε τώ
ρα κρυμμένο εδώ μέσα, στήν κάμαρά της.

ΧΡΥΣΩ: Μίλα καλά, μητέρα!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέν τ' άρνιέται κι ή Ιδια.
ΧΡΥΣΩ: Μυρτώ μου;
ΜΥΡΤΩ, μέ κατεβασμένα μάτια: Τί τά θέλεις, άδερφούλα μου, 

κάθε άγάπη είναι γεμάτη κρίματα.
ΦΛΑΝΤΡΩ, στή Χρύσω: Τά βλέπεις;
ΧΡΥΣΩ: Καλά, ή Μυρτώ μπορεΐ νά είχε τη διάθεση να τόν δε

χτεί, αυτός όμως γιατί νά ’ρθει;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Σά νά μή τόν ξέρεις! Αυτός είναι ενας αντρας πού 

κοροϊδεύει όλες τίς γυναίκες.
ΧΡΥΣΩ: Τότε κοροϊδεύει καί μένα!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Έ! Ά ς  τόν δέσουμε μεΐς μιά φορά μέ στεφάνι... Δέ 

θά είναι εύκολο νά εξακολουθήσει τήν ϊδια ζωή.
ΧΡΥΣΩ: Μά νά δούμε πρώτα, μέ θέλει; Είπε τό ναί; Αφού κά

νει τά ϊδια μέ τήν ϊδια μου τήν αδερφή...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί βέβαια είπε τό ναί, σήμερα πάλι ή μάνα του...
ΧΡΥΣΩ, διακόπτει άπότομα: Ό χ ι ή μάνα του! Αυτός τί είπε;...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Κι αυτός...
ΜΥΡΤΩ: Ό χι! Ψέματα!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Σώπα σύ!
ΧΡΥΣΩ: Ά σ ’ τηνε, μητέρα, νά μιλήσει...
ΦΛΑΝΤΡΩ, θυμωμένη: Όρίστε!... Ά ς  μιλήσει, άφού τό θέλεις...
ΜΥΡΤΩ: ’Αν σ’ άγαποΰσε, άδερφούλα μου, εγώ πρώτη θά σου 

’λεγα, πάρ’ τονε, μέ γειά σου, μέ χαρά σου... καί θά πάσχιζα 
νά πνίξα) τόν πόνο μου... Μά νιώθω πώς δέν πρέπει νά τόν 
πάρεις, κι άν ακόμη ήταν εύκολο νά τόν καταφέρουμε μέ τό 
στανιό, γιατί δέ θά ήσουν ευτυχισμένη μαζί του.

ΧΡΥΣΩ, μέ κάποια όρμή: Ναί, μά πώς εσύ τά κατάλαβες δλ’ 
αύτά;
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ΜΥΡΤΩ: Μου τά είπε ό ίδιος!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ψέματα... Αυτά είναι λόγια δικά σου γιά νά τής χα

λάσεις τήν ευτυχία, γιατί απ' τόν καιρό πού ξεπρόβαλες στόν 
κόσμο, κρατας τσεκούρι στά χέρια σου γιά νά γκρεμίσεις ό,τι 
δέν πρόφτασε νά ρημαδιάσει ό καταραμένος ό πατέρας σου!... 
(Στη Χρύσω.) Μή τήν πιστεύεις, δέν τήν ξέρεις τί είναι!

ΧΡΥΣΩ: Μά γιατί νά μοΰ πει ψέματα, αφού είναι εύκολο νά μά
θουμε τήν άλήθεια από τόν ίδιο;

ΦΑΑΝΤΡΩ: Πίστεψέ την, λοιπόν, άφού τό θέλεις, άθώο μου καί 
άγαθό παιδί, δώσε πίστη στήν οχιά πού σού βύζαξε τό αίμα... 
Ό  πατέρας της, μέ τό δικό σου βιός όλημερίς γλεντοκοπούσε, 
καί τό σκόρπισε στούς τέσσερις άνέμους... Κι έπειτα, αυτή, 
μέ όσα άπόμειναν, άνατράφηκε, σπούδασε, έγινε άνθρωπος, 
γιά νά σου πάρει από τά χέρια σου τόν άντρα πού άγαπας... 
Πίστεψέ την, αφού τό θέλεις.

ΜΥΡΤΩ: Χρύσω μου, δέν εΐν’ άνάγκη νά μέ πιστέψεις... "Αν σου 
πει ό ίδιος πώς σ’ αγαπάει καί πώς σέ θέλει, εγώ τότε ξέρω τί 
θά κάνω... (Πηγαίνει κοντά της καί άκονμπάει τό χέρι της 
στόν ώμο της.) Φτάνει εσύ νά ζήσεις μαζί του ευτυχισμένη.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί είσαι τόσο βέβαιη πώς δέ θά τό πει;
ΜΥΡΤΩ: Αύτό θά τό δούμε... Εύκολο είναι... "Αν θέλεις μάλι

στα, αύτή τή στιγμή τρέξε σπίτι του μαζί μέ τη Χρύσω...
ΧΡΥΣΩ, ήρεμα: Γιά νά μιλάει μέ τόση βεβαιότητα, θά πει πώς 

είναι μαζί του ολωσδιόλου συνεννοημένη.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Αύτή! Χά! χά!... Ό χι, γιά τό Θεό, μή σέ πλανεύει!... 

Ναί, θά παμε, καί θά δεις πώς μπροστά στή μάνα του θά σέ 
πάρει στήν άγκαλιά του.

ΜΥΡΤΩ: Μακάρι!... Μά δέν τό πιστεύω!... Τό ξέρω καλά πώς 
θ’ άρνηθεΐ μ’ όλη του τή δύναμη!...

ΦΑΑΝΤΡΩ: Θ’ άρνηθεΐ;... "Ετσι λες εσύ;
ΜΥΡΤΩ, τήν κοιτάζει κατάματα: Ό πω ς σέ βλέπω καί μέ βλέ

πεις!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Χμ!... (Μέ θυμό.) Μά δέν συλλογίζεσαι πώς μπορεΐ 

καί νά μή τόν βρούμε ζωντανό;
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ΜΥΡΤΩ, τώρα πηγαίνει πρός τό παράθυρο καί έχει τό νοϋ της 
έξω: Ό χι, κάτι μου λέει μέσα μου πώς ή αγάπη μου τόν έχει 
φυλάξει...

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ πείσμα: "Οχι, είναι σκοτωμένος!
ΜΥΡΤΩ: Μ’ αν είναι, μάνα, σκοτωμένος, αυτό θά σ’ ευχαριστή

σει περισσότερο παρά νά τόν πάρω εγώ, ή κόρη σου;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Τέτοιος πού είναι κι αυτός!
ΜΥΡΤΩ, ενώ κοιτάζει έξω, μέ χαρά: Μά όχι, σώθηκε! Νά ή Γα- 

ρουφαλιά που φτάνει χαρούμενη... (Τρέχει στην πόρτα.) 
(Μπαίνει ή Γαρονφαλιά λαχανιασμένη.)

ΜΥΡΤΩ: Λοιπόν;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τόν παραφύλαξαν... Τόν κυνήγησαν... (Χειρο

νομία πιστολιού.) Τού ρίξαν κιόλας δυό φορές...
ΜΥΡΤΩ καί ΦΛΑΝΤΡΩ, συγχρόνως;; Έ ; Τί;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Ήσυχάστε, δέν τόν πήρε...
ΜΥΡΤΩ καί ΦΛΑΝΤΡΩ, συγχρόνως: Ά ! ...
(Ή  Χρύσω παρακολουθεί μέ περιέργεια, αλλά χωρίς καί νά πα- 

θαίνεται.)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Φτάνει στην Α γία Φωτεινή. Τότε, στρίβει καί 

ξαναστρίβει έκεΐ στά στενά τερσέκια, γιά νά τούς παραπλα
νήσει...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Λοιπόν;
ΜΥΡΤΩ, σχεδόν συγχρόνως καί νευρικά: Έπειτα;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τούς παίρνει πάλι τό μάτι του από μακριά νά 

ψάχνουν... (Κόβεται λαχανιασμένη.)
ΜΥΡΤΩ: Έ , καί;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Μίλα λοιπόν, γιά τό Θεό!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Φαίνεται πώς δέν τόν είδαν... Κρύβεται σέ κά

ποιο χάλασμα... Περνάν άπό μπροστά του, κρατάει τήν άνά- 
σα του...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί λοιπόν;
ΜΥΡΤΩ, συγχρόνως: Έ ;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Λοιπόν προσπερνάν χωρίς νά τόν δουν.
ΜΥΡΤΩ: Ά !



ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 85

ΦΑΛΝΤΡΩ, συγχρόνως: "Υστερα;
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ: Έ , έμεινε κεί κάμποσην ώρα, ώσπου κατάλαβε 

πώς θ’ απελπίστηκαν καί πήγαν νά πλαγιάσουν... Καί τότε 
τράβηξε σιγά - σιγά σπίτι του...

ΜΥΡΤΩ: Τόν είδες;
ΦΑΑΝΤΡΩ, ειρωνικά: Καί βέβαια τόν είδε...
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ: Ναί, τόν είδα, καί μου είπε όλες νά σάς χαιρε

τήσω, μά μιά μονάχα νά φιλήσω.
ΦΑΑΝΤΡΩ, σάν κάτι νά περιμένει νά ξεσπάσει: Ποιά;
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ: Μή μέ μαλώσεις, κυρά μου, δέ φταίω εγώ, όπως 

με πρόσταξαν κάνω. ('Αγκαλιάζει καί φιλάει τή Μυρτώ.)
ΦΑΑΝΤΡΩ: Σ’ τό είπε αυτό, ή μεθυσμένη είσαι πάλι;
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ: ’Όχι μονάχα μου τό είπε, μά μάρτυρας καί ή 

μάνα του πού τόν φιλούσε καί τόν ξαναφιλούσε, πώς μου 
’δωκε καί τούτο, (βγάζει καί δείχνει ένα δαχτυλίδι) νά τό φέ
ρω στήν καλή του.

ΦΑΑΝΤΡΩ, τό αρπάζει: Τί ν’ αυτό;
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ: Δές το καλά, κυρά μου, είναι του πατέρα του, 

τού Σερδάρη, τού παλιού άρχοντα τό δαχτυλίδι.
ΦΑΑΝΤΡΩ, μέ θυμό: Μπροστά στή μητέρα του σ’ τό ’δωσε;
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ: Ναί, μπροστά της.
ΧΡΥΣΩ: Τά βλέπεις, μητέρα;
ΦΑΑΝΤΡΩ; Έ , καί τί θά πει αύτό; Σέ μιά τέτοια στιγμή δέ μπο

ρούσε νά τού χαλάσει χατίρι, μά νά δούμε ή παλιόγρια πώς 
θά μιλήσει μπροστά μου! (Πετάει μέ θυμό τό δαχτυλίδι χάμω 
καί ή Μυρτώ σκύβει καί τό παίρνει.)

ΧΡΥΣΩ: Είναι περιττό, μητέρα, νά ταπεινωθούμε περισσότερο 
καί νά έπιμείνουμε. ’Αφού άγαπάει τή Μυρτώ, άς τήνε πάρει. 
Θαρρώ πώς αύτές οί δουλειές δέ γίνουνται μέ τό στανιό.

ΦΑΑΝΤΡΩ: Δέ σού πέφτει λόγος! Θά πάρεις όποιον θέλω εγώ!
ΧΡΥΣΩ: Μέ συγχωρεις πού σ’ τό λέω, μά είναι πολύ ταπεινωτι

κό γιά σένα, μιάν αρχόντισσα, νά επιμένεις έτσι.
ΦΑΑΝΤΡΩ: Ά ς  είναι ό,τι είναι... ’Έτσι νά μή μέ λένε Φλαντρώ, 

τού παλιού άρχοντα τού Γλαρού κόρη, άν δέ σέ ίδώ νύφη στό
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πλάι του, γιατί νιώθω πολύ καλά πώς τόν αγαπάς κι δλα τά 
κάνεις από περηφάνεια!

ΧΡΥΣΩ: Γιά νά σου πώ την άλήθεια, μητέρα, δέ βρίσκω νά τόν 
αγαπάω όσο τό φαντάστηκες εσύ... Κι άν είχα κάτι μέσα μου, 
τώρα πάει πιά... Γιατί, λοιπόν, νά μη τόν πάρει εκείνη πού 
τόν λαχταράει τόσο πολύ; ’Αδερφή μου είναι, δεν είναι ξέ
νη...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Σ’ τό είπα, γιατί τό θέλω εγώ, κι ό,τι θέλω εγώ θά γί
νει!

ΜΥΡΤΩ: Ώστε ένα πείσμα μονάχα σέ κυβερνάει, μητέρα, κι όχι 
ή άγάπη σου γιά την κόρη σου; (Δείχνει τή Χρύσω.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Ναί, ή άγάπη μου, καί μόνο ή άγάπη μου!
ΜΥΡΤΩ: Μ’ άφού δέν τόν θέλει;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Κι δμως πρέπει νά τόν πάρει!
ΧΡΥΣΩ: Δέ μού φαίνεται δά καί τόσο σπουδαίος... "Ενας 

άντρας πού κοιτάζει όλες τίς γυναίκες!... Τί νά σου πώ, δέ σ’ 
εύτυχίζω, άδερφούλα μου.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Είναι πολύ σπουδαίος! Ή  φαμελιά του καί ή δική 
μας είναι οί δυό μεγαλύτερες στόν τόπο, γι’ αυτό πρέπει καί 
νά συγγενέψουν... Πιστεύω νά τό νιώσει ή μάνα του, κι άν 
δέν τό νιώσει, ξέρω εγώ νά...

ΜΥΡΤΩ: Μ’ αύτά δέ γίνουνται μέ τό στανιό... Στό κάτω-κάτω 
τής γραφής, άν περνούσε άπό τή θειά μου, όταν ήμουν εκεί, 
καί μ’ έπαιρνε κρυφά νά φύγουμε μαζί, σέ ποιόν είχε νά δώ
σει λογαριασμό;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μή κι έχετε κάτι τέτοιο στό νού σας; Νά φύγετε κρυ
φά;

ΜΥΡΤΩ: Ά ν  δέ μάς δώσεις τήν ευχή σου στα φανερά...
ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ χειρονομία χρημάτων: Καί μέ τί, παρακαλώ; 

Αυτό δέν τό σκεφτήκατε;
ΜΥΡΤΩ: Έχει κάνει αυτός τό λογαριασμό του.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Μή σέ κοροϊδεύει, δέν έχει μιά δυάρα... Κι άκόμα 

χρωστάει.
ΜΥΡΤΩ: Μού τό έίπε, μά θά πουλήσει τό χτήμα καί...
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ΦΛΑΝΤΡΩ: Τό χτήμα είναι στά χέρια μου, πήρα εγώ τήν υποθή
κη απάνω μου σήμερα τό πρωί.

ΜΥΡΤΩ: Καί τί μ’ αυτό; "Αμα τό πουλήσει θά σε πληρώσει.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Μέ όσα έδωσα γιά νά τό πάρω, καί μέ όσα μου χρω

στάει ή μάνα του, κάνει νά μου δώσει, όχι νά πάρει!
ΜΥΡΤΩ: Τά ’κάνες, λοιπόν, όλ’ αυτά εσύ;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ναί, γιά νά σάς έχω στά χέρια μου!
ΜΥΡΤΩ: Μά σύ δέν είσαι μάνα, δέν ξέρω πώς νά σέ πώ αλλιώς, 

δέν ξέρω αν υπάρχει στόν κόσμο λέξη τόσο μιαρή όσο είναι ή 
λέξη μάνα!

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μάνα εγώ δική σου! Χά! Χά! Μά τήν ώρα πού κοι- 
λοπονοΰσα, έβλεπα μπροστά μου τό σατανά τόν πατέρα σου, 
καί βλαστημούσα τή στιγμή τήν καταραμένη!

ΜΥΡΤΩ, τραβάει πρός τήν πόρτα: Τότε, άσε με νά φύγω... Γειά 
σας!

ΦΛΑΝΤΡΩ, μπαίνει /.ιπροστά της καί τήν εμποδίζει: Καί πού θά 
πας μαζί του; Δέ σού είπα πώς είναι κι αυτός καί ή μάνα του 
στό δρόμο;

ΜΥΡΤΩ: Τί σέ νοιάζει; Δέ θά χαθούμε... Θά βρεθεί κάποιος χρι
στιανός νά μάς λυπηθεί καί νά μάς βοηθήσει.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί κατά πού θά τραβήξετε; Θά σας παραφυλάξουν 
καί θά σού τόν σκοτώσουν, κακομοίρα!

ΜΥΡΤΩ: Θά μας προδώσεις κιόλας, θά τό κάνεις κι αύτό;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Θά παλέψω όπως μπορώ!
ΜΥΡΤΩ: Έ , λοιπόν! Τώρα βλέπω καθαρά άπ’ αυτά σου τά κα

μώματα, πώς ό πατέρας δέ θά ’ταν όπως θέλεις νά τόν παρα- 
στήσεις... Ποιός ξέρει τί τού ’κάνες! Έσύ θά τόν πέθανες, καί 
γιά νά κρύψεις τό κρίμα σου, διαλαλεΐς τώρα στόν κόσμο πώς 
έσύ είσαι τό θύμα κι αύτός ό τύραννος!

ΦΛΑΝΤΡΩ: "Επρεπε κι αύτό νά τ’ άκούσω, μά έχω μαρτύρους 
όλο τόν τόπο.

ΜΥΡΤΩ: Δέν τόν χώνευε κανείς, γιατί ήταν ξένος, καί πήρε έσέ- 
να, τήν πιό πλούσια άπ’ όλες...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Κι όταν οί γειτόνοι μ’ άκούγαν νά σκούζω καί νά
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θρηνώ την ώρα πού γυρνούσε μεθυσμένος καί ξέσπαγε δλη ή 
μανία του απάνω μου;... Ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, 
είναι τά σημάδια από τά χέρια του στό κορμί μου... (Κάνει νά 
γδυθεί.) Ώ  άγκωνάρια τούτου τού άρχοντικού, μιλήστε καί 
πέστε τί τράβηξε μιά άρχόντισσα από έναν ελεεινό, έναν κα
κούργο, ένα φονιά!... (Πηγαίνει κοντά στην κόρη της.) Αύτόν 
πού σ’ έσπειρε γιά νά με τυραννάει καί μέσ’ άπό τόν τάφο 
του!... Φτού σου, εσένα καί στην ψυχή του!

ΜΥΡΤΩ, απειλητική: Μιά φορά πού δέ μέ θέλεις γιά κόρη σου, 
πού είμαι γιά σένα μιά ξένη, θαρρώ πώς έχω κάθε δικαίωμα 
νά μιλήσω κατά πώς πρέπει καί νά μή σού έπιτρέψω νά βρω- 
μίζεις μέ τά μιαρά σου λόγια έναν πεθαμένο!

ΦΛΑΝΤΡΩ, πηγαίνει πιό κοντά της: Έ , λοιπόν, φώναξε, βρίσε 
με, δείρε με, θέλω νά τόν ξαναϊδώ μπροστά μου ολόσωμο νά 
βρυκολακιάζει γιά νά τόν πνίξω! (Βάζει τά χέρια της στό λαι
μό τής κόρης της.)

ΜΥΡΤΩ: Ά !
ΧΡΥΣΩ, τήν εμποδίζει: Μητέρα!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, επίσης συγχρόνως επεμβαίνει: Εΐναι ντροπή, δέ 

στέκει σέ μιάν άρχόντισσα...
ΦΛΑΝΤΡΩ, στή Γαρουφαλιά: Φύγε καί σύ, νά μή σέ βλέπω 

μπροστά μου! (Τήν σπρώχνει απότομα καί δυνατά, ώσπου 
βρίσκεται κοντά σέ μιά καρέκλα. Στή Μυρτιό.) Νά, δες την!... 
Εΐναι ή ζωντανή άμαρτία του!... (Δείχνει τή Γαρουφαλιά.) 
’Εγώ τόν πέθανα τόν πατέρα σου, έ;... Μά δέν τήν βλέπεις;... 
Δές τηνε καλά!... Μιά βραδιά τήν έφερε μιά γυναίκα τού δρό
μου, μιά δυστυχισμένη, καί τήν πέταξε μπροστά στά πόδια 
μου!... Νά, μού λέει, πάρε τό παιδί, πού μού ’φτιάξε ό προ
κομμένος σου, άς τό θρέψει αύτός!...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, καθώς είναι κοντά στήν καρέκλα, πέφτει εκεί 
καί σκεπάζει τό πρόσωπό της: Ά ! ...
(Ή  Χρύσω κι ή Μυρτώ τήν κοιτάνε μέ έκπληξη.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Κι ήρθε έκεΐνος μεθυσμένος, καί τού τό είπα, καί τί 
έκανε, θαρρείς; Μ’ άφάνισε τά κρέατά μου, ό άλιτήριος!... Τί
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νά κάμω όμως; Αυτή τήν κράτησα γιά νά κρύψω τό ρεζιλί
κι... Τής έδωσα γάλα άπό τά στήθια μου!... Καί νά, αύτός, 
μιά βραδιά, μοΰ μπήγει εδώ ένα μαχαίρι... (Ξεστηθώνεται γιά 
νά δείξει τό σημάδι.) Γιά τό εύχαριστώ πού βύζαξα τό μπα- 
στάρδικό του!... Δές τηνε, κοίταξε την καλά!... Πίνει καί με
θάει όπως εκείνος, καί σύ έχεις όλες του τίς άλλες χάρες!... 
(Στή Χρύσω.) Άλλος κόσμος εμείς, κι άλλος αύτές!... 
(Σπρώχνοντας τή Χρύσω.) "Ελα, παμε. Ά σ ’ τες τώρα νά τά 
πούνε γιά νά βρούνε τρόπο νά γκρεμίσουν ό,τι άπόμεινε άπ’ 
αύτό τό σπίτι!... (Στή Μύρτο'), (απειλητικά.) Μά ό,τι καί νά 
κάνεις, ό,τι καί νά σχεδιάσεις, νά ξέρεις πώς δέν τόν παίρνεις 
ζωντανό. Θά τόν δεις στά πόδια σου πνιγμένο στό αίμα 
του!... (Σιγά.) Πάμε... (Παίρνει τή Χρύσω καί φεύγει μαζί 
της.)

ΜΥΡΤΩ, μόλις τώρα συνέρχεται άπό τήν έκπληξη, τρέχει καί γο
νατίζει μπροστά στή Γαρουφαλιά καί κρύβει τό κεφάλι της 
στά γόνατά της: Σώσε με, άδερφούλα μου, είμαστε κι οί δυό 
κατατρεγμένες, καταφρονεμένες! Πές μου, τί θ’ άπογίνουμε, 
άδερφούλα μου!...

ΑΥΛΑΙΑ
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Σκηνή ή ίδια τής δεύτερης πράξης.
Σκοτεινά■ ή λαμπίτσα αναμμένη, μέ λίγο φως. Ή  Μυρτώ βά
ζει μέσα σέ μιά βαλίτζα τά ρούχα της. Μπαίνει μέ άντάρα ή 
Γαρονφαλιά, κρατώντας μιά μπονκάλα στό χέρι καί πίνο
ντας.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Ζήτω ω ω ω!...
ΜΥΡΤΩ: Τί έπαθες;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Γλεντάω γιατί βρήκα μιάν άδερφή κι έναν πα

τέρα... Πεθαμένο θά πεις, μά τέλος πάντων... ('Ανοίγει τό 
παράθυρο- μπαίνει τό φως τής ημέρας καί σβήνει τή λαμπί
τσα.) Έ , ήλιε, τώρα ξέρω σέ ποιόν τό χρωστάω πού σέ βλέπω. 
Μά, θά μου πεις, δέν ξέρω σέ ποιά... Οί περισσότεροι δέν ξέ
ρουν ποιός είναι ό πατέρας τους, κι εγώ ή έρημη, γιά δές πα
ράξενο! Δέν ξέρω τή μάνα μου!... (Έξαφνα.) Τή βρήκα όμως, 
χά! χά! Τή βρήκα!...

ΜΥΡΤΩ: Ποιά εΐναι;
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ, δείχνει τή μπονκάλα: Τούτη εδώ, καλέ, μονάχα 

τούτη... Γιατί άν ό πατέρας μας τα είχε σωστά καί δέν τόν είχε 
τούτη φλομώσει, λές πώς θά μέ σκάρωνε όξω άπό τό σπίτι;... 
(Στή μπονκάλα.) Σέ σένα, μονάχα σέ σένα, μανούλα μου, χρω
στάω τή ζωή. Δώσ’ μου νά βυζάξω τό γάλα σου... (Πίνει.)

ΜΥΡΤΩ, ταχτοποιώντας: Μά πρωί-πρωί πίνεις, καημένη;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τί νά κάνω;... Βλέπω ετοιμάζεσαι νά τά πρυ- 

μνήσεις... Έγώ τί θά γίνω... Έδώ μέσα, μ’ αυτή τή σκύλα θά 
μ' άφήσεις; Πάλι καλά πού δέν είναι μάνα δική μου! Χά! χά! 
χά!... Έσύ, βέβαια, φεύγεις μέ τόν καλό σου...
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ΜΥΡΤΩ: Έ τσι θαρρείς, έ; Μ’ αυτόν τόν ελεεινό!
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τί, τώρα τά ’χεις καί σύ μαζί του;
ΜΥΡΤΩ: Φαντάσου! Τή νύχτα τόν έπιασα στην αύλή μας νά 

κρυφοκουβεντιάζει μέ τή Χρύσω.
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μέ τή Χρύσω;... Είσαι βέβαιη;...
ΜΥΡΤΩ: Άφοΰ τούς είδα!... ΓΥ αυτό ετοιμάζομαι νά πάρω τά 

μάτια μου νά φύγω, νά πάω στή θεία μου, Ισως καί πάρα πέ
ρα... Ά ν  τόν θέλει αυτή, ας τόν πάρει, τό χαμένο, μά δέ θά 
καλοπεράσει μαζί του τέτοιος πού είναι...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, μέ αμφιβολία: Τούς είδες, είπες, τή νύχτα, στήν 
αύλή, μαζί μέ τή Χρύσω;... Μίλα καλά, γιατί ίσως τό κρασί μέ 
κάνει άλλα νά λές κι άλλα ν’ ακούω!...

ΜΥΡΤΩ: Μ’ άφοΰ σου λέω τούς είδα...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τούς είδες καί τούς δυό, έτσι καλά, μέ τά μάτια 

σου;
ΜΥΡΤΩ: Γιά νά σου πώ τήν άλήθεια, όχι αυτή, γιατί μόλις άκου- 

σαν τά βήματά μου, τό σκασαν, αυτή μπρός κι αυτός πίσω... 
Μ’ αύτόν, τόν πήρε τό μάτι μου. Ό χι, δέν ήταν άλλος, μπορώ 
νά τόν γνωρίσω μέσα σέ χίλιους άνδρες, καί στό πηχτότερο 
σκοτάδι. Λοιπόν, δέ γελιέμαι...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Δέ λέω πώς γελιέσαι γι’ αύτόν... Αύτός θά 
ήταν... Μά ή άδερφή σου κοιμήθηκε όλη τή νύχτα δίπλα μου 
καί δέν τό κούνησε... Λογόφερνε μέσα μέ τή μάνα σου, γιατί 
φαίνεται έπέμενε νά τής δώσει αύτόν, καί γιά νά γλιτώσει άπ’ 
τίς γκρίνιες ήρθε σέ μένα... Καί νά δεις, δέ μ’ άφησε νά κλεί- 
σω μάτι από τό ροχαλητό. Σάν καζάνι πού ’βράζε έκανε... 
(Μιμείται τό ροχαλητό.)

ΜΥΡΤΩ, πού ενόσω μιλούσε ή Γαρουφαλιά, όλο απορούσε: Μά 
είσαι βέβαιη;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Σου λέω, δέν τό κούνησε άπό κοντά μου.
ΜΥΡΤΩ: Μή καί είχες πιει κι έτσι σου φάνηκε;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: "Ηθελα, ή κακομοίρα, νά πιω, γιά νά μπορέσω 

νά κλείσω λίγο τά μάτια μου, νά μου φύγουν ο'ι συλλογές 
ΰστερ’ άπ’ όσα μάς φανέρωσε ή μάνα σου τήν προχτεσινή βρα
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διά, μά μου είχε κλειδωμένο καί τό κρασί... Τώρα, μονάχα, 
βρήκα κάποια μπουκάλα κάπου παραχωμένη... Εβίβα!... 
(Πίνει.)

ΜΥΡΤΩ: Μά είναι παράξενο, πολύ παράξενο!... ’Αλήθεια, δέν 
τό κούνησε όλη τή νύχτα άπό κοντά σου;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, σά νά θνμαται: Ά !...
ΜΥΡΤΩ: Τί;
ΜΥΡΤΩ: Τώρα θυμάμαι, μόνο μιά στιγμούλα.
ΜΥΡΤΩ: Τά βλέπεις;
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Μά ίσαμε πού νά βγει, γύρισε άμέσως... Ξέρεις 

πώς τό νερό τής "Αγιας Φωτεινής είναι ένα κι ένα... Τό πίνουν 
παθιασμένοι από τά νεφρά τους καί βλέπουν την ύγειά τους... 
Καθαρίζει... Μήν κοιτάς εγώ πού δέν τό βάζω στό στόμα 
μου... Ά ς  εΐν’ καλά αύτό... (Δείχνει τό κρασί.) Λοιπόν, φαίνε
ται πώς τό κορίτσι... Νά, τή στενοχώρησε, καί βγήκε μιά στιγ
μή στήν αυλή... Μά περπατούσε ή δόλια μέ κλειστά τά μάτια, 
ζαλισμένη, σάν καραβοτσακισμένη άπό τόν ύπνο... Κι ώσπου 
νά πεις κρομμύδι, γύρισε άμέσως καί μπάφ, έπεσε βαριά στόν 
ύπνο καί δώσ’ του πάλι τό καζάνι. (Μιμείται τό ρουχαλητό.) 
Είχε όρεξη αυτή γιά γλυκοκουβέντες;...

ΜΥΡΤΩ: Μά καλά, ποιά ήταν αύτή ή γυναίκα;... Δέν πιστεύω ν’ 
άνταμώθηκε αυτός μέ ξένη γυναίκα μέσα στήν αύλή μας... 
(Γελώντας.) Εκτός άν ήσουνα εσύ...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Ησύχασε... Ά ν  τά μπλέξω εγώ μέ κανένα, θά 
είναι ταβερνιάρης...

ΜΥΡΤΩ: Τότε, λοιπόν, ποιά ήταν;... Είδα φανερά μιά γυναικεία 
σκιά...

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Χά! χά!... Σάμπως έγώ πού πίνω βλέπω καλύ
τερα άπό σάς τούς νηστικούς! Βλέπω μέ τέσσερα μάτια...

ΜΥΡΤΩ: Τί θέλεις νά πεις...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Δέν είναι άλλη γυναίκα μέσα σ’ αύτό τό σπίτι;
ΜΥΡΤΩ, μέ τρόμο: Θέλεις νά πεις;...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Έ , νιώθεις ντέ, τό λέει άκόμα ή καρδούλα της, 

τής...
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ΜΥΡΤΩ, τής κλείνει τό στόμα: Ό χ ι, γιά τό Θεό, σώπα! Ούτε νά 
τό σκεφτώ δε θέλω!

(Μπαίνει ή Χρύσω απότομα καί τίς διακόπτει.)
ΧΡΥΣΩ: Καλημέρα, άδερφούλα μου.
ΜΥΡΤΩ: Καλημέρα, Χρύσω μου.
ΧΡΥΣΩ: Βλέπω, ετοιμάζεσαι...
ΜΥΡΤΩ: Ναί, θά πάω πάλι στή θειά μου... "Η στό διάολο, κα

λύτερα!
ΧΡΥΣΩ: Κακομοίρα, σέ συμπονάω... (Τή χαϊδεύει.) Πάρ’ το 

άπόφαση, αύτός δέν ήταν άνθρωπος ούτε γιά μένα, ούτε γιά 
σένα...

ΜΥΡΤΩ, σάν κάτι νά υποψιάζεται: Γιατί τό λές αύτό; Δέν κατα
λαβαίνω...

ΧΡΥΣΩ: 'Απόψε τή νύχτα δέν ήσουν μαζί του στην αύλή;
ΜΥΡΤΩ: Έγώ;... Μέ είδες;...

(Ή  Γαρουφαλιά, χωρίς νά τή δει ή Χρύσω, βάζει τό δάχτυλό 
της στό κεφάλι της σά νά λέει στή Μυρτώ: «Τά είδες;...»)

ΧΡΥΣΩ: Πού νά δώ, άπό τόν ύπνο σκοτισμένη· μά όσο καί νά 
’ναι, πήρε τό μάτι μου πίσω άπ’ τή λεύκα δυό σκιές, καί χωρίς 
νά θέλω άκουσα τή φωνή του. Ά , σ’ αύτό δέ γελιέμαι, ήταν ή 
φωνή του νά λέει: «Βγάλ’ το άπ’ τό μυαλό σου, μήν ελπίζεις 
τίποτα άπό μένα»... Μά σου λέω, δλ’ αυτά μέσα στού ύπνου 
τή ζαλάδα, σάν όνειρο... Λοιπόν, άν κατάλαβα καλά, φαίνε
ται μετάνιωσε, δέ σέ θέλει πιά, ή δέ μπορεΐ, γιατί ή μητέρα πεί
σμωσε καί τόν έχει στενοχωρέσει... Πές μου, πές τα όλα στήν 
άδερφούλα σου, άνοιξέ μου τήν καρδιά σου!...

ΜΥΡΤΩ: Τί νά σου πώ!... Τά ’χω χαμένα, δέν ξέρω τί νά σού 
πω!... (Σά νά συλλογίζεται άλλα.)

ΧΡΥΣΩ: Ό σο νά ’ναι, άμα μάθω τόν πόνο σου, θά ξέρω νά σέ 
συμβουλέψω, νά σέ παρηγορήσω...

ΜΥΡΤΩ: Ναί, ναί, άδερφούλα μου... Μά άσε με τώρα... 'Αργό
τερα... Νά συμμαζέψω τό μυαλό μου... Νά ίδώ πού βρίσκο
μαι...

ΧΡΥΣΩ: Ό πω ς θέλεις... (Τήχαϊδεύει.)
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("Εξαφνα άκούγονται χτύποι στό παράθυρο.)
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΟΤΗ, απέξω: ’Άνοιξε!... Γιά τό Θεό, άνοιξε 

γλήγορα!
(Ή  Μυρτώ τρέχει ν ’ ανοίξει.)

ΧΡΥΣΩ: Αύτός!
ΜΥΡΤΩ, άνοίγοντας: Τί τρέχει πάλι;

(Ό  Νότης πετάγεται μέσα γρήγορα καί ή Μυρτώ κλείνει τό 
παράθυρο.)

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τί έπαθες πάλι;
ΝΟΤΗΣ, σαστισμένος: Δέ μπόρεσα νά γυρίσω τή νύχτα στό σπί

τι, γιατί με παραμόνευαν... Κρυβόμουνα σε μιά ρεματιά, μά 
έβλεπα σκιές νά περνάνε καί δέν τολμούσα νά βγω άπό κεΐ... 
Μόλις άρχισε νά ξημερώνει, έκανα κουράγιο, μά κάποιο μά
τι μέ πήρε, φώναξε κι άλλους... Μέ κυνηγάνε ώς έξω στόν 
"Αγιο Στέφανο... Τούς ξεφεύγω μέσα στό δάσος, κι άπ’ άλλο 
δρόμο βρίσκομαι δώ... Δέν πιστεύω νά μέ πήρε τό μάτι τους. 
(Πέφτει σέ μιά καρέκλα άποκαμωμένος.)

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, τοϋ δίνει νερό: Πιές λίγο νερό.
ΧΡΥΣΩ, φεύγοντας πρός τήν πόρτα, παίρνει ιδιαιτέρως τή 

Μυρτώ: Θά βρούμε καί μεις τό μπελά μας μ’ αύτά καί μ’ 
αύτά...

ΜΥΡΤΩ: Γιά τό Θεό, μην πεις τίποτα τής μητέρας.
ΧΡΥΣΩ: "Οπως θέλεις... Μά, μού φαίνεται, κοιμότανε άκόμα, 

δέν ξέρω άν ξύπνησε τώρα...
ΜΥΡΤΩ, μέ ύπόνοια: Κοιμόταν άκόμα;
ΧΡΥΣΩ: Ναί, είδες παράξενο; Αυτή πού ξυπνάει πάντα πρωί; 

(Φεύγει.)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: ’Ας πάω κι εγώ νά ρίξω μιά ματιά γύρω στό 

σπίτι μήπως κανένας τριγυρίζει καί...
ΝΟΤΗΣ: Ναί, μπράβο, έτσι γειά σου...
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, φεύγοντας: Θέλετε νά τά πείτε κιόλας... (Φεύ

γει.)
ΜΥΡΤΩ: Πού γύριζες, λοιπόν, χτές τή νύχτα; "Ηταν ανάγκη νά 

ξαναβγεΐς; Δέ σού έφτασαν τά προχθεσινά;
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ΝΟΤΗΣ: Γιά νά βγω, ήταν ανάγκη.
ΜΥΡΤΩ: Τί ανάγκη; Πού πήγες;
ΝΟΤΗΣ: Κάπου...
ΜΥΡΤΩ: Ξέρω που, σέ είδα!
ΝΟΤΗΣ: Μέ είδες;
ΜΥΡΤΩ: Ναι, σέ είδα, εδώ σέ είδα, στό σπίτι μας, μη μου τό κρύ

βεις...
ΝΟΤΗΣ: Μά...
ΜΥΡΤΩ: Μέ τήν άδερφή μου δεν ήσουνα. Δέν ήσουνα μ’ αύτήν, 

μοΰ τό είπε τώρα· μέ ποιάν ήσουνα, λοιπόν;
ΝΟΤΗΣ: Θά σού πω καί θα δεις...
ΜΥΡΤΩ: Ό χι, τώρα άμέσως πρέπει νά μού πεις... Μέ ποιάν 

ήσουνα;...
(Έξαφνα άκονγεται απέξω σούσουρο καί φωνές. Τρομάζουν 
καί οί δύο.)

ΜΥΡΤΩ: Ά !... Φωνές!
(Αντάρα καί φασαρία έξω άπ' τό σπίτι, οχλαγωγία, άκούγο- 
νται φωνές ανάκατες καί ξεχωρίζει κανείς αύτά τά λόγια: 
« Εδώ είναι!... Τόν είδαμε... Τόν κρύβετε!... Θά μάς τόν δώ
σετε!. ..» καί εξακολουθεί ή βουή.)

ΝΟΤΗΣ: Επιτέλους, βαρέθηκα πιά!... (Βάζει τό χέρι πίσω νά 
πάρει τό πιστόλι του.) Κουράγιο, κι ό,τι γίνει άς γίνει...

ΜΥΡΤΩ: Ό χι, γιά τό θεό, όχι!... (Τόν κρατάει.)
(Άκονγεται ή φωνή τής Φλαντρώς απέξω νά σκεπάζει όλες 
τίς άλλες φωνές.)

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΡΩΣ, απέξω: Δέν είναι κανείς! Δέν είναι 
κανείς σάς λέω! Τί γυρεύει αύτός στό αρχοντικό μου; Ντρο
πή σας νά ζητάτε νά πατήσετε τό σπίτι μιάς αρχόντισσας, 
μιάς χήρας απροστάτευτης...
(Άκούγονται πάλι φωνές: «Πού θά μάς πάει!... Δέν τό 
κουνάμε από δώ!... Θά τόν φνλάξονμε ως τή νύχτα!... Θά 
τόν παραμονέψονμε!...»)

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΡΩΣ, άπέξω: Παραμονέψτε όσο θέλετε, 
θά χάσετε τόν καιρό σας. Δέν είναι κανείς εδώ μέσα σάς λέω,
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τί γυρεύει ένας τέτοιος μέσα σέ μιά χήρα καί δυό κορίτσια... 
(Ό  Νότης κι η Μυρτιό ακοϋνε μ’ αγωνία.)

ΝΟΤΗΣ, σέ λίγο: Οι φωνές ησύχασαν, φύγανε, φαίνεται...
ΜΥΡΤΩ: Μά δέν άκουσες; Θά παραμονεύουν... (Βάζει τ’αυτί 

της σά ν’ ακούει κάτι.) ’Ά!... Κάποιος έρχεται κατά δώ!... 
('Επειδή ό Νότης ξαφνιάζεται.) Ησύχασε, ή μητέρα μου φαί
νεται είναι...

ΝΟΤΗΣ: Τόσο τό χειρότερο, πρέπει νά φεύγω. (Πηγαίνει πρός τό 
παράθυρο.)

ΜΥΡΤΩ: Είσαι τρελός;... Κρύψου εδώ...
(Σηκώνει τό μπερντέ πού έχει τά ρούχα της καί τόν κρύβει εκεί. 

'Αμέσως άνοίγει ή πόρτα καί φανερώνεται ή Φλαντρώ.)
ΦΛΑΝΤΡΩ: Πάλι αυτός εδώ; Μας βάζει σέ μπελάδες.
ΜΥΡΤΩ: Ό χι, δέν είναι κανείς, αυτή τή φορά γελιούνται.
ΦΑΑΝΤΡΩ, έντονα: Σωστές κουβέντες;
ΜΥΡΤΩ: Μά ναί!... Έφυγαν αυτοί;
ΦΑΑΝΤΡΩ: Καί τί θά κάνουν;... Αυτό έλειπε, νά μποΰν καί μέ

σα στό σπίτι μας νά ψάξουν... Μά θά παραμονεύουν... Πές 
το, λοιπόν, άν είναι δώ, νά ξέρουμε πώς νά πορευτούμε...

ΜΥΡΤΩ: Μά σου είπα...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέν πιστεύω νά πήδηξε, όπως προχτές, άπό τό πα

ράθυρο! 0ά  ήταν τρέλα, μέρα μεσημέρι...
ΜΥΡΤΩ, ειρωνικά: ’Ανησυχείς, βλέπω...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Εγώ ή εσύ;...
ΜΥΡΤΩ: Μά εγώ άπό προχτές δέν τόν είδα καθόλου, εγώ δέν 

τόν είδα καθόλου!...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ίσως είναι κι έτσι... Γιατί κι αυτοί, φαίνεται, δέν 

εΐναι βέβαιοι, άλλιώς θά έπέμεναν νά πατήσουν τό σπίτι... Θά 
τόν έχασαν, καί υποψιάζονται πώς θά κρύφτηκε εδώ... Κι δλ’ 
αυτά άπό τήν καλοσύνη μου, γιατί έμαθαν πώς αυτός καί ή 
μάνα του ζουν άπό μένα...

ΜΥΡΤΩ: Άπό τήν καλοσύνη σου τό κάνεις ή γιατί...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Γιατί;...
ΜΥΡΤΩ, άλλάζοντας ύφος: Μά γιά νά σοΰ πώ δλη τήν άλήθεια,
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ήταν εδώ, μά όχι τώρα... Ή ταν απόψε τή νύχτα ολάκερη εδώ, 
μέσα στην κάμαρά μου, κι έφυγε πρίν ξημερώσει...

ΦΛΑΝΤΡΩ, άπορεϊ: "Ηταν εδώ μέσα, τούτη τή νύχτα;
ΜΥΡΤΩ: Μά γιατί σου φάνηκε τόσο παράξενο; Γιατί νά μήν 

είναι σέ μένα, άφού μονάχα εμένα αγαπάει;... (Πηγαίνει, κο
ντά της.) Ναί, μητέρα, όλη τή νύχτα άπόψε τόν είχα στήν 
άγκαλιά μου!... Δέ θέλεις εσύ νά μου τόν δώσεις, μά εγώ έχω 
γίνει πιά γυναίκα του άπόψε!...

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ θρίαμβο: ’Όχι! Ψέματα!
ΜΥΡΤΩ: Πώς τό ξέρεις, πώς είσαι τόσο βέβαιη;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Κάτι ξέρω κι εγώ!
ΜΥΡΤΩ: Μά μονάχα άν ήσουν μαζί του άπόψε θά μπορούσες νά 

μιλάς μέ τόση πεποίθηση...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Δέν ξέρω... Ξέρω μονάχα πώς δέν ήταν εδώ καί πώς 

εσύ δέν έχεις γίνει δική του!
ΜΥΡΤΩ: Έδώ ήταν! Κι άν δέν ήταν στήν κάμαρά μου, ήταν στό 

σπίτι.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ποιός σ’ τό είπε;
ΜΥΡΤΩ: Έγώ, εγώ σάς είδα, καί άλλοι, καί ή Χρύσω άκόμα...
ΦΛΑΝΤΡΩ: "Ισως... Μπορεΐ νά τόν φώναξα γιά νά τού πώ... 

Νά... Γιά νά μιλήσουμε γιά τίς δουλειές μας.
ΜΥΡΤΩ: Καί ήταν άνάγκη νά τόν φωνάξεις νύχτα; Είχες ολά

κερη τή χτεσινή μέρα μπροστά σου... ("Εντονα.) Ή ταν άνά
γκη νά τόν φωνάξεις νύχτα;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μά δέ μπορούσε τήν ήμέρα αυτός νά ’ρθει έδώ.
ΜΥΡΤΩ: Ά ς  πήγαινες εσύ.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Δεν ήθελα νά μιλήσει μπροστά στή μάνα του... Μα 

επιτέλους, λόγο θά σου δώσω;
ΜΥΡΤΩ: Μά όσο κι άν θέλεις νά κρατήσεις μέσα σου τό μυστι

κό σου, προδίνεται στό κάθε φέρσιμό σου, ξεχειλίζει στόν κά
θε σου λόγο... Ναί, δέ θέλεις, μάνα, νά μου τόν δώσεις, όχι 
γιατί τόν θέλεις γιά τή Χρύσω, όχι, μά γιατί...

ΦΛΑΝΤΡΩ, τή διακόπτει απότομα καί πηγαίνει κοντά της απει
λητική: Μήν πεις ούτε λέξη πιά, γιατί...
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ΜΥΡΤΩ, άφοβα: Καί γιατί νά μην τό πώ, νά μήν τό φωνάξω, νά 
μήν τό διαλαλήσω, πώς πασχίζεις μέ τά πλούτια σου νά τόν 
σύρεις...

ΦΛΑΝΤΡΩ, διακόπτει: Πάψε! Χαμένες κουβέντες σάν του πατέ
ρα σου... Μά εκείνος έπινε, εσύ δαιμονίζεσαι νηστικιά, γιατί 
φαίνεται τήν ώρα πού σ' έσπερνε, στάλαζε μέσα στό αίμα σου 
τού πιοτού τή μανία!...

ΜΥΡΤΩ: Θυμήσου, ήσουν καί σύ εκείνη τήν ώρα συνεπαρμένη 
από κρασί κι από έρωτα, καί είσαι κι αυτή τή στιγμή ακόμα!

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μά τί ν’ άπαντήσω σέ μιά τρελή;
ΜΥΡΤΩ: Ποιά άπ’ τίς δυό μας είναι ή πιό τρελή; Έγώ πού ζη

τάω ό,τι μού αξίζει; (Στόν καθρέφτη μπροστά.) Γιά δές με! 
Είμαι νιά κι όμορφη, καί τό κορμί μου σάν κυπαρίσσι... 
Έχεις καί σύ τόν ϊδιο καθρέφτη στην κάμαρά σου, ή έχεις κά
ποιον άλλον πού σέ ξεγελάει καί σού δείχνει τήν όψη δίχως 
ζάρες καί τό κορμί σου σφιχτοδεμένο;... Κι όταν μπροστά 
του ξεπλέχεις τά μαλλιά σου, (ξεπλέχει τά δικά της) φαίνεται 
δέ βλέπεις μέσα στό χρυσάφι τους πλούσιο τό άσήμι ν’ αντι
φεγγίζει καί νά σού φέρνει ανατριχίλες απελπισίας, γιατί, μά
να, ήρθε τό χινόπωρο, ζυγώνει ό χειμώνας, τά χιόνια, καί ή 
άνοιξη δέν ξαναγυρίζει πιά!...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Λέγε ό,τι θέλεις, ξέρασε τήν ατιμία πού έχεις μέσα 
στό αίμα σου κληρονομιά! Όρίστε, περιμένω... (Σταυρώνει 
τά χέρια της.) Τι άλλο θά μου πεις άκόμα;

ΜΥΡΤΩ: Θά σου πώ ν’ αλλάξεις γνώμη καί νά μή ζητάς τ" αδύ
νατα! Σπάσε πιά τόν καθρέφτη σου κι έλα γυμνώσου μπροστά 
στό δικό μου, νά δεις πώς τά μαλλιά σου δέν εΐναι πιά τό μά
λαμα πού αντιφέγγιζε τή νιότη σου! Τό κορμί σου, όλο σάρ
κες πλαδαρές, άδικα πολεμάς νά τό κρατήσεις μέ ζώνες κι 
άλλες τέχνες, καί ή όψη σου πάντα θά δείχνει τού καιροί) τό 
διάβα, μ’ όλα τά φτιάσματα κι όλα τά κοκκινάδια πού 
πουλάνε πλάνοι πραματευτάδες.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έ , πάψε πιά, πάψε γιατί δέν ξέρω που μπορώ νά 
φτάσω!
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ΜΥΡΤΩ: 11 ιό πέρα από κεΐ πού έφτασες; Καί που θέλεις νά πας 
άκόμα; Μά έλα, άφού τό ποθείς, έλα νά παλέψουμε, μάνα καί 
κόρη, μέ τά Ιδια όμως όπλα... Σκόρπισε όλο το χρυσάφι σου, 
πέταξε από πάνω σου κάθε περιττό στολίδι, κι έλα στάσου 
δίπλα μου καί μπροστά του!... (Ανοίγει τό μπερντέ καί φα
νερώνεται ό Νότης.) "Ας διαλέξει ποιά θέλει από τίς δυό μας!

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έ , λοιπόν, αρκετά μέ παίδεψες, τώρα ήρθε κι έμένα 
ή ώρα μου!... Ούτε μένα ούτε σένα θά διαλέξει, μά του τάφου 
τήν κρύα πέτρα... Δέν έχω παρά νά ρίξω μιά φωνή καί νά 
προσκαλέσω τό χάρο πού απόξω τόν παραμονεύει! (Έν τώ 
μεταξύ έχει τρέξει στό παράθυρο, τό έχει ανοίξει καί κάνει νά 
φωνάξει.) Έ λ ... (Κόβεται ή φωνή της καί πέφτει άποκαμω- 
μένη σέ μιά καρέκλα.)

ΜΥΡΤΩ: Έλα, λοιπόν, γιατί κόπηκε ή φωνή στά χείλη σου! Φώ
ναξε, λοιπόν, θάρρος! Ό χι, δέ σου κρατάει ή ψυχή νά φωνά
ξεις, γιατί τόν άγαπάς καί σύ!

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ πνιγιμένη φωνή: Σώπα πιά!
ΜΥΡΤΩ: Ό χι, δέ θά φωνάξεις, παρά όταν βεβαιωθείς πώς τόν 

έχασες γιά πάντα, πώς είναι δικός μου! (Τόν αγκαλιάζει.) Δές 
μας, λοιπόν! Τί κάθεσαι; Παράδωσέ μας στό θάνατο έτσι 
άγκαλιασμένους! Θέλω ν’ άκούσω τη φωνή σου, τή φόνισσα 
φωνή σου!

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ πνιγμένη φωνή: Καταραμένη κόρη!
ΝΟΤΗΣ: Ά δικα τά ’βαλές μέ τή μητέρα σου, Μυρτώ μου... (Στή 

Φλαντρώ.) Πρέπει όμως νά τή συμπαθήσεις, γιατί όλα τά ’κά
νε στήν παραζάλη τής άγάπης... (Στή Μυρτώ.) Καημένη, 
έχουμε ένα σωρό δουλειές μαζί νά κανονίσουμε... Δέ λέω, 
μου άνάφερε καί γιά τή Χρύσω, μά μιά φορά πού βλέπει πώς 
ούτε εγώ ούτε αύτή μέ θέλει, δέ θά έπιμείνει π ιά ...

ΦΛΑΝΤΡΩ, σάν άποκαμωμένη, μέ μανία όμως: ’Έτσι λές έσύ;
ΝΟΤΗΣ: Καί βέβαια... Τό λές κι έσύ, γιατί αλλιώς θά πιστέψει, 

όχι μόνο ή Μυρτώ, μά κι ό κόσμος όλος, αυτές τίς γελοίες 
υποψίες της... Κι εγώ άκόμη θά τίς πιστέψω, πού είμαι ό μό
νος πού μπορεΐ νά βεβαιώσει πόσο όλ’ αύτά είναι ψέματα...
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ΦΛΑΝΤΡΩ, άποκαμωμένη, μέ φωνή πνιγμένη: Ψέ.. .μα.. .τα!
ΝΟΤΗΣ: Μή καί θέλεις νά πώ πώς είναι αλήθεια;
ΦΛΑΝΤΡΩ, τό ϊόιο: Μέ φοβερίζεις κιόλας;
ΝΟΤΗΣ: Κάθε άλλο... Μά καί σύ άκόμή, τη νύχτα, δε μού είπες 

πώς άν απελπιστείς γιά τη Χρύσω, θά μέ βοηθήσεις νά πάρω 
τήν άλλη σου κόρη;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έγώ σ’ τό είπα;
ΝΟΤΗΣ: Ναί, δέ θυμάσαι;... Αύτά όλο μού ’λες... Τί άλλα; Μή

πως αύτά πού φαντάζεται ή Μυρτώ; Είναι γιά γέλια!... Λοι
πόν, έτσι μπράβο, θά μάς βοηθήσεις, όπως είπες καί μού ύπο- 
σχέθηκες χτές τή νύχτα... Δέ θέλουμε πολλά, μόνο μιά βοή
θεια, ώσπου νά μπορέσουμε νά φύγουμε, νά πάμε άλλού, νά 
εργαστούμε, καί μιά μέρα νά σ’ τά γυρίσουμε διπλά... (Ή  
Φλαντρώ τόν κοιτάζει παράδοξα καί άποκαμωμένη.) Βλέ
πεις, λοιπόν, Μυρτώ μου, πώς άδικα τά ’βαλές μέ τή μανού- 
λα σου...

ΦΛΑΝΤΡΩ, δέ μπορεΐ νά μιλήσει καί σχεδόν μουγκρίζει: Χμ!... 
Χμ!...

ΝΟΤΗΣ: Τί έπαθες... (Στή Μυρτώ.) Καί μέ τό δίκιο της, τόσα 
πού τής είπες... Πρέπει νά τής ζητήσεις συχώρεση, καί φέρε 
τό δαχτυλίδι τού πατέρα σου ν’ αλλάξουμε μπροστά της άρρε- 
βώνα... ’Εσύ έχεις τού πατέρα μου... ’'Ελα... (Ή  Μυρτώ 
άνοίγει ενα συρτάρι καί τό φέρνει.) Ά , έτσι μπράβο... (Τό 
αλλάζει τρεις φορές.) Μέ τήν εύχή του, έτσι δέν είναι; (Κοι
τάει τή Φλαντρώ.)

ΦΛΑΝΤΡΩ, κάνει κουράγιο καί σηκώνεται ■ μέ πνιγμένη φωνή: 
’Αφού τό θέλετε, άφού επιμένετε... Κάντε, λοιπόν, ό,τι θέλε
τε... Έγώ θά σάς δώσω τήν εύχή μου, — καί χρήματα... Θέ
λετε καί χρήματα;... Τί άλλο θέλετε; Ό ,τ ι θέλετε... Μά έγώ, 
έγώ δέν έχω τή δύναμη νά σάς κάνω νά ξεφύγετε τό χάρο πού 
άπόξω σάς παραμονεύει...

ΝΟΤΗΣ: Δές τη πώς νοιάζεται γιά μάς, ή μανούλα σου, καί σύ, 
άχάριστη... (Στή Φλαντρώ.) Έννοια σου, θά βρούμε τρόπο 
νά γλιτώσουμε, μήν καρδιοχτυπάς γι’ αύτό.
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ΦΛΑΝΤΡΩ: Άφοΰ εΐν’ έτσι, αφού ειν’ έτσι... Λογαριασμός δικός 
σας!... (Φωνάζει.) Γαρουφαλιά!...

ΓΑΡΟ ΥΦΑΔΙΑ, φανερώνεται: Όρίστε, κυρά!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Τρέξε γλήγορα νά πεις τής μητέρας του, τής αρχό

ντισσας τής Σερδάραινας, πώς άρραβώνιασα τή μικρή μου 
τήν κόρη μέ τό γιό της, κι απόψε δέ θά πάει, γιατί πρέπει νά 
ετοιμάσουμε τραπέζι, άκοϋς; Πλούσιο τραπέζι, σάν τά ξα
κουστά τραπέζια τής γενιάς μας, μ’ όλων των λογιών τά κρέ
ατα, καί κρασί, πολύ κρασί, σάν τή βραδιά πού 'ρθε ό πατέρας 
της ό πλάνος, εκείνη τήν τρικυμισμένη, τήν καταραμένη βρα
διά!... Απόψε θά ξεφαντώσουμε, γιατί δέ θά τούς ξαναϊ- 
δοΰμε πιά!... Θά φύγουνε μακριά, πολύ μακριά, γιατί εδώ 
στό σπίτι παραμονεύει ό θάνατος... Άκουσες; Ό  θάνατος!

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, πού άρχίζει νά τά χάνει: Καλά, κυρά, πηγαί
νω!...
(Φεύγει.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Ελάτε, λοιπόν τί κάθεστε; Ελάτε νά φιλήσετε τό χέ
ρι τής μάνας σας, τό χέρι τής γερόντισσας πού βρίσκεται στό 
χειμώνα τής ζωής της. (Σκύβει τό κορμί της, περπατάει σά 
γριά καί πάει καί κάθεται σέ μιά καρέκλα.) Εμπρός, λοιπόν, 
πέστε στά γόνατα νά τής ζητήσετε συχώρεση, συχώρεση γιά 
όσα τής κάνατε, καί νά τήν ευχαριστήσετε για όσα θά κάνει 
γιά σάς... (Ό  Νότης παίρνει τή Μνρτώ άπό τό χέρι καί τήν 
άναγκάζει κι έρχοννται καί γονατίζουν.) Ά , έτσι μπράβο!... 
(Βάζει τό χέρι της στό κεφάλι τους.) Τήν ευχή μου νά ’χετε, 
εμένα, τής Φλαντρώς πού πιά γέρασε... Γιά σάς είναι ό κό
σμος, γιά σάς ή ευτυχία, γιά σάς ή ζωή, ναί, ή ζωή!... (Έξαφ
να αλλάζει ϋφος.) Καί μή σάς νοιάζει αν έξω (δείχνει τό πα
ράθυρο) πάντα ό θάνατος παραμονεύει.

ΑΥΛΑΙΑ
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Σκηνή ή Ιδια τής πρώτης πράξης.
Μόλις άνοίγει ή σκηνή, βλέπουμε τή Φλαντρώ, τό Νότη καί τή 
Μνρτώ σέ στρωμένο τραπέζι. Ή Φλαντρώ, στή μέση, μέ γιο
μάτο καί σηκωμένο τό ποτήρι τραγουδάει. 1” όλη αυτήν τήν 
πράξη ή μανία της έχει αυξήσει από τό μεθύσι, καί αφήνει ποϋ 
καί ποϋ ένα γέλιο σατανικό.

ΦΛΑΝΤΡΩ, τραγουδάει σέ σκοπό δημοτικού τραγουδιού:

Χάρου τόν ήλιο, χάρου τον, 
τού κόσμου τό μεθύσι, 
χάρου τή γη πού τήν πατάς 
γιατί θά σέ πατήσει.

"Ολος ό κόσμος είν’ δεντρί 
καί μεΐς τό πωρικό του, 
ό Χάρος είναι τρυγητής, 
παίρνει τό μερδικό του.

(Ρίχνει γέλιο σατανικό.) Χά! χά! χά!... Κερνάτε ώσπου νά φέ- 
ξει, ώσπου νά σκάσει ό Αυγερινός καί ή Πούλια νά μισέψει... 
Στην ύγειά σας! (Τσουγκρίζει μέ τό Νότη κάι πίνουνε.) 

ΜΥΡΤΩ: Που τά βρήκες, μητέρα, αυτά τά τραγούδια; Λέει κα
νείς πώς θές νά καλέσεις στό τραπέζι μας τό Χάρο μουσαφί
ρη.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Χά! χά! Νά τόν καλέσω; Καί είν’ άνάγκη; Αύτός 
έρχεται πάντα άκάλεστος! (Τούςδείχνει.)Χά\ χά! Λέει κανείς
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πώς φοβόσαστε... Μά ας πιούμε τώρα, κι δλα τ’ άλλα ξεχύ
στε τα... (Σηκώνει τό ποτήρι.) Καλά στέφανα!... Χά! χά! Στέ- 
φανα γάμου θέλω να πώ, ας λογαριάζουνε αυτοί πού σάς πα
ραφυλάνε δ,τι κι αν θέλουν... Τί σάς κόφτει! Γλεντάτε, — καί 
αΰριο... Χά! χά! Αύριο ας γίνει ό,τι γίνει... ”Ας παραμονεύ
ουν, άν δέ βαριούνται... ’Έστειλα τή Γαρουφαλιά νά δει με 
τρόπο τί γίνεται... Μά πώς δέ γύρισε άκόμα;... (Πάει μέ τό 
ποτήρι στό χέρι στό παράθυρο καί βάζει τό άλλο χέρι στά μά
τια της γιά νά ίόεϊ.) Ά ,  νά την!... Μού φαίνεται αυτή είναι, 
έρχεται... (Φωνάζει.)Έ , Γαρουφαλιά, Γαρουφαλιά!...

ΜΥΡΤΩ, τρομαγμένη: Γιά τό Θεό, τί φωνάζεις έτσι;
ΦΛΑΝΤΡΩ, ειρωνικά καί σατανικά: Χά! χά! Φοβάσαι, κορούλα 

μου; Τρέμεις γιά τόν άγαπημένο σου; (Φαίνεται απ' τό παρά
θυρο ή Γαρουφαλιά.) Έ , λοιπόν, λέγε μου, τί καινούργιο;

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ; Ό λα  τά πόστα είναι πιασμένα, φυλάνε καί πα
ραμονεύουν παντού... Αλίμονο! Νά μήν τό κουνήσει!

ΦΑΑΝΤΡΩ: Μά ποιός σού είπε πώς θά τό κουνήσει; Πές τους 
πώς εμείς δέν τούς λογαριάζουμε, καί γλεντάμε... Χά! χά! 
Πίνουμε στήν ύγειά τους! Στήν ύγειά τού Χάρου!... (Σηκώνει 
τό ποτήρι καί πίνει.)

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ; Κυρά, άς έρθει ή Μυρτώ νά μού άνοίξει.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ό χι, νά πάς στη θειά μου τή Μπαλούρδαινα πού 

βρίσκεται κι ή Χρύσω. Θά περάσετε κεΐ τή βραδιά καί οί δυό 
σας... ("Αγρια.) Δέν ξέρεις εδώ τί μπορεί νά γίνει!... (Στους 
άλλους δυό, ειρωνικά καί σατανικά.) Έ τσι τής τό λέω, γιά νά 
μάς αδειάζει τή γωνιά. Δέ θά γίνει τίποτα!... (Στη Γαρουφα- 
λιά, άγρια.) Φύγε, λοιπόν, άπόψε δέ θέλουμε δω κανένα!

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, φοβισμένη: Καλά, κυρά! (Χάνεται.)
ΜΥΡΤΩ, τρομαγμένη: Μά γιατί νά μή τής άνοίξουμε;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Γιατί άπόψε πίνουμε μεΐς. Φαντάσου νά πίνε κι 

αυτή! Αυτό μάς έλειπε! Ξέρεις πώς δέ μπορώ νά τή βλέπω με
θυσμένη. Ξέρεις ποιόν μού θυμίζει!

ΝΟΤΗΣ: Μά γιατί έδιωξες καί τή Χρύσω άπό τό σπίτι;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Γιατί;... Γιατί;... Θέλετε νά μάθετε τό γιατί;... Χά!
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χά! χά!... Γιατί θέλω νά μείνω μονάχη μαζί σας!... (Άγρια.) Ή  
φοβόσαστε πού γλεντάτε μονάχοι σας μαζί μου; Χά! χά!... Έ , 
αυτά δέ γίνουνται πιά στούς σημερινούς καιρούς!... Έδώ κι 
εκατό, διακόσια χρόνια, μάλιστα... Τό ’χεις άκούσει, Μυρτώ;

ΜΥΡΤΩ, σάν κάτι νά υποψιάζεται τρομερό: Τί πράμα;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Χά! χά! χά! Τό δείπνο τό άνομο κάποιας μακρινής 

γεννήτρας μου, τής ξακουσμένης στην ομορφιά Φροσύνης!... 
Τής είχαν βγάλει καί τραγούδι... Κάλεσε σέ τραπέζι τό γα
μπρό της... (Δείχνει τό Νότη.)Χά\ χά! χά! Καλή ώρα!... Καί 
του έδωσε νά φάει τίς σάρκες τής κόρης της πού είχε σφάξει!

ΜΥΡΤΩ, πέφτει στην αγκαλιά τον Νότη τρομαγμένη: Παναγιά 
μου!

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μά τί τρομάζεις; Χά! χά! χά! Αύτά μπορεΐ νά ’ναι καί 
παραμύθια!... (Τραγουδάει σέ σκοπό δημοτικού τραγουδιού.)

'Ας πλημμυρίσει ό Δούναβης 
τό αίμα γιά νά πλύνει.
Γιά πές μας, τί τήν έκανες, 
τήν κόρη σου, Φροσύνη;

Βάλτε φωτιά στίς όμορφες, 
γυναίκα νά μή μείνει, 
αν τέτοιες μάνες βρίσκουνται 
σάν τή κυρά Φροσύνη.

Χά! χά! χά!... Γιά δές την, πώς ζαρώθηκε στήν άγκαλιά σου! 
Λέει κανείς πώς φοβάται μήν τή σφάξω στ’ άλήθεια. (Έ ξαφ
να άγριεύει.) Μά τί, είν’ άνάγκη νά τά κάνω όλ’ αύτά; Έγώ 
σάς έχω στά χέρια μου! Μιά φωνή νά σύρω δυνατή, καί σάς 
έπνιξα στό αίμα!... Αίμα! Χά! χά! χά! (Χύνει τό κόκκινο κρα
σί.) Μά έννοια σου, κορούλα μου, έγώ δέν είμαι τέτοια! Θά 
κάνω γιά σας ό,τι μπορώ, θά σάς δώσω ό,τι έχω καί δέν έχω. 
(Τήν αγκαλιάζει.) Ό λα  γιά σένα, κόρη μου, καί γιά σένα, γα
μπρούλη μου! (Τόν αγκαλιάζει. Αυτός, γιά νά άπαλλαγεί, ση-
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χώνεται όρθιος, μά εκείνη εξακολουθεί καί τόν αγκαλιάζει μέ 
μανία.) "Ας έρθουν νά μου τόν πάρουν, τόν κρατάω στήν 
αγκαλιά μου, είναι δικός μου, δέ μου τόν παίρνει κανένας!... 
(Δέν ξέρει κανείς αν μιλάει στήν κόρη της η στούς άπέξω.)

ΜΥΡΤΩ, άγρια, σά νά ζηλεύει: Μητέρα!
ΝΟΤΗΣ, απαλλάσσεται καί τή σπρώχνει μακριά: Έ , άσε με πιά! 

Ντροπές!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Χά! χά! Τί, δέ μπορώ ν’ άγκαλιάσω τό γαμπρό μου; 

Μά σύ τώρα είσαι παιδί μου, ενώ εγώ είμαι γριά πού πολε
μάω... χά! χά!... μέ φτιάσματα καί τέχνες τά νιάτα πού φεύ
γουν νά κρατήσω... Πές τα, πες τα εσύ, Μυρτώ, τά ξέρεις κα
λύτερα άπό μένα!... (Τούς βλέπει πού βρίσκονται όρθιοι ό 
ένας κοντά στόν άλλο σέ άπορία.) Μά τί κάθεστε έτσι, σά νά 
σάς κάρφωσε τ’ αστροπελέκι; Ελάτε νά πιούμε στήν ύγειά 
σας! (Βάζει κρασί.) Ελάτε, έμπρός, πίνετε, γλεντάτε, μιά βρα
διά είναι ή ζωή, Μυρτώ, μιά τρικυμισμένη νυχτιά, εσύ δέ μου 
τό ’πες;... Μή συλλογιόσαστε τί θά γίνει αύριο, καί ποιοί σάς 
παραμονεύουν άπέξω!... (Βγαίνει στό παράθυρο, βάζει τό χέ
ρι στά μάτια της σά νά προσπαθεί νά ξεχωρίσει κάτι στό σκο
τάδι.)

ΜΥΡΤΩ, στό Νότη, σιγά: Φοβάμαι, τρέμω!... Τί έχει στό νού της 
νά κάνει αυτή ή γυναίκα;

ΝΟΤΗΣ, σιγά: Ά σ ' τηνε νά μεθύσει περισσότερο, νά τήν κατα
φέρουμε νά τής πάρουμε τά χρειαζούμενα γιά νά τό σκάσου
με.

ΜΥΡΤΩ, τό ϊδιο: Μά πώς, αφού μάς παραμονεύουν άπέξω;
ΝΟΤΗΣ: Πόσο θά μείνουν; Θά βαρεθούνε... Θά στείλουμε κά

ποιον νά ζητήσει στή χώρα καί τή συνδρομή τής εξουσίας...
ΜΥΡΤΩ: Ποιόν; Ό λους τούς έδιωξε άπό τό σπίτι...
ΦΛΑΝΤΡΩ, στρίβει τό κεφάλι πρός τή σκηνή: Σκιές θανάτου! 

Χά! χά! (Μέ υποψία.) Μά τί κρυφολέτε, εσείς;
ΝΟΤΗΣ: Τίποτα... ’Έλα, Μυρτώ, νά πιούμε στήν ύγειά τής μά

νας... (Κάθεται στό τραπέζι καί καθίζει καί τή Μυρτώ.)
ΜΥΡΤΩ, τού παίρνει τό ποτήρι: Μά μήν πίνεις εσύ άλλο...
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ΝΟΤΗΣ: "Ασε με!... Στην ύγειά σου, κυρά! (Σηκώνει τό ποτήρι 
γιά τη Φλαντρώ.) Μιά βραδιά εΐν’ αυτή... (Στή Μνρτώ.) Θαρ
ρείς πώς θά μπορέσουν νά καθίσουν μέρες; Έννοια σου καί 
θά βρούμε τρόπο νά φύγουμε.

ΦΛΑΝΤΡΩ, άγρια, ειρωνικά: Μά πώς; Δέ μού λέτε καί μένα πώς 
γιά νά ξέρω!

ΜΥΡΤΩ: Μά δέν έχεις καθόλου μέσα σου ψυχή!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί τί νά σοΰ κάνω εγώ; Τί μπορώ νά σοΰ κάνω; Έ , 

ήθελές τα κι έπαθές τα! Τό θάνατο ήθελες νά πάρεις! (Δείχνει 
τό Νότη.) Αυτός είναι θάνατος! Τόν τρομάζουν καί τόν θα
μάζουν όλες σάν τό θάνατο! (Τόνπιάνει από τά μαλλιά σά νά 
Θέλει νά τόν σηκώσει, καί τόν κοιτάζει μέ λαχτάρα.) Γιατί ειν’ 
ώραΐος καί τρομερός σάν τό χάρο! Έ λα νά πιούμε στήν ύγειά 
του, μάνα καί κόρη!... Μά δέν έχει κρασί, σώθηκε... Δέν έχει 
άλλο αΐμα, έλα, γειά σου, πήγαινε νά φέρεις...

ΜΥΡΤΩ: Πώς νά πάω νύχτα;
ΦΛΑΝΤΡΩ: Σπουδαίο!... Έ χεις πάει πολλές φορές ώς τά τώρα 

στό υπόγειο, ή φοβάσαι νά τόν άφήσεις μοναχό μαζί μου; Χά! 
χά!... Μά έγώ γέρασα, έχω κορμί πλαδαρό, ζάρες στην όψη, 
καί πολεμάω νά κρατήσω τά νιάτα μου μέ φτιάσματα άγορα- 
σμένα άπό τόν πραματευτή... Τά είπα καλά, έ; Χά! χά!... Τί 
φοβάσαι, λοιπόν; Σύρε νά φέρεις κρασί νά πιούμε.

ΝΟΤΗΣ, τής λέει σιγά: Έλα, πήγαινε λοιπόν, άλλιώς δέ θά τήν 
καταφέρουμε.

ΦΛΑΝΤΡΩ: Πήγαινε, θέλουμε νά μιλήσουμε καί γιά τίς δουλειές 
σας. Πώς θά φύγετε άν δέν τίς ξεδιαλύνουμε;

ΝΟΤΗΣ: Καλά σοΰ λέει, πήγαινε, (τής ψιθυρίζει σιγά) άλλιώς δέ 
γλιτώνουμε...

ΜΥΡΤΩ, μέ μισή καρδιά, παίρνει τή μπουκάλα καί προχωρεί 
πρός τήν πόρτα: Πηγαίνω, πηγαίνω, μά θά γυρίσω τό γληγο- 
ρότερο.
(Ή  Μυρτώ φεύγει. Ή  Φλαντρώ πηγαίνει, κλειδώνει τήν πόρ
τα καί παίρνει τό κλειδί.)

ΝΟΤΗΣ: Τί κλείνεις τήν πόρτα;
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ΦΛΑΝΤΡΩ: Χμ! Φοβασαι κι εσύ, ένας άντρας! Δεν είπαμε νά μι
λήσουμε οί δυό μας μονάχοι γιά τίς δουλειές σας;... (Μέ 
άγρια γλύκα τοϋ πιάνει τά χέρια καί τόν κοιτάζει στά μάτια.) 
Πόσα θέλεις; Ό σα θέλεις, δικά σου!'

ΝΟΤΗΣ: Μά τίποτα... Πές, τίποτα... Τή μάνα μου νά μοΰ ύπο- 
σχεθεΐς πώς θ’ άναλάβεις, κι εγώ...εκατό, διακόσιες λίρες 
φτάνουνε...

ΦΛΑΝΤΡΩ: Μονάχα;... Έσύ άξίζεις βασίλεια ολόκληρα!... Γιά 
σένα καί τί δέν έγινε; Πνιγήκαν, σκοτωθήκαν κοπέλες σάν τό 
κρύο νερό!... Κι εγώ όχι μονάχα χρυσάφι σοΰ δίνω, μά κι 
αύτή τή ζωή μου, άν τή θέλεις!

ΝΟΤΗΣ: Μά συμμάζεψε λίγο τό μυαλό σου, είσαι μεθυσμένη καί 
δέν ξέρεις τί κάνεις καί τί λές!

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έσύ μοΰ άναψες τήν πυρκαγιά! Ουμασαι κείνο τό 
μεσημέρι πού ήρθες μέσα στή λάβρα νά μοΰ πεις κάτι άπό τή 
μάνα σου! Τί σοΰ χρωστούσα γώ νά μοΰ πεις λόγια πλάνα, νά 
μέ ξεγελάσεις εμένα, χήρα γυναίκα;

ΝΟΤΗΣ: Μά έσύ τότε μοΰ έκανες τό βαρύ.
ΦΛΑΝΤΡΩ: Ναί, γιατί έτσι μοΰ φαινόταν πώς έστεκε στη θέση 

μου νά κάνω... Μά σάν έφυγες, μετάνιωσα, μετάνιωσα, κι 
έφαγα τά σίδερα άπό τή λύσσα μου, καί ϊσαμε σήμερα, άπό 
κείνο τό μεσημέρι, είμαι σά δαιμονισμένη!... Δέ σοΰ φτάναν 
τόσες καί τόσες; Γιατί ήρθες καί σέ μένα; Γιά τά πλούτια μου; 
Χά! χά!...

ΝΟΤΗΣ: Ό χι, μήν τό πιστεύεις! Εκείνο τόν καιρό κοροΐδευα 
όλες, δέν ήξερα τί εΐναι άγάπη, δέν είχα γνωρίσει τήν κόρη 
σου.

ΦΑΑΝΤΡΩ, αγριεύει: Χά! χά! Τή Μυρτώ! Τήν άγαπας, λοιπόν, 
τόσο πολύ;

ΝΟΤΗΣ: Τί νά σοΰ πώ; Τό βλέπεις...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Κι άν δέν τής άνοίξω ποτές; Κι άν σέ κρατήσω έδώ 

δικό μου, καταδικό μου;
ΝΟΤΗΣ: Μά γίνονται τέτοια πράματα;
ΦΑΑΝΤΡΩ: Σ’ έχω στά χέρια μου, κι ό,τι θέλω κάνω!



108 ΦΛΑΝΤΡΩ

ΝΟΤΗΣ, σφίγγει τις γροθιές τον: Μά...
ΦΛΑΝΤΡΩ: Κακούργε, ήρθε ή ώρα νά τά πληρώσεις όλα όσα εκα- 

νες στίς άλλες! Χά! χά! Παιδέψου, όπως παίδεψες καί κείνες!
ΝΟΤΗΣ, άγριενει: Έ , φτάνει πιά! ’Άνοιξε την πόρτα, δώσ’ μου 

τό κλειδί, ειδεμή σ’ τό παίρνω! (Τής επιτίθεται.)
ΦΛΑΝΤΡΩ, τρέχει στό παράθυρο, ανεβαίνει στό σοφά: Τό κλει

δί; Μην κουνηθείς, γιατί τό πετάω σ’ όσους σ' έχουν ξεγραμ
μένο, καί τότε φώναξέ τους νά ’ρθοΰν νά σου ανοίξουν αυτοί!

ΝΟΤΗΣ, προχωρεί: ’Έ, επιτέλους είμαι ένας άντρας, καί δέ θ' 
άφήσω μιά γυναίκα νά...

ΦΛΑΝΤΡΩ, άπειλητική: Έ , πίσω! Φωνάζω!...
ΝΟΤΗΣ, αλλάζει νφος, καί παρακλητικά: ’Επιτέλους, λυπήσου 

με!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Καί σύ δέ μέ λυπάσαι!
ΝΟΤΗΣ: ’Αχ!... (Σηκώνει μέ θυμό τίς γροθιές τον σά νά θέλει νά 

τη χτυπήσει.)
ΦΛΑΝΤΡΩ, πηγαίνει κοντά του μέ μανία: ’Έλα, χτύπα με!... 

Μαύρισέ μου τά κρέατα, μάτωσέ με, άφοΰ δέ θέλεις νά μ' 
άγκαλιάσεις!

ΝΟΤΗΣ, φεύγει από κοντά της: Έ , γυναίκα, γυναίκα μιαρή!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Χμ!...Πόνα!...Πόνα!... Πόσο μ’ αρέσει νά σέ βλέπω 

νά πονάς, άς είναι καί γι’ άλλην ό πόνος σου!
ΝΟΤΗΣ, μέ συντριβή: Που νά φανταστώ εγώ πώς ή αγάπη θά μέ 

φέρει ως... (Πέφτει κάπου, πιάνει τό κεφάλι τον.)
ΦΛΑΝΤΡΩ: "Ως τήν τρέλα!... Δές με έμένα, γιά νά νιώσεις που 

μπορεΐ ή άγάπη νά σέ φέρει!... (Πηγαίνει κοντά τον, τόνπιά
νει.) Τά πλούτια μου όλα σ’ τά δίνω, όλα!... Που θέλεις νά 
πάμε οί δυό μας μονάχοι; Σέ όμορφες καί πλούσιες χώρες, νά 
τά σκορπίσω ό,τι έχω καί δέν έχω σέ γλέντια καί ξεφαντώμα- 
τα! "Ολα γιά σένα, ώσπου νά καταντήσω ζητιάνα στούς δρό
μους!...

ΝΟΤΗΣ: Καί ή κόρη σου;... Δέ θά φωνάξει κι εκείνη αυτούς, 
όπως μέ φοβερίζεις νά τούς φωνάξεις εσύ;

ΦΛΑΝΤΡΩ: Αυτή!... Αυτή!... (Κοντά τον, έμπιστεντικά καί
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άγρια.) Έδώ απόμερα πού είμαστε, ποιός θά μάς πάρει χα
μπάρι αν... Χά! χά!... Ή  παλιά γεννήτρα μου τί έκανε;

ΝΟΤΗΣ, σηκώνεται καί σπρώχνει. Έ , άσε με, κακούργα!
ΦΛΑΝΤΡΩ, ξαναπηγαίνει κοντά τον: Καλά, πάρ’ την επιτέλους, 

μά χάρισε μου εμένα μιά στιγμή, μιά μονάχα στιγμή!... (Τόν 
τραβάει πρός τό σοφά.) Κι έπειτα εδώ, έδώ στην Ιδια θέση, 
σκότωσέ με γιά νά ξεπλύνεις τήν αμαρτία, πνίξε με στήν 
αγκαλιά σου!... (Τόν αγκαλιάζει, αυτός έχει χάσει τήν υπο
μονή του, τά έχει χαμένα καί τήν άφήνει)

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ, άπέξω: Άνοΐξτε! Τί κλείσατε;... ’Έφε
ρα τό κρασί!... (Χτυπάει δυνατά τήν πόρτα.)

ΝΟΤΗΣ, συνέρχεται καί σηκώνεται άπότομα: Νά την, ήρθε, δώσ’ 
μου τό κλειδί! (Κάνει νά τής τό πάρει.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έ !... ('Απαλλάσσεται από τά χέρια του καί το πε- 
τάει έξω απ' τό παράθυρο.) Πάρ' το, λοιπόν, τώρα άπ' αυτούς 
πού παίζουν μέ τή ζωή σου! Φώναξέ τους νά σ’ τό φέρουν!

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ, άπέξω χτυπώντας τήν πόρτα: 
Άνοΐξτε, λοιπόν!

ΝΟΤΗΣ, μέ θυμό: ’Έ, είμαι αρκετά δυνατός γιά νά σπάσω τήν 
πόρτα! (Πηγαίνει στήν πόρτα καί τήν κουνάει μέ τά χέρια 
του.)

ΦΛΑΝΤΡΩ, τρέχει, τόν εμποδίζει, πέφτει άπάνω του, τόν τραβά
ει: "Οχι, όχι, πρέπει νά γίνεις πρώτα δικός μου κι έπειτα 
αύτηνής... Τώρα, δλα τ ’ άποφασίζω... ’Ας ντροπιαστώ, άς 
ρεζιλευτώ... Διαλάλησε σ’ όλο τό ντουνιά πώς είμαι μιά ξε
τσίπωτη, μιά ντροπιασμένη, πώς ήμουν πάντα τέτοια, έγώ, ή 
Φλαντρώ ή κοτζαμπάσαινα... ’Ας άκουστεΐ στά εννιά χωριά, 
στά δέκα βιλαέτια, πώς είμαι ή χειρότερη τώ γυναικώ... Μά 
δώσ’ μου μιά στιγμή, μιά μονάχα στιγμή, λυπήσου με!

ΝΟΤΗΣ: Έ , επιτέλους, άσε με πιά! (Τής δίνει μιά δυνατή σπρω
ξιά, αυτή πέφτει χάμω, κι αυτός αμέσως βάζει τήν πλάτη του 
στήν πόρτα γιά νά τή σπάσει. Ή  πόρτα υποχωρεί.)

ΦΛΑΝΤΡΩ: Συλλογίσου τί κάνεις, είσαι χαμένος!...
(Τώρα φανερώνεται ή Μύρτο), καί ή Φλαντρώ σηκώνεται.
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ΜΥΡΤΩ: Πιό πέρα από κεΐ πού έφτασες; Καί που θέλεις νά πας 
ακόμα; Μά έλα, άφοΰ τό ποθείς, έλα νά παλέψουμε, μάνα καί 
κόρη, μέ τά ίδια όμως όπλα... Σκόρπισε όλο το χρυσάφι σου, 
πέταξε από πάνω σου κάθε περιττό στολίδι, κι έλα στάσου 
δίπλα μου καί μπροστά του!... ('Ανοίγει τό μπερντέ καί φα
νερώνεται ό Νότης.) "Ας διαλέξει ποιά θέλει από τίς δυό μας!

ΦΛΑΝΤΡΩ: Έ , λοιπόν, αρκετά μέ παίδεψες, τώρα ήρθε κι εμένα 
ή ώρα μου!... Οΰτε μένα ούτε σένα θά διαλέξει, μά του τάφου 
την κρύα πέτρα... Δέν έχω παρά νά ρίξω μιά φωνή καί νά 
προσκαλέσω τό χάρο πού άπόξω τόν παραμονεύει! (Έν τώ 
μεταξύ έχει τρέ'ξει στό παράθυρο, τό έχει ανοίξει καί κάνει νά 
φωνάξει.) Έ λ ... (Κόβεται ή φωνή της καί πέφτει άποκαμω- 
μένη σε μιά καρέκλα.)

ΜΥΡΤΩ: Έλα, λοιπόν, γιατί κόπηκε ή φωνή στά χείλη σου! Φώ
ναξε, λοιπόν, θάρρος! "Οχι, δέ σου κρατάει ή ψυχή νά φωνά
ξεις, γιατί τόν αγαπάς καί σύ!

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ πνιγιμένη φωνή: Σώπα πιά!
ΜΥΡΤΩ: "Οχι, δέ θά φωνάξεις, παρά όταν βεβαιωθείς πώς τόν 

έχασες γιά πάντα, πώς είναι δικός μου! (Τόν αγκαλιάζει.) Αζς 
μας, λοιπόν! Τί κάθεσαι; Παράδωσέ μας στό θάνατο έτσι 
άγκαλιασμένους! Θέλω ν’ άκούσω τή φωνή σου, τή φόνισσα 
φωνή σου!

ΦΛΑΝΤΡΩ, μέ πνιγμένη φωνή: Καταραμένη κόρη!
ΝΟΤΗΣ: "Αδικα τά ’βαλές μέ τή μητέρα σου, Μυρτώ μου... (Στή 

Φλαντρώ.) Πρέπει όμως νά τή συμπαθήσεις, γιατί όλα τά ’κά
νε στήν παραζάλη τής άγάπης... (Στή Μνρτώ.) Καημένη, 
έχουμε ένα σωρό δουλειές μαζί νά κανονίσουμε... Δέ λέω, 
μου άνάφερε καί γιά τή Χρύσω, μά μιά φορά πού βλέπει πώς 
ούτε έγώ ούτε αύτή μέ θέλει, δέ θά έπιμείνει π ιά ...

ΦΛΑΝΤΡΩ, σάν άποκαμωμένη, μέ μανία όμως: "Ετσι λές εσύ;
ΝΟΤΗΣ: Καί βέβαια... Τό λές κι έσύ, γιατί άλλιώς θά πιστέψει, 

όχι μόνο ή Μυρτώ, μά κι ό κόσμος όλος, αύτές τίς γελοίες 
υποψίες της... Κι έγώ άκόμη θά τίς πιστέψω, πού είμαι ό μό
νος πού μπορεΐ νά βεβαιώσει πόσο όλ’ αύτά είναι ψέματα...
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μάλλον, καθώς είναι, μεθυσμένη, παραπατάει, καί σέρνεται, 
πιάνεται στό σοφά καί φτάνει ώς τό παράθυρο.)

ΜΥΡΤΩ, έχει πέσει στήν άγκαλιά τοϋ Νότη: Νότη μου!
ΦΛΑΝΤΡΩ, καθώς τούς βλέπει άγκαλιασμένους, άφρίζει, καί 

καθώς σέρνεται ώς τό παράθυρο, βάζει δυνατή φωνή: Έ! 
Έσεΐς! Έδώ κρύβεται ό Νότης ό Σερδάρης, τρεχάτε!... (Ό  
Νότης τρέχει, τήν εμποδίζει, παλεύουν μαζί, ενώ έκείνη άκό- 
μα ξεφωνίζει.) Έδώ είναι ό πλάνος, καί θέλει νά πλανέψει κι 
εμάς, γυναίκες απροστάτευτες!

ΜΥΡΤΩ: Παναγιά μου! Τώρα θά τ ’ άκοϋσαν!
ΦΛΑΝΤΡΩ: Τ’ άκοϋσαν! Βέβαια, τ ’ άκοϋσαν! (Δείχνει απέξω.) 

Δές σκιές νά τρέχουνε!
ΝΟΤΗΣ, βάζει τόχέρι πίσω του, στό πιστόλι, καί αφήνει τή Φλα- 

ντρώ: Έγώ φεύγω. Ά ν  μπορέσω νά τούς ξεφύγω, τούς ξέφυ- 
γα!... (Τρέχει πρός τήν πόρτα.)

ΜΥΡΤΩ, πέφτει απάνω του: Τί κάνεις;
ΝΟΤΗΣ: Παρά νά μέ σκοτώσουν έδώ μέσα σάν τό σκυλί!
ΜΥΡΤΩ: Έρχομαι μαζί σου...
ΝΟΤΗΣ, τήν άγκαλιάζει καί φεύγουν: Ά ν  έχεις κουράγιο, τρέ- 

χα!... (Ό  Νότης καί ή Μυρτώ έφυγαν.)
ΦΛΑΝΤΡΩ, καθώς είναι πεσμένη στό σοφά τή στιγμή πού τήν 

άφησε ό Νότης, φωνάζει μέ στριγγιά φωνή έξω ά π ’ τό παρά
θυρο: Έφυγε!... Τρεχάτε!... Κυνηγάτε τον!... Πιάστε τον!... 
"Αρπαξε τήν κόρη μου μέ τό στανιό!... (Σάν κάτι νά βλέπει 
τρομερό.) Ά !... (Άκούγεται πυροβολισμός.) Ά !... (Σάν 
ευχαριστημένη, κουνάει τό χέρι της μέ θρίαμβο.) Χά! χά! 
χά!... (Σατανικά γέλια, γυρίζει πρός τή σκηνή σά σέ κατάστα
ση αλλοφροσύνης, παραπατάει.)

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ, απέξω: Μάνα σκύλα, μου τόν σκότω
σες!...

ΦΛΑΝΤΡΩ, άγρια: Ούτε δικός μου, μά ούτε καί δικός σου!

ΑΥΛΑΙΑ


