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1 

 

Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό.  

Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο.  

ηε ζθελή βξίζθεηαη ε Μπεαηξίο, ε νπνία θνηηάδεη ηα ρέξηα ηεο θαη 

πεξπαηάεη από ηε κηα άθξε ζηελ άιιε.  

 

Κνηηάδεηαη ζε έλαλ θαζξέθηε. Δπηρεηξεί λα θιάςεη, αιιά 

ζπγθξαηείηαη. θνππίδεη ηα κάηηα ηεο. Μπαίλεη ε Γθιόξηα κε δπν 

ζαθνύιεο επώλπκεο αιπζίδαο ζηα ρέξηα. Δίλαη εμνξγηζκέλε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: …Κνπξόζθπιν. ηρακέλν παιηνζθνπιίθη. Φνθίκη ηνπ θεξαηά, βξσκεξό 

γνπξνύλη, θίδη θνινβό (ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Καηάιαβεο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Οξίζηε; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γειαδή ηέηνην ζξάζνο! Μα…  

  Αθνύο εθεί ζξάζνο! 

  Σέηνην ζξάζνο…! Σέηνην ζξάζνο!  

  Αθνύο εθεί ζξάζνο…! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνηνο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Με ζηήλεη, ην παιηναξρίδη. Σν παιηναξρίδη κε ζηήλεη. Πξώηα κνπ ιέεη λα 

πάσ ζην μελνδνρείν γηαηί κε ζέιεη. Κη εγώ… Δγώ πάσ γηαηί είκαη πνιύ… 

Κη απηόο έξρεηαη… αιιά κεηά από δπν ώξεο.  

(Καπλίδεη) Αθνύο ζξάζνο! Να κε ζηήζεη!  

Καη κεηά, ζαλ λα κελ ηξέρεη ηίπνηα, κνπ ιέεη πσο δε ζα πάκε καδί ζην 

πάξηη. (Πεξπαηάεη γξήγνξα πξνο ηε κηα κεξηά) 

ην πάξηη! Πσο δε ζα πάσ ζην πάξηη! 

(Γπξίδεη βίαηα) 

Κη νύηε θαλ πεξίκελε λα γδπζώ γηα λα κνπ ην πεη! 

Καηαιαβαίλεηο; 

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ… 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: ρη βέβαηα, πνύ λα θαηαιάβεηο.  

Γελ θαηαιαβαίλεηο ηίπνηα. 

Ση λα θαηαιάβεηο εζύ! 

(ηε κηα κεξηά) 
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Θέιεη λα πάεη κόλνο ηνπ ζε πάξηη… Δ; 

(ηε ΜΠΔΑΣΡΗ) Μα θαιά, έρεηο αθνύζεη πνηέ κεγαιύηεξε καιαθία απ’ 

απηήλ;  

(Γε βξίζθεη ηζηγάξα. Φσλή γινηώδνπο άληξα) 

“Μσξό κνπ, πξέπεη λα πάσ κόλνο κνπ ζην πάξηη”. 

“Μόλνο κνπ”. “Μνλαρνύιεο κνπ.” 

(Γπλαηά) Με ην άιιν ην βνύξιν ζα πάεη! (Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ ηεο πξνζθέξεη 

έλα ηζηγάξν). Δπραξηζηώ, δελ θαπλίδσ. (Σν αλάβεη. Καπλίδεη). Ίδηνη 

είλαη…  

Ίδηνη όινη ηνπο. (Παύζε. Παίξλεη κηα αλάζα. ε θπζηνινγηθό ηόλν) 

Δζέλα… Πώο ζε ιέλε;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μπεαηξίο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Χξαίν όλνκα. Δγώ είκαη ε Γθιόξηα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γεηα! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πώο ζνπ θαίλεηαη;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνην; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνπ ζέιεη λα πάεη κόλνο ηνπ. Λέεη πσο ζέιεη λα πάεη κόλνο ηνπ. Ση 

πηζηεύεηο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Πσο ηα ’ρεη κε άιιε… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ναη. Αθξηβώο. ίγνπξα. Δλλνείηαη. Πξνθαλώο. 

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Άληξαο ζνπ είλαη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ:  Ούηε άληξαο κνπ νύηε γθόκελνο νύηε ηίπνηα, γηαηί πξηλ ιίγν ηνλ έζηεηια 

ζηα ηζαθίδηα. Να βξεη άιιν θνξόηδν. Δγώ δελ αληέρσ άιιν. Πνύ είκαη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ην κεηξό. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ε πνην; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πξώηε θνξά βιέπεηο ην κεηξό; 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: (Κνηηάδεη ηαπηόρξνλα ην ηειέθσλό ηεο) Α! Ναη, ην έρσ αθνύζεη. Σν ηξελάθη 

θάησ απ’ ηε γε θαη ηα ινηπά. Ούηε θαηαιάβαηλα πνύ πήγαηλα, κπήθα εδώ 

κέζα ρσξίο λα μέξσ… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μπνξεί λα ζε παίξλεη θαη λα κε ζε βξίζθεη γηαηί δελ έρεη ζήκα θαη…  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ είκαη ειίζηα. Γελ είκαη θακηά θόηα. Αλ κε πάξεη ζα ηνλ ζηείισ ζην 

δηάνιν, Μπέηζη, ζην νξθίδνκαη… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Μπεαηξίο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηαηί δελ είλαη ε πξώηε θνξά, Μπξνπλίιληα…  

Γελ είλαη ε πξώηε. Σελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε, ην θαηαπίλσ. Σν θαηαπίλσ 

ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε πνπ έγηλαλ καδί. Άληε θαη ηελ πέκπηε… Αιιά 

είκαζηε πηα ζηε δέθαηε, Αληνλία…  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Μπεαηξίο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ:   (Γπλαηά) Μπεαηξίο, Μπεαηξίο, Μπεαηξίο… 

(Σνλ ραβά ηεο) Γέθα θνξέο, ηηο κέηξεζα, θνύθια κνπ, δέθα θνξέο, κ’ 

απηά εδώ ηα δάρηπια πνπ ζα ’πξεπε λα ηνπ γδάξνπλ ηα κνύηξα κέρξη λα 

ηνπ πεηαρηνύλ η’ αξρίδηα έμσ!  

 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απ’ ηα κνύηξα; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίλαη δύζθνιν,  αιιά δε κε λνηάδεη! Γηαηί λνκίδεηο πσο αθήλσ ηα λύρηα 

κνπ! Κνίηα! (Σεο ηα δείρλεη. Σεξάζηηα.) Γελ ηελ μαλαπαζαίλσ εγώ. 

Αθόκα θη αλ κνπ ππνζρεζεί ηνλ Γαλπκήδε… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σνλ Γαλπκήδε;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ …Αθόκα θη αλ κνπ ηειεθσλήζεη. Αθόκα θη αλ κε ςάμεη ζην…  

(Ξαθληθά ζπκάηαη θάηη) Σα παπνύηζηα! 

 (Βγάδεη από κηα ηζάληα έλα δεπγάξη θόθθηλα παπνύηζηα κε ηαθνύλη. 

Παίξλεη κηα αλάζα) 

Δπηπρώο! Έηζη ηξέρνληαο πνπ έθπγα, λόκηδα πσο ηα παξάηεζα εθεί. 

Νηώζσ όηη θάπνπ μέραζα θάηη. Πώο ζνπ θαίλνληαη;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μηα ραξά. Με έλα καύξν θόξεκα. 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Αθξηβώο. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Έλα κεηαμσηό θαιηζόλ, γθξη αλνηρηό.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σώξα η’ αγόξαζα. Θα ηα θνξνύζα ζην πάξηη… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (Παίξλεη ηα παπνύηζηα) Σν πην εύθνιν πξάγκα είλαη λα βξεηο πάξηη γηα ηα 

παπνύηζηα ζνπ, θηιελάδα. Παιηά ρόξεπα ζπλέρεηα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ακ εγώ; Πνπ δελ κπνξώ λα θνηηάμσ θαλάξη γηαηί λνκίδσ πσο είκαη ζε 

ληηζθνηέθ; Από ελληά ρξόλσλ, ζαββαηνθύξηαθν ζην ζπίηη δελ έρσ θάηζεη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Με ζθαο ηόηε, θηιελάδα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηό ην πάξηη όκσο είλαη εηδηθή πεξίπησζε. Παληξεύεηαη ν αδεξθόο ηνπ. Ο 

θνπληάδνο κνπ. Δδώ θαη βδνκάδεο ςάρλσ έλα θνβεξό ζεηάθη θόξεκα θαη 

παπνύηζηα γηα λα πάσ ζηνλ γάκν… Αλ έβιεπεο ην θόξεκα. Αλνηρηό εδώ. 

(Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ κε ππεξβνιηθέο ρεηξνλνκίεο δείρλεη ην κπνύζην) 

ινη εκέλα ζα θνηηνύζαλ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πήγαηλε κόλε ζνπ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αλ κπνξνύζα… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ μέξεηο ηνλ γακπξό; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πώο δελ ηνλ μέξσ. Ήηαλ γθόκελόο κνπ παιηά.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Α, σξαία είζαη εζύ, νηθνγελεηαθώο ηνπο παίξλεηο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηό πνπ κε εμνξγίδεη είλαη όηη κε πεξλάεη γηα ειίζηα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μελ παο θαη ηειείσζε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αλ δελ πάσ ζα λνκίδνπλ όηη ππνθέξσ. Δλώ εγώ ζέισ λα κε βιέπεη ζαλ 

ζηαξ.  

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνηνο; Ο αδεξθόο ή εθείλνο; 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη νη δύν. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γηαηί; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηα λα μέξνπλ ηη ράλνπλ.  

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μπνξεί γη’ απηό λα κε ζέιεη λα παο ν γθόκελόο ζνπ, γηα λα κε δεηο ηνλ 

αδεξθό ηνπ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ είλαη γη’ απηό. Δίλαη γηα ηε γπλαίθα ηνπ. 

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Α! (Δλνριεκέλε) Ο γθόκελόο ζνπ είλαη παληξεκέλνο. 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ζ ζηγαλνπαπαδηά ε γπλαίθα ηνπ ηα θηαίεη, νρηά δηκνύηζνπλε. Δθείλνο δελ 

ηε ζέιεη. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Φπζηθά θαη δελ ηε ζέιεη, αθνύ πάεη καδί ζνπ.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηό ιέσ θη εγώ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απηό ιέλε όιεο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ ηε ζέιεη. Παληξεύηεθαλ πνιύ λένη.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απηά παζαίλνπκε όζνη παληξεπόκαζηε ρσξίο λα δήζνπκε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίζαη παληξεκέλε; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Υσξηζκέλε.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Α! Κνίηα ζύκπησζε! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Κη εζύ ρσξηζκέλε; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ρη, νη γνλείο κνπ ρώξηζαλ κόιηο. Μεηά από ηόζα ρξόληα. (Κάλεη κηα 

ρεηξνλνκία) Γελ άληεραλ ν έλαο ηνλ άιινλ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Οη δηθνί κνπ είλαη αθόκα καδί, αιιά δελ αγαπηνύληαη.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Λππεξό ε! 
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ΜΠΕΑΣΡΙ: πλήζεηα, ην νλνκάδνπλ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αθόκα ρεηξόηεξα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Υεηξόηεξν είλαη λα ηα ’ρεηο κε παληξεκέλν.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηό είλαη άιιν. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γηαηί είλαη άιιν; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηαηί εγώ είκαη θάηη άιιν γη’ απηόλ. (Παύζε) Άζε πνπ, απηό ην θίδη είλαη… 

Απηή ήηαλ πνιύ όκνξθε ηώξα όκσο, είλαη γξηά, ρνληξή, θαξαθιή θαη 

θιαςνκνύλα. Έρεη θάηη αθηηά ζαλ λπρηεξίδα θαη δέρλεη. Λεο θαη είλαη 

πελήληα ρξόλσλ.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Οη άληξεο ραιάλε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη ηνλ έρεη κόλν ηα ζαββαηνθύξηαθα. Σνλ ππόινηπν θαηξό είλαη δηθόο 

κνπ.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ν γάκνο ζε ζπάεη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Σνλ ραβά ηεο) Να δεηο πνπ αύξην ζα μαλάξζεη κε ηελ νπξά ζηα ζθέιηα θαη 

ζα κε θνηηάδεη κ’ απηά ηα κάηηα θαη ζα κνπ ιέεη όια απηά πνπ ιέλε γηα λα 

ζε θάλνπλ λα ηνπο ζπγρσξέζεηο. Γε ζα είλαη πξώηε θνξά. Γεθαπέληε 

θνξέο κεηξεκέλεο. Ούηε ηξεηο, νύηε δέθα. Δίθνζη, Αδειάηδα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γεθαπέληε είπεο. Μπεαηξίο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Πεξπαηάεη πξνο ηε κηα άθξε, εμνξγηζκέλε) Σα είρα θαλνλίζεη όια γηα ην 

βξάδπ. Νόκηδα όηη ζα ην πεξλνύζακε καδί. ηη ζα ηνλ πήγαηλα γηα 

θαγεηό θη όηη ζην ηέινο, όπσο πάληα, ζα κνπ δεηνύζε ζπγγλώκε θαη ζα 

κ’ επραξηζηνύζε. Γηαηί πάληα εγώ πιεξώλσ. Απηόο όηαλ βιέπεη ηνλ 

ινγαξηαζκό, ςάρλεηαη,  παίξλεη ύθνο θαινύ παηδηνύ, ρακνγειάεη θαη 

πιεξώλσ εγώ.   

 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ηαλ εγώ πάζαηλα ηέηνηα, πήγαηλα ζηλεκά. Ίζσο γη’ απηό λα ’ρσ δεη 

ηόζεο ξνκαληηθέο ηαηλίεο. Γηα λα ζπγρσξέζσ.  
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Δγώ πάιη ζέισ λα δσ κία κε ζθαίξεο θαη καθηόδνπο γηαηί πξνηηκώ λα ηνλ 

ηζαθίζσ απ’ ην λα ηνλ ζπγρσξέζσ.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ηαλ βιέπσ κηα ξνκαληηθή ηαηλία, γεκάηε αγάπε, είκαη ζίγνπξε όηη 

βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθό γεγνλόο. ηη ε ηζηνξία είλαη βγαικέλε απ’ ηελ 

ίδηα ηε δσή. ηη δπν άλζξσπνη κπνξνύλ λ’ αγαπεζνύλ έηζη όπσο ζηηο 

ηαηλίεο, “γηα πάληα”.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μπελίιληε, κε ιεο βιαθείεο: ό,ηη ηειεηώλεη θαιά, δελ κπνξεί λα είλαη 

αιεζηλό. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γηαηί δε γξάθεηο έλα βηβιίν απηνβνήζεηαο;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: “Let it be”. (Θπκάηαη) Μέρξη θαη…! (Φάρλεη ζηελ άιιε ζαθνύια. Βγάδεη 

κηα θαζέηα) Κνίηα, κέρξη θαη δώξν ηνύ είρα πάξεη. Σν αγαπεκέλν ηνπ… 

Οη Beatles. 

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Οη πνηνη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Έλα ηξηζάζιην γθξνππ θάηη ηξηρσηώλ γέξσλ πνπ αξέζνπλ ζε όινπο ηνπο 

πελεληάξεδεο.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  George, John… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ:   Paul θαη Ringo. 

 

(Σξαγνπδάλε ην Let it Be”, ιίγν παξάθσλα.) 

        

ΓΚΛΟΡΙΑ: (έθπιεθηε  από ην γεγνλόο όηη ε  Μπεαηξίο μέξεη ηα ιόγηα) Πόζσλ ρξόλσλ 

είζαη, Ρίηα; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Γελ είκαη κεγάιε· απιώο εθεί πνπ κεγάισζα, όια έθηαλαλ κε 

θαζπζηέξεζε. ,ηη γηλόηαλ ζηνλ θόζκν, εκείο ζπλήζσο ην καζαίλακε 

από ηα βηβιία ηζηνξίαο ηεο έθηεο δεκνηηθνύ. ηαλ νη Beatles ήηαλ ηεο 

κόδαο ζην ρσξηό κνπ, εγώ ήκνπλα ήδε κακά. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Έρεηο παηδηά; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Έλα κόλν. 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Αρ! Ση σξαία! Πόζσλ ρξόλσλ είλαη;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Οθηώ. Αθξηβώο ηα ρξόληα πνπ... 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δκέλα κ’ αξέζνπλ ηα παηδηά, αιιά από καθξηά. Αο πνύκε: δπν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Να ηα δσ έλα απόγεπκα ζην πάξθν, κε ηε κακά ηνπο δίπια, 

θπζηθά. Καη ρσξίο λ’ αξρίζνπλ ηηο θιάςεο, γηαηί κνπ ’ξρεηαη λα ηνπο 

αζηξάςσ κία, όιε δηθή ηνπο! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Έηζη ήκνπλ θη εγώ κέρξη πνπ έκεηλα έγθπνο θη αλαγθάζηεθα λα 

παληξεπηώ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηαηί λα παληξεπηείο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δζύ γηαηί ιεο; Γηαηί ήκνπλα αλύπαληξε.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Α! Από πνύ είζαη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απ’ ηνλ λόην αιιά γελλήζεθα ζην... 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κη εδώ ήξζεο… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ήξζα γηα…  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δγώ ήκνπλα όιν ην απόγεπκα γηα ςώληα. Βγήθα λα πάξσ θάηη παπνύηζηα 

θη έλα θαιζόλ θαη θαηέιεμα κε θνύζηα, κπινύδα, θξίθνπο… Βξέζεθα 

κέζα ζην ηνύλει ηνπ ζηδεξόδξνκνπ θαη είκαη θαη ηαπί.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μεηξό.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σν ίδην είλαη. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ ιαηξεύσ ηα ςώληα. Ηδίσο όηαλ έρσ θαηάζιηςε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ια θη όια, ην κόλν θαιό πνπ έρεη απηή ε πόιε, Ραθέι. Σν κόλν. Σα 

καγαδηά. Καηά η’ άιια κόιπλζε, ζόξπβνο, απαίζηνη άλζξσπνη, ειίζηνη 

άληξεο θαη άζιηα κέξε ζαλ θη απηό.  

 

Φάρλεη άιιν ηζηγάξν. Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ ηεο πξνζθέξεη έλα. Σν 
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παίξλεη. 

 

Δπηπρώο πνπ ζε ζπλάληεζα Λνιίηα, γηαηί όηαλ έρσ πξνβιήκαηα, 

πξνηηκώ λα έρσ δίπια κνπ κηα ρειώλα παξά έλαλ άληξα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δπραξηζηώ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ ελλνώ εζέλα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δλλνείο ηε ρειώλα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σίπνηα. Άζ’ην. Οη θνπθαξηάξεο νη ρειώλεο είλαη ππό εμαθάληζε. Αξθεηά 

βάζαλα έρνπλ ηα δσάθηα γηα λα ηα κπιέμεηο ζ’ απηή ηελ ηζηνξία.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δλλνώ θάπνηνλ πνπ δελ μέξσ… Να ζνπ πσ!, κε γίλεζαη πεξίεξγε.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δληάμεη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ηραίλνκαη ηνπο πεξίεξγνπο. (Πεηάεη ην ηζηγάξν) Βαξέζεθα λα δίλσ 

εμεγήζεηο γηα όια! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πόζν θαηξό είζαη καδί ηνπ; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γπν ρξόληα. 21 Μαξηίνπ: Απνθξάδα κέξα! Σνλ γλώξηζα ζηηο 6 ην πξσί, 

ζην βνπλό. Έθαλα γπκλαζηηθή. (Σε βιέπεη ιίγν ζηξνπκπνπιή) Δζύ 

κάιινλ δελ θάλεηο θαη πνιιή γπκλαζηηθή. Γίαηηα; Ληπναλαξξόθεζε; 

Μαύξε καγεία; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γε κ’ αξέζνπλ απηά ηα νξγαλσκέλα θαη –  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δθείλε ηε κέξα ήκνπλα κε ηε Μέηζε. Δίλαη…πεξηπησζάξα. αξάληα 

ρξνλώλ, αιιά αλ ηε δεηο… Μνηάδεη ζηελ ειηθία κνπ. Γνπιεύεη ζε 

ζηλεκά, ηαμηζέηξηα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πάληα κ’ άξεζε απηή ε δνπιεηά. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δθείλε πάλησο ιέεη όηη είλαη ζθαηνδνπιεηά. 
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ΜΠΕΑΣΡΙ: Βιέπεηο ηζάκπα όιεο ηηο ηαηλίεο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ζ Μέηζε είλαη ζρεδόλ ζαλ κνλαρή. Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δε ζπκάκαη ζε 

πνηα ζξεζθεία αλήθεη. Κάηη κε κέληηνπκ, καζόλνπο, ηζξαειίηεο… 

καγείεο θαη ηέηνηα. Σε κέξα πνπ γλώξηζα ηνλ γθόκελό κνπ, επέκελε ε 

παιηνπεηζκαηάξα όηη δε γίλεηαη λα ππάξρεη δσή ζε άιινπο πιαλήηεο. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δλώ εζύ; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ε παξαθαιώ! Δγώ είκαη απνιύησο ζίγνπξε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Αθόκα δελ έρνπλ βξεη ηίπνηα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηαηί δελ μέξνπλ λα ςάρλνπλ. Δγώ όκσο μέξσ… Δγώ μέξσ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση μέξεηο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (ρεδόλ κπζηηθά) Πσο ππάξρνπλ αξεηαλνί, ηπηάκελνη δίζθνη θαη ηέηνηα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: νβαξά; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ην ζύκπαλ ππάξρεη δσή θαη ζε άιινπο γαιαμίεο. Καη ην όηη δελ ηνπο 

βιέπνπλ αθόκα είλαη γηαηί δε ζέινπλ εθείλνη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνύ ην μέξεηο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίρα ζηελέο επαθέο. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Έρεηο δεη εμσγήηλνπο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: πσο ζε βιέπσ θαη κε βιέπεηο. Γειάλε κε ηα δηαζηεκόπινηα ηεο Ακεξηθήο. 

Φαληάζνπ όηη θαη ηα κεγάια κπαιά ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο είλαη 

από άιινλ πιαλήηε: ηνλ Γαλπκήδε. (Σνλ ραβά ηεο) Δίδα ηνλ πνιηηηζκό 

ηνπο ζ’ έλα ηαμίδη πνπ θάλακε καδί.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πήγαηε καδί ηαμίδη! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Έρσ δεη ηα αζηξηθά ζπκπιέγκαηα. Σα γαιαθηηθά λεθειώκαηα. Δθείλνη 

μέξνπλ ηα πάληα θη εκείο είκαζηε απιώο ηα πεηξακαηόδσά ηνπο. 
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ΜΠΕΑΣΡΙ: Σόηε θάλαλε θαη καδί κνπ πεηξάκαηα.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δθείλε ηε κέξα κηινύζα γηα όια απηά ζηε θίιε κνπ ηελ πξεζβπηεξηαλή. 

Απηή όκσο ηίπνηα. Πξνζεπρήζεθε γηα κέλα, έθαλε έλα μόξθη θαη ηόηε 

εκθαλίζηεθε εθείλνο. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνηνο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ο γθόκελόο κνπ.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ήηαλ θάπνπ εθεί γύξσ; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δξρόηαλ κε ην ειηθόπηεξν.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Έρεη ειηθόπηεξν; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γπζθνιεύεηαη λα θηάζεη ην πξσί ζηε δνπιεηά, μέξεηο ηώξα, κε ηελ θίλεζε 

θη όια απηά. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δίλαη πην εύθνιν από αέξνο, βέβαηα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Φηάλεη ζε ρξόλν dt.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Φαληάδνκαη.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δθηόο αλ βξέρεη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ έρεη παξκπξίδ; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Με ιεο βιαθείεο, δελ πεηάεη, είλαη επηθίλδπλν. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: πγγλώκε.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σν ζέκα είλαη όηη εθείλνο πήγαηλε κε ην ειηθόπηεξν θαη ηε ζηηγκή πνπ 

πξνζγεησλόηαλ θνληά ζην ζπίηη ηνπ κε είδε. Ο ειίζηνο θαηέβεθε θαη κνπ 

ράιαζε ηειείσο ην καιιί. Έηζη ηνλ γλώξηζα. Μπνξνύζα λα κελ ηνλ 

εξσηεπηώ;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ήξζε ζαλ εμσγήηλνο. 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Από ηνλ πην καθξηλό γαιαμία. Μνπ απήγγεηιε έλα πνίεκα από ηα 

κεγάθσλα. Καη κνπ πέηαμε έλα δώξν. Μνπ πξόζθεξε έλα βιαζηάξη θαη 

κνπ είπε όηη ην βιαζηάξη είκαη εγώ. Μεηά αλαθάιπςα όηη ηα έηξσγε κε 

μύδη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σα βιαζηάξηα! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Φαγεηό γηα ρνξηνθάγνπο. Υαξίδεη καθξνδσία θαη κε ηνλ θαηξό άξρηζα θη 

εγώ λα ηξώσ ζπαξάγγηα θαη ζνππίηζεο.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ ηξσο θξέαο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σν αίκα θαη ην θξέαο θαηαζηξέθνπλ ην πλεύκα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ πάλησο ηξώσ ηξεηο θνξέο ηε κέξα θόθθηλν θξέαο. 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Σελ θνηηάδεη) Φαίλεηαη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση ζεο λα πεηο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ηη ηα δώα όηαλ ηα ζθνηώλνπλ εθθξίλνπλ αδξελαιίλε πνπ κέλεη ζην θξέαο 

θη απηό ην ηξώκε εκείο κεηά. Καζαξή ηξαγηθή ελέξγεηα.  

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ε αδξελαιίλε πξνθαιεί θαξθίλν, λα θαληαζηώ.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ζ αδξελαιίλε λεθξνύ δώνπ ζθνηώλεη ην πλεύκα ζνπ.  

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πάλησο ην πλεύκα κνπ είλαη πην πεζακέλν θη απ’ ηα ιαηηληθά.  

 

Έξρεηαη θη άιιν ηξέλν. Θόξπβνο θαη αέξαο. Κόζκνο πνπ κηιάεη. Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ θνηηάδεη 

θάπνηνλ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ε παξαθαιώ, Αγγέιηθα, γηα πεο κνπ: γηαηί όινη κε θνηηάδνπλ; Έρσ θαλέλα 

ιακπάθη ζηε κύηε ή θάηη ηέηνην;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (ίγνπξε) Σα ξνύρα ζνπ είλαη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ζ κπινύδα ζνπ… 



57 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (πλεηδεηνπνηεί όηη ε κπινύδα ηεο είλαη ζθηζκέλε) Μαααιάθαααα! Βιέπεηο; 

Δίλαη… είλαη… θηήλνο. Κνίηα πώο κ’ έθαλε. Κη εγώ ρακπάξη δελ πήξα. 

Απηό ην γνπξνύλη… ην θαζνίθη, ην παιηνζθνπιήθη. Ξέξεηο γηαηί κνπ ην 

’θαλε απηό; Ξέξεηο; Δίπα θάηη γηα ηε κάλα ηνπ θαη ηόηε εθείλνο έγηλε 

έμαιινο θαη είπε πσο…! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: “Πσο δε κηιάλε έηζη ζ’ έλαλ άληξα”. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνύ ην μέξεηο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δίδα ηελ ηαηλία, κελ μερλάο πσο κ’ αξέζεη ην ζηλεκά. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη άξπαμε ηελ ηζάληα κνπ θαη ηελ πέηαμε απ’ ην παξάζπξν ηνπ 

μελνδνρείνπ, ιέγνληαο… 

 

MAZI: “δε ζνπ επηηξέπσ λα βξίδεηο ηε κάλα κνπ”. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αθξηβώο. Σόηε, εγώ πξνζπάζεζα λα ηνλ ζηακαηήζσ θη εθείλνο έγηλε 

έμαιινο θαη κνπ έζθηζε ηελ κπινύδα γηαηί… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γηαηί ηνλ δάγθσζεο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Να ζνπ πσ, κάγηζζα είζαη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Έρσ θη εγώ ηελ ηζηνξία κνπ. Ο πξώελ κνπ κε ρηππνύζε. Εήιεπε. Δθείλνο 

ηζηιεκπνύξδηδε εδώ θη εθεί. ηαλ όκσο κ’ έβιεπε λα κηιάσ κε θάπνηνλ, 

ή όηαλ αξγνύζα ή όηαλ απιώο ήκνπλ ραξνύκελε, ηόηε εθείλνο μέθεπγε 

θαη… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κξηζηίλα, κε κε δηαθόπηεηο ζε παξαθαιώ, ζνπ ιέσ ηα δηθά κνπ. (Σνλ ραβά 

ηεο) Λνηπόλ, ν ηύπνο κ’ έζπξε κέζα ζην δσκάηην θη εγώ νύξιηαδα ζαλ 

ηξειή. Σόηε ηνλ μαλαδάγθσζα θη έγηλα θαπλόο από δεμηά. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: …Μέρξη πνπ κηα θνξά κνπ είπε όηη κε δήιεπε επεηδή κ’ αγαπνύζε. Γπν 

κέξεο κεηά ρσξίζακε νξηζηηθά.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ναη, ΟΚ, ό,ηη πεηο. Δγώ όκσο, ΔΓΧ, πάλσ πνπ έθεπγα μέραζα ην 

πνξηνθόιη κνπ κε όια κνπ ηα ραξηηά. Φαληάζνπ, ε απόιπηε θξίθε.   
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Κηλείηαη απ’ ηε κηα κεξηά ζηελ άιιε. Παίξλεη από θάησ έλα απ’ ηα ηζηγάξα 

θαη πξνζπαζεί κάηαηα λα ην αλάςεη.  

  

Σν πνξηνθόιη! 

Καη ηώξα δελ έρσ νύηε… Γελ έρσ ηίπνηα! Γελ έρσ ηίπνηα! 

Καηαιαβαίλεηο; Σίπνηα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πξέπεη λα γπξίζεηο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Να γπξίζσ; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Να πάξεηο ηα πξάγκαηά ζνπ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Έηζη; Απιά; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ κπνξείο λα θπθινθνξείο ρσξίο ραξηηά.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Λεο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ναη. Δίδα θάπνηε κηα ηαηλία… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κη αλ απηόο είλαη αθόκα εθεί; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μελ ηνλ θνηηάμεηο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κη αλ έξζεη θη αξρίζεη λα κνπ ιέεη δηάθνξα; Δγώ δελ έρσ πεξεθάληα, 

Νηηάλα-Μαξία. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση λα ζνπ πσ, πξόβιεκά ζνπ. Πξέπεη λα αληηκεησπίδεηο ηηο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δζύ; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ ηη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση θάλεηο;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πεξηκέλσ έλα ηξέλν. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ναη, αιιά πνύ παο; Ση ζα θάλεηο;  
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ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ… δελ έρσ ηίπνηα λα θάλσ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηαηί δελ έξρεζαη καδί κνπ; Πάκε λα πηνύκε κηα κπίξα. Θέισ λα γίλσ 

ηύθια ζην κεζύζη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ηα πξάγκαηά ζνπ ζην μελνδνρείν; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πάκε καδί.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πάκε καδί. Με ζπλνδεύεηο ζην μελνδνρείν. Δίλαη εδώ θνληά. Παίξλνπκε ηα 

πξάγκαηά καο θαη… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σα πξάγκαηά ΟΤ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: …θαη θεύγνπκε. Πάκε ζηλεκά, ή ζπίηη κνπ θαη αθνύκε Beatles. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καιύηεξα κσξέ λα κελ…  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Παίδεη κηα παιηά αηζζεκαηηθή ηαηλία.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ζ αιήζεηα είλαη πσο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Λέγεηαη “Δλληάκηζε εβδνκάδεο”.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μα απηή δελ είλαη εξσηηθή; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίλαη ε ηζηνξία κηαο γπλαίθαο πνπ παξαηάεη έλαλ ζενγθόκελν.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μ’ αξέζεη απηό. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κνύθινο. “Miky Ruki” (Mickey Rourke)  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνηνο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σελ έρσ δεη επηά θνξέο.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δκέλα κ’ αξέζνπλ νη βγαικέλεο απ’ ηελ αιεζηλή δσή. 

 



57 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ζ αιεζηλή δσή δελ έρεη ζεκαζία. Πνηνο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αιεζηλή δσή; 

Κνκκνπληζκόο… ηερλνινγία, ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, δπζεληεξία. 

Δπραξηζηώ, δε ζα πάξσ. Δγώ ζέισ λα θαληάδνκαη πσο είκαη ε Κηκ 

Μπάζηληδεξ, θαηάμαλζε, κε γαιάδηα καηάθηα θαη πξνθνξά (Ακεξηθαλίδα) 

“Oh, my gooood». Με θαληάδεζαη εκέλα μαλζηά;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ναη, αιιά ε εηθόλα είλαη αλαηξηρηαζηηθή. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αλ κ’ έβιεπεο κε βακκέλν ην καιιί.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ κπνξώ λα ζε δσ αιιηώο.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γίλνκαη Basinger κέρξη ηηο ξίδεο ησλ καιιηώλ. «Oh my good”. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μηζώ ηηο μαλζηέο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Οη άληξεο ηηο πξνηηκνύλ, ιέεη ην ηαγθό.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Τπάξρεη ηαγθό πνπ ιέεη ηέηνην πξάγκα; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνύ ζεο λα μέξσ! Άθνπ. Δζύ όπσο θαίλεηαη δελ έρεηο ηίπνηα λα θάλεηο. 

Δγώ πξέπεη λα πάσ κε θάπνηνλ γηαηί αλ κε δεη απηόο, ηόηε… αλ κε δεη 

κόλε ηθαλό ηνλ έρσ λα κνπ θάλεη θαη ηίπνηα. Να κνπ δεηήζεη ζπγγλώκε. 

Να κνπ ρατδέςεη ηελ πιάηε. Να κνπ βάιεη ην ρέξη θνληά ζην “ηέηνην”…  

Κη έρεη μαλαγίλεη ζαξάληα πέληε θνξέο, Μπεηδάηληα.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μπεα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κη εγώ είκαη ειίζηα, δελ έρσ πεξεθάληα. Λέσ πάληα λαη. Αλ έξζεηο καδί 

κνπ, κε ηξαβάο απ’ ην ρέξη, κε γξαηδνπλάο αλ κε δεηο λα παιαληδάξσ, κε 

δαγθώλεηο αλ ηνπ θάλσ ηα γιπθά κάηηα.  Αλ έξζεηο καδί κνπ, απηό ην 

θηήλνο δε ζα ηνικήζεη λα κνπ πεη ηίπνηα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ πξέπεη λα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση; Έρεηο θάηη λα θάλεηο; Έρεηο θάηη λα ράζεηο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: νπ πιεξώλσ ην εηζηηήξην, ην ζηλεκά, ηελ κπίξα. Σα πάληα. Μόλν κε 
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κ’αθήζεηο. Γε κ’ αξέζεη λα ’καη κόλε κνπ όηαλ έρσ ηα λεύξα κνπ. 

Υξεηάδνκαη θάπνηνλ λα κηιάσ. Να ηνπ ιέσ θαη λα κνπ ιέεη δηάθνξα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μα εζύ δελ αθνύο ηίπνηα απ’ όζα ιέσ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πώο δελ άθνπζα; Καη ηη θάλσ ηόζε ώξα; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ θάλεηο ηίπνηε άιιν απ’ ην λα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μεηά, κεηά… Έξρεζαη καδί κνπ. ε παξνπζηάδσ ζαλ ηελ θαιύηεξε κνπ 

θίιε. Δ; Δ; Δ; (αλ λα ηα έρεη θαλνλίζεη ήδε όια) Άθνπζέ κε θαιά: 

θεύγνπκε από ’δώ καδί θαη… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μα εγώ ήξζα λα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ πεηξάδεη. Φεύγνπκε απ’ απηό ην άζιην κέξνο όπνπ δελ πξόθεηηαη λα 

μαλάξζσ πνηέ θαη πάκε ζην μελνδνρείν. Παίξλνπκε ηα πξάγκαηά κνπ, κε 

ύθνο ελνριεκέλν, ζαλ λα είκαζηε δηθεγόξνη ή θάηη ρεηξόηεξν. Μεηά, 

πάκε γηα κπίξα κέρξη ηηο ελληάκηζε. Πάκε ζην ζηλεκά θαη…  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πξέπεη πξώηα λα κ’ αθνύζεηο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σίπνηα, ζα κνπ ηα πεηο κεηά. Φύγακε! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Με κε δηαθόπηεηο, Γθιόξηα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γε ζε δηαθόπησ, Αδειάηδα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Αδειά… Με ιέλε Μπεηδάηδα. Μπεαηξίο, λα πσ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση ζεκαζία έρεη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Άθνπ: εγώ ήξζα εδώ γηα λα θάλσ θάηη… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Φπζηθά. Δίζαη πνιύ απαζρνιεκέλε, Πάκεια. Ο θόζκνο είλαη πάληα πνιύ 

απαζρνιεκέλνο κε ηα δηθά ηνπ θαη δελ ηνλ λνηάδνπλ νη άιινη… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Αλ ήμεξεο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Άθνπ ηη ζα θάλνπκε. Δγώ ζα ζε βνεζήζσ ζ’ απηό πνπ έρεηο λα θάλεηο θαη 
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κεηά ζα έξζεηο καδί κνπ ζην μελνδνρείν. Οθ; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μα δελ μέξεηο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση ζα θάλεηο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ κόιηο ζε… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνύ ζα παο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απηό πνπ ζέισ εγώ λα θάλσ γίλεηαη εδώ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνύ, εδώ; ην κεηξό-ζηδεξόδξνκν; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ναη. Γηαηί; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη ηη κπνξείο λα θάλεηο εδώ; Να κεηξάο ηξέλα; Να πεξηκέλεηο θάπνηνλ; 

Άληε, άζ’ ηα πείζκαηα θη έια καδί κνπ. Βνήζεζέ κε. (Μαδεύεη ηηο 

ζαθνύιεο) 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ… εγώ. πγγλώκε. Δγώ… (Ξαθληθά ζε άιιν ηόλν) Δγώ ήξζα εδώ γηα 

λα πέζσ ζηηο γξακκέο ηνπ ηξέλνπ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ πεηάεη ηηο ζαθνύιεο θάησ) Ση; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Θέισ λ’ απηνθηνλήζσ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μα…κα…γακώην, γακώην, γακώην…κα…κα… Γηαηί; 

 

Αθνύγεηαη ην κεηξό πνπ έξρεηαη. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πάλσ ζηελ ώξα, έξρεηαη ην ηξέλν κνπ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μπεαηξίο!  

(Από ηελ έθπιεμε ζην άθνπζκα ηνπ νλόκαηόο ηεο, κέλεη λα ηελ θνηηάδεη) 

ΜΖΝ ΣΟ ΚΑΝΔΗ!!! ρηηηηηη… έια ’δώ…! 

 

Έξρεηαη ην κεηξό. Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ αξπάδεη ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ πξηλ πέζεη. Αγθαιηάδνληαη. 

Δμαθαλίδεηαη ν ζηαζκόο ηνπ κεηξό.  
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Αθνύγεηαη ην “Help”, ησλ Beatles. 

 

Φσηίδεηαη ε ΜΔΣΔ, ε νπνία πεξπαηάεη πξνο ην δεμί άθξν ηεο ζθελήο. Δκθαλίδεηαη κηα 

ζεηξά ζέζεσλ θηλεκαηνγξάθνπ. 
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2 

 

 

 

Δζσηεξηθό θηλεκαηνγξαθηθήο αίζνπζαο. Θέζεηο. Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ θάζεηαη ζην δεμί άθξν. 

Έξρεηαη ε ΜΔΣΔ κε ηνλ θαθό ηεο.  

 

ΜΕΣΕ: Γθιόξηα, αγάπε κνπ, κσξό κνπ, ηη θάλεηο;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σα ίδηα. 

 

ΜΕΣΕ: Γε ζε είδα λα κπαίλεηο. Ση ήξζεο λα θάλεηο;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Να δσ ηελ ηαηλία. 

 

ΜΕΣΕ: Πάιη; Σελ έρεηο δεη εθηά θνξέο!  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αθνύ ην μέξεηο, κ’ αξέζεη ν πξσηαγσληζηήο.  

 

ΜΕΣΕ: Γε βιέπσ ηη ηνπ βξίζθεηο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αθνύ πξνζεύρεζαη όιε κέξα γηα λα κείλεηο ηπθιή.  

 

ΜΕΣΕ: ε ηξώλε νη δαίκνλεο ηεο ζάξθαο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μ’ αξέζεη ν “Miky Ruky”, πνύ είλαη ην πξόβιεκα; Απηή ε ηαηλία κε 

ραιαξώλεη, πνύ είλαη ην πξόβιεκα; Έξρνκαη όζεο θνξέο ζέισ, πνύ είλαη 

ην πξόβιεκα; 

 

ΜΕΣΕ: Πνπζελά. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα. Απιώο κηα δεζπνηλίδα όπσο εζύ 

δελ πξέπεη λα βιέπεη ηέηνηνπ είδνπο απαγνξεπκέλεο ηαηλίεο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δζύ ηε βιέπεηο θάζε κέξα. 

  

ΜΕΣΕ: Γηαηί εγώ δνπιεύσ εδώ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη θάζε θνξά πνπ δείρλεη ηελ πιάηε ηνπ RUKI θιείλεηο ηα κάηηα; 
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ΜΕΣΕ: Ναη. ρη. Φπζηθά! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κη αθνύ θιείλεηο ηα κάηηα: πώο θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ; 

 

ΜΕΣΕ: Γηαηί εγώ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μήπσο βιέπεηο θαη κε θιεηζηά ηα κάηηα; 

 

ΜΕΣΕ: ρη, αιιά… (ΦΧΝΑΕΔΗ) Δ ΜΗΧ! Κη εγώ πνπ ράξεθα όηαλ ζε είδα.  

   

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κξάηα ηε ραξά ζνπ. Γε ζα θύγσ.  

 

ΜΕΣΕ: Αθξηβώο ηώξα ζε ζθεθηόκνπλα. Δίκαη πνιύ ιππεκέλε, Γθιόξηα. Νηώζσ 

ράιηα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πήγαηλε γηα εμνκνιόγεζε. 

 

ΜΕΣΕ: Εσ ηε ρεηξόηεξε επνρή ηεο δσήο κνπ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γξάςε έλα ζήξηαι.  

 

ΜΕΣΕ: Μελ θνξντδεύεηο. Εσ έλαλ εθηάιηε… Δγώ… Έρεη αιιάμεη ην ζώκα κνπ, 

θαηαιαβαίλεηο; Γελ είλαη ην ίδην. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Έρεηο παρύλεη. Φαίλεηαη. 

 

ΜΕΣΕ: Δίκαη πάγνο.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πάγνο; 

 

ΜΕΣΕ: αλ πεζακέλε. Κξύα…  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: νπ ’ρεη πέζεη ε πίεζε; 

 

ΜΕΣΕ: ρη, απιώο… απιώο… Γε ληώζσ ηίπνηα ζην ζώκα κνπ! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: A!. Έρεηο εκκε εκκε… κα εζύ δελ είζαη γξηά, Μέηζε. 

 

ΜΕΣΕ: Κη όκσο είκαη.  
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Δθηόο αλ ελλνείο εγθεθαιηθά.  

 

ΜΕΣΕ: Σν ζώκα ιέσ, όρη ην θεθάιη.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη λα ζνπ πσ ξε Μέηζε… Δδώ δνθίκαζεο θαζόινπ; 

 

ΜΕΣΕ: Γείμε επηηέινπο ιίγν ζεβαζκό! Δίκαη πέληε ρξόληα ρήξα θη άιια ηόζα πνπ δελ 

έρσ θνηηάμεη άληξα!  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δθείλνη; 

 

ΜΕΣΕ: Ση εθείλνη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ε θνηηάδνπλ; 

 

ΜΕΣΕ: πλέρεηα. Κη εγώ πξνζπαζώ λα ηνπο απνθύγσ, αιιά δελ κπνξώ. Σξαβάσ ηε 

θνύζηα πξνο ηα θάησ, ηξαγνπδάσ αιεινύηα, πξνζεύρνκαη ζηνλ Υξηζηό, 

αιιά απηνί εθεί. Φινγεξά, Γθιόξηα, ιάγλα. Κη εγώ ιέσ κέζα κνπ “ν 

ζαηαλάο είλαη”, δε θηάλεη όκσο.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ο ζαηαλάο κπνξεί λα ζνπ δώζεη ραξά γηα έλα βξάδπ.   

 

ΜΕΣΕ: Απηό είλαη ακαξηία. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηα έλα βξάδπ δελ είλαη ακαξηία, Μέηζε.  

 

ΜΕΣΕ: Γελ πξέπεη λα ζθέθηνκαη ηέηνηα πξάγκαηα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Θα έπξεπε. (Σελ θνηηάδεη) Ώζηε ινηπόλ είζαη ζε εκκελόπαπζε θαη κε ηε 

ιίκπηλην ππό ην κεδέλ. 

 

ΜΕΣΕ: (Λππεκέλε) Ννκίδσ πσο λαη. 

 

Μπαίλεη ε ΜΠΔΑΣΡΗ κε γιπθά θαη πνπ-θνξλ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ είρε θηζηίθηα. νπ έθεξα πνπ-θνξλ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Υνζεθίλα, λα ζνπ ζπζηήζσ ηε Μέηζε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μπεαηξίο. Γεηα. 
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ΜΕΣΕ: Γεηα! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ζ Μέηζε δνπιεύεη εδώ.  

 

ΜΕΣΕ: (Σε θσηίδεη) Δίκαη ε ηαμηζέηξηα…  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση ιεο, πξνιαβαίλσ λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα; 

 

ΜΕΣΕ: Δμαξηάηαη από ην ηη ζα θάλεηο. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Θα θηηαρηώ ιηγάθη. Να κσξέ… είλαη έλαο άληξαο εθεί έμσ πνπ ζέιεη λα 

κνπ πηάζεη ηελ θνπβέληα. 

 

ΜΕΣΕ: Σνλ μέξεηο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ρη, αιιά… 

 

ΜΕΣΕ: Σόηε κελ ηνπ δίλεηο ζάξξνο. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ ηνπ έδσζα. 

 

ΜΕΣΕ: Κνίηαμεο ηα ρέξηα ηνπ; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηαηί, Μέηζε; 

 

ΜΕΣΕ: Γαρηπιίδη… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γε θνξάεη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δξγέλεο. 

 

ΜΕΣΕ: Σέηνηνπο πξέπεη λα ςάμεηο θη εζύ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ακήλ.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Θα γπξίζσ γξήγνξα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Με ηελ εζπρία ζνπ. Έρεη δεθαπέληε ιεπηά δηαθεκίζεηο θη έλα βηληενθιίπ 

ησλ Beatles. 
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ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ ην ράλσ. 

 

ΜΕΣΕ: Αλ θαη ζηηο γπλαηθείεο έρεη πάληα νπξά, ιεο θαη θακηά δελ θαηνπξάεη ζην 

ζπίηη.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηα λα κε ραιάζνπλ ραξηί;  

 

ΜΕΣΕ: Έηζη όπσο είλαη ηα πξάγκαηα, αγάπε κνπ, ηηο θαηαιαβαίλσ… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πάλησο αθόκα θαη γη’ απηό πιεξώλεηο. Γελ μέξσ εδώ, αιιά ζην… 

 

ΜΕΣΕ: Κη εδώ αγάπε κνπ. ηηο απνγεπκαηηλέο πξνβνιέο θαη ζηε κεηακεζνλύρηηα, 

πνπ έρεη θόζκν. Πιεξώλεηο όρη κόλν γηα ην ραξηί αιιά θαη γηα ην 

θαηνύξεκα. 

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θεύγεη ηξέρνληαο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ούηε λα ρέζεη κε ηελ εζπρία ηνπ δελ κπνξεί θαλείο πηα, Μέηζε.  

 

ΜΕΣΕ: Σα ύζηεξα ηνπ θόζκνπ. Σα ιέεη όια ην Δπαγγέιην.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Έιενο, Μέηζε: ιέεη ην επαγγέιην όηη ζα πιεξώλνπκε γηα ην ρέζηκν;  

 

ΜΕΣΕ: ηελ Απνθάιπςε… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σν ιέεη; Έηζη αθξηβώο; 

 

ΜΕΣΕ: ρη κε απηέο ηηο ιέμεηο, αιιά ππνλνείηαη… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη πώο δηάνιν κπνξεί λα ππνλνεζεί θάηη ηέηνην… 

 

ΜΕΣΕ: ηελ “Καηαδίθε ηεο Πόξλεο ηεο Μεγάιεο”, όηαλ ιέεη όηη ζεο λα θάλεηο θάηη 

θαη δελ κπνξείο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κη απηό είλαη ην ρέζηκν;  

 

ΜΕΣΕ: Δλλνείηαη πσο... 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη γηαηί δε ρξεζηκνπνηνύλ ιέμεηο πνπ λα θαηαιαβαίλεη όινο ν θόζκνο; 



57 

 

ΜΕΣΕ: Γηαηί είλαη όιν ζπκβνιηθό. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ θαηαιαβαίλσ πώο ζπκβνιίδεηαη ην “θαηνπξάσ θαη ρέδσ δσξεάλ θαη κε 

ηελ εζπρία κνπ”.  

 

ΜΕΣΕ: πκβνιίδεηαη, Γθιόξηα, ζπκβνιίδεηαη. Σν ιέεη ζην Δπαγγέιην. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Τπάξρεη θαη ηίπνηα πνπ δε ιέεη απηό ην ειίζην βηβιίν; 

 

ΜΕΣΕ: Σελ πεξίπησζή ζνπ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνηα; 

 

ΜΕΣΕ: Απηά πνπ θάλνπλ κπακ από καθξηά. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηά πνπ θάλνπλ ηη; 

 

ΜΕΣΕ: Αο πνύκε, ινηπόλ, όηη ζήκεξα έρεηο απηό ην ρακέλν ύθνο δσγξαθηζκέλν ζε 

όιν ην πξόζσπν. Ση έπαζεο; 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σίπνηα. 

 

ΜΕΣΕ: Σίπνηα; Σν ίδην είπε θη ε αδεξθή κνπ ε εζίιηα όηαλ γύξηζε έλα βξάδπ κ’ 

απηό αθξηβώο ην ύθνο ηεο θακήιαο πνπ βξέζεθε μαθληθά ζηνλ Βόξεην 

Πόιν. “Ση έρεηο, αδεξθνύια;” “Σίπνηα, Μέηζε, δελ έρσ ηίπνηα”. Καη ηελ 

επόκελε αθξηβώο ζηηγκή βνύηεμε από ην κπαιθόλη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: θνηώζεθε πεδώληαο από ην κπαιθόλη; 

 

ΜΕΣΕ: ρη, δε ζθνηώζεθε. Ήηαλ πξώηνο όξνθνο. εκαζία όκσο έρεη ε πξόζεζε. 

Έια, ιέγε.  

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ώρνπ, Μέηζε. Άζε κε. 

 

ΜΕΣΕ: Έρεη λα θάλεη κ’ απηόλ ηνλ καθξνβηνηηθό, ηνλ γθόκελό ζνπ;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ έρσ γθόκελν. 

 

ΜΕΣΕ: Δγώ ζνπ είπα, ε ζεηξά ζνπ ηώξα. 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίλαη πξνζσπηθά. 

 

ΜΕΣΕ: Αθνύ είλαη πξνζσπηθά, πώο κπνξνύκε λα ηα κάζνπκε;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ρώηα ην Δπαγγέιην, πνπ ηα μέξεη όια.  

 

ΜΕΣΕ: Αρ, Γθιόξηα, πξαγκαηηθά δελ ηα ’ρεηο βξεη κε ηνλ Υξηζηό. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: λησο. Γελ ηα ’ρνπκε βξεη. Δίκαζηε ζηα καραίξηα. Καη ζπγθεθξηκέλα 

ζήκεξα είκαη εμνξγηζκέλε κε ηνλ Θεό. Γηαηί όινη νη άληξεο, αθόκα θη 

Απηόο, παξά ηελ αγηνζύλε ηνπ, είλαη πνιύ καιάθεο.  

 

ΜΕΣΕ: Ηεζνύο Υξηζηόο ληθά θη όια ηα θαθά ζθνξπά. Με ιεο ηέηνηα, ν Θεόο ζα ζε 

ηηκσξήζεη. Θπκήζνπ ηελ ηειεπηαία θνξά ηη θαθό ζε βξήθε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση έγηλε; 

 

ΜΕΣΕ: νπ έδσζε έλα κάζεκα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ο Θεόο πνηέ δε κνπ έδσζε καζήκαηα, Μέηζε, κε ιεο ό,ηη ζνπ θαηέβεη. 

 

ΜΕΣΕ: Α, έηζη; Καη γηαηί λνκίδεηο όηη έβγαιεο εβδνκήληα πέληε κπηκπίθηα πνπ 

γέκηζαλ ην πξόζσπό ζνπ ζαλ απνηθία αθξηθαληθώλ κπξκεγθηώλ;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηό ην παζαίλνπλ όιεο νη θνπέιεο ζηελ εθεβεία. 

 

ΜΕΣΕ: ηα 32 ηνπο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ύκπησζε ήηαλ. Μόιπλζε… 

 
ΜΕΣΕ: …πνπ θαηάθεξεο λα γηαηξέςεηο κόλν κε ηελ πξνζεπρή. πσο ν έξπεο πνπ 

έβγαιεο ζην… 
 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζε! 
 
ΜΕΣΕ: Σέινο πάλησλ, εθεί. 
 
Ή όπσο εθείλε ηε θνξά πνπ… 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζε, δελ ηνπο ρξεηάδνκαη ζήκεξα ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά.  
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ΜΕΣΕ: Δπαγγειηζηέο, όια θη όια, εγώ δε ζ’ έβξηζα.  
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Δζύ δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηνλ έξσηα. 
 
ΜΕΣΕ: Α έηζη; Γηα πεο κνπ: ηη ζνπ έθαλε ν καθξνβηνηηθόο αλαηνιίηεο;  
 
Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ θξύβεη ην πξόζσπό ηεο. Γαθξύδνπλ ηα κάηηα ηεο.  

 

 πλερίδεη λα ζνπ θέξεηαη ζαλ λα ’ζαη ειίζηα. Έηζη δελ είλαη; Καη ζην έρσ 

πεη ρίιηεο θνξέο, εζύ όκσο δε ζεο λα κ’ αθνύζεηο, Γθιόξηα. Μελ 

πεγαίλεηο κε παληξεκέλνπο. Καη πόζν κάιινλ κε θαξδακσκέλνπο 

ρνξηνθάγνπο. 

 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Μπνξεί λα είλαη ρνξηνθάγνο ρσξίο λα κνηάδεη κε πηώκα. 
 
ΜΕΣΕ: Κάλεηο ιάζνο. Πξέπεη λα είλαη απνιεηθάδη θαη λα δεηάεη ζπγγλώκε. Ο δηθόο 

ζνπ έρεη θνηιίηζα θαη είλαη πην θξεαηνθάγνο θη απ’ ηνλ ζθύιν ηνπ 
ραζάπε, πνπ κέρξη θαη έληνκα θαηαπίλεη… Άθνπ, Γθιόξηα, κπνξεί λα 
είκαη δνύιε ηνπ Θενύ, είκαη όκσο θαη γπλαίθα. Ννκίδεηο όηη αθνινπζώ 
ην Δπαγγέιην επεηδή δελ μέξσ απ’ απηά; Σν αληίζεην… Απηά ηα θάλνπλ 
νη βιακκέλεο από ηελ Αδειθόηεηα, πνπ δελ είλαη νύηε δεθαπέληε ρξόλσλ 
θαη ληώζνπλ άγηεο επεηδή είλαη παξζέλεο.   

  
ΓΚΛΟΡΙΑ: Παξζέλεο; Κνύληα πνπ ζε θνύλαγε!  
 
ΜΕΣΕ: Δγώ κπήθα κεγάιε ζ’ απηά θη επραξηζηώ ηνλ Κύξην γηαηί έρσ ακαξηήζεη 

πνιύ. Ακαξηίεο εδώ, ακαξηίεο εθεί. Πνιιέο, πάξα πνιιέο ακαξηίεο θαη 
όιεο δηαθνξεηηθέο θαη δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο θαη πάρνπο.  

 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Μα, εγώ Μέηζε, λόκηδα όηη ήζνπλα «θξύα». 
 
ΜΕΣΕ: Έθαλα θαη δπν γάκνπο θαη ηηκσξήζεθα. Γηαηί δπν γάκνη είλαη ηηκσξία. Έρσ 

ηελ εκπεηξία ηεο δσήο θη έρσ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ηνπ 
Υξηζηνύ. Καη ζνπ νξθίδνκαη, ζε δηαβεβαηώλσ όηη ν Υξηζηόο ηνπιάρηζηνλ 
δελ αθήλεη ηέηνηεο κειαληέο. 

 
ΓΚΛΟΡΙΑ: (Αλήζπρε) Έρσ κειαληά;  
 
ΜΕΣΕ: ηνλ ώκν. 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Άζιην θαη ζηρακέλν θηήλνο, θαζνίθη ηνπ θεξαηά.  
 
ΜΕΣΕ: Ηεζνύο Υξηζηόο Νηθά! (ηνλ νπξαλό) Πάηεξ, άθεο απηή, είλαη πνιύ ράιηα ε 

θαθνκνίξα.  
ΓΚΛΟΡΙΑ: Φαίλεηαη πνιύ; 
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ΜΕΣΕ: Μπνξείο λα πεηο πσο είλαη πηπηιηά. Ση έγηλε;  
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Μαιώζακε. 
 
ΜΕΣΕ: Χο ζπλήζσο. 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηή ηε θνξά είλαη νξηζηηθό. Άγξηνο θαβγάο. 

 

ΜΕΣΕ: Απ’ ό,ηη θαίλεηαη ζε θέξδηζε από ηνλ πξώην γύξν.  

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνύ λα δεηο ηη έγηλε κεηά… 

 

ΜΕΣΕ: Μεηά από ηη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ηαλ γύξηζα. 

 

ΜΕΣΕ: Γύξηζεο! Σειηθά εζύ είζαη πξαγκαηηθή ρξηζηηαλή. Θεέ κνπ, ηδνύ ε κάξηπξαο 

πνπ έςαρλεο! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίρα αθήζεη ηελ ηζάληα κνπ ζην δσκάηην.  

 

ΜΕΣΕ: Καη ηνλ είδεο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αθόκα εθεί ήηαλ ην θαζνίθη... Μεζπζκέλνο. Δπηπρώο ε Καξκέια έκεηλε 

ζηελ πόξηα θαη δελ είδε ηίπνηα. 

 

ΜΕΣΕ: Καξκέια; Μπεηνύληα δελ ηε ιέλε; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ναη, όλησο, Μπεηνύληα. 

 

ΜΕΣΕ: Καη ε κειαληά; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηακαξηπξήζεθα. 

 

ΜΕΣΕ: Καη ζε ρηύπεζε; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζε, δε κε ρηύπεζε. Σν “ρηππάσ” είλαη γηα αδεξθέο. Μνπ έξημε κία θαη 

κε άθεζε μεξή.  

 

ΜΕΣΕ: Γε καζαίλεηο εζύ. Πνηέ κελ ηνλ αθήλεηο λα ζε ρηππήζεη. Τπάξρνπλ θαλόλεο 

ζηηο ζρέζεηο ησλ δεπγαξηώλ. Καη θαιά ζα θάλεηο λα ηνπο ηεξείο. 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: νβαξά; Καη πνύ ππάξρνπλ απηνί νη θαλόλεο, ζε θάπνην ραξηάθη, ζε 

θάπνηνλ πίλαθα, ζηε Βίβιν, θάπνπ αιινύ; Γηαηί όηαλ ζνπ ’ξρεηαη ε 

ζθαιηάξα κέζ’ ζηα κνύηξα, εθεί δελ ππάξρνπλ θαλόλεο νύηε ιόγηα  νύηε 

ηίπνηα. Δθεί ππάξρεη απιώο έλαο πόλνο, ηα ζπαζκέλα ζνπ κνύηξα θη έλα 

πξήμηκν πην άζρεκν θη απ’ ηνλ  Γηάνιν.  

 

ΜΕΣΕ: Έλαο απ’ απηνύο ηνπο θαλόλεο ιέεη: “κελ ηα θηηάρλεηο κε παληξεκέλνπο”. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μηζό ιεπηό λα ζεκεηώζσ: παληξεκέλνη όρη.  

 

ΜΕΣΕ: ε δέλνπλ θαη πνηέ δελ αθήλνπλ ηε γπλαίθα ηνπο.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δ ινηπόλ, κάιινλ δίθην έρεηο. Κάλεηο ηα αδύλαηα δπλαηά γηα λα 

ζπκπεξηθεξζείο ζαλ παξζέλα θαη ηειηθά ζην ηέινο πάληα ζε 

αληηκεησπίδνπλ ζαλ πνπηάλα. 

 

ΜΕΣΕ: Μελ ην ιεο απηό, ζα βάισ ηα θιάκαηα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ μέξσ ηη λα θάλσ, Μέηζε. Μνπ είπε όηη αλ θύγσ ζα κε ζθνηώζεη. 

 

ΜΕΣΕ: (θνηηάδνληαο ην πξόζσπό ηεο) Καη πόζεο θνξέο κπνξνύλ λα ζε ζθνηώζνπλ; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ζεο ζέινπλ, κέρξη λα ηνπο πάξεη ν ύπλνο.  

 

Μπαίλεη ε ΜΠΔΑΣΡΗ βηαζηηθά.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γθιόξηα, Γθιόξηα… Με θάιεζε ζπίηη ηνπ… 

  

ΜΕΣΕ: Καη ζ’ αθήζεηο κόλε ηεο ηελ Γθιόξηα ζε κηα ηέηνηα ζηηγκή απξνζκέηξεηεο 

θαθνηπρίαο;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απξνζκε- ηη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Γείρλεη ην πξόζσπό ηεο) Δληάμεη είκαη, θάλε ηε δνπιεηά ζνπ Μαξηζόι. 

 

ΜΕΣΕ: Γελ πξέπεη… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ηάζνπ κηζό ιεπηό… 
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Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ ζεθώλεηαη. Βγάδεη από ηελ ηζάληα ηεο ξνπδ θαη θνθθηλάδη. Μαθηγηάξεη ιίγν 

ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Με ζε πεξάζεη γηα θακηά βιακκέλε. Μπνξεί λα ηξνκάμεη. Υακνγέια ιίγν, 

έηζη. ρη έηζη. Έηζη (Σν θάλεη) θαη λα ηνλ θνηηάο βξώκηθα, ηξέιαλέ ηνλ. 

Φάηνλ. Γάγθσζέ ηνλ, γξαηδνύληζέ ηνλ, πηεο ηνλ ζην πνηήξη. πσο ε Κηκ 

Μπάζηληδεξ. “Oh my good”. 

 

ΜΕΣΕ: Θεόο θπιάμνη, κε ιεο ηέηνηεο… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πξνζπάζεζε λα κε θηιήζεη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γώζ’ ηνπ ζάξξνο. Οη άληξεο πηζηεύνπλ όηη απηή ε ηαηλία κάο θαπιώλεη. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απηό αθξηβώο κνπ είπε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ννκίδεηο όηη μέξνπλ θαη ηίπνηε άιιν λα πνπλ; Ο πξώελ κνπ κε έθεξε εθηά 

θνξέο. Καη ηηο εθηά θνξέο θαηαιήμακε λα μππλήζνπκε ηνλ ξεζεςηνλίζη 

ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (ηε ΜΔΣΔ) Δίκαη σξαία;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κνύθια. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σν πξώην κνπ ξαληεβνύ εδώ θη έλαλ ρξόλν. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη πάξε ιεθηά. Πάξ’ηα όια. Απόιαπζε ηε δσή θαη ζηα θνκκάηηα ηα 

πξέπεη. Μηα όκνξθε βξαδηά ζε βνεζάεη λα μερλάο.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Θα ζην ρξσζηάσ κηα δσή. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γη’ απηό είλαη νη θίιεο. Αύξην έια γηα ηξέμηκν καδί καο ζην πάξθν, γηαηί ηα 

’ρεηο ηα θηιάθηα ζνπ, ην μέξεηο. Καη καο ιεο θαη ηη έγηλε.     

  

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θαη ε ΓΚΛΟΡΗΑ θηιηνύληαη. Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θεύγεη. 

  

ΜΕΣΕ: Δκέλα πνηέ δε κε θίιεζεο έηζη! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σν απαγνξεύεη ε ζξεζθεία ζνπ. 
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ΜΕΣΕ: Γελ είλαη αιήζεηα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση ζεκαζία έρεη! 

 

ΜΕΣΕ: Σώξα πνπ έρεηο θαηλνύξγηα θίιε, νη παιηέο δε ζνπ θάλνπκε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ε παξαθαιώ! 

 

ΜΕΣΕ: Δίλαη ππνθξίηξηα, εγώ ζην ιέσ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίλαη κηα γπλαίθα ζαλ όιεο ηηο άιιεο. 

 

ΜΕΣΕ: Πην θάιπηθε θη από έλα λόκηζκα ησλ νθηώ επξώ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καιά… 

 

ΜΕΣΕ: Κη έζκημε κε κηα άιιε πνπ δελ πάεη πίζσ. 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κνληεύεηο λα ζθάζεηο απ' ηε δήιεηα ζνπ!  

  

ΜΕΣΕ: Καηά ηα ζθαηά θαη ην θηπάξη!!!  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζε! 

 

ΜΕΣΕ: πγρώξα κε Κύξηε Μεγαινδύλακε θαη Πνηεηή ησλ ισλ. Γελ πξέπεη λα ιέσ 

ηέηνηα ιόγηα!  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δ ξε θαη λα ζ' άθνπγε ν πνηκελάξρεο ζνπ!   

 

ΜΕΣΕ: Θενύιε κνπ, ζπγρώξα κε, ζπγρώξα κε, ζπγρώξα κε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ ππάξρεη ιόγνο λα ην παίξλεηο έηζη, Μέηζε. Γελ πξέπεη λα δειέπεηο· εζύ 

είζαη ε αδεξθηθή κνπ θίιε.  

 

ΜΕΣΕ: Έρσ γίλεη πνιύ παξνξκεηηθή. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηή ζνπ ηελ πιεπξά δελ ηελ ήμεξα.  

  

ΜΕΣΕ: Αιιάδσ, Γθιόξηα. Καη θνβάκαη. 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: ιεο αιιάδνπκε. 

 

ΜΕΣΕ: Ναη, αιιά εγώ αιιάδσ αληίζηξνθα. Οπηζζνδξνκώ (Λππεκέλε). Εειεύσ ηα 

πάληα. Θέισ ηα πάληα. Νηώζσ πσο ε δσή είλαη κηθξή… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δζύ ην ιεο απηό, δελ ην πηζηεύσ! 

 

ΜΕΣΕ: Γηαηί; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηαηί είζαη απ’ απηνύο πνπ έρνπλ πάληα κηα απάληεζε γηα όια.  

 

ΜΕΣΕ: Σώξα πηα δελ έρσ θακία. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αγάπε ρξεηάδεζαη, όπσο ε Καξκέια.   

 

ΜΕΣΕ: Γελ έπξεπε λα ηελ ελζαξξύλεηο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ είλαη κσξό, Μέηζε. ηελ ειηθία κνπ είλαη.    

 

ΜΕΣΕ: Γελ έρεηο εζηθή. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Να ηε βξάζσ ηελ εζηθή! Αλ ήμεξεο ηη ήζειε λα θάλεη… 

 

ΜΕΣΕ: (Υαξνύκελε, μαθληθά) Πξνβιήκαηα; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Φπζηθά, νπξάληε γύπα. 

 

ΜΕΣΕ: Δίκαη εηδηθή ζηα πξνβιήκαηα. Ίζσο ν ιόγνο ηνπ Υξηζηνύ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηή θαη κε ηνπ κνπγγνύ ηνλ ιόγν βνιεύεηαη. 

 

ΜΕΣΕ: Σόζν ζνβαξά είλαη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Άθνπ ινηπόλ. Σε ζπλάληεζα πνπ ιεο ζην κεηξό, έλα κέξνο θάησ απ’ ηε γε 

κε θάηη ηξελάθηα πνπ έξρνληαη ην έλα πίζσ απ’ ην άιιν θαη…   

 

ΜΕΣΕ: Γθιόξηα, μέξσ ηη είλαη ην κεηξό. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πόηε ην έκαζεο, θαηλνύξγην είλαη.  
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ΜΕΣΕ: Πεο κνπ ηη έπαζε ε ηεθαλία! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Α. Λνηπόλ, ήζειε λα απηνθηνλήζεη. Να βνπηήμεη ζηηο γξακκέο ηνπ ηξέλνπ. 

Να πέζεη ζαλ ηζαιαθσκέλε ζαθνύια ζθνππηδηώλ, ζαλ άρξεζην 

ζθνππίδη, ζαλ θάπνηνο πνπ δελ ηνλ ελδηαθέξεη ηίπνηα πηα. Ήζειε λα 

ζθνησζεί θη εγώ ηελ έζσζα. 

 

ΜΕΣΕ: Μαιάθα! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση είπεο; 

 

Ζ ΜΔΣΔ επαλαιακβάλεη ηε ιέμε, αιιά ρακειόθσλα.  

 

ΜΕΣΕ: Θεέ κνπ, ζπγρώξα κε γηα ηε βξηζηά. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μαιάθα! Μαιάθα! Μαιάθα! Ση άιιν λα πεηο; Μέρξη θη ν Θεόο είπε 

“καιάθα” όηαλ ην έκαζε. Ξέξεηο όηη δελ ηνπ αξέζνπλ νη απηόρεηξεο. 

 

ΜΕΣΕ: Καη γηαηί ήζειε λα απηνθηνλήζεη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γε κνπ είπε. Αιιά εγώ λνκίδσ όηη ζέιεη λα πεζάλεη γηαηί ηξώεη πην πνιύ 

θξέαο θη από ζθύιν… Καη λα ζνπ πσ θαη θάηη: ζπγγλώκε θηόιαο, αιιά 

θάπνηνο πνπ ηξώεη θξέαο ηξεηο θνξέο ηε κέξα ζίγνπξα είλαη ππνςήθηνο 

απηόρεηξαο.  

  

ΜΕΣΕ: Καλείο δε ζθνηώλεηαη επεηδή ηξώεη θξέαο, Γθιόξηα. Σν αληίζεην κπνξεί, 

επεηδή δελ ηξώεη.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σόηε ζα ζέιεη λα ζθνησζεί επεηδή είλαη ρσξηζκέλε.  

 

ΜΕΣΕ: Αρ, Γθιόξηα, ηη αζώα πνπ είζαη. Αλ όιεο νη ρσξηζκέλεο απηνθηνλνύζαλ, ζα 

εξήκσλε ε ρώξα. Θα εμαθαλίδνληαλ νη γπλαίθεο από ηε κακά παηξίδα. 

Δίκαζηε ε απόιπηε πιεηνςεθία. Γεο κε εκέλα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δζύ δελ είζαη ρσξηζκέλε… 

 

ΜΕΣΕ: Γηαηί πξόιαβα θαη ρήξεςα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ είλαη ην ίδην. 
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ΜΕΣΕ: Πάλσ θάησ ην ίδην είλαη. Ο Θεόο είλαη κεγάινο, κσξό κνπ.   

 (Υακειώλνπλ ιίγν ηα θώηα) Ξεθηλάεη.  

 (Κνηηάδεη πξνο ηε κεξηά πνπ βξίζθεηαη ε ΜΠΔΑΣΡΗ) 

 Αύξην ζην βνπλό γηα γπκλαζηηθή, ζηηο έμη.  

Ίζσο κπνξώ λα ηε βνεζήζσ. Δίκαζηε εηδηθέο ζε άηνκα πνπ ζέινπλ λα 

απηνθηνλήζνπλ. Σνπο επαλαθέξνπκε ζηνλ δξόκν ηνπ Θενύ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σόηε θαιύηεξα λα πέζεη ζηηο γξακκέο ηνπ κεηξό. 

 

ΜΕΣΕ: ηελ Ηαπσλία δνθηκάδνπλ έλα ζύζηεκα κε θαζξέθηεο ζηηο απνβάζξεο. 

 

GLORíA: Γηαηί; 

 

ΜΕΣΕ: Γηα λα βιέπεη ηα κνύηξα ηνπ απηόο πνπ ζα πέζεη θαη λα ζπιινγίδεηαη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη δνπιεύεη;  

 

ΜΕΣΕ: ρη, πνύ λα δνπιέςεη; Απηνί είλαη παγαληζηέο.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη άζρεκνη.  

 

ΜΕΣΕ: Μελ ην ιεο απηό. Δίλαη πεξίεξγνη, αιιά όρη άζρεκνη.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δζύ πάλησο, αλ θνηηαρηείο ζηνλ θαζξέθηε, ζα πεδήμεηο δπν θνξέο.  

 

βήλνπλ ηα θώηα. Αξρίδεη ε ηαηλία. 

 

ΜΕΣΕ: (εθώλεηαη) Θα ζε δσ αύξην θαη ζα κνπ πεηο ηη έγηλε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δληάμεη. 

 

ΜΕΣΕ: Γθιόξηα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ναη…; 

 

ΜΕΣΕ: Φίιεζέ κε όπσο εθείλε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: αλ πεληάρξνλν θάλεηο. 

 

Σε θηιάεη. 



57 

 

ΜΕΣΕ: Πξέπεη λα θύγσ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αύξην ζηηο έμη ζην βνπλό. 

 

Ζ ΜΔΣΔ αξρίδεη λα απνρσξεί. Κνληνζηέθεηαη. 

 

ΜΕΣΕ: Δίλαη ζηελ πόξηα… Φηιηνύληαη! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηα λα δσ… 

 

ΜΕΣΕ: Κνίηα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Πάεη δεμηά-αξηζηεξά) Γε βιέπσ θαιά… 

 

ΜΕΣΕ: Γε λνκίδσ λα θάηζεη καδί ζνπ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ ην πηζηεύσ, θνίηα ηε ζηγαλνπαπαδηά! 

 

ΜΕΣΕ: Κη ν άληξαο επθαηξία δε ράλεη. Κνίηα πνύ ηεο βάδεη ρέξη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Κνηηάδεη πξνο ην ζεκείν) Καιά θάλεη! Έλα θαιό δνπιεγκαηάθη ζα ηελ 

θάλεη λα μεράζεη όηη ήζειε λα… Γακώην! (Γπλαηά) Παιηναξρίδη ηνπ 

θεξαηά, θαζνίθη, θάζαξκα, παιηνγνπξνύλη, βξσκόζθπιν…! 

  

ΜΕΣΕ: Κνξίηζη κνπ! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηόο είλαη. 

 

ΜΕΣΕ: Πνηνο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κνίηα θαιά, ζεόζηξαβε επαγγειίζηξηα, θνίηα θαιά.  

 

ΜΕΣΕ: Γε βιέπσ… 

 

Αθνύγνληαη θσλέο πνπ ηνπο θάλνπλ παξαηήξεζε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (εθώλεηαη έμαιιε) Να δεηο πνπ θάπνηνλ ζα ζθνηώζσ! 

 

ΜΕΣΕ: Μα εζύραζε επηηέινπο, καο αθνύλε. Ση έγηλε;  
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Ζ ζηγαλνπαπαδηά θηιηέηαη κε ηνλ γθόκελό κνπ! 

 

ΜΕΣΕ: Ηεζνύο Υξηζηόο Νηθά! Παληνύ ηα ρώλεη ηα ρεξάθηα ηνπ! Κη απηή ηνλ αθήλεη! 

 

H ΓΚΛΟΡΗΑ επηρεηξεί λα πάεη πξνο ην κέξνο ηνπο. Ζ ΜΔΣΔ ηελ θξαηάεη. 

 

Ση ζα θάλεηο; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Θα ηελ πάσ ζην κεηξό-ζηδεξόδξνκν θαη ζα ηε ζπξώμσ γηα λα γίλεη θηκάο. 

Σα βιέπεηο; Σα βιέπεηο; Απηέο είλαη νη ρεηξόηεξεο. Απηέο πνπ ην παίδνπλ 

αδύλακεο.  

 

ΜΕΣΕ: Γε θηαίεη απηή (Σνπο θνηηάδεη απνζβνισκέλε). Πσ πσ… θαη πόζε ώξα 

θηιηνύληαη.   

 

Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ αξπάδεη κε καλία ηα πνπ-θνξλ απ’ ηα ρέξηα ηεο ΜΔΣΔ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κη εγώ ηεο έβαςα ηα κάηηα θαη ην ζηόκα, θαη ηεο έδσζα θαη ιεθηά! Πόζν 

ειίζηα είκαη όκσο! Πόζν ειίζηα!   

 

Φσλέο πνπ ηεο ιέλε λα ην βνπιώζεη. 

 

 Γελ ην βνπιώλσ! 

Καη λα ζνπ πσ θαη θάηη; Σώξα ακέζσο πάσ θαη ηνπο βγάδσ ηα κάηηα θαη 

ησλ δπν! (εθώλεηαη θαη πεξπαηάεη έμαιιε πξνο ηελ πόξηα) Γηα ειάηε 

εδώ εζείο νη δπν! 

 

Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ, έμαιιε πεγαίλεη πξνο ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ.  

Ζ ΜΔΣΔ ηελ θξαηάεη.   

Φώηα.  

Φσλέο αλζξώπσλ πνπ δηακαξηύξνληαη. 

 

Αθνύγεηαη ην «It’s Been a Hard Day’s Night» ησλ Beatles. 

 

θνηάδη. 
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6:30 ηεο επόκελεο κέξαο. Πάξθν. 

Αθνύγνληαη ιαραληάζκαηα θαη θνπδνύληα πνδειάησλ.  

ηε κηα κεξηά, παγθάθη θαη βξάρνο.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (Κνπξαζκέλε) …Γελ αληέρσ άιιν, Γθιόξηα. Γελ έρσ… Γελ κπνξώ άιιε 

γπκλαζηηθή. Γθιόξηαααααα! 

 

Μπαίλεη ε ΓΚΛΟΡΗΑ απ’ ηελ άιιε κεξηά ηεο ζθελήο. Έρεη κηα κηθξή κειαληά ζηελ πιάηε.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Έια, ληώζε ηνλ πόλν, ζύξε ην θνξκί ζνπ πάλσ ζηηο πέηξεο. Να βιαζηήζεη ε 

γόληκή ζνπ θπηηαξίηηδα ζηελ παρηά ιάζπε!  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ηακάηα απηό ην πξάγκα, Γθιόξηα…  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Εήηα έιενο. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Έιενο! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ έρεηο εγσηζκό.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Δγώ δελ έρσ ηίπνηα πηα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Φπζηθά θαη δελ έρεηο: ζνπ έξημα δειεηήξην ζην λεξό. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ε παξαθαιώ, πξέπεη λα κ’ αθνύζεηο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κπάλην κε πνληηθνθάξκαθν, εληνκνθηόλν, εληνκναπσζεηηθό θαη ζεηάθη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δληάμεη, Γθιόξηα! Δληάμεη! Άληε ζην δηάνιν! 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Α, ηη ιεμηιόγην! 

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ ρεηξνλνκεί ελνριεκέλε. 

Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ βγάδεη ην ζαθίδην θαη ην αθήλεη πάλσ ζην παγθάθη. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Άθνπζέ κε θαιά: Γελ ήμεξα όηη είλαη ν γθόκελόο ζνπ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ έλησζα ηίπνηα όηαλ ζαο είδα λα θηιηέζηε. Σν κόλν πνπ αηζζάλζεθα 
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είλαη ιύπε γηα ζέλα, Μαξία-Αληόληα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δίκαζηε πάλσ από δώδεθα ώξεο καδί θη αθόκα δελ μέξεηο ην όλνκά κνπ.  

 

Φηάλεη ε ΜΔΣΔ κε ην πνδήιαην. Κνπβαιάεη κηα ηζάληα θη έλα κηθξό γνπόθκαλ κε 

ηξαγνύδηα ησλ επαγγειηζηώλ.  

 

ΜΕΣΕ: Δπηπ… επηπρώο πνπ ζηακαηήζαηε… Γηαηί ζαο είδα… εθεί θάησ… θαη 

δώζ’ηνπ ηξέμηκν… γηα λα ζαο πξνιάβσ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: βήζε απηό ην ζαηαληθό καξαθέηη, Μέηζε, γηαηί ζα ζνπ ην βάισ ζην… 

 

ΜΕΣΕ: Γθιόξηα! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: …ζην απηί. 

 

ΜΕΣΕ: (Σξαγνπδάεη κε ηε κνπζηθή) (Δδώ κπνξείηε λα βξείηε έλα πξαγκαηηθό 

ηξαγνπδάθη ησλ Δπαγγειηζηώλ από ην you tube! Απηό πνπ παξαζέησ δελ 

ππάξρεη, είλαη θαηά πξνζέγγηζε κεηάθξαζε ηνπ ηζπαληθνύ.)   

“Μόλν ν Υξηζηόο ζα ζε βνεζήζεη  

Μόλν ην θσο ηνπ κπνξεί ηηο ακαξηίεο ζνπ λα μεπιύλεη. 

Αιιεινύηα, ν Ηεζνύο όινπο ηνπο αγαπάεη  

Κη εγώ πκλώ ηε ζετθή ηνπ εηξήλε.” 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (ηακαηάεη ηε γπκλαζηηθή) Σξαγνπδάθηα γηα θαζπζηεξεκέλνπο ζηηο έμη ην 

πξσί. Γακώην κνπ, Μέηζε, ζα βαξέζνπκε θακηά θξίζε Αιηζράηκεξ ή 

Πάξθηλζνλ αλ ζπλερίζεηο κ’ απηό ην πξάγκα! 

 

ΜΕΣΕ: (βήλεη ηε κνπζηθή. ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Πώο είλαη ην ρέξη ζνπ;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καιύηεξα.  

 

ΜΕΣΕ: Υζεο ην βξάδπ παξαιίγν λα ηεο ην βγάιεηο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ήκεξα ζα νινθιεξώζσ ην έξγν.  

 

ΜΕΣΕ: (ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Ζ ζθελή πνπ έγηλε ήηαλ γηα ξεπνξηάδ ζηελ ηειεόξαζε. Ζ 

Γθιόξηα λα ζέιεη λα ζε ζθνηώζεη. Δζύ όπνπ θύγεη θύγεη λα γιηηώζεηο, 

εθείλε λα νπξιηάδεη θαη ην Μαξνύιη λα ηξέρεη… Αιιά ηειηθά, ράξε ζηνλ 

Μεγαινδύλακν, βξέζεθε ε ιύζε. Σν καθξνβηνηηθό καξνύιη δε ζα καο 



57 

μαλαελνριήζεη.  

 

(Ζ ΜΔΣΔ θνηηάδεη πξνο ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) 

 

Ώζηε ινηπόλ ζεο λ’ απηνθηνλήζεηο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (Κνηηάδεη ηε ΓΚΛΟΡΗΑ) Ση; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γακώην κνπ, Μέηζε. Πόζν ηαθη πιένλ, πόζν! 

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Νόκηδα πσο ήζνπλα θίιε…! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ μέξσ πνύ ην έκαζε, αιήζεηα. 

 

ΜΕΣΕ: Δίπα θάηη πνπ δελ έπξεπε…; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  (Πξνζπαζεί λα θύγεη από ηα αξηζηεξά) Απνξώ γηαηί ζε γλώξηζα… 

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θιαίεη. Ζ ΜΔΣΔ ηε ζηακαηάεη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: αλ ηα κνύηξα ζνπ ηα ’θαλεο, βιακκέλε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (Κιακέλε) Ζ πξνδνζία, πάληα ε πξνδνζία. 

 

ΜΕΣΕ: Κάηζε, θάηζε, κελ θάλεηο έηζη. Γελ είκαζηε ερζξνί.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γακώην κνπ, κελ θιαηο… Γε γνπζηάξσ…  

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θιαίεη. 

 

ΜΕΣΕ: ηε δσή όια ζεξαπεύνληαη, εθηόο από ηνλ ζάλαην, Μπεαηξίο. Τπαθνή, 

ππνηαγή θαη πξνζεπρή. Σν μέξεηο όηη νη απηόρεηξεο δελ έρνπλ ζέζε ζηνλ 

νπξαλό; Κιάςε, θαιό θάλεη. Ξεπιέλεη ηηο ακαξηίεο. Ακάξηεζεο ζηε δσή 

ζνπ θαη ηόικεζεο λα παξαθνύζεηο ηνλ λόκν ηνπ Θενύ. Κιάςε θαη 

κεηαλόεζε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γε καο παξαηάο ξε Μέηζε, ό,ηη γνπζηάξεη ζα θάλεη, κόλν λα κελ θιαίεη. 

Μηζώ ηνπο αλζξώπνπο πνπ θιαίλε γηαηί κε θάλνπλ λα θιαίσ. Γελ έγηλε 

θαη θακηά ηξαγσδία.  

(Κιαςνπξίδεη θη εθείλε) 
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Μελ θιαηο, ην θιάκα είλαη γηα ηηο γπλαηθνύιεο. Μηα γπλαίθα δελ πξέπεη πνηέ λα θιαίεη. 

Άζε λα θιαίλε νη άιιεο, όρη εζύ.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ έπξεπε λα είκαη λεθξή! Καη λα κε κε ιππνύληαη νη άιινη!  

 

Ζ ΜΔΣΔ πξνζπαζεί λα ζπγθεληξσζεί. Κιείλεη ηα κάηηα, πξνζεύρεηαη, κηιάεη ζε κηα 

αθαηάιεπηε γιώζζα. Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ ηζάληα ηεο θαη βγάδεη έλα 

ηζηγάξν καξηρνπάλα. Σν αλάβεη, θαπλίδεη θαη ην δίλεη ζηελ ΜΠΔΑΣΡΗ. Ζ ΜΔΣΔ δελ ην 

παίξλεη είδεζε.  

 

ΜΕΣΕ: (Ξαθληθά κηιάεη θαλνληθά) Βξεο ηε κεγάιε δύλακε ηνπ Θενύ. Μελ 

παξαζηξαηείο. Ο ζαηαλάο είλαη ζαλ ηξίγσλν ζηελ θαξδηά, πνπ νη 

αηρκεξέο γσλίεο ηνπ ηελ πιεγώλνπλ θαη ηε βαζαλίδνπλ!  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (Μεηά από κηα θαιή ξνπθεμηά) Σώξα ληώζσ θαιύηεξα. Δπραξηζηώ. 

 

ΜΕΣΕ: Σίπνηα. Ήμεξα όηη ε δύλακή κνπ ζα ζε… (Καηαιαβαίλεη ηη ζπκβαίλεη) 

Γθιόξηα! Ση θάλεηο εθεί;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μηα ηδνπξίηζα, Μέηζε.  

 

ΜΕΣΕ: Ση; Ναξθσηηθά! Φπρνηξόπα! Δκπόξην!  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: πα, κελ ππεξβάιιεηο. 

 

ΜΕΣΕ: Παξάλνκν εκπόξεπκα. Ζ αζηπλνκία. Μπνξεί λα είλαη πίζσ από απηό ην 

δέληξν! Θα καο θιείζνπλ θπιαθή! Πέηα ην απηό! Δμνπδεηέξσζε απηό ην 

όπιν ηνπ ζαηαλά πνπ θαηαζηξέθεη ην πλεύκα ζνπ. Σόζν ρακειά έπεζεο, 

Γθιόξηα; Ναξθσηηθά! Πόζν πην θάησ;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ηγά ξε Μέηζε θη εζύ, ακέζσο “λαξθσηηθά”. Δίπακε. Δίπακε. Λίγν 

ρνξηαξάθη. Καηάινηπα ηνπ παξειζόληνο. Να ζπκεζνύκε ηα παιηά. Άζε 

πνπ είλαη θαη εθαηό ηνηο εθαηό θπζηθό.  

 

ΜΕΣΕ: ηηο έμη ην πξσί! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ηελ αλάγθε ραιαξώλεη. (ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Γε ζε ραιάξσζε;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Νηώζσ θαιύηεξα. Γώζε κνπ ιίγν αθόκα.  
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ΜΕΣΕ: Ο πεηξαζκόο. (Λέεη θάηη ζηα γεξκαληθά) Μελ επηηξέςεηο ζηνλ αηαλά λα ζε 

νδεγήζεη ζηνλ θαηαζηξνθηθό δξόκν ηεο ακαξηίαο. «Απνθεξύμηε ηηο 

θαθέο ζπλήζεηεο», ιέεη ην Δπαγγέιην.  

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θαπλίδεη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζε, άζ’ ηα ςόθηα γηαηί ζε είδα λα ζεθώλεηο ηνλ αγθώλα πάλσ από 

ζαξάληα εθηά θνξέο κεηξεκέλεο.  

   

ΜΕΣΕ: Ζ επαγγειηθή εθθιεζία επηηξέπεη θαλέλα πνηεξάθη θξαζί, θαλέλα πνηάθη, 

θαλέλα ζθελάθη (κε δξακαηηθό ηόλν) αιιά όρη ηε δηαζηξνθή. 

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θαπλίδεη μαλά  

 

 Άζε πνπ είλαη θαη βιαβεξό. θνηώλεη ηα θύηηαξα. Πξνθαιεί ίιηγγν θαη πάλσ απ’ όια: 

είλαη παξάλνκν. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ έρεη ηίπνηα ην θαθό, Μέηζε. 

  

ΜΕΣΕ: (Γξακαηηθά) Μ’ απηά θαη κ’ απηά έρεηο γίλεη έηζη όπσο είζαη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πώο είκαη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πώο είλαη;  

 

ΜΕΣΕ: (Γξακαηηθά) Έηζη! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πώο έηζη;  

 

ΜΕΣΕ: (Γξακαηηθά) “Μηα γπλαίθα απειπηζκέλε ”. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μηα γπλαίθα ηη;  

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ είκαη κηα…  

 

ΜΕΣΕ: (Γξακαηηθά) Ήζειεο λ’ απηνθηνλήζεηο! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ρη όκσο γηα έλαλ κπάθν, Μέηζε, κελ είζαη ραδή. Ζ Μπεαηξίο ην 

ζθέθηεθε γηαηί… Ήηαλ ζην κεηξό ηνπ ζηδεξόδξνκνπ θαη ηόηε ήξζα εγώ. 

Σν ηξέλν ζα έθηαλε από ζηηγκή ζε ζηηγκή θαη… Μόιηο ηελ είδα ην 
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θαηάιαβα. Ήηαλ πξνθαλέο πσο… Ήζειε λα απηνθηνλήζεη γηαηί είλαη 

ρσξηζκέλε... Απηό είλαη όιν… 

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ γειάεη. Ζ ΜΔΣΔ θαη ε ΓΚΛΟΡΗΑ ηελ θνηηάδνπλ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γθιόξηα, όρη, θακία ζρέζε... (Γειάεη) Σν όηη ήζεια λα γίλσ θηκάο είλαη 

άζρεην κε ην δηαδύγην. Ση είλαη απηά πνπ ιεο! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μα… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Άθνπ, ηίπνηα δελ θξαηάεη αηώληα. Κάλεηο δεζκνύο θαη ηνπο μεθάλεηο όηαλ 

ζπλεηδεηνπνηείο όηη πξέπεη λα δήζεηο όιε ζνπ ηε δσή. ιε. ρη 

θνκκαηάθηα.  

(Καπλίδεη μαλά) Σίπνηα δελ θξαηάεη, θαηάιαβέ ην επηηέινπο. Σίπνηα δελ 

θξαηάεη. Σίπνηα. Ούηε θαλ απηό.  

(Σν πεηάεη) 

ηαλ θάπνηνο πάεη λα απηνθηνλήζεη δε ζθέθηεηαη απηό. θέθηεηαη άιια 

πξάγκαηα. Βιέπεηο ηε δσή ζνπ ζε κηα θισζηή. Βιέπεηο όια ηα ρξόληα 

πνπ έδεζεο, θαη δε βιέπεηο ηίπνηα. Γε βιέπεηο ηίπνηα όκνξθν. Σξηάληα 

δύν ρξόληα θαη ηίπνηα. Σίπνηα. Πνηέ δε ζθέθηεζαη όηη ζα απηνθηνλήζεηο 

κέρξη πνπ μαθληθά, ην βιέπεηο κπξνζηά ζνπ ζαλ κηα πηζαλόηεηα. 

 

ΜΕΣΕ: (Σελ πιεζηάδεη, κε εηιηθξίλεηα) Μα… Γηαηί ζθέθηεθεο θάηη ηόζν θξηθηό; 

 

Παύζε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ννκίδσ πσο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αρά; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πσο… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ναη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ… 

 

ΜΕΣΕ: Πεο. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μηα… 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Αρά… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μκκκκ… 

 

Παύζε. 

 

ΜΕΣΕ: (Ξεζπάεη) Μκκκ…! Ση ζθαηά; (Σελ θνηηάδνπλ) Θεέ κνπ ζπγρώξα κε, αιιά κε 

ηξώεη ε πεξηέξγεηα. Ση; Ση; Πεο, ηη! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ίζσο ν ιόγνο, δειαδή, έλαο απ’ ηνπο ιόγνπο ήηαλ… Ήηαλ κηα γπλαίθα. 

Αθξηβώο. Μηα γπλαίθα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Α θαιά, κε κνπ πεηο όηη είζαη ηδηβηηδηινύ! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σδηβηηδηινύ; (πλεηδεηνπνηεί) ρη, θακία ζρέζε. 

 

ΜΕΣΕ: Ο πξώελ άληξαο ζνπ είρε γθόκελα; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ο “πξώελ” κνπ δελ έρεη θακία ζρέζε. Μηιάσ γηα κηα γπλαίθα. Πξέπεη λα 

ήηαλ γύξσ ζηα είθνζη πέληε, ηελ είδα ζηνλ ζηαζκό ηνπ Μεηξό. Ήηαλ 

ληπκέλε πνιύ επίζεκα, πνιύ θνκςά. Ήηαλ ηόζν όκνξθε. Έπεζε πάλσ 

κνπ. Βηαδόηαλ. Κξαηνύζε έλαλ ραξηνθύιαθα, θνηηνύζε ην ξνιόη θαη… 

βηαδόηαλ. Απηό είλαη όιν. Σόηε θνίηαμα ηνλ εαπηό κνπ  θαη θαηάιαβα όηη 

ε γπλαίθα απηή ήηαλ ε γπλαίθα πνπ ήζεια λα είκαη. Μηα γπλαίθα 

βηαζηηθή.  

 

ΜΕΣΕ: Μηα γπλαίθα βηαζηηθή; Πνηνο ηξέρεη;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (θαηαιαβαίλεη ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Καη δελ είζαη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Παληξεύηεθα κηθξή, παξά ηε ζέιεζε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, αθόκα θαη ηε 

δηθή κνπ. Γελ ήμεξαλ γηα ηελ εγθπκνζύλε κνπ. 

 

ΜΕΣΕ: Έρεηο παηδί; Θαύκα! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ναη, ζαύκα, ην ζαύκα απηό όκσο θξύβεη θη έλα δξάκα, Μέηζε. Δγώ ηόηε 

αλαγθάζηεθα λα παξαηήζσ ην παλεπηζηήκην. Καη ηα ζρέδηα. Δγώ, πνπ 

νλεηξεπόκνπλ έλα γξαθείν θαη κία γξακκαηέα, έπξεπε λα ζπκβηβαζηώ κε 

ηελ ηδέα όηη ζα ην βιέπσ λα θάλεη ηα πξώηα ηνπ βήκαηα θαη ζα ηνπ 

αιιάδσ ηα ξνπραιάθηα γηα πξώηε θνξά θαη ζα δσ ην θάζε δεπηεξόιεπην 
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ζαλ λα είλαη κηα ώξα.   

 

ΜΕΣΕ: Απηό είλαη ζαπκάζην. Έλα παηδί, ν Θεόο λα ην έρεη θαιά. Ο Υξηζηόο είλαη 

αγάπε. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ο Υξηζηόο είλαη κηα καιαθία, Μέηζε. Γελ αθνύο ηη ζνπ ιέεη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σν παηδί κεγάισζε, κνπ ’θαγε όιεο κνπ ηηο νηθνλνκίεο, ηελ ώξα πνπ 

εγώ… Δγώ, ινηπόλ, έθαλα καζήκαηα θαη θνηκόκνπλα κε ηνλ άληξα κνπ. 

Ενύζα γηα ηα ζηλεκά ην ζαββαηνθύξηαθν, ηνπο ιίγνπο θίινπο, ηηο νδεγίεο 

ηη λα θηηάμσ γηα βξαδηλό, όια απηά ηα ηίπνηα. Έραζα ηα ρξόληα κνπ 

βιέπνληαο ηειεόξαζε. Σόηε, είδα απηή ηε γπλαίθα. Σε θαληάζηεθα κε 

επζύλεο, κε έλα κεγάιν γξαθείν, κε κηα αηδέληα γεκάηε επαθέο θαη 

ξαληεβνύ θαη δήιεςα. Γηαηί απηή είλαη έηζη θη εγώ είκαη απιώο έλα 

μππλεηήξη πνπ ρηππάεη ηελ ίδηα ώξα θη έλα ηειέθσλν θιεηζηό πνπ δε 

ρηππάεη.   

 

        (ηελ ΓΚΛΟΡΗΑ) 

 

        Γελ έρεηο άιιν απ’ απηό; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Φπζηθά θαη έρσ. Πάληα εηνηκνπόιεκε. (Ζ ΜΔΣΔ ηε βιέπεη) Έρσ θάλεη 

πξνζθνπίλα. 

 

Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ ηεο δίλεη άιιν ηζηγάξν.  

 

ΜΕΣΕ: Πνιύ αξγά ην θαηαιάβακε πσο δελ είκαζηε πηα 18. Δίζαη ξνκαληηθή θαη 

νλεηξεύεζαη πσο όια ζα είλαη όκνξθα, αθόκα θη όηαλ πεξλνύλ ηα ρξόληα, 

λνκίδεηο πσο ζα ζνπ δνζεί ε επθαηξία γηα ην σξαίν. Μεηά όκσο, 

αλαθαιύπηεηο όηη ε δσή δελ είλαη έηζη.  

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γηαηί ρσξίζαηε; 

 

ΜΕΣΕ: Σελ παξάηεζε γηα άιιε.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ρη, δε κε παξάηεζε. Δγώ ηνλ παξάηεζα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση; 

 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Σνλ παξάηεζα. Σνλ εγθαηέιεηςα. Έθπγα. (Μέλνπλ λα ηελ θνηηάλε) Απηό 

όκσο δελ έρεη ζεκαζία. 
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ΜΕΣΕ: Γελ έρεη ζεκαζία. Φπζηθά έρεη ζεκαζία! Γηαηί ηνλ παξάηεζεο; 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ:  Γε λνκίδσ πσο ζέιεηε λα μέξεηε. 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Αλ δε καο πεηο, ε Μέηζε ζα θόςεη ηνλ ιαηκό ηεο.  
 
ΜΕΣΕ: Θα ζε βνεζήζνπκε, ζα ζε βνεζήζνπκε λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα νη ζθέςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα απ’ ηα βάζε πνπ ηα έρεηο θαηαρσληάζεη… 

 

Ζ ΜΔΣΔ βγάδεη έλα κπνπθαιάθη ιηθέξ. 

 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Κνηηάμηε ηε ηελ θπξία! 
 
ΜΕΣΕ: Λίγν θαύζηκν, γηα λα ζπλερίζεη… 
  
ΓΚΛΟΡΙΑ: Τπνηίζεηαη πσο είλαη ακαξηία. 
 
ΜΕΣΕ: (Πίλεη) Ο ζαηαλάο είλαη ζηε δηαζηξνθή, όρη ζην ιηθέξ. Ακαξηία είλαη λα 

κεζύζεηο, όρη όκσο λα πηεηο… όρη λα πηεηο… 
 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θαηεβάδεη κηα κεγάιε γνπιηά.  

Ζ ΜΔΣΔ ηεο παίξλεη ην κπνπθάιη. 

 
ΜΠΕΑΣΡΙ: ζν ήκνπλ παληξεκέλε, έβιεπα θαη γλώξηδα σξαίνπο αλζξώπνπο, άληξεο 

πνπ κνπ αξέζαλε. Έβιεπα ηηο θίιεο κνπ, ζηελ ίδηα ειηθία κ’ εκέλα, 
κάζαηλα ηη θάλαλε θαη μαθληθά ζπλεηδεηνπνίεζα όηη ππήξρε κηα 
νιόθιεξε δσή πνπ εγώ δελ είρα γλσξίζεη. Καη ηόηε άξρηζα λα ζθέθηνκαη 
όζα ήζεια λα θάλσ αιιά πηα δελ κπνξνύζα.  Καη έλησζα ελνρέο. Κη 
απηόο… Απηόο άιιαμε. Γελ είρε ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά· δελ 
θνπβεληηάδακε, δε κνπ κηινύζε γηα όλεηξα. Καη κεηά όια απηά ηα κηθξά 
πξαγκαηάθηα πνπ ζηακαηνύλ λα θάλνπλ· δε ζνπ αλνίγνπλ πηα ηελ πόξηα 
νύηε ζνπ ηξαβάλε ηελ θαξέθια, δε ζε πάλε ζηλεκά, δε ζε βγάδνπλ γηα 
θαγεηό, δε ζέινπλ λα μνδέςνπλ ιεθηά, δε ζνπ γξάθνπλ πνηήκαηα θαη ην 
πάζνο γίλεηαη ζπλήζεηα. 
  

ΜΕΣΕ: Πνηέ δελ είλαη όπσο πξηλ ηνλ γάκν.  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ κεγάισζα ζηα πνύπνπια. Από κηθξή, ήκνπλα ζεκαληηθή, είρα όιε 

ηελ αγάπε θαη ηε θξνληίδα. Καλείο πνηέ δε κνπ είπε όηη ζα θαηέιεγα κηα 
δεπηεξάληδα.    

 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Ούηε εκέλα. 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηό, εθείλνο έγηλε πεξίεξγνο. Μαληαθόο. Σν 
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κόλν πνπ ηνλ απαζρνινύζε ζηε δσή ήηαλ λα είλαη ζηεγλό ην κπάλην. Κη 
έηζη ηνλ παξάηεζα. Ξύπλεζα έλα πξσί, άλνημα ηηο βξύζεο, πήξα ην παηδί 
θαη ηνλ παξάηεζα κόλν ηνπ, κε ην κπάλην πιεκκπξηζκέλν ζην λεξό. 

 
ΜΕΣΕ: (Πίλεη) ηελ Ηαπσλία όηαλ ληώζεηο πσο ζεο λα απηνθηνλήζεηο ζε 

ζπκβνπιεύνπλ λα θνηηαρηείο ζηνλ θαζξέθηε.  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Σν έθαλα. 
 
ΜΕΣΕ: Καη δελ είδεο ηελ όςε ηνπ Υξηζηνύ; 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: ρη, είδα κηα γπλαίθα πνπ ζέιεη λα αηζζαλζεί.  
 
ΜΕΣΕ: (Τπεθθεύγεη) Σν λα κελ αηζζάλεζαη δελ είλαη θαη ηόζν θαθό. 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: (ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) ην ζπίηη ηνπ θξεκαζκέλνπ δε κηιάλε γηα ζθνηλί. 
  
ΜΕΣΕ: Σν θάλνπκε νιόθιεξν ζέκα επεηδή ζέινπκε λα αηζζαλζνύκε. Αιιά: ηη 

αθξηβώο λα αηζζαλζνύκε; Σελ εδνλή; Σν ζεμ; Απηό κόλν; (Γπλαηά) Απηό 
κόλν; Σν λα ζθέθηεζαη ζπλέρεηα ην ζεμ είλαη ακαξηία, ζεκάδη ηνπ 
ζαηαλά.    

 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ δε κίιεζα γηα ζεμ. 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Ξέξεηο, ε Μέηζε ηα ζπλδέεη όια κε ηελ πεζκέλε ηεο ιίκπηλην.  
 
ΜΕΣΕ: Γθιόξηα! 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Οθζαικόο αληί νθζαικνύ, κάγηζζα. 
 
ΜΕΣΕ: Ούηε έλα κπζηηθό δελ κπνξείο λα θξαηήζεηο.  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Από ηώξα; Με κνπ πεηο όηη έρεηο ήδε…; Γελ είζαη θαη ηόζν κεγάιε, 

Μέηζε. Ή κήπσο είζαη;  
 
ΜΕΣΕ: Δίκαη ρήξα. Πάλε πέληε ρξόληα πνπ δελ έρσ αλάγθε άιινλ ζύδπγν πέξα από 

ηνλ Υξηζηό.  
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Άθνπ, Μέηζε. Θεο ηε ζπκβνπιή κνπ; Βξεο έλαλ εηθνζάξε. Καλέλαλ 

ξνδόζηαπξν κνπζνπικάλν από ηελ Κνινκβία πνπ ζνπ αξέζεη θαη πνπ 
πάεη κε ηα λεξά ζνπ. Καη θάλε παηρλίδη. Κξαηάεη πην ιίγν, αιιά ην 
απνιακβάλεηο πεξηζζόηεξν.  

 
Ζ ΜΔΣΔ αξρίδεη λα ζπγθεληξώλεηαη. 
 
ΜΕΣΕ: (νβαξή) Μόλν πνπ ηηο βιέπεηο θαηαιαβαίλεηο πσο έρνπλ κέζα ηνπο ηνλ 
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δαίκνλα ηεο αθνιαζίαο! 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Σνλ δαίκνλα ηεο πνηαο; 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Αρ, ηη απαίζην πνπ αθνύγεηαη! 
  
ΜΕΣΕ: (Λέεη θάηη ζε κηα επηλνεκέλε γιώζζα) Ζ αθνιαζία.  
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: ηε γιώζζα καο, παηδάθη κνπ. 
 
Ζ ΜΔΣΔ ιέεη δηάθνξα ζε άιιε επηλνεκέλε γιώζζα. 

 
αλ μόξθη αθνύζηεθε απηό. 

 
ΜΕΣΕ: ηαλ δηαινγίδνκαη κε ηνλ Θεό κηιάσ κηα γιώζζα πνπ νύηε εγώ ε ίδηα δελ 

αλαγλσξίδσ. Μηιάσ καδί Σνπ, δηαινγίδνκαη καδί Σνπ, πξνθέξσ θάπνηεο 
ηεξέο ιέμεηο πνπ δελ θαηαιαβαίλσ.  

 
Λέεη θάηη ζε κηα άιιε γιώζζα πνιύ θαθόερε.  
 
ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζε, κελ ηα θάλεηο απηά ηα πξάγκαηα γηαηί ηξνκάδσ. 
 
ΜΕΣΕ: (ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Μπεαηξίο: έρεηο κέζα ζνπ ηνλ δαίκνλα!  

 

Λέεη θάηη ζε κηα πεξίεξγε γιώζζα. ε έθζηαζε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Με κε θνηηάο έηζη. 

 

ΜΕΣΕ: (ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Εεηο κ’ απηόλ ηνλ δαίκνλα πνπ ζνπ ηξώεη ην… 

 

Λέεη θάηη ζε άιιε γιώζζα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ έρσ θαλέλαλ δαίκνλα κέζα κνπ πνπ κνπ ηξώεη ην…! (κηκείηαη απηό 

πνπ είπε ε ΜΔΣΔ). Γελ έρσ! Ση πάεη λα πεη αθνιαζία;  

 

ΜΕΣΕ: Λαγλεία. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Α. Απηό.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ξέξεηο ηη είλαη ε ιαγλεία;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Φπζηθά. Γελ είκαη ειίζηα. (ηε ΓΚΛΟΡΗΑ) Ση είλαη; 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Λαγλεία είλαη όηαλ θάπνηνο… ε… μέξεηο κσξέ… Γειαδή, όηαλ θάπνηνο… 

ε… ηα αεξνπιάλα… Πεο ην, ξε Μέηζε.  

 

ΜΕΣΕ: Λαγλεία είλαη ν ζαξθηθόο πόζνο!  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Α! Απηό!   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δπηπρώο!  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ ηξόκαμα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Νόκηδα πσο είρε ζρέζε κε ηε Λαπσλία!  

 

ΜΕΣΕ: Ο δαίκνλαο ηεο ιαγλείαο ζ’ έρεη παγηδέςεη ζηα πινθάκηα ηνπ θη όζν δελ 

κπνξείο λα μεθύγεηο, δε ζα βξεηο ηελ επηπρία! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σν είρα θαηαιάβεη.  

 

ΜΕΣΕ: Γηα ηνλ δαίκνλα;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ρη, γηα ηε δπζηπρία. Κη εζύ πνύ ηα μέξεηο όια απηά;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίλαη ζακαξείηηζζα ζρνιαζηηθή ζηβεηηαλή ηλδνπίζηξηα.    

 

ΜΕΣΕ: Έρσ ζηελή επαθή κε ην πλεύκα θαη ηηο ςπρέο. Αθόκα θαη κε ηνλ ζάλαην. 

Φαληάζνπ όηη μέξσ πόηε πεζαίλεη θάπνηνο, αθόκα θη αλ δελ ηνλ βιέπσ ή 

θακηά θνξά αθόκα θη αλ δελ ηνλ μέξσ. Δπηθνηλσλνύλ καδί κνπ κε 

άπεηξνπο ηξόπνπο: έθζηαζε, ρηππήκαηα, ςίζπξνπο, ηζηκπηέο, καληαιάθηα, 

θσηνγξαθίεο… Βιέπσ ηε θάηζα ελόο λεθξνύ θαη μέξσ πνηνο είλαη, πώο 

ιέγεηαη θαη πώο πέζαλε.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ζ Μέηζε ζα κπνξνύζε λα θαλεί πνιύ ρξήζηκε ζην λεθξνηνκείν. Δθεί 

όινη ζάβνπλ ιάζνο λεθξό.  

 

Ξαθληθά, ε ΜΔΣΔ πιεζηάδεη ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ. Σελ πηάλεη απ’ ηνπο ώκνπο.  

 

ΜΕΣΕ: Έια εδώ...! (Γξακαηηθά) Έρεηο κέζα ζνπ έλα θαθό πλεύκα…!  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μα θαιά, ζηνπο επαγγειηζηέο αλήθεηο ή ζηνπο πλεπκαηηζηέο;  
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ΜΕΣΕ: (Γξακαηηθά) ,ηη ζρεηίδεηαη κε ην πλεύκα είλαη θνηλό γηα όινπο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ ηελ πηάλεηο από πνπζελά. Έρεη κηα θξάζε γηα ην θαζεηί.  

  

ΜΕΣΕ: Σα θαθά πλεύκαηα πάλε εθεί πνπ κπνξνύλ λα ρνξηάζνπλ ηε δηαζηξνθή ηνπο. 

Σα πλεύκαηα νζθξαίλνληαη ηηο πιεγέο ηεο ςπρήο, όπσο νη κύγεο 

νζθξαίλνληαη ηηο πιεγέο ηνπ ζώκαηνο! Κη εκέλα κ’ έζηεηιε ν Κύξηνο γηα 

λα ζε γηαηξέςσ! Δίζαη έηνηκε;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καιά, ηελ έβαςεο Αγθνύζηα, ζα ζε εγρεηξήζεη.  

 

ΜΕΣΕ: Όζν πην γξήγνξα... 

 

Λέεη θάηη ζηελ πεξίεξγε γιώζζα ηεο.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηό ζεκαίλεη “θαιύηεξα”.  

 

ΜΕΣΕ: Πξέπεη λα θαζαξίδνπκε ηηο αθαζαξζίεο ηνπ πλεύκαηνο όπσο ηηο θαζαξίδνπκε 

ζην ζώκα! Γηα λα ηηο απνκαθξύλνπκε όκσο δελ αξθεί λα ην δεηήζνπκε, 

πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε εθείλν πνπ ηηο πξνζειθύεη! (Γπλαηά, 

δξακαηηθά) Δίζαη έηνηκε λα ην θάλεηο; Έρεηο πίζηε κέζα ζνπ; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ννκίδσ… λνκίδσ… πσο… 

 

ΜΕΣΕ: Σέιεηα. 

 

Αξρίδεη λα πξνζεύρεηαη ζηε γιώζζα ηεο. Μεηά κηιάεη θαλνληθά.  

  

(Γπλαηά, κπζηηθηζηηθά) “Ηθεηεεεεεεύνπκε ηνλ θύξην ηνλ κεγαινδύλακν 

θαη παληνδύλακν λα καο ζηείιεη θαιά πλεύκαηα γηα λα καο βνεζήζνπλ 

θαη λα απνκαθξύλεη ηα πλεύκαηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα καο παξαζύξνπλ 

ζην ιάααααζνο θαη λα καο θσηίζεη ηνλ δξόκν γηα λα μερσξίζνπκε ηελ 

αιήζεηα απ’ ην ςέεεεεκα.” 

 

Κάλεη κηα απόηνκε θίλεζε. Μηιάεη άιιε γιώζζα. Αξρίδεη ε έθζηαζε.  

 

Γαίκνλα ηεο ιαγλείαο πνπ ζηνηρεηώλεηο απηό ην ζώκα, Δ ΓΗΑΣΑΕΧ 

ΝΑ ΒΓΔΗ ΔΞΧ! Βγεο!  
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Κάλεη άιιε θίλεζε.  

 

Καιά πλεύκαηα, ζαο ηθεηεύσ λα βνεζήζεηε απηήλ εδώ ηε ζλεηή, ηελ 

Αλαζηαζία… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μπεαηξίο! 

 

ΜΕΣΕ: Σν ίδην θάλεη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Αλ ηα πλεύκαηα δελ μέξνπλ ην όλνκά κνπ, ζην ηέινο ζα βνεζήζνπλ 

θακηά άιιε!  

 

ΜΕΣΕ: Δθείλα μέξνπλ ήδε πνηα είζαη εζύ! Σώξα πεο:  

 

Ζ ΜΔΣΔ πξνζεύρεηαη ζε θάπνηα κπζηηθή γιώζζα. Ξαθληθά, αξρίδεη λα κηιάεη θαλνληθά. 

 

“Θεέ κνπ παληνδύλακε, θάλσ δέεζε ζην όλνκά ζνπ λα θύγνπλ καθξηά κνπ ηα θαθά 

πλεύκαηα” Δπαλάιαβε. (Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ επαλαιακβάλεη.) “...θαη ηα θαιά 

λα κε ζσξαθίζνπλ ελαληίνλ ηνπο”. Δπαλάιαβε. (Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ 

επαλαιακβάλεη. Σώξα, ε ΜΔΣΔ ιπζζαζκέλε) “Καθνπνηά πλεύκαηα πνπ 

άζρεκεο ζθέςεηο εκπλέεηε, πλεύκαηα πνπ κε βξώκηθα θόιπα θαη κε 

ςεύδε εμαπαηάηε ηα θαιά· πλεύκαηα πνπ πεξηπαίδεηε θη εθκεηαιιεύεζηε 

ηελ θαινπηζηία ηνπο, ζαο απνθεξύζζσ κε όιε κνπ ηελ ςπρή θαη θιείλσ 

ηα απηηά κνπ ζηα θειεύζκαηά ζαο!”  

 

Ζ ΜΔΣΔ θάλεη ήρνπο αζηξαπώλ κε ην ζηόκα. Ξαθληθά ηξέρεη δίπια ζηελ ΜΠΔΑΣΡΗ 

θαη δείρλεη θάηη, ηξνκνθξαηεκέλε. 

 

Βγήθε! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνηνο; 

 

ΜΕΣΕ: Σν πλεύκα ηεο ιαγλείαο! (ην δείρλεη, ζαλ λα είλαη θάπνηα αόξαηε νληόηεηα πνπ 

ηξηγπξλάεη εθεί γύξσ) Δθεί είλαη, ηξέμηε, είλαη πίζσ κνπ, κε θαηαδηώθεη, 

ηώξα ζέιεη λα ζηνηρεηώζεη εκέλα! Φύγε! Παξάζηην! (Λέεη θάηη ζηε 

γιώζζα ηεο) Γξόκν! 

 

Βιέπνπκε ην “πλεύκα” πνπ θαηαδηώθεη ηε ΜΔΣΔ ελώ εθείλε πξνζπαζεί λα δηαθύγεη. 

Σόηε ην “πλεύκα” εηζρσξεί ζηε ΜΔΣΔ κέζα από ηνλ θόιπν ηεο. Ζ ΜΔΣΔ βγάδεη κηα 

θξαπγή θαη θνηηάδεη ην θνηλό.   
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ΜΕΣΕ: Μπήθε κέζα κνπ, Θεέ κνπ! Πξνζηάηεπζέ κε! 

 

Ζ ΜΔΣΔ αξρίδεη λα παζπαηεύεη ην θνξκί ηεο πνιύ αηζζεζηαθά, ζαλ λα ηεο ην έθαλε 

θάπνηνο άιινο. Ζ ΜΔΣΔ βγάδεη βνγθεηά πνπ ζπκίδνπλ θάηη αλάκεζα ζε πξνζπνηνύκελν 

πόλν θαη πξαγκαηηθή εδνλή. Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θαη ε ΓΚΛΟΡΗΑ ηελ θνηηάδνπλ· δελ μέξνπλ ηη 

λα θάλνπλ.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση θάλνπκε; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δγώ ιέσ ηίπνηα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μα ππνθέξεη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δγώ λνκίδσ πσο ην απνιακβάλεη. 

 

Ζ ΜΔΣΔ αγθνκαρά. Βάδεη ηα ρέξηα αλάκεζα ζηα ζθέιηα ηεο.  

 

ΜΕΣΕ: Πλεύκα ηεο αθνιαζίαο, βγεο απ’ ην θνξκί κνπ Αρ! Αρ! Αρ!   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Να πάξσ ηελ ππξνζβεζηηθή; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Να ηα βάιεη κε ην πλεύκα; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Έλαλ εμνξθηζηή κήπσο; Δίρα δεη κηα ηαηλία πνπ… 

 

Ζ ΜΔΣΔ θηάλεη ηόηε ζ’ έλαλ απίζηεπην θαη κπζηηθηζηηθό νξγαζκό. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (ηε ΜΔΣΔ) Φηάλεη, πλεύκα, θηάλεη. Δζείο πνηέ δε δηαξθείηε ηόζν. Βγεο 

από ’θεί, πλεύκα, θύγε ακέζσο, άζ’ ηελ ήζπρε, έγηλε ό,ηη έπξεπε λα γίλεη. 

Πήγαηλε λα πιπζείο, πλεύκα, άλαςε έλα ηζηγάξν θαη άλνημε ηελ 

ηειεόξαζε.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: πλέξρεηαη. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηό ην πλεύκα είρε θαιό ρέξη. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απηό ην πλεύκα δελ ήηαλ κέζα κνπ. Ση θξίκα!  

 

ΜΕΣΕ: (Ξαθληθά αλαθηά ηα ινγηθά ηεο. Δμαληιεκέλε) Έθπγε. 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Θα ήζεια λα ην γλσξίζσ.  

 

ΜΕΣΕ: Μελ παίδεηο κ’ απηά ηα πξάγκαηα, Γθιόξηα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σνπ δήηεζεο ην ηειέθσλό ηνπ; Ση ζα θάλεη αύξην; Έρεη αδεξθό απηό ην 

πλεύκα;  

 

ΜΕΣΕ: (ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Πώο ληώζεηο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ; (Σελ θνηηάδεη) Δγώ… Γειαδή, ε… Δγώ, ηα ίδηα. 

 

ΜΕΣΕ: (Δλνριεκέλε) Σα ίδηα; Ση ζεκαίλεη… Απειεπζεξώζεθεο. Έθπγε ν δαίκνλαο 

από κέζα ζνπ. Γε ληώζεηο δηαθνξεηηθά; Γε ληώζεηο ηηο πεηαινύδεο πνπ 

πεηάλε, ηα θιαδηά ησλ δέληξσλ, ηνλ ήρν απ’ ηα βήκαηα ησλ κπξκεγθηώλ; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (Κνηηάδεη θάησ) Δ, λνκίδσ πσο ηα βήκαηα ησλ κπξκεγθηώλ… όρη. (Μεηά 

από κηα ζύληνκε παύζε) Λππάκαη. 

 

(Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ βγάδεη αθόκα ιίγε καξηρνπάλα) 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απέηπρεο,  γξηά κάγηζζα.   

  

ΜΕΣΕ: (Δμνξγηζκέλε) Δζύ θηαηο θη απηό ην θαηαξακέλν ρόξην! Γθιόξηα: έθαλεο 

παξεκβνιέο, εζύ θηαηο…  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Με κνπ ιεο καιαθίεο, εζύ ραξηεληηδόζνπλα κε ηνλ δαίκνλα, όρη εγώ.  

  

ΜΕΣΕ: Δίζαη ζάπηα θαη θαθηαζκέλε!  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μα εγώ ηη έθαλα; 

 

ΜΕΣΕ: θάζε, δηαβνινγπλαίθα! 

 

Ζ ΜΔΣΔ πξνζπαζεί λα ηεο πάξεη ηε καξηρνπάλα. Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ δελ ηελ αθήλεη. Ζ 

ΜΔΣΔ ηε ρηππάεη ιπζζαζκέλα. Αξπάδνληαη απ’ ηα καιιηά. Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ πξνζπαζεί λα 

ηηο ρσξίζεη. Μέζα ζην ζπξσμίδη, πέθηεη ην κπνπθάιη κε ην ιηθέξ θάησ.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση ζ’ έπηαζε; 
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Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ θαηαθέξλεη λα ηηο ρσξίζεη. Ζ ΜΔΣΔ μεζπάεη ζε θιάκαηα.  

 

ΜΕΣΕ: πγγλώκε… ζπγγλώκε… θηιελάδα… Γθιόξηα… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση ηελ έπηαζε; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ ηεο αξέζεη λα ράλεη, είλαη πνιύ εγσίζηξηα. Γελ θαηαιαβαίλσ πώο ζε 

δέρζεθαλ ζηνπο καζόλνπο.  

 

ΜΕΣΕ: Δπαγγειηζηέο! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σν ίδην είλαη! 

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ καδεύεη ην κπνπθάιη θαη ην πξνζθέξεη ζηε ΜΔΣΔ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Υαιάξσζε ιίγν, πηεο… 

 

Ζ ΜΔΣΔ πίλεη κηα κεγάιε γνπιηά.  

 

Πηεο, ραιάξσζε θη άιιν. 

 

Ζ ΜΔΣΔ πίλεη κηα κεγάιε γνπιηά.  

 

Πηεο, ραιάξσζε θη άιιν. 

 

Ζ ΜΔΣΔ πίλεη κηα κεγάιε γνπιηά.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Λίγν λα ραιαξώζεη αθόκα ζα κεζύζεη! 

 

ΜΕΣΕ: Μνπ αμίδεη. Πεο κνπ ό,ηη ζεο. Αιιά πξέπεη λα κε ζπγρσξέζεηο, θηιελάδα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζε, ζε παξαθαιώ! 

 

ΜΕΣΕ: (Πίλεη) Υσξίο ηε ζπγγλώκε ζνπ δε ζα μαλαβξώ πνηέ ηελ επηπρία… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αλ ζ’ έβιεπε ν παπάο λα πίλεηο ιηθέξ πξηλ ηηο εθηά ην πξσί… 

 

ΜΕΣΕ: (Γνλαηηζηή) Βξίζε κε, αλ ζεο. Μαζηίγσζέ κε ζηελ πιάηε, αλ ζε επραξηζηεί. 

Μάησζέ κε, θιώηζα κε, δάγθσζέ κε, θαηεγόξεζέ κε, ζθνύπηζε κε ηα 

κνύηξα κνπ ην πάησκα, αιιά ζπγρώξα κε… ε παξαθαιώ… 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Αλ ζθνπόο ζνπ είλαη λα ζε ζηαπξώζσ θαη λα ζνπ βάισ αγθάζηλν ζηεθάλη 

ηελ πάηεζεο γηαηί δε βιέπσ ηειεόξαζε ηε Μεγάιε Δβδνκάδα.  

 

ΜΕΣΕ: πγρώξεζε! Εεηάσ ζπγρώξεζε!  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ζξέκεζε. Γε κε ρηύπεζεο πνιύ. Έρσ θάεη ηόζα ραζηνύθηα ηειεπηαία, πνπ 

έλα πάλσ έλα θάησ… 

  

ΜΕΣΕ: πγρώξεζε ή ζάλαηνο! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: πγρώξα ηελ επηηέινπο, Γθιόξηα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δληάμεη! ε ζπγρσξώ. Ήρνη από θακπάλεο θαη θσλή εμ νπξαλνύ. Νηαλ! 

Νηαλ!  

 

ΜΕΣΕ: ΟΥΗ! Αιεζηλή ζπγρώξεζε. 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση ζεο; πγρσξνράξηη;   

 

ΜΕΣΕ: Βάιε ην ρέξη ζνπ ζην κέησπό κνπ. 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζε, ην θεθάιη ζνπ έρεη κέζα ό,ηη έρεη ν θώινο κνπ.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Κάλε ό,ηη ζνπ ιέεη. 

 

Σν θάλεη. 

 

ΜΕΣΕ: Σώξα πεο: “νπ ζπγρσξώ όιεο ηηο πξνζβνιέο ζνπ”.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηό. ιεο ηηο πξνζβνιέο ζνπ. 

 

ΜΕΣΕ: “νπ ζπγρσξώ”.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: νπ ζπγρσξώ. 

 

ΜΕΣΕ: (εθώλεηαη) Αιήζεηα; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ξέρλα ην, παηδάθη κνπ… είζαη εθλεπξηζκέλε. Καη νη ηξεηο ην ’ρνπκε ράζεη 

ηειείσο. 
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ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη νη ηξεηο ρσξίο νμπγόλν.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καζεκηά παίξλεη ηε ζθπηάιε.  

 

ΜΕΣΕ: Δθεί πνπ ε άιιε εηηήζεθε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση όκνξθν απηό, Μέηζε.  

   

ΜΕΣΕ: (Ξαλαπίλεη)  Ναη, όκνξθν. Αιιά πξέπεη λα εξεκήζσ. (Πίλεη) Ήξεκα… (Πίλεη) 

Πέξαζαλ όια. Ναη, λαη… Ήξεκα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίλαη θαηξόο ηώξα πνπ δελ πάεη ζηνπο Αλώλπκνπο Ήξεκνπο. 

 

ΜΕΣΕ: (Πίλεη κηα ηειεπηαία γνπιηά) Ξέξεηε, ε αιήζεηα είλαη πσο εγώ, θνξίηζηα, 

ηειεπηαία. Δγώ… Έρσ εηηεζεί… ηελ ειηθία κνπ θαη όηαλ ζηακαηάο 

λα… Γε ζε θνηηάδεη πηα θαλείο. Σα γελέζιηα έξρνληαη θαη θεύγνπλ ζηε 

ζεηξά. Δίκαη κηα γξηά επαγγειίζηξηα. Καη όηαλ πάσ ζηηο ιεηηνπξγίεο, 

πηζηεύσ ιηγόηεξν. Εεηάσ απ’ ηνλ Θεό λα κνπ δείμεη ηνλ δξόκν, αιιά ην 

κόλν πνπ βξίζθσ είλαη ε ίδηα κνλαμηά, απ’ ην ίδην πεδνδξόκην, (Πίλεη) 

πξνο ηνλ ίδην πξννξηζκό. 

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μέηζε, έρεηο ηε δύλακή ζνπ.  

 

ΜΕΣΕ: Αο γειάζσ! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ηαλ έθαλεο ηνλ εμνξθηζκό, εγώ έλησζα θάηη, πξαγκαηηθά. 

 

ΜΕΣΕ: Με ιεο ςέκαηα. ’ επραξηζηώ πνπ πξνζπαζείο λα κε θάλεηο λα ληώζσ 

θαιύηεξα. Αιιά κε ιεο ςέκαηα. Μελ ην θάλεηο. Γελ έρσ θακηά δύλακε. 

Γελ έρσ… (εθώλεηαη) Παιηά… Παιηά είρα. Αιιά παιηά ήηαλ αιιηώο. 

Κάπνηε ήκνπλα παξζέλα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Απηό δελ είλαη θαη ηίπνηα ην ηδηαίηεξν.  

 

ΜΕΣΕ: Δλλνώ πσο ήκνπλ κηα Άγηα Παξζέλνο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Χξαία: ε Οζία Μέηζε, θάξνο γηα ηηο Υσξηζκέλεο, γηα ηηο Δπαγγειίζηξηεο 

θαη γηα ηηο Υνξηνθάγνπο.   
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ΜΕΣΕ: Ζ κάλα κνπ ήηαλ πηζηή. Κνηκόκνπλα κε πξνζεπρέο θαη θεξηά γύξσ κνπ. Μηα 

κέξα, ε αδεξθνύια κνπ πνπ ςπρνξξαγνύζε από παλνύθια έγηλε θαιά, ηε 

ζηηγκή πνπ εγώ ηεο ηξαγνπδνύζα έλαλ ςαικό. Καη ηόηε, ιόγσ ηεο 

ηδηόηεηαο ηνπ αγλνύ θνξηηζηνύ πνπ θνπβαινύζα θαη ηεο πζηεξίαο ηεο 

κάλαο κνπ, θπθινθόξεζε ε θήκε όηη ηελ είρα ζεξαπεύζεη εγώ. Άξρηζαλ 

λα κε θσλάδνπλ “ε παξζέλα” θαη ην ρεηξόηεξν είλαη πσο ήηαλ αιήζεηα. 

Μηα δπζηπρηζκέλε παξζέλα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ιεο νη παξζέλεο είλαη δπζηπρηζκέλεο, Μέηζε.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Απηή είλαη κηα απ’ ηηο εληνιέο. Ζ 69, λνκίδσ.  

 

ΜΕΣΕ: Πνιύ δπζηπρηζκέλε. Μέρξη πνπ ήξζε ν Κήξπθαο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σν πξώην ζαύκα ηεο εκέξαο: ε Μέηζε κάο ιέεη ηα ζώςπρά ηεο!  

 

ΜΕΣΕ: Ο θήξπθαο ήηαλ έλαο άληξαο μαλζόο, παλέκνξθνο. Δίρε αγγειηθή θσλή. Ήξζε 

ιέγνληαο όηη ήζειε λα γλσξίζεη ηελ παξζέλα γηαηί έθεξλε έλα κήλπκα γηα 

κέλα. Μπήθε ζην ζπίηη κνπ. Πξνζεπρήζεθε γηα κέλα. Σξαγνύδεζε γηα 

κέλα. Μνπ έθιεηλε ηα κάηηα κε ηα ιεπθά ηνπ ρέξηα. Με βάθηηζε κε ηα 

αζεκέληα δάθξπα ηεο πίζηεο ηνπ. Κη όηαλ ηνλ είδα γνλαηηζηό… ηόζν 

όκνξθν, ηόζν γιπθνκίιεην, κ’ απηό ην παλάγην πξόζσπν πνπ ηίπνηα δελ 

ηάξαδε ηε γαιήληα όςε ηνπ, κε ην άξσκά ηνπ, ηε γιπθηά κπξσδηά ηνπ, 

απηόο ν θαιόο άγγεινο, ν ακόιπληνο, ηόηε, ηόηε, ρίκεμα πάλσ ηνπ θαη ηνλ 

έπλημα ζηα θηιηά!  

  

 (Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ θαη ε ΜΠΔΑΣΡΗ θσλάδνπλ) 

 

Κη έηζη, έκαζα ηα πάληα. 

  

Υάζεθαλ ε καγεία, νη πξνζεπρέο θαη ε παξζεληά, θπζηθά. 

Αθνύ αθόκα ην ζπκάκαη θαη αλαηξηρηάδσ. (Σνπο δείρλεη) Κνηηάμηε… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δπηπρώο πνπ δελ αηζζάλεζαη ηίπνηα. 

 

ΜΕΣΕ: Σελ επνκέλε, πνπ ηνλ πεξίκελα ηελ ίδηα ώξα ζην ίδην κέξνο, ν θήξπθάο κνπ 

εμαθαλίζηεθε. 

(Ζ ΜΔΣΔ πίλεη) 

Μεηά παληξεύηεθα ηνλ πξώην κνπ ζύδπγν, αιιά δελ θξάηεζε θαη πνιύ. ηελ 

επνρή κνπ θαλέλαο άληξαο δε ζε ήζειε αλ είρεο ηξύπα ζηελ θαξόηζα.     
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(Ζ ΜΔΣΔ πίλεη) 

Ο δεύηεξνο άληξαο κνπ ήηαλ ν Δπαγγειηζηήο: πόηεο, κπεξκπάληεο,  ηξειόο 

γιεληδέο, λπρηνπνύιη. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Κνίηα λα δεηο πνπ δελ ην έρσ δηαβάζεη ην επαγγέιην αθόκα, αιιά κε 

ελδηαθέξεη.  

 

ΜΕΣΕ: Ζ επηθνίηεζε ηνπ ήξζε κεηά, όηαλ αξξώζηεζε βαξηά από… ρξόληα ςσξίαζε.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Φσξίαζε; 

 

ΜΕΣΕ: Δ… Φσξηαζηθέο πιάθεο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη ηη είλαη απηό; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Φώξα, γακώην κνπ. Ήηαλ ςσξηάξεο. 

         

ΜΕΣΕ: Σόηε άιιαμε δσή θαη πξηλ πέληε ρξόληα… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δίρεο ηελ ηύρε λα πεζάλεη θαη λα ζνπ αδεηάζεη ηε γσληά.  

 

Παύζε. Σελ θνηηάδνπλ.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: ρη, κε ιεο ηέηνηα. Σνλ αγαπνύζε ηνλ άληξα ηεο 

. 

Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ θνηηάδεη ηε ΜΔΣΔ. 

         

Έηζη δελ είλαη; 

 

Ζ ΜΔΣΔ ρακειώλεη ην βιέκκα. Γειάεη. 

 

Γελ ην πηζηεύσ! 

 

Κη εγώ πνπ λόκηδα όηη ππέθεξεο!  

 

ΜΕΣΕ: Ζ ειεπζεξία κνπ ήξζε πνιύ αξγά. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνηέ δελ ην θαληαδόκνπλ! 

 

ΜΕΣΕ: (Παύζε. Με θαζαξόηεηα, δεδνκέλνπ όηη ληώζεη θαιύηεξα). Γε ζα κπνξνύζεο 
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λα ην θαληαζηείο. Γηλόκαζηε επαγγειίζηξηεο γηαηί εθείλνο καο ην ιέεη θαη 

καο ην παξνπζηάδεη ζαλ θάηη κνλαδηθό. ΚΑΗ ΣΟ ΠΗΣΔΤΟΤΜΔ. 

Έρνπκε πίζηε. Μόλν θαη κόλν γηαηί εθείλνο θνπλάεη ηόζν γιπθά ηα ρείιε 

ηνπ.   

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μίια γηα ηνλ εαπηό ζνπ, εγώ πνηέ δε ζα έθαλα θάηη ηέηνην. 

 

ΜΕΣΕ: Α, έηζη; Γηαηί εγώ όηαλ ζε γλώξηζα ήζνπλ ρνξηνθάγνο όζν είλαη θη έλα 

αθξηθαληθό ιηνληάξη.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Με δύλακε) Δίκαη ρνξηνθάγνο. πσο ζα κπνξνύζα λα είκαη θαη 

δεκηνπξγίζηξηα, θιανπηίζηξηα… ή πξεζβπηεξηαλή, αλ αλαθάιππηα πνηέ 

ηη ζθαηά ζεκαίλεη. Γελ θξέκνκαη από πάλσ ηνπ νύηε από πάλσ από 

θαλέλαλ. Αλ ζέισ ηνλ παξαηάσ θαη ηειείσζε. Μνηξάδνκαη, αιιά δελ 

εμαξηώκαη. Γελ είκαη ππνρξεσκέλε λα ηνλ αθνινπζώ πηζηά. Αλ κε 

έπηαλα πνηέ λα ην θάλσ απηό ζα έθνβα ηηο θιέβεο κνπ! 

 

 ΜΠΕΑΣΡΙ: Οπόηε δελ είζαη ρνξηνθάγνο;  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αλ ζέισ ηξώσ έλα ηαςί θπλήγη θαη γιείθσ θαη ην ιίπνο! Πίλσ ην αίκα ζαλ 

ληνκαηόδνπκν! Καη ηη έγηλε; Ση ζα πάζσ; 

 

ΜΕΣΕ: Σίπνηα δε ζα πάζεηο, Γθιόξηα.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Φπζηθά θαη δε ζα πάζσ ηίπνηα! 

 

ΜΕΣΕ: Γηαηί είζαη ρνξηνθάγνο θακηά θνξά.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Αθξηβώο. Κακηά θνξά.  

 Απηό αθξηβώο είλαη. Απηό είκαζηε θαη νη ηξεηο καο. Κακηά θνξά. “Κακηά 

θνξά”, κα ηη θαηαπιεθηηθή θξάζε: 

 “Κακηά θνξά”.  

 “Κακηά θνξά” θαη θάηη θαληαζηηθά θόθθηλα παπνύηζηα.  

 “Κακηά θνξά” θαη έλα καύξν θόξεκα κε ληεθνιηέ σο εδώ.   

 “Κακηά θνξά” θαη έλαο θήξπθαο γηα ηελ θαζεκηά καο.  

 

Γειάλε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη κέρξη λα έξζεη (Σηο θπλεγάεη κε έλα παινύθη) Κνπλεζείηε, γηαηί 

θαζηζκέλεο εδώ ζαλ ηηο ειίζηεο δελ πξόθεηηαη λα θάλνπκε ηίπνηα!  
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 (Σηο θπλεγάεη γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα. Καη νη ηξεηο παίδνπλ ζαλ 

θνξηηζάθηα, επηπρηζκέλεο. Ξαθληθά αθνύγεηαη έλα ειηθόπηεξν. Άλεκνο. Ζ 

ΓΚΛΟΡΗΑ καξκαξώλεη ηειείσο. Ο ήρνο γίλεηαη πην δπλαηόο) 

 

ΜΕΣΕ: Ση είλαη απηό; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Από πνύ αθνύγεηαη; 

 

ΜΕΣΕ: Από ηνλ νπξαλό… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γθιόξηα…! 

 

Σελ θνηηάδνπλ. 

 

ΜΕΣΕ: Ση έρεηο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ:  Έρεη θνθαιώζεη. 

 

ΜΕΣΕ: Γθιόξηα! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Μεηά ηελ παύζε) Μα…  

 

Ξαθληθά, ε ΓΚΛΟΡΗΑ θξύβεηαη πίζσ από ην παγθάθη. 

 

ΜΕΣΕ: Α! Δίλαη απηό ην ζάπην καξνύιη! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Από ην παγθάθη) Παιηνθαζνίθη! Ήμεξα όηη ζα κε έβξηζθε! Γελ πξέπεη λα 

κε δεη! 

 

ΜΕΣΕ: ε είδε. Ο δαίκνλαο έρεη πάληα κάηηα θαη ζηελ πιάηε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ηη έγηλε; Γε ρξεηάδεηαη λα ηνπ κηιήζεηο…  

 

ΜΕΣΕ: Μαο ραηξεηάεη ην παιηνηζνγιάλη! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Θα θάλνπκε ζαλ λα κελ είκαη εγώ εδώ, ζαλ λα είζηε κόλν εζείο… 

 

ΜΕΣΕ: Αληηκεηώπηζέ ηνλ! Μελ ηνλ θνβάζαη.  
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ είλαη θόβνο, Μέηζε.  

 

ΜΕΣΕ: ρη βέβαηα, ηη θόβνο, ηξόκνο είλαη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γειάεη ην παιηνγνπξνύλη! 

 

Αθνύκε κηα θσλή από ην ειηθόπηεξν.  

 

ΜΕΣΕ: Ρσηάεη αλ είζαη εζύ!  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πεο ηνπ όρη! 

 

ΜΕΣΕ: (Γπλαηά) Ναη, ε Γθιόξηα είλαη! Καη δε ζε θνβάηαη! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δπαγγειίζηξηα ξνπθηάλα!  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ηείι’ηνλ ζηνλ δηάνιν! 

 

Αθνύκε κηα θσλή από ην ειηθόπηεξν.  

 

ΜΕΣΕ: Λέεη πσο ζα πξνζγεησζεί! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίλαη ηξειόο! Δίλαη ηειείσο ηξειόο αλ πηζηεύεη πσο ζα πάσ εθεί. Καιύηεξα 

λεθξή! Καιύηεξα λα κεηακνξθσζώ ζε πνληίθη! Καιύηεξα λα πέζσ ζην 

κεηξό κ’ απηή ηελ ειίζηα! Αιιά εθεί δελ πάσ! Γελ πάσ!  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μπνξεί ΣΧΡΑ λα ζέιεη λα πάεη καδί ζνπ ζην πάξηη. 

 

ΜΕΣΕ: Ναη, γηαηί ηνλ έζηεηιε ζηα ηζαθίδηα ε γπλαίθα ηνπ θαη ςάρλεη ηελ 

αληηθαηαζηάηξηα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Να πάεη λα γακεζεί! πκθσλείο Γθιόξηα;  

 

Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ ακθηβάιιεη.  

 

ΜΕΣΕ: Γθιόξηα: Γε-ζα-παο.  

 

Αθνύκε κηα θσλή από ην ειηθόπηεξν. Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ βγαίλεη ηειηθά από ηελ θξπςώλα ηεο.  

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: (Γπλαηά) Ζιίζηε, πεξίκελε εθεί πνπ είζαη… (ηελ ΜΠΔΑΣΡΗ) Έξρνκαη. 
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νβαξά. Πάσ κηα ζηηγκή κόλν λα δσ ηη ζέιεη.  

 

Παύζε. Αιιάδεη παπνύηζηα θαη κπινύδα. 

 

νβαξά… ζα ηνπ πσ δπν πξαγκαηάθηα θαη ζα ’ξζσ. 

Πεξηκέλεηέ κε εδώ. Γε ζα ηνπ δώζσ ηίπνηα. 

Με κ’ αθήζεηε κόλε κνπ… Μπξηδέηδα, ζνπ αθήλσ ηα παπνύηζηα, γηα λα 

είκαη αλαγθαζκέλε λα γπξίζσ. Σα παπνύηζηα θαη ηελ ηζάληα θαη όια κνπ 

ηα ξνύρα θαη ηα θιεηδηά ηνπ ζπηηηνύ θαη ην πνξηνθόιη θαη ηα πάληα, όια.  

Πξέπεη λα γπξίζσ. Πάξ’ηα όια… 

Έξρνκαη. 

Δίκαη πην ρακέλε θη απ’ ηε ρακέλε Αηιαληίδα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γθιόξηα, πεξίκελε… λα ζε ξσηήζσ θάηη; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ναη, γξήγνξα. 

 

Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ ηελ θνηηάδεη. Ο ήρνο απ’ ην ειηθόπηεξν μεθηλάεη πάιη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (Γξήγνξα) Πνηα είλαη ε Αηιαληίδα; 

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Πνηα είλαη ηη;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ζ Αηιαληίδα, ε ρακέλε.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ζ Αηιαληίδα; Καη πνύ ζεο λα μέξσ; 

  

Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ θεύγεη ηξέρνληαο. 

 

ΜΕΣΕ: Σα καιιηά ηεο είλαη ράιηα.  

 

Αθνύκε ην ειηθόπηεξν πνπ απνκαθξύλεηαη.  

Ζ ΜΔΣΔ αλνίγεη ην ξαδηόθσλν.  

Αθνύγεηαη κηα αηκνζθαηξηθή κπαιάληα ησλ Beatles. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ηώξα ηη ζα θάλνπκε; 

 

ΜΕΣΕ: Θα πεξηκέλνπκε ηελ Γθιόξηα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Κη αλ δελ έξζεη; 
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ΜΕΣΕ: Γελ μέξσ. Γελ κπνξνύκε λα κείλνπκε εδώ όιε κέξα. Πξέπεη λα πάο ην παηδί 

ζνπ ζην ζρνιείν. Έλα παηδί, ηη θνβεξό! Σώξα ην βιέπεηο ζαλ εκπόδην 

αιιά εγώ… κεηά… κηα γπλαίθα… Πόζν ζα ήζεια λα ζηακαηνύζε ν 

ρξόλνο.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ έθαλεο παηδηά; 

 

ΜΕΣΕ: Γελ πξόιαβα. ην δηάνιν… (ΚΟΗΣΑΕΔΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΟΤΡΑΝΟ) Θεέ κνπ, 

ζπγρώξα κνπ όιεο κνπ ηηο ακαξηίεο, πνπ είλαη πνιιέο θαη όιεο ζρεδόλ 

ζεκεξηλέο! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γε λνκίδσ λα ζε άθνπζε, Μέηζε. 

 

ΜΕΣΕ: Σέινο πάλησλ, δε κε λνηάδεη. (ηνλ νπξαλό)  Καη λα ζνπ πσ θαη θάηη; 

(πξνθιεηηθή) Θα θαηαξηέκαη όζν γνπζηάξσ, δελ θαηάιαβα! (ηνλ Θεό) 

Καη ηη έγηλε; Ρίμε κνπ κηα αζηξαπή λα κε θόςεηο ζηα δύν αλ απηό ζεο, 

αιιά βαξέζεθα πηα ηέηνηα ηξνκνθξαηία! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Με ιεο ηέηνηα. 

 

ΜΕΣΕ: Μα κ’ έρεη θέξεη σο εδώ (ΓΔΗΥΝΔΗ ΣΟ ΚΔΦΑΛΗ ΣΖ) κε ηηο απεηιέο ηνπ θαη 

ηνπο θαλόλεο ηνπ θαη ηηο έηνηκεο θαη πηζηνπνηεκέλεο απόςεηο ηνπ γηα 

νηηδήπνηε ζπκβαίλεη. (Σελ θνηηάδεη) Δζύ ήζνπλα πνηέ, έζησ θαη γηα κηα 

ζηηγκή, επηπρηζκέλε; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δπηπρηζκέλε; Δγώ… Έρσ πεξάζεη θαιά, αιιά δελ ήκνπλ επηπρηζκέλε. 

Έρσ ληώζεη ζηηγκέο επηπρίαο. Δπηπρία έλα βξνρεξό απόγεπκα, λα 

θνηηάδσ ηε βξνρή λα πέθηεη θαη λα αλαπλέσ βαζηά.  Δπηπρία κε ην παηδί, 

όηαλ άξρηζε λα κηιάεη θη όηαλ κε θνηηνύζε ζαλ λα κνπ ιέεη πσο κ’ έρεη 

αλάγθε.  

 

ΜΕΣΕ: Δγώ ινηπόλ όρη. Σνλ ηειεπηαίν θαηξό πνηέ. Κη αξρίδσ λα πηζηεύσ πσο όιν 

απηό ζρεηίδεηαη κε ηνλ θπξηνύιε εθεί ςειά. Πάληα έπξεπε λα θάλσ 

πξάγκαηα πνπ δελ ήζεια. Να πξνζεύρνκαη θάζε κέξα, λα εθπιεξώλσ ηηο 

ππνρξεώζεηο κνπ, λα θάλσ ό,ηη κνπ ιέεη. Δίλαη ζαλ λα ’ρεηο ζύδπγν, αιιά 

ρσξίο ην άιιν…   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μέηζε! 
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ΜΕΣΕ: Ο Θεόο είλαη ζαλ ηε δνπιεηά. αλ λα δνπιεύεηο ζ’ απηό ην ζηλεκά. Κάζε 

κέξα. Σν μέξεηο πσο δελ έρσ ζηακαηήζεη πνηέ λα πεγαίλσ;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ έρεηο ιείςεη νύηε κηα κέξα απ’ ηε δνπιεηά;  

 

ΜΕΣΕ: Δληάμεη, λαη, κηα θνξά. Έκεηλα ζην ζπίηη κε ηα εζώξνπρα.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Με ηα εζώξνπρα! Γηαηί;  

 

ΜΕΣΕ: Γηα λα είκαη πην δξνζεξά. Γηάβαδα έλα βηβιίν θαη άθνπγα ηνπο γείηνλεο λα 

καιώλνπλ θαη ηνλ θόζκν ζηνλ δξόκν λα βξίδεηαη θη έλησζα πνιύ σξαία.   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μπνξείο λα παξαηήζεηο θαη ην ζηλεκά θαη ηνλ Θεό. Παξαηηήζνπ απ’ όια. 

Πνηνο ζε εκπνδίδεη; 

 

ΜΕΣΕ: Κη από ηελ Δπαγγειηθή Δθθιεζία! Ναη, κε θνύξαζαλ όια απηά. Παξαέγηλε ην 

θαθό. Κνπξάζηεθα ηόζα βξάδηα λα πκλώ ηνλ Θεό! Απηόο έρεη ηόζν 

θόζκν λα ηνλ πκλεί. Θα έρεη θνπθαζεί κε ηόζνπο ειίζηνπο ζηίρνπο θαη 

ηόζεο θάιηζεο θξαπγέο. Ίζσο πξνηηκάεη λα ηνπ κηιήζεη θάπνηνο ζηα ίζα, 

ρσξίο παιακάθηα. Φηιελάδα, λνκίδσ πσο δελ ηνπ αξέζεη απηή ε κνπζηθή 

θαη νη πξνζεπρέο. Ση ιεο; Δζέλα ζ’ αξέζνπλ;  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δηιηθξηλά, πξνηηκώ ηνπο Beatles.  

 

ΜΕΣΕ: Κη εγώ ηε ζάιζα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σόηε ιηπνηάθηεζε. Φύγε. 

 

ΜΕΣΕ: Καη κεηά ηη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Μεηά, ηίπνηα. Ζ δσή. 

 

ΜΕΣΕ: Αρ όρη! ρη, ε δσή, θνβάκαη!   

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ζ δσή είζαη εζύ θαη θαλέλαο άιινο. Κάλε ό,ηη θάλεη ε Γθιόξηα. Ζ 

θαζεκηά είλαη απηή πνπ είλαη, νη άιινη πεξηζζεύνπλ.  

 

ΜΕΣΕ: Δθηόο από ηηο θίιεο. πσο εζύ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Κη εζύ. 
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ΜΕΣΕ: Καη ε Γθιόξηα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Κη απηή. 

 

ΜΕΣΕ: Αλ θη εθείλε δελ αθνύεη πνηέ ηη ιέλε νη άιινη. Καη κηαο θαη ην ’θεξε ε 

θνπβέληα: ε Γθιόξηα δελ έρεη γπξίζεη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σν ειηθόπηεξν δε θαίλεηαη πνπζελά. 

 

ΜΕΣΕ: Έηζη είλαη απηή. Μηα θνξά δώζακε ξαληεβνύ λα πάκε λα βγάισ ηαπηόηεηα 

θαη ηελ πεξίκελα ηέζζεξηο κέξεο.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σέζζεξηο κέξεο; 

 

ΜΕΣΕ: Παξαιίγν λα κε απειάζνπλ επεηδή δελ είρα ραξηηά. Καη ζθέθηεθα: “ειπίδσ 

λα έρεηο κηα θαιή δηθαηνινγία, Γθιόξηα, γηαηί αιιηώο, ζα ζε ηεγαλίζσ ζε 

ξεηζηλόιαδν.  

   

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνύ ήηαλε; 

 

ΜΕΣΕ: Σν ειίζην, αηκνβόξν καξνύιη ηελ είρε θαιέζεη ζηνλ Γαλπκήδε.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ηνλ Γαλπκήδε; 

 

ΜΕΣΕ: ηνλ Γία ή ζηνλ Κξόλν, θάπνπ εθεί θνληά… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σελ θάιεζε λα πάλε; 

 

ΜΕΣΕ: Καη ε ειίζηα πήγε.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: ηνλ Γαλπκήδε, ηνλ πιαλήηε; 

 

ΜΕΣΕ: Ούηε θαλ απηό. Έλαλ αζηεξνεηδή ηεο πιάθαο. Πην κηθξό θη απ’ ηε ζειήλε. 

Αιιά κε θαληαζηείο όηη ηελ πήγε κε δηαζηεκόπινην. Ούηε θαλ κ’ απηό 

ην εηνηκόξξνπν ειηθόπηεξν. ρη. Απηόο είλαη αλίθαλνο αθόκα θαη κε ηε 

θαληαζία ηνπ λα θάλεη θάηη ηέηνην.    

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σόηε; 
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ΜΕΣΕ: Μάιινλ ηελ πήγε ζην Πιαλεηάξην θαη ηεο έδσζε θαλέλα παξαηζζεζηνγόλν. 

Δίλαη ηόζν δώνλ πνπ λνκίδεη πσο έρεη πάεη εθεί θαη πσο είρε θαη ζηελέο 

επαθέο ηξίηνπ ηύπνπ. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ζ Γθιόξηα είλαη θαληαζηηθή. Κξίκα πνπ ραξακίδεηαη κ’ έλαλ ηέηνην 

ηύπν. 

 

ΜΕΣΕ: Αηζζάλνκαη όηη αλ δελ ηε βνεζήζνπκε άκεζα, κπνξεί λα πάξεη θακηά 

νξηζηηθή απόθαζε,… 

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πηζηεύεηο πσο…; 

 

ΜΕΣΕ: Δγώ όια ηα πηζηεύσ, αθνύ ην μέξεηο. 

 

Ζ κνπζηθή ζην ξαδηόθσλν ζηακαηάεη. Αθνύκε θάπνηνλ εθθσλεηή.  

 

ΣΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: Έθηαθην Γειηίν! Ζ Αζηπλνκία αλαθνίλσζε ηνλ εληνπηζκό ελόο 

εληειώο λεθξνύ ζώκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνπλνύ. Ο άληξαο ή ε 

γπλαίθα πνπ βξήθε βίαηα ηνλ ζάλαην θαη δελ είλαη πηα ζηε δσή, 

πηζαλόηαηα έπεζε ζην θελό ή βνύηεμε από κεγάιν πςόκεηξν. Γηα ό,ηη 

λεόηεξν ζα ζαο ελεκεξώζνπκε… (Δπηζηξέθεη ε κνπζηθή). 

 

ΜΕΣΕ: Κάπνηνο ζθνηώζεθε ζην βνπλό. 

 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Να ζνπ πσ θάηη; Θα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο. 
 
ΜΕΣΕ: Κάπνηνο ζθνηώζεθε… 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Θα ηειεηώζσ ηε ζρνιή… 
 
ΜΕΣΕ: Δίπαλ πσο ην πηώκα πνπ βξήθαλ αλήθε ζε γπλαίθα… 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ζα γίλσ κηα βηαζηηθή γπλαίθα. 
 
ΜΕΣΕ: Καη ε Γθιόξηα πνπζελά… 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Με ζεκαληηθά έγγξαθα θάησ απ’ ηε καζράιε. 
 
ΜΕΣΕ: Θα βνύηαγε απ’ ην ειηθόπηεξν; 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Με γξαθείν θαη γξακκαηέα… 
 
ΜΕΣΕ: Γε ζα ην ’θαλε! Ή κήπσο ζα ην ’θαλε; 
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ΜΠΕΑΣΡΙ: πσο πξηλ παληξεπηώ πνπ πίζηεπα πσο ήκνπλ πνιύ έμππλε θαη άμηα θαη 

πσο είρα έλα ιακπξό κέιινλ κπξνζηά κνπ.  
 
ΜΕΣΕ: Μ’ αθνύο;  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Πεο κνπ. 
 
ΜΕΣΕ: Ζ Γθιόξηα δελ είλαη πνπζελά θαη…  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Αο πεξηκέλνπκε ιίγν αθόκα, λσξίο είλαη. 
 
ΜΕΣΕ: Δίπαλ πσο βξέζεθε ην πηώκα κηαο γπλαίθαο ζε απηό ην βνπλό... 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Α, ζνβαξά; Καη ζε πνηα ιεο λα αλήθεη; 
 
ΜΕΣΕ: ην ξαδηόθσλν είπαλ πσο ήηαλ κηα λεαξή, ιεπηή, ςειή, κε καύξα καιιηά.   
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ δελ άθνπζα ηίπνηα.  
 
ΜΕΣΕ: Κη όηη ην όλνκά ηεο αξρίδεη από “ΓΚ”. Καη ε Γθιόξηα πνπζελά. Καη καο είπε 

πσο ζα εξρόηαλ ακέζσο. Καη αλέβεθε ζε ειηθόπηεξν κε έλαλ ςπρνπαζή.  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Ση ζεο λα πεηο…; 

 

ΜΕΣΕ: Απηό αθξηβώο! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πηζηεύεηο πσο…; 

 

ΜΕΣΕ: πσο ζε βιέπσ θαη κε βιέπεηο! 

 
ΜΠΕΑΣΡΙ: ηη κπνξεί…; 
 
ΜΕΣΕ: ηη κπνξεί, απηό! 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Πηζηεύεηο όηη κπνξεί…; Δίλαη δπλαηόλ; 
 
ΜΕΣΕ: Ναη.  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Απνθιείεηαη! 
 
ΜΕΣΕ: Σν ληώζσ, κπνξώ λα ην ληώζσ! Μπνξεί ΑΤΣΟ λα ηελ πέηαμε!  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: ρη, δελ είλαη δπλαηόλ… 
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ΜΕΣΕ: Γηαιπκέλε από ηνπο έιηθεο ηνπ ειηθνπηέξνπ. 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Αλ έπεζε δε βξήθε πάλσ ζηνπο έιηθεο. 
 
ΜΕΣΕ: Μπνξεί λα ηελ έξημε ελώ πεηνύζαλ αλάπνδα.  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Με ιεο βιαθείεο, Μέηζε. 
  
ΜΕΣΕ: Κη αλ καιώζαλε θη εθείλε βνύηεμε ζην θελό;  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Γε ζα ην έθαλε απηό.  
 
ΜΕΣΕ: Κη αλ ηελ απείιεζε απηόο; 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Μέηζε, δε λνκίδσ πσο… 
 
ΜΕΣΕ: Ή κπνξεί λα ηελ έζπξσμε απηόο ν ίδηνο. Ίζσο γη’ απηό ήξζε λα ηε βξεη. Γηα λα 

ηε ζθνηώζεη. 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Γηαηί λα ζέιεη λα ηε ζθνηώζεη; 
 
ΜΕΣΕ: Γηαηί δελ ηνπ είπε ην κπζηηθό!  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Πνην κπζηηθό; 
 
ΜΕΣΕ: Πνύ ζεο λα μέξσ; 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Ζ Γθιόξηα δε δνινθνλήζεθε, Μέηζε.  
 
ΜΕΣΕ: Κη αλ απηνθηόλεζε; Βνύηεμε κόλε ηεο ζην θελό! 
  
ΜΠΕΑΣΡΙ: Γελ είρε ιόγν λα ην θάλεη. 
 
ΜΕΣΕ: Από έξσηα. 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Καλείο δε ζθνηώλεηαη από έξσηα.  
 
ΜΕΣΕ: Πνύ ην μέξεηο;  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Γηαηί έρσ εκπεηξία ζην ζέκα θη ν έξσηαο δελ αξθεί. 
 
ΜΕΣΕ: Μα είλαη γπλαίθα πνπ ηεο αξέζνπλ νη δξαζηηθέο ιύζεηο. 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: ρη, κελ ηα ιεο απηά… 
 
ΜΕΣΕ: Άζε πνπ ε Γθιόξηα δελ είρε μαλαλέβεη πνηέ ζε ειηθόπηεξν. 
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ΜΠΕΑΣΡΙ: Μα εθείλε… 
 
ΜΕΣΕ: Ούηε θαλ ζε πνδήιαην! 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Με ιεο ηέηνηα… κνπ δεκηνπξγείο… κνπ δεκηνπξγείο εθλεπξηζκό… 
 
ΜΕΣΕ: ην ξαδηόθσλν είπαλ πσο ε γπλαίθα ήηαλ ληπκέλε ζαλ εθείλε… είρε καύξα 

καιιηά… 
  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Πεξίκελε… Με ζπλερίδεηο… κε ζπλερίδεηο…! 
 
ΜΕΣΕ: Απηή ήηαλ. Μνπ ην ιέεη ε ππεξαηζζεηηθή κνπ αληίιεςε! 

Θα εηζέιζσ ζε θαηάζηαζε ύπλσζεο.  
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Πάιη ηα ίδηα; 
 
ΜΕΣΕ: Αλαγλσξίδσ ηνπο λεθξνύο από καθξηά! Μεγάιε Θετθή δύλακε… (Κάλεη έλα 

ηειεηνπξγηθό) Πλεύκαηα ηνπ ζαλάηνπ, πξέπεη λα κάζσ αλ… Απηή είλαη! 
Απηή είλαη! Να πεζάλσ αλ θάλσ ιάζνο! 

 
ΜΠΕΑΣΡΙ: ρη, αξθεηνύο λεθξνύο έρνπκε. 
 
ΜΕΣΕ: Ζ Γθιόξηα είλαη λεθξή, έγηλε θνκκαηάθηα, ηη ηξαγσδία! 
 
ΜΠΕΑΣΡΙ: Δγώ λνκίδσ πσο… 

 

ΜΕΣΕ: Μπνξώ λα ην αηζζαλζώ. Αηζζάλνκαη ηνπο λεθξνύο, ζνπ ην είπα. 

θνηώζεθε… Κη εκείο ηελ αθήζακε κόλε… (Κιαίεη) Καεκέλε 

Γθιόξηα… βνπηηά ζην θελό ιεο θαη είλαη πνληίθη… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Ή λπρηεξίδα… Νεθξή…  

 

ΜΕΣΕ: θνηώζεθε. Απηή ήηαλ. 

 

Αθνύγεηαη ε θσλή ηεο ΓΚΛΟΡΗΑ από ην ππεξπέξαλ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζεεεεεεεεεεεεεεε! 

 

ΜΕΣΕ: Αθνύο ηε θσλή ηεο; Πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη. Οη λεθξνί κηιάλε! Έξρεηαη 

λα καο απνραηξεηήζεη! 

  

Κιαίλε θαη νη δύν, ε ΜΠΔΑΣΡΗ είλαη ηξνκνθξαηεκέλε. 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Μέηζεεεεεεεεεεεεεε! 

 

ΜΕΣΕ: ΟΤ ΣΟ ΔΗΠΑ! Πλεύκα είλαη! (Γπλαηά) Πεο κνπνπνπνπνπνπνπ 

Γθιόξηααααααααααα, ζε αθνύκε από ην εκίθσο ζνπ, ζηελ θνηιάδα ησλ 

ζθηώλ. Μίια καο… Πώο είλαη ηα πξάγκαηα εθεί; Ση ζεο λα καο 

πεηεηεηεηεηεηεηεηεο; 

 

Δθείλε ηε ζηηγκή, κπαίλεη ε ΓΚΛΟΡΗΑ, ζξηακβεπηηθά. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δπηπρώο πνπ κε πεξηκέλαηε!  

 

Ζ ΜΔΣΔ θαη ε ΜΠΔΑΣΡΗ νπξιηάδνπλ από ηνλ θόβν ηνπο. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ση; Σόζν ράιηα είλαη ηα καιιηά κνπ; 

 

ΜΕΣΕ: ρη… απιώο… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Δκείο… ήκαζηαλ… ζην… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Αλ ζαο πσ ηη έγηλε… Να μέξαηε κόλν…! 

 

ΜΕΣΕ: Γθιόξηα! Δίζαη δσληαλή! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Αρ κσξό κνπ, πην δσληαλή δε γίλεηαη.  

  

ΜΠΕΑΣΡΙ: Αλεζπρήζακε ηόζν πνιύ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σν έθαλα! Γηα λα κάζεη. Σνπ ζπκπεξηθέξζεθα ζαλ λα είλαη έλα βξσκεξό 

θνπξόζθπιν, έλα ηξηζάζιην ηξηρσηό πνληίθη.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Γθιόξηα, λνκίδακε πσο… είρεο πεζάλεη… πξηλ ιίγν… ζην ξαδηόθσλν 

είπαλ πσο… κηα γπλαίθα… πάλσ ζηα βξάρηα. 

 

ΜΕΣΕ: Καη ήκαζηαλ ηόζν ζηελνρσξεκέλεο θαη κειαγρνιηθέο πνπ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Θέιεηε λα ζαο πσ λαη ή όρη; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Κνίηα πώο ηξέκεη ην ρέξη κνπ. ηαλ ζε είδα λόκηδα πσο… 
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ΓΚΛΟΡΙΑ: Με κε δηαθόπηεηο Γηνιάληα, πνηέ δελ αθήλεηο ηνπο άιινπο λα κηιήζνπλ. Ση 

ιέγακε: κόιηο έδεζα κηα ηζηνξηθή ζηηγκή. Καηάκνπηξα. Δλ ςπρξώ: ηνλ 

παξάηεζα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (Υαξνύκελε) Ση; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: πσο ε Κηκ Υαζίλγθεξ ηνλ “Μίθπ Ρνύθη” ζ’ απηή ηελ θαηαπιεθηηθή 

ηαηλία. Σνπ είπα: πξνζγεηώζνπ εδώ γηα λα θαηέβσ απ’ απηό ην 

ζαξάβαιν. Καη δε κ’ ελδηέθεξε. Σνλ έζηεηια ζηα ηζαθίδηα. Καη ηνπ είπα 

λα πάεη ζηελ θόιαζε, αλ θπζηθά ηνλ δερζνύλ. ην θάησ-θάησ, άληξεο 

ππάξρνπλ πνιινί θαη ε καγεία βξίζθεηαη ζηελ πνηθηιία.  

 

Από ’δώ θαη πέξα, ή ζα κνπ θέξνληαη θαιά ή ζα ηνπο παίξλεη ν δηάνινο.  

 

(Σηο θνηηάδεη) Ση έρεηε πάζεη, ραδνύιεο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Σίπνηα. Γελ έρνπκε πάζεη ηίπνηα.  

  

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δίκαη ηόζν ραξνύκελε κε ηνλ εαπηό κνπ. Αιήζεηα ηώξα, δελ είκαη ε 

θαιύηεξε; 

 

ΜΕΣΕ: (Σε θηιάεη) Δίζαη ε θαιύηεξε ηνπ θόζκνπ.  

 

Αξρίδεη λα αθνύγεηαη ζε ρακειή έληαζε, ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ “Let it be”. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Λνηπόλ, ηη ζα θάλνπκε ζήκεξα;  

 

ΜΕΣΕ: Δκείο; 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Φπζηθά, εκείο Μέηζε. Γηα ζπκήζνπ…  

 

ΜΕΣΕ: Δκείο! Καη ζην δηάνιν ην ζηλεκά θαη ε εθθιεζία! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Δγώ ιέσ απόςε λα γίλνπκε θνπθιάξεο θαη νη ηξεηο θαη λα πάκε γηα ρνξό! 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Να πηνύκε κπίξα. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ή πάκε ζηνλ Γαλπκήδε θαιύηεξα. 

 

ΜΕΣΕ: Άξρηζε πάιη ε Γθιόξηα κε ηα παξαηζζεζηνγόλα ηεο. ρη ηέηνηα, Γθιόξηα, εγώ 
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απηά δελ ηα κπνξώ… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Γελ θαηάιαβεο. Ο Γαλπκήδεο είλαη κηα θνβεξή ληηζθνηέθ ζε ζηπι 

δεθαεηίαο ηνπ εβδνκήληα πνπ βάδεη παιηά κνπζηθή, Beatles θαη ηέηνηα. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ηη ζα θάλνπκε εθεί πέξα; 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Σίπνηα, Μπεαηξίο. Απιώο ζα ππάξρνπκε. 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: (ηελ πηάλεη απ’ ην ρέξη) Θπκήζεθεο ην όλνκά κνπ. 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Ναη, κελ θαθνκαζαίλεηο όκσο. Πάκε; 

 

ΜΕΣΕ: Θα πεξάζνπκε απ’ ην ζπίηη πξώηα… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ζα βάισ ην καύξν ζνπ ην θόξεκα… 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Κη εγώ ηα θόθθηλα δνινθνληθά κνπ ςεινηάθνπλα… 

 

ΜΕΣΕ: Κη εγώ ζα βάςσ ην καιιί, ζα βάισ θάηη θνιιεηό θαη ζα ιηθλίζσ ην θνξκί 

κνπ! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη αύξην ζα κπνύκε ζην απηνθίλεηό κνπ… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καη ζα πάξνπκε ηνπο δξόκνπο! 

 

ΜΕΣΕ: Υσξίο εκεξνκελία θαη ώξα επηζηξνθήο! 

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Θα αλεβαίλνπκε θαη ζα θαηεβαίλνπκε… 

 

ΜΕΣΕ: Θα πέθηνπκε, ζα ζεθσλόκαζηε… 

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Θα πεηάκε θαη ζα βνπιηάδνπκε.  

 

ΓΚΛΟΡΙΑ: Καη νη ηξεηο ρσξίο νμπγόλν.  

 

ΜΠΕΑΣΡΙ: Καζεκηά ζα παίξλεη ηε ζθπηάιε.  

 

ΜΕΣΕ: Δθεί πνπ ε άιιε εηηήζεθε. 
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 (ΚΑΗ ΟΗ ΣΡΔΗ ΑΡΥΗΕΟΤΝ ΝΑ ΤΕΖΣΑΝΔ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖ 

ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΡΖ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΝΔ.  

 

Ζ ΔΝΣΑΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΑΤΞΑΝΔΣΑΗ ΚΑΗ ΤΠΔΡΚΑΛΤΠΣΔΗ 

ΣΗ ΟΜΗΛΗΔ. Ζ ΜΔΣΔ, Ζ ΜΠΔΑΣΡΗ ΚΑΗ Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ, ΚΑΘΧ 

ΜΗΛΑΝΔ ΜΑΕΔΤΟΤΝ ΛΟΤΛΟΤΓΗΑ ΚΑΗ ΦΣΗΑΥΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ 

ΣΡΔΗ ΜΑΕΗ ΔΝΑ ΜΠΟΤΚΔΣΟ. ΣΟ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ Ζ ΜΗΑ ΣΖΝ 

ΑΛΛΖ, ΣΟ ΠΔΣΑΝΔ, ΠΑΗΕΟΤΝ ΑΝ ΚΟΡΗΣΑΚΗΑ ΜΔΥΡΗ ΣΖ 

ΣΗΓΜΖ ΠΟΤ Ζ ΓΚΛΟΡΗΑ ΣΟ ΠΑΗΡΝΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΖΚΧΝΔΗ ΦΖΛΑ, 

ΑΝ ΝΑ ΖΣΑΝ ΣΡΟΠΑΗΟ. 

  
ΟΗ ΑΛΛΔ ΓΤΟ ΣΖ ΦΗΛΑΝΔ. ΓΔΛΑΝΔ.  

ΚΟΣΑΓΗ) 

 

 

 


