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ΝΤΟΛΥ: Πή-Γουη!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ντογκ!
ΝΤΟΛΥ: Ήρθε το τρένο!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Τρέξτε στο σταθμό να τους υποδεχτείτε.
(Οι δύο άντρες τους μπαίνουν βαριεστημένοι)
ΠΗΓΟΥΙ: Εκατό κέρματα μου έφαγε ο κουλοχέρης και μου ξέρασε μόνο πέντε.
ΝΤΟΓΚ: Τώρα θα ‘χει βαρυστομαχιάσει.
ΠΗΓΟΥΙ: Θα ‘ναι χαλασμένος. Να το πω στον Τζέιμπ!
(Βγαίνουν και σε λίγο ακούγεται μηχανή αυτοκινήτου)
ΝΤΟΛΥ: Σιγά  μην  τον  νοιάζει  τον  Τζέημπ  Τόρρανς!  Σιγά  μην  ασχοληθεί  με  τους

κουλοχέρηδες και τα μηχανάκια με τις μπίλιες. Αυτός έχει τώρα άλλες σκοτούρες
στο κεφάλι του.

ΜΠΙΟΥΛΑ: Πες το ψέματα. Χτες πήγα στο γιατρό Τζώννυ να τον ρωτήσω για τον Ντογκ. Πάλι
του ανέβηκε το ζάχαρο! Κι όταν έφευγα, τον ψάρεψα για τον Τζέημπ Τόρρανς.
«Πώς πήγε η εγχείρησή του στο Μέμφις, γιατρέ;» τον ρώτησα. Λοιπόν...

ΝΤΟΛΥ: Έλα, λέγε...
ΜΠΙΟΥΛΑ: Έκανε το χειρότερο που μπορεί να κάνει γιατρός.
ΝΤΟΛΥ: Λέγε Μπιούλα, θα με σκάσεις!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Έβγαλε τη μούγκα! Ούτε μια λέξη δεν είπε! Με κοίταξε μόνο μ’ εκείνα τα μεγάλα,

σκοτεινά του μάτια και κούνησε το κεφάλι του! Να, έτσι!
ΝΤΟΛΥ: (Δήθεν λυπημένη) Και μ’ αυτή τη μοναδική, μουγκή του κίνηση τον έχωσε ήδη στον

τάφο τον Τζέημπ Τόρρανς.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ε, ναι, αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Να δεις, θα τον ανοίξανε...
(Σταματάει να τσιμπολογήσει κάτι από το τραπέζι)
ΝΤΟΛΥ: ...και θα τον ξαναράψαν αμέσως! Κάτι τέτοιο άκουσα...
ΜΠΙΟΥΛΑ: Αυτές οι ελιές έχουν κουκούτσι! Οι δυο γεροντοκόρες πού είναι;
ΝΤΟΛΥ: Οι αδελφές Τεμπλ; Πού αλλού;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Πάλι απάνω τριγυρνάνε; Αν τις πιάσει η Πριγκηπέσα θα τις κατσαδιάσει άγρια! Θα

ξυπνήσει το ιταλιάνικο μέσα της!
ΝΤΟΛΥ: Χα, χα, σίγουρα! Έτσι όπως το λες! Λοιπόν, εγώ τρελάθηκα όταν πήγα πάνω!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Πήγες απάνω;
ΝΤΟΛΥ: Πήγα! Κι εσύ πήγες! Σε είδα!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Γιατί; Σου είπα ότι δεν πήγα; Άνθρωπος είμαι! Έχω κι εγώ περιέργεια!
ΝΤΟΛΥ: Έχουν χωριστά δωμάτια! Το ένα στη μια άκρη του διαδρόμου και το άλλο στην

άλλη. Ούτε καν δίπλα-δίπλα. Κι όλα τόσο σκοτεινά και τόσο βρώμικα! Ξέρεις τι μου
θύμισε; Φυλακή! Ούτε οι αράπηδες δεν ζουν έτσι!

ΜΠΙΟΥΛΑ: Εμένα δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Ο Τζέημπ Τόρρανς την αγόρασε αυτή τη
γυναίκα.

ΝΤΟΛΥ: Την αγόρασε;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ναι! Όταν ήταν κοπέλα, εκεί, στα δεκαοχτώ της. Την αγόρασε και μάλιστα φτηνά,

γιατί μόλις την είχε παρατήσει...  της είχε κάνει την καρδιά κομμάτια εκείνος...  ο
γιος του Κάτρηρ. Τι παίδαρος! Μμμ, να τον πιεις στο ποτήρι! Κι αυτοί οι δυο μαζί,
σαν να χτυπάς δυο τσακμακόπετρες και να βγαίνει φωτιά! Ναι! Φωτιά!

ΝΤΟΛΥ: Ε;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Φωτιά! Χα! Πάνε χρόνια από τότε, πριν έρθετε εσύ κι ο Ντογκ στην περιοχή. Αν και

θα  πρέπει  να την έχεις  ακούσει  την  ιστορία.  Ο  πατέρας της  Πριγκηπέσας ήταν
μετανάστης από την Ευρώπη και πρωτοήρθε εδώ μ’ ένα οργανέτο και μια μαϊμού
που φορούσε ένα πράσινο γιλέκο,  χα,  χα!  Τριγύριζαν μαζί  στα σαλούν και  στα
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μπαρ. Η μαϊμού χόρευε κι ο μετανάστης έπαιζε οργανέτο και μάζευε τα κέρματα.
Αυτά  όλα  πριν  την  Ποτοαπαγόρευση.  Ο  κόσμος  τον  έλεγε  «ο  Μετανάστης»!
Κανένας δεν ήξερε το κανονικό του όνομα! Όλοι τον έλεγαν «ο Μετανάστης»! Χα,
χα, χα!

ΝΤΟΛΥ: (Εκτός σκηνής, αόριστα) Αχ, χα, χα...
ΜΠΙΟΥΛΑ: Αυτός  ήταν  ο  μπαμπάς  της  Πριγκηπέσας!  Μετά  ήρθε  η  Ποτοαπαγόρευση  και

κλείσανε  τα  σαλούν  και  τα  μπαρ  και  το  πρώτο  που  μάθαμε  ήτανε  πως  ο
Μετανάστης το γύρισε στο λαθρεμπόριο ποτών. Όπως λέει κι η παροιμία «ξέρει η
πάπια πού είν’  η λίμνη»! Μετά αγόρασε σχεδόν τσάμπα ένα χτήμα στη βόρεια
πλευρά της λίμνης.  Από κείνο το χτήμα πέρναγε κάποτε το ποτάμι κι  ο κόσμος
φοβότανε μήπως το νερό ξαναγύρναγε στην παλιά του κοίτη, γι’ αυτό και το πήρε
τόσο φτηνά. Εκεί φύτεψε ολόκληρο περιβόλι. Κάλυψε όλη σχεδόν τη βορινή όχθη
της  λίμνης  με  κληματαριές  κι  οπωροφόρα  δέντρα  και  μετά  έφτιαξε  κάτι  μικρά
άσπρα  ξύλινα  κιόσκια,  το  καθένα,  με  τον  πάγκο  και  το  τραπεζάκι  του,  για  να
κάθεσαι να πίνεις. Λοιπόν, την άνοιξη και το καλοκαίρι ο τόπος γέμιζε ζευγαράκια.
Κι εγώ με τον Πή-Γουη εκεί πηγαίναμε. Και του δίναμε να καταλάβει, χα, χα, χα!
Εκείνη την εποχή ούτε  σταγόνα ποτό σ’  όλη την περιοχή!  Όχι  όπως τώρα,  που
βγαίνεις  δυο  μέτρα  από  τη  δημοσιά,  σφυράς  και  πίσω  από  τους  θάμνους
ξεπετιούνται αράπηδες με μπουκάλια στα χέρια!

ΝΤΟΛΥ: Σωστά τα λες. Χα, χα!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Εκείνη την εποχή, όταν λέμε ξεραΐλα, εννοούμε ούτε σταγόνα. Παντού! Εκτός από

τον κήπο του Μετανάστη! Γι’ αυτό και πηγαίναμε όλοι εκεί! Όλοι οι νέοι! Πίναμε
κόκκινο κρασί και μετά γινότανε το έλα να δεις σ’ εκείνα τα κιόσκια! Θυμάμαι, μια
Κυριακή,  ο  αιδεσιμότατος  Τούκερ  έβγαλε  έναν  πύρινο  λόγο  εναντίον  του
Μετανάστη και ταράχτηκε τόσο, που του ήρθε κόλπος εκεί, απάνω στον άμβωνα!

ΝΤΟΛΥ:           Ο Χριστός κι η Παναγία!
ΜΠΙΟΥΛΑ:      Όπως στο λέω! Και κάθε κιόσκι φωτιζόταν από ένα γλόμπο κι  ένα-ένα τα φώτα

άρχιζαν να σβήνουν, όταν τα ζευγάρια αρχίζανε τα αγκαλιάσματα...
ΝΤΟΛΥ: Αχ, αχ, αχ!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Άμα έστηνες αυτί, όλο περίεργους ήχους θα άκουγες! Φωνές, κραυγές, ψιθύρους,

βογκητά,  χάχανα...  Και  μετά,  η  μια  μετά  την  άλλη ξανάναβαν  οι  λάμπες  και  ο
Μετανάστης με την κόρη του παίζανε και τραγουδάγανε ιταλικά τραγούδια. Καμιά
φορά ο Μετανάστης γύριζε και έψαχνε την κόρη του, αλλά η Πριγκηπέσα ήταν
εξαφανισμένη!

ΝΤΟΛΥ: Πού ήταν;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Με τον Ντέηβιντ Κάτρηρ.
ΝΤΟΛΥ: Α! Χα, χα...
ΜΠΙΟΥΛΑ: Με τον μεγάλο αδελφό της Κάρολ Κάτρηρ. Η Πριγκηπέσα κι αυτός εξαφανίζονταν

μέσα στο κτήμα κι ο Μετανάστης γκάριζε «Πριγκηπέσα, Πριγκηπέσα!», αλλά όση
ώρα και να φώναζε κι όσο δυνατά, απάντηση δεν έπαιρνε...

ΝΤΟΛΥ: Ε, ναι! Τι να του ’λεγε, «Εδώ είμαι, μπαμπά», αφού ήταν αγκαλιά με τον γκόμενο
της;

ΜΠΙΟΥΛΑ: Και  εκείνη  την  άνοιξη...  όχι,  τέλος  καλοκαιριού  ήτανε...  ο  ιταλιάνος  έκανε  ένα
μεγάλο  λάθος.  Πούλησε  ποτό  σε  αράπηδες!  Τότε  ανέλαβε  δράση  η  Μυστική
Οργάνωση.  Το καλοκαίρι  εκείνο είχε πέσει  μεγάλη ξεραΐλα.  Όλα ήταν θεόξερα.
Κατέβηκαν λοιπόν όλοι μαζί ένα βράδυ με τενεκέδες πετρελαίου κι έβαλαν φωτιά
στο χτήμα! Τα κάψαν όλα! Αμπέλια, κιόσκια, δέντρα. Ο Πή-Γουη κι εγώ ήμασταν
στην απέναντι πλευρά της λίμνης και βλέπαμε τη φωτιά να φουντώνει.  Μέσα σε
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δέκα λεπτά, η βορινή πλευρά της λίμνης ήτανε μια πύρινη θάλασσα και σ’ όλη τη
λίμνη Ο μετανάστης φώναζε «Φωτιά,  φωτιά,  φωτιά!» αλλά τίποτα! Κανένας!  Ο
ουρανός είχε γίνει κατακόκκινος σαν κρασί μπρούσκο! Χα, χα, χα! Ούτε μία αντλία
δεν στείλαν από την Πυροσβεστική εκείνο το βράδυ! Κι ο καημένος ο Μετανάστης
άρπαξε μια κουβέρτα κι έτρεξε στον κήπο να πολεμήσει ολομόναχος τη φωτιά. Και
κάηκε ζωντανός! Μάλιστα! Κάηκε ζωντανός!  (Παύση) Ξέρεις τι σκέφτομαι καμιά
φορά;

ΝΤΟΛΥ: Τι σκέφτεσαι;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Σκέφτομαι, Λες η Πριγκηπέσα να έχει ποτέ υποψιαστεί ότι ο άντρας της, ο Τζέημπ

Τόρρανς, ήταν ο αρχηγός της Μυστικής Οργάνωσης εκείνο το βράδυ που έκαψαν
τον πατέρα της μέσα στο αμπέλι του στο Μουν Λέηκ;

ΝΤΟΛΥ: Μπιούλα με κάνεις και ανατριχιάζω με τη σκέψη. Είναι δυνατό να ζει παντρεμένη
είκοσι χρόνια μ’ αυτόν που ξέρει ότι έκαψε τον πατέρα της ζωντανό;

(Γαβγίσματα από μακριά)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Θα μπορούσε να ζει μαζί του και να τον μισεί. Πολλοί άνθρωποι ζουν μαζί χρόνια

και μισούνται. Και όλοι αυτοί, είδες τι πάθος έχουν με το χρήμα; Έχω προσέξει ότι
όλα τα ζευγάρια που δεν αγαπιούνται, αποκτούν ένα πάθος για το χρήμα. Εσύ δεν
το  ’χεις  δει  αυτό;  Φυσικά  και  το  ’χεις  δει!  Είναι  λίγα  τα  ζευγάρια  που  ζουν
αφοσιωμένα ως το τέλος. Οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να μην
ανέχονται το σύντροφό τους! Ψέματα λέω;

ΝΤΟΛΥ: Σοφά τα λες, σαν να τα διάβασες στο Ευαγγέλιο!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Να μην ανέχονται το σύντροφό τους. Και, ξέρεις Ντόλυ τι άλλο πιστεύω; Κι άσε

τους ιατροδικαστές να λένε! Πιστεύω πως οι μισοί παντρεμένοι που ακούμε πως
αυτοκτόνησαν, σιγά μην αυτοκτόνησαν!

ΝΤΟΛΥ: (Απολαμβάνει  την ευφυΐα της Μπιούλα) Πιστεύεις ότι τους ξέκαναν οι γυναίκες
τους;

ΜΠΙΟΥΛΑ: Δεν  το  πιστεύω!  Το  ξέρω!  Ξέρω  πως  υπάρχουνε  ζευγάρια  που  αντιπαθούν,
σιχαίνονται την όψη, τη μυρωδιά και τη φωνή του άλλου προτού ακόμα τελειώσει
ο μήνας του μέλιτος. Έτσι είναι τα πράγματα, Ντόλυ μου.

ΝΤΟΛΥ: Δεν θέλω να το παραδεχτώ, αλλά δεν μπορώ και να το αρνηθώ.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Κι όμως, σούρνονται μαζί ως τα γεράματα.
ΝΤΟΛΥ: Ναι, έτσι όπως το λες.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Χρόνο  με  το  χρόνο  μαζεύουνε  λεφτά,  κάνουν  ακίνητη  περιουσία,  αποκτάνε

σεβασμό κι  υπόληψη στις κοινωνίες που ζούνε, στις εκκλησίες που πηγαίνουνε,
στις λέσχες και παντού. Και κανένας εκτός από τους ίδιους δεν ξέρει πως, μόλις
ακουμπήσουν κάτι που έπιασε ο σύντροφός τους, τρέχουν αμέσως και πλύνουνε
τα χέρια τους! Χα, χα, χα, χα, χα!

ΝΤΟΛΥ: Σταμάτα Μπιούλα, είναι σατανικό το γέλιο σου! Αυτό το γέλιο είναι του σατανά!
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Δυνατότερα) Χα, χα, χα, χα, χα, χα! Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
ΝΤΟΛΥ: Σωστά. Αυτή είναι η αλήθεια.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Και μετά, κάποιος από τους δυο κάτι παθαίνει πρώτος, καρκίνο, καρδιακό, κάτι.

Και ο δεύτερος...
ΝΤΟΛΥ: Τα παίρνει όλα.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ακριβώς. Τα παίρνει όλα! Κι εκεί να δεις πώς ξανανιώνει, πώς λουλουδίζει αυτός

που μένει πίσω. Καινούργια όλα, σπίτι, αυτοκίνητο, ρούχα. Ορισμένοι αλλάζουν κι
ενορία.  Αν είναι η χήρα, τα φτιάχνει με τεκνό, αν είναι ο χήρος, τα φτιάχνει με
πιπίνι, χα, χα, χα, χα, χα! (Παύση) Είπα, λοιπόν, στην Πριγκηπέσα σήμερα το πρωί,
την ώρα που έφευγε για να πάει στο Μέμφις να φέρει τον Τζέημπ, «δεν πιστεύω
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να ξανανοίξεις το μαγαζί πριν συνέλθει εντελώς απ’ την εγχείρηση ο Τζέημπ». Και
τι μου είπε; «Δεν γίνεται να περιμένω, μπορεί να τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία!»
Μάλιστα, αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια της! «Δεν γίνεται να περιμένει, γιατί μπορεί
να τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία»! Ρίχνει πολλά λεφτά στο μαγαζί. Θα βαφτεί, θ’
αλλάξουν όλα τα πράγματα μέσα και θ’ ανοίξει τις παραμονές του Πάσχα. Γιατί;
Γιατί ξέρει ότι ο Τζέημπ είναι στα τελευταία του και θέλει να είν’ έτοιμη!

ΝΤΟΛΥ: Φοβερό! Αλλά αληθινό. Όλα τα φοβερά είναι κι αληθινά.
(Ξαφνιάζονται από ένα ελαφρύ γέλιο που έρχεται από το σκοτεινό βάθος της σκηνής.  Οι δύο
γυναίκες  στρέφουν  και  βλέπουν  την  Κάρολ  Κατρήρ  να  στέκεται  στην  αψίδα  μεταξύ  του
καταστήματος Γενικού Εμπορίου και του ζαχαροπλαστείου. Έχει περάσει τα τριάντα και παρόλο
που  δεν  είναι  καλλονή,  έχει  μια  περίεργη,  φευγαλέα  ομορφιά  τονισμένη,  σε  βαθμό
δημιουργικότητας,  από  ένα  στυλιζαρισμένο  μακιγιάζ,  με  το  οποίο  κάποια  χορεύτρια  ονόματι
Βάλλι είχε πρόσφατα κάνει μεγάλη εντύπωση στους εκκεντρικούς κύκλους της Γαλλίας και της
Ιταλίας.  Το  πρόσωπο  και  τα  χείλη  είναι  καλυμμένα  με  άσπρη  πούδρα,  τα  μάτια  υπερβολικά
τονισμένα με μαύρο μολύβι και τα βλέφαρα βαμμένα γαλάζια. Το όνομα των Κατρήρ είναι από τα
πιο παλιά και διακεκριμένα της περιοχής)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Κάποιος κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι το μαγαζί είναι κλειστό.
ΝΤΟΛΥ: Μπιούλα...
ΜΠΙΟΥΛΑ: Τι;
ΝΤΟΛΥ: Μπορείς να μου πεις τι τις πιάνει μερικές και βάφονται σαν φαντάσματα;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Σε πολλούς ανθρώπους αρέσει η επίδειξη.  Το πάθος τους είναι να τραβάνε την

προσοχή με κάθε τρόπο.
ΝΤΟΛΥ: Να μου λείπει  καλύτερα.  Αν  είναι  να με  προσέχει  έτσι  ο  κόσμος,  δεν  το θέλω

καθόλου.
(Όσο λέγονται αυτές οι ατάκες, αρκετά δυνατά για να τις ακούει, η Κάρολ έχει διασχίσει τον χώρο,
έχει φτάσει στο τηλέφωνο και βάζει στη σχισμή ένα κέρμα)
ΚΑΡΟΛ: (Στο τηλέφωνο) Παρακαλώ δώστε μου Τιουλέην  0370,  Νέα Ορλεάνη.  Τι;  Α,  μια

στιγμή.
(Η Εύα Τεμπλ κατεβαίνει τη σκάλα αργά, σαν να νιώθει δέος για την παρουσία της Κάρολ. Η
Κάρολ ανοίγει το ταμείο, παίρνει μερικά κέρματα, επιστρέφει στο τηλέφωνο και τα ρίχνει στη
σχισμή)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Πήρε μόνη της λεφτά από το ταμείο.
(Η Εύα προσπερνάει την Κάρολ σαν φοβισμένο παιδί που αποφεύγει να πλησιάσει το κλουβί με
το λιοντάρι)
ΚΑΡΟΛ: Γεια σου Σίσσυ.
ΕΥΑ: Η Εύα είμαι.
ΚΑΡΟΛ: Γεια σου Εύα.
ΕΥΑ: Γεια  σου...  (Ψιθυρίζει  αρκετά  δυνατά  προς  την  Μπιούλα  και  την  Ντόλυ) Πήρε

λεφτά από το ταμείο.
ΝΤΟΛΥ: Ό,τι θέλει κάνει. Είναι από σόι, βλέπεις! Κατρήρ!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Σκάσε, θα σ’ ακούσουνε...
ΕΥΑ: Γιατί είναι ξυπόλυτη;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Τις προάλλες που την έπιασαν στη δημοσιά, έμαθα πως φόραγε το παλτό της κι

από κάτω ήταν ολόγυμνη.
ΚΑΡΟΛ: (Στο  τηλέφωνο) Περιμένω.  (Στις  γυναίκες) Το  τακούνι  μου  πιάστηκε  σε  μια

χαραμάδα, εκεί έξω κι έσπασε. (Υψώνει τα παπούτσια που κρατάει στα χέρια της)
Λένε πως άμα σπάσεις το τακούνι σου το πρωί, ως το βράδυ θα έχεις γνωρίσει τον
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έρωτα της ζωής σου. Αλλά εμένα μου ’σπασε αφού είχε σκοτεινιάσει. Άρα, μπορεί
να συναντήσω τον έρωτα της ζωής μου πριν ξημερώσει.

(Η  ποιότητα  και  η  χροιά  της  φωνής  της  είναι  περίεργα διαυγής  και  παιδική.  Η  Σίσσυ  Τεμπλ
εμφανίζεται στο πλατύσκαλο.)
ΣΙΣΣΥ: Δεν ήρθαν; Άκουσα πόρτα.
ΕΥΑ: Όχι. Η Κάρολ Κατρήρ ήταν!
ΚΑΡΟΛ: (Στο τηλέφωνο) Αφήστε το να χτυπάει, σας παρακαλώ. Μάλλον είναι μεθυσμένος.

(Η Σίσσυ προσπερνάει την Κάρολ φοβισμένη, όπως ακριβώς η Εύα προηγουμένως)
Καμιά φορά αργεί, γιατί σκοντάφτει στα έπιπλα του σαλονιού...

ΣΙΣΣΥ: Την είδατε πώς είναι;
ΕΥΑ: Λες να μην την είδαμε;
ΚΑΡΟΛ: Μπέρτι;  Η  Κάρολ είμαι!  Γεια  σου,  αγάπη!  Έφαγες  τα  μούτρα  σου  στα  έπιπλα;

Άκουσα φασαρία. Λοιπόν, άκου, φεύγω τώρα,  είμαι έτοιμη να βγω στη δημοσιά.
Τα  κανόνισα  όλα.  Θα  μου  δίνουν  πάλι  το  μηνιάτικό  μου,  με  τον  όρο  να  μην
ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ. Χρειάστηκε να τους εκβιάσω λιγάκι. Ήταν όλοι στο
τραπέζι το βράδυ κι εγώ κατέβηκα με τα μάτια μου βαμμένα και φορούσα εκείνη
τη  μαύρη  ζακετούλα  μου  με  τις  πούλιες  και  η  Μπέτσυ  Μπου,  η  γυναίκα  του
αδελφού μου, μου είπε, «Ντύθηκες για κάνα πάρτι μεταμφιεσμένων;». Κι εγώ της
απάντησα ψύχραιμη, «Όχι, θα πάω κάνα γύρο, θα πάρω τη λεωφόρο, μετά θα βγω
στο δρόμο για το Μέμφις και μετά θα γυρίσω, όπως έκανα τότε που ζούσα εδώ».
Και που λες, αγάπη, ο αδελφός μου έφυγε αστραπή και γύρισε με την επιταγή, που
ακόμα δεν είχε στεγνώσει το μελάνι! Και θα μου στέλνει κάθε μήνα λεφτά, όσο
μένω μακριά από ‘δω...  (Γελάει χαρούμενη) Ο Τζάκι καλά; Να μου το φιλήσεις το
χρυσό μου! Λοιπόν, αγάπη, θα οδηγήσω χωρίς στάση και δεν θα σταματήσω ούτε
για  «πράμα»,  εκτός  αν  έχεις  ξεμείνει.  Θα  σε  βρω  στο  μπαρ...  Όχι,  όχι,  στο
«Σταρλάιτ»... Ναι, εκεί να περιμένεις...  Ναι, θα σε προλάβω προτού κλείσει ή, αν
αργήσω, τράβα σε κάνα ξενυχτάδικο... Ναι, στο «Μόρνινγκ», καλά είναι... Μπέρτι;
Μπέρτι; (Γελάει αβέβαια και κλείνει το τηλέφωνο) Για να δούμε τώρα...

(Βγάζει από την τσέπη της ένα περίστροφο και πηγαίνει πίσω από τον πάγκο να το γεμίσει με
σφαίρες)
ΕΥΑ: Τι ψάχνει;
ΣΙΣΣΥ: Ρώτα τη.
ΕΥΑ: (Πλησιάζοντας την Κάρολ) Τι ψάχνεις;
ΚΑΡΟΛ: Σφαίρες για το περίστροφο.
ΝΤΟΛΥ: Δεν έχει άδεια οπλοφορίας.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ούτε άδεια οδήγησης έχει.
ΚΑΡΟΛ: Άμα σταματάω για κάποιον, θέλω να είμαι σίγουρη ότι σταματάω για κάποιον που

θέλω.
ΝΤΟΛΥ: Έννοια σου κι αυτό θα το μάθει ο σερίφης Τάλμποτ, άμα γυρίσει από το σταθμό.
ΚΑΡΟΛ: Αυτουνού  να  του  πείτε  ότι  τον  έχω  προειδοποιήσει!  Αν  ξανατολμήσει  και  με

σταματήσει στην εθνική οδό, αυτό εδώ θα του τ’ αδειάσω απάνω του!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Άμα μπλέξεις με το Νόμο...
(Η φράση της διακόπτεται από μια κραυγή πανικού της Εύας, που αμέσως επαναλαμβάνει και η
Σίσσυ. Οι αδελφές Τεμπλ τσαλαπατιούνται ποια θα φτάσει πρώτη στο κεφαλόσκαλο. Η Ντόλυ
βγάζει επίσης μια κραυγή και στρέφει αλλού το κεφάλι, σκεπάζοντας το πρόσωπο με τα χέρια της.
Μέσα στο μαγαζί έχει μπει ένας νέγρος μάγος.  Τα κουρελιασμένα ρούχα του είναι γεμάτα με
φυλαχτά,  χαϊμαλιά  και  γούρια,  φτιαγμένα  με  όστρακα,  κόκαλα  και  φτερά.  Στο  γαλαζόμαυρο
δέρμα του υπάρχουν μαγικά σύμβολα ζωγραφισμένα με άσπρη μπογιά)
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ΝΤΟΛΥ: Διώξτε τον! Διώξτε τον! Θα μου σημαδέψει το μωρό!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Σκάσε Ντόλυ! (Η Ντόλυ τρέχει στο πλατύσκαλο, δίπλα στις αδελφές Τεμπλ. Ο μάγος

πλησιάζει.  Από  το  φαφούτικο  στόμα  του  βγαίνουν  κάτι  σιγανά,  γρήγορα
μουρμουρητά, κάτι σαν ήχος του ανέμου όταν σαλεύει ξερά χορτάρια. Κάτι κρατάει
στο τρεμάμενο χέρι του) Είναι αυτός ο γερο-μάγος από το Μπλου Μάουντεν. Σιγά
μη σου σημαδέψει το μωρό!

ΚΑΡΟΛ: (Με φωνή πιο δυνατή και καθαρή) Έλα ‘δω θείο να δω τι κρατάς. Α, κόκαλο είναι.
Όχι,  δεν  θέλω  να  το  πιάσω!  Είναι  ακόμα βρώμικο! Έχει  κρέας  απάνω  του.  (Οι
γυναίκες  βγάζουν επιφωνήματα  αηδίας) Εντάξει,  το  ξέρω ότι  είναι  κόκαλο  από
στήθος πουλιού, αλλά βρωμάει ακόμα σαπίλα. Άσε το λίγο καιρό έξω, πάνω σ’ ένα
βράχο, να το χτυπήσουν η βροχή κι ο ήλιος, μέχρι να ξεπλυθεί κάθε ίχνος σαπίλας
από πάνω του, και τότε θα γίνει καλό φυλαχτό, κάτασπρο, ενώ τώρα είναι μαύρο
φυλαχτό  θείο. Άντε,  πάρτο  και  κάνε  όπως  σου  είπα...  (Ο  νέγρος  κάνει  βαθιά
υπόκλιση και σέρνει αργά τα πόδια του προς την εξώπορτα) Και τώρα χάρισέ μας
μια  αυθεντική  ινδιάνικη  κραυγή.  (Ο  νέγρος  σταματάει  στο  ζαχαροπλαστείο)
Ακούστε! Είναι μισο-ινδιάνος! Ξέρει τις κραυγές τους.

ΣΙΣΣΥ: Ε, όχι ν’ αρχίσει και τα ουρλιαχτά εδώ μέσα!
ΚΑΡΟΛ: Έλα θείο! Αφού ξέρεις να βγάζεις κραυγές.
(Αρχίζει αυτή να ουρλιάζει. Ο νέγρος ρίχνει πίσω το κεφάλι και συνεχίζει την κραυγή, μια σειρά
ήχους, σαν ουρλιαχτά σκύλων, που κορυφώνονται σε μια ψηλή νότα άγριας έντασης. Οι γυναίκες
στο πλατύσκαλο οπισθοχωρούν προς τα πάνω.  Ακριβώς αυτή τη στιγμή,  σαν να τον  έφερε η
κραυγή, μπαίνει στο κατάστημα ο Βαλ. Νέος, γύρω στα τριάντα, με ομορφιά άγρια, λες και αυτόν
υπαινισσόταν η προηγούμενη κραυγή. Φοράει ένα σκούρο μάλλινο παντελόνι, γυαλισμένο από τη
χρήση και αρκετά φαρδύ για τις διαστάσεις του. Αυτό που προσέχεις απάνω του είναι το σακάκι
από δέρμα φιδιού,  γεμάτο άσπρα,  μαύρα και  γκρίζα στίγματα.  Κουβαλάει μια κιθάρα γεμάτη
αυτόγραφα)
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Δεν έχει δει τον Βαλ. Στον νέγρο) Σταμάτα!
ΚΑΡΟΛ: (Κοιτάζοντας έντονα τον Βαλ) Εντάξει θείο, φτάνει!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Έι, γέρο! Ινδιάνε! Μάγε! Θα ξεκουμπιστείς απ’ το μαγαζί; Θέλουμε να κατέβουμε!
(Η Κάρολ δίνει στον νέγρο ένα δολάριο κι αυτός βγαίνει από την πόρτα του ζαχαροπλαστείου με
ένα κακαριστό γέλιο.  Ο Βαλ κρατάει την εξώπορτα ανοιχτή για να περάσει η Βη Τάλμποτ, μια
βαριά, περίεργη γυναίκα γύρω στα σαράντα. Ζωγραφίζει ναΐφ ελαιογραφίες και τώρα κουβαλάει
έναν πίνακα μέσα στο κατάστημα)
ΒΗ: Μου πιάστηκε η φούστα στην πόρτα της Σεβρολέτ!  Να δεις  θα την έσκισα.  (Οι

γυναίκες  κατεβαίνουν  στο  κατάστημα.  Χαιρετάνε  τη  Βη  λακωνικά  και
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στον Βαλ) Είναι σκοτεινά εδώ μέσα ή άρχισα να
τυφλώνομαι; Ζωγράφιζα όλη μέρα και τέλειωσα έναν πίνακα μέσα σε δέκα ώρες.
Σταμάτησα μόνο για να πιω έναν καφέ και μετά ξανά δουλειά, για να μη μου φύγει
η έμπνευση. Πιστεύω ότι,  αυτή τη φορά μού βγήκε  πολύ ωραίο πράγμα. Αλλά
είμαι έτοιμη να σωριαστώ κάτω από την κούραση. Είναι η πιο κουραστική δουλειά
στον κόσμο.  Δεν σε ξεθεώνει μόνο σωματικά,  το χειρότερο είναι ότι νιώθεις να
στραγγίζει το μέσα σου.  Καταλαβαίνετε; Το μέσα σου! Σαν να πήρανε όλα φωτιά
και καήκανε. Αλλά, βέβαια, άμα τελειώσεις, νιώθεις σαν να ‘χεις κάνει κατόρθωμα!
Μερικές φορές νιώθεις και κάτι σαν... κάτι σαν εξύψωση! Είσαι καλά, Ντόλυ;

ΝΤΟΛΥ: Μια χαρά.
ΒΗ: Ωραία. Κι εσύ Μπιούλα;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ας τα λέμε καλά.
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ΒΗ: Ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω το σκοτάδι. Ποιος είν’ εκεί; (Δείχνει τη φιγούρα της
Κάρολ στο  παράθυρο.  Σιωπή γεμάτη σημασία ως απάντηση) Μπα,  μπα! Κι  εγώ
νόμιζα  πως  οι  δικοί  της  την  έδιωξαν  από  δω...  (Η  Κάρολ  αφήνει  ένα  ελαφρύ,
θλιμμένο  γελάκι  και  προχωρεί  προς  το  ζαχαροπλαστείο,  ενώ  το  βλέμμα  της
ξανακαρφώνεται στον Βαλ) Ακόμα να φτάσουν ο Τζέημπ κι η Πριγκηπέσα;

ΝΤΟΛΥ: Ο Πή-Γουη κι ο Ντογκ έχουν πάει στο σταθμό να τους φέρουν.
ΒΗ: Α, ωραία. Καλά που ήρθα. Έφερα το καινούργιο έργο μου! Να! Δεν έχει στεγνώσει

ακόμα.  Είπα,  μπορεί  η  Πριγκηπέσα  να  θέλει  να  το  κρεμάσει  στο  δωμάτιο  του
Τζέημπ, τώρα που θα συνέρχεται από την εγχείρηση, γιατί,  άμα κάποιος δει το
Χάρο με τα μάτια του, μετά τα θέλει τα θρησκευτικά θέματα. Έτσι δεν είναι; Έτσι
είναι! Να, εδώ βλέπετε το Αγιο Πνεύμα που κατεβαίνει...

ΝΤΟΛΥ: (Κοιτάζοντας τον πίνακα) Γιατί δεν του ‘βαλες κεφάλι;
ΒΗ: Γιατί, όταν είχα την έμπνευση, δεν είδα κεφάλι! Είδα μια λάμψη, ένα φως.
ΝΤΟΛΥ: Ποιος είναι ο νεαρός μαζί σου;
ΒΗ: Ω,  συγγνώμη!  Με  τέτοια  κούραση,  πού  να  έχω  και  καλούς  τρόπους!  Ο  κύριος

Βαλεντάιν  Ξαβιέ,  η  κυρία  Χάμμα  και  η  κυρία...  συγγνώμη  Μπιούλα,  ποτέ δεν
θυμάμαι το επίθετό σου!

ΜΠΙΟΥΛΑ: Δεν πειράζει. Μπιούλα Μπίννινγκς.
ΒΑΛ: Αυτό εδώ τι να το κάνω;
ΒΗ: Α, ναι, το μπολ με το ζελέ. Είπα ότι ο Τζέημπ ίσως ήθελε κάτι ελαφρύ και χωνευτικό

κι αγόρασα ένα μπολ με ζελέ.
ΝΤΟΛΥ: Τι γεύση;
ΒΗ: Ανανά.
ΝΤΟΛΥ: Αχ, τρελαίνομαι για ζελέ ανανά. Βάλτε το στο ψυγείο πριν λιώσει.
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Κοιτάζει κάτω από την πετσέτα που καλύπτει το μπολ) Πολύ αργά πια.
ΝΤΟΛΥ: Γιατί; Έλιωσε;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ζουμί έγινε.
ΒΗ: Μην κάνετε έτσι. Θα το βάλουμε πάνω στον πάγο και θα ξαναπήξει. (Οι γυναίκες

εξακολουθούν να παρατηρούν τον Βαλ) Πού είναι το ψυγείο;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Στο ζαχαροπλαστείο.
ΒΗ: Καλά, η Πριγκηπέσα δεν το έκλεισε το ζαχαροπλαστείο;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ναι, αλλά το ψυγείο είναι ακόμα στη θέση του και λειτουργεί.
(Ο Βαλ βγαίνει δεξιά, προς το ζαχαροπλαστείο)
ΒΗ: Ο κύριος Ξαβιέ είναι ξένος στην περιοχή μας. Χτες το βράδυ, με την καταιγίδα, του

χάλασε τ’ αυτοκίνητο κι εγώ τον έβαλα να κοιμηθεί στο κρατητήριο. Ψάχνει για
δουλειά και σκέφτηκα να τον γνωρίσω στην Πριγκηπέσα και στον Τζέημπ γιατί, αν
ο Τζέημπ δεν μπορεί να δουλέψει πια, θα χρειαστούν κάποιον να τους βοηθάει στο
μαγαζί.

ΜΠΙΟΥΛΑ: Καλή ιδέα.
ΝΤΟΛΥ: Ναι, ναι.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ελάτε να καθίσουμε. Μάλλον δεν θα έρθουν κατευθείαν από το σταθμό.
ΝΤΟΛΥ: Μπορεί να μην ήρθαν με το εξπρές.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ή μπορεί να σταμάτησαν στο δρόμο, ν’ αγοράσει ποτά ο Πή-Γουη.
ΝΤΟΛΥ: Ναι... μπορεί να σταμάτησαν στου Ρούμπυ.
(Η Βη, η Μπιούλα και η Ντόλυ προσπερνάνε την Κάρολ και βγαίνουν. Η Κάρολ έχει σηκωθεί. Τώρα
προχωρεί  προς  το  κέντρο  του  καταστήματος,  παρατηρώντας  τον  Βαλ  με  την  αμερόληπτη
περιέργεια  που  ένα  παιδί  περιεργάζεται  άλλο.  Ο  Βαλ  δεν  της  δίνει  σημασία,  προσπαθεί  να
φτιάξει την αγκράφα της ζώνης του με ένα σουγιά)
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ΚΑΡΟΛ: Τι κάνεις εκεί;
ΒΑΛ: Φτιάχνω τη ζώνη μου.
ΚΑΡΟΛ: Τα  ξέρω  τ’  αγόρια  του  τύπου  σου.  Όλο  κάτι  μαστορεύουν.  Μπορείς  να  μου

κολλήσεις και το τακούνι μου;
ΒΑΛ: Τι έπαθε το τακούνι σου;
ΚΑΡΟΛ: Γιατί κάνεις πως δεν με θυμάσαι;
ΒΑΛ: Δεν θυμάμαι ανθρώπους που δεν γνώρισα ποτέ μου.
ΚΑΡΟΛ: Τότε, γιατί ξαφνιάστηκες όταν με είδες;
ΒΑΛ: Εγώ;
ΚΑΡΟΛ: Ήσουν έτοιμος να το βάλεις στα πόδια.
ΒΑΛ: Μπορεί να δω μια γυναίκα και να θέλω να την αποφύγω. Αλλά, να το βάλω στα

πόδια ποτέ! Μου κόβεις το φως.
ΚΑΡΟΛ: (Πηγαίνει λίγο πλάγια) Ω, συγγνώμη. Εντάξει τώρα;
ΒΑΛ: Σ’ ευχαριστώ.
ΚΑΡΟΛ: Φοβάσαι μην ξεράσω πράγματα;
ΒΑΛ: Ε;
ΚΑΡΟΛ: Λέω,  φοβάσαι  μην ξεράσω πράγματα;  Μη φοβάσαι,  δεν  είμαι  καρφί.  Αλλά,  αν

χρειαστεί,  μπορώ  ν’  αποδείξω  ότι  σε  ξέρω.  Παραμονή  Πρωτοχρονιάς,  στη  Νέα
Ορλεάνη... Σου λέει τίποτα;

ΒΑΛ: Πού να βρω μια μικρή τανάλια...
ΚΑΡΟΛ: Φόραγες αυτό το σακάκι κι ένα δαχτυλίδι-φίδι με ρουμπίνι στο μάτι.
ΒΑΛ: Ποτέ δεν είχα δαχτυλίδι-φίδι με ρουμπίνι στο μάτι.
ΚΑΡΟΛ: Ε, καλά, μπορεί να ήτανε σμαράγδι.
ΒΑΛ: Δεν είχα ποτέ μου δαχτυλίδι-φίδι. Ούτε με ρουμπίνι,  ούτε με σμαράγδι, ούτε με

τίποτα... (Στρέφει το πρόσωπο αλλού και αρχίζει να σιγοσφυρίζει)
ΚΑΡΟΛ: (Χαμογελώντας αχνά) Μήπως το δαχτυλίδι ήταν δράκος με σμαράγδι ή διαμάντι ή

ρουμπίνι στο μάτι; Μας είπες ότι ήταν δώρο από μια κυρία οστεοπαθολόγο, που
την  είχες  γνωρίσει  κάπου  στα  ταξίδια  σου,  και  όποτε  ξέμενες  από  λεφτά
τηλεγραφούσες σ’ αυτή τη συγκεκριμένη κυρία. Και όσο μακριά και να βρισκόσουν
ή όσο καιρό και να είχες να τη δεις, η κυρία κι αυτή σου έστελνε μια χρηματική
εντολή είκοσι πέντε δολαρίων με το ίδιο πάντα γλυκό μήνυμα  «Σ’ αγαπώ. Πότε
γυρίζεις;». Και  για  ν’  αποδείξεις  ότι  έλεγες αλήθεια,  που  σιγά  μη  χρειαζόταν
απόδειξη ένα τέτοιο πράγμα, έβγαλες από το πορτοφόλι σου το τελευταίο μήνυμά
της και μας το ‘δειξες.  (Ρίχνει πίσω το κεφάλι και  γελάει ανάλαφρα.  Αυτός έχει
ακόμα αλλού στραμμένο το βλέμμα και ασχολείται με την αγκράφα της ζώνης του)
Σε πήραμε από πίσω σε πέντε μπαρ μέχρι να  σε γνωρίσουμε και τελικά εγώ σε
πλησίασα και σου μίλησα. Σου άγγιξα το σακάκι και σου είπα, «Αυτό από τι είναι
φτιαγμένο;». Κι όταν μου είπες ότι ήτανε δέρμα φιδιού, σου είπα, «Μακάρι να το
ήξερα προτού το αγγίξω». Και μετά εσύ μου είπες κάτι που δεν ήταν καθόλου
ωραίο. Είπες «να μάθεις να έχεις κοντά τα χέρια σου». Περασμένα μεσάνυχτα κι
εγώ ήδη τύφλα. Και θυμάσαι τι σου είπα; Σου είπα «σ’ αυτό τον κόσμο πρέπει να
αρπάζεις ό,τι βρεθεί κοντά σου και να το κρατάς μέχρι να σπάσουνε τα δάχτυλά
σου». Και μετά εσύ μου έριξες ένα σύντομο, σοβαρό βλέμμα, μπορεί να κούνησες
και λίγο το κεφάλι ότι συμφωνείς κι αμέσως άρπαξες την κιθάρα σου κι άρχισες να
τραγουδάς.  Μετά  τα  τραγούδια,  έβγαλες  δίσκο.  Όποτε  έβλεπες  να  πέφτει
χαρτονόμισμα, έριχνες κι  ένα σφύριγμα.  Ο ξάδελφός μου ο Μπέρτι κι  εγώ σου
ρίξαμε πέντε μονοδόλαρα, κι εσύ σφύριξες πέντε φορές και ήρθες και κάθισες στο
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τραπέζι μας για ένα ποτό. Θυμάμαι πήρες ουίσκι με σόδα. Και μας έδειξες όλες
εκείνες τις υπογραφές στην κιθάρα σου. Καμιά διόρθωση ως εδώ;

ΒΑΛ: Γιατί τόση αγωνία ν’ αποδείξεις ότι σε ξέρω;
ΚΑΡΟΛ: Γιατί θέλω να σε μάθω καλύτερα. Όσο γίνεται καλύτερα. Θα μ’ άρεσε να πάμε

καμιά τσάρκα μαζί απόψε.
ΒΑΛ: Τσάρκα;
ΚΑΡΟΛ: Δεν  ξέρεις;  Μπαίνεις  στ’  αυτοκίνητο,  πίνεις  λιγάκι,  οδηγείς,  σταματάς  κάπου,

χορεύεις με το τζουκ-μποξ, ξαναπίνεις, ξαναοδηγείς, ξανασταματάς, ξαναχορεύεις
και  μετά  παύεις  να  χορεύεις  και  μόνο  οδηγείς  και  πίνεις,  και  μετά  παύεις  να
οδηγείς και μόνο πίνεις, και μετά παύεις να πίνεις.

ΒΑΛ: Και τότε τι κάνεις;
ΚΑΡΟΛ: Αυτό εξαρτάται από τον καιρό κι  απ’ το πλάσμα που έχεις δίπλα σου. Αν είναι

ξαστεριά,  ανεβαίνεις  στο  λόφο  του  νεκροταφείου  κι  απλώνεις  μια  κουβέρτα
ανάμεσα  στις  ταφόπλακες.  Αλλά,  αν  η  βραδιά  είναι  χάλια,  όπως  απόψε,  έχει
αρκετά μοτέλ μόλις βγεις στην εθνική οδό.

ΒΑΛ: Μάλιστα! Μόνο που εγώ δεν είμαι πια για τέτοια.  Μεθύσια και μαστούρες και
χοροπηδήματα  με  άγνωστες.  Αυτά  είναι  για  τους  εικοσάχρονους.  Εγώ  κλείνω
απόψε ακριβώς τα τριάντα κι  έχω τελειώσει μ’ αυτά. (Την κοιτάζει  με σκοτεινό
βλέμμα) Δεν είμαι νέος πια.

ΚΑΡΟΛ: Νέος είσαι και στα τριάντα! Εγώ είμαι είκοσι εννέα.
ΒΑΛ: Όχι,  δεν  είσαι  νέος  στα  τριάντα,  άμα  έχεις  ξεσκιστεί  στις  καταχρήσεις  από  τα

δεκαπέντε.
(Παίρνει την κιθάρα του, παίζει και τραγουδάει. Η Κάρολ βγάζει από την τσέπη της καπαρντίνας
της ένα μπουκάλι ουίσκι και του το δίνει)
ΚΑΡΟΛ: Σ’  ευχαριστώ.  Πολύ  ωραίο  κομμάτι.  Χρόνια  πολλά  για  τα  γενέθλιά  σου,

Φιδοτόμαρε!
(Τον έχει πλησιάσει πολύ. Μπαίνει η Βη)
ΒΗ: Ο κύριος Ξαβιέ δεν πίνει.
ΚΑΡΟΛ: Ω, συγγνώμη!
ΒΗ: Κι αν δεν ήσουν αυτή που είσαι,  ο πατέρας σου δεν θα ήταν τώρα τάβλα στο

κρεβάτι!
(Ήχος αυτοκίνητου απέξω. Οι γυναίκες εισβάλλουν με διάφορα ξεφωνητά. Μπαίνει η Πριγκηπέσα
κάνοντας  νόημα με  το κεφάλι  στις  γυναίκες  και  κρατώντας  ανοιχτή  την  πόρτα για  να μπει  ο
Τζέημπ Τόρρανς και οι δυο άντρες που τον ακολουθούν. Η Πριγκηπέσα χαιρετάει τις γυναίκες με
ένα άτονο μουρμουρητό, σαν να είναι ξεθεωμένη από την κούραση. Στην εμφάνιση την κάνεις
τριάντα  πέντε  έως  σαράντα  πέντε,  αλλά  η  κορμοστασιά  της  είναι  πολύ  νεανική.  Πρόσωπο
σφιγμένο.)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Έλα, Τζέημπ. Κοίτα πόσος κόσμος μαζεύτηκε να σε υποδεχτεί. Μας έχουν ετοιμάσει

και δεξίωση!
(Μπαίνει ο Τζέημπ. Λιπόσαρκος, σκληρός άνθρωπος, γκριζοκίτρινος. Οι γυναίκες πετάνε διάφορες
ανοησίες)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Κοιτάξτε ποιος μας ήρθε!
ΝΤΟΛΥ: Ο Τζέημπ!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Τι άρρωστος καλέ κι αηδίες! Κοίτα! Λες και γύρισε από διακοπές στο Μαϊάμι. Καλέ,

κοίτα χρώμα!
ΝΤΟΛΥ: Ξανάνιωσε.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Μας κορόιδευε πως ήταν άρρωστος! Χα, χα, εγώ ποτέ δεν το πίστεψα!
ΤΖΕΗΜΠ: Ωχ, Θεέ μου, δεν με κρατάνε τα πόδια μου...
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(Αμήχανη σιωπή. Όλοι κοιτάνε έντονα τον ετοιμοθάνατο άντρα.)
ΠΗΓΟΥΙ: Που λες,  Τζέημπ,  τους  ταΐζαμε  καλά  τους  κουλοχέρηδες  όσο  έλειπες.  Φρέσκα,

ολοστρόγγυλα κέρματα!
ΝΤΟΓΚ: Και τις μπίλιες! Τις κάναμε να χορεύουνε συνέχεια.
ΠΗΓΟΥΙ: Χα, χα!
(Η Εύα Τεμπλ εμφανίζεται στο πλατύσκαλο και φωνάζει την αδελφή της)
ΕΥΑ: Σίσσυ! Σίσσυ! Ο ξάδερφος Τζέημπ! Γύρισε!
(Ποδοβολητά από πάνω και ξεφωνητά χαράς)
ΤΖΕΗΜΠ: Θεέ μου...
(Η Εύα τρέχει προς το μέρος του, σταματάει μπροστά του και ξεσπάει σε κλάματα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Άσε τις κλάψες Εύα! Τι γύρευες κει πάνω;
ΕΥΑ: Αχ,  δεν  μπορώ,  θέλω  να  κλάψω!  Χαίρομαι  τόσο!  Είμαι  τόσο  ευτυχισμένη  που

ξαναβλέπω τον ξάδελφό μας! Αχ Τζέημπ, δόξα τω Θεώ!
ΣΙΣΣΥ: (Κατεβαίνοντας  τη  σκάλα) Πού  είναι  ο  Τζέημπ!  Πού  είναι  ο  λατρευτός  μας

ξαδελφούλης;
ΕΥΑ: Νατος Σίσσυ!
ΣΙΣΣΥ: Αχ, ο Θεός να σου δίνει πολλά χρόνια, γλυκέ μου. Καλέ, είδατε; Φρέσκος-φρέσκος

μας ήρθε!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Τώρα μόλις τον ρώταγα αν είχε πάει για ηλιοθεραπεία στο Μαϊάμι! Χα, χα, χα.
(Όλα αυτά λέγονται πολύ γρήγορα και η μια ατάκα καβαλάει την άλλη)
ΤΖΕΗΜΠ: Δεν με παρατάτε με τις ηλιοθεραπείες σας! Φεύγω! Πάω απάνω! Πάω να πέσω

γιατί είμαι εξοντωμένος. (Πηγαίνει προς τη σκάλα, ενώ πίσω του η Εύα και η Σίσσυ
κλαίνε με λυγμούς που πνίγουν με τα μαντίλια τους) Κάνατε αλλαγές εδώ μέσα,
βλέπω... Γιατί φέρατε τα παπούτσια στην αποδώ μεριά;

(Αμέσως φαίνεται η εχθρότητα που συνήθως υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Λες και δεν το ξέρεις το πρόβλημα! Το μαγαζί είναι σκοτεινό.
ΤΖΕΗΜΠ: Γι’  αυτό  έβαλες  τα  παπούτσια  ακόμα  πιο  μακριά  απ’  το  παράθυρο;  Μπράβο

λογική! Έξυπνη λύση βρήκες Πριγκηπέσα!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σου εξήγησα ότι έχω παραγγείλει λάμπες φθορίου να βάλω εδώ πίσω.
ΤΖΕΗΜΠ: Α, μάλιστα! Καλά. Αύριο το πρωί θα φέρω μερικούς νέγρους και θα ξαναπάμε τα

παπούτσια στη θέση τους.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κάνε ό,τι θέλεις, δικό σου είναι το μαγαζί.
ΤΖΕΗΜΠ: Ευτυχώς που το θυμήθηκες!
(Η Πριγκηπέσα στρέφει απότομα και απομακρύνεται. Ο Τζέημπ αρχίζει να ανεβαίνει τη σκάλα. Ο
Πή-Γουη και ο Ντογκ τον ακολουθούν. Οι γυναίκες μαζεύονται και ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Η
Πριγκηπέσα σωριάζεται βαριεστημένα σε μια καρέκλα δίπλα στο τραπέζι)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Θα το δεις, δεν θα την ξανακατέβει ποτέ αυτή τη σκάλα!
ΝΤΟΛΥ: Σίγουρα.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Μυρίζει θανατίλα! Το πρόσεξες ότι μυρίζει θανατίλα;
ΝΤΟΛΥ: Και κίτρινος σαν το λεμόνι! Κίτρινος σαν...
(Η Σίσσυ κλαίει με λυγμούς)
ΕΥΑ: Σίσσυ! Σίσσυ!
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Πλησιάζοντας  την  Πριγκηπέσα) Πριγκηπέσα,  το  ξέρω  πως  δεν  έχεις  όρεξη  για

κουβέντες, αλλά ο Ντογκ κι εγώ ανησυχούμε πολύ.
ΝΤΟΛΥ: Το ίδιο κι ο Πή-Γουη κι εγώ.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Για ποιο πράγμα;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Για την εγχείρηση που έκανε ο Τζέημπ στο Μέμφις. Πέτυχε;
ΝΤΟΛΥ: Ή δεν πέτυχε;

Tennessee Williams «Ο Ορφέας στον Άδη» Σελίδα 11



(Η  Πριγκηπέσα  τις  κοιτάζει  με  άδειο  βλέμμα.  Όλες  οι  γυναίκες,  εκτός  από  την  Κάρολ,  την
περικυκλώνουν με νοσηρό ενδιαφέρον)
ΣΙΣΣΥ: Μήπως ήταν πολύ αργά για εγχείρηση;
ΕΥΑ: Μήπως δεν πέτυχε;
(Ένα δυνατό, ρυθμικό χτύπημα ακούγεται από το πάνω πάτωμα)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Κάποιος μας είπε ότι δεν έπρεπε καν να τον ανοίξουν.
ΝΤΟΛΥ: Μακάρι να τον προλάβανε.
(Στα  πρόσωπα  όλων  αχνά,  ανεπαίσθητα  χαμόγελα.  Η  Πριγκηπέσα  τις  κοιτάζει  μία-μία.  Μετά
αφήνει ένα ελαφρύ, κατάπληκτο γελάκι, πετάγεται όρθια και πηγαίνει προς τη σκάλα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Συγγνώμη, πάω απάνω. Μου χτυπάει ο Τζέημπ.
(Ανεβαίνει τη σκάλα. Οι γυναίκες κοιτάζουν προς το μέρος της και μετά πηγαίνουν στην αθέατη
μεριά του ζαχαροπλαστείου)
ΚΑΡΟΛ: (Διακόπτει τη σιωπή. Με σταθερή φωνή) Τώρα που είπε «χτυπάει»... Κι εμένα κάτι

χτυπάει μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου μου.  Τοκ-τοκ! Κι εγώ κάνω πλάκα και
ρωτάω, «Ποιος είναι;».  Ή είμαι σ’ επικοινωνία με κάποιον πεθαμένο πρόγονο ή
κάποια στιγμή τ’ αμάξι θα τα φτύσει και θα μ’ αφήσει στη μέση της Εθνικής. (Στον
Βαλ) Θες να πάμε μια βόλτα; Για ν’ ακούσεις κι εσύ το χτύπο, δηλαδή.

ΒΑΛ: Δεν μπορώ.
ΚΑΡΟΛ: Γιατί; Τι έχεις να κάνεις;
ΒΑΛ: Περιμένω να δω τι θα γίνει με τη δουλειά εδώ, στο μαγαζί.
ΚΑΡΟΛ: Θες δουλειά; Σε προσλαμβάνω εγώ.
ΒΑΛ: Θέλω δουλειά που να βγάζω λεφτά.
ΚΑΡΟΛ: Μα κι εγώ θα σε πληρώνω.
(Οι γυναίκες ακούγονται να ψιθυρίζουν στο ζαχαροπλαστείο)
ΒΑΛ: Ίσως κάποια στιγμή αύριο.
ΚΑΡΟΛ: Δεν μπορώ να μείνω μέχρι αύριο. Απαγορεύεται να περάσω τη νύχτα μου εδώ! (Οι

ψίθυροι δυναμώνουν. Ακούγεται η λέξη «βρωμιάρα». Χωρίς να στρέψει προς το
μέρος τους, η Κάρολ χαμογελάει) Για μένα λένε! Μπορείς ν’ ακούσεις τι λένε για
μένα;

ΒΑΛ: Χέσ’ τες!
ΚΑΡΟΛ: Δεν μ’ αρέσει να με σχολιάζουν πίσω από την πλάτη μου. Τι λένε για μένα; Ότι

είμαι βρωμιάρα;
ΒΑΛ: Αν δεν θέλεις να σε συζητάνε, γιατί βάφεσαι έτσι; Γιατί κάνεις...
ΚΑΡΟΛ: Γιατί μ’  αρέσει η  επίδειξη! Μ’ αρέσει να με προσέχουν! Να με βλέπουν! Να μ’

ακούνε! Να με αισθάνονται. Θέλω να ξέρουνε πως είμαι ζωντανή!
ΒΑΛ: Εγώ θέλω απλά να ζω και χέστηκα αν το ξέρουν ή δεν το ξέρουν οι άλλοι!
ΚΑΡΟΛ: Τότε, γιατί παίζεις κιθάρα;
ΒΑΛ: Κι εσύ γιατί κάνεις όλα αυτά τα ψωνίστικα πράγματα;
ΚΑΡΟΛ: Για τον ίδιο λόγο που εσύ παίζεις κιθάρα.
ΒΑΛ: Διαφέρουμε πάρα πολύ...
(Αυτός όλο και απομακρύνεται, αλλά αυτή τον ακολουθεί. Τα λόγια της του επιβάλλουν να την
προσέξει)
ΚΑΡΟΛ: Πριν από καιρό πέρασα μια φάση, που ένιωθα κάπως σαν ιεραπόστολος... Ξέρεις...

Ο  ιεραπόστολος  είναι  ένα  είδος  ενάρετου  επιδειξία...  Έβγαζα  βαρυσήμαντους
λόγους, έγραφα γράμματα διαμαρτυρίας για την εξόντωση των νέγρων...  Πίστευα
πως ήταν λάθος να τους αφήνουν να πεθαίνουνε απ’ τις αρρώστιες και την πείνα,
όταν  το  μπαμπάκι  έμενε  αμάζευτο και  το  τρώγαν τα σκουλήκια  ή  το  σάπιζε  η
βροχή...  Προσπάθησα  να  φτιάξω  και  ένα  Κέντρο  Δωρεάν  Περίθαλψης.  Κι  όταν
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ξέσπασε  το  σκάνδαλο  του  Γουίλυ  ΜακΓκη,  αυτουνού  που  τον  έστειλαν  στην
ηλεκτρική  καρέκλα  γιατί  είχε  σχέσεις  με  μια  λευκή  πόρνη...  (Η  φωνή  της  σαν
παθιάρικη μελωδία) ...εγώ έκανα ολόκληρη φασαρία. Φόρεσα ένα τσουβάλι από
πατάτες και ξεκίνησα με τα πόδια για το Κυβερνείο. Ήτανε χειμώνας. Περπατούσα
ξυπόλητη  και  φόραγα  μόνο  το  τσουβάλι,  για  να  παραδώσω  μια  προσωπική
επιστολή διαμαρτυρίας. στον ίδιο τον Κυβερνήτη ΟΚ, θα μου πεις και πάλι επίδειξη
έκανα! Αλλά δεν ήταν μόνο επίδειξη. Ήταν και κάτι άλλο. Ξέρεις πόσο πρόλαβα να
περπατήσω; Ούτε δυο μίλια! Μ’ αρχίσανε στα γιουχαΐσματα και στις βρισιές. Με
φτύσανε κιόλας!  Και στο τέλος με συλλάβανε! Με ποια δικαιολογία; Προσβολή
δημοσίας  αιδούς!  Μάλιστα,  αυτή  ήταν  η  κατηγορία!  «Προσβολή  δημοσίας
αιδούς», γιατί είπαν ότι το τσουβάλι που φόραγα δεν ήταν ευπρεπές ένδυμα. Ήταν
άσεμνο!  Όλα  αυτά  πριν  από  πολύ  καιρό. Τώρα  τα  έχω  κόψει,  δεν  νιώθω  πια
ιεραπόστολος.  Τώρα είμαι  από  μόνη  μου προσβολή  της  δημοσίας  αιδούς!  Και
δείχνω σ’ όλα αυτά τα καθάρματα πόσο μπορεί να τα προσβάλει η «Προσβολή
δημοσίας αιδούς» από κάποιον που το κάνει με την καρδιά του όπως εγώ. Ορίστε!
Σου είπα την ιστορία μου, την ιστορία μιας γυναίκας που της αρέσει η επίδειξη. Και
τώρα θέλω από σένα μια χάρη. Θέλω να με πας με τ’ αμάξι μου στο λόφο με τα
κυπαρίσσια, στο νεκροταφείο. Εκεί θ’ ακούσουμε τους νεκρούς να κουβεντιάζουν.
Κουβεντιάζουν,  ξέρεις.  Τιτιβίζουνε  σαν  τα  πουλιά  εκεί  απάνω,  στο  λόφο με  τα
κυπαρίσσια. Αλλά η μόνη λέξη που λένε είναι «Ζήσε!». Ναι! Ζήσε, ζήσε, ζήσε, ζήσε!
Είναι  το  μόνο  που  έμαθαν  από  το  θάνατό  τους  και  το  μόνο  που  μπορούν  να
συμβουλέψουνε τους ζωντανούς! Ζήσε, ζήσε!  (Ανοίγει την εξώπορτα) Απλή, η πιο
απλή συμβουλή!

(Βγαίνει.  Οι  φωνές  των  γυναικών  υψώνονται  κι  από  μπερδεμένο μουρμουρητό γίνονται  ήχος
οξύς, σαν να στριγκλίζουν χήνες)
ΦΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
-Μπα, όχι ποτό! Χασίσωμα είναι!
-Πάντως, κάτι αφύσικο!
-Η αστυνομία το είπε στη μάνα της και στον πατέρα της, να τη διώξουν από ‘δω!
-Έχει ξεφτιλιστεί εντελώς!
-Ναι, η διεφθαρμένη! κ.τ.λ., κ.τ.λ.
(Σαν να τον απωθούν οι οξύτονες φωνές των γυναικών, ο Βαλ αρπάζει ξαφνικά την κιθάρα του και
βγαίνει από το κατάστημα την ίδια στιγμή που η Βη Τάλμποτ εμφανίζεται στο πλατύσκαλο και
φωνάζει)
ΒΗ: Κύριε Ξαβιέ! (Οι γυναίκες εμφανίζονται από την πλευρά του ζαχαροπλαστείου) Πού

είναι ο κύριος Ξαβιέ;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Μόλις έφυγε.
ΝΤΟΛΥ: Πάρ’ το απόφαση Βη. Αυτή την αμαρτωλή ψυχή που ήταν υποψήφια για σωτηρία,

την κέρδισε η αντιπολίτευση.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Έφυγε για το νεκροταφείο με την κόρη του Κατρήρ!
ΒΗ: (Κατεβαίνοντας τη σκάλα) Αν εσείς οι μεγαλύτερες δίνατε καλύτερο παράδειγμα, οι

νέοι μας θα ήταν πιο συμμαζεμένοι!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Τι μπηχτή ήταν πάλι αυτή;
ΒΗ: Ξέρεις για ποιους λέω. Γι’  αυτούς που κάνουνε γλέντια και γίνονται τύφλα, και

μετά δεν ξέρουνε ποιος  είναι  ο  άντρας της  μιανής και  ποια είναι  η  γυναίκα  τ’
αλλουνού. Και γι’ αυτούς που την Κυριακή το πρωί πιάνουν τα ιερά σκεύη στην
Αγία Τράπεζα και την Κυριακή το βράδυ πιάνουνε την τράπουλα...

ΜΠΙΟΥΛΑ: Σταμάτα! Τώρα κατάλαβα από ποιο βρωμόστομα βγαίνουν αυτά τα κουτσομπολιά!
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ΒΗ: Δεν τα βγάζω απ’ το μυαλό μου. Επαναλαμβάνω όσα ακούω. Εγώ δεν πήγα ποτέ σε
τέτοια γλέντια!

ΜΠΙΟΥΛΑ: Ούτε και  θα πας!  Γρουσούζα!  Σ’  αρέσει  να φαρμακώνεις  την  χαρά των άλλων.
Επάγγελμα την έχεις κάνει την υποκρισία!

ΒΗ: Εγώ προσπαθώ να οικοδομήσω χαρακτήρες κι εσείς με τα όργιά σας τους κάνετε
ερείπια! Πάω απάνω. Πάω ξανά απάνω.

(Ανεβαίνει βιαστική τη σκάλα)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Επιτέλους,  της  τα  πέταξα  στη  μούρη  και  ξαλάφρωσα!  Δεν  την  αντέχω  τέτοια

υποκρισία. Ντόλυ, βάζουμε αυτό το σίχαμα στο ψυγείο (δείχνει το μπολ με το ζελέ)
μη βρωμίσει απ’ τη ζέστη και φεύγουμε αμέσως. Έχω αηδιάσει μ’ όλα αυτά εδώ
μέσα.

ΝΤΟΛΥ: Ωχ, Θεέ μου. (Πηγαίνει στη βάση της σκάλας και φωνάζει) Πή-Γουη!
(Βγαίνουν προς το ζαχαροπλαστείο.)
ΣΙΣΣΥ: Πολύ γυναικούλες κι οι δυο τους!
ΕΥΑ: Το σόι της Ντόλυ είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η λευκή φυλή σ’ όλη την πόλη! Η

Λόλλι  Τάκερ,  η  γυναίκα  του  εφημέριου,  μου  είπε  ότι  ο  πατέρας  της  κάθεται
ξυπόλητος στο κατώφλι της παράγκας τους και πίνει μπύρα από έναν κουβά! Να
πάρουμε αυτά τα λουλούδια να στολίσουμε την Αγία Τράπεζα!

ΣΙΣΣΥ: Ναι, και να πούμε στον εφημέριο να κάνει μια παράκληση για τον Τζέημπ.
ΕΥΑ: Να, θα του πάω κι αυτά τα σάντουιτς, να κεράσει αυτούς που πάνε τ’ απόγευμα

για τσάι στο σπίτι του.
(Η Ντόλυ και η Μπιούλα διασχίζουν τη σκηνή)
ΝΤΟΛΥ: Ίσα-ίσα προλαβαίνουμε τη δεύτερη προβολή στο σινεμά.
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Φωνάζει) Ντογκ!
ΝΤΟΛΥ: Πή-Γουη!
(Βγαίνουν βιαστικές από το κατάστημα)
ΕΥΑ: Κάθεται στο κατώφλι ξυπόλητος;
ΣΙΣΣΥ: Και πίνει μπύρα από ένα κουβά!
(Βγαίνουν. Κατεβαίνουν οι άντρες)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Θα το δείτε, πρώτα θα μπει στο χώμα ο Τζέημπ και μετά θα φυτρώσει το μπαμπάκι

φέτος.
ΠΗΓΟΥΙ: Εγώ, απ’ όσο τον θυμάμαι, πάντα έτσι χάλια ήτανε.
ΝΤΟΓΚ: Τώρα είναι ακόμα πιο χάλια.
(Προχωρούν προς την πόρτα)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Βη!
ΒΗ: (Από το πλατύσκαλο) Σταμάτα μ’ αυτές τις αγριοφωνάρες σου! Έπρεπε να μιλήσω

στην Πριγκηπέσα για τον νεαρό, αλλά δεν μπορούσα μπροστά στον Τζέημπ, γιατί
αυτός νομίζει ότι αύριο θα σηκωθεί και θα δουλέψει στο μαγαζί.

ΣΕΡΙΦΗΣ: Άντε, έλα κι άσε τις βλακείες!
ΒΗ: Πρέπει να περιμένω να γυρίσει ο μικρός.
ΣΕΡΙΦΗΣ: Έχει σιχαθεί η ψυχή μου να σε βλέπω να ξεφτιλίζεσαι με κάθε κοπρόσκυλο που

ξεμένει στην περιοχή.
(Δυνατό κορνάρισμα αυτοκινήτου. Η Βη ακολουθεί έξω τον άντρα της. Ήχοι  αυτοκινήτων που
φεύγουν.  Από μακριά  ακούγονται  γαβγίσματα,  καθώς  τα  φώτα  χαμηλώνουν  δηλώνοντας  την
παρέλευση κάποιου χρόνου.)
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ΣΚΗΝΗ 2
(Το ίδιο βράδυ, δύο ώρες αργότερα. Από το μεγάλο παράθυρο φαίνεται αμυδρά το τοπίο, κάτω
από έναν φεγγαρόλουστο ουρανό. Απέξω ακούγεται το καμπανιστό, κρυστάλλινο γέλιο της Κάρολ
και  μετά  ο  ήχος  μηχανής  αυτοκινήτου  που  απομακρύνεται  γρήγορα.  Ο  Βαλ  μπαίνει  στο
κατάστημα προτού σβήσει ο θόρυβος του αυτοκινήτου και ενώ εξακολουθεί το επίμονο γάβγισμα
ενός σκύλου κάπου στην εθνική οδό. Ο Βαλ ψιθυρίζει «Χριστέ μου!». Πηγαίνει στο τραπέζι που οι
γυναίκες  είχαν  στρώσει  για  τον  μπουφέ  και  σκουπίζει  με  μια  χαρτοπετσέτα τα  σημάδια  του
κραγιόν από το στόμα και το πρόσωπό του. Μετά πιάνει την κιθάρα του, που την είχε αφήσει
πάνω στον πάγκο. Βήματα στη σκάλα. Στο κεφαλόσκαλο εμφανίζεται η Πριγκηπέσα φορώντας
φανελένια  ρόμπα  και  τρέμοντας  από  το  κρύο.  Δεν  βλέπει  τον  Βαλ  που  έχει  καθίσει  στον
μισοφωτισμένο  πάγκο  και  πηγαίνει  κατευθείαν  στο  τηλέφωνο  κοντά  στη  σκάλα.  Φαίνεται
απελπισμένη και η φωνή της είναι σκληρή και διαπεραστική)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Το φαρμακείο παρακαλώ. Το ξέρω πως είναι κλειστό! Η κυρία Τόρρανς είμαι! Και

το δικό μου το μαγαζί είναι κλειστό, αλλά έχω άρρωστο εδώ, που μόλις βγήκε από
το νοσοκομείο! Ναι, ναι! Επείγον σου λέω! Ξύπνα τον κύριο Ντουμπίνσκυ! Άσε το
να χτυπάει ώσπου να το σηκώσει! Είναι ανάγκη! (Παύση. Μέσα από τα δόντια της
μουρμουρίζει, «Πόρκα μιζέρια!») Θέλω να πεθάνω, να πεθάνω, να πεθάνω...

ΒΑΛ: (Σιγά) Κι όμως, δεν θέλεις Πριγκηπέσα.
(Της κόβεται η ανάσα, στρέφει και τον βλέπει. Χωρίς να αφήσει το ακουστικό, ανοίγει το ταμείο
και αρπάζει κάτι από μέσα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι κάνεις εδώ; Το μαγαζί είναι κλειστό!
ΒΑΛ: Είδα το φως αναμμένο, είδα και την πόρτα ανοιχτή και ήρθα να πάρω...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Βλέπεις τι κρατάω;
(Σηκώνει το περίστροφο πάνω από το ύψος του πάγκου)
ΒΑΛ: Και θα μου ρίξεις;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, αν δεν φύγεις από ‘δω αμέσως!
ΒΑΛ: Μην κάνεις έτσι Πριγκηπέσα. Την κιθάρα μου ήρθα να πάρω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Την κιθάρα σου; (Σοβαρός ο Βαλ, σηκώνει την κιθάρα του) Α!
ΒΑΛ: Είμαι  αυτός  που  έφερε η  κυρία  Τάλμποτ.  Ήμουν  εδώ  όταν  γυρίσατε  από  το

Μέμφις. Δεν θυμάσαι;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Α, ναι... Κι ήσουν εδώ όλη αυτή την ώρα;
ΒΑΛ: Όχι. Βγήκα και γύρισα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Στο τηλέφωνο) Σου είπα να τ’ αφήσεις να χτυπάει ώσπου ν’ απαντήσει! Άσ’ το, άσ’

το να χτυπάει! (Στον Βαλ) Βγήκες και γύρισες;
ΒΑΛ: Ναι.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Γιατί;
ΒΑΛ: Την ξέρεις την κοπέλα που ήταν εδώ;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Την Κάρολ Κατρήρ;
ΒΑΛ: Είπε ότι είχε πρόβλημα με τ’ αμάξι της και με παρακάλεσε να της το φτιάξω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και το φτιάξες;
ΒΑΛ: Δεν είχε  πρόβλημα τ’  αμάξι  της.  Δεν ήταν αυτό το  πρόβλημά της.  Εντάξει,  είχε

πρόβλημα, αλλά δεν ήταν αυτό.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ποιο ήταν το πρόβλημα;
ΒΑΛ: Ότι έπεσε έξω μ’ εμένα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σε τι έπεσε έξω;
ΒΑΛ: Με πέρασε γι’ αυτούς τους νεαρούς που νοικιάζουν οι γκόμενες για λίγη ώρα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σε πέρασε για...  (Στο τηλέφωνο) Α, κύριε Ντουμπίνσκυ, συγγνώμη που σε ξυπνάω

τέτοια ώρα, αλλά μόλις έφερα πίσω τον άντρα μου από το Μέμφις και ξέρεις τι
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έπαθα; Ξέχασα τα ηρεμιστικά μου στο νοσοκομείο και τα χρειάζομαι οπωσδήποτε.
Έχω  να  κοιμηθώ  τρεις  νύχτες!  Είμαι  έτοιμη  να  διαλυθώ!  Μ’  ακούς;  Έτοιμη  να
διαλυθώ! Έχω να κοιμηθώ τρεις νύχτες! Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω κάτι απόψε.
Άκου, αν θέλεις να μ’ έχεις πελάτισσα, πρέπει να μου στείλεις ένα κουτί αμέσως.
(Ακούει) Τότε, φέρ’ το εσύ ο ίδιος, διάολε! Συγγνώμη για την έκφραση! Γιατί θα
διαλυθώ!  (Κλείνει  το  τηλέφωνο) Μαννάτζε  λα  μιζέρια!  Θεέ  μου!  Ξεπάγιασα!
Ψυγείο είν’ αυτό το κωλομάγαζο! Δεν καταλαβαίνω γιατί, ποτέ δεν κρατάει ζέστη!
(Στον Βαλ) Εσύ τι θέλεις; Πρέπει να πάω απάνω.

ΒΑΛ: Να, ρίξε αυτό στους ώμους σου.
(Βγάζει το σακάκι του και της το δίνει. Αυτή δεν το παίρνει αμέσως, τον κοιτάζει διερευνητικά και
μετά παίρνει αργά το σακάκι και το εξετάζει ψηλαφώντας με τα δάχτυλά της το φιδοτόμαρο)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι είν’ αυτό; Δέρμα φιδιού;
ΒΑΛ: Ναι. Δέρμα φιδιού.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και τι σ’ αρέσει απ’ αυτό;
ΒΑΛ: Είναι κάτι σαν «σήμα κατατεθέν». Με λέγανε Φιδοτόμαρο.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ποιοι σε λέγανε;
ΒΑΛ: Διάφοροι...  στα μπαρ...  σε άλλα μαγαζιά που δούλευα...  Αλλά αυτά, τέρμα! Δεν

ξαναμπλέκω με τέτοιες μαλακίες!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Είσαι... καλλιτέχνης;
ΒΑΛ: Παίζω κιθάρα και τραγουδάω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Α, μπα; (Φοράει το σακάκι του σαν να θέλει να το δοκιμάσει) Εντάξει, ζεστό είναι.
ΒΑΛ: Μπορεί επειδή το φόραγα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Βράζει το αίμα σου, νεαρέ...
ΒΑΛ: Κοχλάζει...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Λοιπόν, για λέγε, τι γυρεύεις εδώ;
ΒΑΛ: Δουλειά.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Οι νέοι σαν κι εσένα δεν δουλεύουν.
ΒΑΛ: Τι θες να πεις, σαν κι εμένα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αυτοί που παίζουνε κιθάρα και τριγυρνάνε διαφημίζοντας πόσο βράζει το αίμα

τους...
ΒΑΛ: Που  τυχαίνει  να  είναι  και  αλήθεια.  Εγώ  έχω  θερμοκρασία  ένα-δυο  βαθμούς

παραπάνω από το κανονικό. Όπως έχουν τα σκυλιά. Αυτή είναι η κανονική μου
θερμοκρασία! Όπως των σκυλιών! Αλήθεια σου λέω.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μάλιστα!
ΒΑΛ: Δεν με πιστεύεις;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν έχω λόγο ν’ αμφιβάλλω, αλλά και τι μ’ αυτό;
ΒΑΛ: Ω, τίποτα...
(Η Πριγκηπέσα αφήνει ένα απαλό γέλιο. Ο Βαλ χαμογελάει ζεστά)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Είσαι μυστήριος τύπος! Πολύ μυστήριος! Και πώς βρέθηκες εδώ;
ΒΑΛ: Χτες το βράδυ που περνούσα, έσπασε ένας άξονας στο αμάξι μου και πήγα στην

Αστυνομία να με βολέψει κάπου να κοιμηθώ γιατί έβρεχε. Και η κυρία Τάλμποτ
μου έστρωσε  στο κρατητήριο  και  μου είπε  να  περιμένω  να  γυρίσετε,  γιατί  θα
θέλατε άνθρωπο στο μαγαζί, τώρα που αρρώστησε ο άντρας σου.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Α, μάλιστα. Δεν το σκέφτηκε σωστά. Αν θέλω άνθρωπο, θα πάρω κάποιον ντόπιο.
Δεν θα πάρω έναν ξένο με σακάκι  από φίδι,  μια κιθάρα κρεμασμένη στον ώμο
και... θερμοκρασία σκύλου;

(Ρίχνει πίσω το κεφάλι και γελώντας ελαφρά κάνει να βγάλει το σακάκι)
ΒΑΛ: Φόρα το.
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ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πρέπει να πάω απάνω. Κι εσύ καλύτερα να φύγεις.
ΒΑΛ: Δεν έχω πού να πάω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όλοι μας έχουμε προβλήματα. Βρες έναν τρόπο να λύσεις το δικό σου.
ΒΑΛ: Από πού είσαι;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Γιατί ρωτάς;
ΒΑΛ: Γιατί φαίνεσαι ξένη.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Είμαι κόρη ιταλού λαθρομετανάστη και λαθρέμπορου, που κάηκε ζωντανός μέσα

στον κήπο του! Να, πάρε το σακάκι σου.
ΒΑΛ: Τι είπες για τον πατέρα σου;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι είπα;
ΒΑΛ: Ότι ήταν ιταλός λαθρομετανάστης και λαθρέμπορος;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και τον κάψανε ζωντανό μέσα στον ίδιο του τον κήπο! Τι άλλο να πω; Όλοι την

ξέρουνε την ιστορία εδώ. (Ο Τζέημπ χτυπάει από πάνω) Με φωνάζει, πάω απάνω.
(Η  Πριγκηπέσα  σβήνει  το  φως  πάνω  από  τον  πάγκο  και  την  ίδια  στιγμή  ο  Βαλ  αρχίζει  να
τραγουδάει σιγανά παίζοντας κιθάρα. Ξαφνικά ο νεαρός σταματάει)
ΒΑΛ: Ξέρω κι από ηλεκτρικά.  Ξέρω ό,τι  δουλειά μπορείς να φανταστείς.  Πριγκηπέσα,

σήμερα έκλεισα τα τριάντα και είπα τέρμα η ζωή που έκανα μέχρι σήμερα. (Παύση.
Μακρινά  γαβγίσματα) Έχω  ζήσει  μέσα  στη  βρωμιά,  αλλά  κατάφερα  και  δεν
βρωμίστηκα. Και να γιατί! (Σηκώνει την κιθάρα του) Η συντρόφισσα της ζωής μου!
Αυτή με ξεπλένει σαν το καθαρό νερό όποτε μ’ αγγίζει κάτι βρώμικο...

(Με χαμόγελο στα χείλη, παίζει απαλά την κιθάρα του)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι είν’ όλα αυτά που γράφει απάνω;
ΒΑΛ: Αυτόγραφα μουσικών που γνώρισα εδώ κι εκεί.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μπορώ να δω;
ΒΑΛ: (Η Πριγκηπέσα πλησιάζει.  Ο Βαλ κρατάει την κιθάρα ανάμεσά τους,  προσεχτικά

σαν  να  ήταν  παιδί.  Η  φωνή  του  μαλακιά,  στοργική,  τρυφερή) Βλέπεις  αυτό  τ’
όνομα; Λέντμπελλυ;

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Λέντμπελλυ;
ΒΑΛ: Ο μάγος στη δωδεκάχορδη κιθάρα. Έπαιξε τόσο υπέροχα που ράγισε την πέτρινη

καρδιά του Κυβερνήτη του Τέξας και κατάφερε να πάρει χάρη. Έτσι βγήκε από τη
φυλακή ο Λέντμπελλυ. Κι αυτό τ’ όνομα το βλέπεις; Όλιβερ, ο βασιλιάς Όλιβερ!
Αυτό τ’ όνομα είναι αθάνατο Πριγκηπέσα. Ο μεγαλύτερος κορνετίστας μετά τον
αρχάγγελο Γαβριήλ.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κι αυτό;
ΒΑΛ: Αυτό; Α, κι αυτό αθάνατο. Μπέσσυ Σμιθ! Όνομα γραμμένο με αστέρια στο ουράνιο

στερέωμα. Κι αυτό εδώ το βλέπεις; Άλλος αθάνατος!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Φατς Γουώλλερ; Κι αυτό γραμμένο με αστέρια;
ΒΑΛ: Ναι, στο ουράνιο στερέωμα.
(Και  η  φωνή  της  Πριγκηπέσας  έχει  γίνει  τώρα  στοργική  και  τρυφερή.  Ατμόσφαιρα  μαγείας
ανάμεσα τους, τα κορμιά τους σχεδόν ακουμπάνε και μόνο η κιθάρα τα χωρίζει)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Από πωλήσεις έχεις ιδέα;
ΒΑΛ: Σ’ όλη μου τη ζωή πάντα κάτι πουλούσα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όπως όλοι μας. Έχεις καμιά συστατική επιστολή;
ΒΑΛ: Έχω. Αυτό το γράμμα.
(Από το πορτοφόλι του βγάζει ένα παλιωμένο διπλωμένο γράμμα, ενώ του πέφτουν στο πάτωμα
φωτογραφίες  και  διάφορες κάρτες.  Της δίνει το γράμμα με ύφος σοβαρό και  μετά σκύβει να
μαζέψει αυτά που του έπεσαν, ενώ η Πριγκηπέσα διαβάζει με προσοχή)
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ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Διαβάζει αργά) «Ο νέος δούλεψε τρεις μήνες στο γκαράζ μου και είναι εργατικός
και καλός και τίμιος, αλλά μου λέει παράξενα πράματα, γι’ αυτό τον απολύω, αν
και  θα  ήθελα  να...  (Πλησιάζει  το  γράμμα  στο  φως) να  τον  κρατήσω.  Μετά
σεβασμού...» (Ο Βαλ την κοιτάζει σοβαρός) Χα! Κι αυτό σου το ‘δωσε για καλό;

ΒΑΛ: Έτσι γράφει;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Καλά, δεν το ‘ξερες;
ΒΑΛ: Όχι. Γιατί το φάκελο τον έκλεισε.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πάντως, δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα σε βοηθήσει και πολύ, νεαρέ.
ΒΑΛ: Ναι, το βλέπω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αν και... Δεν με νοιάζει και πολύ τι λέει ο κόσμος για σένα. Από παπούτσια ξέρεις;
ΒΑΛ: Νομίζω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι πάει να πει 75 Σίγμα; (Ο Βαλ την κοιτάζει και κουνάει αρνητικά το κεφάλι) Το 75

είναι το 7,5 νούμερο. Και το Σίγμα είναι στενό, σε φόρμα. Από αλλαγές πώς τα πας;
ΒΑΛ: Ό,τι έχει να κάνει με αλλαγές σε μαγαζί, το ξέρω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αλλαγές προς το καλύτερο ή  προς  το  χειρότερο;  Χα,  χα,  χα!  Λοιπόν...  (Παύση)

Λοιπόν, βλέπεις εκείνο το χώρο; Αυτό είναι το ζαχαροπλαστείο. Είναι κλειστό προς
το παρόν, αλλά σε λίγο καιρό θα το ξανανοίξω και θα μένω ως αργά το βράδυ, να
τραβήξω  τους  ξενύχτηδες  κι  αυτούς  που βγαίνουν  απ’  το  σινεμά.  Θα  σερβίρω
πρόχειρα γεύματα και ποτά. Αλλά ο χώρος θέλει καινούργια διακόσμηση. Τα έχω
σκεφτεί όλα. (Μιλάει γεμάτη ζήλο, αλλά σαν να μονολογεί) Στους τοίχους και στο
ταβάνι,  ψεύτικα  κλαδιά  με  λουλούδια  και  φρούτα.  Θα  είναι  σαν  ανοιξιάτικος
κήπος! Ο πατέρας μου είχε έναν μεγάλο κήπο στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί είχε
στήσει  ολόκληρο  εξοχικό  κέντρο  και  σέρβιρε  οινοπνευματώδη.  Είχε  βάλει
δεκαπέντε μικρά κιόσκια βαμμένα κάτασπρα. Από πάνω κληματαριές και από κάτω
τραπεζάκια.  Και  πουλούσαμε  κόκκινο  ιταλικό  κρασί  και  λαθραία  εμφιαλωμένα,
ουίσκι και μπύρα. Τον έκαψαν όλο τον κήπο...  και τον πατέρα μου τον έκαψαν
ζωντανό εκεί μέσα... (Ο Τζέημπ χτυπάει πιο δυνατά και ακούγεται η βραχνή φωνή
του, «Πριγκηπέσα!». Μια φιγούρα εμφανίζεται στην πόρτα και φωνάζει,  «Κυρία
Τόρρανς») Να ο Μορφέας μου με τα μαγικά του χάπια!  (Βγαίνει στην πόρτα) Σ’
ευχαριστώ  κύριε  Ντουμπίνσκυ  και  με  συγχωρείς  για  την  ενόχληση.  Και  πάλι
συγγνώμη που...  (Ο φαρμακοποιός μουρμουρίζει κάτι και  φεύγει. Η Πριγκηπέσα
κλείνει την εξώπορτα) Άει στο διάολο, κωλόγερε!  (Επιστρέφει  με ένα πακετάκι)
Είχες ποτέ σου αϋπνίες;

ΒΑΛ: Α, μπα. Εγώ κοιμάμαι ή δεν κοιμάμαι όποτε το θελήσω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αλήθεια;
ΒΑΛ: Ναι.  Κοιμάμαι άνετα κάτω στο τσιμέντο ή μένω ξάγρυπνος άνετα για κάνα-δυο

μέρες. Και μπορώ να κρατήσω την αναπνοή μου για τρία ολόκληρα λεπτά χωρίς να
μπλαβιάσω. Μια φορά, έβαλα στοίχημα δέκα δολάρια και το κέρδισα. Και μπορώ
να κρατηθώ μια ολόκληρη μέρα χωρίς να κατουρήσω!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μη μου πεις!
ΒΑΛ: (Τελείως  απλά,  σαν  να  επιβεβαιώνει  κάτι  οφθαλμοφανές) Ναι!  Μια  φορά  με

κλείσανε φυλακή για αλητεία. Και με βάλανε σ’ ένα κελί, όλο κάγκελα τριγύρω, κι
εγώ κρατήθηκα μια ολόκληρη μέρα και δεν κατούρησα καθόλου, για να δείξω σ’
εκείνους τους μαλάκες πως ό,τι θέλω το κάνω.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τώρα καταλαβαίνω γιατί σου γράφει ο γκαραζιέρης ότι λες περίεργα πράγματα.
Μάλιστα! Και για πες μου, τι άλλο κάνεις; Σε τι άλλο μπορείς να ελέγχεις τόσο καλά
τον εαυτό σου;
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ΒΑΛ: (Μειδίαμα σαν μορφασμός) Έχεις ακούσει που λένε, η γυναίκα μπορεί ν’ ανάψει
φωτιά σ’ έναν άντρα; Ε λοιπόν εγώ μπορώ ν’ ανάψω φωτιά σε μια γυναίκα.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ποια γυναίκα;
ΒΑΛ: Όλες. Όποια έχει δυο πόδια και περπατάει.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Ρίχνει πίσω το κεφάλι και γελάει ανοιχτόκαρδα. Ο Βαλ έχει ένα αφελές μειδίαμα,

σαν παιδί) Ξέρω πολλές περπατημένες, που θα ήθελαν να μάθουν αν λες αλήθεια.
ΒΑΛ: Να το ξεκαθαρίσω. Είπα ότι μπορώ. Δεν είπα ότι θέλω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μη σε  νοιάζει,  αγόρι  μου.  Κι  εγώ  γυναίκα  είμαι,  δυο  πόδια  έχω,  αλλά  δεν μ’

ενδιαφέρουν καθόλου οι επιδόσεις σου.
ΒΑΛ: Αλλά, σου είπα, τέρμα όλ’ αυτά.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Γιατί; Τι έπαθες; Σε ξεζουμίσανε;
ΒΑΛ: Όχι. Εγώ σιχάθηκα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Α, μπα; Ώστε σιχάθηκες, ε;
ΒΑΛ: Σου λέω να το ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να πουληθούν σαν το κρέας του

χασάπη.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σιγά το νέο!
ΒΑΛ: Εσύ Πριγκηπέσα, μπορεί να νομίζεις πως υπάρχουν πολλών ειδών άνθρωποι, όμως

εγώ  σου  λέω  πως  υπάρχουν  μόνο  δυο.  Αυτοί  που  πουλιούνται  κι  αυτοί  που
αγοράζουν όσους πουλιούνται! Όχι, υπάρχει κι ένα άλλο είδος...

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ποιο;
ΒΑΛ: Αυτό που δεν μπορείς να του βάλεις τη στάμπα του ενός ή του άλλου.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σιγά, αγόρι μου. Κάποια στιγμή θα σε στριμώξουνε κι εσένα και θα σ’ τη βάλουνε

τη στάμπα.
ΒΑΛ: Κάτσε να με πιάσουν πρώτα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αν δεν θες να σε πιάσουν, φύγε από τα μέρη μας.
ΒΑΛ: Ξέρεις, υπάρχει ένα πουλί που δεν έχει καθόλου πόδια και δεν μπορεί να σταθεί

πουθενά και σ’ όλη του τη ζωή πετάει στον αέρα. Αλήθεια! Υπάρχει! Το έχω δει!
Είχε πεθάνει κι είχε πέσει στη γη κι είχε ανοιχτό γαλάζιο χρώμια και το κορμί του
ήταν  πολύ  μικρό,  σαν  το  μικρό  μου  δάχτυλο!  Αλήθεια  σου  λέω!  Και  είχε  ένα
κορμάκι σαν το μικρό μου δάχτυλο και ήταν τόσο λαφρύ, που το κρατούσες στην
παλάμη σου και ήτανε σαν πούπουλο! Τα φτερά του όμως, ήτανε πολύ μεγάλα
αλλά διάφανα! Στο χρώμα τ’ ουρανού! Και μπορούσες να δεις από μέσα τους, γιατί
ήτανε διάφανα. Αυτό το λένε χρωματική κάλυψη. Καμουφλάζ! Αυτό το πουλί δεν
το ξεχωρίζεις όταν πετάει στον ουρανό. Σκέψου, ούτε το γεράκι δεν μπορεί να το
πιάσει, γιατί δεν το βλέπει εκεί, στα γαλάζια ύψη τ’ ουρανού, κοντά στον ήλιο!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κι όταν έχει συννεφιά;
ΒΑΛ: Όταν  έχει  συννεφιά,  αυτό  πετάει  τόσο  ψηλά,  που  και  τα  γεράκια  θα

ζαλιζόντουσαν. Αλλά, αυτό το πουλί δεν έχει πόδια και περνάει όλη του τη ζωή
πετώντας και κοιμάται πάνω στον άνεμο και άκου πώς κοιμάται τη νύχτα! Ανοίγει
διάπλατα τα φτερά του και κοιμάται πάνω στον άνεμο, όπως όλα τ’ άλλα πουλιά
διπλώνουν τα φτερά τους και κοιμούνται πάνω στα δέντρα! Κοιμάται πάνω στον
άνεμο και...  (τα μάτια του γλυκαίνουν και το βλέμμα του ταξιδεύει μακριά, καθώς
παίρνει την κιθάρα του και συνοδεύει την αχνή μουσική) ...ποτέ δεν αγγίζει τη γη,
παρά μόνο όταν πεθαίνει και πέφτει.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Θα μ’ άρεσε να ήμουν ένα τέτοιο πουλί.
ΒΑΛ: Κι εμένα! Σε πολλούς θα άρεσε, για να μην τους αγγίζει τίποτα!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Άμα πεθάνει ένα τέτοιο πουλί και το βρεις στο χώμα, θέλω να μου το δείξεις. Γιατί

πολύ φοβάμαι πως δεν υπάρχει, πως το ‘βγαλες απ’ το μυαλό σου. Γιατί πιστεύω
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πως κανένα πλάσμα δεν είναι τόσο ελεύθερο. Αυτό αποκλείεται! Μόνο άμα μου το
δείξεις θα πω, ναι, ο Θεός έφτιαξε ένα τέλειο πλάσμα! Αλλά, αν υπάρχει, θα χάριζα
όλο το μαγαζί κι όλο το εμπόρευμα που έχω εδώ μέσα για να γινόμουν σαν κι αυτό
το πουλάκι που έχει το χρώμα τ’ ουρανού! Έστω για μια βραδιά να κοιμηθώ πάνω
στον άνεμο και να αιωρούμαι κάτω από τ’ αστέρια... (Ο Τζέημπ χτυπάει το πάτωμα.
Η Πριγκηπέσα στρέφει το βλέμμα της στον Βαλ) Γιατί κοιμάμαι μ’ ένα κάθαρμα που
με αγόρασε σε τιμή ευκαιρίας μετά τη φωτιά και δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια δεν
έχω δει ούτε ένα καλό όνειρο! Ούτε ένα! Θα μου πεις, τι διάολο τα λέω αυτά σ’
έναν ξένο! (Ανοίγει το ταμείο) Να, πάρε ένα δολάριο και τρέχα να φας στην καντίνα
που είν’ εδώ παρακάτω. Κι έλα το πρωί να πιάσεις δουλειά. Θα σε γονατίσω μέχρι
να φτιάξουμε το μαγαζί κι άμα ξανανοίξει το ζαχαροπλαστείο, ε, τότε μπορεί να σε
κρατήσω για υπάλληλο εκεί. Βγαίνοντας, τράβα την εξώπορτα, κλειδώνει μόνη της.
Αλλά, ένα θέλω να ξεκαθαρίσουμε.

ΒΑΛ: Τι;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν  με  νοιάζουν  καθόλου  τα  προσόντα  που  λες  πως  έχεις.  Είτε  υπάρχεις  ως

άνθρωπος είτε δεν υπάρχεις, για μένα το ίδιο κάνει. Αυτό να το χωνέψεις για να τα
πάμε καλά στη δουλειά!  Αλλιώς  θα ’χουμε  φασαρίες.  Φυσικά,  ξέρω  πως  είσαι
παλαβός  για  δέσιμο,  αλλά  υπάρχουν  χειρότεροι  από  σένα  που  κυκλοφορούν
ελεύθεροι και μάλιστα έχουν πιάσει και πόστα. Αλλά εσύ ένα να θυμάσαι.  Εδώ
μέσα, κομμένες οι αηδίες! Άντε, τρέχα να φας, θα πεινάς.

ΒΑΛ: Πειράζει ν’ αφήσω εδώ τη σύντροφο της ζωής μου;
(Δείχνει την κιθάρα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Άσ’ τηνε.
ΒΑΛ: Σ’ ευχαριστώ.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Παρακαλώ.
(Ο Βαλ προχωρεί προς την εξώπορτα. Από μακριά ακούγεται γάβγισμα θυμωμένου σκύλου. Ο Βαλ
στρέφει και χαμογελάει στην Πριγκηπέσα)
ΒΑΛ: Δεν  σε  ξέρω  καθόλου,  αλλά  έχω  καταλάβει  πως  είσαι  καλή!  Ο  καλύτερος

άνθρωπος που έχω γνωρίσει! Γι’ αυτό κι εγώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σου και τίμιος
κι εργατικός και όποτε έχεις πρόβλημα με τις αϋπνίες σου θα σου το λύνω. Μια
φίλη μου οστεοπαθολόγος μου έμαθε πώς να κάνω ειδικό μασάζ στο λαιμό και στη
σπονδυλική στήλη, μασάζ που φέρνει βαθύ και φυσικό ύπνο. Καληνύχτα...

(Βγαίνει. Παύση. Η Πριγκηπέσα ρίχνει πίσω το κεφάλι της και γελάει ανάλαφρα και ανέμελα σαν
κοριτσάκι. Μετά στρέφει, σηκώνει με θαυμασμό την κιθάρα του Βαλ και με τα δάχτυλά της τη
χαϊδεύει τρυφερά)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΚΗΝΗ 1

(Μερικές  εβδομάδες  αργότερα.  Το  κατάστημα,  απόγευμα.  Το  τραπέζι  και  η  καρέκλα  έχουν
μεταφερθεί πίσω στο ζαχαροπλαστείο. Η Πριγκηπέσα μόλις κλείνει το τηλέφωνο. Ο Βαλ στέκεται
στην εξώπορτα.)
ΒΑΛ: Ένα μεγάλο φορτηγό με ρυμούλκα βγήκε απ’ το δρόμο χτες το βράδυ και τώρα

ήρθαν εργάτες να το τραβήξουν...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Πηγαίνει  προς  το  μέρος  του)  Μόλις  τώρα  μια  γυναίκα  μου  έκανε  φοβερά

παράπονα για σένα. Μου είπε ότι θα έστελνε τον άντρα της να σου σπάσει  τα
μούτρα, αλλά δυστυχώς είναι χήρα.

ΒΑΛ: (Κάνει ένα βήμα προς το μέρος της) Ναι; Μια με κόκκινα μαλλιά, κοντή;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κουτή;
ΒΑΛ: Κοντή! Μπασμένη, τάπα, πινέζα! Κοντή, μ’ ένα γελοίο καρό παλτό που είχε κάτι

τόόόσα κουμπιά!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν  ξέρω,  τηλέφωνο  με  πήρε.  Δεν  μπήκε  στον  κόπο  να  μου  περιγράφει  την

εμφάνισή  της,  γιατί  ήθελε  να  μου  καταγγείλει  ότι  την  ενόχλησες.  «Πώς;»  τη
ρώτησα «Μ’ αυτά που είπε ή μ’ αυτά που έκανε;». «Και με τα δύο» μου απάντησε.
Ορίστε, αυτά που φοβόμουν! Και σου το ‘χα πει. Εδώ μέσα κομμένες οι αηδίες!

ΒΑΛ: Η κοκκινομάλλα που σου λέω ήρθε κι αγόρασε μια κάρτα για τη γιορτή του Αγίου
Βαλεντίνου.  Και το μόνο που της είπα, ήταν ότι  κι  εμένα με λένε Βαλεντίνο.  Ε,
λοιπόν, μετά από μερικά λεπτά ήρθε στο μαγαζί ένα νεγράκι και μου ‘φερε την ίδια
κάρτα με κάτι γραμμένο μέσα. Να, εδώ την έχω ακόμα.

(Βρίσκει την κάρτα και τη δίνει στην Πριγκηπέσα που τον έχει πλησιάσει. Η Πριγκηπέσα διαβάζει
την κάρτα και θυμωμένη την κάνει κομμάτια. Ο Βαλ ανάβει τσιγάρο)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και υπογραφή, φιλί από κραγιόν! Πήγες στο ραντεβού;
ΒΑΛ: Όχι βέβαια! Γι’ αυτό σου ‘κανε παράπονα.
(Πετάει το σπίρτο στο πάτωμα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μάζεψέ το αμέσως!
ΒΑΛ: Μάλιστα, κυρ-λοχία!
(Πιάνει το σπίρτο και το πετάει έξω από το κατάστημα με επιδεικτική υπακοή. Η ματιά της τον
ακολουθεί, έτσι όπως είναι στραμμένος. Ο Βαλ επιστρέφει ράθυμα προς το μέρος της)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Έτσι περπάταγες και μπροστά της;
ΒΑΛ: Πώς δηλαδή;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Με  υφάκι  και  πόζα.  (Την  κοιτάζει  επίμονα,  καλοπροαίρετα  αλλά  χωρίς  να

καταλαβαίνει) Και στεκόσουνα έτσι; Τόσο κοντά της; Και σ’ αυτή τη στάση;
ΒΑΛ: Ποιά στάση;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ό,τι κάνεις, έχει μια πρόκληση!
ΒΑΛ: Πρόκληση για τι πράγμα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Για όλα αυτά που μου είπες ότι τέρμα, τα ‘κοψες! Για όλα! Ξέρεις για ποια σου λέω

διάολε! Γιατί νομίζεις ότι σ’ έβαλα να φοράς αυτά τα σκούρα ρούχα εδώ μέσα;
ΒΑΛ: (Λυπημένος) Α, κατάλαβα...
(Αναστενάζει και βγάζει το σκούρο σακάκι του)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι κάνεις εκεί;
ΒΑΛ: Σου δίνω πίσω τα σκούρα ρούχα σου. Ορίστε το σακάκι. Το παντελόνι πάω να το

βγάλω και να στο δώσω.
(Της δίνει το σακάκι και προχωρεί προς την εσοχή που χρησιμεύει ως δοκιμαστήριο)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Βαλ!  Συγγνώμη!  Περίμενε!  Είχα  πάλι  αυτές  τις  αϋπνίες  χτες  το  βράδυ...  Είπα,

συγγνώμη! Κουφός είσαι;

Tennessee Williams «Ο Ορφέας στον Άδη» Σελίδα 21



(Μπαίνει  μέσα  στην  εσοχή  και  βγαίνει  αμέσως  κρατώντας  την  κιθάρα  του  Βαλ.  Αυτός  την
ακολουθεί)
ΒΑΛ: Όχι  πλάκες  με  την  κιθάρα  μου  Πριγκηπέσα!  Προσπάθησα  να  είμαι  όσο  καλός

μπορώ κι εσύ όλα στραβά μου τα βρίσκεις.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σου είπα, συγγνώμη. Τι θες δηλαδή, να γονατίσω και να σου φιλήσω τα πόδια;
ΒΑΛ: Δώσ’ μου την κιθάρα μου!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν  είπα  ότι  τα  πας  άσχημα.  Μια  χαρά  τα  πας.  Αλήθεια!  Είμαι  πολύ

ευχαριστημένη.
ΒΑΛ: Δεν το δείχνεις.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τα νεύρα μου είναι κουρέλια. (Δίνει το χέρι της) Έλα! Ό,τι έγινε, έγινε.
ΒΑΛ: Δεν με απολύεις δηλαδή; Δεν θες να φύγω;
(Δίνουν τα χέρια σαν άντρες. Η Πριγκηπέσα του δίνει την κιθάρα. Σιωπή ανάμεσά τους)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωριζόμαστε από παλιά. Τώρα... τώρα μαθαίνουμε ο ένας

τον άλλο.
ΒΑΛ: Ναι... Σαν τα ζώα που μυρίζουνε το ένα τ’ άλλο...
(Η παρομοίωση της φέρνει αμηχανία. Ο Βαλ προχωρεί, σκύβει και ακουμπάει την κιθάρα του στη
μέσα πλευρά του πάγκου)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ε, όχι ακριβώς έτσι, αλλά...
ΒΑΛ: Είπες πως δεν γνωριζόμαστε. Αλήθεια, πώς γνωρίζονται οι άνθρωποι; Στην αρχή

πίστευα πως γνωρίζονται με την αφή.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Με τι;
ΒΑΛ: Με την αφή. Αγγίζοντας ο ένας τον άλλο.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Α, εννοείς με την αφή! Πιάνοντας ο ένας τον άλλο!
ΒΑΛ: Μετά, όμως, κατάλαβα ότι αυτό τους απομακρύνει, τους αποξενώνει πιο πολύ...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τότε λοιπόν, πώς γνωρίζονται οι άνθρωποι;
ΒΑΛ: (Κάθεται  πάνω  στον πάγκο) Εγώ πιστεύω πως ποτέ  κανένας δεν  γνωρίζει  καλά

κανέναν!  Είμαστε  όλοι  καταδικασμένοι  να  ζούμε  πάντα  στην  απομόνωση!
Κλεισμένοι  στη  μοναξιά  του  ίδιου  μας  του  πετσιού!  Αυτή  είναι  η  αλήθεια  και
πρέπει να την παραδεχτούμε! Είμαστε καταδικασμένοι σε ισόβια απομόνωση μέσα
στα μοναχικά τομάρια μας, για όσο καιρό ζήσουμε πάνω σ’ αυτή τη γη!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Σηκώνεται και πηγαίνει προς το μέρος του) Με συγχωρείς αλλά δε συμφωνώ μαζί
σου! Όχι πως είμαι κανένας αισιόδοξος τύπος, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που
είπες. Είναι πολύ θλιβερό.

(Μιλάνε με τη γλυκιά σοβαρότητα δύο παιδιών. Το κατάστημα είναι μισοσκότεινο. Η Πριγκηπέσα
κάθεται σε μια καρέκλα δίπλα στον πάγκο)
ΒΑΛ: Άκου.  Εγώ  μεγάλωσα στους  βάλτους  πέρα  από  τη  λίμνη.  Κάποτε  οι  δικοί  μου

σκόρπισαν εδώ κι εκεί, σαν τα φτερά στον άνεμο κι εγώ απόμεινα μόνος εκεί στους
βάλτους να ζω παράνομα και να κρύβομαι! Άκου, όμως. Όλο εκείνο το διάστημα,
Όμως όλα εκείνα τα χρόνια της μοναξιάς, ένιωθα σαν... σαν να περίμενα κάτι!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι;
ΒΑΛ: Τι περιμένει πάντα κάποιος;  Να συμβεί κάτι! Να συμβεί κάτι που να του δώσει

νόημα στη ζωή. Δεν μπορώ να θυμηθώ πια πώς ήταν εκείνο το συναίσθημα, όμως
σίγουρα κάτι περίμενα, όπως όταν κάνεις μια ερώτηση και περιμένεις απάντηση,
αλλά έχεις κάνει λάθος ερώτηση ή έχεις ρωτήσει λάθος άτομο κι η απάντηση δεν
έρχεται. Όμως, σταματάνε όλα επειδή δεν παίρνεις απάντηση; Όχι! Συνεχίζονται
σαν να σου έχει  δοθεί  η  απάντηση!  Περνάν οι μέρες,  περνάν οι  νύχτες και  συ
περιμένεις κάποιον να σου απαντήσει, αλλά και συνεχίζεις σαν να έχεις πάρει την
απάντηση. Και κάποτε... Κάποτε...
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ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κάποτε, τι;
ΒΑΛ: Αρπάζεσαι από κάποια ψεύτικη απάντηση.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και ποια είν’ αυτή;
ΒΑΛ: Ξέρεις πολύ καλά.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ο έρωτας;
ΒΑΛ: (Ακουμπάει το χέρι του στον ώμο της) Ακριβώς! Η πιο ψεύτικη απάντηση. Έτσι την

έχουμε  πατήσει  πολλοί,  κι  εγώ  κι  εσύ  κι  άλλοι  ανόητοι.  Αλήθεια  σου  λέω,
Πριγκηπέσα, πίστεψέ με. (Η Πριγκηπέσα κοιτάζει σκεφτική τον Βαλ που σηκώνεται
από  τον  πάγκο,  κάθεται  σε  ένα  σκαμνί  δίπλα  και  συνεχίζει) Τότε  που  ήμουν
δεκατεσσάρων χρονών στους βάλτους, συνάντησα ένα κορίτσι. Εκείνη την ημέρα
είχα ένα προαίσθημα πως, αν προχωρούσα με τη βάρκα, θα έπεφτα πάνω σ’ αυτό
που περίμενα τόσον καιρό!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κι αυτή ήταν η απάντηση; Το κορίτσι που συνάντησες στο βάλτο;
ΒΑΛ: Μ’ έκανε να πιστέψω ότι αυτή ήταν.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και πώς σ’ έκανε να το πιστέψεις;
ΒΑΛ: Ξεπετάχτηκε από την καλύβα της ολόγυμνη, όπως ήμουνα κι εγώ στη βάρκα μου!

Κοντοστάθηκε  λίγο  μέσα  στη  λιακάδα  που  φλόγιζε  τα  πάντα  γύρω  της.  Έχεις
προσέξει πόσο λευκό είναι το μέσα της αχιβάδας; Λευκό σαν φίλντισι! Έτσι ήταν
και το γυμνό της δέρμα! Αχ, Θεέ μου, θυμάμαι πως από τα βούρλα ξεπετάχτηκε
ένα πουλί, και τα φτερά του τη σκιάσανε για μια στιγμή, και μετά το πουλί έβγαλε
μία και μόνη ψηλή και πεντακάθαρη νότα, και το κορίτσι, σαν να το περίμενε, σαν
να  ‘τανε  αυτό  το  σύνθημα  να  με  μαγέψει,  κοίταξε  προς  το  μέρος  μου,  μου
χαμογέλασε και μπήκε στην καλύβα της...

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κι εσύ την ακολούθησες;
ΒΑΛ: Ναι, την ακολούθησα. Γιατί στην αρχή νόμισα πως μου έδωσε την απάντηση που

περίμενα. Όμως, αργότερα δεν ήμουν σίγουρος, κι από τη στιγμή που άρχισα να
μην είμαι σίγουρος για την απάντηση, κατάλαβα πως κι η ερώτηση δεν ήταν πια
ξεκάθαρη μέσα μου, και...

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και; Τί;
ΒΑΛ: Στα δεκαπέντε μου άφησα τους βάλτους. Όταν πέθανε ο σκύλος μου, πούλησα τη

βάρκα  και  το  όπλο.  Πήγα  στη  Νέα  Ορλεάνη  φορώντας  αυτό  το  σακάκι  από
φιδοτόμαρο. Και δεν άργησα πολύ να μπω στο νόημα.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ποιο νόημα;
ΒΑΛ: Στο  νόημα!  Να  καταλάβω  πως  έχω  και  κάτι  άλλο  να  πουλήσω,  εκτός  από  τα

τομάρια των φιδιών και των θηρίων που έπιανα στους βάλτους. Τότε κατάλαβα
πως αυτή είναι η απάντηση. Η διαφθορά!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση!
ΒΑΛ: Αν δεν είναι αυτή, πες μου ποια είναι!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν ξέρω. Πάντως,  ξέρω πως δεν είναι η διαφθορά. Γι’  αυτό είμαι σίγουρη. Αν

πίστευα πως η διαφθορά είναι η απάντηση, θα άρπαζα το περίστροφο του Τζέημπ
ή τις μορφίνες του και...

(Μια γυναίκα ορμάει στο κατάστημα)
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τηλέφωνο, που έχετε το τηλέφωνο;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Να,  εκεί.  (Η  Γυναίκα πηγαίνει  στο  τηλέφωνο,  βάζει  ένα κέρμα στη  συσκευή.  Η

Πριγκηπέσα πηγαίνει προς το ζαχαροπλαστείο. Στον Βαλ) Φέρε μου μια κόκα-κόλα
από το ψυγείο.

(Ο Βαλ διασχίζει το κατάστημα και βγαίνει από δεξιά. Σε όλη τη διάρκεια της έντονης δράσης των
γυναικών,  η  Πριγκηπέσα  και  ο  Βαλ  δείχνουν  απορροφημένοι,  σαν  να  σκέφτονται  την
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προηγούμενη κουβέντα τους. Εδώ κι ένα-δύο λεπτά, ακούγονται επανειλημμένα κορναρίσματα
αυτοκινήτου σε μικρή απόσταση)
ΓΥΝΑΙΚΑ: (Στο τηλέφωνο) Την οικία Κατρήρ! Δώστε μου την οικία Κατρήρ! Ή τον Ντέηβιντ

Κατρήρ ή τη γυναίκα του, όποιον βρείτε στο τηλέφωνο!
(Η Μπιούλα ορμάει μέσα, στο κατάστημα από τον δρόμο)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Πριγκηπέσα, Πριγκηπέσα! Πού είσαι, Πριγκηπέσα; Η Κάρολ Κατρήρ γύρι...
ΓΥΝΑΙΚΑ: Πιο σιγά! Τον αδελφό της έχω πάρει.  (Η Πριγκηπέσα κάθεται σε ένα τραπέζι του

ζαχαροπλαστείου. Η Γυναίκα μιλάει στο τηλέφωνο) Με ποιον μιλάω; Α, ωραία! Σας
παίρνω για την αδελφή σας, την Κάρολ. Σας παίρνω γιατί έχει κάτσει έξω από το
βενζινάδικό μας και κορνάρει συνέχεια. Έχει αναστατώσει τη γειτονιά και κορνάρει
γιατί ο άντρας μου είπε στα παιδιά να μην της βάλουνε βενζίνα κι αυτή κορνάρει,
κορνάρει συνέχεια κι έχει μαζευτεί κόσμος γύρω από το μαγαζί,  γιατί κορνάρει,
κύριε Κατρήρ, που εγώ νόμιζα ότι εσείς και ο πατέρας σας είχατε πει ότι θα τη
διώξετε απ’ την περιοχή μας κι ότι δεν θα ξαναπατήσει, γιατί αυτό καταλάβαμε
όλοι.

(Κορναρίσματα)
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Ακούει με ενδιαφέρον το τηλεφώνημα και επικροτεί) Μπράβο! Μπράβο! Πες του

πως αν...
(Μπαίνει η Ντόλυ)
ΝΤΟΛΥ: Βγήκε απ’ τ’ αυτοκίνητό της και...
ΜΠΙΟΥΛΑ: Σσσσς!
ΓΥΝΑΙΚΑ: Εγώ θέλω να ξέρετε ότι γύρισε κι άρχισε πάλι τις φασαρίες κι ο άντρας μου είναι

στο  βενζινάδικο  και  τηλεφωνεί  στην  Αστυνομια  να  έρθει  ο  σερίφης.  (Η  Ντόλυ
βγαίνει έξω να δει τι γίνεται) Και όταν έρθει η Αστυνομία θα την πιάσει και μην
πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα κύριε Κατρήρ.

(Κορναρίσματα)
ΝΤΟΛΥ: (Επιστρέφει) Έτσι μπράβο! Έτσι μπράβο!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Πού είναι; Πού πήγε τώρα;
ΓΥΝΑΙΚΑ: Καλά θα κάνετε να έρθετε αμέσως! Ναι, εντάξει, σας καταλαβαίνω κι εσάς και τον

πατέρα σας και την κυρία σας, αλλά η Κάρολ δεν μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει, που
ζήτησε βενζίνα και της αρνηθήκαμε, γιατί δεν είναι... Εμπρός; Εμπρός;

(Ταρακουνάει το ακουστικό του τηλεφώνου)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Τι θα κάνει; Θα έρθει να τη μαζέψει;
ΝΤΟΛΥ: Πάρε  τηλέφωνο  τον  σερίφη!  (Η  Μπιούλα  βγαίνει  έξω.  Ο  Βαλ  έρχεται  με  ένα

μπουκάλι κόκα-κόλα, το δίνει στην Πριγκηπέσα. Η Ντόλυ προχωρεί προς την έξοδο)
Τι γίνεται έξω;

ΜΠΙΟΥΛΑ: (Απέξω) Κοίτα, κοίτα! Τη βγάζουν με το ζόρι από το βενζινάδικο!
(Μέσα στην έντασή τους έχουν ξεχάσει την Πριγκηπέσα. Το πηγαινέλα συνεχίζεται.  Η Γυναίκα
βγαίνει τρέχοντας από το κατάστημα)
ΝΤΟΛΥ: Πού πήγε η Κάρολ;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Μόλις μπήκε στο φαρμακείο. (Η Ντόλυ τρέχει στο τηλέφωνο. Η Μπιούλα πηγαίνει

προς την Πριγκηπέσα) Πριγκηπέσα, αν έρθει αυτή εδώ μέσα, θα τη διώξεις! Δώσ’
μου το λόγο σου!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όχι!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Τι; Θα την εξυπηρετήσεις;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Εξυπηρετώ κάθε πελάτη που μπαίνει στο μαγαζί μου.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Μα αυτή δεν είναι σαν τους άλλους!
ΝΤΟΛΥ: Σσσσσς! Μιλάω στο τηλέφωνο!
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ΜΠΙΟΥΛΑ: Που πήρες;
ΝΤΟΛΥ: Στο φαρμακείο.  Να πω στον κύριο  Ντουμπίνσκυ να μην την εξυπηρετήσει.  (Στο

τηλέφωνο) Το  φαρμακείο  παρακαλώ!  (Χτυπάει  στο  πάτωμα  το  πόδι  της
εκνευρισμένη) Το φαρ-μα-κεί-ο! Απ’ την ταραχή μου μπερδεύτηκα! (Η Πριγκηπέσα
δίνει  το  μπουκάλι  στον  Βαλ.  Η  Μπιούλα  είναι  στο  παράθυρο) Το  φαρμακείο
βουίζει. Αυτή είναι ακόμα μέσα;

ΜΠΙΟΥΛΑ: Ναι! Δεν την είδα να βγαίνει.
ΝΤΟΛΥ: Μπορεί ο φαρμακοποιός να μην την εξυπηρετεί κι αυτή...
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ποιος; Ο Ντουμπίνσκυ; Αυτός και μαϊμού κοκκινόκωλη να μπει στο μαγαζί και να

του ρίξει στον πάγκο λεφτά, θα της δώσει ό,τι θέλει!
ΝΤΟΛΥ: Εγώ ξέρω ότι την τελευταία φορά που ήταν εδώ η Κάρολ και μπήκε στο μπαρ του

Λέοναρντ να πιει ένα ποτό, ο μπάρμαν την άφησε μισή ώρα στην μπάρα και ούτε
την πλησίασε!

ΜΠΙΟΥΛΑ: Άλλο αυτό. Ο Λέοναρντ  είναι  γέννημα-θρέμμα Αμερικάνος.  Ξέρει  τι  κάνει,  γιατί
αγαπάει τον τόπο του. Ο Ντουμπίνσκυ είναι σκατο-Πολωνός!  (Η Ντόλυ πηγαίνει
προς τον πάγκο) Σε μικρά μέρη σαν τα δικά μας, άμα οι πιο πολλοί δεν θέλουμε
κάποιον, συμφωνούμε και τον διώχνουμε. Αλλά, τώρα, ορίστε, κάτι ο Πολωνός,
κάτι η Πριγκηπέσα που είπε ότι θα τη σερβίρει άμα έρθει...

ΝΤΟΛΥ: Αδύνατο! Δεν θα το κάνει αυτό η Πριγκηπέσα.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ρώτα τη και θα δεις!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Σηκώνεται, στρέφει προς τις γυναίκες και τους φωνάζει) Ε όχι δα! Δεν θα διώξω

εγώ πελάτη γιατί δεν τον γουστάρετε εσείς! Να πω και τ’ άλλο; Εμένα μου αρέσει
που αυτό το ατίθασο κορίτσι ταράζει κάθε τόσο τον αδελφό της!

(Μετά από αυτό το ξέσπασμα πηγαίνει πίσω από τον πάγκο)
ΝΤΟΛΥ: (Στο  τηλέφωνο) Σσσσσς!  Κύριε  Ντουμπίνσκυ!  Ντόλυ  Χάμμα  στο  τηλέφωνο.  Η

γυναίκα  του  Ντογκ.  (Η  Κάρολ  μπαίνει  αθόρυβα  από  την  εξώπορτα) Κύριε
Ντουμπίνσκυ,  θέλω να  σας  ρωτήσω,  μήπως είναι  στο φαρμακείο  σας  η  Κάρολ
Κατρήρ;

ΜΠΙΟΥΛΑ: (Έχει δει την Κάρολ. Προειδοποιητικά) Ντόλυ!
ΚΑΡΟΛ: Όχι, δεν είναι.
ΝΤΟΛΥ: (Στο τηλέφωνο) Τι;
ΚΑΡΟΛ: Εδώ είναι.
(Η Μπιούλα αποτραβιέται στο ζαχαροπλαστείο. Η Κάρολ προχωρεί προς το μέρος του Βαλ)
ΝΤΟΛΥ: Ω! Μην ενοχλείστε, Συγνώμη κύριε Ντουμπίνσκυ, εγώ...
(Κλείνει  το τηλέφωνο και  πηγαίνει  στην εξώπορτα.  Σιγή.  Όλοι  κοιτάζουν  την Κάρολ.  Η  Κάρολ
οδηγούσε όλη νύχτα με ανοιχτό αυτοκίνητο. Τα μαλλιά της είναι ανακατωμένα από τον αέρα, το
πρόσωπό  της  ξαναμμένο  και  τα  μάτια  της  λάμπουν  από  πυρετό.  Συμπεριφέρεται  σαν
περικυκλωμένο αγρίμι. Είναι απελπισμένη αλλά άφοβη)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Διακόπτοντας τη σιγή. Ήρεμα) Γεια σου Κάρολ.
ΚΑΡΟΛ: Γεια σου Πριγκηπέσα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Αποφασιστική όσο και εγκάρδια) Νόμιζα πως ήσουνα στη Νέα Ορλεάνη.
ΚΑΡΟΛ: Ήμουν. Χτες το βράδυ.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Γρήγορα ήρθες.
ΚΑΡΟΛ: Οδηγούσα όλη νύχτα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μ’ αυτή την καταιγίδα;
ΚΑΡΟΛ: Ο αέρας μου πήρε την κουκούλα του αμαξιού, αλλά δεν σταμάτησα.
(Κοιτάζει επίμονα τον Βαλ. Το ίδιο επίμονα και αυτός την αγνοεί.)
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ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Αρχίζει να εκδηλώνει την ανυπομονησία της) Έγινε τίποτα στο σπίτι; Είναι κανένας
άρρωστος;

ΚΑΡΟΛ: (Αφηρημένα) Όχι,  όχι,  απ’ όσο ξέρω. Και  να ήτανε,  δεν θα το μάθαινα,  αφού...
Μπορώ να καθίσω;

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μα, βέβαια.
ΚΑΡΟΛ: (Προχωρεί και κάθεται σε καρέκλα δίπλα στον πάγκο) ...Αφού με πληρώνουν για να

μένω μακριά τους...  Πού να το μάθαινα...  (Σιωπή.  Ο Βαλ  περνάει  σκόπιμα από
μπροστά  της  και  πηγαίνει  στην εσοχή) Μάλλον έχω πυρετό.  Μπορεί  ν’  άρπαξα
καμιά πνευμονία... Όλα μού φαίνονται τόσο μακρινά...

(Σιωπή και πάλι. Ακούγονται μόνο οι συριστοί ήχοι της Μπιούλα και της Ντόλυ στο βάθος του
καταστήματος)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Με κάποια δόση εκνευρισμού) Θέλεις κάτι;
ΚΑΡΟΛ: Όλα μου φαίνονται μίλια μακριά...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κάρολ, θέλεις κάτι από ‘δω;
ΚΑΡΟΛ: Συγγνώμη. Ναι...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Θέλεις. Τι θέλεις;
ΚΑΡΟΛ: Δεν πειράζει. Θα περιμένω.
(Ο Βαλ βγαίνει από την εσοχή με το μπλε σακάκι του)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Θα περιμένεις; Τι θα περιμένεις; Δεν θα περιμένεις τίποτα! Θα μου πεις τι θέλεις κι

αν το έχω στο μαγαζί, θα σου το δώσω!
(Χτυπάει το τηλέφωνο)
ΚΑΡΟΛ: (Αόριστα) Όχι... Ευχαριστώ...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Στον Βαλ) Πιάσε το τηλέφωνο.
(Η Ντόλυ σκύβει στην Μπιούλα και της ψιθυρίζει σφυριχτά κάτι που δεν ακούγεται)
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Σηκώνεται) Θέλω να δω αν θα το κάνει ή όχι.
ΝΤΟΛΥ: Είπε ότι θα το κάνει!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Εγώ θα περιμένω να το δω!
ΒΑΛ: (Στο τηλέφωνο) Μάλιστα κύριε, εδώ είναι... Θα της το πω. (Κλείνει το τηλέφωνο και

μιλάει στην Πριγκηπέσα) Ο αδελφός της άκουσε ότι είναι εδώ κι έρχεται να την
πάρει.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ο Ντέηβιντ Κατρήρ δεν θα πατήσει στο μαγαζί μου!
ΝΤΟΛΥ: Ω!
ΜΠΙΟΥΛΑ: Ο Ντέηβιντ Κατρήρ ήταν παλιά γκόμενός της!
ΝΤΟΛΥ: Ναι, μου το ‘χεις πει.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Στρέφει  απότομα  προς  τις  δύο) Μπιούλα!  Ντόλυ!  Τι  κράζετε  εκεί  πίσω  σαν

κάργιες; Γιατί δεν πάτε στην καφετέρια να πιείτε τον καφέ σας και να θάψετε τον
κόσμο με την ησυχία σας;

ΜΠΙΟΥΛΑ: (Στην Ντόλυ) Μου φαίνεται πως είμαστε ανεπιθύμητες.
ΝΤΟΛΥ: Ε, τότε, να φύγουμε και να μην ξαναπατήσουμε εδώ.
(Βγαίνουν και χτυπάνε δυνατά πίσω τους την εξώπορτα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Μετά από παύση) Γιατί ήρθες;
ΚΑΡΟΛ: Να δώσω ένα μήνυμα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σ’ εμένα;
ΚΑΡΟΛ: Όχι!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σε ποιον; (Η Κάρολ κοιτάζει για μια στιγμή πολύ σοβαρά την Πριγκηπέσα και μετά

στρέφει και κοιτάζει τον Βαλ) Σ’ αυτόν; (Η Κάρολ κουνάει καταφατικά το κεφάλι) Ε,
ωραία, δώσ’ το του, εμπρός, δώσ’ το του!

ΚΑΡΟΛ: Είναι προσωπικό. Μπορώ να του μιλήσω ιδιαιτέρως;
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(Η Πριγκηπέσα παίρνει ένα σάλι από την κρεμάστρα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Για τ’ όνομα του Θεού! Η φυτεία Το σπίτι του αδελφού σου είν’ εδώ δίπλα. Δεν θα

κάνει  παραπάνω  από  δέκα  λεπτά  με  τη  γαλάζια  Κάντιλλακ  που  του  χάρισε  η
πλούσια γυναίκα του.  Ήδη έρχεται προς τα ‘δω. Αλλά εγώ δεν θα τον αφήσω να
μπει! Δεν θέλω ν’ αγγίξει ούτε το πόμολο του μαγαζιού μου! Ξέρω το μήνυμά σου!
Κι ο νεαρός το ξέρει το μήνυμά σου! Σιγά το προσωπικό! Ένα έχω να σου πω. Τον
Βαλ  τον  έχω  στο  μαγαζί  μου,  αλλά  δεν  είναι  για  πούλημα.  Λοιπόν,  εγώ  θα
περιμένω έξω, να δω την Κάντιλλακ. Όταν τη δω, θ’ ανοίξω την πόρτα και θα σου
φωνάξω κι  όταν σου φωνάξω, θέλω να φύγεις  σφαίρα από ‘δω μέσα! Σφαίρα!
Κατάλαβες;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Η σκηνή είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό διορθώνεται, άμα παιχτεί με
νευρώδη ρυθμό. Άλλωστε, ίσως χρησιμεύει για να γίνει αισθητή η διαφορά μεταξύ της σκηνής
Πριγκηπέσας-Βαλ και της σκηνής συνόλου που ακολουθεί.
(Η Πριγκηπέσα κλείνει δυνατά πίσω της την εξώπορτα. Η συμπεριφορά του Βαλ είναι εσκεμμένα
αδιάφορη, αλλά όχι εχθρική.  Υπάρχει αγνότητα σ’ αυτήν.  Είναι  η άρνησή του να συμμεριστεί
προβλήματα  που  δεν  είναι  δικά  του.  Κρατάει  την  κιθάρα  του με  ιδιαίτερη  τρυφερότητα  και
χτυπάει  απαλά μια  χορδή.  Η Κάρολ τον κοιτάζει.  Ο Βαλ  σφυρίζει  μια νότα και  κουρδίζει  την
κιθάρα του πάνω σ’ αυτήν, χωρίς να κοιτάζει την κοπέλα. Επειδή η σκηνή αυτή προηγείται του
συγκινητικού διαλόγου ανάμεσα στην Πριγκηπέσα και στον Ντέηβιντ, θα πρέπει να κουρδιστεί σε
χαμηλότερο τόνο από αυτόν που είναι γραμμένη. Είναι σημαντικό να φανεί ότι ο Βαλ δεν φέρεται
σκληρά στην Κάρολ. Η συμπεριφορά τους ας είναι σαν δύο μοναχικών παιδιών)
ΒΑΛ: (Μαλακά  και  απόμακρα) Είπες  στην αφεντικίνα  μου πως έχεις  ένα  μήνυμα για

μένα. Λοιπόν δεσποινίς; Έχεις μήνυμα για μένα;
ΚΑΡΟΛ: (Σηκώνεται, κάνει μερικά διστακτικά βήματα προς το μέρος του. Ο Βαλ σφυρίζει και

κουρδίζει την κιθάρα) Έριξες στάχτη στο καινούργιο σου σακάκι.
ΒΑΛ: Αυτό είναι το μήνυμα;
ΚΑΡΟΛ: (Κάνει μερικά βήματα πέρα) Όχι! Όχι! Αυτό ήταν η πρόφαση για να σ’ αγγίξω. Το

μήνυμα είναι...
ΒΑΛ: Τι;
ΚΑΡΟΛ: Υπάρχει  κάτι  που  θα  ήθελα  να  το  κρατήσω  στα  χέρια  μου  τόσο  τρυφερά όσο

κρατάς  εσύ  την  κιθάρα  σου!  Ναι!  Έτσι  θα  ήθελα  να  το  κρατήσω!  Με  τόση
προστατευτικότητα!  Εσένα  θα  ήθελα  να  κρατήσω  έτσι!  Με  τόση
προστατευτικότητα! (Ο Βαλ έχει ακουμπήσει το λυγισμένο πόδι του στο σκαμνί του
ταμείου για να στηρίξει την κιθάρα του. Η Κάρολ του αγγίζει τρυφερά το γόνατο)
Γιατί εσύ μου χάρισες το φεγγάρι!

ΒΑΛ: Ποιον προσπαθείς να ξεγελάσεις Κάρολ εκτός από τον εαυτό σου; Εσύ δεν αντέχεις
ούτε καν το βάρος ενός αντρικού κορμιού απάνω σου. (Της πιάνει τον καρπό του
χεριού και ανασηκώνει λίγο το μανίκι της) Ορίστε! Τι είν’ αυτό εδώ; Χέρι ανθρώπου
με  κόκαλο;  Κλαράκι  είναι,  που  το  σπάω  με  τα  δυο  μου  δάχτυλα!  (Ευγενικά,
απονήρευτα, ανοίγει τον γιακά της καπαρντίνας της και  γυμνώνει τον λαιμό και
τους ώμους της. Με το δάχτυλό του ακολουθεί την πορεία μιας φλέβας της) Κορίτσι
μου, είσαι διάφανο. Μπορώ να ξεχωρίσω τις φλέβες σου. Το βάρος ενός άντρα
πάνω σου θα σε τσάκιζε σαν ξερόκλαδο!

ΚΑΡΟΛ: (Τον  κοιτάζει  και  δείχνει  κατάπληκτη  από  την  ορθότητα  της  σκέψης  του) Με
εντυπωσιάζεις! Το κατάλαβες! Η ερωτική πράξη είναι για μένα σχεδόν αφόρητα
οδυνηρή, αλλά την αντέχω, για να μην είμαι μόνη μου έστω και για λίγες στιγμές.
Ναι! Αξίζει και τον πόνο και τον κίνδυνο! Λέω κίνδυνο γιατί, έτσι εύθραυστη που
είμαι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να γεννήσω.
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ΒΑΛ: Γι’ αυτό λοιπόν, πέτα μακριά πουλάκι, προτού σε τσακίσουν.
(Ξαναγυρίζει στην κιθάρα του)
ΚΑΡΟΛ: Γιατί μ’ αντιπαθείς;
ΒΑΛ: (Στρέφει, την κοιτάζει) Ποτέ μου δεν αντιπαθώ κανέναν, άμα δεν με πειράζει.
ΚΑΡΟΛ: Γιατί, σε πείραξα εγώ; Σε κάρφωσα όταν σε είδα να φοράς το ρολόι του ξαδέλφου

μου;
ΒΑΛ: (Αρχίζει να βγάζει το ρολόι)  Δεν με πιστεύεις ό,τι και να σου λέω. Είμαι τριάντα

χρόνων κι αποφάσισα να τελειώσω πια με τις παρέες που κάνεις εσύ και τα στέκια
που πας, τα κλαμπ και τα μπαρ κι όλα τα ξενυχτάδικα! Τέρμα! (Της δίνει το ρολόι)
Να, πάρ’ το! Ρόλεξ δεν είναι;  Απ’ αυτά που έχουν χρονόμετρο και σου λέει ώρα,
μέρα, βδομάδα, μήνα και φάση της σελήνης. Ποτέ δεν είχα ξανακλέψει. Τη μέρα
που το έκλεψα, κατάλαβα πως ήταν πια καιρός να παρατήσω εκείνη τη ζωή. Να!
Πάρ’ το και δώσ’ το στον Μπέρτι. (Της πιάνει το χέρι και προσπαθεί να της χώσει το
ρολόι στη χούφτα. Παλεύουν λίγο, γιατί  δεν μπορεί να της ανοίξει τη γροθιά. Η
Κάρολ κλαίει και τον κοιτάζει κατάματα αγριεμένη. Ο Βαλ ξεφυσάει και πετάει το
ρολόι στο πάτωμα) Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα για σένα κι όλους αυτούς που
έχεις μπλέξει!

ΚΑΡΟΛ: (Βγάζει την καπαρντίνα της και την πετάει μακριά) Δεν έχω μπλέξει με κανέναν! Μ’
εσένα ήθελα να μπλέξω...  Κινδυνεύεις εδώ Φιδοτόμαρε. Έβγαλες το σακάκι που
έλεγε «είμαι αγρίμι, είμαι μοναχικός» και φόρεσες τη στολή του καταδίκου! Χτες
βράδυ ξύπνησα και πάλι με τη σκέψη σου. Οδήγησα όλη νύχτα για να σου φέρω
αυτό το μήνυμα, ότι κινδυνεύεις...  (Με τρεμάμενο χέρι καλύπτει τα χείλη της) Το
μήνυμα που ήρθα να σου φέρω είναι ότι κινδυνεύεις! Είχα την ελπίδα ότι θα με
άκουγες και θα ερχόσουν μαζί μου προτού είναι πολύ αργά.

(Η εξώπορτα ανοίγει διάπλατα και η Πριγκηπέσα ορμάει μέσα φωνάζοντας)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Έρχεται ο αδελφός σου! Τράβα έξω αμέσως, γιατί εδώ μέσα δεν μπαίνει! (Η Κάρολ

αρπάζει την καπαρντίνα της και τρέχει στο ζαχαροπλαστείο κλαίγοντας με λυγμούς.
Ο Βαλ  προχωρεί  προς  την  εξώπορτα) Κλείδωσε!  Μην τον αφησεις  να μπει  στο
μαγαζί μου!

(Η Κάρολ καταρρέει σε ένα τραπέζι του ζαχαροπλαστείου και συνεχίζει να κλαίει. Η Πριγκηπέσα
τρέχει  στη σκάλα και  φτάνει  στο πλατύσκαλο,  τη  στιγμή που ο  Ντέηβιντ Κατρήρ μπαίνει  στο
κατάστημα)
ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Κάρολ;
ΒΑΛ: Εκεί μέσα είναι.
(Κάνει νεύμα με το κεφάλι προς το σκοτεινό ζαχαροπλαστείο, όπου έχει καταφύγει η κοπέλα)
ΝΤΕΗΒΙΝΤ: (Προχωρώντας προς το ζαχαροπλαστείο) Κάρολ! (Η Κάρολ σηκώνεται και προχωρεί

λίγα βήματα προς το φωτισμένο μέρος της σκηνής) Δεν κράτησες τη συμφωνία μας.
(Η Κάρολ κουνάει το κεφάλι κοιτάζοντας τον Βαλ. Ο Ντέηβιντ συνεχίζει  σκληρά)
Εντάξει. Θα σε πάω εγώ πίσω. Που είναι το παλτό σου; (Η Κάρολ μουρμουρίζει κάτι
ακατάληπτο, κοιτάζοντας τον Βαλ. Ο Ντέηβιντ στρέφεται προς αυτόν) Πού είναι το
παλτό της; Πού είναι το παλτό της αδελφής μου;

(Ο Βαλ πηγαίνει και σηκώνει την καπαρντίνα που η Κάρολ είχε πετάξει στο πάτωμα. Τη δίνει στον
Ντέηβιντ. Αυτός τη ρίχνει βίαια πάνω στην πλάτη της αδελφής του και σπρώχνει την κοπέλα προς
την εξώπορτα. Ο Βαλ αποσύρεται προς τα δεξιά)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Επεμβαίνει. Σε πολύ έντονο ύφος) Περιμένετε!
(Ο Ντέηβιντ σηκώνει το βλέμμα στο κεφαλόσκαλο. Στέκεται εμβρόντητος καθώς η Πριγκηπέσα
κατεβαίνει τρέχοντας τη σκάλα)
ΝΤΕΗΒΙΝΤ: (Βραχνά, ήπια) Τι... τι κάνεις, Πριγκηπέσα;
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ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Στον Βαλ) Εσύ έξω!
ΝΤΕΗΒΙΝΤ: (Στην Κάρολ) Σε παρακαλώ, περίμενέ με στο αυτοκίνητο.
(Ανοίγει την εξώπορτα να βγει η αδελφή του. Η Κάρολ γυρίζει και του ρίχνει ένα βλέμμα γεμάτο
απόγνωση. Ο Βαλ προχωρεί γρήγορα και μπαίνει στο ζαχαροπλαστείο. Ακούγεται η εξώπορτα του
ζαχαροπλαστείου που κλείνει. Η Κάρολ κουνάει ελαφρά το κεφάλι, σαν να αντιδρά με θλίψη σε
κάποια οδυνηρή ερώτηση, και βγαίνει από το κατάστημα. Παύση)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σου είπα να μην ξαναπατήσεις εδώ μέσα!
ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Ήρθα να πάρω την αδελφή μου...
(Γυρίζει για να φύγει)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όχι, περίμενε!
ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Δεν θέλω να την αφήσω έξω μόνη της...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πρέπει να σου πω κάτι που δεν σου το είπα ποτέ.  (Πλησιάζοντας προς το μέρος

του. Ο Ντέηβιντ της γυρίζει την πλάτη και απομακρύνεται προς τα δεξιά) Εκείνο το
καλοκαίρι που με παράτησες... είχα το παιδί σου στα σπλάχνα μου.

ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Αυτό... Αυτό δεν το ήξερα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι. Ούτε το ήξερες, ούτε σου έγραψα λέξη. Τότε ήμουν περήφανη. Αλλά είχα το

παιδί  σου στα  σπλάχνα μου εκείνο  το  καλοκαίρι  που με  παράτησες,  εκείνο το
καλοκαίρι  που  κάψανε  ζωντανό  τον  πατέρα  μου  μέσα  στον  κήπο  του.  Κι  εσύ
έμεινες αμέτοχος, δεν πήρες θέση, μη σου πούνε ότι είχες σχέσεις με την κόρη του
ιταλού λαθρέμπορου και...  (Η λαχανιασμένη φωνή της τρέμει και κάνει μια άγρια
κίνηση  στην  προσπάθειά  της  να  μιλήσει) ...μετά  πήρες...  αυτή...  την
αριστοκράτισσα...  που  στήριξε  καλά...  το  σπίτι  σου  και...  σου  χάρισε
(λαχανιασμένη) ...αρχοντογεννημένα παιδιά...

ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Δεν... δεν το ήξερα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ε,  τώρα  το  ξέρεις!  Ξέρεις  ότι  είχα  στα  σπλάχνα  μου  το  παιδί  σου  εκείνο  το

καλοκαίρι που με παράτησες, αλλά έπρεπε να το ξεριζώσω από μέσα μου... Μαζί
ξεριζώθηκε κι η καρδιά μου!

ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Δεν... δεν το ήξερα...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μετά από αυτό, ήθελα να πεθάνω. Αλλά ο θάνατος δεν έρχεται όποτε τον θέλεις,

έρχεται πάντα όποτε δεν τον θέλεις! Κι αφού ο θάνατος δεν ερχόταν, έκανα αυτό
που  μου  απόμενε.  Έκανα  ό,τι  κι  εσύ.  Πουλήθηκα  κι  εγώ!  Εξαγοράστηκες  εσύ;
Εξαγοράστηκα κι εγώ! Εσύ φταις που κι οι δυο μας πουληθήκαμε σαν πουτάνες!

ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Δεν... δεν το ήξερα...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τέλος πάντων... Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Προχτές το βράδυ έτυχε να

περάσω από ‘κει, από τον κήπο του πατέρα μου δίπλα στη λίμνη. Τον θυμάσαι; Τον
θυμάσαι τον κήπο του πατέρα μου; (Ο Ντέηβιντ την κοιτάζει επίμονα. Αυτή στρέφει
αλλού το βλέμμα) Όχι; Ούτε καν σου έρχεται στο μυαλό;

ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Είναι το μόνο που μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό Πριγκηπέσα. Τίποτ’ άλλο...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Το οργανέτο του πατέρα μου; Τα τραγούδια που τραγουδάγαμε ο πατέρας μου κι

εγώ στον κήπο του;
ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Ναι, κι αυτό μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Come ingrate. Come le rose!  Και μετά εμείς του το σκάγαμε, κι εκείνος φώναζε,

«Πριγκηπέσα! Πριγκηπέσα!». (Στρέφει προς το μέρος του) Πώς να του απαντούσα
με δυο γλώσσες μέσα στο στόμα μου! (Παίρνει βαθιά, σφυριχτή ανάσα, τα μάτια
της ανοίγουν διάπλατα και το χέρι της πηγαίνει αυτόματα στο στόμα της, σαν να
ξεστόμισε κάτι που της ήταν αφόρητο. Ο Ντέηβιντ στρέφει αλλού το κεφάλι. Από
πάνω, ο Τζέημπ αρχίζει να χτυπάει επίμονα. Η Πριγκηπέσα πηγαίνει προς τη σκάλα,
σταματάει, στρέφει) Σου έχω πολλά μαζεμένα! Μην ξαναπατήσεις εδώ μέσα! Κι αν
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αυτή η ασύδοτη έρθει πάλι εδώ μέσα, στείλε κάποιον άλλο να τη μαζέψει! Μην
έρθεις εσύ...  Όχι εσύ! Γιατί αυτή τη μαχαιριά δεν θέλω να την ξανανιώσω.  (Έχει
σφίξει τα χέρια στο στήθος. Ανασαίνει με δυσκολία. Ο Ντέηβιντ κοιτάζει αλλού και
αρχίζει να κατευθύνεται προς την εξώπορτα. Η Πριγκηπέσα κάνει ένα βήμα προς το
μέρος του) Κι ούτε να με λυπάσαι! Δεν έχω ξεπέσει τόσο πολύ. Έστησα αυτό το
μαγαζί με πολλή φροντίδα και πάει πολύ καλά, κι έχω δίπλα το ζαχαροπλαστείο
που θα ξανανοίξει, γιατί τελειώνουμε την ανακαίνιση... Και θα το κάνω στέκι για
τους νέους, θα γίνει σαν...  (Ο Ντέηβιντ αγγίζει την εξώπορτα και στέκεται εκεί με
την πλάτη γυρισμένη προς την Πριγκηπέσα)... τον κήπο του πατέρα μου, εκείνες τις
νύχτες με τα ποτά...  Τότε που κι εσύ είχες δικό σου κάτι καλύτερο απ’ όλα όσα
απόκτησες μετά!

ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Πριγκηπέσα... Αυτό που λες είναι...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι;
ΝΤΕΗΒΙΝΤ: Είναι αλήθεια!
(Ανοίγει την εξώπορτα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Φύγε τώρα! Εγώ ένα θέλω να σου πω! Ότι η δικιά μου η ζωή δεν τελείωσε ακόμα.

(Ο  Ντέηβιντ  βγαίνει.  Ο  Τζέημπ  εξακολουθεί  να  χτυπάει.  Η  Πριγκηπέσα  μένει
ακίνητη σαν απολιθωμένη έως τη στιγμή που ο Βαλ ξαναμπαίνει στο κατάστημα. Η
Πριγκηπέσα  αργεί  να  συνειδητοποιήσει  την  παρουσία  του  και  μουρμουρίζει)
Ξεφτιλίστηκα!

ΒΑΛ: Ε;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ξεφτιλίστηκα!
(Αρχίζει να ανεβαίνει με προσπάθεια τα σκαλιά, καθώς ο φωτισμός μεταβάλλεται για να δείξει 
την αλλαγή σκηνής)
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ΣΚΗΝΗ 2
(Ηλιοβασίλεμα της ίδιας ημέρας. Ο ουρανός σαν να φλέγεται. Ο Βαλ είναι μόνος στο κατάστημα
και δείχνει σαν έτοιμος να φύγει. Μια μεγαλόσωμη γυναίκα ανοίγει την εξώπορτα και στέκεται
εκεί σαν αποχαυνωμένη. Είναι η Βη Τάλμποτ)
ΒΑΛ: (Την βλέπει) Καλησπέρα κυρία Τάλμποτ.
ΒΗ: Κάτι έπαθαν τα μάτια μου! Δεν βλέπω τίποτα!
ΒΑΛ: (Πηγαίνει προς το μέρος της) Να σας βοηθήσω εγώ. Ίσως επειδή οδηγούσατε με

τον ήλιο κόντρα στα μάτια σας. (Την πηγαίνει στην καρέκλα) Ορίστε. Καθίστε εδώ.
ΒΗ: Σ’ ευχαριστώ! Σ’ ευχαριστώ πολύ!
ΒΑΛ: Έχω να σας δω από κείνο το βράδυ που με φέρατε εδώ.
ΒΗ: Ήρθε να σε δει ο εφημέριός μας; Ο αιδεσιμότατος Τούκερ; Μου έδωσε το λόγο του

ότι θα ’ρχόταν οπωσδήποτε, γιατί του είπα ότι είσαι καινούργιος εδώ κι ακόμα δεν
ανήκεις σε καμιά εκκλησία. Θέλεις να έρθεις στη δική μας;

ΒΑΛ: Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας.
ΒΗ: Στην Εκκλησία της Αναστάσεως. Είναι Επισκοπική.
ΒΑΛ: Α, μάλιστα.
ΒΗ: Μου ξετυλίγεις αυτό τον πίνακα, σε παρακαλώ;
ΒΑΛ: Αμέσως.
(Σκίζει το περιτύλιγμα)
ΒΗ: Αυτό που βλέπεις  είναι  η Εκκλησία της  Αναστάσεως.  Έτσι  όπως την είδα με τη

φαντασία μου, φυσικά. Ο Τζέημπ και η Πριγκηπέσα δεν έχουνε ποτέ πατήσει σ’
εκκλησία. Σκέφτηκα να της τον δώσω να τον βάλουν στο δωμάτιο του Τζέημπ, έτσι
για να τον βλέπει...  Μπορεί ο δικός μου πίνακας να βοηθήσει τον καημένο τον
Τζέημπ να ξαναμπεί στο δρόμο του Θεού, έστω και τώρα που είναι στα τελευταία
του...

(Ο Βαλ ακουμπάει τον πίνακα στην καρέκλα, σκύβει και τον μελετάει σοβαρός για κάμποση ώρα.
Η Βη βήχει νευρικά, σηκώνεται, σκύβει, κοιτάζει τον πίνακα, μετά επιστρέφει αμήχανη στη θέση
της. Ο Βαλ στρέφει, της χαρίζει ένα ζεστό χαμόγελο και ξαναγυρίζει στον πίνακα)
ΒΑΛ: (Τελικά) Αυτό τι είναι;
ΒΗ: Το καμπαναριό.
ΒΑΛ: Και είναι κόκκινο το καμπαναριό;
ΒΗ: Όχι, αλλά...
ΒΑΛ: Τότε γιατί το κάνατε κόκκινο;
ΒΗ: Γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι...  (Γελάει νευρικά, με παιδιάστικο τρόπο, καθώς η

έξαψή της μεγαλώνει) ...έτσι το είδα, έτσι το ένιωσα! Εγώ ζωγραφίζω τα πράγματα
όπως  τα  νιώθω,  όχι  όπως  είναι  στην  πραγματικότητα.  Τα  φαινόμενα  απατούν.
Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται στα μάτια μας. Για να δεις την αληθινή όψη
των πραγμάτων, πρέπει να έχεις όραμα!

ΒΑΛ: Ναι... Σωστά... Όραμα! Για να δεις, πρέπει να έχεις όραμα...
(Σηκώνεται κουνώντας το κεφάλι του πολύ σοβαρός)
ΒΗ: Εγώ πάντα ζωγραφίζω το όραμά μου. Με λένε οραματίστρια.
ΒΑΛ: Α!
ΒΗ: (Ντροπαλά, αλλά με υπερηφάνεια) Αυτό είναι που θαυμάζουν στη δουλειά μου οι

κριτικοί των εφημερίδων στη Νέα Ορλεάνη και στο Μέμφις. Γράφουν ότι έχω έναν
πριμιτιβισμό που διαθέτουν μόνον οι οραματιστές. Έναν πίνακά μου τον πήρε το
μουσείο του Μέμφις και μου έχουν ζητήσει κι  άλλους.  Αλλά δεν ξέρω πότε θα
μπορέσω να φτιάξω κι άλλους, γιατί για να ζωγραφίσω εγώ περιμένω το όραμα.
Δεν γίνεται να ζωγραφίσω χωρίς όραμα! Όπως δεν γίνεται να ζήσω χωρίς όραμα!
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ΒΑΛ: Και σας έρχονται πάντα αυτά τα οράματα;
ΒΗ: Από  την  ώρα  που  γεννήθηκα!  Γιατί...  (Σταματάει  απότομα,  αμήχανη  για  την

παραδοξολογία  που ετοιμάζεται  να ξεστομίσει.  Ξαφνικά,  ξεσπάνε και  οι  δύο σε
γέλια  και  μετά  η  Βη  συνεχίζει  βιαστικά  τον  μονόλογό  της) Όταν γεννήθηκα,
γεννήθηκα με σκέπη! Είν’ ένα πράγμα σαν πέπλο, μια πολύ λεπτή μεμβράνη, σαν
ιστός, πάνω στα μάτια. Σκέπη το λέν’ αυτό. Και είναι σημάδι ότι αργότερα θα έχεις
οράματα. Που τα είχα, τα είχα! (Διακοπή για να πάρει αναπνοή) Όταν ήμουν πολύ
μικρή, πέθανε η αδελφή μου. Νεογέννητη. Το πρωί γεννήθηκε, το βράδυ πέθανε.
Και λίγο πριν πεθάνει, τη βαφτίσανε για να σωθεί η ψυχή της.

ΒΑΛ: Α!
(Κάθεται απέναντι της χαμογελαστός και δίνοντας μεγάλη προσοχή στα λόγια της)
ΒΗ: Ο παπάς ήρθε νυχτιάτικα, έκανε εν συντομία το μυστήριο και μετά μου έδωσε την

κούπα  με  τον  αγιασμό  και  μου είπε,  «Πρόσεξε,  αυτό  θα  το  πάρεις  και  θα  το
αδειάσεις  στο  χώμα!».  Δεν  μπόρεσα  να  το  κάνω!  Φοβήθηκα  να  βγω  έξω  στο
σκοτάδι με το... το θάνατο να τριγυρνάει μέσα στο σπίτι... και... και πήγα κρυφά
στην κουζίνα... κι άδειασα τον αγιασμό στο νεροχύτη. Συμφορά κι ώρα κακιά! Ο
νεροχύτης μαύρισε! Ο νεροχύτης έγινε κατάμαυρος!

(Μπαίνει από την εξώπορτα ο Σερίφης Τάλμποτ)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Τι κάνεις εδώ γυναίκα;
ΒΗ: Κουβεντιάζω.
ΣΕΡΙΦΗΣ: Ανεβαίνω  μια  στιγμή  να  δω  τι  κάνει  ο  Τζέημπ.  Πήγαινε  και  περίμενέ  με  στο

αυτοκίνητο.
(Ανεβαίνει τη σκάλα. Η Βη σηκώνεται αργά, παίρνει τον πίνακα της)
ΒΗ: Αχ, τι να σου πω! Από τότε που έμπλεξα με τη ζωγραφική, άρχισα να τα βλέπω όλα

διαφορετικά. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω πώς, αλλά διαφορετικά.
ΒΑΛ: Γιατί να μου εξηγήσετε. Πριν αρχίσετε να ζωγραφίζετε, δεν είχε κανένα νόημα.
ΒΗ: Τι δεν είχε κανένα νόημα;
ΒΑΛ: Η ζωή.
ΒΗ: (Αργά, αχνά) Ναι... ναι... δεν είχε... Η ζωή δεν είχε κανένα νόημα...
(Ακουμπάει τον πίνακα πάνω στην κιθάρα και κάθεται σε μια καρέκλα)
ΒΑΛ: (Σηκώνεται και πηγαίνει προς το μέρος της) Εσείς ζήσατε όλη τη ζωή σας εδώ,  σ’

αυτό το μέρος. Και γυναίκα του Σερίφη! Έχετε δει να γίνονται φριχτά πράγματα.
ΒΗ: Ναι. Φριχτά!
ΒΑΛ: Ξυλοδαρμοί...
ΒΗ: Ναι.
ΒΑΛ: Λιντσαρίσματα...
ΒΗ: Ναι.
ΒΑΛ: Σκυλιά να ξεσκίζουν δραπέτες...
(Αυτή είναι η πρώτη φορά που φαίνεται έκδηλη η φρίκη της)
ΒΗ: Τα σκυλιά!
ΒΑΛ: Ναι;
ΒΗ: Ν’ αρπάζουν τους κατάδικους!
ΒΑΛ: Ναι;
ΒΗ: Και να τους κάνουνε κομμάτια!
(Είχε μισοσηκωθεί από την καρέκλα της και τώρα ξαναβουλιάζει πίσω αδύναμη. Ο Βαλ κοιτάζει
κάπου πέρα από αυτήν, στο σκοτεινό κατάστημα και τα μάτια του έχουν μια σκοτεινή λάμψη. Η
άρθρωσή του είναι πεντακάθαρη, αλλά μιλάει κομπιαστά, διστακτικά)
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ΒΑΛ: (Απομακρύνεται  λίγο) Η βία  δεν  έρχεται  πάντα γρήγορα.  Καμιά φορά αργεί  να
ξεσπάσει. Ως κι οι ανεμοστρόβιλοι αργούν καμιά φορά... Η διαφθορά σαπίζει τις
καρδιές των ανθρώπων και η σήψη αργεί...

ΒΗ: Εσύ πώς το...
ΒΑΛ: Πώς το ξέρω; Το έχω δει με τα μάτια μου, γι’ αυτό το ξέρω.
ΒΗ: Κι εγώ το έχω δει με τα μάτια μου... κι εγώ το ξέρω!
ΒΑΛ: Εμείς  έχουμε  δει  την  παράσταση  από  τα  μπροστινά  καθίσματα  της  πλατείας.

(Μισοκάθεται  μπροστά  της  και  αγγίζει  τα  χέρια  της,  που  είναι  χαλαρά
ακουμπισμένα  στην  αγκαλιά  της.  Η  αναπνοή  της  γίνεται  τρεμουλιαστή) Κι  έτσι
αρχίσατε να ζωγραφίζετε τα οράματά σας. Χωρίς να το προγραμματίσετε, χωρίς να
το σπουδάσετε, αρχίσατε να ζωγραφίζετε λες κι ο Θεός οδήγησε το χέρι σας. (Αργά
και ευγενικά της σηκώνει τα χέρια) Δυο μαλακά, γυναικεία χέρια, που αναδείξανε
την  ομορφιά  αυτής  της  σκοτεινής  χώρας...  (Ο  Τάλμποτ  εμφανίζεται  στο
πλατύσκαλο, κοιτάζει κάτω, παραμένει σιωπηλός) Ναι, αναδείξατε την ομορφιά!

(Με ένα περίεργο ύφος, φέρνει ευγενικά τα χέρια της Βη στα χείλη του. Αυτή ανασαίνει βαριά. Ο
Τάλμποτ φωνάζει)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Έεεεε! (Η Βη πετάγεται όρθια και της κόβεται η ανάσα) Κόψε τις μαλακίες! (Ο Βαλ

απομακρύνεται προς τα δεξιά. Στη Βη) Φύγε! Περίμενέ με στ’ αυτοκίνητο! (Κοιτάζει
έντονα τον Βαλ, ενώ η Βη προχωρεί παραπατώντας σαν ζαλισμένη και βγαίνει) Ο
Τζέημπ Τόρρανς μού είπε να σε προσέξω καλά, να δω τι μέρος του λόγου είσαι.
(Προχωρεί προς τον Βαλ) Και είδα!

(Κουνάει το κεφάλι του και βγαίνει. Το κατάστημα είναι τώρα πολύ σκοτεινό. Όταν η εξώπορτα
κλείνει, ο Βαλ παίρνει τον πίνακα, πηγαίνει πίσω από τον πάγκο, τον ακουμπάει σε ένα ράφι, μετά
παίρνει την κιθάρα του και κάθεται πάνω στον πάγκο. Τα φώτα χαμηλώνουν για να δείξουν την
αλλαγή σκηνής, καθώς ο Βαλ παίζει και τραγουδάει)
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ΣΚΗΝΗ 3
(Καθώς ο Βαλ τελειώνει το τραγούδι, η Πριγκηπέσα κατεβαίνει τη σκάλα.)
ΒΑΛ: Τι έκανες τόση ώρα εκεί απάνω;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Του έδωσα μορφίνη.  Έχει τρελαθεί.  Μου λέει  φοβερά πράγματα.  Μου λέει  ότι

παρακαλάω να πεθάνει.
ΒΑΛ: Και είναι σίγουρο ότι εσύ δεν παρακαλάς;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Εγώ  δεν  θέλω  το  θάνατο  κανενός.  Ο  θάνατος  είναι  φριχτό  πράγμα.  (Παύση.

Πηγαίνει στο παράθυρο. Ο Βαλ παίρνει την κιθάρα του και κατευθύνεται προς την
εξώπορτα) Φεύγεις;

ΒΑΛ: Άργησα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πού; Έχεις ραντεβού;
ΒΑΛ: Όχι...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ε, τότε, μείνε λίγο. Παίξε κάτι. Νιώθω τόσο διαλυμένη... (Ο Βαλ επιστρέφει, γέρνει

και  ακουμπάει  στον  πάγκο.  Η  κιθάρα  που  συνοδεύει  τον  επόμενο  διάλογο
ακούγεται πολύ αχνά) Σήμερα έγινα ρεζίλι με...

ΒΑΛ: Με τον αδελφό της κοπέλας;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι. Δεν είχα ούτε ίχνος αξιοπρέπειας...
ΒΑΛ: Η αδελφή του ήρθε, λέει, για να με προειδοποιήσει. Γιατί, ούτε κατάλαβα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Κάθεται στην καρέκλα που δοκιμάζουν τα παπούτσια) Του είπα πράγματα που

έπρεπε να έχω την αξιοπρέπεια να μην του πω...
(Και οι δύο απορροφημένοι με τις δικές τους σκέψεις. Η κιθάρα εξακολουθεί απαλά)
ΒΑΛ: Μια-δυο  φορές  τώρα  τελευταία  ξύπνησα  νύχτα  κι  ένιωσα  την  καρδιά  μου  να

χτυπάει σαν τρελή...  Και κάτι φώναξα θυμάμαι...  Και μετά χρειάστηκε να παίξω
λίγο κιθάρα για να ηρεμήσω...  Όπως και να ’χει  το πράγμα, αυτό τον τόπο δεν
μπορώ να τον συνηθίσω.  Σαν να μην αισθάνομαι  ασφάλεια!  Κι  όμως,  θέλω να
μείνω...

(Σταματάει απότομα. Απέξω άγρια γαβγίσματα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τα σκυλιά της φυλακής κυνηγάνε κάποιο δραπέτη!
ΒΑΛ: Τρέχα φίλε! Βάλε φτερά στα πόδια αδελφέ! Αν σε πιάσουν, δεν θα ξανατρέξεις

ποτέ!  Αυτό...  (Όταν  λέει  αυτές  τις  ατάκες,  έχει  βάλει  την  κιθάρα  κάτω  από  τη
μασχάλη  του  και  κατευθύνεται  προς  την  εξώπορτα) ...είναι  το  σίγουρο.  (Τα
γαβγίσματα  αλλάζουν,  ακούγονται  όλα  μαζί  σε  ένα  άγριο  ουρλιαχτό) Ωχ!  Τον
πιάσανε... (Παύση) Τώρα τον ξεσκίζουνε!

(Παύση. Τα άγρια γαβγίσματα συνεχίζονται. Ακούγεται πυροβολισμός. Τα γαβγίσματα παύουν. Ο
Βαλ  σταματάει  με  το  χέρι  στο  πόμολο  της  εξώπορτας.  Στρέφει  και  κοιτάζει  την  Πριγκηπέσα,
κουνάει το κεφάλι του, ανοίγει την εξώπορτα. Έξω, στο σκοτάδι, ο άνεμος σφυρίζει δυνατά)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Στάσου!
ΒΑΛ: Ε;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πού μένεις;
ΒΑΛ: Πότε;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τις νύχτες.
ΒΑΛ: Στο μοτέλ, στη δημοσιά.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και σ’ αρέσει εκεί;
ΒΑΛ: Αρκετά.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Γιατί;
ΒΑΛ: Έχω ένα άνετο κρεβάτι, ένα κουζινάκι με δύο μάτια, ντους, ψυγείο...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Θες να κάνεις οικονομία;
ΒΑΛ: Αυτό δεν το κατάφερα μου.
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ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Θα μπορούσες να γλιτώσεις λεφτά, αν έμενες εδώ.
ΒΑΛ: Πού εδώ;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Εδώ, στο μαγαζί.
ΒΑΛ: Πού στο μαγαζί;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Του δείχνει την εσοχή) Εκεί, πίσω από την κουρτίνα.
ΒΑΛ: Στο δοκιμαστήριο;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Έχει  ένα  ντιβάνι.  Εκεί  κοιμόταν  η  νοσοκόμα  όταν  ο  Τζέημπ  έκανε  την  πρώτη

εγχείρηση κι  εδώ δίπλα έχει ένα μικρό λουτρό που θα φέρω υδραυλικό να του
βάλει ντους με κρύο και ζεστό νερό. Θα σου το φτιάξω μια χαρά...

(Σηκώνεται,  προχωρεί προς τη σκάλα. Παύση. Ο Βαλ αφήνει την εξώπορτα να κλείσει και  την
κοιτάζει έντονα)
ΒΑΛ: (Προχωρεί προς το κέντρο της σκηνής) Δεν... δεν μ’ αρέσει να... να υποχρεώνομαι.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν υποχρεώνεσαι καθόλου. Ίσα-ίσα, μου κάνεις και χάρη. Θα νιώθω μεγαλύτερη

ασφάλεια τα βράδια με κάποιον εδώ, στο μαγαζί. Αλήθεια σου λέω! Και δεν θα
σου  κοστίζει  τίποτα.  Θα  γλιτώνεις  αυτά  τα  λεφτά  που  δίνεις  στο  μοτέλ.  Πόσο
δίνεις,  δέκα  δολάρια  τη  βδομάδα;  Ε,  σε  δυο-τρεις  μήνες  από  τώρα  θα  έχεις
μαζέψει αρκετά να... (Κάνει μια πλατιά χειρονομία και γελάει) Εμπρός, πήγαινε δες
το!  Δες  αν  σου κάνει.  Άντε!  (Αλλά  ο  Βαλ  μένει  ακίνητος.  Δείχνει  σκεφτικός.  Η
Πριγκηπέσα ανατριχιάζει, αγκαλιάζει τους ώμους της) Από πού φεύγει η θέρμανση
εδώ μέσα;

ΒΑΛ: Ο ζεστός αέρας πάει πάντα ψηλά...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Εσύ δεν κρυώνεις, γιατί έχεις θερμοκρασία σκύλου. Εγώ ψοφάω. Έχω μελανιάσει!
ΒΑΛ: Ε...
(Η Πριγκηπέσα δεν αντέχει να περιμένει άλλο)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Λοιπόν, θα πας να δεις το δωματιάκι; Να δεις αν σ’ αρέσει ή όχι;
ΒΑΛ: Πάω να του ρίξω μια ματιά.
(Πηγαίνει στην εσοχή και εξαφανίζεται πίσω από την κουρτίνα. Ένα φως ανάβει εκεί πίσω και το
παράξενο σχέδιο της κουρτίνας δείχνει τώρα διάφανο. Η Πριγκηπέσα πηγαίνει, ψάχνει κάτω από
τον πάγκο, πιάνει ένα μπουκάλι και ένα ποτήρι και τα ακουμπάει με τέτοιο θόρυβο στον πάγκο,
που μόνη της  αναφωνεί  τρομαγμένη.  Μετά  αφήνει  ένα γελάκι.  Βάζει  ποτό  και  κάθεται  στην
καρέκλα δίπλα στον πάγκο. Το φως σβήνει πίσω από την κουρτίνα της εσοχής κι ο Βαλ έρχεται στο
κατάστημα.  Η  Πριγκηπέσα  κάθεται  στημένη  και  αποφεύγει  να  τον  κοιτάξει,  καθώς  αυτός
διασχίζει τον χώρο νωχελικά, πηγαίνει πίσω από τον πάγκο και αφήνει την κιθάρα του. Ο τρόπος
του  είναι  ευγενικά  θλιμμένος,  σαν  να  ήρθε  αντιμέτωπος  με  μια  οικεία,  αναμενόμενη
απογοήτευση.  Κάθεται  σιωπηλός στην άκρη του πάγκου,  παίρνει  το μπουκάλι  και  βάζει  ποτό
αναστενάζοντας σκεφτικός. Η φωνή της Πριγκηπέσας είναι βραχνή, απότομη και κυριαρχική)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Λοιπόν; Εντάξει;
ΒΑΛ: Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν σε θέση ν’ αρνηθώ κάτι που μου έδωσαν τσάμπα. Μ’

αρέσει το κάδρο που έχει εκεί μέσα.  Είναι πολύ γνωστός πίνακας, «Πρωινό του
Σεπτέμβρη» λέγεται. Χα, χα, μου φαίνεται ότι δεν θα μπορώ να κοιμηθώ μ’ αυτό το
κάδρο. Θ’ ανάβω κάθε τόσο το φως για να το ξαναδώ! Η κοπέλα που δείχνει να
κρυώνει μέσα στο νερό... ο τρόπος που γέρνει το κορμί της, να, έτσι... Χα, χα! Άντε
να κλείσεις μάτι...

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μπα, εσύ δεν έχεις πρόβλημα! Θερμοκρασία σκύλου κι  αυτοκυριαρχία παντού!
Σιγά μη σε κρατήσει ξύπνιο ένας πίνακας!

ΒΑΛ: Για πλάκα το είπα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κι εγώ για πλάκα το είπα.
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ΒΑΛ: Βέβαια, ο εργένης δεν γυρνάει στο σπίτι του κάθε βράδυ παρέα μόνο με τον ίσκιο
του.

(Παύση. Η Πριγκηπέσα πίνει μια γουλιά)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Στο μοτέλ πας γυναίκες τα βράδια; Στο δωμάτιό σου;
ΒΑΛ: Δεν έχει τύχει ως τώρα. Αλλά θέλω να νιώθω ελεύθερος να το κάνω. Έτσι έχω

μάθει από την παλιά μου ζωή. Στις διάφορες πόλεις δούλευα πάντα νύχτα κι άμα
δουλεύεις σε μια πόλη νύχτα, ζεις σε άλλη πόλη απ’ αυτούς που δουλεύουνε μέρα.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, το ξέρω! Δηλαδή, το φαντάζομαι.
ΒΑΛ: Αυτοί που δουλεύουνε νύχτα σε μια πόλη κι αυτοί που δουλεύουνε μέρα, ζουν σε

διαφορετικές πόλεις.  Μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα, όμως είναι  άλλες πόλεις.
Τόσο διαφορετικές όσο η μέρα με τη νύχτα. Και υπάρχει κάτι άγριο στην επαρχία,
που μόνο οι άνθρωποι της νύχτας μπορούν να πιάσουν...

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, κι αυτό το ξέρω!
ΒΑΛ: Είμαι στα τριάντα! Αλλά η απότομη αλλαγή είναι δύσκολο πράγμα, θέλει...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Χρόνο. Ναι...
(Μικρή παύση, που φαίνεται να φέρνει σε αμηχανία την Πριγκηπέσα. Ο Βαλ κατεβαίνει από τον
πάγκο)
ΒΑΛ: Είσαι πάντα πολύ καλή μαζί μου Πριγκηπέσα. Γιατί θέλεις να μείνω εδώ;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Σαν να αμύνεται) Σου είπα γιατί.
ΒΑΛ: Για να ‘χεις συντροφιά τα βράδια;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι! Για να... για να φυλάει κάποιος το μαγαζί τα βράδια!
ΒΑΛ: Νυχτοφύλακας;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, νυχτοφύλακας.
ΒΑΛ: Φοβάσαι μόνη σου εδώ;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Φυσικά και φοβάμαι! Ο Τζέημπ κοιμάται με πιστόλι κάτω από το μαξιλάρι του,

αλλά έτσι και μπει κλέφτης στο μαγαζί, εκείνος δεν θα μπορεί να σηκωθεί κι εγώ το
μόνο που μπορώ να κάνω είναι  να ουρλιάξω. Αλλά,  ποιος  να μ’  ακούσει;  Κι  η
τηλεφωνήτρια  στο  κέντρο  κοιμάται  όρθια!  Αλλά,  γιατί  αυτές  οι  ερωτήσεις;  Τι
νομίζεις;  Ότι  σου  στήνω  παγίδα;  Κι  όμως  αγόρι  μου,  υπάρχουν ακόμα  καλοί
άνθρωποι.

(Κάθεται αλύγιστη στην καρέκλα, με τα χείλη και τα μάτια σφιχτά κλειστά και ανασαίνει βαριά
λόγω της έντασης που υπάρχει και μέσα της και ανάμεσά τους)
ΒΑΛ: Καταλαβαίνω τι λες, Πριγκηπέσα... Αλλά γιατί κάθεσαι έτσι, σαν να ‘χεις καταπιεί

μπαστούνι;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Χα!
(Κοφτό γέλιο. Γέρνει πίσω στην καρέκλα της)
ΒΑΛ: Ακόμα σφιγμένη είσαι.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Το ξέρω.
ΒΑΛ: Χαλάρωσε. (Πηγαίνει κοντά της) Θα σου δείξω ένα-δυο κόλπα που έμαθα από μια

κυρία οστεοπαθολόγο, που κι εκείνη με είχε φιλοξενήσει.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι κόλπα;
ΒΑΛ: Κάτι κινήσεις στα κόκαλα και στις κλειδώσεις που σε κάνουνε να χαλαρώνεις και να

νιώθεις το κορμί σου ελαφρύ σαν πούπουλο. (Πηγαίνει πίσω από την καρέκλα της.
Αυτή τον παρακολουθεί) Μ’ εμπιστεύεσαι ή όχι;

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, σ’ εμπιστεύομαι, αλλά...
ΒΑΛ: Τότε,  γείρε  λίγο  μπροστά,  σήκωσε  τα  χέρια  σου,  έεεετσι  και  γύρνα  πλάι  στην

καρέκλα.  (Η Πριγκηπέσα ακολουθεί τις οδηγίες του) Τώρα σκύψε το κεφάλι.  (Της
κάνει μασάζ στο κεφάλι και στον λαιμό) Τώρα τη σπονδυλική στήλη.
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(Βάζει το γόνατό του στο κάτω μέρος της πλάτης της και της τραβάει δυνατά τις πλάτες πίσω. Η
Πριγκηπέσα βγάζει ένα κοφτό αμήχανο γελάκι)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Χα, χα! Τα κόκαλά μου τρίζουνε σαν τα σανίδια όταν μαζεύουν απ’ το κρύο. Χα, χα!
(Ο Βαλ χαλαρώνει)
ΒΑΛ: Καλύτερα τώρα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι! Πολύ καλύτερα. Σ’ ευχαριστώ.
ΒΑΛ: (Χαϊδεύοντας τον λαιμό της) Το δέρμα σου είναι σαν μετάξι. Είσαι πολύ άσπρη για

ιταλίδα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ο κόσμος εδώ νομίζει πως όλοι οι ιταλοί είναι μελαχρινοί. Μερικοί, ναι, είναι, αλλά

όχι  όλοι!  Μερικοί  είναι  ξανθοί,  πολύ  ξανθοί...  Στο  σόι  του  πατέρα  μου  ήταν
μελαχρινοί, αλλά στο σόι της μάνας μου ήταν ξανθοί. Χα, χα! (Άσκοπο το γέλιο της.
Ο Βαλ χαμογελάει με κατανόηση, καθώς αυτή φλυαρεί για να καλύψει την ταραχή
της. Ο Βαλ κάνει τον γύρο και έρχεται και κάθεται πάνω στον πάγκο, κοντά στην
καρέκλα της) Η αδελφή της γιαγιάς μου ήρθε εδώ από το Μόντε Κασσίνο, για να
πεθάνει κοντά στους δικούς της... Βέβαια, εγώ πιστεύω πως ο άνθρωπος πεθαίνει
ολομόναχος, είτε έχει συγγενείς είτε όχι... Εγώ ήμουν τότε κοριτσάκι και, θυμάμαι,
έκανε τόσο καιρό να πεθάνει που σχεδόν την είχαμε ξεχάσει. Καθόταν ήσυχη σε
μια γωνιά...  Και,  θυμάμαι,  μια  φορά τη ρώτησα, «Θεία Τερέζα,  τι  νιώθεις  όταν
πεθαίνεις;». Μόνο ένα κοριτσάκι θα έκανε αυτή την ερώτηση, χα, χα! Και θυμάμαι
την απάντησή της. Μου είπε «Μοναξιά»! Νομίζω πως τελικά είχε αλλάξει γνώμη!
Πως θα προτιμούσε να είχε μείνει στην Ιταλία και να πεθάνει στον τόπο της... (Για
πρώτη φορά από τότε που του έκανε την πρόταση να μείνει στο δοκιμαστήριο, τον
κοιτάζει  κατάματα) Λοιπόν,  το  μπάνιο  υπάρχει  και  θα  φέρω τον υδραυλικό  να
βάλει  το  ντους  με  κρύο  και  ζεστό  νερό!  Λοιπόν...  (Σηκώνεται,  απομακρύνεται
αδέξια από την καρέκλα. Ο Βαλ φαίνεται σαν να μην την προσέχει) πάω πάνω να
σου φέρω  σεντόνια,  να  σου στρώσω.  (Στρέφει  και  περπατάει  γρήγορα,  σχεδόν
τρέχοντας, προς τη σκάλα. Ο Βαλ δείχνει χαμένος σε δικές του σκέψεις, αλλά, μόλις
η Πριγκηπέσα χάνεται πάνω από το πλατύσκαλο, λέει κάτι μέσα από τα δόντια του
και πηγαίνει κατευθείαν στο ταμείο. Βήχει δυνατά για να καλύψει τον καμπανιστό
ήχο  που κάνει  το  ταμείο  όταν  ανοίγει.  Αρπάζει  ένα μάτσο χαρτονομίσματα και
ξαναβήχει δυνατά για να κλείσει το ταμείο. Αρπάζει την κιθάρα του και βγαίνει από
την εξώπορτα. Η Πριγκηπέσα κατεβαίνει φορτωμένη με σκεπάσματα και σεντόνια.
Από την εξώπορτα που μένει μισάνοιχτη ακούγεται ο άνεμος που μουγκρίζει στο
σκοτάδι.  Η Πριγκηπέσα πηγαίνει  μέχρι την εξώπορτα, βγαίνει λίγο έξω, κοιτάζει
αριστερά-δεξιά στον σκοτεινό δρόμο.  Μετά μπαίνει μέσα έξαλλη, ξεστομίζει  μια
ιταλιάνικη βρισιά καθώς κλείνει την εξώπορτα με το πόδι ή με τον ώμο της και
πετάει τα σεντόνια και τα σκεπάσματα στον πάγκο. Τρέχει κατευθείαν στο ταμείο,
το ανοίγει, ανακαλύπτει την κλοπή. Κλείνει με δύναμη το ταμείο) Κλέφτη! Κλέφτη!

(Πηγαίνει στο τηλέφωνο, σηκώνει το ακουστικό, το κρατάει για μια στιγμή, μετά το βροντάει στη
συσκευή. Τώρα σέρνει θλιμμένη τα βήματά της ως την εξώπορτα, την ανοίγει και στέκεται εκεί
στο κατώφλι, κοιτάζοντας την έναστρη νύχτα, καθώς τα φώτα χαμηλώνουν)
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ΣΚΗΝΗ 4
(Αργά την ίδια νύχτα. Ο Βαλ μπαίνει στο κατάστημα παραπατώντας ελαφρά. Κρατάει την κιθάρα
του. Πηγαίνει κατευθείαν στο ταμείο και το ανοίγει, χωρίς να φροντίσει να καλύψει τον ήχο του
με  βήχα,  όπως  είχε  κάνει  προηγουμένως.  Βγάζει  από  την  τσέπη  του  ένα  χοντρό  μάτσο
χαρτονομίσματα,  μετράει  ορισμένα,  τα βάζει  στο ταμείο  και  ξαναβάζει  το χοντρό μάτσο στην
τσέπη  του  σακακιού  του  από  φιδοτόμαρο.  Ξαφνικά,  βήματα  απάνω.  Ο  Βαλ  απομακρύνεται
γρήγορα από το ταμείο, καθώς η Πριγκηπέσα εμφανίζεται στο πλατύσκαλο. Φοράει σατέν ρόμπα
και κρατάει ένα φακό)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ποιος είναι;
ΒΑΛ: Εγώ.
(Η Πριγκηπέσα γυρίζει τον φακό προς το μέρος του)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αχ, Θεέ μου, με τρόμαξες!
ΒΑΛ: Δεν με περίμενες;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και πού να ’ξερα πως είσαι συ;
ΒΑΛ: Δεν μου είπες άμα θέλω να κοιμηθώ στο μαγαζί;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κι έφυγες χωρίς να μου πεις ναι ή όχι.
ΒΑΛ: Νόμιζα πως το θεώρησες δεδομένο.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τίποτα  δεν θεωρώ  δεδομένο.  (Ο  Βαλ  κατευθύνεται  προς  την  εσοχή) Περίμενε!

Κατεβαίνω...
(Κατεβαίνει κρατώντας το φως του φακού πάνω στο πρόσωπό του)
ΒΑΛ: Μη με στραβώνεις μ’ αυτό το φακό.
(Γελάει. Η Πριγκηπέσα συνεχίζει να έχει τον φακό απάνω του. Ο Βαλ προχωρεί προς την εσοχή)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν έφτιαξα το κρεβάτι, γιατί δεν σε περίμενα.
ΒΑΛ: Δεν πειράζει.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μέχρι να κατεβάσω τα σκεπάσματα, εσύ είχες εξαφανιστεί.
ΒΑΛ: Ε, ναι... Φέρ’ τα, θα στρώσω μόνος μου. (Της παίρνει τα σκεπάσματα και προχωρεί

προς την εσοχή) Είχα ρέντα σήμερα!
(Βγάζει και της δείχνει το μάτσο με τα χαρτονομίσματα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Ο Βαλ σταματάει κοντά στην κουρτίνα. Αυτή πηγαίνει και ανάβει τη λάμπα με το

πράσινο αμπαζούρ, πάνω από το ταμείο) Εσύ άνοιξες το ταμείο πριν από λίγο;
ΒΑΛ: Γιατί ρωτάς;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Νόμισα πως άκουσα το «γκλιν» γι’ αυτό και κατέβηκα.
ΒΑΛ: Με το άσπρο σατέν κιμονό σου;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Άνοιξες το ταμείο;
ΒΑΛ: Αν όχι εγώ, ποιος άλλος;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πάντως, το ταμείο άνοιξε!
(Ανοίγει το ταμείο και μετράει γρήγορα τα χρήματα. Τρέμει πολύ)
ΒΑΛ: Πώς  κι  έτσι  απόψε,  Πριγκηπέσα;  Γιατί  δεν  κλείδωσες  την  είσπραξη  στο

χρηματοκιβώτιο;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Καμιά φορά το ξεχνάω.
ΒΑΛ: Επιπολαιότητά σου! Να μην το ξανακάνεις.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Γιατί άνοιξες το ταμείο όταν μπήκες;
ΒΑΛ: Το  άνοιξα  δύο  φορές  απόψε!  Τη  μία  πριν  φύγω  και  την  άλλη  μόλις  γύρισα.

Δανείστηκα κάτι λεφτά, τα ξανάβαλα πίσω και μου μείνανε κι αυτά! (Της δείχνει το
μάτσο) Τον ξέσκισα τον κρουπιέρη στο Μπλακ-Τζακ απόψε. Με τόσο χρήμα, μπορώ
να την αράξω μερικούς μήνες...

(Ξαναβάζει το μάτσο στην τσέπη του)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ψιλικατζή! Σε λυπάμαι...
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ΒΑΛ: Εσύ λυπάσαι εμένα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι,  σε  λυπάμαι,  γιατί  κανένας δεν  μπορεί  να  σε  βοηθήσει  πια.  Μ’  έκανες  να

συγκινηθώ,  μ’  αυτό το αλλόκοτο που κουβαλάς απάνω σου και  με τ’  αλλόκοτα
λόγια  σου...  Εκείνα  για  το  πουλί  που  δεν  έχει  πόδια  και  κοιμάται  πάνω  στον
άνεμο... Κάτι τέτοια είπες και ξύπνησε η ιταλιάνικη ευαισθησία μέσα μου και γι’
αυτό είπα να σε βοηθήσω... Βλακεία μου! Τα ‘θελα και τα ‘παθα! Μ’ έκλεψες μόλις
πήγα να σου φέρω σκεπάσματα! (Ο Βαλ στρέφει και πηγαίνει προς την εξώπορτα)
Βλακεία μου που απογοητεύτηκα με τη συμπεριφορά σου. Έπρεπε να το περιμένω.

ΒΑΛ: (Πετώντας  τα  σκεπάσματα  πάνω  στον  πάγκο) Εσύ  απογοητεύτηκες  με  τη
συμπεριφορά μου; Εγώ να δεις με τη δικιά σου!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Εσύ; Γιατί;
ΒΑΛ: Γιατί  δεν  υπήρχε  κρεβάτι  πίσω  από  την  κουρτίνα.  Το  έβαλες  εκεί,  γιατί  είχες

άλλους σκοπούς.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Εκεί ήταν. Διπλωμένο πίσω από τον καθρέφτη.
ΒΑΛ: Δεν ήταν ούτε πίσω ούτε μπρος από τον καθρέφτη, όταν μου είπες τρεις φορές να

πάω να...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Τον διακόπτει) Επίτηδες άφησα τα λεφτά στο ταμείο, για να δω αν μπορώ να σου

έχω εμπιστοσύνη.
ΒΑΛ: Τα έβαλα πίσω τα γαμη...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όχι, όχι, όχι! Τώρα δεν μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη! Καμία εμπιστοσύνη! Κι

άμα εγώ χάσω την εμπιστοσύνη μου σε κάποιον, δεν θέλω να τον ξαναδώ στα
μάτια μου!

ΒΑΛ: Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Δεν σου ζήτησα να μου δώσεις και συστατική επιστολή.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αν θες, να σου δώσω. Θα γράψω ότι αυτός ο νεαρός τα λέει κάπως παράξενα.

Αλλά δεν θα γράψω ούτε πως είσαι εργατικός, ούτε πως είσαι τίμιος. Θα γράψω
πως είσαι περίεργος, τυχάρπαστος τύπος, που λέει γλυκόλογα μέχρι να βάλει χέρι
στο ταμείο.

ΒΑΛ: Πήρα λιγότερα απ’ όσα μου χρώσταγες.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αυτό είναι άσχετο! Σε ξέρω καλά αγοράκι μου!
ΒΑΛ: Κι εγώ σε ξέρω καλά Πριγκηπέσα!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι ξέρεις εσύ από μένα;
ΒΑΛ: Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να σου πω;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, αμέ! Σ’ ακούω!
ΒΑΛ: Ξέρω πως είσαι μια όχι τόσο νέα και όχι τόσο ικανοποιημένη γυναίκα, που μάζεψε

έναν άντρα από το δρόμο για να της κάνει διπλή βάρδια και μάλιστα χωρίς να του
δίνει υπερωρίες! Την μέρα στο μαγαζί και το βράδυ στο κρεβάτι. Και...

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ε,  όχι  δα!  (Σηκώνει  το  χέρι  της  σαν  να  θέλει  να  τον  χτυπήσει) Ε,  όχι  δα!
Βρωμοαλήτη! Παλιάνθρωπε!

(Δεν της έρχονται άλλες προσβλητικές λέξεις και χρησιμοποιεί τις γροθιές της, χτυπώντας τον στο
στήθος.  Αυτός την αρπάζει από τους καρπούς των χεριών. Αυτή αγωνίζεται  για λίγο και μετά
καταρρέει σε μια καρέκλα, κλαίγοντας με λυγμούς. Αυτός την αφήνει μαλακά)
ΒΑΛ: Είναι φυσικό! Ένιωθες... τόση μοναξιά.
(Η Πριγκηπέσα κλαίει με αναφιλητά, ακουμπισμένη στον πάγκο)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Γιατί γύρισες;
ΒΑΛ: Για να ξαναβάλω τα λεφτά στο ταμείο και να μη με θυμάσαι σαν αχάριστο.
(Παίρνει την κιθάρα του και πηγαίνει προς την εξώπορτα κουνώντας σοβαρός το κεφάλι του. Η
Πριγκηπέσα νιώθει την αναπνοή της να κόβεται. Τρέχει να τον σταματήσει, απλώνοντας τα χέρια
της μπροστά στην εξώπορτα)

Tennessee Williams «Ο Ορφέας στον Άδη» Σελίδα 39



ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΜΗ ΦΕΥΓΕΙΣ! Σ’ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ!  (Αυτός την κοιτάζει για μερικά
δευτερόλεπτα.  Το γνήσιο  πάθος  της  φωνής  της  τον  συγκινεί.  Στρέφει  αργά και
προχωρεί προς την εσοχή. Καθώς ανοίγει την κουρτίνα, στρέφει και την κοιτάζει)
ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ... ΓΙΑ Ν’ ΑΝΤΕΞΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ!

(Ακούγεται μουσική. Ο Βαλ κλείνει την κουρτίνα και ανάβει το φως πίσω της, κάνοντάς την πάλι
διαφανή.  Από  ένα  άνοιγμα  της  κουρτίνας  τον  βλέπουμε  να  κάθεται  με  την  κιθάρα  του.  Η
Πριγκηπέσα αρπάζει τα σκεπάσματα και τα πηγαίνει προς την εσοχή σαν υπνωτισμένη. Ακριβώς
απέξω σταματάει, παγωμένη από αβεβαιότητα, με ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά, όταν ο Βαλ
αρχίζει να ψιθυρίζει τρυφερά τα λόγια ενός τραγουδιού, αυτή βρίσκει το κουράγιο να ανοίξει την
κουρτίνα  και  να μπει  στην εσοχή.  Ο  Βαλ  σηκώνει  τα  μάτια  από την κιθάρα και  την  κοιτάζει
σοβαρός.  Η  Πριγκηπέσα  κλείνει  την  κουρτίνα  πίσω  της.  Τα  παράξενα  σχέδια  της  κουρτίνας
φωτίζονται απαλά από το φως που υπάρχει από πίσω. Η κιθάρα συνεχίζει διακριτικά για λίγο,
μετά σταματάει. Η σκηνή σκοτεινιάζει μόνο όταν φαίνεται καθαρά η κουρτίνα της εσοχής)
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΚΗΝΗ 1

(Μεγάλο Σάββατο. Η εσοχή είναι φωτισμένη. Ο Βαλ κάθεται μισόγυμνος στην άκρη του κρεβατιού
και καπνίζει. Η Πριγκηπέσα κατεβαίνει τρέχοντας και λαχανιασμένη, με τα μαλλιά λυτά, ρόμπα
και παντόφλες. Φωνάζει ψιθυριστά και γεμάτη πανικό)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Βαλ! Βαλ, κατεβαίνει!
ΒΑΛ: (Βραχνά και νυσταγμένα) Ποιος; Ποιος;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ο Τζέημπ!
ΒΑΛ: Ο Τζέημπ;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Έρχεται, σου λέω, κατεβαίνει!
ΒΑΛ: Ε, και;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μαντόνα μία, ντύσου κανονικά! Αυτό το σίχαμα, η νοσοκόμα, του είπε ότι μπορεί

να κατέβει, κι αυτουνού του ήρθε να κατέβει να ελέγξει το εμπόρευμα. Μη σε βρει
μισόγυμνο στο κρεβάτι!

ΒΑΛ: Δεν ξέρει ότι κοιμάμαι εδώ;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κανένας  δεν  το  ξέρει.  Μόνο  εσύ  κι  εγώ.  (Φωνές  από  πάνω) Χριστέ  μου,

κατεβαίνουν!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Εκτός σκηνής) Μη βιάζεστε. Ένα-ένα τα σκαλιά.
(Βήματα στα σκαλιά, αργά, συρτά.)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Πανικόβλητη) Βάλε το πουκάμισό σου! Βγες από ‘κει!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Εκτός σκηνής) Έτσι μπράβο! Ένα-ένα τα σκαλιά, ένα-ένα, στηριχτείτε πάνω μου κι

ένα-ένα.
(Ο Βαλ σηκώνεται ακόμα ζαλισμένος από τον ύπνο. Η Πριγκηπέσα τρέχει με κομμένη την ανάσα
και μόλις προλαβαίνει να κλείσει την κουρτίνα, ακριβώς πριν οι δύο φιγούρες εμφανιστούν στο
πλατύσκαλο. Η Πριγκηπέσα ανασαίνει σαν εξοντωμένος δρομέας, καθώς απομακρύνεται από την
εσοχή και φοράει ένα αμήχανο, βεβιασμένο χαμόγελο. Την ίδια στιγμή ο Τζέημπ κι η νοσοκόμα
Πόρτερ εμφανίζονται στο πλατύσκαλο.)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Αχ, κοιτάξτε τι ωραίος, λαμπερός ήλιος βγήκε!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεσποινίς Πόρτερ, κάνει ψόφο εδώ κάτω.
ΤΖΕΗΜΠ: Τι είπε;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Είπε ότι κάνει πολύ κρύο εκεί κάτω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κάνει...  κάνει φοβερό κρύο...  γιατί...  γιατί δεν...  δεν έχει θέρμανση...  κι ο αέρας

είναι...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δεν ακούει κανένα κυρία Τόρρανς. Θέλει να κατέβει.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Το ξέρω, αλλά...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δεν κρατιέται με τίποτα.
ΤΖΕΗΜΠ: (Εξαντλημένος) Να... ξεκουραστούμε... εδώ... λιγάκι...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, μπράβο! Να ξεκουραστείτε λιγάκι!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Τι να πω; Να ξεκουραστούμε λιγάκι.
(Κάθονται στον πάγκο. Ακούγονται ήχοι από την εσοχή. Για να τους καλύψει, η Πριγκηπέσα βγάζει
αμήχανους  ήχους:  γελάκια,  ξεφυσήματα,  βήχας  ότι  καθαρίζει  τον  λαιμό  της,  ό,τι  άλλο.
Ταυτόχρονα τρίβει το ένα χέρι της με το άλλο)
ΤΖΕΗΜΠ: Τι έπαθες, Πριγκηπέσα; Γιατί τόσο ταραγμένη;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μου φαίνεται σαν θαύμα...
ΤΖΕΗΜΠ: Ποιο;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Που κατεβαίνεις στο μαγαζί.
ΤΖΕΗΜΠ: Περίμενες ότι δεν θα ξανακατέβαινα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Περίμενα ότι δεν θα κατέβαινες τόσο γρήγορα! Εσύ τις λες, δεσποινίς Πόρτερ;
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(Ο Τζέημπ σηκώνεται από τον πάγκο)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Έτοιμος;
ΤΖΕΗΜΠ: Έτοιμος.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Μια χαρά πάει, χτύπα ξύλο!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, χτύπα ξύλο! Χτύπα ξύλο! (Χτυπάει δυνατά τον πάγκο. Ο Βαλ βγαίνει αθόρυβα

από την κουρτίνα της εσοχής, καθώς η Νοσοκόμα και ο Τζέημπ ξαναρχίζουν την
αργή,  σύρτη  κάθοδό  τους) Πρόσεξε,  Τζέημπ,  μην  το  παρακάνεις!  Πρόσεξε  μην
ξανακυλήσεις! Μίλα του κι εσύ, δεσποινίς Πόρτερ, δίκιο δεν έχω;

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δεν ξέρω. Εμένα η μέθοδός μου είναι να σηκώνω τον ασθενή, ενεργοποίηση του
σώματος!

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Στον Βαλ, του ψιθυρίζει σφυριχτά) Ο καφές βράζει, βγάλε την καφετιέρα από το
μάτι!

(Γεμάτη πανικό, κάνει νόημα στον Βαλ να πάει στην εσοχή)
ΤΖΕΗΜΠ: Σε ποιον μιλάς, Πριγκηπέσα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Στον Βαλ... τον υπάλληλο! Του είπα... να... σου φέρει... μια... μια καρέκλα!
ΤΖΕΗΜΠ: Σε ποιον;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Στον Βαλ! Στον Βαλ, τον νέο που πήραμε για το μαγαζί! Τον ξέρεις τον Βαλ!
ΤΖΕΗΜΠ: Όχι, αλλά θέλω πολύ να τον γνωρίσω. Πού είναι;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Εδώ, εδώ, νάτος ο Βαλ!
(Ο Βαλ βγαίνει από την εσοχή)
ΤΖΕΗΜΠ: Φρέσκος φρέσκος και πρωινός, βλέπω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλήκι!
ΤΖΕΗΜΠ: Σωστά. Πού είναι το σκουλήκι;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Ηχηρά) Χα, χα, χα!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Προσεχτικά! Ένα-ένα τα σκαλιά, κύριε Τόρρανς.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κάθε παραμονή Πάσχα γίνεται χαμός στο μαγαζί και καμιά φορά έχουμε πιο πολλή

δουλειά κι απ’ τα Χριστούγεννα! Γι’ αυτό έχω πει στον Βαλ να έρχεται νωρίτερα
αυτές τις μέρες.

(Ο Τζέημπ παραπατάει και κατρακυλάει τα υπόλοιπα σκαλιά ως κάτω. Η Πριγκηπέσα ουρλιάζει. Η
Νοσοκόμα τρέχει να τον βοηθήσει. Ο Βαλ πηγαίνει και τον στυλώνει στα πόδια του)
ΒΑΛ: Ελάτε. Όοοοπα!
ΤΖΕΗΜΠ: Δεν έπαθα τίποτα.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Σίγουρα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σίγουρα;
ΤΖΕΗΜΠ: Αφήστε με!
(Τρεκλίζει, στηρίζεται στον πάγκο ασθμαίνοντας και κοιτάζοντας με μοχθηρό χαμόγελο)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μαντόνα μία...
ΤΖΕΗΜΠ: Αυτό είναι το παιδί που δουλεύει στο μαγαζί;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι Τζέημπ! Αυτός είναι ο υπάλληλος που πήρα να με βοηθάει.
ΤΖΕΗΜΠ: Και πώς τα πάει;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μια χαρά, μια χαρά.
ΤΖΕΗΜΠ: Ωραίο παλικάρι. Τον κυνηγάνε πολύ οι γυναίκες;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όταν σχολάει το γυμνάσιο, όλες οι μαθήτριες μαζεύονται εδώ μέσα σαν μύγες.
ΤΖΕΗΜΠ: Και τις μεγαλύτερες; Τις τραβάει κι αυτές σαν τις μύγες; Οι μεγάλες αγοράζουν!

Αυτές  έχουν  τα  λεφτά!  Αρμέγουνε  τους  άντρες  τους  και  τα  σκορπάνε.  Πόσα
παίρνεις νεαρέ; Πόσο σε πληρώνω;

ΒΑΛ: Είκοσι δύο τη βδομάδα.
ΤΖΕΗΜΠ: Λίγα του δίνεις.
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ΒΑΛ: Παίρνω και ποσοστό.
ΤΖΕΗΜΠ: Ποσοστό;
ΒΑΛ: Ένα τοις εκατό από τις εισπράξεις.
ΤΖΕΗΜΠ: Α, μπα; Δεν το ήξερα αυτό.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Το κατάλαβα πως θα μας έφερνε πελατεία... Και μας έφερε.
ΤΖΕΗΜΠ: Το φαντάζομαι.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Στον Βαλ) Φέρε μια καρέκλα! Δεν κάνει να μένει όρθιος.
ΤΖΕΗΜΠ: Όχι, δεν θέλω να κάτσω. Θέλω να δω το καινούργιο ζαχαροπλαστείο.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Α, ναι, ναι, να το δεις! Βαλ, Βαλ, άνοιξε τα φώτα του ζαχαροπλαστείου. Θέλω να

δει ο Τζέημπ πώς το έφτιαξα. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό που έφτιαξα Τζέημπ!
(Ο Βαλ πηγαίνει και ανάβει τα φώτα του ζαχαροπλαστείου. Αμέσως ανάβουν και τα
λαμπιόνια του τζουκ-μποξ) Πήγαινε να το δεις, Τζέημπ. Είμαι πολύ περήφανη!

(Ο Τζέημπ κοιτάζει έντονα την Πριγκηπέσα για μια στιγμή. Μετά προχωρεί σέρνοντας τα βήματά
του  προς  τη  φαντασμαγορική  περιοχή  του  φωτισμένου  ζαχαροπλαστείου.  Η  Πριγκηπέσα
απομακρύνεται. Από μακριά, αχνός ήχος ντουντούκας που πλησιάζει. Η νοσοκόμα συνοδεύει τον
ασθενή κρατώντας τον από το μπράτσο)
ΒΑΛ: (Επιστρέφει κοντά στην Πριγκηπέσα) Σαν το Χάρο είναι!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Φεύγει από κοντά του) Σσσσς!
(Ο Βαλ πηγαίνει στην άκρη του πάγκου και στέκεται στο μισόφωτο)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Πολύ καλλιτεχνικό είναι.
ΤΖΕΗΜΠ: Τον κακό του τον καιρό είναι!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
ΤΖΕΗΜΠ: Κανένας δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Έρχεται στο κατάστημα) Ποιος έκανε τη διακόσμηση;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Προκλητικά) Εγώ. Μόνη μου!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Μπράβο σας. Πολύ καλλιτεχνική.
(Η ντουντούκα ακούγεται τώρα πιο δυνατά)
ΤΖΕΗΜΠ: (Επιστρέφοντας στο κατάστημα) Τι είν’ αυτό; Μας ήρθε τσίρκο;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ε;
ΤΖΕΗΜΠ: Αυτό το μεγάφωνο. Σαν ντουντούκα τσίρκου μου φάνηκε.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν είναι τσίρκο. Διαφημίζει τα αποψινά εγκαίνια του ζαχαροπλαστείου μας.
ΤΖΕΗΜΠ: Τι έκανε λέει;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Διαφημίζει  τα αποψινά εγκαίνια του ζαχαροπλαστείου μας.  Θα γυρίσει όλη την

πόλη το πρωί και τ’ απόγευμα θα πιάσει τα γύρω μέρη. Έλα ‘δω να δεις.
(Ενθουσιασμένη τρέχει να ανοίξει την εξώπορτα, καθώς ο ήχος από την ντουντούκα πλησιάζει)
ΤΖΕΗΜΠ: Είδες δεσποινίς Πόρτερ τι δραστήρια γυναίκα έχω; (Στην Πριγκηπέσα) Και πόσο θα

μου πάει αυτή η ιστορία;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν θα το πιστέψεις!  (Τώρα μιλάει τόσο ζωηρά, που αγγίζει την υστερία) Σχεδόν

τσάμπα!
ΤΖΕΗΜΠ: Δηλαδή, πόσο είναι αυτό το σχεδόν τσάμπα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Κλείνοντας  την  εξώπορτα) Τίποτα.  Έξι  δολάρια την ώρα.  Και  καλύπτει  όλη την

περιοχή, την πόλη και τα γύρω μέρη!
(Ο ήχος της ντουντούκας απομακρύνεται και σβήνει)
ΤΖΕΗΜΠ: (Με βουβή οργή) Καλά σου το είπα, δεσποινίς Πόρτερ, έχω δραστήρια γυναίκα.

Πολύ  δραστήρια!  (Σβήνει  τα  φώτα  του  ζαχαροπλαστείου) Ο  πατέρας  της,  ο
μετανάστης ήταν κι αυτός πολύ δραστήριος... Μέχρι να τον κάψουνε ζωντανό. (Η
Πριγκηπέσα κοντανασαίνει  σαν να τη χτύπησε κεραυνός.  Ο Τζέημπ συνεχίζει  να
μιλάει με ένα χαμόγελο σαν μορφασμό) Είχε ένα εξοχικό κέντρο στη βόρεια ακτή
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της  λίμνης.  Το  καινούργιο  μου  ζαχαροπλαστείο  μου  το  θυμίζει  κάπως  στη
διακόσμηση. Αλλά, ο μετανάστης έκανε ένα λάθος, ένα μεγάλο λάθος. Πούλησε
ποτά στους αράπηδες. Και τον κάναμε στάχτη! Κάναμε στάχτη το σπίτι  του, τον
κήπο του, το αμπέλι του...  Κι  ο ίδιος έγινε στάχτη προσπαθώντας να σβήσει τη
φωτιά. (Στρέφει) Πάω απάνω.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Κεραυνοβολημένη) Είπες, «κάναμε»;
ΤΖΕΗΜΠ: Μ’ έπιασε κράμπα...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Πιάνοντάς τον από το μπράτσο) Ελάτε, πάμε πάνω.
ΤΖΕΗΜΠ: Ναι, πάμε...
(Προχωρούν προς τη σκάλα. Ο ήχος της ντουντούκας ξανακούγεται να πλησιάζει)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Σχεδόν κραυγάζοντας) Τζέημπ, είπες «κάναμε»; Είπες «κάναμε»;
ΤΖΕΗΜΠ: Ναι, είπα «κάναμε»! Άκουσες πολύ καλά τι είπα.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Ένα-ένα τα σκαλιά, ένα-ένα τα σκαλιά και με το μαλακό.
(Ανεβαίνουν ως το πλατύσκαλο, συνεχίζουν, βγαίνουν. Η ντουντούκα περνάει ακριβώς μπροστά
από το κατάστημα κι ακούγεται)
ΦΩΝΗ: Κυρίες και  κύριοι!  Απόψε τα μεγάλα εγκαίνια  στο ζαχαροπλαστείο Τόρρανς!  Το

στολίδι της πόλης μας! Δωρεάν ποτά! Δωρεάν αναψυκτικά! Δωρεάν γλυκά! Μην το
χάσετε! Όλοι στα εγκαίνια του ζαχαροπλαστείου Τόρρανς. Δωρεάν μπουφές και...

(Η φωνή σβήνει. Ξαφνικά, βραχνή φωνή από πάνω. Η Νοσοκόμα κατεβαίνει τρέχοντας)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Χάνει  αίμα!  Έχει  αιμορραγία!  (Τρέχει  στο  τηλέφωνο) Το  γιατρό  Μπιουκάναν!

(Στρέφει προς την Πριγκηπέσα) Ο κύριος έχει αιμορραγία!
(Η Πριγκηπέσα δείχνει σαν να μην ακούει)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Στον Βαλ) Άκουσες; Είπε, «κάναμε»! «Κάναμε στάχτη το σπίτι του, τον κήπο του,

το αμπέλι του»!
(Τα φώτα χαμηλώνουν και σβήνουν)
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ΣΚΗΝΗ 2
(Ηλιοβασίλεμα της ίδιας ημέρας. Στο άνοιγμα της αυλαίας ο Βαλ είναι μόνος στη σκηνή. Στέκεται
ακίνητος  σαν  άγαλμα  σχεδόν  στο  κέντρο  του  προσκηνίου.  Μετά  από  μερικές  στιγμές
μουρμουρίζει  κάτι  και  το  σώμα  του  χαλαρώνει.  Βγάζει  τσιγάρο,  πηγαίνει  στην  είσοδο  του
καταστήματος,  ανοίγει  την  εξώπορτα  και  στέκεται  κοιτάζοντας  έξω.  Ακούγεται  από  κάποια
απόσταση  μια  βραχνή γυναικεία  κραυγή γεμάτη τρόμο.  Η κραυγή επαναλαμβάνεται  καθώς η
γυναίκα πλησιάζει τρέχοντας.  Στο παράθυρο εμφανίζεται λαχανιασμένη η Βη Τάλμποτ, σαν να
είναι τυφλή και εκτός εαυτού, κάνοντας χειρονομίες, με το ένα χέρι καλύπτοντας τα μάτια της και
το άλλο ψαχουλεύοντας το περβάζι του παραθύρου για να βρει την είσοδο. Ο Βαλ παραμερίζει,
την παίρνει από το χέρι και την οδηγεί μέσα στο κατάστημα. Για μερικές στιγμές η Βη γέρνει
λαχανιασμένη και αδύναμη στο οβάλ τζάμι της εξώπορτας και μετά φωνάζει)
ΒΗ: Τυ... τυφλώθηκα!
ΒΑΛ: Δεν βλέπετε;
ΒΗ: Όχι! Τίποτα...
ΒΑΛ: (Τη βοηθάει να καθίσει στο κάθισμα που είναι μπροστά στον πάγκο) Καθίστε εδώ,

κυρία Τάλμποτ.
ΒΗ: Πού;
ΒΑΛ: (Τη  σπρώχνει  ελαφρά  προς  το  κάθισμα) Εδώ.  (Η  Βη  καταρρέει  στο  σκαμνί

βογκώντας) Τι έγινε; Τι πάθανε τα μάτια σας;
ΒΗ: (Παίρνοντας βαθιά ανάσα) Είδα!
ΒΑΛ: Τι είδατε;
ΒΗ: (Άλλη ανάσα, ίδια) Το όραμα που περίμενα και παρακάλαγα να δω!
ΒΑΛ: Είδατε όραμα;
ΒΗ: Είδα  τα  μάτια του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού!  Αυτά με  τυφλώσανε!  (Γέρνει

μπροστά και σφίγγει τα μάτια της με αγωνία) Ώωωωωω, τα μάτια του κάψαν τα
δικά μου!

ΒΑΛ: Ακουμπήστε πίσω.
ΒΗ: Τα μάτια μου καίνε σαν αναμμένα κάρβουνα...
ΒΑΛ:                (Φεύγοντας από κοντά της) Να σας φέρω να βάλετε μια κρύα κομπρέσα...
ΒΗ: Το ήξερα ότι ερχόταν όραμα! Ω, ναι! Είχα πολλά σημάδια!
ΒΑΛ: (Στο ζαχαροπλαστείο) Φοβερό σοκ να δεις όραμα...
(Μιλάει σοβαρά, ευγενικά, παίρνοντας από το ψυγείο θρυμματισμένο πάγο, που τον τυλίγει στο
μαντίλι του)
ΒΗ: (Με  παιδική  απλοϊκότητα,  καθώς  ο  Βαλ  επιστρέφει  κοντά  της) Νόμιζα  ότι  θα

έβλεπα τον Σωτήρα ημών Ιησού την ημέρα του Πάθους του,  δηλαδή χτες,  που
ήτανε Μεγάλη Παρασκευή, γιατί τότε περίμενα να τον δω. Αλλά έκανα λάθος. Και
απογοητεύτηκα. Πέρασε όλη η χτεσινή μέρα και τίποτα, τίποτα ιδιαίτερο δεν έγινε!
Αλλά σήμερα... (Ο Βαλ της βάζει το μαντίλι με τον πάγο πάνω στα μάτια) Σήμερα το
απόγευμα  συνήλθα  κάπως  και  βγήκα  από  το  σπίτι  μου  και  πήγα  στην  άδεια
εκκλησία  να  προσευχηθώ  για  την  ανάσταση  του  Χριστού  μας.  Και  στο  δρόμο,
καθώς περπατούσα και σκεφτόμουν τα ιερά μυστήρια του Πάσχα... Πέπλα! (Η λέξη
προφέρεται αργά και τρεμουλιαστά και  συνοδεύεται από αντίστοιχη κίνηση των
χεριών) Πέπλα καλύψανε τα μάτια μου! Φως! Μα τι φως! Πρωτοφανής φωτοχυσία
που μου τρύπησε τις κόρες των ματιών σαν χιλιάδες βελόνες!

ΒΑΛ: Φως;
ΒΗ: Ναι, ναι, φως. Πρέπει να ξέρεις ότι ζούμε και στο φως και στη σκιά! Και στα δυο

ζούμε, σε έναν κόσμο με φως αλλά και με σκιά...
ΒΑΛ: Μάλιστα. Στο φως και στη σκιά...
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(Κουνάει το κεφάλι του με κατανόηση και συναίνεση. Μοιάζουν σαν δυο παιδιά που ανακάλυψαν
ξαφνικά το νόημα της ζωής, εκεί που περπατούσαν ήσυχα κι απλά σε ένα δρόμο εξοχικό)
ΒΗ:                   Ένας κόσμος με φως και σκιά είναι αυτός που ζούμε και... δεν ξέρω πώς να το πω...
(Ένας άντρας φαίνεται στο παράθυρο να κοιτάζει μέσα στο κατάστημα)
ΒΑΛ: Ναι... Κι αυτοί οι δυο κόσμοι μπλέκονται μεταξύ τους...
ΒΗ: Ναι. Και που λες... (Σταματάει για να ξαναφέρει στο μυαλό της το όραμα) ...άκουσα

τη  βροντή!  Κι  ο  ουρανός!  Ο  ουρανός  σκίστηκε  στα δύο!  Κι  εκεί,  στο  χάσμα τ’
ουρανού, είδα τα δυο τεράστια πύρινα μάτια του αναστημένου Ιησού!  Όχι  του
Εσταυρωμένου, αλλά του Αναστημένου! Δηλαδή, εκείνου που ήταν εσταυρωμένος,
αλλά μετά έγινε και αναστημένος!  Τα πύρινα μάτια του Αναστημένου Ιησού! Και
μετά, μια τεράστια...  (Σηκώνει τα χέρια και κάνει μια ανοιχτή, κυκλική κίνηση για
να περιγράφει την κοσμογονία που συντάραξε την ατμόσφαιρα) Και το χέρι του
Ιησού! Αόρατο! Δεν το είδα το χέρι του! Αλλά με άγγιξε εδώ!

(Αρπάζει το χέρι του Βαλ και του το βάζει στο στήθος της που ανεβοκατεβαίνει ρυθμικά)
ΣΕΡΙΦΗΣ: (Εμφανίζεται ξαφνικά, έχει μπει από τη μεριά του ζαχαροπλαστείου) Βη!
(Αυτή τινάζεται όρθια, πετώντας τις κομπρέσες από τα μάτια της. Βγάζει μια πνιγμένη κραυγή και
οπισθοχωρεί  τρεκλίζοντας.  Το  βλέμμα  της  γεμάτο  τρόμο,  έκσταση,  δέος  και  πίστη,  όλα  μαζί
ανακατωμένα)
ΒΗ:                   Εσύ!
ΣΕΡΙΦΗΣ:        Βη!
ΒΗ:                   Εσύ!
ΣΕΡΙΦΗΣ:        (Προχωρώντας) Βη!
ΒΗ: (Χωρίζοντας τη λέξη σε συλλαβές) Τα μά-τια!
(Καταρρέει, πέφτει στα γόνατα και με τα χέρια αγκαλιάζει τα πόδια του Βαλ, που την αρπάζει να
τη  σηκώσει.  Δυο  άγνωστοι  έχουν  κολλήσει  τα  πρόσωπά  τους  στο  τζάμι  του  παραθύρου  και
παρακολουθούν τι γίνεται στο κατάστημα)
ΣΕΡΙΦΗΣ: (Σπρώχνοντας μακριά τον Βαλ) Άσ’ τηνε! Πάρε τα χέρια σου απ’ τη γυναίκα μου!

(Την αρπάζει βίαια και τη σέρνει προς την εξώπορτα. Ο Βαλ κάνει ένα βήμα να τη
βοηθήσει) Μην το κουνήσεις από ‘δω! (Στην εξώπορτα) Πάω κι έρχομαι.

ΒΑΛ: Εδώ θα είμαι.
ΣΕΡΙΦΗΣ: (Στον Ντογκ, καθώς βγαίνει με τη Βη) Ντογκ, πήγαινε μέσα, εκεί, μαζί με τον νεαρό.
ΦΩΝΗ: (Εκτός σκηνής) Ο σερίφης τον έπιασε να βάζει χέρι στη γυναίκα του.
(Αυτό το επαναλαμβάνει και άλλη φωνή, σε απόσταση. Μπαίνει ο Ντογκ και στέκεται σιωπηλός
δίπλα στην πόρτα, ενώ τα μουρμουρητά έξω στον δρόμο συνεχίζονται.)
ΒΑΛ: Τι θέλεις;
(Ο Ντογκ δεν απαντάει, μόνο βγάζει από την τσέπη του ένα σουγιά με ελατήριο, τον ανοίγει και
πηγαίνει δεξιά. Μπαίνει ο Πή-Γουη. Έξω στον δρόμο συνεχίζονται οι φωνές, που ακούγονται από
την ανοιχτή εξώπορτα)
ΦΩΝΕΣ: (Εκτός σκηνής)
-Το βρωμόσκυλο έβαλε χέρι στη...
-Να του δώσουμε να καταλάβει...
-Να του κόψουμε τον κώλο...
ΒΑΛ: Τι θέλε... (Ο Πή-Γουη κλείνει την εξώπορτα και στέκεται μπροστά της, βγάζοντας κι

αυτός ένα σουγιά. Ο Βαλ κοιτάζει μια τον ένα μια τον άλλο) Είναι έξι, κλείσαμε!
(Οι δύο άντρες αφήνουν γελάκια, σαν ξερά φύλλα που κροταλίζουν. Ο Βαλ πηγαίνει προς την
εξώπορτα. Ο Τάλμποτ μπαίνει και του φράζει τον δρόμο. Ο Βαλ σταματάει)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Σου είπα, μην το κουνήσεις από ‘δω, νεαρέ!
ΒΑΛ: Μα... δεν... πήγαινα πουθενά...
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ΣΕΡΙΦΗΣ: Κάνε πίσω και στάσου πίσω από κείνο το φως.
ΒΑΛ: Ποιο φως;
ΣΕΡΙΦΗΣ: Εκείνο.  (Δείχνει. Ο Βαλ πηγαίνει πίσω από τον πάγκο) Θέλω να σε βλέπω καλά,

καθώς θα κοιτάω τις φωτογραφίες με τους καταζητούμενους .
ΒΑΛ: Δεν είμαι καταζητούμενος. Κανένας δεν με κυνηγάει.
ΣΕΡΙΦΗΣ: Εσάς τους ωραίους, όλο και κάποιος σας κυνηγάει. (Οι δύο γελάνε. Ο Βαλ στέκεται

κάτω από το φως με το πράσινο αμπαζούρ. Ο Τάλμποτ διατρέχει τις φωτογραφίες
που έχει βγάλει από την τσέπη του) Ύψος;

ΒΑΛ: Δεν έχω μετρηθεί ποτέ.
ΣΕΡΙΦΗΣ: Βάρος;
ΒΑΛ: Δεν έχω ζυγιστεί ποτέ.
ΣΕΡΙΦΗΣ: Χαρακτηριστικά σημάδια ή ουλές στο σώμα ή στο πρόσωπο;
ΒΑΛ: Όχι!
ΣΕΡΙΦΗΣ: Άνοιξε το πουκάμισό σου.
ΒΑΛ: Γιατί;
(Δεν το ανοίγει)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Ντογκ,  άνοιξέ  του  το  πουκάμισο.  (Ο  Ντογκ  τραβάει  και  σκίζει  ως  κάτω  το

πουκάμισο  του  Βαλ.  Ο  Βαλ  κάνει  να  ορμήσει.  Οι  δύο  άντρες  προτείνουν  τους
σουγιάδες  τους.  Ο  Βαλ  κάνει  πίσω) Έτσι  μπράβο,  νεαρέ.  Μείνε  όπως  είσαι.  Τι
έκανες πριν;

(Ο Πη-Γουη κάθεται στα σκαλιά)
ΒΑΛ: Πριν από τι;
ΣΕΡΙΦΗΣ: Πριν έρθεις εδώ.
ΒΑΛ: Ταξίδευα... κι έπαιζα...
ΣΕΡΙΦΗΣ: Έπαιζες;
ΠΗΓΟΥΙ: Με τις γκόμενες;
(Ο Ντογκ γελάει ηχηρά)
ΒΑΛ: Όχι. Έπαιζα κιθάρα... και τραγουδούσα...
(Αγγίζει την κιθάρα του, που είναι πάνω στον πάγκο)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Για να τη δω.
ΒΑΛ: Να τη δεις. Αλλά, μην την αγγίξεις. Μόνο μουσικοί αφήνω να την αγγίζουν.
(Οι άντρες πλησιάζουν)
ΝΤΟΓΚ: Γιατί χαμογελάς, νεαρέ;
ΠΗ-ΓΟΥΙ: Δεν χαμογελάει. Το στόμα του είναι έτσι... βλαμμένο!
(Γελάνε)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Τι είναι αυτά τα γράμματα πάνω στην κιθάρα;
ΒΑΛ: Ονόματα.
ΣΕΡΙΦΗΣ: Ποιανών;
ΒΑΛ: Μουσικών. Ζωντανών και πεθαμένων.
(Οι άντρες διαβάζουν μεγαλόφωνα τα ονόματα πάνω στην κιθάρα: Μπέσσυ Σμιθ, Λέντμπελλυ,
Γούντυ Γκάθρι, Τζέλλη Ρολ Μύρτον κ.τ.λ. Έχουν γείρει πάνω στην κιθάρα, με τους σουγιάδες τους
στραμμένους προς το κορμί του Βαλ. Ο Ντογκ πιάνει την κιθάρα και την τραβάει προς το μέρος
του. Άξαφνα ο Βαλ πηδάει πάνω στον πάγκο σαν γάτος. Τρέχει σ’ όλο το μήκος του, κλωτσώντας
τα χέρια των δύο ανδρών που προσπαθούν να του πιάσουν τα πόδια. Η Νοσοκόμα κατεβαίνει
τρέχοντας τη σκάλα)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Τι γίνεται εδώ;
ΣΕΡΙΦΗΣ: (Ταυτόχρονα) Σταματήστε!
(Ακούγεται από πάνω βραχνή η φωνή του Τζέημπ)
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ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Ταραγμένη και βιαστικιά γιατί τη φωνάζει ο Τζέημπ) Που είναι η κυρία Τόρρανς;
Έχω  ετοιμοθάνατο  απάνω  κι  η  γυναίκα  του  είναι  εξαφανισμένη!  (Ο  Τζέημπ
ξαναφωνάζει) Τόσους αρρώστους είχα στη ζωή μου, αλλά τόσο αδιάφορη γυναίκα
δεν έχω γνωρίσει!

(Ο Τζέημπ ξαναφωνάζει. Η φωνή της Νοσοκόμας χάνεται καθώς τρέχει απάνω)
ΣΕΡΙΦΗΣ: (Καλύπτοντας με τη φωνή του τη φωνή της Νοσοκόμας) Ντογκ! Πή-Γουη! Φύγετε

απ’ τον πάγκο! Πηγαίντε πάνω να δείτε πώς είναι ο γέρος! Τον νεαρό αφήστε τον σ’
εμένα! Άντε πάνω, γρήγορα!

ΠΗ-ΓΟΥΙ: 'Ελα, Ντογκ, πάμε.
(Ανεβαίνουν απάνω. Ο Βαλ έχει μείνει πάνω στον πάγκο λαχανιασμένος. Ο Τάλμποτ πηγαίνει και
κάθεται  στο  κάθισμα  που  δοκιμάζουν  τα  παπούτσια.  Στον  τρόπο  του  υπάρχει  μια  περίεργη,
σχεδόν  ντροπαλή  ευγένεια  τώρα που είναι  μόνος  με  τον  Βαλ,  σαν  να αναγνώρισε  πως είναι
αθώος και ντράπηκε ειλικρινά για τον προηγούμενο σαδισμό του)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Έλα, μικρέ, κατέβα, δεν θα σου αγγίξω την κιθάρα σου. (Ο Βαλ πηδάει κάτω) Αλλά

θα σου πω κάτι. Υπάρχει μια πόλη που στα όριά της είναι μπηγμένη μια ταμπέλα,
«Αράπη,  καλό  είναι  να  μη  σε  βρει  το  ηλιοβασίλεμα  εδώ!».  Αυτό  μόνο  λέει  η
ταμπέλα. Ούτε απειλές ούτε τίποτα. (Βραχνό γέλιο. Σηκώνεται, πλησιάζει τον Βαλ)
Λοιπόν, παιδί μου. Ούτε εσύ είσαι αράπης, ούτε η πόλη που σου είπα είναι η δική
μας. Θέλω όμως να φανταστείς μια ταμπέλα που θα έλεγε, «Νεαρέ, καλό είναι να
μη  σε  βρει  η  ανατολή  εδώ».  Και  είπα  ανατολή,  γιατί  δεν  προλαβαίνεις  να  τα
μαζέψεις και να μας αδειάσεις τη γωνιά. Όμως, αν αγαπάς την κιθάρα σου όσο
δείχνεις, φρόντισε αύριο το ξημέρωμα να έχεις φύγει από ‘δω. Έτσι διευκολύνεις
και  τη  δική  μου  θέση.  Έγινα  σαφής  νεαρέ;  (Ο  Βαλ  τον  κοιτάζει  ανέκφραστος
κοντανασαίνοντας.  Πλησιάζοντας  την  εξώπορτα,  ο  Τάλμποτ  στρέφει) Ελπίζω  ότι
έγινα σαφής. Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η βία.

(Του γνέφει με το κεφάλι και βγαίνει. Σκυλιά γαβγίζουν μακριά. Ο Βαλ μένει ακίνητος κρατώντας
την κιθάρα σαν μωρό στην αγκαλιά του. Μετά το ύφος του αλλάζει.  Μπαίνει  στην εσοχή και
κλείνει την κουρτίνα πίσω του. Τα φώτα χαμηλώνουν και σβήνουν δηλώνοντας αλλαγή σκηνής)
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ΣΚΗΝΗ 3
(Μισή ώρα αργότερα. Ο φωτισμός είναι λιγότερο ρεαλιστικός από όσο στις προηγούμενες σκηνές
του  έργου.  Το  εσωτερικό  του  καταστήματος  είναι  τόσο  σκοτεινό,  που  ξεχωρίζουν  ελάχιστα
πράγματα. Οι κάθετες γραμμές της κολόνας, το φοινικόδεντρο στο πλατύσκαλο και η εφιαλτική
κληματαριά  του  ζαχαροπλαστείου.  Η  θέα  από  το  μεγάλο  μπροστινό  παράθυρο  είναι  τώρα
ουσιαστικά το φόντο της δράσης. Ο άνεμος που σφυρίζει παρασύρει τα σύννεφα μπροστά από το
φεγγάρι,  κάνοντας  το τοπίο  να λάμπει,  να  σκοτεινιάζει,  να ξαναλάμπει.  Τα  κυνηγόσκυλα των
διπλανών είναι ανήσυχα. Τα γαβγίσματά τους ακούγονται κάθε τόσο. Η λάμπα πάνω από την
εξώπορτα φωτίζει κάθε ίσκιο που περνάει με περίεργη βιασύνη, μιλάει πνιχτά και χειρονομεί, σαν
φιγούρα  από  το  βασίλειο  του  Κάτω  Κόσμου.  Όταν  ανάβουν  τα  φώτα,  η  σκηνή  είναι  άδεια.
Ακούγονται βήματα να κατεβαίνουν τη σκάλα και ταυτόχρονα εισβάλλουν στη σκηνή η Ντόλυ και
η Μπιούλα, φωνάζοντας χαμηλόφωνα τους άντρες τους)
ΝΤΟΛΥ: Ντογκ;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Πή-Γουη;
ΕΥΑ: (Εμφανίζεται στο πλατύσκαλο και φωνάζει χαμηλόφωνα, αλλά επιτακτικά, με ύφος

που θα είχε η ευνοούμενη ακόλουθος άρρωστης βασίλισσας) Σας παρακαλώ, μη
φωνάζετε! Οι σύζυγοί σας είναι απάνω και κάθονται με τον Τζέημπ... (Συνεχίζει να
κατεβαίνει. Στο πλατύσκαλο εμφανίζεται η Σίσσυ που κλαίει με λυγμούς) Πρόσεχε
τα σκαλιά, Σίσσυ.

ΣΙΣΣΥ: Βοήθησέ με, έχω διαλυθεί!
(Η Εύα την αγνοεί και στρέφει στις δύο γυναίκες)
ΜΠΙΟΥΛΑ: Χάνει αίμα ακόμα;
ΕΥΑ: Η αιμορραγία μάλλον σταμάτησε. Σίσσυ μην κάνεις έτσι!  Όλοι αντιμετωπίζουμε

τέτοιες καταστάσεις στη ζωή.
ΝΤΟΛΥ: Έχει πέσει σε κώμα;
ΕΥΑ: Όχι, έχει τις αισθήσεις του. Η νοσοκόμα λέει ότι ο σφυγμός του είναι εξαιρετικός

για άνθρωπο που έχει χάσει τόσο αίμα. Βέβαια του έκανε μετάγγιση.
ΣΙΣΣΥ: Δύο.
ΕΥΑ: (Πηγαίνοντας προς την Ντόλυ) Ναι, και του έβαλαν και ορό με γλυκόζη. Κι αμέσως

δυνάμωσε, λες και του κάναν μάγια.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Η άλλη πάνω είναι;
ΕΥΑ: Ποια;
ΜΠΙΟΥΛΑ: Η Πριγκηπέσα.
ΕΥΑ: Όχι. Απ’ ό,τι έμαθα, είναι στο κομμωτήριο.
ΜΠΙΟΥΛΑ: Δεν μιλάς σοβαρά!
ΕΥΑ: Ρώτα τη Σίσσυ.
ΣΙΣΣΥ: Εδώ ο κόσμος χάνεται, κι αυτή...
ΕΥΑ: Κάνει τα εγκαίνια του ζαχαροπλαστείου. Σίσσυ, άναψε τα φώτα εκεί μέσα. (Η Σίσσυ

πηγαίνει,  ανάβει  τα φώτα και  προχωρεί δεξιά.  Το ζαχαροπλαστείο  φωτίζεται.  Η
Ντόλυ  και  η  Μπιούλα  βγάζουν  κραυγές  θαυμασμού  για  τη  διακόσμηση) Η
συμπεριφορά της  δεν  είναι  φυσιολογική.  Αυτό  που  κάνει  είναι  καθαρή  τρέλα,
όμως και πάλι δεν δικαιολογείται! Κι όταν τηλεφώνησε πριν μια ώρα, δεν πήρε να
ρωτήσει για τον Τζέημπ! Όχι βέβαια! Ούτε καν τον ανέφερε! Πήρε να μάθει αν
φέρανε τις κάσες με τα ουίσκι. Μάλιστα! Μόνο αυτό ρώτησε και μετά έκλεισε το
τηλέφωνο πριν προλάβω να...

ΜΠΙΟΥΛΑ: (Μπαίνοντας στο ζαχαροπλαστείο) Τώρα καταλαβαίνω!  Τώρα βλέπω τι  είχε στο
μυαλό της! Ηλεκτρικό φεγγάρι, αστέρια από ασημόχαρτο και νάιλον κληματαριές!
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Έκανε το ζαχαροπλαστείο ίδιο  με το  κέντρο που είχε ο πατέρας της  δίπλα στη
λίμνη!

ΝΤΟΛΥ: (Ξαφνικά) Έρχεται! Έρχεται!
(Οι αδελφές Τεμπλ χώνονται στο ζαχαροπλαστείο καθώς η Πριγκηπέσα μπαίνει στο κατάστημα.
Φοράει αδιάβροχη κάπα με κουκούλα και κρατάει μια μεγάλη χάρτινη σακούλα με ψώνια και ένα
χαρτοκιβώτιο)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Συνεχίστε, κυρίες μου! Πεθαίνω να μάθω τι λέγατε...
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Την πλησιάζει) Αχ, Πριγκηπέσα, Πριγκηπέσα...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Γιατί λες τ’ όνομά μου έτσι σαν να με λυπάσαι; Ε;  (Ρίχνει πίσω την κουκούλα του

αδιάβροχου, τα μάτια της αστράφτουν, ακουμπάει τη σακούλα και το κουτί πάνω
στον πάγκο) Βαλ! Βαλ! Πού είναι ο υπάλληλός μου;  (Η Ντόλυ κουνάει το κεφάλι
της) Θα πήγε για φαγητό στην καντίνα...  (Ήχοι από το ζαχαροπλαστείο) Ποιος είν’
εκεί; Εσύ είσαι, Βαλ;  (Οι αδελφές Τεμπλ εμφανίζονται και περνάνε με επιδεικτική
ψυχρότητα από μπροστά της) Φεύγετε, κορίτσια; Ναι, φεύγουν!

(Χωρίς να της απαντήσουν, οι δύο βγαίνουν από το κατάστημα. Η Πριγκηπέσα γελάει, βγάζει την
κάπα της και την αφήνει στον πάγκο. Φοράει ένα φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και κολιέ με τριπλή
σειρά μαργαριτάρια)
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Θλιμμένη) Πόσα χρόνια σε ξέρω, Πριγκηπέσα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Πηγαίνει  πίσω  από  τον  πάγκο  και  αρχίζει  να  βγάζει  από  τη  σακούλα  χάρτινα

καπέλα και σφυρίχτρες) Πολλά, Μπιούλα, πάρα πολλά. Εσύ θα θυμάσαι και τους
δικούς  μας,  τότε  που  πρωτοήρθαμε  απ’  το  Παλέρμο,  μέσα  σ’  ένα  καράβι
φορτωμένο μπανάνες. Ήρθαμε μέσω Βενεζουέλας κι ο πατέρας μου αγόρασε απ’
το Καράκας ένα οργανέτο και μια μαϊμού. Εγώ τότε ήμουνα κοντή σαν τη μαϊμού,
χα, χα, χα!  Τη θυμάσαι τη μαϊμού; Εκείνος που μας την πούλησε, είπε ότι ήτανε
μικρή, αλλά είπε ψέματα, γιατί η μαϊμού ήτανε πολύ γριά. Σχεδόν στα τελευταία
της. Αλλά την είχαμε πολύ καλοντυμένη. (Έρχεται από την έξω πλευρά του πάγκου)
Βελούδινο κοστούμι, κόκκινο σκουφί κι ένα ντέφι που το γύρναγε στον κόσμο και
μάζευε λεφτά, χα, χα, χα! Το οργανέτο έπαιζε και η μαϊμού χόρευε στον ήλιο... «Ο
σόλε μίο, ντα, ντα, ντα, νταααα» Μια μέρα που η μαϊμού χόρεψε πάρα πολύ στον
ήλιο, έπεσε κάτω ξερή. Ε, ήταν και πολύ γριά! Κι ο μπαμπάς είπε στον κόσμο, «Η
παράσταση τελείωσε, γιατί μας τέλειωσε η μαϊμού!».

(Μικρή παύση. Η Ντόλυ πετάει το δηλητήριό της)
ΝΤΟΛΥ: (Στην Μπιούλα, αλλά δυνατά να ακούει και η Πριγκηπέσα) Μπράβο κουράγιο η

Πριγκηπέσα μας!
ΜΠΙΟΥΛΑ: (Εξίσου ξινά) Ναι, ναι, μπράβο της!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Σοβαρή) Για μένα η παράσταση δεν έχει τελειώσει, γιατί η μαϊμού δεν μας έχει

τελειώσει ακόμα! (Ξαφνικά) Βαλ! Εσύ είσαι, Βαλ;
(Κάποιος έχει μπει στο ζαχαροπλαστείο, αλλά δεν φαίνεται ακόμα. Η Πριγκηπέσα σηκώνεται και
προχωρεί προς το ζαχαροπλαστείο, αλλά σταματάει μόλις εμφανίζεται η Κάρολ.)
ΝΤΟΛΥ: Να και η πρώτη σου πελάτισσα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Πηγαίνει πίσω από τον πάγκο) Το μαγαζί δεν έχει ανοίξει ακόμα, Κάρολ.
ΚΑΡΟΛ: Η ταμπέλα απ’ έξω γράφει, «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε».
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όχι εσένα.
ΚΑΡΟΛ: Πρέπει να μείνω εδώ για λίγο. Με σταμάτησαν στο δρόμο γιατί δεν έχω άδεια

οδήγησης,  μου  την  έχουν  πάρει,  και  πρέπει  να  βρω  κάποιον  να  με  περάσει
απέναντι το ποτάμι.

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Φώναξε ταξί.
ΚΑΡΟΛ: Μου είπαν πως ο νεαρός που έχεις εδώ φεύγει και είπα να...
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ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ποιος σου είπε ότι φεύγει;
ΚΑΡΟΛ: (Πλησιάζοντας στον πάγκο) Ο σερίφης Τάλμποτ.  Και μου είπε να του πω να με

περάσει αυτός απέναντι, αφού έτσι κι αλλιώς φεύγει.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Κάποιος δεν σου τα ‘πε σωστά.
ΚΑΡΟΛ: Πού είναι ο υπάλληλός σου; Δεν τον βλέπω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι έρχεσαι και ξανάρχεσαι εδώ και του κολλάς; Αφού δεν σου δίνει σημασία. Γιατί

φεύγει απόψε;  (Η εξώπορτα ανοίγει, καθώς η Πριγκηπέσα πηγαίνει πίσω από το
μπαρ) Βαλ; Εσύ είσαι, Βαλ;  (Από το ζαχαροπλαστείο μπαίνει ο μάγος-εξορκιστής,
μιλώντας γρήγορα και μπερδεμένα και κραδαίνοντας κάτι στο χέρι του. Η Μπιούλα
και η Ντόλυ φεύγουν με επιφωνήματα αποστροφής προς την εξώπορτα) Έξω εσύ
και τα ξόρκια σου!

(Ο μάγος στρέφει να φύγει)
ΚΑΡΟΛ: Έλα,  θείο!  Θέλω  την  καλή  σου  την  κραυγή!  Θα  σου  δώσω  ένα  δολάριο!  (Η

Πριγκηπέσα στρέφει αλλού με μια βαθιά ανάσα και κουνάει το χέρι, εννοώντας να
διώξουν τον μάγο. Ο νέγρος κουνάει καταφατικά το κεφάλι, τεντώνει προς τα πίσω
τον μακρύ λαιμό του και βγάζει μια σειρά από άγριες, δυνατές κραυγές. Οι κραυγές
φέρνουν μια σειρά από αντιδράσεις σε όλο το κτίριο. Η Μπιούλα και η Ντόλυ, που
είχαν σταθεί κοντά στην εξώπορτα, φεύγουν έξω. Η Πριγκηπέσα δεν κινείται, αλλά
στέκεται με κομμένη την ανάσα. Ο Ντογκ και ο Πή-Γουη κατεβαίνουν τα σκαλιά και
σπρώχνουν τον μάγο έξω από το κατάστημα, αγνοώντας την Πριγκηπέσα, ενώ οι
γυναίκες τους στέκονται στο πεζοδρόμιο και φωνάζουν, «Ντογκ! Πη-Γουη!». Ο Βαλ
ξεπροβάλλει πίσω από την κουρτίνα της εσοχής, λες και τον κάλεσαν οι κραυγές
του  μάγου.  Από  πάνω  ακούγονται  οι  βραχνές,  θυμωμένες  φωνές  του  Τζέημπ,
αδύναμες από την εξάντληση. Η Κάρολ προχωρεί στο προσκήνιο  και  μιλάει στο
κοινό και στον εαυτό της) Κάτι παραμένει ακόμα άγριο σ’ αυτή τη χώρα. Αυτή η
χώρα ήταν  κάποτε  άγρια,  οι  άντρες και  οι  γυναίκες  ήταν  άγριοι  και  μέσα στις
καρδιές τους έκρυβαν μια άγρια τρυφερότητα ο ένας για τον άλλο. Αλλά σήμερα οι
καρδιές έχουν κρυώσει, έχουν γίνει ουδέτερες και αδιάφορες, όπως τα φώτα νέον
που  πλημμύρισαν  τον  τόπο...  Όχι  μόνο  εδώ,  παντού...  Περιμένω  έξω,  στο
αυτοκίνητό μου. Είναι το πιο γρήγορο τετράτροχο σε όλη την περιοχή.

(Βγαίνει από το κατάστημα. Η Πριγκηπέσα κοιτάζει τον Βαλ με μεγάλη απορία στα μάτια. Με το
ένα χέρι πιάνει τον λαιμό της)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Στον Βαλ με ψεύτικη αδιαφορία) Λοιπόν, δεν θα πας μαζί της;
ΒΑΛ: Δεν ήρθα μαζί της, άρα, δεν θα φύγω μαζί της.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ωραία. Τότε, τρέχα και φόρα το άσπρο σου σακάκι. Έχουμε δουλειά απόψε. (Ο Βαλ

την κοιτάζει έντονα για μερικές στιγμές. Η Πριγκηπέσα χτυπάει τα χέρια της) Άντε,
κουνήσου, μη χαζεύεις! Το σινεμά τελειώνει σε λίγο και θα μου πλακώσει όλος ο
κόσμος μαζεμένος. Να έχεις έτοιμο και θρυμματισμένο πάγο για τα ποτά!

ΒΑΛ: (Σαν να πιστεύει πως η Πριγκηπέσα τρελάθηκε) Να έχω έτοιμο και θρυμματισμένο
πάγο για τα ποτά;

(Πηγαίνει πίσω από τον πάγκο)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι. Και να πάρεις την κάβα να μας φέρουν άλλη μια κάσα ουίσκι. Το πίνουν λες κι

είναι νερό. Ξέρεις να πουλάς ποτά, ε; Πρόσεχε, όχι σε ανήλικους. Ποτέ οινόπνευμα
σε ανήλικους. Αν δεν είσαι σίγουρος πόσων χρόνων είναι, ζήτα τους ταυτότητα ή
άδεια οδήγησης. Άντε, κουνήσου, μη χαζεύεις!

ΒΑΛ: (Ακουμπάει την κιθάρα του στον πάγκο) Εγώ χαζεύω; Εσύ χάζεψες μου φαίνεται.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Άντε, κουνήσου, είπα!
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ΒΑΛ: Μύγα σε τσίμπησε Πριγκηπέσα;  Ή έχεις νευράκια, γιατί πλάκωσες τους καφέδες
για να ‘σαι σε φόρμα ως το ξημέρωμα;

(Το πείραγμά του είναι  ευγενικό,  σχεδόν τρυφερό, αλλά ο ίδιος  έχει κιόλας γυρίσει  πίσω.  Σε
εκείνα τα μπαρ που μέναν ανοιχτά ως το ξημέρωμα, με τις αγοραίες γυναίκες και τους άσωτους
ξενύχτηδες.  Στέκεται  πίσω  από  τον  πάγκο,  ενώ  η  Πριγκηπέσα  πηγαινοέρχεται  και  τακτοποιεί
διάφορα πράγματα. Όταν η Πριγκηπέσα πάει να μπει στον χώρο του ζαχαροπλαστείου,  ο Βαλ
απλώνει το χέρι του, την αρπάζει από το γυμνό της μπράτσο και τη φέρνει κοντά του κρατώντας
την από τους καρπούς των χεριών)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι κάνεις;
ΒΑΛ: Πάψε να γυρνάς σαν τη σβούρα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πήγαινε βάλε το άσπρο σου σακάκι και...
ΒΑΛ: Κάτσε. Θέλω να σου μιλήσω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Βιάζομαι. Έχω δουλειές.
ΒΑΛ: Λογικέψου...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Παράτα με!
ΒΑΛ: Δεν μπορείς να το κάνεις ξενυχτάδικο! Ούτε καν εγκαίνια δεν πρέπει...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ο κόσμος να χαλάσει, εγώ τα εγκαίνια θα τα κάνω!
ΒΑΛ: (Ανασηκώνει λυπημένος τους ώμους) Τι να πω...
(Της αφήνει τα χέρια)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μα, δεν καταλαβαίνεις; Εκεί απάνω είναι αυτός που έβαλε φωτιά στον κήπο του

πατέρα μου! Αυτός που έκαψε ζωντανό τον πατέρα μου! Αυτός που κατάστρεψε
και τη δική μου τη ζωή! Τρεις ζωές χάθηκαν εκείνη τη νύχτα! Του πατέρα μου, η
δική  μου  και  μια  ζωή  που  δεν  άφησα  εγώ  να  γεννηθεί.  Αυτός  εκεί  απάνω  μ’
ανάγκασε να κάνω φόνο!  (Παγώνει για μια στιγμή) Θέλω αυτός κει πάνω, τώρα
που ψοφάει, να δει τον κήπο του πατέρα μου να ξαναζωντανεύει! Θέλω ν’ ακούσει
το μαγαζί να ξανανοίγει απόψε! Τώρα που ψοφάει! Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε.
Τίποτα δεν με σταματάει! Εγώ ούτε το θέλω ούτε μου λέει τίποτα, αλλά το κάνω
για  να  κλείσει  ο  κύκλος!  Για  να  μη  νικηθώ!  Καταλαβαίνεις;  Για  να μη νικηθώ!
Διάολε, δεν θα νικηθώ ποτέ πια στη ζωή μου! (Τον αγκαλιάζει) Σ’ ευχαριστώ που
έμεινες μαζί μου. Ο Θεός να σ’ έχει καλά γι’ αυτό... Τώρα πήγαινε να βάλεις το
άσπρο σου σακάκι... (Ο Βαλ τη κοιτάζει και προσπαθεί να αποφασίσει ανάμεσα σ’
αυτό που του λέει η έμφυτη ευαισθησία του και σ' αυτό που του υπαγορεύει η
προηγούμενη  ζωή  του  και  η  πείρα  του.  Και  πάλι  ανασηκώνει  θλιμμένος  τους
ώμους, αναστενάζει, πηγαίνει στην εσοχή, φοράει το σακάκι από φιδοτόμαρο και
βγάζει κάτω από το κρεβάτι τον πάνινο σάκο με τα υπάρχοντά του. Η Πριγκηπέσα
παίρνει τα χάρτινα καπέλα και τα άλλα αντικείμενα που έχει αγοράσει, πηγαίνει
στον  χώρο  του  ζαχαροπλαστείου  και  τα  μοιράζει  στα  τραπέζια.  Επιστρέφοντας
μένει ακίνητη, βλέποντας τον Βαλ να βγαίνει από την εσοχή με το σακάκι του και
τον σάκο του) Τι είν’ αυτό; Το άσπρο σακάκι σού είπα!

ΒΑΛ: Μ’ αυτό ήρθα και μ’ αυτό θα φύγω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Θα φύγεις;
ΒΑΛ: Ναι, θα φύγω κυρία. Το μόνο που μένει να ρυθμιστεί, είναι το ασήμαντο θέμα της

αμοιβής μου.
(Αυτό που φοβόταν η Πριγκηπέσα της συνέβη.  Είναι  η «στιγμή της αλήθειας»  που λένε στην
αρένα, όταν ο ταυρομάχος σκύβει πάνω από τα κέρατα του ταύρου για να του δώσει με το ξίφος
το θανατηφόρο χτύπημα)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δηλαδή, το σκας και μ’ αφήνεις;
ΒΑΛ: Μάζεψα όλα τα πράγματά μου. Θα πάρω το νυχτερινό λεωφορείο για το Νότο.
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ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Α, μπα; Ποιον κοροϊδεύεις αγοράκι; Σε περιμένει η άλλη, με την αυτοκινητάρα της
και...

(Ξαφνικά βήματα στη σκάλα. Οι δύο απομακρύνονται. Ο Βαλ κρύβεται σε ένα σκοτεινό μέρος του
καταστήματος. Η Νοσοκόμα εμφανίζεται στο πλατύσκαλο)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Κυρία Τόρρανς, είστε κάτω;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Πηγαίνει στη βάση της σκάλας) Ναι, εδώ είμαι. Γύρισα.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Μπορώ να σας πω κάτι για τον κύριο Τόρρανς;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, σ’ ένα λεπτό ανεβαίνω. (Η Νοσοκόμα φεύγει απάνω. Η Πριγκηπέσα στρέφεται

στον Βαλ) Βγες. Κάτι σε τρόμαξε, ε;
ΒΑΛ: Με απείλησαν πως, αν μείνω, θα χρησιμοποιήσουν βία.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Στην πόλη μας πληρώνουμε, δίνουμε πολλά λεφτά για την αστυνομία και για τον

σερίφη και για όλα. Έχω προστασία εδώ κι αυτή η προστασία καλύπτει κι εσένα!
ΒΑΛ: Όχι, κυρία. Ο χρόνος μου εδώ τελείωσε.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Το λες σαν να τελείωσε η ποινή σου. Φυλακισμένος ήσουν εδώ;
ΒΑΛ: Ξανοίχτηκα πιο πολύ απ’ όσο έπρεπε, Πριγκηπέσα.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Έτσι, ε; Κι εγώ; Τι κάνω τώρα εγώ;
ΒΑΛ: (Την πλησιάζει) Θα είχα φύγει πριν γυρίσεις, αλλά έμεινα για να σου πω κάτι που

δεν το έχω ξαναπει σε καμιά γυναίκα ως τώρα.  (Ακουμπάει το χέρι του στον ώμο
της) Αισθάνομαι αληθινή αγάπη για σένα Πριγκηπέσα! (Τη φιλάει) Θα φύγω και θα
σε περιμένω κάπου μακριά από ‘δω, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, αρκεί να μου
πεις πού και πότε...

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Κάνει πίσω) Μη μου μιλάς γι’  αγάπες! Όχι σ’ εμένα αυτά! Εύκολο να μιλάς γι’
αγάπες και τέτοια, όταν έξω απ’ αυτή την πόρτα σε περιμένει ένα αμάξι να σε πάει
όπου θέλεις γρήγορα και τσάμπα!

ΒΑΛ: Θυμάσαι τι σου είπα το βράδυ που πρωτοήρθα;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Προχωρεί δεξιά) Ναι, πολλά μου είπες. Ότι έχεις θερμοκρασία σκύλου. Κι ότι είχες

δει το πουλί που δεν έχει πόδια και κοιμάται πάνω στον άνεμο!
ΒΑΛ: (Ταυτόχρονα) Όχι αυτό. Όχι αυτό!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ότι μπορείς ν’ ανάψεις φωτιά σε μια γυναίκα. Κι εγώ σου είχα πει, «Αηδίες!». Ε,

αυτό το παίρνω πίσω. Γιατί μπορείς! Μπορείς ν’ ανάψεις φωτιά σε μια γυναίκα,
μπορείς και να την κάνεις στάχτη. Και μετά, να χοροπηδάς πάνω στη στάχτη για να
βεβαιωθείς ότι έσβησε η φωτιά!

ΒΑΛ: Τέλος πάντων...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πόσον καιρό δούλεψες εδώ, στην πρώτη σταθερή δουλειά της ζωής σου;
ΒΑΛ: Παραπάνω απ’ όσο έπρεπε, πολύ παραπάνω.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τέσσερις μήνες και πέντε μέρες. Ακριβώς! Και πόσα λεφτά πήρες;
ΒΑΛ: Σου είπα να μου δίνεις μόνο χαρτζιλίκι  για να περνάω και τα υπόλοιπα να μου

μαζεύεις.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πολύ  ωραία.  Θες  να  σου  κάνω  λογαριασμό;  Μπορώ  να  σου  τα  πω  ως  την

τελευταία  δεκάρα.  Έχεις  πάρει  ογδόντα πέντε  δολάρια!  Όχι  ενενήντα!  Ογδόντα
πέντε! Ψίχουλα! Και ξέρεις πόσα μπορείς να πάρεις; Αν τα πάρεις. Δεν χρειάζεται
μολύβι  και  χαρτί!  Όλα  εδώ  μέσα  τα  ‘χω!  Στο  κεφάλι  μου.  Μπορείς  να  πάρεις
πεντακόσια ογδόντα έξι δολάρια. Κι αυτά δεν είναι καθόλου ψίχουλα. Αλλά, άκου
να δεις, κύριε...  (Αγωνίζεται να πάρει ανάσα) Αν τολμήσεις να μου φύγεις απόψε,
έτσι απότομα, δεν θα πάρεις τίποτα! Ούτε δεκάρα!

ΦΩΝΗ: Ε! Ανοίξατε;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Η Πριγκηπέσα τρέχει προς την πόρτα) Κλειστό! Κλειστό! Φύγε! (Ο Βαλ πηγαίνει

προς το ταμείο. Η Πριγκηπέσα έρχεται προς το μέρος του κοντανασαίνοντας) Τώρα
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πρόσεξε καλά ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σου, γιατί απ’ αυτήν θα εξαρτηθεί
και  η  δικιά  μου.  Αν  ανοίξεις  το  ταμείο,  εγώ  θ’  ανοίξω  την  εξώπορτα  και  θα
ουρλιάξω ότι ο υπάλληλός μου με κλέβει!

ΒΑΛ: Πριγκηπέσα...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Άγρια) Λέγε...
ΒΑΛ: Άσε, τίποτα... Είπες...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι είπα;
ΒΑΛ: Είπες ό,τι είχες να πεις. Στα χαρίζω. Φεύγω και δεν θέλω να με πληρώσεις.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν κατάλαβες! Είτε σε πληρώσω είτε δεν σε πληρώσω, δεν φεύγεις!
ΒΑΛ: Μάζεψα τα πράγματά μου και φεύγω.
(Σηκώνει τον σάκο του. Η Πριγκηπέσα τρέχει και αρπάζει την κιθάρα του)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τότε πάω κι εγώ απάνω να μαζέψω τα δικά μου. Και παίρνω την κιθάρα μαζί μου

για να είμαι σίγουρη ότι θα περιμένεις μέχρι να...
(Ο Βαλ αφήνει κάτω τον σάκο του)
ΒΑΛ: (Προχωρώντας προς το μέρος της) Τι πας να...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Τον παρακαλεί με την κιθάρα υψωμένη) Μην τολμήσεις...
ΒΑΛ: ...κάνεις με...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μη!
ΒΑΛ: ...την κιθάρα μου;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Την κρατάω για εγγύηση μέχρι να...
ΒΑΛ: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχεις τρελαθεί απ’ το πρωί.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πολύ πιο πριν! Θα κρατήσω για εγγύηση τη «σύντροφο της ζωής σου» και θα πάω

να μαζέψω τα πράγματά μου. Για να φύγω μαζί σου, όπου και να πηγαίνεις! (Ο Βαλ
κάνει  να την πλησιάσει.  Η Πριγκηπεσα πάει  πίσω  από τον πάγκο) Αυτό δεν το
περίμενες, σίγουρα δεν το περίμενες! Τι φαντάστηκες ότι θα έκανα; Ότι θα έμενα
εδώ, μέσα σ’ ένα μαγαζί γεμάτο με μπουκάλια και κουτιά, όταν εσύ θα έφευγες
μακριά χωρίς... χωρίς καν να μου αφήσεις διεύθυνση;

ΒΑΛ: Θα σου αφήσω διεύθυνση...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Α, ναι, ε! Ευχαριστώ πολύ! Να την κάνω τι; Να την πάρω πίσω από την κουρτίνα

και να της λέω, «διεύθυνση αγάπη μου, αγκάλιασέ με, φίλα με λατρεμένη μου
διεύθυνση!».  (Βγάζει μια περίεργη, πνιγμένη κραυγή. Φράζει το στόμα της με τη
γροθιά της. Ο Βαλ προχωρεί προσεκτικά, με το χέρι τεταμένο προς την κιθάρα. Η
Πριγκηπέσα κάνει βήματα προς τα πίσω, δαγκώνοντας το κάτω χείλος της και με
μάτια  που  αστράφτουν.  Ο  Τζέημπ  χτυπάει  από  πάνω) Μην  πλησιάζεις!  Θα  τη
σπάσω!

ΒΑΛ: Σου... σου χτυπάει...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Το ξέρω! Ο Χάρος μού χτυπάει! Λες να μην τον ακούω; Κρακ, κρακ, κρακ! Κόκαλα

που χτυπάνε κόκαλα! Ρώτα με πώς είναι να κοιμάσαι με το Χάρο και θα σου πω! Το
κορμί μου ανατρίχιαζε όταν με άγγιζε. Αλλά το υπόμενα. Ίσως γιατί η καρδιά μου
ήξερε ότι κάποιος θα ερχόταν να με γλιτώσει απ’ αυτή την κόλαση! Και ήρθες εσύ!
Κοίτα  με  τώρα!  Ξαναζωντάνεψα!  (Προσπαθεί  να  ελέγξει  τους  λυγμούς  της  και
συνεχίζει πιο ήρεμα και πιο βραχνά) Δεν αντέχω να μαραζώνω στο σκοτάδι! Αυτό
βάλ’ το καλά στο μυαλό σου. Τώρα, άκου! Όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτό το ρημάδι
είναι  δικά  σου.  Όχι  μόνο τα λεφτά που σου χρωστάω,  μα όλα...  Όλα όσα έχει
μαζέψει  με  την  τσιγκουνιά  του  εδώ  μέσα  ο  Χάρος!  Αλλά  ο  Χάρος  πρέπει  να
ψοφήσει, για να μπορέσουμε να φύγουμε εμείς... Το ‘βαλες καλά στο μυαλό σου
αυτό; Λοιπόν, τρέχα φόρα το άσπρο σου σακάκι.  Απόψε  είναι...  (τρέχει προς το
ζαχαροπλαστείο) τα εγκαίνια του ζαχαροπλαστείου! (Ο Βαλ ορμάει και της αρπάζει
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το χέρι που κρατάει την κιθάρα. Αυτή τραβάει το χέρι της βίαια) Μη μ’ αγγίξεις,
γιατί θα σου την κάνω κομμάτια την κιθάρα σου! Πρόσεξε! (Γρήγορα βήματα στη
σκάλα) Α, δεσποινίς Πόρτερ!

(Η Πριγκηπέσα σπρώχνει τον Βαλ στην εσοχή και αφήνει την κιθάρα δίπλα στο τζουκ-μποξ. Η
Νοσοκόμα κατεβαίνει τη σκάλα)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Κατεβαίνοντας προσεκτικά) Λείψατε πολύ.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, είχα πολλά...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Πολλά;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πολλά πράγματα να κάνω... Να φροντίσω...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Σας άκουσα να φωνάζετε ή μου φάνηκε;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, φώναζα σ’ ένα μεθυσμένο. Περαστικός ήτανε, και δεν του έδινα να πιει...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Πηγαίνοντας προς την εξώπορτα) Ο κύριος Τόρρανς κοιμάται
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ωραία.
(Κάθεται στην καρέκλα που δοκιμάζουν τα παπούτσια)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Του έκανα ένεση στις πέντε.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όλες αυτές οι ενέσεις μορφίνης δεν του αδυνατίζουν την καρδιά;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Με τον καιρό, ναι.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Και πόσον καιρό αντέχουν συνήθως;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Εξαρτάται από την ηλικία και την καρδιά του ασθενή. Γιατί;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεσποινίς Πόρτερ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε αυτούς

τους ανθρώπους;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Τι εννοείτε κυρία Τόρρανς;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Να... τους συντομέψουμε το μαρτύριο.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Α, κατάλαβα. (Κλείνει με θόρυβο την τσάντα της) Κατάλαβα, κυρία Τόρρανς! Όμως,

ο φόνος είναι φόνος, όποιες και να είναι οι συνθήκες του αρρώστου.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ποιος μίλησε για φόνο;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Είπατε, «να τους συντομέψουμε το μαρτύριο».
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι, όπως κάνουν οι ζωόφιλοι, άμα το ζώο τους υποφέρει και...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο κυρία Τόρρανς. Κι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου μ’ αυτό

που λέγεται...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Τη διακόπτει) Μη μου κάνετε εμένα κήρυγμα δεσποινίς Πόρτερ! Απλώς ήθελα να

μάθω αν...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δεν σας κάνω κήρυγμα. Απλώς απάντησα στην ερώτησή σας. Αν θέλετε να βρείτε

κάποιον που να «συντομέψει» τη ζωή του άντρα σας...
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Πετάγεται όρθια) Πώς τολμάτε να λέτε ότι εγώ θέλω...
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Παγερά) Θα επιστρέψω στις δέκα και μισή.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Δεν χρειάζεται!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Ορίστε;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Πηγαίνοντας προς τον πάγκο) Είπα, δεν χρειάζεται να επιστρέψετε στις  δέκα και

μισή. Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Εντολές παίρνω μόνο από τους γιατρούς.  Μόνο αυτοί με απαλλάσσουν από τα

καθήκοντά μου.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αυτή τη φορά, σας απαλλάσσει η σύζυγος του ασθενούς.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Εγώ δέχομαι εντολές μόνο από το γιατρό Μπιουκάναν.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Θα του τηλεφωνήσω εγώ. Δεν μου αρέσετε. Δεν κάνετε γι’  αυτό το επάγγελμα!

Έχετε ψυχρά μάτια. Βάζω στοίχημα ότι σας αρέσει να τους βλέπετε να υποφέρουν!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Ξέρω γιατί δεν σας αρέσουν τα μάτια μου. Γιατί βλέπουν καθαρά.
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Τι με κοιτάτε έτσι;
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ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δεν κοιτάω εσάς! Την κουρτίνα κοιτάω. Κάτι καίγεται εκεί μέσα. Βγαίνει καπνός.
(Προχωρεί προς την εσοχή)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μην τολμήσεις!
(Την αρπάζει από το χέρι)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Τη σπρώχνει με δύναμη και προχωρεί προς την κουρτίνα. Ο Βαλ σηκώνεται από το

κρεβάτι,  ανοίγει  την  κουρτίνα  και  εμφανίζεται  μπροστά  της  ψύχραιμος) Ω,  με
συγχωρείτε!  (Στρέφει  στην  Πριγκηπέσα) Από  την  πρώτη  στιγμή  που  σε  είδα,
κατάλαβα  πως  είσαι  έγκυος!  (Η  Πριγκηπέσα  κοντανασαίνει) Κι  από  την  πρώτη
στιγμή που είδα τον άντρα σου, κατάλαβα πως δεν είναι απ’ αυτόν.

(Προχωρεί στητή προς την πόρτα. Ξαφνικά, η Πριγκηπέσα φωνάζει)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Σ’ ευχαριστώ! Μου είπες αυτό που ευχόμουν!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δεν έχεις καθόλου ντροπή μέσα σου!
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όχι, δεν έχω καθόλου ντροπή! Χαρά έχω! Αγαλλίαση έχω!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Τότε γιατί δεν παίρνεις την ντουντούκα να το διαφημίσεις σ’ όλους;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Αυτό τ’ αφήνω σε σένα και γλιτώνω και τα λεφτά! Άντε, τρέχα πες το σ’ όλους!
(Η Νοσοκόμα βγαίνει. Ο Βαλ τρέχει στην εξώπορτα, την κλειδώνει, πλησιάζει την Πριγκηπέσα)
ΒΑΛ: Είναι αλήθεια αυτό που είπε; (Η Πριγκηπέσα προχωρεί προς τον πάγκο. Βαθμιαία

το βλέμμα της από εμβρόντητο γίνεται γεμάτο αγαλλίαση. Πάνω στον πάγκο είναι
ένας  σωρός  από  ασημένια  και  χρυσά  χάρτινα  καπέλα  και  καραμούζες  για  τα
εγκαίνια του ζαχαροπλαστείου. Ο Βαλ μιλάει βραχνά και ψιθυριστά) Είναι αλήθεια,
ναι ή όχι;

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Μιλάς σαν φοβισμένο αγόρι.
ΒΑΛ: Θα πάει να το πει παντού!
(Παύση)
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Πρέπει να φύγεις τώρα! Είναι πολύ επικίνδυνο να μείνεις εδώ! Πάρε τα λεφτά σου

από το ταμείο και φύγε. Φύγε, φύγε! Πάρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου, πέρνα
απέναντι το ποτάμι, πήγαινε σ’ άλλη πολιτεία... Εδώ, αυτό που ήρθες να κάνεις, το
έκανες.

ΒΑΛ: Δηλαδή, είναι αλήθεια;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: (Κάθεται στην καρέκλα δίπλα στον πάγκο) Αλήθεια, δόξα τω Θεώ! Κουβαλάω ζωή

μέσα στο κορμί μου! Αυτό το ξεραμένο δέντρο ξανάνθισε! Εσύ μου χάρισες πάλι
ζωή. Και τώρα μπορείς να φύγεις...

(Σοβαρός ο Βαλ, παίρνει τη σφιγμένη γροθιά της και την ακουμπάει στα χείλη του, ανασαίνοντας
σαν για να τη ζεστάνει. Η Πριγκηπέσα σηκώνεται και μένει στητή κι αλύγιστη.)
ΒΑΛ: Γιατί δεν μου το είπες;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Όταν μια γυναίκα μείνει χωρίς παιδιά τόσα χρόνια, είναι δύσκολο να πιστέψει ότι

μπορεί να γεννήσει. Παλιά, υπήρχε μια συκιά ανάμεσα στο σπίτι και στο περιβόλι
μας. Δεν είχε ποτέ της δέσει σύκα και τη λέγαν στέρφα. Ο καιρός περνούσε, η μία
άνοιξη μετά την άλλη και κάποτε η συκιά άρχισε να ξεραίνεται... Αλλά μια μέρα
εγώ ανακάλυψα ένα μικρό  πράσινο  σύκο!  Ναι!  Πάνω στη  συκιά  που τη  λέγαν
στέρφα! (Στο χέρι της σφίγγει μια χρυσή, χάρτινη καραμούζα) Άρχισα να τρέχω στο
περιβόλι και στ’ αμπέλι φωνάζοντας «μπαμπά η συκιά μας έβγαλε καρπό»! Μου
φαινόταν τόσο υπέροχο μετά από τόσα χρόνια η συκιά μας να βγάλει καρπό, που
είπα ότι έπρεπε να το γιορτάσουμε. Έτρεξα σ’ ένα ντουλάπι, έβγαλα τα στολίδια
που  φυλάγαμε  για  το  χριστουγεννιάτικο  δέντρο,  τις  γυάλινες  καμπανούλες,  τα
χρωματιστά πουλιά, τα ασημένια άστρα, τις γιρλάντες, τους χάρτινους σταλακτίτες.
Γιατί  η  συκιά  είχε  κερδίσει  τη  μάχη!  Είχε  βγάλει  καρπό!  (Εκστατική) Άνοιξε  το
ντουλάπι, πάρε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και βάλ’ τα πάνω μου, τις γυάλινες

Tennessee Williams «Ο Ορφέας στον Άδη» Σελίδα 56



καμπανούλες,  τα  χρωματιστά  πουλιά,  τα  ασημένια  άστρα,  τις  γιρλάντες,  τους
χάρτινους σταλακτίτες.  (Την πιάνει κάτι σαν ντελίριο, αρπάζει ένα κωνικό καπέλο
από χρυσόχαρτο, το φοράει και τρέχει στη βάση της σκάλας κρατώντας τη χάρτινη
καραμούζα.  Φυσάει  και  ξαναφυσάει  την  καραμούζα  ανεβαίνοντας  κωμικά  τα
σκαλιά, καθώς ο Βαλ προσπαθεί να τη σταματήσει. Αυτή του ξεφεύγει και φτάνει
στο πλατύσκαλο, φυσώντας την καραμούζα και φωνάζοντας) Σε νίκησα, σε νίκησα,
Χάρε! Θα βγάλω καρπό! (Ξαφνικά της κόβεται η ανάσα, παραπατάει, και αρχίζει να
οπισθοχωρεί  αδέξια  προς  τα  σκαλοπάτια.  Στρέφει,  ουρλιάζει  και  κατεβαίνει
τρέχοντας. Οι φωνές της σβήνουν όταν φτάνει κάτω. Οπισθοχωρεί σαν τυφλή, με
το ένα χέρι τεντωμένο προς τον Βαλ, καθώς βαριά βήματα και μια βραχνή φωνή
ακούγονται από πάνω. Η Πριγκηπέσα βογκάει) Αχ, Θεέ μου! Αχ, Θεέ μου!

(Ο  Τζέημπ  εμφανίζεται  στο  πλατύσκαλο,  δίπλα  στο  ψεύτικο  φοινικόδεντρο.  Μια  λερωμένη
κόκκινη ρόμπα κρέμεται πάνω στο φθαρμένο, κιτρινιάρικο κορμί του. Είναι ίδιος ο Χάρος, είναι η
προσωποποίηση  της  μοχθηρίας,  έτσι  καθώς  σκυφτός  ψάχνει  με  τα  μάτια  στο  σκοτάδι  του
καταστήματος για να εντοπίσει το θήραμά του)
ΤΖΕΗΜΠ: Όρνεα! Όρνεα! (Με το ένα χέρι αρπάζεται από το ψεύτικο φοινικόδεντρο. Σηκώνει

το άλλο χέρι,  που κρατάει περίστροφο και πυροβολεί.  Η Πριγκηπέσα βγάζει μια
κραυγή και τρέχει να προστατέψει με το κορμί της το κορμί του Βαλ, που μένει
ακίνητος. Ο Τζέημπ κατεβαίνει τρεκλίζοντας μερικά σκαλιά, ξαναπυροβολεί και η
σφαίρα  πετυχαίνει  την  Πριγκηπέσα,  που  αφήνει  ένα  δυνατό  «Αχ!».  Δεύτερη
σφαίρα,  δεύτερο δυνατό «Αχ!».  Η Πριγκηπέσα στρέφει και  κοιτάζει τον Τζέημπ,
ενώ εξακολουθεί με το κορμί της να προστατεύει τον Βαλ. Στο πρόσωπό της, όλα τα
πάθη και  τα  μυστικά  του πάνω  και  του  κάτω  κόσμου.  Τα αγριεμένα μάτια  της
αστράφτουν, γνωρίζουν, αψηφούν, αποδέχονται. Αλλά το περίστροφο είναι τώρα
άδειο.  Ο Τζέημπ πατάει τη σκανδάλη. Κλικ,  τίποτα! Τότε το εκσφενδονίζει πάνω
τους. Κατεβαίνει με δυσκολία τη σκάλα, περνάει από μπροστά τους και φωνάζει
βραχνά) Θα βάλω να σας κάψουν! Έκαψα τον πατέρα της και τώρα θα βάλω να
κάψουνε  κι  εσάς!  (Ανοίγει  την  εξώπορτα  και  βγαίνει  στον  δρόμο  φωνάζοντας
βραχνά) Ο υπάλληλος κλέβει το μαγαζί! Ο υπάλληλος σκότωσε τη γυναίκα μου!

ΒΑΛ: Σε πέτυχε;
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΑ: Ναι,  με  πέτυχε...  (Τα  πρόσωπα  και  των  δύο  έχουν  μια  περίεργη  αξιοπρέπεια,

σχεδόν τελετουργική. Αυτή στρέφει και τον κοιτάζει με ένα χαμόγελο, σαν να του
ζητάει συγγνώμη για κάτι που είπε. Αυτός την κοιτάζει σοβαρός και σηκώνει το ένα
χέρι, σαν για να τη σταματήσει να μην πει αυτό που θέλει. Αυτή κουνάει ελαφρά το
κεφάλι  της και  του δείχνει τη φαντασμαγορική  λάμψη του ψεύτικου κήπου στο
ζαχαροπλαστείο, κάνοντας ασταθή βήματα προς τα εκεί. Μουσική. Η Πριγκηπέσα
μπαίνει  στο  ζαχαροπλαστείο  και  κοιτάζει  γύρω,  όπως  κοιτάζουμε  έναν
πολυαγαπημένο  τόπο  που  αναγκαζόμαστε  να  εγκαταλείψουμε) Η  παράσταση
τελείωσε, η μαϊμού μας τελείωσε...

(Η  μουσική  δυναμώνει,  για  να  σκεπάσει  τους  ήχους  που  κάνει  ο  Χάρος  όταν  παίρνει  ψυχή.
Σταματάει απότομα. Στο μπροστινό παράθυρο του καταστήματος διακρίνονται φιγούρες, φακοί
ανάβουν και κάποιος προσπαθεί να παραβιάσει την εξώπορτα. Ο Βαλ φωνάζει)
ΒΑΛ: Από πού να φύγω; Θεέ μου!
(Στρέφει και τρέχει στο μισοφωτισμένο ζαχαροπλαστείο. Κάτι σπάει. Τρίξιμο πόρτας που ανοίγει.
Οι άντρες έχουν μπει στο ζαχαροπλαστείο, που γεμίζει με φωνές)
ΦΩΝΕΣ:
ΝΤΟΓΚ: Φυλαχτείτε! Είναι οπλισμένος!
ΠΗΓΟΥΙ: Ντογκ, εσύ απάνω!
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-Τζακ, στο ζαχαροπλαστείο!
(Άγρια κραυγή)
ΝΤΟΓΚ: Τον έπιασα! Τον έπιασα!
-Τον πιάσανε!
ΠΗΓΟΥΙ: Σκοινί, φέρτε σκοινί!
ΝΤΟΓΚ: Έχω κάτι καλύτερο!
ΠΗΓΟΥΙ: Τι;
ΝΤΟΓΚ: Φωτιά!
-Χριστέ μου...
(Στιγμιαία σιγή)
ΠΗΓΟΥΙ: Έλα, ρε, τι αργείς;
ΝΤΟΓΚ: Περίμενε να δω αν ανάβει! Άναψε!
-Περιμένετε, περιμένετε!
-Κοίτα, ρε!
(Μια γαλάζια φλόγα ξεπηδάει μέσα στο σκοτάδι. Αντιφεγγίζει πάνω στο πρόσωπο της Κάρολ μέσα
στο ζαχαροπλαστείο. Οι άντρες βγάζουν όλοι μαζί βραχνές φωνές και σκύβουν όλοι πάνω από τη
γαλάζια φλόγα. Τα φωτισμένα πρόσωπά τους μοιάζουν με δαιμόνων)
-Να το, ρε!
-Άναψε!
(Τρέχουν  έξω.  Διάφορες  φωνές.  Αυτοκίνητα που παίρνουν  μπρος,  φεύγουν.  Οι  ήχοι  σβήνουν
σύντομα. Σιωπή. Ένα σκυλί αλυχτάει μακριά. Εμφανίζεται ο μάγος με μια αγκαλιά ρούχα, που τα
εξετάζει, τα πετάει όλα και κρατάει μόνο το σακάκι από φιδοτόμαρο. Το σηκώνει ψηλά και από το
νωδό στόμα του βγαίνουν μουρμουριστοί ήχοι)
ΚΑΡΟΛ: (Μπαίνει. Ήσυχα, ευγενικά) Τι κρατάς εκεί θείο; Φέρε μου να δω. (Την πλησιάζει)

Α, το σακάκι του. Το παίρνω και σου δίνω ένα χρυσό δαχτυλίδι. (Βγάζει αργά από
το δάχτυλό της ένα δαχτυλίδι.  Από κάπου ακούγεται  κραυγή αγωνίας.  Η Κάρολ
ακούει με προσοχή μέχρι που η κραυγή σβήνει, μετά κουνάει  το κεφάλι  της με
κατανόηση) Τα άγρια ζώα αφήνουν δέρματα πίσω τους, αφήνουν δέρματα καθαρά
και δόντια και κόκαλα λευκά πίσω τους και αυτά είναι σημάδια που περνάνε από
το ένα στο άλλο για να μπορούν οι φυγάδες του είδους τους να τ’ ακολουθήσουν...

(Η κραυγή επαναλαμβάνεται πιο τρομαχτική από την προηγούμενη. Ξανασβήνει. Η Κάρολ ρίχνει
το  σακάκι  πάνω  της  σαν  να  κρυώνει,  μετά  κάνει  νόημα  στον  νέγρο  και  του  δίνει  το  χρυσό
δαχτυλίδι. Πηγαίνει προς στην εξώπορτα, αλλά στα μισά κοντοστέκεται, γιατί βλέπει να μπαίνει ο
Σερίφης Τάλμποτ με φακό)
ΣΕΡΙΦΗΣ: Ακίνητη! Ακίνητη! (Η Κάρολ προχωρεί, τον προσπερνάει σαν να μην τον βλέπει και

βγαίνει από την εξώπορτα. Αυτός φωνάζει φρενιασμένος) Ακίνητη! (Έξω ακούγεται
το  καμπανιστό  γέλιο  της.  Ο  Τάλμποτ  την  ακολουθεί  φωνάζοντας) Σταμάτα!
Σταμάτα!

(Σιωπή. Ο νέγρος κοιτάζει με ένα μυστηριώδες χαμόγελο, καθώς η αυλαία κλείνει αργά)

ΤΕΛΟΣ
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