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η ράχη µου γιατί δεν θα βαστάξει ποτέ τέτοιο βά-
ρος, τέτοια ψευτιά... (Με βλέµµα απλανές.) Κα-
λύτερα, βρε Μιχάλη, να βγω έτσι στους δρόµους 
µε τα χέρια ανοιχτά ικετευτικά και να πω ελεήστε 
Χριστιανοί. Ελεήστε µε γιατί φτώχυνα... Θα’ ναι 
πιο τίµιο...
ΜΙΧΑΛΗΣ: (Θυµωµένα.) ‘Ετσι, λοιπόν, ε;
ΤΑΚΗΣ: Ναι, έτσι ακριβώς! Αυτή η σύνταξη δεν 
θα έχει παρά µια ζωή εφιάλτες, µια ζωή µουντζου-
ρώµατα.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Τι µουντζουρώµατα µωρέ; Μουντζου-
ρώµατα είναι το να θέλεις να επιβιώσεις, το να 
θες να ζήσεις; Μα είσαι καλά;
ΤΑΚΗΣ: Εγώ αν είµαι καλά ή εσύ; Σκέφτηκες κα-
µιά φορά... Καµιά φορά λέω αν γίνει ένας έλεγχος 
και σε ανακαλύψουν και σου φέρουν στα µούτρα 
τις υπογραφές σου, τις δηλώσεις σου. Σκέφτηκες 
τι θα κάνεις;
ΜΙΧΑΛΗΣ: Εσύ, παιδάκι µου δεν θέλεις ν’ αλλά-
ξεις. ∆εν θέλεις να ζήσεις.
ΤΑΚΗΣ: Ν’ αλλάξω σε τί, ρε Μιχάλη; Να αυτο-
γελοιοποιηθώ δηλαδή; Να υπογράψω ότι είµαι 
ανίκανος;
ΜΙΧΑΛΗΣ: (Οργισµένος.) Ε, τότε µην υπογρά-
φεις! Μην κοιτάξεις να ζήσεις όπως όλοι. ∆ού-
λευε εκεί σαν κορόιδο δώδεκα ώρες την ηµέρα, 
δούλευε σ’ ένα κωλονοικιάρικο και ζήταγε δανει-
κά για να αγοράσεις µια τηλεόραση, ένα πλυντή-
ριο, ένα σαλόνι.
(‘Έπεσε βουβαµάρα.)
ΤΑΚΗΣ: Αυτό δεν έπρεπε να το ειπείς. (Με λόγια 
που ‘βγαιναν από τα σπλάχνα του.) Εγώ δεν ζήτη-
σα δανεικά από κανένα. (∆υνατά και νευριασµέ-
να.) Κούλα φέρε τα παιδιά.
ΜΙΧΑΛΗΣ: Ε... έλα... µου ξέφυγε...
ΤΑΚΗΣ: (Τον κοιτάζει στα µάτια.) Τα δέντρα πε-
θαίνουν όρθια Μιχάλη...!
ΜΙΧΑΛΗΣ: Σαχλαµάρες!
ΤΑΚΗΣ: Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια, έτσι θα πε-
θάνω κι εγώ! (Ανοίγει την πόρτα και φεύγει.).

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΣΚΗΝΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Είναι νύχτα στο σπίτι του Τάκη. Τα παιδιά κοι-
µούνται. Η Κούλα είναι ξαπλωµένη κι αυτή. Ο 
Τάκης ειναι καθισµένος στο τραπέζι µε το κεφάλι 
σκυφτό και ακουµπισµένο στο αριστερό του χέρι. 
∆ίπλα µια µπουκάλα ουίσκυ και ένα ποτήρι. Ση-
κώνεται και µε βαριά, κουρασµένα βήµατα πάει 
πίσω απ’ τον πάγκο που φαίνεται σαν κουζίνα, 
ανοίγει το ψυγείο και βάζει παγάκια στο ποτήρι. 
Περπατά λίγο πάνω-κάτω και µετά κάθεται. Η 
Κούλα ξεπροβάλλει από την πόρτα τον κοιτάζει 
µε µάλλον επιθετικό βλέµµα και προχωρεί κι 
αυτή για την κουζίνα.
ΤΑΚΗΣ: Λοιπόν, γυναίκα, σου ‘σπασα τα νεύρα; 
‘Ετσι δεν είναι;
ΚΟΥΛΑ: (Γυρίζει.) Ναι, έτσι είναι... Να κάθεσαι 
τώρα και πίνεις και µου τα σπας πιο πολύ. Να δω 
πώς θα πάω σ’ αυτό το ρηµάδι αύριο... Αντε να 
δουλεύεις δώδεκα ώρες µε τα νεύρα σµπαραλια-
σµένα.
ΤΑΚΗΣ: Κι όλα αυτά από µένα;
ΚΟΥΛΑ: Από εσένα, βέβαια, από ποιον άλλονε; 
Να... ένας φίλος ήρθε να µας δει, κατέβηκε από 
τον ουρανό και µας βρήκε, και εσύ τον έστειλες 
από ‘κει που ήρθε. ∆εν φτάνουν όλα τ’ άλλα έγι-
νες και αχάριστος τώρα.
ΤΑΚΗΣ: Εγώ, αχάριστος;
ΚΟΥΛΑ: Ναι, εσύ! Πήγες να τον βρίσεις µέσα 
στο ίδιο του το σπίτι. Σηκώθηκες και έφυγες σαν 
σπανιόλικος ταύρος.
ΤΑΚΗΣ: ‘Ετσι έπρεπε να γίνει. ‘Ετσι µου ‘ρθε... 
διαφορετικά θα τσακωνόµασταν πιο πολύ.

ΚΟΥΛΑ: Γιατί τώρα ήταν λίγο; ‘Ολη µέρα µαγεί-
ρευε η κακοµοίρα η Μαρία. Κι εσύ µου ‘κανες 
διάλεξη τιµιότητας.
ΤΑΚΗΣ: Εγώ; Εγώ, προσπάθησα να το αποφύγω 
τόσες φορές.
ΚΟΥΛΑ: Να αποφύγεις τί; Εδώ πάει να σου 
ανοίξει τα µάτια ο κόσµος κι εσύ τσινάς. Θα σου 
πέσει πλάκωµα το τσεκ του Ταµείου Ανεργίας; Θα 
πάθει ο εγωισµός σου αν πάρεις τη σύνταξη και 
βγεις απ’ τη λίγδα;
ΤΑΚΗΣ: Για ποια σύνταξη µωρέ µιλάς; Για ποια 
σύνταξη και για ποιο Ταµείο Ανεργίας; Αφού 
δουλεύουµε κι εσύ και εγώ. Πώς θα υπογράψω 
ψέµατα;
ΚΟΥΛΑ: Γιατί όχι; Γιατί αυτός τα παίρνει ένα 
χρόνο τώρα; Τ’ άκουσες, το ‘πε καθαρά η Μαρία. 
∆ουλεύει ο Μιχάλης, δεν δουλεύει; Το παίρνει 
όµως. Κι έχει να ζήσει. Αφού όλοι το παίρνουν 
γιατί να µην το πάρει κι αυτός.
ΤΑΚΗΣ: Εσύ όλο έτσι ξέρεις να λες! Εχει... έχει... 
έχει. Με γειά του µε χαρά του!
ΚΟΥΛΑ: Ναι, το ξέρω. Ετσι λες πάντα για όλους. 
Αλλά αν δεν σου ‘δινε αυτός δεν θα ‘χες τώρα 
ούτε τηλεόραση, ούτε πλυντήριο. Αλλά σου άρε-
σε, νοµίζω, να πλένω µε τα χέρια.
ΤΑΚΗΣ: Μη φοβάσαι, σε µια εβδοµάδα θα του 
τα στείλω τα λεφτά του. Θα κρατήσω το νοίκι απ’ 
τον Καστελλοριζιό κι ας φωνάζει. Και να το ‘χεις 
υπ’ όψιν σου εγώ δεν του ζήτησα τίποτα. Αυτός 
σαν φίλος µου τα πρόσφερε... και µετά µου το 
κοπάνισε...
(Ενώ µιλούν στο βάθος ακούγεται σιγανά αλλά 
καθαρά το γνωστό τραγούδι «Γιατί Πατέρα;» µε 
την Καίτη Γκρέυ και τον Καζαντζίδη.)

Γιατί πατέρα; Γιατί πατέρα;
δεν έχεις ύπνο και ξαγρυπνάς
και κάθε βράδυ µε τη µητέρα
µιλάτε ώρα κρυφά απ’ εµάς.

ΡΕΦΡΑΙΝ
Γιατί παιδί µου η ζωή

δεν είναι όπως νοµίζεις
σε κάνει πάντα να πονάς

να κλαις και να δακρύζεις, κλπ.
ΚΟΥΛΑ: Του ξέφυγε του ανθρώπου... Αλλά κι 
εγώ να ήµουν τα ίδια θα σου ‘λεγα!
ΤΑΚΗΣ: Ασφαλώς! Ασφαλώς τα ίδια θα µου ‘λε-
γες, αφού το ίδιο είσαστε, µε τον ίδιο τρόπο σκέ-
πτεστε. Μα εσύ, εντάξει, δικαιολογείσαι κάπως. 
Αλλά αυτός; Αυτός τί δικαιολογία έχει; Πόσο άλ-
λαξε, λοιπόν, ο Μιχάλης... Κι ο γέρος; Να συµ-
φωνεί κι αυτός µε το «ΚΟΛΠΟ»! Ε, ρε χρήµα τί 
κάνεις!
ΚΟΥΛΑ: Τί τσαµπουνάς τώρα µπορείς να µου 
πεις; Τι βλακείες είναι αυτές; Γιατί να µην αλ-
λάξει; Γιατί να µην είναι τέτοιος; Ποιός σε ξέρει 
µωρέ άµα δεν έχεις; Ποιος σε γνωρίζει; Ποιος 
σου µιλάει; Κανένας! Να ο άλλος ο φίλος σου, 
αυτός της παλιοπαρέας, ήρθε µια φορά να σε δει; 
Να δει τι κάνεις; Κι αυτός που ήρθε, τον έστειλες 
στο διάβολο... (Με σαρκασµό.) «Τα δέντρα πε-
θαίνουν όρθια...».
ΤΑΚΗΣ: Μη µε κοροϊδεύεις σε παρακαλώ.
ΚΟΥΛΑ: Τι µην σε κοροϊδεύω µωρέ; Θέλεις εσύ 
κορόιδευµα;
ΤΑΚΗΣ: (Σηκώνεται και αγριεύει.) Τί ζητάς δη-
λαδή γυναίκα; Τί ζητάς; Για πες µου το καλά, τι 
ζητάς;
ΚΟΥΛΑ: Τίποτα.
ΤΑΚΗΣ: Ζητάς να πάω να δηλώσω ότι είµαι 
άνεργος; Και µετά να πάω να πω στο γιατρό ότι 
είµαι άρρωστος για να πάρω σύνταξη ανικανό-
τητος;
ΚΟΥΛΑ: Αν είναι για να ζήσεις, γιατί όχι;

ΤΑΚΗΣ: Πώς να ζήσω; Με το κεφάλι ψηλά ή 
σκυµµένο, κρυµµένο µέσα στα σκέλια µου µη και 
µε δει κανείς.
ΚΟΥΛΑ: Να δει κανείς τι;
ΤΑΚΗΣ: Αυτό που ‘κανα. Που σκότωσα τον εαυ-
τό µου. Που έβγαλα µόνος µου τον εαυτό µου 
σκάρτον.
ΚΟΥΛΑ: Μπα;
ΤΑΚΗΣ: Αυτό ζητάς; Αυτό απαιτείται; Να µείνεις 
αξύριστος τρεις µέρες, τρεις µήνες, τρία χρόνια. 
Να κοντύνεις µισό µέτρο, να µάθεις τα µάτια 
σου να αλληθωρίζουν, τα χέρια σου να τρέµουν. 
Να πας στο γιατρό και να του πεις: «Γιατρέ δεν 
έχω κέφι για τίποτα, δεν την αντέχω άλλο αυτή 
τη ζωή. ∆εν είµαι ικανός για τίποτα. Για το µόνο 
που είµαι ικανός είναι να εισπράττω το τσεκ και 
τη σύνταξη».
ΚΟΥΛΑ: Αυτά είναι που µου δίνουν στα νεύρα!
ΤΑΚΗΣ: Κι εµένα αυτά είναι. Αυτά τα τόσο αστεία 
αλλά και τόσο σηµαντικά.
ΚΟΥΛΑ: Είναι αλήθεια ότι για λόγια είσαι τρο-
µερός.
ΤΑΚΗΣ: ‘Οχι! ‘Οχι δεν είµαι. Αυτό είναι το τρο-
µερό που δεν το κρατά ο νους µου. Είναι σαν να 
πάω µπροστά στο Θεό και να του πω: «‘Εσφαλες 
Θεέ µου, έσφαλες. Εγώ δεν ήθελα ζωή, δεν ήθελα 
ικανότητες. Γιατί µου τις έδωσες; Τις σπατάλησες 
σ’ εµένα. Πάρε τις πίσω σε παρακαλώ.»
ΚΟΥΛΑ: Μα πώς µπορείς και τα λες αυτά;
ΤΑΚΗΣ: Εγώ πώς µπορώ; Μα αυτό είναι ακρι-
βώς το «ΚΟΛΠΟ». Αυτά ακριβώς
πρέπει να πω. Αυτά πρέπει να λέω πάντα, ενόσω 
θα εισπράττω αυτή την άτιµη σύνταξη.
ΚΟΥΛΑ: Είναι πολύ, λοιπόν, να κάνεις για λίγο 
τον άρρωστο, να δείχνεις ότι δεν µπορείς, ότι 
έχεις συνεχείς πονοκεφάλους, ότι δεν έχεις κέφι;
ΤΑΚΗΣ: Α! ναι πονοκεφάλους, πονοκεφάλους. 
Τι τροµερό αυτοί οι πονοκέφαλοι! Το καηµένο το 
αδελφάκι σου, ο Γιωργάκης, το ρήµαξαν οι άτιµοι 
οι πονοκέφαλοι... κι οι αϋπνίες...!
ΚΟΥΛΑ: ‘Ασε τ’ αδέλφια µου στην µπάντα.
ΤΑΚΗΣ: Μα κι εγώ δεν είπα τίποτα. Πονοκε-
φάλους είπα και σχέδια για Ελλάδα... ‘Ολοι στο 
«ΚΟΛΠΟ»...
ΚΟΥΛΑ: Κάτι ήξερε ο αδελφός µου που δεν σου 
είπε τίποτα.
ΤΑΚΗΣ: Ασφαλώς... Το γνώριζες από νωρίτερα, 
λοιπόν, το «ΚΟΛΠΟ»;
ΚΟΥΛΑ: Είχα ακούσει αλλά δεν είχα µάθει συ-
γκεκριµένα πράγµατα.
ΤΑΚΗΣ: Να, λοιπόν, που ήρθε ο φίλος µου και τα 
‘µαθες! Αλλά µάθε κι αυτό: εγώ µπορεί να κάνω 
ο,τιδήποτε, αλλά τέτοια ατιµία δεν την κάνω. Εγώ 
δεν θα βάλω ποτέ την υπογραφή µου στη θανατι-
κή µου καταδίκη. Οσο ζει έστω κι ένα µόριο από 
το είναι µου, θα ζω και θα το φωνάζω... Εµένα το 
µόνο επίδοµα που θα µπορούσε να µου δώσει 
κανείς είναι το
πιστοποιητικό βλακείας, το επίδοµα ηλιθιότητας, 
τη σύνταξη δειλίας. Και ξέρεις γιατί; Γιατί στις 
πρώτες ανηφόρες δείλιασα και πήρα το καράβι 
της ξενητιάς. Και εδώ... πάλι δείλιασα και πήρα 
το δρόµο της δηµοσιάς, το δρόµο Τον εύκολο. 
Απέφυγα πάλι την ανηφόρα... Θα µπορούσα κι 
εγώ να είµαι κάποιος... και δεν είµαι τίποτα. Μα 
δεν φταίει ούτε η ζωή, ούτε ο Θεός, ούτε η Αυ-
στραλία. Εγώ, φταίω! Εδώ θα ήταν η αχαριστία. 
Θα ήταν τόσο αχάριστο να πω στον Θεό πάρ’ τες 
τις ικανότητές µου, δεν τις θέλω. Πάρ’ τες εγώ 
θέλω να ‘µια ανίκανος... ∆εν έπρεπε να µου δώ-
σεις τίποτα... Μα δεν πάω να πηδήξω από τη γέ-
φυρα καλύτερα...
ΚΟΥΛΑ: Εσύ, παιδάκι µου, δεν ξέρεις τι λες!
ΤΑΚΗΣ: Εγώ δεν ξέρω µωρέ ή εσύ; Ξέρεις; Σε 
ρωτώ; Ξέρεις τι πάει να πει Marrowgram;
ΚΟΥΛΑ: ‘Οχι, δεν ξέρω.




