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ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

D.C. JACKSON
O Ντάνιελ Τζάκσον (γ. 1980) είναι θεατρικός συγγραφέας από τη Γλασκώβη, στα
έργα του οποίου περιλαµβάνονται Η ροµαντική µου ιστορία (Bush Theatre/
Sheffield Theatres σε συνεργασία µε το
Birmingham Rep), που πήρε α΄ βραβείο
στο Φεστιβάλ Εδιµβούργου 2010, τα έργα The Wall, The Ducky και The Chooky
Brae, µια τριλογία γραµµένη για το
Borderline Theatre, και Οι γάµοι του Φίγκαρο, µια διασκευή από το έργο του
Μπωµαρσαί που έγραψε για το Royal
Lyceum Theatre του Εδιµβούργου. Ήταν ο
υπότροφος Pearson στο Θέατρο Royal
Court το 2008 και το 2010 έλαβε µέρος
στη διοργάνωση του Old Vic: 24 hour
Plays. Ο Ντάνιελ Τζάκσον έχει παραγγελίες για καινούρια έργα από το Εθνικό Θέατρο της Σκοτίας, το Θέατρο Traverse και
το Royal Lyceum του Εδιµβούργου.
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Η ροµαντική µου ιστορία

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Πού συναντάει κανείς ανθρώπους; Πού
γνωρίζονται οι άνθρωποι; Σε παµπ; Στο γυµναστήριο; Στο σουπερµάρκετ; Γάµησέ τα.
Πού συναντάει κανείς ανθρώπους; Θα σας
πω εγώ πού.
Αν δεν έχεις βρει τον άνθρωπό σου πριν να
πάρεις το πτυχίο σου, θα παντρευτείς κάποιο βούρλο απ’ τη δουλειά σου. Είναι απλό.
Ξέρετε πώς αναπαράγονται τα ζώα σε συνθήκες αιχµαλωσίας; Τα βάζουν στο ίδιο
κλουβί.
Αυτή είναι η άποψη του Τοµ, που δίνει το
στίγµα του έργου από την πρώτη κιόλας
στιγµή. Η πεζή όψη του έρωτα, η καθηµερινότητα των σχέσεων µέσα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον που µοιάζει µε φυλακή.
Οι φοβίες και οι δισταγµοί των αντρών,
που επενδύονται µε µανιφέστα ανεξαρτησίας. Τα στερεότυπα για το άλλο φύλο.
Και στο βάθος εξιδανικευµένος κάποιος
εφηβικός έρωτας. Τι περιθώρια αφήνει
κανείς στον εαυτό του να συναντηθεί µε
τον άλλο; Ακούµε λοιπόν την ιστορία µιας
τέτοιας σχέσης από την πλευρά του άντρα.
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Υποθέτω πως έρχεται µια στιγµή που πρέπει να αποδεχτείς ότι έχεις φτάσει «σε µια
ηλικία», κι αν είσαι µε έναν άντρα που δεν
είναι καθυστερηµένος ή βιαστής ή τρελαµένος οπαδός δεν ξέρω ποιας οµάδας, τότε είσαι µάλλον µε τον καλύτερο που θα
µπορούσες να βρεις.
Κι αυτή είναι η Έµυ, που µας διηγείται στη
δεύτερη πράξη την ιστορία αυτής της
γνωριµίας από τη δική της σκοπιά. ∆ιαφορετική. Ο ασύµπτωτος κόσµος των δύο
φύλων.
Αυτό είναι το εύρηµα του D.C. Jackson, που
µας δίνει µια πρισµατική εικόνα των σηµερινών ερωτικών συναλλαγών, µε πολύ
«υποψιασµένο» χιούµορ. Αλλά και µε αγάπη και κατανόηση για το ανθρώπινο είδος.
Η κωµωδία είναι είδος εν ανεπαρκεία. Γι’
αυτό χαιρόµαστε ιδιαίτερα όταν βρίσκουµε έργα που την ανανεώνουν, συντονισµένα µε τη ζωή και την ευαισθησία του
σήµερα. Έχουµε ανάγκη να γελάσουµε. Όχι
βέβαια ξεχνώντας ποιοι είµαστε, αλλά κοιτάζοντας τον εαυτό µας και τη ζωή µας
από πιο κοντά. Χωρίς γέλιο δεν αντέχεται.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ*
Πολλά επίθετα για µια ιστορία
Εικόνα στο µικροσκόπιο: Το σπερµατοζωάριο τρέχει ξέφρενα, προσπαθώντας να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του και να
φτάσει πρώτο στο στόχο. Το ωάριο περιµένει µε λαχτάρα να το ζώσουν οι υποψήφιοι. Όταν ο ταχύτερος απ’ αυτούς το πλησιάζει, εκείνο το παίζει άνετο, όµως άλλο
που δε θέλει. Κάνει λίγα νάζια για ξεκάρφωµα, αλλά στο τέλος αφήνει το σπερµατοζωάριο να εισχωρήσει µέσα του. Αυτό
άλλωστε ήθελαν κι οι δύο, απ’ την αρχή.
Μια βιολογική ιστορία.
Εικόνα στον κόσµο των 30φεύγα: Ο Τοµ
τρέχει ξέφρενα να ξεφύγει από τη βασανιστική ανάµνηση της Άλισον –του εφηβικού
του έρωτα– και πέφτει πάνω στην Έµυ,
που δεν έχει ξεπεράσει ακόµα την ωραιοποιηµένη ανάµνηση του Κάλβιν –του δικού
της εφηβικού έρωτα. Η κοινή τους συνάδελφος Σάσα βλέπει ότι µάλλον τα βρίσκουν οι δυο τους, αλλά τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά... Μια ροµαντική (;)
ιστορία.
Στο απολαυστικά «ακτινογραφικό» έργο
του D.C. Jackson Η ροµαντική µου ιστορία,
ο Τοµ τα φτιάχνει µε την Έµυ, χωρίς να
πολυθέλει και χωρίς να το πολυκαταλάβει.
Λίγο το ποτό, λίγο η διάθεση για φλερτ,
λίγο η επιθυµία να ανέβει στο χρηµατιστήριο ερωτικών αξιών, δεν είναι κι άσχηµη
κοπέλα η Έµυ, γίνεται η αρχή. Κι αµέσως
µετά ο Τοµ πασχίζει να δώσει ένα τέλος,
σπάει όµως συνέχεια τα µούτρα του στον
τοίχο του γυναικείου πείσµατος, έναν τοίχο που πάνω του είναι γραµµένη σε όλες
τις γλώσσες η τροµακτική λέξη ΣΧΕΣΗ!
Εδώ που τα λέµε, τι είναι αυτό το πράγµα
µε τις γυναίκες; Τι εµµονή! Κι ενώ τη θεωρούσαµε ελληνικό φαινόµενο, τη συναντάµε σ’ ένα σκοτσέζικο έργο! Τέλος πάντων.
7

Από την άλλη µεριά (του τοίχου), η Έµυ τα
φτιάχνει µε τον Τοµ, που δεν της αρέσει
πολύ, γιατί κολακεύεται που τη φλερτάρει,
γιατί θέλει να µπει στο µάτι της Σάσας και
γιατί όλοι γύρω της είναι ζευγαρωµένοι.
Μη γελιόµαστε. Σ’ ένα πιο οικείο µας ελληνικό περιβάλλον, η Έµυ πάλι θα τα
έφτιαχνε µε τον Τοµ, που δεν θα της άρεσε πολύ, πάλι για τους παραπάνω λόγους
και, επιπλέον, για να ικανοποιήσει τις
προσδοκίες της µαµάς της («να σε καµαρώσω νυφούλα πριν πεθάνω»), να σβήσει
το βλέµµα οίκτου της θείας της («αυτή η
ανιψιά µου ακόµα δεν παντρεύτηκε, η
καηµένη»), να βουλώσει το στόµα της γειτόνισσας («τόσοι άντρες µπήκαν και βγήκαν σ’ αυτό το σπίτι, κανείς δεν έµεινε, τι
τους κάνει;»), να βγάλει επιτέλους την
µπαταρία από το αδυσώπητο βιολογικό
της ρολόι («στην επόµενη περίοδο, θα
αποµένουν επτά χρόνια και τρεις µήνες
γονιµότητας, ακριβώς»)… Οι λίστες –σε
Σκοτία, Ελλάδα ή αλλού– θα µπορούσαν
να περιλαµβάνουν χιλιάδες ακόµα λόγους
που ένας άνδρας ή µια γυναίκα κάνουν
µια σχέση, λόγους πάντα άσχετους µε την
ίδια τη σχέση. Και µετά άνδρες και γυναίκες απορούν που η σχέση δεν πήγε καλά.
Μια ειρωνική ιστορία.
«Πού συναντάει κανείς ανθρώπους;» αναρωτιέται ο Τοµ. Το θέµα όµως δεν είναι
µόνο το πού αλλά και το πώς. Ζώντας ο
καθένας στον µικρόκοσµο των επιθυµιών,
των προσδοκιών και των αναγκών του,
σαν σε γυάλινο κουτί που επηρεάζει και
διαµορφώνει την οπτική του, όταν γνωρίζει κάποιον, τον κοιτά µέσα απ’ αυτό το
πρίσµα. Μπορεί να δει σ’ εκείνον πράγµατα που δεν υπάρχουν, επειδή απλώς θέλει
να τα δει. Και να παραβλέψει άλλα που
«βγάζουν µάτι», επειδή απλώς δεν του ταιριάζουν. Κι έτσι µπορεί δυο άνθρωποι να
γνωριστούν, να µιλήσουν, να κάνουν παΗ ροµαντική µου ιστορία

ρέα, ακόµα και να ερωτευτούν (να κάνουν
«σχέση»!), αλλά τελικά να µην συναντηθούν
ποτέ. Μια πικρή ιστορία.
Ο επιστήµονας που παρατηρεί τη ζωή στο
µικροσκόπιο έχει την πολυτέλεια της ολοκληρωµένης αντίληψης γι’ αυτή. Το κάθε
κύτταρο, ο κάθε µικροοργανισµός κάνει τη
δική του δουλειά µέσα στο σώµα, γνωρίζει
µόνο τη δική του πορεία. Ο εξωτερικός,
αντικειµενικός παρατηρητής –και µόνο– είναι σε θέση να γνωρίζει το συνδυασµό αυτών των κινήσεων, την αλληλεπίδραση των
στοιχείων. Ο D.C. Jackson, διεισδυτικός παρατηρητής των ανθρώπων, βάζει τους
ήρωές του στο µικροσκόπιο της σκηνής και
προσφέρει στο θεατή την πολυτέλεια της
ολοκληρωµένης άποψης που οι ίδιοι δεν
έχουν για τη σχέση τους. Τους εκθέτει χαριτωµένα, καθώς αποκαλύπτει τα παιχνίδια
της µνήµης τους, η οποία καταγράφει διαφορετικά για τον καθένα τους τα ίδια γεγονότα. Τους στήνει ξεκαρδιστικές παγίδες,
καθώς άλλα θέλουν κι άλλα πετυχαίνουν,
γι’ αλλού ξεκινούν κι αλλού καταλήγουν. Κι
εκεί που, ως θεατής, γελάς µε τα παθήµατά
τους, πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται
«ωχ, αυτό το έχω ζήσει κι εγώ»! Και προσπαθείς να κρύψεις την αµήχανη διαπίστωση από τον διπλανό σου, που κάνει ακριβώς το ίδιο. Μια θεατρική ιστορία.
Κακά τα ψέµατα, χρειάζεται να βγαίνεις
πού και πού από το γυάλινο κουτί σου, για
να µπορείς να δεις τα πράγµατα όπως είναι στ’ αλήθεια. Και να ευγνωµονείς την
τύχη σου όταν καµιά φορά σε ρίξει πάνω
σ’ ένα γεγονός που δίνει µια σφαλιάρα στη
µνήµη σου και τη γιατρεύει από την επιλεκτικότητά της. Στην περίπτωση του Τοµ και
της Έµυς, η εξιδανίκευση των εφηβικών

τους ερώτων καταρρέει όταν τους συναντούν στο ενήλικο παρόν τους. Και σαν να
γκρεµίστηκε ένας τοίχος που τους εµπόδιζε να δουν µπροστά τους, κάνουν επιτέλους ένα βήµα να βγουν ο καθένας από
τον δικό του µικρόκοσµο και να περάσουν
το κατώφλι του άλλου, να τον ακούσουν
και να τον δουν λίγο καλύτερα. Κι εκεί που
νοµίζουµε πως όλα τέλειωσαν, γίνεται µια
νέα αρχή, συντελείται ένα µικρό θαύµα,
πολύ µικρό, τόσο δα. Όµως, αν το καλοσκεφτούµε, τα µεγαλύτερα θαύµατα του
σύµπαντος από κάποιον µικρόκοσµο ξεκίνησαν κάποτε... Μια γοητευτική ιστορία!

* Η Μαρία Παπαλέξη είναι θεατρολόγος. Επίσης είναι ανύπαντρη, άτεκνη και προ πολλού

«σε µια ηλικία», όπως λέει και η Έµυ.
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D.C. JACKSON

Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου

Ευχαριστώ τον ∆ηµήτρη Κιούση για τις ωραίες
µεταφραστικές υποδείξεις του.
Κ.Σ.
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ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πρώτη Πράξη
ΣΚΗΝΗ 1
Πού συναντάει κανείς ανθρώπους;
Πού γνωρίζονται οι άνθρωποι; Σε παµπ;
Στο γυµναστήριο; Στο σουπερµάρκετ;
Γάµησέ τα.
Πού συναντάει κανείς ανθρώπους; Θα σας
πω εγώ πού.
Αν δεν έχεις βρει τον άνθρωπό σου πριν
να πάρεις το πτυχίο σου, θα παντρευτείς
ένα βούρλο απ’ τη δουλειά σου. ∆εν κάνω
πλάκα. Είναι απλό. Ξέρετε πώς αναπαράγονται τα ζώα σε συνθήκες αιχµαλωσίας;
Τα βάζουν στο ίδιο κλουβί.

ΤΟΜ

ΣΑΣΑ Γεια σου, Τόµας. Είµαι η Σάσα.
Καλωσήρθες.
ΤΟΜ

Ευχαριστώ. Χαίρω πολύ.

ΣΑΣΑ Λοιπόν... Θα σου δείξω εδώ γύρω
τα διάφορα, να προσανατολιστείς λιγάκι,
και τα σχετικά.
ΤΟΜ

Η πρώτη βδοµάδα στη δουλειά είναι πάντα
ατέλειωτη. Προσπαθώ να µην τραβάω
την προσοχή και λέω µόνο τα απολύτως
απαραίτητα.
ΣΑΣΑ

Γεια σου, Τοµ.

ΤΟΜ

Σάσα! Γεια σου!

ΣΑΣΑ

Πώς πήγε η πρώτη βδοµάδα;

Καλά. Μια χαρά. Η δουλειά είναι
δουλειά. Ξέρεις. Όλοι φαίνονται πολύ...
ευγενικοί και... αυτά.

ΤΟΜ

ΣΑΣΑ Το βράδυ, µετά τη δουλειά,
θα πάµε όλοι µαζί για ένα ποτό. Θες
να ’ρθεις;
ΤΟΜ

Χµµ, καλό µου ακούγεται...

Σκατά µου ακούγεται. Τα σιχαίνοµαι όλα
αυτά. Σύσφιξη σχέσεων. Συνάδελφοι.
Σχέσεις µε συναδέλφους.

Τέλεια.

ΣΑΣΑ Αυτό είναι το γραφείο σου. Θα σου
δώσω την ηλεκτρονική σου διεύθυνση το
µεσηµέρι, και ο αριθµός του τηλεφώνου
σου είναι γραµµένος πάνω στη συσκευή.
ΤΟΜ

Τέλεια.

ΣΑΣΑ Εξωτερική γραµµή παίρνεις µε
το 9. Θα σου δείξω πού είναι το τσάι,
ο καφές και τα διάφορα.
ΤΟΜ

Τέλεια.

ΣΑΣΑ

Είναι λίγο λαβύρινθος το κτίριο.

ΤΟΜ

...Τέλεια.

Όταν προσπαθώ να κάνω καλή εντύπωση,
βγαίνω πάντα µαλάκας – «ΤΕΛΕΙΑ»!
ΣΑΣΑ Οκέι... Λοιπόν εγώ σ’ αφήνω τώρα.
Άµα χρειαστείς οτιδήποτε, εδώ είµαι,
φώναξέ µε. Εντάξει;
ΤΟΜ
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Οκέι.

Η ροµαντική µου ιστορία

ΣΚΗΝΗ 2
Εσύ είσαι ο Τόµας, έτσι; Εγώ
δουλεύω στο δεύτερο όροφο. Είµαι η Έµυ.

ΕΜΥ

ΤΟΜ
ΕΜΥ

Έµυ; Γεια σου.
Πώς τα βλέπεις λοιπόν τα πράγµατα;

Εντάξει. ∆εν ξέρω, δηλαδή, µια
χαρά, τέλεια.

ΤΟΜ

Είναι µια φρίκη πάντα, έτσι δεν είναι;
Όταν αρχίζεις καινούρια δουλειά;

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Σίγουρα.

Αλλά εδώ δεν είναι και τόσο άσκηµα.
Έχω δουλέψει σε πολύ χειρότερα µέρη.
ΕΜΥ

Εγώ να δεις. Ως και σε τελεµάρκετιγκ έχω δουλέψει. Εδώ είναι µια χαρά.
Στ’ αλήθεια µ’ αρέσει.

ΤΟΜ
ΕΜΥ
ΤΟΜ

Την άλλη µέρα το πρωί.
Καληµέρα.
Καληµέρα.

(Πάει να τον φιλήσει. Εκείνος τραβιέται.)
ΕΜΥ

Συµβαίνει τίποτα;

ΤΟΜ Άλισον Χάµιλτον. Άλισον Χάµιλτον.
Μα το Θεό, ακόµα µου σηκώνεται και µόνο
να προφέρω τ’ όνοµά της. Άλισον Χάµιλτον.
ΑΛΙΣΟΝ

Κάπως έτσι ήταν τα πράγµατα
στην αρχή. ∆εν µπορούσε να µε υποφέρει.
Ήµουνα ένα χρόνο µικρότερός της.
Κι αυτό βέβαια έπαιζε ρόλο.

ΤΟΜ

ΤΟΜ

∆εν µπορείς να πιεις µόνο ένα ποτό.
Μπορείς; Ποιος µπορεί; Πότε πήγες
για ΕΝΑ ποτό; Ή θα πιεις εννιά ή κανένα.
Ύστερα από εννιά ποτά – κολυµπάµε σε
µια καφετιά οµίχλη και εγώ βρίσκοµαι στο
σπίτι της Έµυς. ∆εν πήγαµε στο δικό µου,
γιατί δεν έχω πετάξει µέρες τα σκουπίδια,
χώρια που η κρεβατοκάµαρά µου βροµάει
κάτι σαν ποδαρίλα – της είπα πως δεν
έχουµε κεντρική θέρµανση. Στη Γλασκώβη
αυτό είναι σαν να λες πως δεν έχεις
τουαλέτα µες στο σπίτι.
ΕΜΥ

Θες κάτι να πιεις;

Ναι, οτιδήποτε, ό,τι να ’ναι, δε µε
νοιάζει.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Έχω λικέρ µέντα.

ΤΟΜ

Μια χαρά είναι.

ΕΜΥ
ΤΟΜ

Πλάκα κάνω.
Συγνώµη, είµαι λίγο µεθυσµένος.

Χέσε µας. Μαλάκα.

ΑΛΙΣΟΝ

Σταµάτα να µε κοιτάς.

Παίρναµε το ίδιο σχολικό και
καθόµουν και κοίταζα το πίσω µέρος του
κεφαλιού της. Είχε ερωτικό περίγραµµα.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Κόφ’ το είπαµε.

Σόρι.

ΑΛΙΣΟΝ

Καλά, ανώµαλος είσαι;

Κοίτα. ∆ε σε γουστάρω. ∆ε σε πάω.
∆εν πρόκειται ποτέ να βγω µαζί σου.
∆ε θα γίνω ποτέ το κορίτσι σου.
∆ε θα γίνουµε ποτέ φίλοι.
Παρ’ όλα αυτά γίναµε φίλοι. Όταν
πήγαινα στην Πέµπτη, παρακολουθούσαµε
ένα κοινό µάθηµα: Νέες Τεχνολογίες.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ ∆εν το πιστεύω ότι µαζευτήκανε
τόσοι µαλάκες σ’ αυτή την τάξη.

Συγκριτικά ήµουν ο καλύτερος µέσα
σ’ εκείνο το χάλι.

ΤΟΜ

Συγκριτικά είσαι ο καλύτερος
µέσα σ’ αυτό το χάλι.
ΑΛΙΣΟΝ

Τελικά κάθισε ακόµα και δίπλα µου
στο σχολικό. Αλλά στα µέσα της χρονιάς
πήρε δίπλωµα οδήγησης και έµεινα πάλι
µόνος µου, να κοιτάω από πίσω

ΤΟΜ

Κι εγώ...
Μου αρέσουν τα µαλλιά σου...
ΕΜΥ

(Ρίχνεται πάνω του, φιλιούνται αδέξια.)
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το στραβοχυµένο κεφάλι της Μάριαν Σκοτ.
Και να µετράω την πυτιρίδα της. Ύστερα,
µια Παρασκευή, προσφέρθηκε να µε πάει
σπίτι µου µε το αµάξι της.
ΑΛΙΣΟΝ

Θες να σε πετάξω σπίτι σου;

Α, µάλιστα, εε, ναι. ∆ηλαδή. Εε.
Βέβαια. Καλή ιδέα.

ΤΟΜ

Βασικά είχα κανονίσει να πάω στη γιαγιά µου.
Αλλά δεν ήθελα µε τίποτα να µας δει µαζί.
Συνεχώς µε ρωτούσε γιατί δεν έχω κορίτσι.

Ακόµα να βρεις κορίτσι, λεβέντη µου;

ΓΙΑΓΙΑ
ΤΟΜ

Ακόµα.

ΓΙΑΓΙΑ Ε, µη στενοχωριέσαι, µάτια µου.
Έχεις καιρό.

Εκείνα τα 10 λεπτά στο αυτοκίνητο
ώσπου να φτάσουµε σπίτι µου ήταν ίσως
τα πιο ευτυχισµένα της ζωής µου. Ακόµα
και σήµερα, έτσι και µυρίσω αποσµητικό
χώρου ελατάκι, καυλώνω.

ΤΟΜ

Τι κάνεις το σαββατοκύριακο;
ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Το άκουσα.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Θα πας;

Ίσως, δεν ξέρω...

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Έχει πάρτι η Τζούλια.

Σε κάλεσε;

Εε...µµ... όχι.

ΑΛΙΣΟΝ

Ποιο είναι το σπίτι σου;

Εκείνο το µικρό, µε τον κήπο
σα ζούγκλα.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ Ωραία. Φτάσαµε λοιπόν.
Θα σε δω τη ∆ευτέρα.
ΤΟΜ

Φχαριστώ. Τα λέµε.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Άλλαξες κάτι στα µαλλιά σου;

Όχι – λούστηκα χτες το βράδυ.

ΑΛΙΣΟΝ

Είναι όµορφα. Να τα λούζεις πιο

συχνά.
ΤΟΜ
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Φχαριστώ. Αυτό θα κάνω.

ΑΛΙΣΟΝ

Λοιπόν...

(Πάει να τη φιλήσει.)
Τι κάνεις εκεί, Τοµ; Έλα Χριστέ µου!
ΤΟΜ

Συγνώµη... Νόµιζα.

ΑΛΙΣΟΝ Να µη νοµίζεις τίποτα. Επειδή
πλύθηκες χτες, νοµίζεις ότι; Να πας µε
το σχολικό τη ∆ευτέρα.

Αισθάνθηκα χάλια. Γιατί δεν είµαι και
κανένα τέρας.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Συµβαίνει τίποτα;

Όχι, τίποτα. ∆ηλαδή. Θεέ µου, ήµουνα τύφλα χτες βράδυ.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Α, έτσι...

Όχι, δε θέλω να πω, δηλαδή...
Κοίτα. ∆εν εννοούσα κάτι τέτοιο.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Τι τέτοιο;

(Ο Τοµ σωπαίνει. Η Έµυ σηκώνεται
απ’ το κρεβάτι.)
Εντάξει, κανένα πρόβληµα. Oύτε που
να το σκέφτεσαι.
Να σου πω, δε θέλω να βγω
...µαλάκας ή δεν ξέρω τι. Είναι που εµείς
– Ξέρεις.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Κάναµε έρωτα;

Και µη µε παρεξηγείς – µου άρεσε.
Ήταν ...τέλεια. Αλήθεια. Καταπληκτικά.
Αλλά θέλω να πω... δουλεύουµε στο ίδιο
γραφείο. Εγώ µόλις τώρα άρχισα. Είναι
λίγο αµήχανο. ∆εν είναι τόσο καλή ιδέα...
καταλαβαίνεις.

ΤΟΜ

(Την αποχαιρετάει µ’ ένα φιλί.)
Σ’ ευχαριστώ για όλα. Ειλικρινά.
Και βγήκα έξω στον πρωινό ήλιο.
Με τα χτεσινοβραδινά ρούχα, το στόµα
µου να βροµάει, και στα δάχτυλά µου
η µυρωδιά απ’ το µουνί της καινούριας
µου συναδέλφου της Έµυς.

Η ροµαντική µου ιστορία

ΣΚΗΝΗ 3
Λίγο αµήχανα στη δουλειά τη
∆ευτέρα. Ξέρετε. Στενάχωρα. Καταλαβαίνω
την ψυχολογία του σεξ κίλερ. Όλοι µας
την καταλαβαίνουµε. Αν θέλουµε
να είµαστε ειλικρινείς. Οι άντρες.
Εξού και η διάχυτη συγκίνηση όταν τις
κόβουν κοµµατάκια κι ύστερα τις βάζουν
σε σακούλες σκουπιδιών.
Γιατί µόνο έτσι µπορείς να είσαι σίγουρος
πως τις ξεφορτώθηκες µια για πάντα.

ΤΟΜ

ΣΑΣΑ

Πέρασες καλά την Παρασκευή;

ΤΟΜ

Την Παρασκευή;

Μετά τη δουλειά. Που πήγαµε
για ποτό...
ΣΑΣΑ

Τώρα γιατί να θέλω να πάω
ν’ ακούσω τούµπανα σάµπα;
Τα τούµπανα σάµπα σου σπάνε τα νεύρα
πιο πολύ κι από κοµπρεσέρ: Bam bada
bada badamp pam pum.

ΤΟΜ

Καλό µου ακούγεται. Μόνο που δεν ξέρω
τι θα κάνω την επόµενη βδοµάδα.
Έχω κάτι που… ∆ηλαδή εγώ από καιρού
εις καιρόν… Νοµίζω πως έχω κάτι να…
Εντάξει, µη ζορίζεσαι. Θες καφέ;
Πάω στην κουζίνα.
ΣΑΣΑ

Όχι, είµ’ εντάξει, ευχαριστώ. Έχω
ήδη πιει τρεις. Είµαι τούρµπο.

ΤΟΜ

(Κάνει πως τρέµει το χέρι του.)
ΣΑΣΑ

Καλά τότε. Τα λέµε αργότερα.

ΤΟΜ

Ναι. Τα λέµε.

ΕΜΥ

Γεια σου.

ΣΑΣΑ Εσύ µε την Έµυ φαινόταν να τα
’χετε βρει µεταξύ σας.

ΤΟΜ

Ω. Αα. Γεια σου, Έµυ. Τι κάνεις;

ΕΜΥ

Μια χαρά.

Εε. Εε. ∆ηλαδή. Ναι. Καλός
άνθρωπος. Όλοι τους είναι καλοί.

ΤΟΜ

Μπράβο.

ΕΜΥ

Εσύ τι κάνεις;

ΤΟΜ

Καλά.

ΕΜΥ

Μπράβο.

ΤΟΜ

Ναι.

Α, µάλιστα, µάλιστα. Ναι, ωραία
ήτανε.

ΤΟΜ

ΤΟΜ

Κάνεις τίποτα το σαββατοκύριακο;
Την Κυριακή έχω πρόβα µε τα
παιδιά που παίζουµε σάµπα µε κρουστά.
ΣΑΣΑ

ΤΟΜ

Μάλιστα. Σάµπα µε κρουστά.

ΣΑΣΑ Ναι. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει.
Θέλω να πω. Αν σ’ αρέσει αυτό το είδος.

Τι να λέµε τώρα, αυτό θα πει αµηχανία.
Κι εκεί πάνω –

Πώς µπορεί να σ’ αρέσει αυτό το
είδος; Υπάρχει καν αυτό το είδος; Υποθέτω
πως ναι. Άµα υπάρχει καποέιρα, γιόγκα
κι όλες αυτές οι µαλακίες... Θεέ µου, πώς
τη µισώ τη λευκή φυλή.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Τέλεια.
Παίζουµε την άλλη βδοµάδα.
Στην κεντρική πλατεία. Θες να έρθεις;
Αν δεν – εννοείται. Αν δεν έχεις
να κάνεις τίποτ’ άλλο.

Κοίτα. Ίσως πρέπει να κουβεντιάσουµε για το προχτεσινό.
Εντάξει. Είναι λίγο. Εε. Θέλω να πω
είµαι λίγο. Αυτή τη στιγµή…

ΤΟΜ

ΕΜΥ

∆εν εννοούσα τώρα τώρα.

ΤΟΜ

Ασφαλώς. Βέβαια.

ΕΜΥ

Πάµε για ένα ποτό µετά τη δουλειά;

ΤΟΜ

Αα. Εε. ∆ηλαδή…

ΣΑΣΑ
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Χέσ’ το. Μια ψυχή που ’ναι να βγει, θα βγει
– δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσω.

ΕΜΥ Όχι. Ούτε κι εµένα. Αλλά
η θερµοκόλληση είναι ωραία διαδικασία.

Ναι, βέβαια.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Θες να πας σπίτι σου πρώτα;

∆ε χρειάζεται, πάµε κατευθείαν
µετά τη δουλειά.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Εντάξει. Ωραία. Τα λέµε αργότερα.

(Τον φιλάει στο µάγουλο.)
Ω Θεέ µου. Έχουµε σχέση δηλαδή;
Όλο το απόγευµα προσπαθούσα να
σκεφτώ τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα.
Να δω ποιες είναι οι υποχρώσεις µου.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Ε, κύριε.

ΤΟΜ

Εε. Γεια.

ΕΜΥ

Πώς πήγε η δουλειά;

Καλά. Μια χαρά. Τα γνωστά.
Η εταιρική ευθύνη… Οι προκλήσεις
του µέλλοντος... Η κρίση σαν ευκαιρία...
και λοιπά.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Ναι.

Ήµουν έτοιµος να κρεµαστώ µέσα
στην τουαλέτα, όταν επιτέλους ξαναβρήκε
τη φωνή της.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Το φωτοτυπικό είναι µαύρο χάλι, ε;

ΤΟΜ

Εε. Ναι, φαντάζοµαι.

ΕΜΥ

∆εν το έχεις χρησιµοποιήσει ακόµα, ε;

ΤΟΜ Όχι, πώς. Αυτό που είναι στον
τρίτο, ε;
ΕΜΥ

Ναι.

Εε, µάλλον είναι λίγο χάλια. ∆εν
ξέρω αν έχω βρει και κανένα καλό.

ΤΟΜ

Το θερµοκολλητικό είναι ακόµα
χειρότερο.
ΕΜΥ

Καλά λες. Αλλά δε νοµίζω πως θα
µου χρειαστεί.

ΕΜΥ

Ναι.

Πέρασα καλά προχτές τη νύχτα.
Ήτανε. Εε.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Μαγικά;

Θεέ µου, αυτό είπα; Σόρι. Βγαίνω
πολύ κόπανος µερικές φορές.

ΤΟΜ

ΕΜΥ
ΤΟΜ

Έλα τώρα.
Ναι. Τέλος πάντων. Πέρασα καλά.

Πέρασα καλά. Μια έκφραση που κολλάει
σε όλα, ε; Πέρασα καλά.
ΕΜΥ Κι εγώ το ίδιο. Γι’ αυτό σκέφτηκα
πως θα ήταν καλό να βγούµε για ένα
ποτό. Καταλαβαίνεις. Μακριά από τη
δουλειά κι απ’ όλα. Και… να µιλήσουµε.
ΤΟΜ

Βέβαια.

Περί τίνος; Είπα πως πέρασα καλά, γιατί
δεν τελειώνει εδώ η συζήτηση; Πέρασα
καλά, πέρασες καλά, τέρµα και δε θα
επαναληφθεί.
∆εν ξέρω για σένα, αλλά εγώ
ήµουνα τύφλα την Παρασκευή.
ΕΜΥ

ΤΟΜ

Ε, κι εγώ το ίδιο.

ΕΜΥ Λοιπόν. Καταλαβαίνεις. ∆ε χρειάζεται
να κάνουµε όνειρα.
ΤΟΜ

Όχι βέβαια. Έχεις δίκιο.

ΕΜΥ Ας τ’ αφήσουµε λοιπόν να δούµε
πού θα πάει.

Γιατί είναι ανάγκη να πάει κάπου;
∆ε νοµίζω πως θα ’πρεπε. Νοµίζω πως θα
’πρεπε να µείνει εκεί ακριβώς που είναι.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

ΤΟΜ
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Ενώ το θερµοκολλητικό είναι χάλια;

ΤΟΜ

Τι πίνεις;
Εε. Άλλη µια Γκίνες, παρακαλώ.

Η ροµαντική µου ιστορία

Ένα µεγάλο µειονέκτηµα όταν κοιµάσαι
µε συναδέλφους είναι ότι ξέρουν πολύ
καλά το πρόγραµµά σου, κι έτσι δεν
µπορείς να την κάνεις µε τη γενική και
αόριστη πρόφαση «έχω δουλειά», που
µπορεί να σηµαίνει οτιδήποτε. Ξέρετε –
« Ήτανε πολύ ωραία, αλλά πρέπει να φύγω
– ξυπνάω πολύ νωρίς για τη δουλειά /
έχω να τελειώσω µια δουλειά απόψε /
περιµένω ένα τηλέφωνο για δουλειά».
Έτσι καταλήξαµε να ξανακοιµηθούµε µαζί,
γιατί εκείνη τη στιγµή έµοιαζε ευκολότερο
απ’ οτιδήποτε άλλο. Όπως είπε άλλωστε
και η ίδια: «∆ε χρειάζεται να κάνουµε
όνειρα». Οπότε ό,τι προκύψει είναι, πώς
το λένε, δώρο.

ΣΚΗΝΗ 4
ΣΑΣΑ

Θα σε δω την Κυριακή;

ΤΟΜ

Την Κυριακή;

ΣΑΣΑ

Στη συναυλία που λέγαµε.

ΤΟΜ

Α, µάλιστα, ναι, δεν ξέρω...

∆εν πειράζει, δεν πειράζει. Μην
το σκέφτεσαι.
ΣΑΣΑ

Όχι, όχι, θα ήθελα πολύ να σε δω
µε τα τούµπανα, αλήθεια. /

ΤΟΜ

ΣΑΣΑ / Όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα,
ειλικρινά – /

/ Αλήθεια. Θα ήθελα. Τι ώρα
εµφανίζεστε;

ΤΟΜ

ΣΑΣΑ

Αρχίζει στις 12.

ΤΟΜ

Εσείς βγαίνετε πρώτοι;

ΣΑΣΑ Όχι, µου φαίνεται πως είµαστε
έβδοµοι ή κάτι τέτοιο.

Έβδοµοι; Θεέ και Κύριε! Πόσοι
παίζουν τούµπανα σάµπα στη Γλασκώβη;

ΤΟΜ

Και τι ώρα τελειώνει;
ΣΑΣΑ

Στις 3 νοµίζω. Εκεί γύρω στις 3.

ΤΟΜ

Ελπίζω να τα καταφέρω.

ΣΑΣΑ Εντάξει, χωρίς άγχος… δεν πειράζει
αν δεν τα καταφέρεις. Άντε, τα λέµε.
ΤΟΜ

Τα λέµε.

ΣΑΣΑ

Γεια σου.

(Την κοιτάζει που φεύγει.)
Πρώτα η Έµυ, τώρα η Σάσα. Τι είναι
αυτό µε τις γυναίκες σε τούτο το γραφείο;
Μέλι έχω;

ΤΟΜ

Όσο µεγαλώνει ένας άντρας τόσο πιο
γοητευτικός γίνεται. Και δε µιλάµε µόνο
για τον Τζορτζ Κλούνεϋ ή τον Σον Κόννερυ
και τέτοιους µαλάκες. Είναι αλήθεια αυτό
που λένε – όλοι οι καλοί είναι πιασµένοι.
Και τότε τη θέση των καλών την παίρνουν
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οι µέτριοι και στη θέση των µέτριων
προβιβάζονται οι τελείως µαλάκες.
Βάζω στοίχηµα ότι ακόµα και ο Σµεκ
απ’ το σχολείο µου θα έχει αναβαθµιστεί
σε υποψήφιο γαµπρό. Κι ας σνίφαρε
κόλλα, κι ας βάραγε µαλακία µες στην τάξη
την ώρα των µαθηµατικών.
Στις διακοπές του Πάσχα το 1996, ο Τζέρυ
Ρίτσµοντ έκανε ένα πάρτι στη διάρκεια
του οποίου πέντε χρυσόψαρα κι ένα ινδικό
χοιρίδιο αποχαιρέτησαν το µάταιο τούτο
κόσµο, δύο παράθυρα και η µύτη του
Ρόµπερτ Τζέλλυ σπάσανε, η τηλεόραση,
το βίντεο, ένας ναργιλές και όλα τα
άλµπουµ µε τις φωτογραφίες της
οικογένειας Ρίτσµοντ κάνανε φτερά.
Είχε µια πολύ όµορφη αδερφή.
Τότε ήταν που έριξα και την Άλισον
Χάµιλτον.
ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Πήγε σπίτι του.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Είσαι πιο ωραίος εκτός σχολείου.

Ευχαριστώ.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Περνάω καλά. Εσύ, περνάς καλά;

Ναι.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Μα πώς; Τόσο νωρίς;

Είναι 5 το πρωί. Είσαι καλά εσύ;

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Πού είναι ο Κρις;

Πήγε σπίτι του.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Πού είναι ο Κρις;

Γιατί πάντα σε θεωρούσα µαλάκα.

Α. Μάλιστα.

ΑΛΙΣΟΝ

Εκτός σχολείου όµως είσαι

εντάξει.
ΤΟΜ

ΤΟΜ

ΤΟΜ
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Πού είναι ο Κρις;

Πήγε σπίτι του.

ΑΛΙΣΟΝ

Μέχρι που έφυγε για κατασκήνωση
στον Καναδά λίγους µήνες αργότερα.
Αχ, µην πας στον Καναδά.
ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Θα µου λείψεις πάρα πολύ.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Ένα καλοκαίρι είναι.

Ολόκληρο καλοκαίρι.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Έλα, κόφ’ το.

Θα γυρίσω.

Το Σεπτέµβρη.

ΑΛΙΣΟΝ

Μπορείς να µου γράφεις.

(Αποχαιρετιούνται µε ένα φιλί.)
Το καλοκαίρι τράαααβαγε πολύ.
Μια µέρα µίλαγα µε τον κολλητό µου
τον Τζέσι έξω απ’ το χορευτικό όµιλο.
Παρεµπιπτόντως ο Τζέσι είναι αγόρι,
και δεν µπορεί να το καταπιεί µε τίποτα
ότι του δώσανε κοριτσίστικο όνοµα.

ΤΟΜ

Λέγε λοιπόν, ποια απ’ τις δυο
θέλεις;

ΤΖΕΣΙ

ΤΟΜ

Σου λέω µου λείπει.

Μάτια που δε βλέπονται, γρήγορα
λησµονιούνται. Λέγε ποια θέλεις;
Τη Μισέλ ή τη χοντρή τη Ρόντα;

ΤΖΕΣΙ

ΤΟΜ

Την Άλισον. Μου λείπει η Άλισον.

Το κατάλαβα. Το ’πιασα. Κοίτα –
πόσο θα µείνει σ’ αυτή την κατασκήνωση
στον Καναδά;

ΤΖΕΣΙ

Όλο το καλοκαίρι, Θεέ µου, είναι
πολύς καιρός. Μου λείπει φοβερά.

ΤΟΜ

Ναι. Το ξέρω, ρε φιλαράκο. Λοιπόν.
Ποια θέλεις;

ΤΖΕΣΙ

Ευχαριστώ.

ΑΛΙΣΟΝ

Μετά απ’ αυτό όλα ήταν σαν όνειρο.

Θες να το κάνουµε;

Θέλει. Και το κάνουν.

ΤΟΜ

Τι;

Τη Μισέλ ή τη χοντρή τη Ρόντα;
Άµα θες παίρνω εγώ τη χοντρή, δεν έχω
πρόβληµα...

ΤΖΕΣΙ

Η ροµαντική µου ιστορία

∆ε θέλω καµιά απ’ τις δυο. Θέλω
µόνο την Άλισον.

ΤΟΜ

ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ
ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ
ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ
ΤΖΕΣΙ

Σου είπε τίποτα; Πριν φύγει;
Μου είπε πως µ’ αγαπάει.
Εκτός απ’ αυτό.
Πως θα µου γράφει κάθε µέρα.
Και σου γράφει;
Όχι, είναι δύσκολο γιατί –
Τίποτ’ άλλο; Μόνο αυτά σου είπε;

Τι εννοείς;
Τρέχει τίποτα; Έχω αρχίσει ν’ ανησυχώ.

ΤΟΜ

ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ

Σε κεράτωνε.
ΤΙ ΕΙΠΕΣ;

Περίµενετε ν’ ακούσετε. Ό,τι πιο κουφό.
ΤΖΕΣΙ

Με τον κύριο Γουντ.

ΤΟΜ

Πλάκα κάνεις.

ΤΖΕΣΙ

Κάθε άλλο.

ΤΟΜ

Το δάσκαλο της µουσικής;

Κοίτα, λυπάµαι πολύ, δε µ’ αρέσει
να µπερδεύοµαι, αλλά –

ΤΖΕΣΙ

– Τον κύριο Γουντ; Τον κύριο Γουντ;
Αυτόν το µαλάκα, τον κύριο Γουντ;

ΤΟΜ

ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ
ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ

Αυτόν.
Είσαι σίγουρος;
Ναι.
Μα αυτός είναι µαλάκας.

Ναι, αλλά την έχει µεγάλη.
Είναι γραµµένο και στις τουαλέτες
των κοριτσιών.
Έληξε, φίλε – θα πάρεις τη Μισέλ.
Να πω την αλήθεια, δεν έχω καµιά
αντίρρηση να πάρω εγώ τη χοντρούλα.

ΤΖΕΣΙ

Ποτέ µου δεν τον χώνεψα τον κύριο
Γουντ. Μασούσε τσίχλα, έπαιζε τον ωραίο
και παρόλο που ήµουνα µόνο 16 χρονών
έβλεπα καθαρά πως είναι σκέτος λεχρίτης.

ΤΟΜ
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Ήτανε τριάντα και βάλε, γαµώ το κέρατό
µου. Ολόκληρος άντρας, µε τα κοριτσάκια
της Έκτης. Ο µαλάκας. ∆εν είµαι σίγουρος
αν εκείνη την εποχή τους λέγαµε
παιδόφιλους, αλλά τώρα µόνο έτσι µπορώ
να τον πω. Παιδόφιλο.
(Μεθυσµένο τηλεφώνηµα.)
Άλισον.
ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Ναι; Ποιος είναι;

Ο Τόµας. Άλισον. Ο Τόµας.

ΑΛΙΣΟΝ ∆εν µπορώ να σου µιλήσω τώρα.
Έχω δουλειά. ∆εν το πιστεύω ότι είπες
πως είναι επείγουσα ανάγκη.

Είναι επείγουσα ανάγκη. Είναι
ανάγκη. Άλισον…

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Άλισον.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Τι;
Τι; Τι συµβαίνει; Πρέπει να φύγω.

Άλισον…

ΑΛΙΣΟΝ

Πάρε όταν είσαι ξεµέθυστος.

Ο κύριος Γουντ ε; Ο βροµόπουστας
κύριος Πουστρογούντ;

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ

Ω…

Οι µεθυσµένες προσπάθειές µου να
τη συγκινήσω έπεσαν στο κενό. Είχε να
πάει για επιτήρηση σ’ ένα παιχνίδι βόλεϊ.

ΤΟΜ

Αυτό ήταν λοιπόν. Χωρίσαµε κι εγώ ήµουν
απελπισµένος. Απελπισµένος.
Συγνώµη λοιπόν που δε βιάζοµαι να πάρω
ένα κουτί σοκολατάκια παραµάσχαλα
για να ξαναπέσω και πάλι στα… ίδια.
Γιατί πού θα σε βγάλει; Σε καταστάσεις
µονοµανιακές. Και καλά να είσαι ένας
άχαρος τινέιτζερ που πετάει το σπέρµα του
σαν νεροπίστολο… Αλλά ένας άντρας
δεν έχει λόγο να δεσµεύεται. Καλύτερα
να είναι ανοιχτός. Ξέρετε. Στις επιλογές.
ΕΜΥ

Σε είδα πριν να µιλάς µε τη Σάσα.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Λες και είµαι υπό παρακολούθηση,
γαµώτο. Φάκελο µου φτιάχνει; Για το
Γραφείο Προσωπικού;

ΤΟΜ

Α µάλιστα. Ναι, ναι. Μιλούσα µε τη Σάσα.
Πιο πριν.
ΕΜΥ

Τον παράξενο µας παίζεις τώρα;

ΤΟΜ

Όχι.

ΕΜΥ

Οκέι… Και τι σου έλεγε;

ΤΟΜ

Ποιος;

ΕΜΥ

Η Σάσα…

Α, µάλιστα. ∆εν ξέρω. Κάτι για
τούµπανα σάµπα.

ΤΟΜ

Το περίµενα. Τυπική Σάσα. Εγώ
τα σιχαίνοµαι τα τούµπανα σάµπα. Αυτή
έχει µείνει χίπισσα, από τότε.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Έλα.

Παλιότερα είχε και µπίντι στο
µέτωπο. Ξέρεις. Αυτή την ινδική βούλα
ανάµεσα στα φρύδια.

ΕΜΥ

Τη φαντάζοµαι, Θεέ µου. Χίπικες
αηδίες.

ΤΟΜ

(Η Έµυ µιλάει στον Τοµ απ’ την κουζίνα.)
ΕΜΥ

Θες να φας τίποτα;

ΤΟΜ

Εεε.

ΕΜΥ

Θες τίποτα να φας; Σε ρωτάω.

ΤΟΜ

Ναι, σ’ άκουσα. ∆εν ξέρω. Τι έχεις;

(Τον φιλάει.)

ΕΜΥ Εσύ τι θέλεις. Έχω µια κουζίνα
γεµάτη πράµατα, θες να σ’ τα πω όλα;
Εσύ τι κάνεις κέφι.

Όχι στη δουλειά.

ΤΟΜ

∆εν ξέρω. Μια χαρά είµαι.

ΕΜΥ

Θες κάνα σάντουιτς;

ΕΜΥ

∆εν είναι κανείς εδώ.

(Του δίνει άλλο ένα παιχνιδιάρικα, εκείνος
κάνει πίσω.)
ΤΟΜ

To ξέρω. Αλλά όχι στη δουλειά.

Θεέ µου. Από πότε έγινες τόσο
τυπικός;

ΕΜΥ

Κοίτα, είναι… Πώς να το πω.
Ανάρµοστο.

ΤΟΜ

…
Είπα, θες κάνα σάντουιτς;
Όχι, είµαι εντάξει. Αλήθεια. Μια
χαρά είµαι.

ΤΟΜ

ΕΜΥ Μου ’χει περισσέψει λίγο τσίλι.
Θες να σου κάνω κι ένα ρύζι;
ΤΟΜ

Άσε.

ΕΜΥ

Ανάρµοστο; Ε, δε µας χέζεις;

ΕΜΥ

Είπες ότι πείναγες.

ΤΟΜ

Τα λέµε αργότερα.

ΤΟΜ

Ναι. Τώρα µου πέρασε.

ΕΜΥ

Γεια σου.

ΕΜΥ

Θες τότε να πιεις κάτι;

Έτσι λοιπόν φαίνεται πως είναι
η κοπέλα µου. Και δεν είχα κάτι τέτοιο
στο µυαλό µου.

ΤΟΜ
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Γι’ αλλού ξεκίνησα κι αλλού βρέθηκα.
Τέλος πάντων. ∆εν έχω γνωρίσει µέχρι
σήµερα κοπέλα που να µην την κάνω να
µε χωρίσει. Στο θέµα του έρωτα
ακολουθώ τη γραµµή του Γκάντι. Παθητική
αντίσταση.
Έβαλα λοιπόν µπρος το πρόγραµµα.
∆εν της τηλεφωνάω από µόνος µου ούτε
στέλνω SMS. ∆ε βρισκόµαστε βράδια
µέσα στη βδοµάδα.
Κρατάω µόνο το υποχρεωτικό ραντεβού
του σαββατόβραδου. Ένα σινεµά, ύστερα
στο σπίτι της. Συµπεριφέροµαι άθλια σε
κάθε ευκαιρία. Γιατί, όπως το καταλαβαίνω
εγώ, µ’ αυτό το κόλπο ξεφορτώθηκαν
οι Ινδοί τους Εγγλέζους.

Καλά, άντε. Μπορώ ν’ ανοίξω
την τηλεόραση;

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Τι έχει;

Η ροµαντική µου ιστορία

ΤΟΜ

Έχει σηµασία;

ΤΟΜ

Ακριβώς.

ΕΜΥ

Το τηλεκοντρόλ είναι στο τραπέζι.

Η Άλισον είχε µπει στο Νταντί.

(Ήχος από ποδόσφαιρο στην τηλεόραση.)

ΜΗΤΕΡΑ

Και να πεις πως µου αρέσει το
ποδόσφαιρο; ∆εν έχω ιδέα ποιος παίζει.
Άγγλοι είναι αυτοί; Εγώ υποστηρίζω τους
κόκκινους. Εµπρός, παιδιά!

ΤΟΜ

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Ορίστε.

ΤΟΜ

Στην υγειά σου.

ΕΜΥ

Ποδόσφαιρο;

ΤΟΜ

Άµα δε σ’ αρέσει, να τη σβήσω.

ΕΜΥ

Όχι, εντάξει.

Αυτή είναι λίγο πολύ η συνταγή:
δε διώχνεις εσύ ένα κορίτσι. Την κάνεις
να σε διώξει εκείνη. Που ό,τι και να πεις
είναι πιο ευγενικό.

ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΜ

∆ε θα σταµατήσεις το σχολείο.

Θα το σταµατήσω.

ΜΗΤΕΡΑ

∆ε θα σταµατήσεις το σχολείο.

Θα το σταµατήσω. Και θα πάω
στο πανεπιστήµιο.

ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ

Τι θα σπουδάσεις;

Θεολογία. Θεολογία ή Γεωργική
Οικονοµία.

ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ

Γιατί;

Γιατί µόνο σ’ αυτά µε δέχονται
στο Νταντί.

ΤΟΜ

Νταντί; Και γιατί θες να πας
στο Νταντί;

Έλα, άσ’ τα τώρα, ξέρω το λόγο.
Αλλά τα κορίτσια δε θέλουν να σέρνεσαι
από πίσω τους. Να τις πιέζεις. Να τους
γίνεσαι στενός κορσές.

Αυτή εδώ όµως είχα βάλει σκοπό
να την καταφέρω. Ποτέ δεν ήµουν
πιο σίγουρος στη ζωή µου για κάτι…
Θα συνηθίσεις. Το να πάρεις
την απόφαση είναι το πιο δύσκολο.
∆εν αξίζει τον κόπο εξάλλου. Έχει
κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν
πορτοκάλια. Είσαι πολύ µικρός και
δε χρειάζεται να το παίρνεις τόσο βαριά.
Ο χρόνος είναι µεγάλος γιατρός.

ΜΗΤΕΡΑ

… αρκεί να ήµουνα εκεί. Μαζί της.
Θα την ξανακέρδιζα. Ίσως όχι αµέσως,
αλλά µε τον καιρό. Είµαστε φτιαγµένοι
ο ένας για τον άλλο.

ΤΟΜ

Μια χαρά είµαι. ∆εν έχω κανένα
πρόβληµα.
ΜΗΤΕΡΑ

Το Νταντί είναι σκέτη φρίκη. Σοβαρά.
Χειρότερο απ’ το Αµπερντήν.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Πάντα ήθελα να πάω στο Νταντί.

Η Άλισον είχε µπει στο Νταντί.
ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΜ

Γιατί;

∆εν ξέρω. Έχει ωραίο κλίµα.

Η Άλισον είχε µπει στο Νταντί.
Εσύ δεν έχεις πάει ποτέ σου
στο Νταντί.

ΜΗΤΕΡΑ
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Τόµας. Τι κάνεις εσύ εδώ;

Σπουδάζω.
Τι σπουδάζεις;

Σπουδάζω. Είµαι στο ΠΘ.

ΜΗΤΕΡΑ

ΤΟΜ

Αχ, παιδάκι µου…

ΑΛΙΣΟΝ

Τι είναι το ΠΘ;

Προπτυχιακό θεολογίας. Θα γίνω
πάστορας.

ΤΟΜ

Έτσι, να µάθει. Εκείνη µε οδήγησε
στη θρησκεία. Με πλήγωσε τόσο που
θα αφιερώσω όλη µου τη ζωή στο Θεό.
Αυτό θα δουλέψει. Είναι µια µεγάλη
ροµαντική χειρονοµία. Θα γίνει ζυµάρι
στα χέρια µου. Εξάλλου οι γκόµενες
γουστάρουν τους παπάδες, έτσι δεν είναι;

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΛΙΣΟΝ Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τόµας,
κοίτα. Κοίτα, Τόµας. Ξέρεις ότι δεν
πρόκειται να γίνει τίποτα. Είναι τρελό όλο
αυτό. Λυπάµαι. Κοίτα.
∆ε σε θέλω –
ΤΟΜ

Μα –

ΑΛΙΣΟΝ – Έχω προχωρήσει. Έτσι γίνεται.
Οι άνθρωποι προχωρούν. Αλλάζουν.
Ωριµάζουν.
ΤΟΜ

Ωριµάζουν;

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Υπάρχει κάποιος άλλος.

Ο κύριος Γουντ, το ξέρω…

ΑΛΙΣΟΝ

Όχι ο Άλαν.

Άλαν. Άκου Άλαν. ∆εν το χωράει
το µυαλό µου.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Ποιον;

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Έχει καµιά σηµασία;

Θέλω να ξέρω.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Είµαι µε κάποιον άλλο τώρα.

Τον Στηβ.

Ποιον Στηβ;

∆εν τον ξέρεις. Μένουµε στην
ίδια φοιτητική εστία.
ΑΛΙΣΟΝ

Μόνο που τον ήξερα, βέβαια. Ήταν
ο Στηβ που έβγαινε µε τη µεγάλη αδερφή
του Τζέσι, τη Ρέιτσελ. Αυτός ο Στηβ
κατάφερνε να τις πηδάει όλες. Η Άλισον
είχε δίκιο. Είχαµε τελειώσει. Ο τύπος
ήταν 20 τόσο χρονών, γαµώ την καταδίκη
µου. Έτσι καταλήγουν οι µεγάλες
ροµαντικές χειρονοµίες. Ο βροµιάρης
ο Στηβ απ’ το σχολείο, χωµένος µέχρι
τ’ αρχίδια στο µεγάλο έρωτα της ζωής σου.

ΤΟΜ

ΣΚΗΝΗ 5
Είσαι µε ένα κορίτσι στο κρεβάτι,
κι όµως νιώθεις µοναξιά. Αν αυτό είναι
όλο κι όλο. Ξέρετε. Ένα όποιο κορίτσι.
Καλή είναι η Έµυ. Μου αρέσει. Αλλά
δεν είναι έρωτας, δεν είναι τίποτα.
Έχω ξυπνήσει, αλλά άµα φύγω τόσο
νωρίς θα γίνει ζήτηµα. Οι κόκκινοι έχασαν.
Χτες βράδυ. Αναµενόµενο. Η κουβέντα µας
εξαντλήθηκε. Ήταν ήδη σε επανάληψη.
Πεινάω σα λύκος.

ΤΟΜ

Έχω µια τροµερή στύση. Όπως κάθε
Κυριακή.
Εκείνη κοιµάται.
Κοιµάται του καλού καιρού.
(Ο Τοµ αρχίζει σιγά σιγά να αυνανίζεται,
ελέγχοντας προσεκτικά κάθε τόσο
αν η Έµυ κοιµάται ακόµα. Στο τέλος
είναι τόσο απορροφηµένος που δεν
παίρνει είδηση ότι ξύπνησε.)
ΕΜΥ

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΕΙ, ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ ΜΟΥ;

Τίποτα. Καληµέρα
Συγνώµη. ∆εν ήθελα...

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Έλα Χριστέ µου.

ΤΟΜ

∆εν έκανα τίποτα... Σόρι.

ΕΜΥ

Καλά, εντάξει. Καληµέρα.

ΤΟΜ

Συγνώµη. ∆εν... Συγνώµη.

ΕΜΥ

Τι να πω... Χριστέ µου. Καληµέρα.

ΤΟΜ

Καληµέρα.

Αυτό είναι σίγουρα χοντράδα, έτσι
δεν είναι; ∆εν ξέρω πολλά από γυναίκες,
αλλά είµαι σίγουρος ότι θα φρικάρουν
να σε πιάνουν να βαράς µαλακία
στο κρεβάτι τους. Ήρθε η ώρα να µου
δώσει τα παπούτσια στο χέρι.
ΕΜΥ

Χριστέ µου.

Κοιµήθηκες καλά;
ΤΟΜ
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ΕΜΥ

Συµβαίνει τίποτα;

ΣΑΣΑ

ΤΟΜ

...

ΕΜΥ

Τοµ; Είσαι καλά;

(Τα κρουστά ξαναρχίζουν, ύστερα
σταµατούν.)

Όχι, τίποτα, καλά είµαι. Έχω να...
Πρέπει να σηκωθώ.

ΤΟΜ

ΣΑΣΑ

Ε, πώς αλλιώς. Θέλω να πω.
Τούµπανα σάµπα είναι αυτά.

ΣΑΣΑ

Έχω δουλειές.

ΤΟΜ

Σαν τι; Κυριακή είναι.

ΤΟΜ

Το ξέρω.

ΕΜΥ

Λοιπόν; Τι έχεις να κάνεις κυριακάτικα;

∆εν ξέρω. Θεέ µου – τι σηµασία
έχει; ∆ιάφορα.

ΤΟΜ

Χαίροµαι πολύ που τα κατάφερες.

ΤΟΜ

Τι πρέπει να γίνει γαµώτο για να πάρει
τέλος αυτή η ιστορία;

ΕΜΥ

Χαίροµαι πολύ που –

Ε, ∆εν είναι;

Βέβαια!
Για να είµαι ειλικρινής, νόµιζα πως θα
είχα χάσει το δικό σας συγκρότηµα.
Για να είµαι ειλικρινής, έλπιζα να είχα
χάσει το δικό τους συγκρότηµα.

ΣΑΣΑ

Όχι, όλο µαζί έχει καθυστερήσει.

ΤΟΜ

Ναι;

ΣΑΣΑ

Ναι. Εµείς βγαίνουµε αµέσως µετά.

Όχι, σε παρακαλώ. Προτιµώ να είµαι
µόνος µου.

ΤΟΜ

Μάλιστα.

ΣΑΣΑ

Λοιπόν... Εγώ πηγαίνω.

Πολύ µυστήριος είσαι. Θες να µου
πάρεις κάνα δώρο-έκπληξη;

ΤΟΜ

Νόµιζα ότι θα περνάγαµε τη µέρα
µαζί. Θα έρθω µαζί σου.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Ναι. Μεγάλο δώρο.

(Σηκώνεται.)
ΕΜΥ

Φεύγεις τώρα αµέσως;

Αυτό είναι το πλεονέκτηµα άµα
κοιµάµαι σπίτι της. Αν είχε κοιµηθεί εκείνη
στο δικό µου, θα ήταν εφιάλτης να τη
διώξω. Μα το Θεό, αισθάνοµαι δεµένος
χεροπόδαρα. Εντάξει, για την ώρα
το έσκασα. Πηγαίνω προς την κεντρική
πλατεία.

ΤΟΜ

ΣΑΣΑ

Γεια σου. Τα κατάφερες.

ΤΟΜ

Ήθελα πολύ να/

Ναι. Βέβαια. Τι θα ’λεγες µετά
για κανένα ποτό; Ή...

ΣΑΣΑ Αχ, σόρι µωρέ, θα πάµε όλα
τα παιδιά για µπάρµπεκιου µετά.
ΤΟΜ

Α, οκέι...

Θα ήθελα να έρθεις κι εσύ, αλλά
δε γίνεται. Είναι σε καποιανού το σπίτι...
και... καταλαβαίνεις...
ΣΑΣΑ

Καµιά άλλη φορά.
Τώρα αυτό είναι υπόσχεση ή
άδειασµα;

ΤΟΜ

(∆υνατοί ήχοι από κρουστά τους
ξεκουφαίνουν. Κάνουν φιλότιµες
προσπάθειες να µιλήσουν, αλλά η φωνή
τους πνίγεται εντελώς. Μόλις τελειώνει
ο θόρυβος, σταµατούν κι αυτοί για
να βεβαιωθούν ότι τα κρουστά έχουν
σταµατήσει.)
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ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΚΗΝΗ 6

ΕΜΥ

Αα.

Έχω να κάνω κάτι πράµατα και είπα.
Ξέρεις. Είναι ωραίο να έχεις και λίγο
προσωπικό χρόνο. Σε πειράζει;

ΤΟΜ

Μια σχέση δηµιουργεί συνήθειες.
Είναι ωραίο να τρως πρωινό, λογουχάρη.
Όχι και καλά µαζί της. Είναι κάπως
πιεστική και ενοχλητική το πρωί και
δε βάζει γλώσσα µέσα. Αλλά µου ετοιµάζει
το πρωινό. Και µε πηγαίνει στη δουλειά
µε το αυτοκίνητο. Door to door. Ενώ
αν περίµενα απ’ τον εαυτό µου, θα ήµουν
ακόµα µε ένα τσιγάρο στο στόµα και τον
κωλόβηχα. Μου φτιάχνει χυµό. Και µούσλι.
Κάτι σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης
που το διευθύνει µια διάσηµη σεφ.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Τι θα κάνουµε το βράδυ;

(Την αγνοεί.)
Τι θα κάνουµε το βράδυ;
Θεέ µου, επιµονή. Ούτε
ο Εξολοθρευτής να ’τανε.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Τι θα κάνουµε το βράδυ;

∆εν ξέρω. Είχα διάθεση να µείνω
µέσα απόψε.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Καλά.

ΤΟΜ

Καλά;

ΕΜΥ

Ναι, πολύ ωραία.

Α, µάλιστα. Έλεγα πως θα ’φερνες
αντίρρηση.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Μην είσαι χαζός.

(Τον φιλάει.)
ΤΟΜ

Εντάξει. Τα λέµε λοιπόν.

ΕΜΥ

Τι ώρα;

ΤΟΜ

Συγνώµη;

ΕΜΥ

Τι ώρα να έρθω;

ΤΟΜ

∆εν κατάλαβα;

ΕΜΥ

Τι ώρα να έρθω στο σπίτι σου;

Α, µάλιστα. Εννοούσα πως θα µείνω
σπίτι. Εγώ. Μόνος µου.

ΤΟΜ
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ΕΜΥ

Όχι... όχι. ∆εν τρέχει τίποτα. Αλήθεια.

Πότε πότε είναι ωραίο να µένεις
µόνος για λίγο.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Προσωπικός χρόνος. Κατάλαβα.

ΤΟΜ

Ωραία.

(Τη φιλάει.)
Μιλάµε, λοιπόν.
ΕΜΥ

Ναι, µιλάµε.

ΤΟΜ

Γεια σου, Σάσα. Τι κάνεις;

ΣΑΣΑ Γεια σου, γεια σου... Ας τα λέµε
καλά. Σ’ άρεσε η συναυλία;
ΤΟΜ

Συναυλία;

ΣΑΣΑ Σ’ ευχαριστώ που ήρθες. Το είχα
πει σε όλους, αλλά είσαι ο µόνος από
τη δουλειά που ήρθε.
ΤΟΜ

Ε, αλίµονο.

ΣΑΣΑ Σ’ αφήνω τώρα. Πρέπει να γυρίσω
στο γραφείο µου.
ΤΟΜ

Ναι. Σάσα...

ΣΑΣΑ

Τι;

ΤΟΜ

Τι κάνεις απόψε;

ΣΑΣΑ

Έχω να βάλω πλυντήριο.

ΤΟΜ

Ένα γρήγορο ποτό µετά τη δουλειά;

Ο πιο εύκολος τρόπος να τελειώνεις
µε µια σχέση, και ο πιο αποτελεσµατικός,
είναι ν’ αρχίσεις να κυκλοφορείς µε κάποιο
άλλο πρόσωπο. Θα της στοιχίσει λίγο,
σίγουρα, αλλά τουλάχιστον θα τελειώσει.
Μια για πάντα.To άπιαστο όνειρο της
αγάπης τράβηξε γι’ αλλού και έρως
ανίκατε µάχαν. Γι’ αυτό συγχωρήσαµε
τον Μπραντ και την Ατζελίνα –
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ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Γεια σου, Τόµας.

Άλισον! Πώς είσαι, καλά; Πώς από

δω;
Εδώ µένουν οι δικοί µου.
Εσύ πώς από δω;
ΑΛΙΣΟΝ

ΤΟΜ

Εε... Εγώ. Εε. Απλώς περνούσα.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Να πας πού;

Εε. Μια βόλτα.

ΑΛΙΣΟΝ

Λοιπόν, τι κάνεις τώρα;

Τίποτα ιδιαίτερο. Το ’µαθες
πως παράτησα το πανεπιστήµιο, ε;
Για την ώρα τεµπελιάζω. Εσύ τι κάνεις;

ΤΟΜ

Ήρθα για διακοπές. Να δω τους
δικούς µου. Τέτοια.
ΑΛΙΣΟΝ

ΤΟΜ

Πώς πάει το δεύτερο έτος;

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Τι κάνει ο Στηβ;

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Α, ο Στηβ. Μάλιστα. Χωρίσαµε –

Λυπάµαι.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Στηβ;

Ναι, ο Στηβ, ξέρεις, ο Στηβ.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Πολύ καλά.

– πριν από λίγο καιρό.

Α, έτσι.

ΑΛΙΣΟΝ

Έχω µια άλλη σχέση τώρα.

Ο Ίαν Γουάτσον έπαιζε κιθάρα στο
συγκρότηµά µου στο σχολείο. Εγώ ήµουν
ο βασικός τραγουδιστής. Είναι διεστραµµένη
εκ πεποιθήσεως. ∆εν πας από το βασικό
τραγουδιστή στον κιθαρίστα. Ποτέ δε
µου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Ένας
αυτάρεσκος µαλάκας. Στα Σπασµένα
Μπισκότα έπαιζε µόνο και µόνο επειδή είχε
ένα γκαράζ όπου µπορούσαµε να κάνουµε
πρόβες κι ένα µεγάλο ενισχυτή. Καλά,
άµα παίξει στη ρεγιούνιον των παλιών
συµµαθητών, να µου γράψετε.
Μπράβο. Πολύ... ωραία.
ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Χάρηκα πολύ που σε είδα.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Εγώ πάω σπίτι τώρα.
Εσύ θα µείνεις εδώ;

Θες να ’ρθω µαζί σου µέσα;

ΑΛΙΣΟΝ Θέλω να µη στέκεσαι µπροστά
στην πόρτα µου.

Κάνα δυο µέρες αργότερα τράκαρα
τον Ίαν Γουάτσον έξω απ’ το φούρνο.
Έτρωγα µια κρεατόπιτα και το σαγόνι µου
ήταν λαδωµένο. Πίτες δώσε µου και πάρε
την ψυχή µου.

ΤΟΜ

Η Άλισον µου είπε πως
τριγύριζες έξω απ’ το σπίτι της για να
την πετύχεις.
ΓΟΥΑΤΟ

∆εν είν’ έτσι, απλώς είχα βγει
µια βόλτα. Και έπεσα πάνω της. Χάρηκα
που την είδα και λοιπά, ξέρεις, αλλά
εγώ απλώς είχα βγει περίπατο.

ΤΟΜ
ΤΟΜ

Μάλιστα. Κανένας που τον ξέρω;

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Γουάτο; Ο Ίαν Γουάτσον;

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Εε. Είναι ο Γουάτο.

Ναι.

∆εν το πιστεύω!

Χριστέ µου, δε ρίχνει και πολύ µακριά
τα δίχτυα της, ε; Πέντε εκατοµµύρια
πληθυσµό έχει η Σκοτία κι αυτή βρήκε να τα
φτιάχνει µε το δάσκαλό µου της µουσικής,
το αγόρι της αδερφής του κολλητού µου
και το µαλάκα τον Ίαν Γουάτσον.
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ΓΟΥΑΤΟ
ΤΟΜ

Αρχίδια.

Πώς;

ΓΟΥΑΤΟ Αρχίδια περίπατο. Την παραφύλαγες. Την παραφύλαγες, διεστραµµένε.
ΤΟΜ

Άντε γαµήσου.

ΓΟΥΑΤΟ Το καλό που σου θέλω, µακριά
από την Άλισον. ∆ε θέλει να έχει καµιά
παρτίδα µαζί σου.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΟΜ

Έτσι σου είπε;

Ναι, ρε αρχίδι, έτσι µου είπε.
Στο αγόρι της.
ΓΟΥΑΤΟ

ΤΟΜ

Αυτή την περίοδο.

Εσύ πότε ήσουν, θυµάσαι;
Το 1996; Κάνε κάτι για τον εαυτό σου,
ρε Τοµ. Είσαι για κλάµατα.
ΓΟΥΑΤΟ

ΤΟΜ

Εσύ είσαι για κλάµατα.

Αυτό µόνο ένα µπορεί να σηµαίνει.
Σας το είπα, η παθητική αντίσταση είναι
το κουµπί. Την ανάγκασα µε τον τρόπο µου
να υποταχτεί στο σχέδιό µου.
Επιτέλους ελεύθερος. Επιτέλους
ελεύθερος. ∆όξα τω Θεώ, είµαι επιτέλους
ελεύθερος.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Είµαι έγκυος.

ΤΟΜ

Και γαµήθηκαν όλα.

Σκούπισε τα µάτια σου, καθάρισε
το σαγόνι σου απ’ τα λάδια και πάρ’ το
απόφαση.
ΓΟΥΑΤΟ

ΤΟΜ

Ένα γρήγορο ποτό µετά τη δουλειά;

ΣΑΣΑ Κοίτα, Τοµ. ∆ε νοµίζω πως είναι
καλή ιδέα. Βγαίνω µε κάποιον αυτό
τον καιρό.
ΤΟΜ

Γαµώ. Γαµώ. Γαµώτο µου.

Εντάξει. Καταλαβαίνω.
ΓΑΜΩΤΟ. Γαµώτο. Tι µαλάκας που είµαι.
Πήγα να τραβήξω το αλεξίπτωτο Σάσα
κι αυτό δεν άνοιξε. Τι να γίνει; Θα βράσω
λίγο στο ζουµί µου κι ύστερα θα
ανασυνταχθώ. Βασικά αυτό ήταν µία από
τις πολλές επιλογές.
Plan B – Θα σταµατήσω να απαντάω
στο κινητό. Μπορεί να µη δουλέψει.
Έχει το απευθείας νούµερό µου ή στη
χειρότερη περίπτωση θα µου αφήσει ένα
σηµείωµα στο γραφείο...
Plan C – Θα της πω ότι η πρώην µου
κι εγώ θα κάνουµε άλλη µια προσπάθεια.
Ισχυρό επιχείρηµα, πάντα δύσκολο να
το αντικρούσεις.
Plan D – Θα της προτείνω µια σχέση
στα τρία.
Κι ύστερα ξαφνικά φαίνεται πως γύρισε
η τύχη µου, γιατί την επόµενη µέρα
συµβαίνει το εξής: Ήρθε η Έµυ και...
ΕΜΥ
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Πρέπει να µιλήσουµε.

Η ροµαντική µου ιστορία

∆εύτερη Πράξη
ΣΚΗΝΗ 1

ΣΑΣΑ
ΕΜΥ

Υποθέτω πως έρχεται µια στιγµή
που πρέπει να αποδεχτείς ότι έχεις φτάσει
«σε µια ηλικία», κι αν είσαι µε έναν άντρα
που δεν είναι καθυστερηµένος ή βιαστής
ή τρελαµένος οπαδός δεν ξέρω ποιας
οµάδας, τότε είσαι µάλλον µε τον καλύτερο
που θα µπορούσες να βρεις.

ΕΜΥ

ΜΗΤΕΡΑ
ΕΜΥ

Τον θυµάσαι τον Τζεφ Ντέιβις;

Εε. ∆εν ξέρω.

Και βέβαια τον θυµάσαι. Το φίλο
µου τον Τζεφ, που σου έφερε ένα δώρο
πέρσι τα Χριστούγεννα;

ΜΗΤΕΡΑ

Α, µάλιστα, ναι – τα κουπόνια. Κάτι
πρέπει να κάνω µ’ αυτά. Έπαθε τίποτα;

ΕΜΥ

ΜΗΤΕΡΑ
ΕΜΥ

Ναι.

ΜΗΤΕΡΑ
ΕΜΥ

Τον θυµάσαι λοιπόν.

Παντρευόµαστε.

Ωω.

Απ’ ό,τι κατάλαβα έχουν σχέση από τον
Αύγουστο του 2007 κι αυτός φαίνεται
εντάξει τύπος. Εδώ που τα λέµε, δεν
πρόκειται να γίνει κι ο καινούριος πατέρας
µου, εγώ σπάνια πηγαίνω στη µάνα µου,
εκείνη θα κρατήσει το επώνυµό της...
οπότε καλή τους τύχη. Φαίνεται πως
είναι καλός τύπος και µπορεί να την κάνει
ευτυχισµένη. ∆εν ξέρω. ∆ε µοιάζει µε
µεγάλο έρωτα ή κάτι τέτοιο, αλλά εκείνη
προφανώς έχει αποφασίσει πως αυτός
είναι ο ένας και µοναδικός...
Η µαµά µου είναι «σ’ αυτή την ηλικία».
Στην ηλικία που παραιτείται κανείς και
ζητάει λιµάνι.
Εγώ δεν είµαι... αν εκεί πάει το µυαλό σας.
Χριστέ µου. Είµαι µόνο 35.
Πάντως µ’ αυτές τις σκέψεις στο µυαλό
µου πήγα στη δουλειά τη ∆ευτέρα.
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ΣΑΣΑ
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ
ΕΜΥ

Είν’ ένας καινούριος στον τέταρτο.
Α, ναι;
Ναι, στη θέση του Τσάρλι.
Πώς τον λένε;
Τοµ.
Α.
Ναι... Φαίνεται καλός τύπος.
Ναι;

ΣΑΣΑ Ναι, κάπως. Όχι – είναι. Είναι.
Νοµίζω πως θα σου άρεσε.
ΕΜΥ

Θα µου άρεσε;

Ήθελα να ’ξερα πού το πάει.
ΣΑΣΑ Ναι. Μου φαίνεται πως είναι
ο τύπος σου. Συγνώµη. Σου τη σπάω
τώρα, ε;
ΕΜΥ

Ε, ναι.

Μα δεν το χωράει το µυαλό µου
πως είσαι ακόµα µόνη σου. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω, τι ελπίδες να ’χουµε
κι εµείς οι άλλες;
ΣΑΣΑ

ΕΜΥ

Νόµιζα πως βγαίνεις µε κάποιον.

Εντάξει, είµαι καλά αυτή την εποχή,
αλλά. Ξέρεις.
ΣΑΣΑ

Έτσι είπα να ανέβω στον τέταρτο
τάχα για δουλειά. Για να κόψω κίνηση.
Ε λοιπόν, να πάει να γαµηθεί η Σάσα.
Αυτός φαντάζεται πως είναι ο τύπος µου;
Ένας καθυστερηµένος µαλάκας;

ΕΜΥ

Γεια, είναι εδώ ο Τσάρλι;
Τώρα είµαι εγώ στη θέση
του Τσάρλι. Με λένε Τοµ.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Α καλά, δεν πειράζει, ευχαριστώ.

Τζίφος. Αυτός είναι σαν ηλίθιος. Στην
κυριολεξία. Μας υποχρέωσες, Σάσα. Ένας
ασουλούπωτος ηλίθιος φυτούκλας.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Βέβαια, δεν µπορείς να πεις κάτι
µε σιγουριά, µπορείς; Αυτό είναι το θέµα
µε τα αγόρια. Τους άντρες. Τα αγόρια.
Γιατί τι συµπέρασµα να βγάλεις µόνο
από την εξωτερική τους εµφάνιση; Κανένα
απολύτως. Υπάρχουν καταπληκτικοί τύποι
που δεν τους φαίνεται καθόλου.
Κάλβιν Κέννεντυ. Έτσι τον λέγανε.
ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Την πρόσεξες, ε;

Τι;

ΚΑΛΒΙΝ Τη φάτσα του όταν µε έβαλε
να διαβάσω εκείνο το κοµµάτι από την
Αποκάλυψη.
ΕΜΥ

Εε... όχι...

ΚΑΛΒΙΝ ∆ε γίνεται να µην την πρόσεξες.
Αποκάλυψη, κεφάλαιο 22, στίχος 15.
Σηµαδιακό.

Και γιατί µ’ έβαλε να µαζέψω εγώ
τις συνόψεις; Πάλι εγώ;
ΕΜΥ

Για τι πράµα µιλάς;

ΚΑΛΒΙΝ Είναι σίγουρο ότι ο Πάτερ Τέρρυ
µ’ έχει βάλει στο µάτι.
ΕΜΥ

ΕΜΥ

∆εν είσαστε;

ΚΑΛΒΙΝ Με τίποτα. Εµένα ο ήρωάς µου
είναι ο Μαρτίνος Λούθηρος. Θα διαβρώσω το σύστηµα από τα µέσα. Περίµενε
και θα δεις. Θα το κάνω να γονατίσει.
ΕΜΥ

Ποιο σύστηµα;

ΚΑΛΒΙΝ

Τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία.

ΕΜΥ Ε, αυτοί έτσι κι αλλιώς πάντα
γονατισµένοι είναι – λίγο οι προσευχές,
λίγο οι µετάνοιες.
ΚΑΛΒΙΝ ∆εν κάνω πλάκα – τον έχω
χεσµένο εγώ τον Πάπα και τον ΙΡΑ.
Θα το καταστρέψω το Βατικανό.
Αρχίζοντας από τούτο δω το σχολείο.
ΕΜΥ

Eίσαι τελείως ούφο, ρε Κάλβιν.

ΚΑΛΒΙΝ

Μπορεί.

ΕΜΥ ∆ε θέλω να πω ότι ο αντικαταστάτης
του Τσάρλι έχει καµιά σχέση µε τον Κάλβιν
Κέννεντυ. Πιστέψτε µε, δεν έχει. Είναι
πολύ θλιβερό να το λέω – γιατί είµαι
πια 35 χρονών – αλλά ο Κάλβιν Κέννεντυ
παραµένει ο έρωτας της ζωής µου.

Τι εννοείς; Για ποιο λόγο;

ΚΑΛΒΙΝ Γιατί έχει καταλάβει πως δεν
είµαι απ’ τους φανατικούς.
ΕΜΥ

Tι;

ΚΑΛΒΙΝ ∆εν είµαι απ’ τους φανατικούς
καθολικούς, σαν τους Ιρλανδούς που
ξέρει.

Αφού πηγαίνεις σε καθολικό
σχολείο. Άρα είσαι καθολικός. Έτσι πάει
αυτό: ανάλογα σε ποιο σχολείο πηγαίνεις.
Γι’ αυτό πετάνε πέτρες στο σχολικό µας
τα προτεσταντάκια.

ΕΜΥ

ΚΑΛΒΙΝ Εγώ είµαι εδώ να τους σαµποτάρω. Ο πατέρας µου είναι καθολικός
µέχρι το κόκαλο, και νοµίζει ότι εγώ
κι αδερφός µου είµαστε το ίδιο. Κάνει
λάθος, όµως.

29

Η ροµαντική µου ιστορία

ΣΚΗΝΗ 2
Την Παρασκευή, µετά τη δουλειά,
πηγαίνουµε για κανένα ποτό. Μερικές
φορές δεν είναι και τόσο άσκηµα, αν
δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις...
Αν και οι κοινωνικές σχέσεις µε τους
συναδέλφους... µια τρίχα διαφέρουν
από το να βάζεις αγγελίες στο ίντερνετ.
∆ίνει µια κάποια ψευδαίσθηση ανθρώπινης
επαφής, αλλά είναι... χέσε µέσα.

ΕΜΥ

Είσαι ο Τόµας, έτσι δεν είναι; Εγώ είµαι
που δουλεύω στον δεύτερο όροφο.
Η Έµυ.
ΤΟΜ

Έµυ; Γεια σου.

ΕΜΥ

Λοιπόν, πώς τα βρήκες τα πράµατα;

Είναι οκέι. ∆εν ξέρω, θέλω να πω,
όχι, µια χαρά είναι, τέλεια.

τάση να σου δείξουν τα πράγµατά τους,
να σε ξεναγήσουν στον κόσµο τους –
Αυτή είναι η συλλογή µου από
γιαπωνέζικα...

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Αυτή είναι η συλλογή µου από...
Γιαπωνέζικα κόµικς τρόµου –
Γιαπωνέζικα σπαθιά –
Παλιά γιαπωνέζικα Nikes...
Στάσου, στάσου, πρέπει να τ’ ακούσεις
αυτό το τραγούδι, είναι φοβερό!

ΤΟΜ

Και ποτέ δεν έχουν κάτι της
προκοπής για να πιεις. Μόνο µπίρα, νερό,
άντε και καµιά κόκα κόλα. Έχω µεγαλώσει
πια, το ξέρετε; Έχω απαιτήσεις.

ΕΜΥ

Θες κάτι να πιεις;

ΤΟΜ

Είναι µια φρίκη πάντα, έτσι; Όταν
αρχίζεις µια καινούρια δουλειά;

ΕΜΥ

Πάντως οι άνθρωποι είναι...
συµπαθητικοί.

ΤΟΜ

Τώρα µου την πέφτει; Ντρέποµαι να
το παραδεχτώ, αλλά νιώθω κολακευµένη.
Θυµίζω στον εαυτό µου ότι δεν έχω φάει
τίποτα όλη µέρα και το κρασί µε έχει
χτυπήσει κατακούτελα. Κάτι που δε µου
συµβαίνει συχνά, έχω να πω.
Κι ύστερα, όταν ήπιαµε και τα τελευταία
ποτά και σηκωθήκαµε όλοι να φύγουµε,
έβαλε το χέρι του στον πισινό µου σαν
να µε οδηγούσε. Και ξέραµε κι οι δυο µας
πού.

ΕΜΥ

Κοίτα, πρέπει να πάµε στο δικό σου
σπίτι, γιατί το δικό µου δεν έχει κεντρική
θέρµανση.

ΤΟΜ

Προτιµώ να πηγαίνουµε στο δικό µου.
Όταν σε πηγαίνουν σπίτι τους τ’ αγόρια,
είναι σαν να σε ξεναγούν στο πιο άθλιο
µουσείο της Σκοτίας. Έχουν µια ανεξήγητη

ΕΜΥ
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Πάντα θα υπάρχει κάτι γιαπωνέζικο.

ΤΟΜ

Ε... ότι να ‘ναι, δε µε νοιάζει.

ΕΜΥ

Έχω λικέρ µέντα.

ΤΟΜ

Μια χαρά.

ΕΜΥ

∆εν τον νοιάζει.

Αστειευόµουνα.
ΤΟΜ

Συγνώµη, είµαι λίγο µεθυσµένος.

ΕΜΥ

Κι εγώ.

ΤΟΜ

Είσαι πολύ σέξι.

(Ρίχνεται πάνω της, φιλιούνται αδέξια.)
Και να ’µαστε το επόµενο πρωινό.
Ξύπνησα πρώτη. Στο φως της µέρας
φαινόταν διαφορετικός. Χειρότερος.
Έφτασε στη µύτη µου µια µυρωδιά από
τη µεριά του. Πορδές.

ΕΜΥ

Καληµέρα.
ΤΟΜ

Καληµέρα.

∆εν µπορώ να θυµηθώ τι κάναµε τη
νύχτα. Όταν πέσαµε στο κρεβάτι. Πάντως
τα σεντόνια θέλουν σίγουρα πλύσιµο, έτσι
δεν είναι; Και είχα βάλει καθαρά χτες.
Αρχίσαµε µε κάτι φιλιά αλλά τώρα δεν

ΕΜΥ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

φοράω το βρακί µου. Θεέ µου, θα νοµίζει
ότι χαϊδεύοµαι. Ας του δώσω ένα φιλί.

ΤΟΜ

τσιµπούκι στον επιστάτη. Αλλά τότε
πώς δε διώξανε και τον επιστάτη; Μάλλον
απ’ την κοιλιά τους τα βγάλανε.
Κωλοκαθολικοί, τι τα ψάχνεις...
Απ’ τη στιγµή που βρεθήκαµε σε διαφορετικά σχολεία, η σχέση µας προχώρησε
ακόµα περισσότερο. Ο Κάλβιν επέµενε
να χρησιµοποιήσουµε προφυλακτικό.

ΕΜΥ

ΚΑΛΒΙΝ Ένας λόγος παραπάνω που το
απαγορεύει κι ο Πάπας.

(Πάει να τον φιλήσει, εκείνος τη διώχνει.)
Θα νιώθει άσχηµα µε την αναπνοή του.
Και µε το δίκιο του. Τον καταλαβαίνω.
ΕΜΥ

Συµβαίνει τίποτα;

Όχι, τίποτα. ∆ηλαδή. Θεέ µου,
ήµουνα τύφλα χτες βράδυ.
Α, έτσι.

Όχι, δε θέλω να πω, δηλαδή... Κοίτα.
∆εν εννοούσα κάτι τέτοιο.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Τι τέτοιο;

(Ο Τόµ σωπαίνει. Η Έµυ σηκώνεται από
το κρεβάτι.)
Κοίτα, δεν υπάρχει πρόβληµα. Oύτε να το
σκέφτεσαι.
Να σου πω, δε θέλω να βγω
...µαλάκας ή δεν ξέρω τι. Είναι που εµείς
– Ξέρεις.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Κάναµε έρωτα;

Και µη µε παρεξηγείς – ήταν
...καταπληκτικά. Αλλά δουλεύουµε στο
ίδιο γραφείο. Εγώ µόλις τώρα άρχισα.
Αν αυτό εδώ στραβώσει, τότε –

ΤΟΜ

«Αν αυτό εδώ στραβώσει!;» Ποιο
να στραβώσει; Κι εγώ πιωµένη ήµουνα,
αλλά δε νοµίζω πως παντρευτήκαµε
κιόλας, έτσι δεν είναι;

ΕΜΥ

Ω Θεέ µου. Κοίτα. Συγνώµη.
Λυπάµαι.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Νοµίζω, καλύτερα να φύγεις.

ΕΜΥ

Μήπως δεν πρέπει;

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Ε, αφού το λες εσύ.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Πρέπει, πρέπει.

Ωραία. Τότε το κάνουµε.

Και θα µ’ αγαπάς και µετά;

ΚΑΛΒΙΝ

Ακόµα πιο πολύ.

ΕΜΥ Κι έτσι έγινε. Με έσφιγγε πάνω του
λες και φοβόταν πως θα του ξέφευγα και
σε µια στιγµή ένιωσα να µεγάλωσα.
ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Πες µου.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Έµυ.

Το ξέρεις πως σε αγαπάω.

Κι εγώ σ’ αγαπάω.

ΚΑΛΒΙΝ Αλλά το εννοώ. Αλήθεια. Αλήθεια.
Σ’ αγαπάω φοβερά.
ΕΜΥ

Το ξέρω. Κι εγώ σ’ αγαπώ.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Ποτέ.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

∆ε θα χωρίσουµε ποτέ.

Ποτέ.

Είναι τόσο εύκολο να είσαι νέος.

Άλλη µια σεξουαλική επιτυχία της Έµυς
Μακιλβάνυ...
Ο Κάλβιν Κέννεντυ πήρε πόδι απ’ το
σχολείο επειδή τσακώθηκε µε τον παπά
και έγραφε προτεστάντικα συνθήµατα στις
τουαλέτες των αγοριών. Κάποιοι είπανε
βέβαια πως τον διώξανε επειδή είχε πάρει
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ΣΚΗΝΗ 3

ΤΟΜ

Καλά είµαι.

(Παύση.)
Έβλεπα το The Wire στο λάπτοπ

ΣΑΣΑ

µου.
ΕΜΥ

Γιατί, έχει χαλάσει η τηλεόρασή σου;

Όχι, Θεέ µου... δεν έχω τηλεόραση,
γιατί είναι όλα, τι να πω, τόσο σκουπίδια,
δεν είναι; Αλλά το The Wire είναι
φανταστικό, έτσι; Σαν να βλέπεις Ντίκενς
ή Ζολά ή δεν ξέρω τι.
ΣΑΣΑ

ΕΜΥ

Ναι...

∆εν έχει τηλεόραση. Αυτό δεν τα λέει όλα;
Και νοµίζει ότι αυτό την κάνει ηθικά και
πνευµατικά ανώτερη. Γαµηµένοι κουλτουριάρηδες. Ο Ντίκενς θα είχε τηλεόραση.
Ο Ζολά θα είχε τηλεόραση. Του Ζολά
θα του άρεσε η τηλεόραση, πάω στοίχηµα.
Λοιπόν... τι έγινε µε σένα και τον

ΣΑΣΑ

Τοµ ;
ΕΜΥ

Τι; Α, τίποτα.

ΣΑΣΑ Κι αυτός το ίδιο είπε. Θεέ µου,
τι κρυόκωλοι που είσαστε κι οι δυο σας.
ΕΜΥ

Ε, τι να κάνουµε;

Έλα, δεν πειράζει. ∆ε θ’ αργήσεις
να βρεις κι εσύ κάποιον. Σ’ το λέω εγώ.
ΣΑΣΑ

Άι γαµήσου.
Έτσι είναι µερικά κορίτσια. Παθητικάεπιθετικά. Eίναι τόσο βάρβαρο. Σε κάνει
σχεδόν να εκτιµάς τους άντρες. Και νοµίζει
πως δε συνέβη τίποτα µε τον Τοµ.
Φύγαµε µαζί απ’ την παµπ. Ήµασταν κι
οι δυο πιωµένοι. Είχε το χέρι του στον
πισινό µου. Τι διάολο; Τι µε πέρασε;
Καµιά άχρηστη κλώσα; Ψυχρή; Ανίκανη;
Άι γαµήσου, Σάσα.

ΕΜΥ

Γεια σου.
ΤΟΜ

Γεια σου, Έµυ.

ΕΜΥ

Τι κάνεις;
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Εσύ;
ΕΜΥ

Καλά κι εγώ.

(Παύση.)
ΤΟΜ

Ωραία.

Έτσι θα πάει από δω και πέρα;
Και να ’χω και τη µαλακισµένη τη Σάσα
να µε κοιτάζει σαν να είµαι καµιά ψόφια,
καµιά ξενέρωτη...

ΕΜΥ

Τι λες; – πάµε για κανένα ποτό µετά τη
δουλειά, εε, να µιλήσουµε;
ΤΟΜ

Χµ. Εε. ∆ηλαδή... ναι, βέβαια.

ΕΜΥ

Θες να πας σπίτι σου πρώτα ή...

ΤΟΜ

Πάµε κατευθείαν µετά τη δουλειά.

ΕΜΥ

Ωραία. Τα λέµε αργότερα λοιπόν.

Βλέπεις, κυρία Σάσα; Βλέπεις; Όχι µόνο το
κάναµε την Παρασκευή, αλλά κανονίζουµε
και ραντεβού τώρα. Άι γαµήσου.
(Τον φιλάει στο µάγουλο.)
ΤΟΜ

Γεια σου.

ΕΜΥ

Γεια... Πώς πήγε η δουλειά;

ΤΟΜ

Καλά, µια χαρά. Τα γνωστά.

Η εταιρική ευθύνη… Οι προκλήσεις
του µέλλοντος... Η κρίση σαν ευκαιρία...
και λοιπά.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Ακριβώς.

(Αµήχανη παύση.)
Όπως βλέπετε λοιπόν, όλα πάνε
µάλλον άσκηµα.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Ωραία πέρασα προχτές τη νύχτα.

ΕΜΥ

Ναι; Εε, εε, κι εγώ.

Πριν τον πετάξω έξω σαν ψυχασθενή.
ΤΟΜ

Ναι. Ήτανε. Εε.

ΕΜΥ

Μαγικά;

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Θεέ µου, αυτό είπα; Σόρι. Είµαι
µαλάκας µερικές φορές.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Έλα τώρα.

ΤΟΜ

Τέλος πάντων. Πέρασα ωραία.

Κι εγώ. Αλλά η Παρασκευή βράδυ
είναι Παρασκευή βράδυ. Και ξέρεις...

ΕΜΥ

Ε, δεν είπαµε να βρεθώ και παντρεµένη
µε τούτον δω µόνο και µόνο για να µπω
στο µάτι της Σάσας.
Λοιπόν τι λες, µπορούµε... να το ξαναπιάσουµε απ’ την αρχή;
Κι έτσι του δίνω άλλη µια ευκαιρία –
τώρα που είδε και την ελιά στον αφαλό
µου.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Γιατί όχι;

∆υο ποτά αργότερα, νοµίζω πως έχω
αρχίσει να τον βλέπω πιο καθαρά.
Το αληθινό του πρόσωπο. Όχι τον Τοµ
απ’ τη δουλειά. Τον Τοµ.

ΕΜΥ

Ναι, έπαιζα µπάντµιντον σε αρκετά
υψηλό επίπεδο. Με ήθελαν για το
επαγγελµατικό, αλλά ξέρεις, αυτό έχει
νόηµα µόνο αν είσαι σούπερ, ενώ εγώ
θα ήµουνα ένας µέσος παίκτης
του επαγγελµατικού, εντάξει, όχι ακριβώς
µέσος, αλλά... µπλα µπλα µπλα µπλα,
µπάντµιντον, µπλα µπλα µπλα µπλα, όταν
µετακοµίσανε οι γονείς µου, µπλα µπλα
µπλα µπλα, δεν υπήρχε δωµάτιο για µένα
στο καινούριο σπίτι, µπλα µπλα µπλα
µπλα, το δωµάτιο ραπτικής, µπλα µπλα,
Άλισον Χάµιλτον, µπλα µπλα, το συγκρότηµα και η µουσική, µπλα. Μπλα. ΜΠΛΑ.

ΤΟΜ

Ήρθε ξανά στο διαµέρισµά µου
χωρίς πρόσκληση, και δεν µπήκα στον
κόπο να το κάνω θέµα. Μεθυσµένος,
κι ας ήταν µεσοβδόµαδα. Και µια κι ήρθε...

ΕΜΥ

ΣΚΗΝΗ 4
ΕΜΥ Όπως κι αν έχει, αυτό φτάνει
για να βουλώσει το στόµα της Σάσας.

Τι σου έλεγε η Σάσα;
ΤΟΜ

Πότε;

ΕΜΥ

Πριν, που τα λέγατε.

Α, µάλιστα. Ναι. Ναι, µιλούσα µε τη
Σάσα. Πιο πριν. Εε. Ναι, νοµίζω. Μιλούσα
µε τη Σάσα.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Τον παράξενο παίζεις τώρα;

Όχι, όχι... Όχι, δεν παίζω
τον παράξενο.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Οκέι... Λοιπόν τι σου ’λεγε;

ΤΟΜ

Ποιος;

ΕΜΥ

Η Σάσα...

Πότε; Α ναι – συγνώµη. ∆εν ξέρω.
Κάτι για τούµπανα σάµπα.

ΤΟΜ

ΕΜΥ Το περίµενα. Τυπική Σάσα.
Εγώ τα σιχαίνοµαι τα τούµπανα σάµπα.
Μια χίπισσα, αυτό είναι.
ΤΟΜ

Ναι µωρέ.

ΕΜΥ

Πιο παλιά κυκλοφορούσε µε µπίντι.

ΤΟΜ

Με τι;

Ξέρεις. Μ’ εκείνη τη βούλα που
έχουν οι Ινδοί στο µέτωπο.
ΕΜΥ

ΤΟΜ

Μαύροι µε τη βούλα.

ΕΜΥ

Τι; ΤΙ;

Συγνώµη, καµιά φορά µου ξεφεύγει
κάνα τέτοιο. Συγνώµη.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Αυτό δεν έπρεπε να το πεις.

ΤΟΜ

Το ξέρω. Αλλά δεν είµαι ρατσιστής.

ΕΜΥ

Ε, φαίνεται πως είσαι.

∆εν είµαι ρατσιστής, σου λέω.
Συγνώµη.

ΤΟΜ

ΕΜΥ
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Οκέι...

Η ροµαντική µου ιστορία

Έτσι µιλάγαµε στο σχολείο. Έκανα
µεγάλες προσπάθειες για να πάψω
να λέω τους τσιγγάνους γύφτους και
τους κινέζους σχιστοµάτηδες, αλλά καµιά
φορά...

ΤΟΜ

Τον φίλησα µόνο και µόνο για
να το βουλώσει.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Όχι στη δουλειά.

ΕΜΥ

Κανείς δεν είναι εδώ.

ΤΟΜ

Το ξέρω. Αλλά όχι στη δουλειά.

Θεέ µου. Από πότε έγινες τόσο
τυπικός;

ΕΜΥ

Είναι απλώς – δεν ξέρω.
Ανάρµοστο. Τα λέµε.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Ναι. Τα λέµε.

Ο άνθρωπός µου – ένα σκέτο µπέρδεµα,
κι όπως φαίνεται ίσως και ρατσιστής.
Ψώνισα από σβέρκο. Λαχείο. Θα δώσω
σ’ αυτή την άχαρη ιστορία µάξιµουµ
µια βδοµάδα διορία. Πόσο να αντέξω
τη βαρεµάρα µε τον Τοµ µόνο και µόνο
για να µπω στο µάτι της Σάσας;
Ο Κάλβιν ήταν απίστευτα, ολοκληρωτικά
αφοσιωµένος. Ξέρω πως τον κάνω
να φαίνεται σαν πλάσµα της φαντασίας,
σαν να ήταν µια αγάπη για το καλοκαίρι
ή δεν ξέρω τι. Αλλά δεν είν’ έτσι.
Μ’ αγαπούσε πραγµατικά.
ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Μερικές φορές στο σχολείο –

ΕΜΥ

Θες να χωρίσουµε;

ΚΑΛΒΙΝ Όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλω
να πω, αυτά τα πράγµατα, ποτέ δεν
κρατάνε πολύ. Και δεν µπορώ. Έµυ. ∆εν
το αντέχω.
ΕΜΥ

Τι εννοείς;

ΚΑΛΒΙΝ Καλύτερα να πεθάνω, παρά να
είµαι µακριά σου.
ΕΜΥ

Μα είσαι µαζί µου.

ΚΑΛΒΙΝ Γιατί θα σ’ αγαπάω πάντα. Και θα
είµαστε µαζί ακόµα κι όταν τελειώσουµε
το σχολείο, κι εσύ πας στο πανεπιστήµιο,
και γίνεις δικηγορίνα, κι εγώ πάω µε τους
παραστρατιωτικούς.
ΕΜΥ

Πού είναι ο πατέρας σου;

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Η µάνα σου τι ώρα γυρίζει;

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

∆ουλειά.

Αργά. Πήγε στο γυµναστήριο.

Προλαβαίνουµε;

ΚΑΛΒΙΝ

Ναι.

Σεξ µε τον Κάλβιν Κέννεντυ. Ό,τι
του έλειπε σε τεχνική το αναπλήρωνε
µε τον ενθουσιασµό. Ο φανατικός
αντικαθολικισµός του τον έκανε ορµητικό
και µαζί αφοσιωµένο και τρυφερό εραστή.
Το σεξ είναι όπως όλα τα πράγµατα.
Ο ενθουσιασµός χάνεται σιγά σιγά.
Το συνηθίζεις. Γίνεται βαρετό.

ΕΜΥ

Στο προτεστάντικο σχολείο σου.

ΚΑΛΒΙΝ Το σχολείο µου δεν έχει σχέση
µε τη θρησκεία.
Μερικές φορές λοιπόν, στο σχολείο,
σκέφτοµαι διάφορα πράγµατα.
ΕΜΥ

Τι πράγµατα;

ΚΑΛΒΙΝ Εµάς. Εσένα. Εµένα. Θέλω να πω.
Είναι. Αυτά τα πράγµατα, δεν κρατάνε
πολύ.
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ΣΚΗΝΗ 5

ΤΟΜ

Καληµέρα.

ΕΜΥ

Βαράει µαλακία.

Ο Τοµ ήρθε να µε πάρει το Σάββατο
βράδυ, φορώντας το µοναδικό ωραίο του
πουκάµισο. Είχε βάλει τζελ στα µαλλιά του,
φορούσε σακάκι και ήτανε πολύ γλυκός.

Σταµάτα. ΓΑΜΩΤΟ.
ΤΟΜ

Συγνώµη. ∆εν ήθελα...

Καλησπέρα.

ΕΜΥ

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.

(Η Έµυ ετοιµάζεται.)

Βαράει µαλακία.

ΕΜΥ

∆εν ήθελα να... Συγνώµη.

ΤΟΜ

Γεια σου, είσαι έτοιµη;

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Εε. Σχεδόν.

Έµυ;

ΤΟΜ

Τι λες για σινεµά;

ΕΜΥ

Καλή ιδέα.

ΤΟΜ

Υπάρχει κάτι που θες να δεις;

ΕΜΥ Βάραγε µαλακία. Χριστέ µου. Είναι
δυνατόν, ρε πούστη µου; Μπορεί και όχι.
Μπορεί να είµαι ακόµα µισοκοιµισµένη.
Μπορεί κι αυτός να κοιµόταν ακόµα.

ΕΜΥ

∆ε µε νοιάζει.

Καλά. Συγνώµη. Καληµέρα. Συγνώµη.

ΤΟΜ

Πεινάω πολύ. Εσύ έχεις φάει;

ΤΟΜ

Ναι. Έχει µείνει κάτι. Θες να σ’ το
ζεστάνω;

ΕΜΥ

Άσ’ το, δεν πειράζει. Θα πάρω κάτι
απ’ έξω.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Είσαι σίγουρος;

ΤΟΜ

Ναι.

ΕΜΥ

Είναι τσίλι.

ΤΟΜ

Όχι, είµαι εντάξει.

(Τη φιλάει.)
Στο σινεµά χαϊδολογιόµασταν σαν
καυλωµένοι 16άρηδες. Γυρίσαµε σπίτι.
Χαζολογήσαµε. Πέσαµε στο κρεβάτι.
Μου αρέσουν οι Κυριακές. Συνήθως
τις περνάω πίνοντας µπάφους,
βλέποντας τηλεόραση για τινέιτζερ και
τρώγοντας έτοιµα φαγητά. Αλλά είναι
µια ωραία αλλαγή. Να µην είσαι µόνος
σου την Κυριακή το πρωί. Όταν ξυπνάς.
Αυτό το αίσθηµα ότι στο κρεβάτι σου
είναι κάποιος...
(Ο Τοµ αυνανίζεται.)
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Τι κάνεις εκεί, ρε γαµώτο;

Όχι. ∆ε βάραγα µαλακία. ∆ηλαδή.
Συγνώµη.

ΕΜΥ

Βάραγε µαλακία.

Είναι λίγο… Χριστέ µου – Καληµέρα.
ΤΟΜ

Καληµέρα.

Εγώ θα ’πρεπε. Τώρα κιόλας. Πρέπει
να σηκωθώ. Έχω να κάνω διάφορες
δουλειές.
ΕΜΥ

Κυριακάτικα;

ΤΟΜ

Κι όµως.

(Σηκώνεται από το κρεβάτι.)
ΕΜΥ Την κάνει µε ελαφρά πηδηµατάκια
απ’ τον τόπο του εγκλήµατος.
Αναρωτιέµαι για πόσο ακόµα πρέπει
να συνεχίζω αυτή την κωµωδία για να
στείλω το µήνυµα στη Σάσα. Είµαι ικανή –
είµαι νορµάλ, βγαίνω ραντεβού,
δεν είµαι καµιά θλιβερή ύπαρξη που
δεν µπορεί να σταυρώσει άντρα.

Φεύγεις τώρα αµέσως;
Μπορώ να πάρω ένα χαρτί
τουαλέτας; Νοµίζω πως µου τέλειωσε.

ΤΟΜ

Η ροµαντική µου ιστορία

Ποτέ δεν έχουµε κοιµηθεί στο δικό
του σπίτι. Όχι πως θέλω. Αλλά αυτό
δηµιουργεί µια αληθινή, χειροπιαστή
ανισότητα. Γιατί αν καταρχήν έχουµε
από ένα διαµέρισµα ο καθένας, κι εγώ
µοιράζοµαι εν µέρει το δικό µου µαζί του
ενώ εκείνος κρατάει ολόκληρο το δικό του
για τον εαυτό του, τι σηµαίνει αυτό; Ότι
εκείνος έχει ένα διαµέρισµα και, ας πούµε,
ένα τρίτο, ενώ εγώ έχω λιγότερο από
ένα διαµέρισµα. Αυτό δεν είναι δίκαιο.
Είναι άνισο. Άδικο. Εκείνος έχει κάπου
να πηγαίνει και να γεµίζει τις µπαταρίες
του κι εγώ πρέπει να είµαι εδώ και
να συγυρίζω τα πάντα, για να τα κάνει
πάλι εκείνος σαν τα µούτρα του. Ξέρω
πως ακούγεται σαν µικροπρέπεια, αλλά
τώρα µου παίρνει και το χαρτί τουαλέτας.
Φίνο, ακριβό χαρτί. Τι µαλάκας, Θεέ µου.

ΕΜΥ

Εντάξει; Να σου κλέψω ένα ρολό;
Σ’ ευχαριστώ. Θα σου στείλω SMS.

ΤΟΜ

Και τώρα τι γίνεται; Χριστέ µου.
Νοµίζω πως ήρθε η στιγµή να τελειώνουµε. Ο Τοµ κι εγώ και η ηλίθια ιστορία µας.

ΕΜΥ

(Η Έµυ ανακατεύεται. Καταφέρνει
και ηρεµεί.)
Η σχέση µου µε τον Κάλβιν συνεχίστηκε,
κι ας ήµασταν σε διαφορετικά πανεπιστήµια. Η αγάπη µας κρατιόταν ζωντανή
µε νυχτερινά τηλεφωνήµατα, γράµµατα,
αµήχανες συναντήσεις... κι ύστερα άρχισα
να τον απατάω. Το είδος της οµορφιάς
µου είχε µεγάλη πέραση στο πανεπιστήµιο.
Παρασύρθηκα.

ΕΜΥ

Κάλβιν...

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Κάλβιν...

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Τι;

Τι είναι;

Θέλω να µιλήσουµε.

ΚΑΛΒΙΝ

Ω, Θεέ µου, όχι. Όχι, Έµυ, όχι.

Μα δεν ξέρεις ούτε καν τι θέλω να
σου πω.

ΕΜΥ

ΚΑΛΒΙΝ Ξέρω πολύ καλά. Ο κόσµος λέει
«Θέλω να µιλήσουµε» όταν η επόµενη
πρόταση είναι «Πρέπει να χωρίσουµε».
∆ε λένε ποτέ «Πρέπει να µιλήσουµε...
για το φαινόµενο του θερµοκηπίου...
ή για το µεταναστευτικό ζήτηµα... ή για
την κοινωνική δικαιοσύνη...» Γαµώτο µου.
Γιατί, Έµυ; Γιατί; Σ’ αγαπώ τόσο πολύ.

Γιατί είµαστε σε διαφορετικά σηµεία
αυτό τον καιρό.

ΕΜΥ

Το Εδιµβούργο είναι µόλις
40 λεπτά από τη Γλασκώβη.
ΚΑΛΒΙΝ

ΕΜΥ

Στις ζωές µας.

ΚΑΛΒΙΝ Όχι, δεν είµαστε. Είµαστε
στο ίδιο σηµείο– πανεπιστήµιο. Κι είµαστε
απλώς σε διαφορετικές πόλεις. Θα
µετακοµίσω. Θα τα παρατήσω. Θα κάνω
ό,τι είναι δυνατό. Σε παρακαλώ, Έµυ,
µην το κάνεις, σε παρακαλώ.
ΕΜΥ

Αλλά το έκανα.

ΚΑΛΒΙΝ Αχ, τι ωραία που σε βλέπω.
Σε πεθύµησα.
ΕΜΥ

Εε. Κι εγώ.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

∆εν ακούγεσαι και πολύ πειστική.

Γιατί το λες αυτό;

ΚΑΛΒΙΝ Στ’ αλήθεια µου έλειψες, Έµυ. Το
εννοώ. Μου έλειψες πολύ. Πάρα πολύ.
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ΣΚΗΝΗ 6
Αν δεν είχε µεσολαβήσει το
πανεπιστήµιο, ίσως να ήµασταν ακόµα
µαζί µε τον Κάλβιν. Το αγόρι σου σε άλλο
µέρος είναι το ίδιο µε έναν άφαντο φίλο –
δε γίνεται, πρέπει να είναι τουλάχιστον
παρόντες. Με τον Τοµ δεν υπάρχει τέτοιο
πρόβληµα. Είναι διαρκώς παρών.
Εδώ. Εκεί. Παντού. Τον συναντώ στην
καφετέρια.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Γεια σου.

ΕΜΥ

Στην τουαλέτα.

ΤΟΜ

Γεια σου.

ΕΜΥ

Στο φωτοτυπικό.

ΤΟΜ

Γεια σου.

ΕΜΥ

Γεια σου!

Γεια σου Έµυ. Να σου πω. Απόψε
λέω να µείνω στο σπίτι µου. Είσαι οκέι;

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Οκέι.

Ακόµα δεν έχω πάει στο διαµέρισµά του.
Αλλά δε θα ερχόταν κάποτε κι αυτή
η στιγµή; Είναι δυστυχώς αναπόφευκτο.
Πρέπει να περάσω εκεί όλη τη νύχτα.
Και τι θα γίνει αν έχει κιθάρα; Και αρχίσει
να τη γρατσουνάει; Πώς θα τ’ αντέξω;

ΤΟΜ

Τι πράµα;

ΕΜΥ

Τι ώρα να έρθω σπίτι σου;

Α, καλά. Εννοούσα πως θα µείνω
µέσα. Μόνος µου.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Α.

Α.
Έχω να κάνω µερικά πράγµατα
και σκέφτηκα. Ξέρεις. Θα ήταν ωραία
να έχω λίγο χρόνο για τον εαυτό µου.
Σε πειράζει;

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Όχι... όχι.

Όχι. Έχω άπειρες βιντεοκασέτες που
δεν έχω δει, θα πιω και το κρασάκι µου.
Θα τη βρω µια χαρά µόνη µου. Ένα µικρό
διαλειµµατάκι.
∆εν έχω πρόβληµα. Ειλικρινά.
Μερικές φορές είναι ωραία να
µένεις για λίγο µόνος.

ΤΟΜ

ΕΜΥ Ναι, «προσωπικός χρόνος»,
καταλαβαίνω.
ΤΟΜ

Ωραία.

(Τη φιλάει.)
Τα λέµε λοιπόν.
Ναι. Τα λέµε.

ΤΟΜ

Οκέι;

ΕΜΥ

ΕΜΥ

Θ-ε-έ µου...

Όταν τους πρωτογνωρίζεις είναι όλοι τόσο
άνετοι και... ανεξάρτητοι. Με το πορτοφόλι
τους, µε τα κλειδιά τους, σε κερνάνε ποτά,
σου ανοίγουν πόρτες, κλείνουν τραπέζια
σε εστιατόρια και παίζουν ...το ρόλο τους.
Ύστερα από κάνα µήνα συνειδητοποιείς
ότι κρατιούνται αυτοί απ’ το χέρι σου, όταν
διασχίζετε το δρόµο, δεν κρατιέσαι εσύ
απ’ το δικό τους... κι ότι πρέπει να τους
φτιάξεις πρωινό µόνο και µόνο για να τους
κάνεις να το βουλώσουν και να τους
βγάλεις έξω απ’ το σπίτι.
Βλέπεις, δεν είµαι πρωινός τύπος.

Ναι, είπαµε εντάξει.
A, µάλιστα. Έλεγα πως θα ’φερνες
αντίρρηση.

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Μην είσαι χαζός.

(Τον φιλάει.)
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Θα µου µαγειρέψει τη σπεσιαλιτέ του.
Και θα είναι µια φρίκη. Πάντα είναι φρίκη.
Κανένα απαίσιο ριζότο ή κάτι τέτοιο.

ΤΟΜ

Οκέι. Τα λέµε αργότερα.

ΕΜΥ

Τι ώρα;

ΤΟΜ

∆εν κατάλαβα;

ΕΜΥ

Τι ώρα να έρθω;

Η ροµαντική µου ιστορία

Ο Κάλβιν ξαναήρθε το επόµενο σαββατοκύριακο. Απροειδοποίητα. Και ω του θαύµατος ήµουνα µόνη µου.
ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Κάλβιν...

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Έµυ. Εσύ κι εγώ. Οι δυο µας.
Μη λες τίποτα.

Κάλβιν...

ΚΑΛΒΙΝ Άσε µε εµένα να µιλήσω. Θέλω
να σου τα πω όλα µε τη µία.
Σ’ αγαπώ, γαµώτο µου, Έµυ. Το εννοώ.
Σ’ αγαπώ πολύ. Το ξέρεις;
ΕΜΥ

Εεε...

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Μη λες τίποτα. Έχω κάνει κάτι.

Τι;

(Ο Κάλβιν αποκαλύπτει ένα τατουάζ που
γράφει AMY MACILVANNEY µε µεγάλα
γοτθικά γράµµατα στην πλάτη του.)
Ω Θεέ µου.
ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Έκανες τατουάζ.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Άσε µε να τελειώσω.

Έκανες τατουάζ.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Άσε µε να τελειώσω.

Άσε µε να τελειώσω.

Έκανες τατουάζ.

ΚΑΛΒΙΝ ∆εν είµαι τρελός, Έµυ. Το ξέρω
ότι θες να µε χωρίσεις. Το καταλαβαίνω.
Ναι. Είναι το τατουάζ του χωρισµού.
ΕΜΥ

Τατουάζ του χωρισµού;

Είµαι δηµιούργηµά σου.
Το εννοώ. Είσαι το αµόνι πάνω στο οποίο
σφυρηλατήθηκα. Σ’ αγαπώ. Το ξέρω
πως τελειώσαµε, αλλά σ’ αγαπώ τόσο
πολύ γαµώτο µου και θέλω να θυµάµαι
πώς µ’ έκανες να νιώθω σ’ όλη µου τη
ζωή.
ΚΑΛΒΙΝ

ΕΜΥ

Τι να σου πω τώρα...

Τον υποχρέωσα. Αλλά τι διάολο θα λέγατε
εσείς στη θέση µου;
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ΣΚΗΝΗ 6
Το αγόρι που τα είχαµε στη φοιτητική
εστία µε παράτησε λίγο µετά την επίδειξη
body-art του Κάλβιν για µια βαρετή
φοιτήτρια της ιατρικής χωρίς βυζιά
ονόµατι Τζέιν. Είναι παντρεµένοι τώρα.
Και εγώ µούσκεψα το µαξιλάρι µου
µε δάκρυα για ένα εξάµηνο. Σκεφτόµουνα
εκείνον, και σκεφτόµουνα τον Κάλβιν και
το ηλίθιο µεγάλο του τατουάζ.
Ήµουν στο πανεπιστήµιο και έπινα σαν
νεροφίδα ένα κωλόκρασο που η ετικέτα
του έγραφε: Παρασκευάζεται τη ∆ευτέρα,
πίνεται την Κυριακή. Είχε τόσο άθλια
γεύση που του προσθέταµε Κόκα Κόλα.
Που πραγµατικά το βελτίωνε. Με µερικά
ποτήρια σε παίρναν τα κλάµατα. Ευτυχώς
αυτά συνέβαιναν πριν να διαδοθούν
τα κινητά και να χτυπήσουν κόκκινο
τα µεθυσµένα τηλεφωνήµατα. Αλλά ξέρετε.
Πάντα υπήρχε η δυνατότητα να σταθεί
κανείς στην ουρά στον τηλεφωνικό
θάλαµο της εστίας και να κάνει µια χαρά
το µεθυσµένο του τηλεφώνηµα.

ΕΜΥ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΕΜΥ

Είναι εκεί ο Κάλβιν Κέννεντυ;

ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΕΜΥ

Ποιος;

Ο Κάλβιν Κέννεντυ.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΕΜΥ

Εµπρός;

Ξέρετε αριθµό δωµατίου;
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ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Περιµένετε.

Τη θυµάστε αυτή τη φρίκη; Τώρα
αλλάξαν οι καιροί. Υπάρχουν τα κινητά.
Χώρια που µιλάς µε το Σκάιπ από το iPad.

ΕΜΥ

(Μεγάλη παύση.)
ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Παρακαλώ;

Κάλβιν.

ΚΑΛΒΙΝ

Έµυ. Ξέρεις τι ώρα είναι;
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ΕΜΥ

Είµαι λίγο µεθυσµένη.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Έµυ... δεν είναι σωστό αυτό.

Ήθελα µόνο. Μόνο –

Έµυ, εµείς δε θα χωρίσουµε ποτέ.
Ποτέ στην πραγµατικότητα. Είµαστε
αδελφές ψυχές. Εµείς οι δυο. Αλλά
µιλήσαµε γι’ αυτό. Μιλήσαµε για το
ιδανικό τέλος.
ΚΑΛΒΙΝ

Ίσως θα µπορούσαµε να...
επιχειρήσουµε ένα σίκουελ.

ΕΜΥ

ΚΑΛΒΙΝ

Τα σίκουελ δεν είναι ποτέ τόσο

καλά.
ΕΜΥ

Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται.

ΚΑΛΒΙΝ

Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον

κανόνα.
ΕΜΥ

Νονός Νούµερο 2.

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Υπάρχει κάποια άλλη, ε;

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Έµυ.
Ναι.

Και τι λέει για το τατουάζ;

ΚΑΛΒΙΝ

∆εν της αρέσει.

Καηµένο βούρλο. Καηµένε µαλάκα...
Καηµένη Έµυ... Καηµένε Τοµ.
Τοµ.
Θέλω να πω πως δεν υπάρχει αυτή τη
στιγµή τίποτα καλύτερο στον ορίζοντα.
Τουλάχιστον του αρέσω. Τουλάχιστον
είναι εδώ, τώρα.

ΕΜΥ

ΣΑΣΑ
ΕΜΥ

Γεια σου, Έµυ.
Γεια.

κι έτσι είναι φιλικό στο περιβάλλον.
Άµα σκεφτείς πόσα δέντρα χρειάζονται
για όλα τα άλλα προϊόντα. Αλλά είναι
και πολύ πρακτικό. ∆εν χρειάζεται παρά
να το αδειάσεις δυο τρεις φορές από
τη στιγµή που θα το τοποθετήσεις µέσα.
Μου έχει αλλάξει τη ζωή.
ΕΜΥ ...τρεις, φτου, τρεις βδοµάδες τη
∆ευτέρα...
ΣΑΣΑ ∆εν έχει διαρροές, δε µυρίζει, είναι
σου λέω...
ΕΜΥ Χριστέ µου. Είµαι έγκυος, το κέρατό
µου. Γαµώτο, είµαι έγκυος. Είµαι γαµώτο,
γαµώτο έγκυος.
ΣΑΣΑ Αλλά δεν το έχω µαζί µου – ήρθα
µε την τσάντα της γυµναστικής, και... έχεις
τίποτα εσύ;
ΕΜΥ

Θεέ µου... Ου γου…

Είµαι 35 χρονών. Κι ο γάµος όσο πάει
κι αποµακρύνεται απ’ τη ζωή µου. Έχω
τη δουλειά µου, τους φίλους µου, ένα
διαµέρισµα γεµάτο µε τις µαλακίες που
έχω αγοράσει, αλλά ποτέ δεν ήµουν τόσο
µόνη. Κι αµέσως µου ήρθε στο νου µια
εικόνα που είδα το πρωί, ένα κορίτσι που
αγωνιζόταν να ανεβάσει ένα καροτσάκι
µε µωρό στο λεωφορείο. Κάτι τέτοιο
σε κάνει να δεις τα πράγµατα µε άλλο µάτι.
Toµ.
Τι να σου κάνει κι ο Τοµ.
Τοµ.
Πρέπει να µιλήσουµε.

ΣΑΣΑ Μήπως έχεις κανένα ταµπόν
ή σερβιέτα ή κάτι; Αδιαθέτησα και δεν
έχω τίποτα.
ΕΜΥ

Έχω καθυστέρηση... µία...δύο...

ΣΑΣΑ Τελευταία χρησιµοποιώ ένα
καινούριο προϊόν, το mooncup. ∆εν είναι
µιας χρήσεως, ξαναχρησιµοποιείται,
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Τρίτη Πράξη
ΣΚΗΝΗ 1
Πάντα µου άρεσαν τα παιδιά. Πολύ.
Και θα ’θελα να έχω δικά µου µωρά.
Αλλά εδώ είναι το πρόβληµα. Θέλω δικά
µου µωρά. Κι αυτό δε γίνεται. Πρέπει να
τα µοιραστείς µε κάποια που έχεις κοιµηθεί
µαζί της. Και για να είµαι ειλικρινής, εγώ
έχω µάλλον την τάση να µοιράζοµαι
αφροδίσια µε τα κορίτσια που έχω
κοιµηθεί µαζί παρά µωρά.
Οι γονείς και το σχολείο και λοιπά µας
τα έχουν πρήξει για το πόσο µα πόσο
δύσκολο είναι να µεγαλώνεις ένα παιδί.
Μαλακίες.
Στη δική µου περίπτωση το δύσκολο είναι
να πείσω ένα κορίτσι να κάνει έκτρωση
άµα δε θέλει. Αυτό είναι το ζόρι.
ΤΟΜ

ΕΜΥ

∆εν έχω αποφασίσει.

Να ξέρεις πως εγώ θα σου
συµπαρασταθώ σε όποια απόφαση κι
αν πάρεις.
ΤΟΜ

ΕΜΥ

Αλήθεια;

Πίστεψέ µε. ∆εν είµαι εγώ σαν κάτι
άλλους.
ΤΟΜ

ΕΜΥ

Λυπάµαι.

(Την πιάνουν τα κλάµατα.)
ΤΟΜ Έλα, ησύχασε. ∆εν είναι δικό σου
λάθος. Είναι και των δυονών µας. Θέλω
να πω. ∆εν είναι λάθος κανενός.
∆ε χρειάζεται να του δίνουµε διαστάσεις.

Θα αλλάξει τη ζωή και των δυο µας
για πάντα.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Αν το κρατήσουµε.

ΕΜΥ

Ναι. Εννοείται.

ΤΟΜ

Αυτό σκέφτεσαι;

ΕΜΥ

∆εν ξέρω.

Να ξέρεις ότι εγώ θα σου
συµπαρασταθώ. Οικονοµικά.
ΤΟΜ
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ΕΜΥ

Τι εννοείς «οικονοµικά»;

ΤΟΜ

Τι εννοείς;

ΕΜΥ

Γιατί είπες «οικονοµικά»;

(Ο Τοµ µοιάζει αµήχανος.)
ΤΟΜ Κοίτα. Πρέπει να µιλήσουµε γι’ αυτό
το θέµα. Πρέπει να µιλήσουµε για µας.
ΕΜΥ

ΤΙ;

ΤΟΜ Μη φρικάρεις. Αλλά κοίτα, ρε Έµυ.
Είναι µόνο ένας µήνας ή κάτι τέτοιο που
βγαίνουµε.
ΕΜΥ

Είµαι έγκυος.

ΤΟΜ Ακριβώς. Το ξέρω. Αλλά κοίτα. Αν
αποφασίσεις να το κρατήσεις, θα σου
συµπαρασταθώ µε όποιον τρόπο µπορώ...
ΕΜΥ

∆ηλαδή...

ΤΟΜ

Αλλά δε γίνεται να µείνουµε µαζί.

ΕΜΥ

Τι;

ΤΟΜ Αν κρατήσεις το παιδί, δεν
µπορούµε να µείνουµε µαζί.
ΕΜΥ

Γιατί;

ΤΟΜ

Θα ήταν άδικο.

ΕΜΥ

Για ποιον;

Και για τους δυο µας. Για σένα.
Για µένα. Αλλά, το πιο σηµαντικό, θα ήταν
άδικο για το παιδί.
ΤΟΜ

ΕΜΥ

Τι εννοείς;

ΤΟΜ ∆εν πρόκειται να κρατήσει αυτή
η σχέση. Θα καταλήξουµε να µισούµε
ο ένας τον άλλο. Αυτό θέλεις; Να είµαστε
κι οι δυο δυστυχισµένοι; Να ζούµε µέσα
στη φαγωµάρα; ∆ε θέλω να νοµίζεις
πως είµαι κανένα καθίκι. Στ’ αλήθεια
σε αγαπάω, Έµυ, πολύ. Αλλά πρέπει
να φερθούµε ώριµα αυτή τη στιγµή. Αυτό
έχει σηµασία.
ΕΜΥ

Κι αν έκανα έκτρωση;

ΤΟΜ

Τότε αλλάζουν τα πράγµατα.
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ΣΚΗΝΗ 2

ΣΚΗΝΗ 3

ΕΜΥ Τι συνέβη; Και προς τι τότε όλα
αυτά – το φλερτάρισµα και τα φιλιά και
τα παραπέρα, και το περιποιηµένο µαλλί
και το σακάκι και... όλα; Αν υπήρχε κάτι
καλό σ’ αυτή την ιστορία, ήταν πως
πίστευα ότι µ’ αγαπάει και γι’ αυτό
παράβλεπα τα υπόλοιπα. Όµως όχι.
Χριστέ µου. Όχι. ∆ε µε αγαπάει. Ήµουνα
τόσο ανόητη.
Μαλάκα.

ΤΟΜ Τι φαντάστηκε; Τι φαντάστηκε
πως θα έλεγα; Καταπληκτικό; Φοβερό;
Και γαµώ; Πάω να τηλεφωνήσω στους
δικούς µου;
«Μαµά, µαµά, θα αποκτήσω παιδί... µε
µια γκόµενα απ’ τη δουλειά µου... ναι...
αυτό που πάντα ονειρευόµουνα... Ναι,
από λάθος, γιατί έτσι ήρθαν τα πράγµατα,
µετά το αφήσαµε...και...»

Θαρρείς κι έχω ένα τσουνάµι µέσα µου.
Το µυαλό µου σκορπισµένο σε χίλιες
µεριές. Η καρδιά µου µε πάει και µε
φέρνει.
Θα κάνω µωρό. Έκτρωση. Μωρό.
Έκτρωση. ∆ε γίνεται και τα δυο.
(H Έµυ τηλεφωνάει στη µητέρα της.)
Ναι; Μαµά – εγώ είµαι.
ΜΗΤΕΡΑ
ΕΜΥ

Γεια σου, αγάπη µου.

Πώς πάνε τα πράγµατα;

Καλά – αγαπούλα µου, µπορώ
να σε πάρω σε λίγο; Ο Τζεφ µου
ετοιµάζει βραδινό κι έχει κάνει µια
κουζίνα χάλια!

ΜΗΤΕΡΑ

(Ο Τζεφ και η Μητέρα γελάνε.)
Εντάξει... καλά... Ήθελα απλώς
να σου πω ότι –

ΕΜΥ

Σ’ ευχαριστώ, αγαπούλα µου.
Τα λέµε σε λίγο.

ΜΗΤΕΡΑ

(Κλείνει το τηλέφωνο.)
ΕΜΥ

– είµαι έγκυος.

Την άλλη µέρα ήρθε στο γραφείο.
Και µ’ έκανε να νιώθω τελείως µαλάκας.
Γιατί, ξέρετε, δεν είναι µόνο αυτή –
έκανα νοερά µια λίστα µε τους ανθρώπους που θα πρέπει να έχει µιλήσει.
Να τους το έχει πει. Και πρέπει
να συµβουλεύοµαι αυτή τη λίστα κάθε
φορά που σηκώνοµαι απ’ το γραφείο
µου. Να σχεδιάζω το δροµολόγιό µου.
Να πηγαίνω µε το κεφάλι χαµηλά
κοιτάζοντας τα παπούτσια µου.
∆ιαλείµµατα για τσιγάρο. Προµήθεια
γραφικής ύλης.
Έτσι κατάληξα να φάω το µεσηµεριανό
µου στην τουαλέτα των αναπήρων.
Πάντα είχα τη φαντασίωση να κάνω
σεξ εδώ µέσα, αλλά κι αυτό καλό είναι.
Μπορείς να χρησιµοποιήσεις την
αλλαξιέρα του µωρού σαν τραπέζι.
Τα ποτά τις Παρασκευές, άλλο δράµα
– η απουσία µου δε θα περάσει
απαρατήρητη. Στην Τζόις και στην
Γκίλλιαν και στη Σάσα και σ’ όλες αυτές
τις κάργιες. Πηγαίνω για ποτά σε µια
άλλη παµπ µε µια ανεκδιήγητη
αντροπαρέα από το τµήµα µου. Ο Κόνορ
Σάµµον µονοπωλεί µια συζήτηση
ανδρικού ενδιαφέροντος.
ΚΟΝΟΡ
ΤΟΜ
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Εγώ είµαι αρσενικό Άλφα Άλφα.

Άλφα Άλφα, ε;
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ΚΟΝΟΡ Ναι. Γιατί έχω ένα επιπλέο τρίτο
αρχίδι που δεν έχει κατεβεί.

ΣΚΗΝΗ 4

ΤΟΜ Ήπια το ποτό µου, ζήτησα συγνώµη
και την έκανα, τη στιγµή που ο Κόνορ
Σάµµον σήκωνε το πουκάµισό του κι
έδειχνε ένα περίεργο εξόγκωµα χαµηλά
στην κοιλιά του.
Κι εµένα µε απασχολεί το θέµα. ∆εν είµαι
στην κοσµάρα µου, δεν είµαι αδιάφορος
ή...
Θέλω το καλύτερο για την Έµυ.
Το καλύτερο για όλο τον κόσµο.
Επιστρέφοντας στο σπίτι αγόρασα ένα
απαίσιο κεµπάπ. Φρίκη. Παραλίγο να
την πάρω τηλέφωνο, αλλά κρατήθηκα.

ΕΜΥ Tου ’δωσα και κατάλαβε την
Παρασκευή στην παµπ. Τι να κάνω;
Να ξεδώσω λίγο. Να ξεφύγω απ’ την
κατάστασή µου... Και διαπίστωσα
πως δε µου ’χει µείνει κανένας φίλος
που να µην είναι ζευγαρωµένος.
ΣΑΣΑ
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ

Ποπό! Τ’ άντερά σου ήπιες!
Αµέ.
Είσαι καλά;

Όλα καλά; Ε, Έµυ;
ΕΜΥ Είµαι καλά, ευχαριστώ. Όλα καλά.
Εσύ πώς είσαι;
ΣΑΣΑ Πάρα πολύ καλά. Στ’ αλήθεια
πάρα πολύ καλά.
ΕΜΥ

Μπράβο.

ΣΑΣΑ Ναι. Καλύτερα δε γίνεται.
Μετακοµίζω στο σπίτι του δικού µου.
ΕΜΥ Μετακοµίζεις στο σπίτι του –
Ω Θεέ µου, συγνώµη, Σάσα. Εγώ
νόµιζα. Συγνώµη. Τίποτα. Είναι
καταπληκτικό αυτό.
ΣΑΣΑ

Όχι, όχι... Τι νόµιζες;

ΕΜΥ Να. Πώς να σ’ το πω. Πάντα
νόµιζα πως ήσουνα λεσβία.

Το ξέρω πως είναι στρέιτ. Άι γαµήσου,
Σάσα.
ΣΑΣΑ
ΕΜΥ

Έλα ρε! Όχι. ∆ηλαδή. Τι λες τώρα;
Και πώς είναι ο λεγάµενος;

Πολύ σούπερ. Είναι από το
συγκρότηµα που παίζουµε σάµπα µε
κρουστά. Τον λένε –
ΣΑΣΑ

Σάµπα µε κρουστά; Φοβερό! Σάµπα
µε κρουστά... Είναι σάµπα ντράµερ...
Η Σάσα και ο σάµπα ντράµερ...

ΕΜΥ
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ΣΑΣΑ ∆ίνουµε συναυλία τον άλλο µήνα.
Πρέπει να έρθεις.

Αυτό ακούγεται...

ΕΜΥ

Σκατά, ακούγεται σκατά.
ΣΑΣΑ

Μάλιστα... Και µε σένα τι γίνεται;

ΕΜΥ Αν µε ξαναρωτήσεις θα σου πω.
Κι αυτό θα σου βουλώσει το στόµα.
Για πάντα. Έχεις ακούσει τίποτα για
λεκτικό πλουτώνιο;
ΣΑΣΑ

Έµυ, είσαι καλά;

ΕΜΥ Όχι. Είµαι 35 χρονώ κι όλοι γύρω
µου είναι παντρεµένοι. Η µάνα µου
ξαναπαντρεύεται, η αδερφή µου είναι
παντρεµένη, ακόµα και η φίλη µου
η Έλεν που είναι λεσβία παντρεύτηκε,
πολιτικό γάµο, γκέι γάµο, όπως θες πες
το, και...
Και...

Τικ τακ τικ...
Και εγώ είµαι έγκυος.
ΜΠΟΟΟΟΟΥΜ!
ΣΑΣΑ

Γουάου!!!
Και τώρα ο µετασεισµός –

ΕΜΥ

Από τον Τοµ. Ο οποίος στην πραγµατικότητα. Με πιέζει να το... Ξέρεις...
(Κίνηση που σηµαίνει έκτρωση.)
Γαµώτο µου. Τι έκανα τώρα;
Χριστέ µου. Ξέχνα τα όλα όσα σου είπα.
Σε παρακαλώ. Είµαι λίγο ζαλισµένη.
ΣΑΣΑ Γαµώτο, ρε Έµυ. Αυτό είναι
σοβαρό. Και τι θα κάνεις;
ΕΜΥ

Θα το ξεφορτωθώ.

ΣΑΣΑ

Είσαι σίγουρη;

ΕΜΥ Και βέβαια είµαι σίγουρη. Άκου,
σοβαρά τώρα, µπορείς να τα ξεχάσεις
όλα αυτά; Είµαι λίγο ζαλισµένη...
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ΣΚΗΝΗ 5
(Η Έµυ κάνει εµετό.)
ΕΜΥ Πολύ χάλια την επόµενη µέρα.
Ποτέ δεν έχω νιώσει χειρότερα.
Απ’ τον πόνο δεν µπορώ να κουνηθώ,
σχεδόν δεν µπορώ ούτε να ανασάνω.
Είναι πολύ θλιβερό που η Σάσα είναι
το µόνο πρόσωπο που µπορώ να µιλήσω –
να πω – να µιλήσω. Αλλά ήταν καλή µαζί
µου. Αλήθεια. Είναι εντάξει παιδί. Ναι.
Συµπαθητική. Τα κανόνισε όλα για µένα.
Σαν να ήταν παραγγελία γραφικής ύλης.
Και είπε ότι θα ρθει µαζί µου...
Γιατί δε θέλω να πάω µόνη µου.
Ο Τοµ χάθηκε. ∆εν εµφανίζεται πουθενά.
Πώς τα κατάφερε κι έγινε τόσο αόρατος;
∆ουλεύουµε στο ίδιο κτίριο, µε τους
ίδιους ανθρώπους, τις ίδιες ώρες.
∆ε θα κάνω διακοπή κύησης επειδή µου
το είπε εκείνος. Χέσ’ τον. Καλύτερα
να µείνει αόρατος. Το ζήτηµα είναι
ότι ξόδεψα τόσο χρόνο. Για κάποιον
που δε θα µπορούσε ποτέ να µ’ αγαπήσει
ούτε το µισό απ’ ό,τι µε αγαπούσε
ο Κάλβιν Κέννεντυ.
ΚΑΛΒΙΝ Ελπίζω να είσαι έγκυος, Έµυ.
Αλήθεια. Θέλω να κάνουµε παιδιά.
Κι αν δεν είσαι τώρα, πού θα πάει,
θα κάνουµε. Θα γίνω ο πατέρας
των παιδιών σου.
ΕΜΥ Τέτοια πρέπει να λέει κανείς.
Κάποιος θα ’πρεπε να τους το πει.
Θα ’πρεπε να υπάρχει ένα εγχειρίδιο
του σωστού άντρα.
Ο Κάλβιν Κέννεντυ... Και το µεγάλο του
τατουάζ.
ΚΑΛΒΙΝ

Το τατουάζ του χωρισµού.

ΕΜΥ Κι ήταν ακόµα παιδί. Ύστερα ήρθαν
οι άντρες...
Ο Κραιγκ Μπράισον –
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ΚΡΑΙΓΚ

Σου έφερα κάτι.

ΕΜΥ Ήταν ένα αρκουδάκι που κρατούσε
µια καρδούλα, που είχε στη µέση ένα
αρκουδάκι που κρατούσε µια άλλη
καρδούλα, µ’ ένα µικρούτσικο αρκουδάκι
κεντηµένο στη µέση που κρατούσε µια
µικροσκοπική καρδούλα. Ο Γκάρυ Χέι –
ΓΚΑΡΥ Σήµερα είναι του Αγίου Βαλεντίνου, οµορφιά µου. Σου έφτιαξα µια
τάρτα.
ΕΜΥ Ο Κάµµυ Μπελλ. Ο πρώτος άντρας
που µου πρόσφερε λουλούδια –
ΚΑΜΜΥ Είναι πλαστικά. Θα κρατήσουν
για πάντα.
ΕΜΥ

Ο Μανουέλ Πασκάλι – ήταν Ιταλός.

ΜΑΝΟΥΕΛ
ΕΜΥ

αγαπήσει όπως ήθελα να αγαπηθώ.
Όπως µε είχε αγαπήσει ο Κάλβιν.
Σαν κάτι µέσα µου να έχει σταµατήσει
να λειτουργεί. Η καρδιά µου έχει θαφτεί
στη δεκαετία του ’90. Μπορεί και να
παραιτήθηκα. Γιατί νά µε. 35. Στη µέση
της ζωής µου. Μόνη.
Κι όµως, ξαφνικά τα βλέπω όλα αλλιώς.
∆εν είµαι. Είµαι; Μόνη; ∆εν είµαι µόνη.
Η αγάπη των παιδιών για τους γονείς
είναι σαν το σύνδροµο της Στοκχόλµης.
Αντικειµενικά ο πατέρας µου είναι
µαλάκας, αλλά εγώ τον αγαπάω πάντα.
«Σ’ αγαπάω, µαµά.»
Θα το βγάλω Κάλβιν.

Για σένα, µπέλα Έµυ.

Ναι, αλλά –

ΜΑΝΟΥΕΛ

Σσσστ, δεν είναι τίποτα, µωρό

µου.
ΕΜΥ

Αλλ –

ΜΑΝΟΥΕΛ
ΕΜΥ

Α–

ΜΑΝΟΥΕΛ
ΕΜΥ

Σσσστ.

Σσσστ.

Μα δεν καπνίζω.

Αχ, ναι, γαµώτο. Καλά, καλά,
καλά – γράψε λάθος.

ΜΑΝΟΥΕΛ

ΕΜΥ

Ο Κόνορ Σάµµον –

ΚΟΝΟΡ

Σου έφερα ένα δονητή.

Είµαι σαν το Άγαλµα της Ελευθερίας.
Σεξουαλικά. ∆ώστε µου τα κουρασµένα,
τα φτωχά, τα σκυµµένα πλήθη σας, που
λαχταρούν να αναπνεύσουν ελεύθερα, τα
άθλια σκουπίδια που ξεβράζονται στις
ακτές σας... Όλα αυτά.
Είναι θλιβερό. Γνώριζα τον έναν άντρα
µετά τον άλλο. Τίποτα απ’ αυτά δεν
κράτησε. Κανένας δεν µπόρεσε να µε

ΕΜΥ
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ΣΚΗΝΗ 6

ΤΟΜ

Τζέννυ Κούπερ –

Ελπίζω να µην ακούγεται αλαζονικό, αλλά υπάρχουν 7 δισεκατοµµύρια
άνθρωποι στον πλανήτη. Ας πούµε
λοιπόν 3,5 δισεκατοµµύρια άντρες.
Ε, νιώθω πως έχω πιθανότητες να τα
καταφέρω και καλύτερα.

ΤΖΕΝΝΥ

Ακόµα κι αν έχω δίκιο, και ό,τι είπα
ήταν σωστό, και ήταν για καλό, εγώ
νιώθω ένοχος. Βρόµικος. Χυδαίος.
Θα ’θελα να ’ξερα πώς είναι εκείνη.
Γιατί δεν είµαι κάνας παλιάνθρωπος και
µε απασχολεί πώς είναι. Τη νοιάζοµαι.
Θα ’θελα να ’ξερα πώς είναι.
ΤΟΜ

ΣΑΣΑ
ΤΟΜ

Είσαι ένα καθίκι, Τοµ.
Τι πράµα;

Είσαι εντελώς µαλάκας. Είσαι
ελεεινός. ∆εν µπορώ ούτε να σε
κοιτάξω.

ΤΟΜ

Λώρα Φέργκιουσον –

Ειλικρινά µου γυρίζεις το στοµάχι,
Τοµ. Με κάνεις κι ανατριχιάζω.
ΛΩΡΑ

ΤΟΜ

Κατρίνα Κόλλινς –

ΣΑΣΑ

Μιλάς για το φούρνο µικροκυµάτων; Γιατί εγώ δεν τον χρησιµοποιώ.
∆ε φταίω εγώ. Εγώ δεν τρώω ποτέ
σούπα.
ΤΟΜ

ΣΑΣΑ

∆εν είναι για τον κωλοφούρνο,

Τοµ.
ΤΟΜ

KΑΤΡΙΝΑ
ΤΟΜ

Με ποιον;

KΑΤΡΙΝΑ
ΤΟΜ

Παντρεύοµαι.

Με τον Τζέισον.

Τον αδερφό σου τον Τζέισον;

KΑΤΡΙΝΑ

Είναι ετεροθαλής.

ΤΟΜ Κι όλα αυτά µας οδηγούν
στην Άλισον Χάµιλτον. Τη µαλακισµένη
την Άλισον Χάµιλτον...

Α, µάλιστα.

∆εν το πιστεύω ότι το είπε στη Σάσα.
Θα το έχει πει σε όλους.
Κοίτα, Σάσα, δεν είναι τόσο απλά
τα πράγµατα.
Θέλω να πω. Ξέρω πώς φαίνεται
απ’ έξω.
ΣΑΣΑ Φαίνεται σαν να είσαι ένα σκέτο
κοπρόσκυλο.
ΤΟΜ Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη
πλευρά.

Εγώ είµαι το θύµα. Αλήθεια. Κοιτάζω
τη ζωή µου προς τα πίσω και δεν µπορώ
να κρατηθώ από πουθενά. Λίζα Μπόυλ –
ΛΙΖΑ

Θέλω να βγω µε κάποιον άλλο.

ΤΟΜ

Ποιον;

ΛΙΖΑ ∆εν ξέρω ακόµα. Με κάποιον
άλλον πάντως.
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ΣΚΗΝΗ 7
Πρέπει να βρω το τηλέφωνο
της κλινικής. Γιατί αποφάσισα ότι δε θα
το ρίξω. Και πρέπει να µαταιώσω
το ραντεβού.
ΕΜΥ

ΣΑΣΑ
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ

Ωραία, µπράβο. Κι ο λόγος –
Τι;
Τίποτα. Άσ’ το.
Πες αυτό που ’θελες να πεις.
Άλλαξε γνώµη ο Τοµ;

Όχι, δεν έχει καµιά σχέση µε τον
Τοµ. Καµία. Θα το κάνω µόνη µου, θα
’µαστε εγώ και το µωρό, οι δυο µας.
ΕΜΥ

Ο Τοµ δεν παίζει.
ΣΑΣΑ

Θεέ µου, τι αχαΐρευτος.

ΕΜΥ ∆ε φταίει αυτός. Φταίνε τα
άχρηστα τα προφυλακτικά που πήραµε
από το µηχάνηµα στο Βάνιτυ Μπαρ.
ΣΑΣΑ Θα τα βγάλεις πέρα µια χαρά,
να το ξέρεις. Καταπληκτική. Είσαι
καταπληκτική. Είσαι τόσο δυνατή.
Νοµίζω πως είναι κάτι υπέροχο.

Έτσι λέω κι εγώ. Κάτι έπρεπε
να αλλάξει κάποια στιγµή.
ΕΜΥ

ΕΜΥ

Έλα. Αλήθεια;

ΣΑΣΑ Μην πάει ο νους σου στον
Καλβίνο, το µεταρρυθµιστή θεολόγο.
Ο δικός µου Κάλβιν πήρε το όνοµά του
από έναν σούπερ ήρωα.
ΕΜΥ Kαι ξαφνικά ήταν σαν να έβλεπα
το Μάτριξ. Η σκηνή µε τις σφαίρες.
Στην αρχή το είπε σε σλόου µόσιον.

ΚΚΚ-ααα-λλλ-βββ-ιιι-ννν
ΚΚΚ-εεε-ννν-ννν-εεε-ννν-τττ-υυυ
ΣΑΣΑ

ΕΜΥ Κι ύστερα πολλές επαναλήψεις,
κοφτά και γρήγορα, απ’ όλες τις γωνίες.
ΣΑΣΑ Κάλβιν –
Κάλβιν –
Κέννεντυ –
Κέννεντυ –
Κέννεντυ –
Κάλβιν Κέννεντυ – Κάλβιν Κέννεντυ –
Κάλβιν Κέννεντυ –
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ

Συγνώµη;
Θα τον δεις σε ένα λεπτό. Έρχεται.

ΕΜΥ Έρχεται εδώ; Τώρα; Ο Κάλβιν
Κέννεντυ. Πο πο... Κάλβιν Κέννεντυ.

Ναι. Ο Κάλβιν Κέννεντυ.
Τα µεγάλα πνεύµατα συναντώνται...
ΣΑΣΑ

ΣΑΣΑ Θα κάνεις µωράκι! Είσαι πολύ
τυχερή. Μια µικρούλα Έµυ.
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ
ΕΜΥ

Κάλβιν.
Πώς είπες;
Θα το βγάλω Κάλβιν, αν είναι αγόρι.
∆εν είναι δυνατόν!
Γιατί;

ΣΑΣΑ Θα έχουµε από έναν Κάλβιν
η καθεµιά; Πολύ δεν πάει;
ΕΜΥ
ΣΑΣΑ
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∆εν κατάλαβα;
Κάλβιν τον λένε και τον δικό µου.
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ΣΚΗΝΗ 8
ΤΟΜ Προφανώς η Σάσα µε έκανε να
αισθανθώ σκατά. Συνειδητοποίησα πόσο
χάλια ήµουν όταν ξεκίνησα να πάω στους
δικούς µου για το σαββατοκύριακο.
Σχεδόν ποτέ δεν πηγαίνω στο πατρικό
µου. Όταν έφυγα, έκαναν το δωµάτιό µου
δωµάτιο ραπτικής, µε ραπτοµηχανή,
σιδερώστρα και τα ρέστα. Αλλά θέλω
να δούµε όλοι µαζί τηλεόραση σαν
οικογένεια και να φάω σπιτικό φαΐ. Θέλω
να ξαναείµαι 16 χρονών. Κι ευτυχώς η
µάνα µου µου συµπεριφέρεται ανάλογα.

(Ο Τοµ, η µητέρα του και η γιαγιά του
βλέπουν τηλεόραση. Κάνουν ζάπιγκ.)
Έχει τίποτα ωραία κορίτσια
στη δουλειά σου;
ΜΗΤΕΡΑ

∆εν ξέρω. ∆ηλαδή. Ναι. Βέβαια
υπάρχουν.

ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΜ

Τίποτα ξεχωριστό;

Καλές είναι όλες, µαµά.

ΜΗΤΕΡΑ ∆ηλαδή δε βγαίνεις µε καµία
αυτό τον καιρό.
ΤΟΜ

Όχι.

ΓΙΑΓΙΑ

∆εν είσαι αδερφή, αγόρι µου, ε;

ΜΑΜΑ!
∆εν είσαι, είσαι; Όχι ότι θα είχαµε
κανένα πρόβληµα.
ΜΗΤΕΡΑ

ΤΟΜ

Όχι.

ΜΗΤΕΡΑ
ΓΙΑΓΙΑ

Όχι, βέβαια.

Θα ήτανε λίγο πιο περιποιηµένος.

Έβγαινα µε µια κοπέλα, αλλά
διακόψαµε.

ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ

Α, τι κρίµα. Ήταν όµορφη;

Ναι – είναι ερώτηση τώρα αυτή;
Και βέβαια ήταν όµορφη. Θεέ µου.

ΤΟΜ

∆εν ξέρω. Ο αγχωτικός ρυθµός
της σύγχρονης ζωής.

ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ

Μπα, δεν είναι, θέλω να πω...
Ξέχασέ το.

ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΜ
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Γιατί χωρίσατε;

Γιατί δεν πας να δεις τον Τζέσι;

Μια χαρά είµαι εδώ.

ΜΗΤΕΡΑ Ένα αγόρι στην ηλικία σου δεν
µπορεί να κάθεται Σάββατο βράδυ µέσα
µε τη µαµά του και τη γιαγιά του.
ΤΟΜ

Καλά είµαι.

ΜΗΤΕΡΑ

Θα µπορούσες να πας για ένα

ποτό.
Θα µπορούσα να πάω για ένα
ποτό, αλλά ήρθα σπίτι για να σας δω.

ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΜ

Ε, µας είδες.

Θέλετε να µε ξεφορτωθείτε;

Τι λόγια είναι αυτά, και βέβαια
όχι, είναι πολύ ωραία που σε έχουµε
εδώ, αλλά έχουµε να δούµε κάτι στην
τηλεόραση.
ΜΗΤΕΡΑ

Να µιλάς για τον εαυτό σου, εγώ
περιµένω το καινούριο µου αµόρε.

ΓΙΑΓΙΑ

ΤΟΜ

∆ε µε πειράζει να δω τηλεόραση.

ΜΗΤΕΡΑ

Άντε, πήγαινε.

Αλήθεια σου λέω, ρε µάνα.
Μια χαρά είµαι.

ΤΟΜ

Βγες έξω. Πήγαινε να βρεις
κάναν άνθρωπο.
ΜΗΤΕΡΑ

Με τούτα και µε κείνα ένιωσα
πως µπερδευόµουν στα πόδια τους κι
έτσι κανόνισα να δω τον Τζέσι στο µπαρ
Ντεκαντάνς.

ΤΟΜ

ΤΖΕΣΙ Σόρι που άργησα – ο µικρός δεν
ήθελε να πάει για ύπνο.
ΤΟΜ

ΜΗΤΕΡΑ

Αχ, λυπάµαι, αγάπη µου.

Πώς είναι;

Η ροµαντική µου ιστορία

ΤΖΕΣΙ Σούπερ ντούπερ. Θα πάει στο
σχολείο φέτος.
ΤΟΜ
ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ
ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ
ΤΖΕΣΙ
ΤΟΜ
ΤΖΕΣΙ

Μπράβο! Η Ρόντα πώς είναι;
Όπως την ξέρεις.
Ωραία. Χαίροµαι που βρεθήκαµε.
Πώς και ήρθες ως εδώ;
Έτσι. Για να δω τους δικούς µου.
Πώς είναι;
Μια χαρά.
Είσαι για ένα ακόµα;

Όταν τελειώσαµε, είχα γίνει ντίρλα.
Oκτώ µπίρες, κάµποσα κοκτέιλ και µερικά
σφηνάκια από ένα φωσφορίζον ποτό
αγνώστου προελεύσεως.
Πάνω από το µπαρ υπάρχει µια αίθουσα
που τη λένε νάιτκλαµπ. Εκεί βρέθηκα
να χορεύω µε τη µάνα του Τζόννυ
ΜακΚόρµακ και υποθέτω ότι σε κείνη
τη φάση µε παράτησε ο Τζέσι, για να
γυρίσει σπίτι του, στο γιο του το Λέσλυ
και στη γυναίκα του, τη χοντρή Ρόντα.
Και στη δική του ενήλικη ζωή, που
την έχτισε µε τα ίδια υλικά που είχαµε
µοιραστεί στην παιδική µας ηλικία.
Κι εγώ τι έκανα µ’ αυτά; Έκανα τη ζωή
µου σκατά.
Πάντως δεν ήταν εκεί όταν έσερνα
την κυρία ΜακΚόρµακ στο πάτωµα
ούτε κι όταν η κυρία ΜακΚόρµακ µε
χαστούκισε στο πρόσωπο και σίγουρα
δεν ήταν εκεί όταν βρέθηκα λιώµα
στο δρόµο ξερνοβολώντας πάνω
στο πεζοδρόµιο και στα ρούχα µου.
Ήταν όµως εκεί η Άλισον Χάµιλτον.
Κι από κει και πέρα ήταν σαν να βλέπεις
σποτάκι του αντιαλκοολικού αγώνα.
Εµφανίστηκε από το πουθενά.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Τοµ;

Πού είναι ο Τζέσι;

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Πού είναι ο Τζέσι;

Άλισον; Άλισον Χάµµερον;
ΑΛΙΣΟΝ

Χάµιλτον.

Άλισον Χάµµερον, εσύ είσαι,
αλήθεια;

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Ναι – είσαι καλά;

Είµαι θαύµα. Θαύµα.

ΑΛΙΣΟΝ

∆ε φαίνεσαι και τόσο –

Κοίτα σύµπτωση. Μόλις τώρα
σε σκεφτόµουνα.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ

Μπορείς να σηκωθείς;

Είµαι µια χαρά. Αλήθεια. Μια χαρά.
Μόνο λίγο – ξέρεις. Καλύτερα να τα
βγάζεις παρά να τα κρατάς.

ΤΟΜ

Ίσως καλύτερα να τα κρατάς
παρά πάνω στο πουλόβερ σου.
ΑΛΙΣΟΝ

∆εν πειράζει. Είναι παλιό
το πουλόβερ έτσι κι αλλιώς.

ΤΟΜ

(Πάει να βγάλει το πουλόβερ από
το λαιµό του αλλά δεν τα καταφέρνει.)
Εσύ πώς είσαι;
ΑΛΙΣΟΝ Κάτσε να σε βοηθήσω να
το βγάλεις.
ΤΟΜ

Άλισον Χάµµερον.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Ορίστε.

Είναι φοβερό που σε βλέπω.

ΑΛΙΣΟΝ

Ναι, κι εγώ εσένα. Eίσαι σίγουρα

καλά;
Εγώ; Είµαι τέλεια. Τέλεια.
Τι κάνεις τώρα; Άκουσα πως έχεις
φάρµα.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ

Φαρµακείο.

Με αγελάδες και απ’ όλα. Είναι
καταπληκτικό.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
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Τοµ; Εσύ είσαι;

Θες να σε πάω σπίτι σου;
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ΤΟΜ

Αµέ.

Με βοηθάει ν’ ανεβώ το δρόµο...
ΑΛΙΣΟΝ

Έλα.

...κι εγώ της λέω πως την αγαπώ,
πως δεν έπαψα ποτέ να την αγαπώ
και πως είναι γραφτό να είµαστε µαζί.

ΤΟΜ

Σ’ αγαπάω, γαµώτο µου, Άλισον
Χάµµερον.
Μου λέει πως είναι παντρεµένη.
ΑΛΙΣΟΝ

Είµαι παντρεµένη.

Κι έτσι της λέω πως κι εγώ
θα αποκτήσω παιδί.

ΤΟΜ

Κι εγώ θα αποκτήσω παιδί.
ΑΛΙΣΟΝ Αλήθεια; Αυτά είναι
καταπληκτικά νέα. Με ποια;
ΤΟΜ

Με την Έµυ.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Μια κοπέλα απ’ τη δουλειά µου.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Ωραία. Αυτά είναι... καλά νέα.

Όµως εγώ αγαπάω εσένα.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Ποια είν’ η Έµυ;

Τοµ – ήµασταν 16 χρονών.

Ναι, αλλά σ’ αγαπούσα.

ΑΛΙΣΟΝ Καλά – φτάσαµε λοιπόν.
Καληνύχτα, Toµ.

Κι όµως, σ’ αγαπούσα στ’ αλήθεια.
Στ’ αλήθεια, στ’ αλήθεια σ’ αγαπούσα.

ΤΟΜ

Το ξέρω. Μου το είχες πει.
Καληνύχτα, Τοµ.
ΑΛΙΣΟΝ

«Καληνύχτα, Τοµ»; Εγώ σ’ αγαπούσα κι εσύ µου κατάστρεψες τη ζωή.
«Καληνύχτα, Τοµ» – κι αυτό είναι όλο;

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ

Τι λες τώρα;

Κατάστρεψες τη ζωή µου, γαµώτο.
Μου φερόσουν συνέχεια σαν να ήµουν
σκουπίδι, και µε πλήγωσες και µου
κατάστρεψες τη ζωή.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Και πολύ σοβαρά µάλιστα.

ΑΛΙΣΟΝ Λυπάµαι που νιώθεις έτσι.
Αλλά δε νοµίζω πως αυτό είναι δικό
µου πρόβληµα.

Όχι. Και βέβαια δεν είναι. Και
βέβαια όχι. ∆εν είναι πρόβληµα της
Άλισον Χάµιλτον, όχι. Είναι δικό µου
πρόβληµα. Είναι δικό µου πρόβληµα
που το προκάλεσες εσύ.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ Αχ, σύνελθε επιτέλους, Τοµ.
Είσαι 33 χρονών.

Είµαι 33 κι ακόµα δεν έχω
συνέλθει από τη συµπεριφορά σου.
Είσαι µια άκαρδη σκύλα, Άλισον
Χάµιλτον.

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Προφανώς έχεις πρόβληµα.

Το πρόβληµά µου είσαι εσύ.

∆εν το πιστεύω ότι κάνουµε
αυτή τη συζήτηση. Τοµ – ήµασταν
παιδιά.
ΑΛΙΣΟΝ

ΤΟΜ

Το ξέρω. Με πλήγωσες.

ΑΛΙΣΟΝ Αυτά συµβαίνουν όταν είσαι
17 χρονών.
ΤΟΜ

Πήγες µε τον κύριο Γουντ.

ΑΛΙΣΟΝ
ΤΟΜ

Όχι, δεν πήγα.

Πήγες.

Όχι, δεν πήγα! Ο κύριος Γουντ
µας πήγε και µας µέθυσε, όλα τα
κορίτσια από τη χορωδία που
τελειώναµε το σχολείο, και µε φίλησε.
Κι εγώ τον άφησα. Για ένα λεπτό
περίπου. Προσπάθησα να σ’ το πω
πριν χωρίσουµε αλλά δεν ήθελες
ν’ ακούσεις.
ΑΛΙΣΟΝ

ΤΟΜ
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Μιλάς σοβαρά;

ΤΟΜ

Όχι, αλλά σε συγχώρεσα...

ΑΛΙΣΟΝ Κι εσύ κοιµήθηκες µε τη Μισέλ
ΜακΓκιλ.

Η ροµαντική µου ιστορία

ΤΟΜ

Τι-έκανα-µε-ποια;

ΑΛΙΣΟΝ Κοιµήθηκες µε τη Μισέλ
ΜακΓκιλ. Μου το είπε η Ρόντα Κρη.
Μου τηλεφώνησε στον Καναδά για
να µου το πει, επειδή µε µισούσε που
ήµουν το πρώτο κλαρινέτο κι εκείνη
το δεύτερο.

∆εν κοιµήθηκα µε τη Μισέλ
ΜακΓκιλ...

ΤΟΜ

Ωωωω.

ΣΚΗΝΗ 9
Ιδού λοιπόν ο Κάλβιν Κέννεντυ.
Ηλικία: 35 χρονών.

ΕΜΥ

ΚΑΛΒΙΝ Μαζεύω χρήµατα.
Για φιλανθρωπικό σκοπό.
ΕΜΥ

Τι µαλάκας, Θεέ µου...

ΚΑΛΒΙΝ Ταξίδεψα πολύ από τα 20 ως
τα 30 µου.

Ε, πώς αλλιώς. Καλά, τι σχέση έχει
αυτός ο Κάλβιν Κέννεντυ µε τον δικό µου
Κάλβιν Κέννεντυ;

ΕΜΥ

Κι όµως κοιµήθηκα. Το ’χα τελείως
ξεχάσει ως εκείνη τη στιγµή, αλλά
ξαφνικά η ανάµνηση ζωντάνεψε, τοξική
και γεµάτη λεπτοµέρειες.
Πάει τελείωσε, φίλε, θα πάρεις
τη Μισέλ. Και δεν έχω κανένα πρόβληµα
να πάρω εγώ τη χοντρή τη Ρόντα.

ΤΖΕΣΙ

Εντάξει. Γάµησέ τα. Θα πάρω τη
Μισέλ ΜακΓκιλ. Θα την πάρω επιτόπου.
Για να µάθει η µαλακισµένη η Άλισον
Χάµιλτον και ο µαλακισµένος ο κύριος
Γουντ – θα το δεις.

ΚΑΛΒΙΝ Ασχολούµαι µε τη φωτογραφία.
Έχω αυτή την εκπληκτική παλιά κάµερα
και εµφανίζω τις φωτογραφίες µόνος
µου.

Έχει τόσα ταλέντα.

ΣΑΣΑ

ΤΟΜ

ΑΛΙΣΟΝ Τοµ, σταµάτα να τα σκέφτεσαι
όλα αυτά τώρα πια. Είναι παλιές
ιστορίες. Εσύ ετοιµάζεσαι να κάνεις
παιδί.
ΤΟΜ

Θα κάνω παιδί...

Έχει δίκιο. Είµαι 33 χρονών. Όλα αυτά
έγιναν σε µια προηγούµενη ζωή.
Τι σηµασία έχουν πια; Κάτι δεν πάει καλά
µε µένα. Ξαφνικά είδα µε καθαρό µάτι
ποιος είµαι. Τι έχω κάνει. Τι έχω γίνει.
ΤΟΜ

Με συγχωρείς.

Ξέχνα το. Πήγαινε τώρα
να κοιµηθείς και θα περάσει. Και
το πρωί θα νιώθεις πολύ βλάκας
µε όλα αυτά.
ΑΛΙΣΟΝ

ΤΟΜ
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Έτσι κι έγινε.

Κάποια στιγµή η Σάσα πηγαίνει
στην τουαλέτα.

ΕΜΥ

ΚΑΛΒΙΝ Είναι καταπληκτικό που σε
βλέπω, Έµυ. Αλήθεια. ∆εν πίστευα
στα µάτια µου, όταν σε είδα. Θέλω να
πω. ∆εν µπορώ να το πιστέψω πως
η Έµυ απ’ τη δουλειά της Σάσας ήσουνα
εσύ. Έχω ακούσει ένα σωρό πράµατα
για σένα. Και ποτέ δεν πήγε το µυαλό
µου. Γουάου!

Ναι. Είναι ασύλληπτο. Έχω µείνει
άφωνη. Είναι πολύ µικρός ο κόσµος.

ΕΜΥ

ΚΑΛΒΙΝ Η Σκοτία είναι µικρή – πρέπει
να δεις την Ασία. Για να ’χεις ένα µέτρο
σύγκρισης.

Έµυ...
ΕΜΥ

Ναι;

ΚΑΛΒΙΝ Είµαι σίγουρος πως θα γίνεις
µια καταπληκτική µαµά.
Μου το είπε η Σας όταν ήσουνα στην
τουαλέτα. Ελπίζω να µη σε πειράζει.
Είναι ενθουσιασµένη. Είµαστε κι οι δυο
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πολύ χαρούµενοι για σένα. Και οι δυο
µας.
ΕΜΥ

Ευχαριστώ.

Έχεις ακόµα το τατουάζ;
ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Κατά κάποιον τρόπο;

ΚΑΛΒΙΝ
ΕΜΥ

Εε. Κατά κάποιον τρόπο.

Εε... Το έχω αλλάξει.

Είναι φυσικό. Το καταλαβαίνω.

ΚΑΛΒΙΝ

Θα σου το δείξω.

(Σηκώνει το µανίκι του. Με µικρά
γράµµατα πάνω στο χέρι του το τατουάζ
τώρα γράφει:)
ΕΜΥ

“Many makes a very”.

ΚΑΛΒΙΝ

Many makes a very.

Many makes a very...
Τι σηµαίνει αυτό;

ΕΜΥ

Ξέρεις. Έχει να κάνει µε την
παγκόσµια αρµονία. Τη συλλογική
δράση. Το θετικό πνεύµα.
Με απασχολούν τα προβλήµατα του
πλανήτη – καταλαβαίνεις.
ΚΑΛΒΙΝ

ΕΜΥ

Αα.

ΚΑΛΒΙΝ

Ποιος ξέρει τι είχα στο µυαλό

µου.
Εδώ που τα λέµε είναι λίγο
βλακεία.

ΕΜΥ

Όχι. Εννοούσα, όταν ήµουνα
18. Όχι το...
ΚΑΛΒΙΝ

Συγνώµη. Το ξέρω. Αυτό εννοούσα
κι εγώ. Συγνώµη.

ΕΜΥ

Είναι πολύ µικρότερο από κείνο που
θυµάµαι.
ΚΑΛΒΙΝ ∆ε µου φαινότανε µικρό όταν
το έκανα.

Ξέρεις κάτι. Είχα πάντα την
εντύπωση ότι ήταν στην πλάτη σου.

ΕΜΥ
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ΚΑΛΒΙΝ

Όχι, όχι, δεν ήταν. Όχι.

Θεέ µου. Τι παιχνίδια που παίζει
η µνήµη...

ΕΜΥ

∆ε σηκώθηκα πάνω να ουρλιάξω ότι
µου κατάστρεψε τη ζωή, ότι δεν είναι
εκείνος που νόµιζα πως ήταν, ότι είναι
ένας µαλάκας.
Ούτε έκλαψα, ούτε γέλασα, ούτε
φανέρωσα οποιοδήποτε συναίσθηµα.
Κι ας µε είχε πληγώσει.
Ανακατεύεται το στοµάχι µου. Κανείς
δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέρας.
Υπάρχουν µόνο άνθρωποι που
προσπαθούν. Προσπαθούν οι καηµένοι.
Προσπαθώ κι εγώ να τον θυµηθώ όπως
ήταν πριν και δεν µπορώ. Τώρα βλέπω
µόνο ένα µαλάκα που καταστρέφει µέσα
µου κάθε ανάµνηση.
ΣΑΣΑ Σου έδειξε το τατουάζ του; “Many
makes a very”. Φοβερό, ε;

Τι κάνω; Θα γεννήσω ένα παιδί.
Με δική µου απόφαση. Γιατί είµαι µόνη
και δεν αγαπάω τις γάτες. Είναι γελοίο,
γαµώτο. Είναι ανέκδοτο.

ΕΜΥ

Πρέπει να φύγω.
ΣΑΣΑ

Καλά. Θα σε δω αύριο στη δουλειά.

ΚΑΛΒΙΝ Γεια σου, Έµυ. Χάρηκα τόσο που
σε ξαναείδα.
ΕΜΥ

Ναι. Κι εγώ.

Ήθελα να το βγάλω Κάλβιν.
∆ε θα ακυρώσω το ραντεβού στην
κλινική. Το έχω κλείσει για αύριο και
θα τελειώνω µ’ αυτό το θέµα. Μακάρι
να πήγαινα κι αυτή τη στιγµή.
Θέλω να µιλήσω στον Τοµ. Να του
ζητήσω συγνώµη για όσα του ’πα.
Έβγαλα το κινητό µου, το είχα
στο αθόρυβο. 63 αναπάντητες.

Η ροµαντική µου ιστορία

ΣΚΗΝΗ 10
ΤΟΜ

Συγνώµη.

ΕΜΥ

∆εν έγινε τίποτα.

Αλήθεια σου λέω. Λυπάµαι
για όλα. ∆εν είχα την πρόθεση... ∆εν...
Λυπάµαι. Εσύ πώς ήσουνα;

ΤΟΜ

ΕΜΥ

∆εν ξέρω – καλά.

ΤΟΜ

Είσαι... έκανες...

ΕΜΥ

Τι;

ΤΟΜ

Έγινε η – εεε. Πήγες για την – εεε.

ΠΑΡΑΤΑ ΜΑΣ, Τοµ. Άργησες πολύ.
Πάρα πολύ.

ΕΜΥ

Κι όµως, όχι. Υπάρχει κάτι µεταξύ
µας, Έµυ. Και θέλω να σου πω κάτι...

ΤΟΜ

∆εν χρειάζεται να πεις τίποτα.
Σκεφτόµουνα µόνο τον εαυτό µου.
Ζούσα σ’ έναν ψεύτικο κόσµο.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Όλη αυτή η ιστορία ήταν σκέτη
καταστροφή απ’ την πρώτη στιγµή.
Ήµασταν κι οι δυο...

ΕΜΥ

Ας µη χειροτερεύουµε τα πράγµατα...
Ας κάνουµε αυτό που πρέπει να γίνει.

ΕΜΥ

Όχι ακόµα. Έχω κλείσει ραντεβού
για αύριο.

ΤΟΜ

Μάλιστα, ναι. Είσαι λοιπόν ακόµα...
θέλω να πω. ∆ηλαδή είσαι ακόµα...

ΕΜΥ

Μη µε παρακαλάς.

ΤΟΜ

Σε παρακαλώ.

ΤΟΜ

Όχι, σε παρακαλώ, Έµυ.
Σε παρακαλώ.

ΕΜΥ

Έγκυος. Ακριβώς.

ΤΟΜ

Μην το.

Η απόφαση έχει παρθεί. Και δεν
είναι δική σου απόφαση.

ΕΜΥ

Τι;

ΤΟΜ

Μην κάνεις διακοπή. Μη. Λυπάµαι.
Ίσως είναι πολύ αργά τώρα που σ’ το
λέω. Το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά µην το
κάνεις. Ήµουν ηλίθιος, αδύναµος, εγωιστής. Ήµουν µαλάκας. Το ξέρω. Αλλά
µην κάνεις έκτρωση. Ήµουνα πέρα για
πέρα λάθος. Νόµιζα...

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Μη...

∆ε χρειάζεται να πάρεις την απόφαση τώρα –

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Την έχω πάρει την απόφαση, Τοµ –

Θέλω να πω, ξέρω, έρχοµαι ξαφνικά και φέρνω τα πάνω κάτω. Ναι, ξέρω
πως άργησα πολύ, πως έπρεπε να έχω
φερθεί καλύτερα, το έχω καταλάβει
αυτό, το ξέρω, αλλά κάλλιο αργά παρά
ποτέ, έτσι δεν είναι; Θέλω να πω...

ΤΟΜ

ΕΜΥ

Μπορώ να µιλήσω κι εγώ;

ΤΟΜ

Εννοείται. Βέβαια. Σόρι.

ΕΜΥ

Κι όµως, µπορούµε να τα καταφέρουµε. Μπορούµε. Ξέρω πως δεν είναι
ιδανικά τα πράγµατα, όµως...

Όχι. Όχι, Τοµ. ∆εν µπορούµε.
Κόφ’ το. «∆εν είναι ιδανικά», Ιησού
Χριστέ. Κόφ’ το. Ένα παιδί δε σώζει
την κατάσταση...

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Σκέψου το λίγο ακόµα.

Αχ Θεέ µου, το ’χω σκεφτεί. Το ’χω
σκεφτεί πολύ. ∆εν κάνω και τίποτ’ άλλο.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Κουβεντιάζουµε.

Κουβεντιάζουµε σαν άνθρωποι, κι αυτό είναι κάτι που συµβαίνει πρώτη φορά.

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Αλλά δεν αλλάζει γνώµη.

ΕΜΥ

∆εν αλλάζω γνώµη.

ΤΟΜ

Και µπορεί να ’χει δίκιο.

ΕΜΥ

Είναι αργά, πολύ αργά.

Και την επόµενη µέρα η γραµµατέας λέει –
Καληµέρα, πώς µπορώ
να σας βοηθήσω;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΤΟΜ

Και η Έµυ λέει –

ΕΜΥ

Καληµέρα, έχω ένα ραντεβού.

Και η γραµµατέας λέει –
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΥ

Το όνοµά σας;

Κι εγώ λέω –

Μακιλβάνυ.
Κι εκείνη λέει –
Έµυ; Σας βρήκα. Αλλά
δυστυχώς πρέπει πρώτα να
συµπληρώσετε κάποιες φόρµες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΥ

Οκέι.

Κι εκείνος λέει –
ΤΟΜ

Είσαι καλά;

Κι εκείνη λέει –
ΕΜΥ

Μια χαρά.

ΕΜΥ

Και µ’ αρέσει που µου ’πε να πάψω.
Λέω –

ΤΟΜ

Συγνώµη. Συγνώµη. Συγνώµη.
(Ο Τοµ της πιάνει το χέρι.)
∆εν ξέρω γιατί, από πού µου ήρθε,
δε µου είχε περάσει ποτέ απ’ το νου, άλλα µε απασχολούσαν, και ξαφνικά λέω –

ΕΜΥ

Τι κάνεις στις 20 Σεπτεµβρίου;
ΤΟΜ

Μάλιστα. Είναι καλά εδώ,
δεν είναι;

ΕΜΥ

ΕΜΥ

Λέω –

Πάψε.

Λέω στο τέλος. Αλλά µου αρέσει που
είναι εδώ.

Κι εκείνος λέει –
ΤΟΜ

∆εν ξέρω, γιατί;

Παντρεύεται η µάνα µου.
Θά ’θελες... Ασ’ το, ξέχασέ το. ∆εν είναι
της στιγµής.
Όχι, όχι. Θέλω να ’ρθω.
Με προσκαλείς;

ΤΟΜ

Ναι.
Κι ας µην είναι. Είναι φρίκη. Σαν τον
οδοντογιατρό, αλλά χωρίς τα περιοδικά.
Ήταν κι ένα κορίτσι γύρω στα 16,
που ήταν έτοιµο να βάλει τα κλάµατα
ή να κάνει εµετό ή...

Ναι. Θα ’ναι σκέτη φρίκη. Το πιο
πιθανό. Ξέρεις τώρα...

ΕΜΥ

ΤΟΜ

Όχι, όχι, σοβαρά. Θέλω.

ΕΜΥ

Οκέι.
Κι ύστερα η γραµµατέας λέει –

Ύστερα λέει –

ΤΟΜ & ΕΜΥ

Θέλω να πω, είναι ψυχρό και
αποστειρωµένο και όλα, αλλά
τουλάχιστον έχουν κάνει κάποια
προσπάθεια να δηµιουργήσουν ένα
ευχάριστο περιβάλλον, ξέρεις...

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Έµυ; Είµαστε έτοιµοι,
µπορείς να περάσεις.

ΤΟΜ

Και µε βλέπει να προσπαθώ κι εγώ, και
προσπαθεί κι εκείνη και λέει –
ΕΜΥ

Ναι.

Και προσπαθούµε κι οι δυο. Είναι
δράµα.

ΤΟΜ

ΕΜΥ
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Νιώθω περίεργα. Αλλά συνεχίζω
να µιλάω. Λέξεις φεύγουν απ’ το ανοιχτό
µου στόµα. Όπως συµβαίνει µερικές
φορές. Και οι λέξεις αυτές είναι πάντα
οι πιο άκυρες.

ΤΟΜ

Ζορίζοµαι.

ΕΜΥ

Κι εκείνος λέει –

ΤΟΜ

Θα σε περιµένω εδώ.

ΕΜΥ

∆ε χρειάζεται.

ΤΟΜ

Θα σε περιµένω.

Και την περιµένω.
ΕΜΥ

Και µε περιµένει.
ΤΕΛΟΣ

Η ροµαντική µου ιστορία
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Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε τη δραµατική
σχολή του Ωδείου Αθηνών.
Στο Εθνικό Θέατρο, στο ΚΘΒΕ, στο Μέγαρο
Μουσικής, σε ∆ΗΠΕΘΕ και στο ελεύθερο θέατρο
έχει σκηνοθετήσει µεταξύ άλλων τα έργα: Ο ήχος
του όπλου της Λ. Αναγνωστάκη, Το φιόρο του
Λεβάντε του Γ. Ξενόπουλου, Το καινούργιο σπίτι
και Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Γκολντόνι,
Οι τροµεροί γονείς του Ζαν Κοκτώ, Ποιος ανακάλυψε την Αµερική της Χ. Σπηλιώτη, Ο βασιλικός
του Α. Μάτεσι, Αχαρνείς του Αριστοφάνη (Επίδαυρος 2005), Η σκηνή των θαυµάτων του Θερβάντες (όπερα δωµατίου του Γ. Κουρουπού). Το
2008 σκηνοθέτησε τις Τρωάδες του Ευριπίδη
για το Εθνικό Θέατρο Αλβανίας.
Το 1995 παρουσίασε µε τη Νέα Σκηνή Τέχνης,
που ιδρύθηκε µε δική του πρωτοβουλία, τη Φιλονικία του Μαριβώ. Στο Θέατρο του Νέου Κόσµου,
τη µόνιµη στέγη που απέκτησε ο θίασος το 1997,
έχει επίσης σκηνοθετήσει τα έργα Κοινός Λόγος
της Έλλης Παπαδηµητρίου, Βροµιά του Ρ. Σνάιντερ, Ο Περλιµπλίν και η Μπελίσα του Λόρκα,
∆ύο Θεοί του Λ. Χρηστίδη, Εδουάρδος Β΄ του
Μάρλοου (Ηρώδειο 2000), Παίζοντας µε τη φωτιά του Στρίντµπεργκ, Τέλος του παιχνιδιού του
Μπέκετ, Τολµηρές πολαρόιντ του Μ. Ρέιβενχιλ, Ο
γλάρος του Τσέχοφ, Ο υπολοχαγός του Ίνισµορ
του Μάρτιν ΜακΝτόνα, Βόυτσεκ του Μπύχνερ, Οι
σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών µας του Λ.
Μπαίρφους, Τα κοκκινοµπλέ πατίνια του Στ.
Τσιώλη, Οθέλλος του Σαίξπηρ (Ηρώδειο 2006),
Καθόλου καλά της Ούρσουλα Ράνι Σάρµα,
Motortown του Σάιµον Στήβενς, Εχθροί εξ αίµατος του Αρκά, Σφαγείο του Ιλάν Χατσόρ, Τρωάδες
του Ευριπίδη, Ορφανά του Ντέννις Κέλλυ,
Stallerhof του Φραντς Ξάβερ Κραιτς, Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη (Επίδαυρος 2012) και τέλος τα έργα Τέσσερις αχτίδες συν µία ή Το µεγάλο µπλουµ του Μπρίλη της Ρ. Καπετανάκη και του
Β. Ρίσβα και Ταξιδεύοντας µε τον µπαµπά µου
του Β. Μαυρογεωργίου για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία.
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Το 2011 τιµήθηκε από το Κέντρο Μελέτης και
Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό
Μουσείο µε το έπαθλο Φώτος Πολίτης για την
προσφορά του στο θέατρο τη διετία 2008-2010.
Έχει διδάξει υποκριτική στη δραµατική σχολή του
Εθνικού Θεάτρου.
Σύρµω Κεκέ
Απόφοιτος της δραµατικής σχολής ΒΕΑΚΗ. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί: µε την οµάδα ∆ρόµος
µε ∆έντρα στην παράσταση Τρεις Αδελφές à
Moscou στη Μόσχα to Moscow nach Moscau!,
µε το θίασο Κανιγκούντα στις παραστάσεις Μεσοπόλεµος (σκην. Μαρίας Μαγκανάρη), Ο Άµλετ του
Γιώργου Χειµωνά και Η Βεγγέρα του Ηλ. Καπετανάκη (σκην. Γιάννη Λεοντάρη), µε τον Dimiter
Gotscheff στους Πέρσες του Αισχύλου, µε τον
Ανέστη Αζά στις παραστάσεις Επτά επί Θήβας του
Αισχύλου και Η Αποστολή του Χ. Μύλλερ, µε
τον Μιχαήλ Μαρµαρινό στις παραστάσεις 2004 –
An Invitation to Dance και 2004 – An Invitation
to Dance 1 Χρόνο Μετά, µε την οµάδα ΧΩΡΟΣ
στο Goλfω! και Gολfω Summermix του Σπυρίδωνος Περεσιάδου (σκην. Σίµου Κακάλα). Επίσης
έχει δουλέψει µε τους Βασίλη Νούλα και Σοφία
Σιµάκη (ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ-3η Μπιενάλε της Αθήνας), Αντώνη Αντύπα, Θοδωρή Γκόνη, ΜαρίαΛουίζα Παπαδοπούλου, Βίκτωρα Αρδίττη
κ.ά. Στον κινηµατογράφο συµµετείχε στις µικρού µήκους ταινίες: Παράθυρα από Ζαχαροκάλαµο της Tamara Draculic και Κλαίνε την ώρα
που τα σκοτώνουν της Μαρίας Μαγκανάρη.
Νέστωρ Κοψιδάς
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1975. Αποφοίτησε
από τη δραµατική σχολή του Θεάτρου Τέχνης το
1996. Από τότε και µέχρι σήµερα εργάζεται στο
θέατρο και έχει συνεργαστεί µε σηµαντικούς θιάσους (Θέατρο Τέχνης, Αµόρε, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Οµάδα ΟΠΕRΑ, Οµάδα Θέαµα κ.ά.)
και σκηνοθέτες (Στ. Λιβαθινό, Γ. Λαζάνη, Μ. Κουγιουµτζή, Γ. Κακλέα, Θ. Αµπαζή, Μ. Κάλµπαρη
κ.ά.). Εργάζεται επίσης ως µουσικός επιµελητής
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και ως εκφωνητής σε διαφηµίσεις, µεταγλωττίσεις και ντοκιµαντέρ.
Κατερίνα Λυπηρίδου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος της δραµατικής σχολής του ΚΘΒΕ. Έχει συνεργαστεί µε το
Θέατρο του Νέου Κόσµου, το Εθνικό Θέατρο, το
ΚΘΒΕ, το Φεστιβάλ Αθηνών, ∆ΗΠΕΘΕ κλπ. Επίσης
έχει παίξει στο σινεµά και στην τηλεόραση.
Παντελής Μάκκας
Γεννήθηκε το 1976. Σπούδασε φωτογραφία και
καλές τέχνες στην Αθήνα και την Πράγα, και στην
Gerrit Rietveld Academy στο Άµστερνταµ. Το
2005/2007 κερδίζει υποτροφία στο De Ateliers
στο Άµστερνταµ. Από το 2009 αναλαµβάνει τη
διδακτορική του καλλιτεχνική έρευνα µε το πανεπιστήµιο του Λέιντεν και το PhDArts µε θέµα την
κυτταρική µνήµη. Το έργο του ασχολείται µε το
βίντεο, την έρευνα και τις εγκαταστάσεις. Τελευταία έργα του ήταν το αποτέλεσµα µιας µακράς
περιόδου έρευνας σε αµνησία, απώλεια µνήµης,
καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η
µνήµη σε τυφλούς και κωφούς. Πιστεύει ότι «η
µνήµη είναι ένα πεδίο όπου το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον συνυπάρχουν στην ίδια στιγµή.
Στην ουσία, η ανάκληση της µνήµης είναι µια διαδικασία δράσης στο µέλλον και όχι στο παρελθόν.
Τη στιγµή που θυµόµαστε µια εµπειρία του παρελθόντος ή του συµβάντος, η µνήµη τίθεται σε
λειτουργία και µας παίρνει από την παρούσα στιγµή στο µέλλον».
Σάκης Μπιρµπίλης
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αριστούχος πτυχιούχος
του τµήµατος Εικονοληπτών-Φωτογράφων της
Σχολής Κινηµατογράφου Λ. Σταυράκου.
Από το 1995 σχεδιάζει φωτισµούς για θέατρο,
χορό, όπερα και µουσική, έχοντας συνεργαστεί
µε σηµαντικούς Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες
και χορογράφους. WebSite: sakisbirbilis.com
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Μάκης Παπαδηµητρίου
Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από το
Ανθηρό Καρδίτσας. Αριστούχος απόφοιτος της
δραµατικής σχολής του Εθνικού θεάτρου, τιµήθηκε µε το βραβείο Χορν 2008. Συµµετείχε σε
παραστάσεις του Θεάτρου του Νέου Κόσµου, του
Εθνικού Θεάτρου κ.ά. Επίσης έχει συµµετάσχει
σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και σε κινηµατογραφικές ταινίες. Όταν ήταν µικρός ήθελε να γίνει πιλότος. Κρίµα που δεν έγινε. Θα είχε πλάκα.
Οδηγεί µια Honda Hornet 600, του Προµηθέα
Αλειφερόπουλου. Έχει ένα γιο 3 ετών και λύνει
τον κύβο του Ρούµπικ σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα (ο πατέρας, όχι ο γιος).
Κοραλία Σωτηριάδου
Παράλληλα µε άλλες δραστηριότητες, ασχολείται
εδώ και χρόνια µε τη µετάφραση θεατρικών έργων και λιµπρέτων κυρίως για το Θέατρο του Νέου Κόσµου, του οποίου είναι ιδρυτικό µέλος, και
για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχει µεταφράσει µεταξύ άλλων έργα των συγγραφέων: Γκέοργκ
Μπύχνερ, Άουγκουστ Στρίντµπεργκ, Άρτουρ Σνίτσλερ, Μαρκ Ρέιβενχιλλ, Μάρτιν ΜακΝτόνα, Λούκας Μπαίρφους, Ιλάν Χατσόρ, Ντένις Κέλλυ,
Φραντς Ξάβερ Κραιτς. To 2007 τιµήθηκε µε το
βραβείο Μάριος Πλωρίτης για τη µετάφραση της
Ηλέκτρας του Χόφµανσταλ που ανέβηκε στο
ΜΜΑ σε σκηνοθεσία Θωµά Μοσχόπουλου.
Ζωή Χατζηαντωνίου
Σπουδές στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Αθήνας, στην ΚΣΟΤ, στο Movement Research και το
Dance Space Center στη Ν. Υόρκη. Ως χορογράφος, έχει συνεργαστεί µε πολλές θεατρικές οµάδες, σκηνοθέτες και θεατρικούς οργανισµούς
στην Ελλάδα καθώς και µε τη νεανική θεατρική
οµάδα της Schaubühne. Από το 2005 µέχρι το
2007 συνεργάστηκε ως σκηνοθέτις-χορογράφος
στο ευρωπαϊκό project i-map (integration of
media, art and performance) που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα στην Αθήνα ( Ίδρυµα Μείζονος
Ελληνισµού), το Άµστερνταµ (De Waag ) και τη
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Σόφια (Red House) µε τη µορφή της διαδραστικής παράστασης πολυµέσων See you in
Walhalla. Το 2007 παρουσιάστηκε η δεύτερη εκδοχή Fwd: See you in Walhalla από την
amorphy.org στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών
(Πειραιώς 260). Την άνοιξη 2010 σκηνοθέτησε
τον σιωπηλό µονόλογο Wunschkonzert του Φραντς Ξάβερ Κραιτς στο Από Μηχανής Θέατρο. Χορογραφική δουλειά της έχει παρουσιαστεί επίσης
στο Joyce Soho και στο Arts Evolving Theater
(Ν.Υ.) µε την cosmosdance.cο, στο Cultural
Center of Macao και το Southbank Center (Λονδίνο) µε το Θέατρο της Σιωπής.
Μαργαρίτα Χατζηιωάννου
Σπούδασε στην Αγγλία και την αγαπάει (ακόµα)
πολύ. Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί µε πολλούς
σκηνοθέτες, σε τριάντα δουλειές περίπου, σε διαφορετικά θέατρα. Αλλά πάντα επιστρέφει στο
Θέατρο του Νέου Κόσµου και στον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Και έτσι, όταν είναι να κάνουν ένα
νέο αγγλικό έργο, χαίρεται πολύ. “Enjoy!”
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