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σηµείωση 
 

Ο Μένγκελε (ό̟ως και κάθε άλλο γρα̟τό µου) είναι (σωστότερα: θα ήθελα να 
είναι) µια ακόµη αφήγηση ̟ροορισµένη για να διαβαστεί. Η θεατρική φόρµα ̟ου 
χρησιµο̟οίησα ήταν µονάχα το µέσο ̟ου ένιωσα ̟ροσφορότερο για να καταγράψω µια 
φριχτή ιστορία αγά̟ης και φόνων – ή την α̟οκαλυ̟τική ιστορία της αγά̟ης διά του 
εξακολουθητικού όσο και ακαταλόγιστου φόνου µέσα στους αιώνες. 
 

Για τον Μένγκελε ισχύουν όσα σηµείωνα και για τα ̟ροηγούµενα «θεατρικά 
έργα» µου (La ultima noche ή οι καρχαρίες, 2010, Historia de un amor ή τα 
µυρµήγκια, 2011): δεν γνωρίζω αν µ̟ορεί να ̟αρουσιαστεί στο θέατρο, αν έχει αυτό 
̟ου ονοµάζουµε «θεατρικότητα». Οι σκηνικές (;) οδηγίες ̟ου ενσωµάτωσα στο «έργο» 
ήταν για µένα α̟αραίτητο κοµµάτι της αφήγησης. Αν κά̟οιος σκηνοθέτης (ή ό̟οιος 
άλλος) νιώσει ̟ως δεν του είναι χρήσιµες, ας τις αγνοήσει ή ας τις αλλάξει. ∆εν έχω 
αντίρρηση αντί για έναν άντρα και µια γυναίκα να ̟αίξουν δυο γυναίκες ή δυο άντρες, 
ένας εγγαστρίµυθος µε µια κούκλα – ή ακόµη και ̟αιδιά. Εξάλλου, ό̟ως ε̟ιµένω σε 
κάθε αντίστοιχη εισαγωγή, νιώθω ̟ως όλες οι αφηγήσεις α̟ευθύνονται σε ̟αιδιά – οι 
ενήλικοι είναι ήδη ̟νευµατικά νεκροί, γυαλιστερά ταριχευµένα ̟τώµατα.  
 
 Ωστόσο στον Μένγκελε, ̟ερισσότερο α̟ό κάθε άλλο «θεατρικό έργο» µου, 
ένιωσα γράφοντάς το τροµακτικά έντονη την ανάγκη ̟ου ̟εριγράφτηκε ̟αρα̟άνω (ή 
και κυριεύτηκα α̟ό αυτήν): δ υ ο  δ ε κ ά χ ρ ο ν α  ή  δ ω δ ε κ ά χ ρ ο ν α  
̟ α ι δ ι ά  ν α  ̟ α ί ζ ο υ ν  σ ε  µ ι α  σ κ η ν ή  ( µ ε )  ε τ ο ύ τ ο  τ ο  
κ ε ί µ ε ν ο .  Προφανώς τρόµαξα ̟ολύ µε την ιδέα και τον τρό̟ο ̟ου ά̟λωνε µέσα 
µου· ίσως για αυτό το λόγο να ενσωµάτωσα στις σκηνικές οδηγίες την ̟ροϋ̟όθεση των 
ενήλικων ηθο̟οιών – µή̟ως και κουκουλωθεί, µή̟ως και θαµ̟ώσει κά̟ως ο τρόµος. 
 
 θ. τ.  – Φεβρουάριος 2012 
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ΠΡΟΣΩΠΑ: Ο Μ, η Ε, στο κουπέ του τρένου. 
 

~ 
 

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 
 

1. [Καλησ̟έρα σας…] 
 

2. [Τι έγινε;] 
 

3. [Ξέρετε τι ̟ροτείνω; Να βάλουµε λίγη µουσική…] 
 

4. [∆υστυχώς για εσάς, εγώ έχω σταθερές συνήθειες…] 
 

5. [Καλησ̟έρα σας…] 
 

6. [∆ιακο̟ή ρεύµατος;] 
 

7. [∆εν σας καταλαβαίνω…] 
 

8. [Εγώ; Ο Μένγκελε;] 
 

 
 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 
 

9. [Σας ̟αρακαλώ, σταµατήστε το… Όλο αυτό ̟αρατράβηξε…] 
 

10. [«Ένα κλειστό κουτί ̟ου ̟ηγαίνει»;] 
 

11. [Είναι άρρωστο όλο αυτό… Άρρωστο και λανθασµένο…] 
 

12. [Θα σε σκοτώσω… Το υ̟όσχοµαι ̟ως θα σε σκοτώσω…] 
 

13. [Πρέ̟ει να τιµωρηθούµε…] 
 

14. [Ήταν ένα όνειρο…] 
 

15. [∆εν υ̟άρχει Εσθήρ Κοέν…] 
 

16. [Κι όµως θα χάσεις…] 
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 
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1. 

 
 
 (Βαγόνι τρένου. Μ̟αίνει µια νέα γυναίκα. Μ̟ορεί να είναι α̟ό 20 
έως 30 χρονών. Ίσως και µεγαλύτερη. Στο βαγόνι κάθεται ένας άντρας, 
διαβάζει ένα βιβλίο. Μ̟ορεί να είναι εµφανώς µεγαλύτερός της – µ̟ορεί 
και όχι.) 
 
 Ε: Καλησ̟έρα σας… 
 
 Μ: Καλησ̟έρα… 
 
 Ε: Είµαστε στο Α13, σωστά; 
 
 Μ: Σωστά… 
 
 Ε: Α, ωραία… (Το̟οθετεί τη βαλίτσα της.) Η θέση C είναι αυτή; 
 
 Μ: Αυτή είναι… 
 
 Ε: Α, σας ευχαριστώ… (Κάθεται α̟έναντί του.) Έχουµε κά̟οιους 
άλλους συνε̟ιβάτες στο κου̟έ µας; 
 
 Μ: ∆εν νοµίζω… 
 
 Ε: Να σας ̟ω την αλήθεια, αυτό δεν µε στεναχωρεί… Η 
̟ολυκοσµία είναι ̟ρόβληµα στα κου̟έ… 
 
 Μ: Ο̟ότε είστε τυχερή… 
 
 Ε: Ίσως, βέβαια, ανέβουν ε̟ιβάτες στην ε̟όµενη στάση… 
 
 Μ: Μα δεν υ̟άρχει ε̟όµενη στάση…  
 
 Ε: Το ξέρετε αυτό έγκυρα; 
  
 Μ: (Χαµογελάει) Ναι, το ξέρω έγκυρα… ∆εν υ̟άρχει άλλη 
στάση… Θα φτάσουµε στον τερµατικό σταθµό λίγο ̟ριν το ξηµέρωµα… 
 
 Ε: Ταξιδεύετε συχνά µε αυτό το δροµολόγιο; 
 
 Μ: Αρκετά συχνά… Σχεδόν κάθε εβδοµάδα… 
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 Ε: Είναι ε̟αγγελµατικοί οι λόγοι; 
 
 Μ: Κυρίως ε̟αγγελµατικοί… 
 
 Ε: Είστε ασφαλιστής; 
 
 Μ: Είµαι δηµόσιος υ̟άλληλος… 
  
 Ε: Μάλιστα… Συγγνώµη ̟ου γίνοµαι αδιάκριτη… 
 
 Μ: ∆εν γίνεστε αδιάκριτη… 
 
 Ε: Α̟ό µικρή ήµουν αδιάκριτη… Κακώς, κάκιστα… Λένε ̟ως η 
αδιακρισία είναι υ̟οσυνείδητη δειλία… 
 
 Μ: Μα σας εί̟α: δεν γίνατε αδιάκριτη… 
 
 Ε: Ω, σας ευχαριστώ… 
 
 Μ: Να είστε καλά… (Σκύβει στο βιβλίο του.) 
 
 Ε: (Ανοίγει την τσάντα της. Βγάζει ένα βιβλίο.) Μή̟ως σας ̟ειράζει 
το διάβασµα; 
 
 Μ: (Με ελαφριά σαστιµάρα) Μα, ό̟ως βλέ̟ετε, διαβάζω κι εγώ… 
 
 Ε: Ναι, αλλά µ̟ορεί να ̟ρογραµµατίζατε να κοιµηθείτε… 
 
 Μ: Αν θελήσω να κοιµηθώ, θα κλείσω το ατοµικό µου φωτάκι… 
Υ̟άρχει ̟ρόβλεψη γι’ αυτό στα σύγχρονα τρένα… 
 
 Ε: Σωστά, υ̟άρχει ̟ρόβλεψη… 
 
 Μ: Ό̟οιος θέλει να κοιµηθεί, σβήνει το φωτάκι του και κοιµάται… 
Ό̟οιος θέλει να διαβάσει, κρατάει το φωτάκι του ανοιχτό… 
 
 Ε: Έχετε δίκιο… 
 
 Μ: Ο̟ότε ο καθένας συνε̟ιβάτης κρατάει την αυτονοµία του… 
Έχει ̟ροβλεφθεί αυτό… 
 
 Ε: Είναι στ’ αλήθεια µεγάλη εφεύρεση τα τρένα… 
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 Μ: Συµφωνώ µαζί σας… Είναι µια α̟ό τις µεγαλύτερες εφευρέσεις 
της Ιστορίας… Ίσως η µεγαλύτερη… 
 
 Ε: Η µεγαλύτερη; 
 
 Μ: Μην σας φαίνεται ̟αράξενο… Τα τρένα ένωσαν τον κόσµο… 
Έδωσαν στους ανθρώ̟ους τη δυνατότητα να σκεφτούν συνολικά… Σαν 
ανθρω̟ότητα… 
 
 Ε: Είναι ̟ολύ ενδιαφέρον αυτό ̟ου λέτε… 
 
 Μ: Ναι, αν το σκεφτείτε, µ̟ορεί να γίνει ενδιαφέρον…  
 
 Ε: (Κοιτάζει α̟ό το ̟αράθυρο. Προφανώς δεν βλέ̟ει τί̟οτε.) 
Προφανώς τώρα θα ̟ερνάµε µέσα α̟ό το δάσος… 
 
 Μ: Προφανώς… 
 
 Ε: ∆εν το έχετε δει ̟οτέ; 
 
 Μ: Ταξιδεύω συνήθως νύχτα… Έχω χρόνια να ̟άρω τρένο την 
ηµέρα… 
 
 Ε: Εγώ, ̟άλι, α̟οφεύγω τα τρένα τη νύχτα… ∆εν µ̟ορώ να δω 
έξω… Νιώθω σαν να είµαι σε ένα κλειστό κουτί ̟ου ̟ηγαίνει στα τυφλά… 
 
 Μ: Κι όµως α̟όψε ̟ήρατε το βραδινό δροµολόγιο…  
  
 Ε: ∆εν γινόταν αλλιώς… Έ̟ρε̟ε να ̟ρολάβω τη βιβλιοθήκη 
ανοιχτή, να βγάλω φωτοτυ̟ίες και να ̟ετάξω µε την ̟τήση των 2.45 το 
µεσηµέρι…  
 
 Μ: Καταλαβαίνω… 
 
 Ε: Άραγε, θα ̟εράσει άνθρω̟ος α̟ό το κυλικείο για να ̟άρει 
κά̟οια ̟αραγγελία; Εδώ ̟ου τα λέµε, θα ήθελα έναν καφέ… 
 
 Μ: Όχι, α̟’ όσο ξέρω, δεν θα ̟εράσει… 
 
 Ε: Ο̟ότε ̟ρέ̟ει να ̟άω εγώ α̟ό το κυλικείο… 
 
 Μ: Ναι… 
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Ε: (Ανοίγει την τσάντα. Ψάχνει κάτι.) Μή̟ως θα θέλατε έναν καφέ; 
Ή µια ζεστή σοκολάτα; 

 
Μ: Όχι, σας ευχαριστώ… 
 
Ε: (Αφήνει την τσάντα κά̟ως α̟ογοητευµένη.) Μάλιστα… 
 
Μ: Εσείς, ωστόσο, µ̟ορείτε να ̟άτε… 
 
Ε: Ίσως υστερότερα… 
 
Μ: Ό̟ως θέλετε… 
 
Ε: Προτιµώ να διαβάσω τώρα… (Ανοίγει το βιβλίο της.) 
 
Μ: Ό̟ως θέλετε… (Στρέφεται κι αυτός στο βιβλίο του.) 
 
Ε: Ωστόσο, αν θέλετε, µ̟ορείτε να κα̟νίσετε… 
 
Μ: (Κά̟ως έκ̟ληκτος) Μα α̟αγορεύεται το κά̟νισµα… 
 
Ε: Είµαστε οι δυο µας στο βαγόνι… ∆εν υ̟άρχει άλλος για να 

ενοχληθεί… 
 
Μ: ∆εν είναι σωστό… 
 
Ε: Ελάτε τώρα… ∆εν θα χαλούσε ο κόσµος µε µια ̟αρατυ̟ία… 
 
Μ: Εσείς θέλετε να κα̟νίσετε;  
 
Ε: Εγώ; Όχι βέβαια… ∆εν κα̟νίζω… 
 
Μ: Μα τότε γιατί ρωτάτε; 
 
Ε: Για εσάς… Αν θέλατε να κα̟νίσετε… Ήθελα να σας ̟ω ̟ως εγώ 

δεν έχω ̟ρόβληµα… 
 
Μ: Και γιατί να κα̟νίζω εγώ; Πώς το υ̟οθέσατε αυτό; 
 
Ε: Τι να σας ̟ω; Ήµουν σίγουρη ̟ως κα̟νίζετε…  

  
 Μ: Σας ευχαριστώ… Αλλά δεν κα̟νίζω… 
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 Ε: (Κά̟ως α̟ογοητευµένη) Μάλιστα… Ελ̟ίζω να µην σας ζάλισα 
µε τη φλυαρία µου… (Σκύβει στο βιβλίο της.) Ώρα να διαβάσω, να 
ησυχάσετε κι εσείς… 
 
 (Περνάνε λίγες στιγµές σιω̟ής.) 
 
 Μ: Γράφετε κά̟οια εργασία; 
 
 Ε: (Ελαφρώς έκ̟ληκτη) Ορίστε; 
 
 Μ: Ρωτάω αν γράφετε κά̟οια εργασία.. 
 
 Ε: Ω, ναι… Γράφω το διδακτορικό µου… 
 
 Μ: Πάνω σε ̟οιο αντικείµενο; 
 
 Ε: Πάνω στην Ιστορία… 
 
 Μ: Α, είστε ιστορικός… 
 
 Ε: Κατά κά̟οιον τρό̟ο… 
 
 Μ: Πολύ ενδιαφέρον… Και ̟οιο είναι το θέµα της εργασίας σας; 
 
 Ε: Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος… 
 
 Μ: Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος; Έτσι, γενικά; ∆εν είναι 
δυνατόν… 
 
 Ε: Έχετε δίκιο, δεν είναι δυνατόν… 
 
 Μ: Θα µου ̟είτε το θέµα σας, λοι̟όν; 
 
 Ε: Κάνω διδακτορικό ̟άνω στα αυτοβιογραφικά γρα̟τά του Γιόζεφ 
Μένγκελε… 
 
 Μ: Του γνωστού Μένγκελε; 
 
 Ε: Τον γνωρίζετε; 
 
 Μ: Τον Ναζί; 
 
 Ε: Ναι, αυτόν… 
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 Μ: Το γιατρό µε τα ̟ειράµατα στο Νταχάου… 
 
 Ε: Στο Άουσβιτς… 
 
 Μ: Στο Άουσβιτς, έχετε δίκιο, στο Άουσβιτς… Που έκανε κάτι 
̟ειράµατα µε ̟αιδιά, µε εγκύους… 
 
 Ε: Ναι, αυτός είναι… 
 
 Μ: Μ̟ράβο σας… 
 
 Ε: Μ̟ράβο για τι; 
 
 Μ: Που κάνετε διδακτορικό… Είναι σ̟ουδαίο ̟ράγµα η 
ε̟ιστήµη… 
 
 Ε: Παράξενο… 
 
 Μ: Τι είναι ̟αράξενο; 
 
 Ε: Αυτή η ε̟ιδοκιµασία σας… Συνήθως, όταν ακούν το όνοµα του 
Μένγκελε, οργίζονται… Ή µαζεύονται – ό̟ως οι χελώνες στο καβούκι 
τους… 
 
 Μ: Μα τι σχέση έχει η ε̟ιστήµη µε την οργή; 
 
 Ε: Χαίροµαι ̟ου καταλαβαίνετε… 
 
 Μ: Μα όλα αυτά είναι ληγµένα α̟ό αιώνες… 
 
 Ε: Πιστέψτε µε, δεν είναι ληγµένα για όλους… 
 
 Μ: Για µένα είναι… 
 
 Ε: Χαίροµαι γι’ αυτό…  
 
 Μ: Και κρατούσε ηµερολόγια ο Μένγκελε; 
 
 Ε: Ναι… Έγραφε και ̟ολλές ε̟ιστολές… Και µια µυθιστορηµατική 
αυτοβιογραφία… 
 
 Μ: Αυτοβιογραφία; 
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 Ε: Ναι, ένα δήθεν µυθιστόρηµα ̟ου είναι η ζωή του ό̟ως ήθελε να 
τη βλέ̟ει αυτός… Μια συγκεκαλυµµένη αυτοβιογραφία… 
 
 Μ: Τι ακριβώς µελετάτε σε όλα αυτά; 
 
 Ε: Ζητήµατα µεταµέλειας, ενοχής, αυτοκριτικής… 
 
 Μ: Και τι δια̟ιστώσατε; Μετάνιωσε για τί̟οτε; 
 
 Ε: Όχι, δεν µετάνιωσε… 
 
 Μ: Μάλιστα… 
 
 Ε: Άνθρω̟οι σαν τον Μένγκελε δεν µ̟ορούν να µετανιώσουν… 
 
 Μ: Γιατί; 
 
 Ε: Γιατί ̟ίστευε ̟ολύ σε κάτι… Άµα ̟ιστεύεις ̟ολύ σε κάτι, τότε 
δεν έχεις χώρο για αναστοχασµό και µετάνοια… 
 
 Μ: Νόµιζα ̟ως ήταν διεστραµµένος και σαδιστής… 
 
 Ε: Τι θα ̟ει «διεστραµµένος και σαδιστής»; 
 
 Μ: Φαντάζοµαι, κά̟οιος ̟ου ευχαριστιέται όταν ̟ροκαλεί ̟όνο… 
Που ηδονίζεται µε τον ̟όνο των άλλων… 
 
 Ε: Αυτές οι λέξεις είναι αντιε̟ιστηµονικές… «∆ιεστραµµένος», 
«ανώµαλος» και όλα αυτά… είναι ηθικοί χαρακτηρισµοί… ∆εν µ̟ορούµε 
να ερµηνεύουµε τον κόσµο µε τέτοιες κουβέντες…  
 
 Μ: Έχετε δίκιο, εγώ δεν είµαι ιστορικός… 
 
 Ε: Εκεί ̟ου αρχίζει η λέξη «διεστραµµένος» ή «τρελός» ή ό,τι 
ανάλογο, σταµατάει η ε̟ιστήµη… Αν ήσασταν γιατρός και µελετούσατε 
τον καρκίνο, θα λέγατε ̟οτέ ̟ως ο καρκίνος ήταν διεστραµµένος; 
  
 Μ: Συµφωνώ α̟όλυτα… Με έχετε ̟είσει.. 
 
 Ε: Χαίροµαι γι’ αυτό. 
 
 Μ: Κι αφού δεν µετάνιωσε, εσείς τι µελετάτε; 
 
 Ε: Αυτό… Το ότι δεν µετάνιωσε… 
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 Μ: Είχα ακούσει ̟ως αµφισβητούνε τον θάνατό του… Πως τον 
σκηνοθέτησε κι όλα αυτά… 
 
 Ε: ∆εν ασχολούµαι µε αυτό… 
 
 Μ: ∆εν σας ενδιαφέρει; 
 
 Ε: Όχι… Αυτά είναι ̟αραϊστορία… Ο θάνατος του Μένγκελε ήταν 
τσεκαρισµένος µε εξετάσεις DNA… Μα, ακόµη κι αν δεν ̟έθανε στη 
Βραζιλία τότε ̟ου ανακοινώθηκε, θα ̟έθανε κά̟ου αλλού…  
 
 Μ: Καταλαβαίνω… 
 
 Ε: Πάντως, µέχρι σήµερα δεν θα ζούσε… 
 
 Μ: Σωστά… 
 
 Ε: Εµένα µε ενδιαφέρει αυτό ̟ου σκεφτότανε… Και το γιατί… 
 
 Μ: Και καταλήξατε ̟ως το έκανε α̟ό αγά̟η… 
 
 Ε (Κά̟ως ενοχληµένη) ∆εν εί̟α τη λέξη αγά̟η… 
 
 Μ: Εί̟ατε ̟ως ̟ίστευε… Η ̟ίστη είναι η αγά̟η…   
 
 Ε: Η ̟ίστη είναι ̟ίστη… Και δεν έχει καµία σχέση µε την αγά̟η… 
 
 Μ: Νιώθω ότι ενοχληθήκατε… 
 
 Ε: Γενικά, δεν ̟ιστεύω ̟ως υ̟άρχει αγά̟η… 
 
 Μ: ∆εν ήθελα να σας ενοχλήσω… 
 
 Ε: ∆εν ενοχλήθηκα… Αλλά δεν ̟ιστεύω στην αγά̟η… 
 
 (Έξαφνα σβήνουν τα φώτα κι όλα βυθίζονται στο α̟όλυτο σκοτάδι.) 
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2. 

 
 
 Ε: (Πολύ τροµοκρατηµένη, σχεδόν κραυγάζει.) Τι έγινε; 
 
 Μ: Ηρεµήστε… 
 
 Ε: (Φωνάζει.) Τ ι  έ γ ι ν ε ,  ̟ ε ί τ ε  µ ο υ  τ ι  έ γ ι ν ε …  
 
 Μ: Σας ̟αρακαλώ, ηρεµήστε… Έχουµε µια διακο̟ή ηλεκτρικού… 
 
 Ε: (Εξακολουθεί να είναι ̟ολύ τροµοκρατηµένη.) Μα ̟ώς είναι 
δυνατόν;  
 
 Μ: Προφανώς θα έγινε κά̟οιο βραχυκύκλωµα… (Ανάβει το φακό 
του κινητού του. Ο χώρος φωτίζεται. Η Ε είναι όρθια στο κέντρο του 
κου̟έ.) Πάλι καλά ̟ου υ̟άρχουν και οι φακοί των κινητών… 
 
 Ε: Το κινητό, έχετε δίκιο, το κινητό… (Γυρίζει ̟ρος την τσάντα 
της, βγάζει το δικό της κινητό, ανάβει κι αυτή το φακό του.) 
 
 Μ: Ησυχάστε… ∆εν υ̟άρχει κά̟οιος λόγος ανησυχίας… 
 
 Ε: (Και ̟άλι τροµοκρατηµένη, δοκιµάζει να ανοίξει την ̟όρτα του 
κου̟έ.) Η ̟όρτα έχει σφραγίσει… (Πιο δυνατά) Η  ̟ ό ρ τ α  έ χ ε ι  
σ φ ρ α γ ί σ ε ι .  
 
 Μ: Μα έχουµε διακο̟ή ηλεκτρικού… Όλα έχουν σφραγίσει… 
 
 Ε: Και τώρα, τι θα γίνει; (Με αυξανόµενο ̟ανικό) Και τώρα, τι θα 
γίνει; 
 
 Μ: Θα ̟εριµένουµε… 
 
 Ε: (Με ένταση) Πόσο θα ̟εριµένουµε; 
 
 Μ: ∆εν ξέρω… Θα ̟εριµένουµε µέχρι να φτιάξουν τη βλάβη… 
 
 Ε: Πόσο θα ̟εριµένουµε; Μ̟ορείτε να µου ̟είτε ̟όσο; 
 
 Μ: Σας ̟αρακαλώ… Μην κάνετε έτσι… ∆εν είµαστε και στη µέση 
του ωκεανού… 
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 Ε: Είµαστε σε ένα κλειστό κουτί… 
 
 Μ: Είµαστε µέσα στο τρένο κι έγινε ένα βραχυκύκλωµα… 
 
 Ε: (Με έντονο ̟ανικό) Είµαστε σε κλειστό κουτί και µας ̟ηγαίνει… 
 
 Μ: ∆εν µας ̟ηγαίνει ̟ουθενά… Το τρένο έχει σταµατήσει… 
 
 Ε: (Τροµοκρατηµένη) Το τρένο ̟ηγαίνει… ∆εν το ακούς ̟ου 
̟ηγαίνει; 
 
 Μ: (Με αυστηρό τόνο) Το τρένο είναι ηλεκτροκίνητο και έχουµε 
διακο̟ή ηλεκτρικού… Είµαστε σταµατηµένοι… ∆εν θέλει τί̟οτε άλλο 
̟αρά α̟λή λογική… 
 
 Ε: (Κά̟ως ̟ιο ήσυχη) Με συγχωρείτε… 
 
 Μ: Παλιότερα, τα τρένα λειτουργούσαν µε κάρβουνο και ατµό… 
Τότε δεν γινόταν να εγκλωβιστείς… 
 
 Ε: Με συγχωρείτε… 
 
 Μ: Ήταν ̟ιο σίγουρα τα ̟ράγµατα τότε… 
 
 Ε: Θέλω να σας ζητήσω συγγνώµη… 
 
 Μ: Μα γιατί; ∆εν κάνατε τί̟οτε κακό… 
 
 Ε: Σας µίλησα στον ενικό… 
 
 Μ: Τι; 
 
 Ε: Πριν, σας µίλησα στον ενικό… Σας εί̟α για το τρένο, «δεν το 
ακούς ̟ου ̟ηγαίνει…» 
 
 Μ: Ω, δεν ̟ειράζει… Μέσα στην ταραχή τους, οι άνθρω̟οι λένε 
και χειρότερα… 
 
 Ε: Τουλάχιστον µετά να ζητάνε µια συγγνώµη… 
 
 Μ: ∆εν χρειάζεται να σκέφτεστε τόσες λε̟τοµέρειες… Εξάλλου, 
ίσως ̟ρέ̟ει να ̟εράσουµε στο στάδιο του ενικού… 
 
 Ε: Τι εννοείτε; 
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 Μ: Πως ̟ρέ̟ει να γίνουµε λίγο ̟ρακτικοί… Μ̟ορεί να ̟εράσουµε 
ώρες εδώ µέσα… Ο ̟ληθυντικός αριθµός δεν διευκολύνει την 
ε̟ικοινωνία… 
 
 Ε: (Ε̟ιθετικά) Νοµίζεις ̟ως θα γαµήσεις, έτσι; 
 
 Μ: (Με έκ̟ληξη) Μα εγώ… 
 
 Ε: Έλα, ̟ες το, νοµίζεις ̟ως θα γαµήσεις, σωστά; 
 
 Μ: (Ενοχληµένος) Νοµίζω ̟ως έχετε ξε̟εράσει τα όρια… 
 
 Ε: (Με σχετική αµηχανία) Με συγχωρείτε… 
  
 Μ: (Εξακολουθεί να είναι ενοχληµένος.) Πώς µ̟ορείτε να λέτε κάτι 
τέτοιο; 
 
 Ε: Με συγχωρείτε… Έχω χάσει τον έλεγχο… ∆εν το λέω για να 
δικαιολογηθώ, αλλά αυτό συµβαίνει… 
 
 Μ: Εν ̟άση ̟ερι̟τώσει, ας το ̟ροσ̟εράσουµε… 
 
 Ε: Έχετε κάθε δικαίωµα να µην το ̟ροσ̟εράσετε… 
 
 Μ: Εντάξει, δεν ήρθε και το τέλος του κόσµου… Είστε µια τόσο 
όµορφη γυναίκα, είναι λογικό να σας ̟λευρίζουν διάφοροι ενοχλητικοί… 
Α̟λώς αυτό δεν ισχύει στην ̟ερί̟τωσή µας… 
 
 Ε: Είστε ̟ολύ ευγενής… Κι έχετε κάθε δικαίωµα να µε θεωρείτε 
ανάγωγη… 
  
 Μ: Προτείνω να γίνουµε λίγο ̟ρακτικοί… Πρέ̟ει να κάνουµε 
οικονοµία στην µ̟αταρία… 
 
 Ε: Τι εννοείτε; 
 
 Μ: Στην µ̟αταρία των κινητών, εννοώ… Μ̟ορεί να µείνουµε εδώ 
για ώρες… Ας κρατήσουµε το ένα κινητό σβηστό και θα το ανάψουµε 
µόλις σβήσει ο φακός του άλλου… 
 
 Ε: Έχετε δίκιο… Αυτό να κάνουµε… Σβήστε το δικό σας… 
 
 Μ: (Σβήνει το φακό του κινητού του.) Ωραία, λοι̟όν… 
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 Ε: ∆εν δοκιµάσαµε να δούµε αν τα κινητά έχουν σήµα… 
 
 Μ: ∆εν έχουν… Ποτέ δεν έχουν σε τέτοιες ̟ερι̟τώσεις… 
 
 Ε: (Βλέ̟ει την οθόνη του κινητού της.) Πράγµατι, δεν έχουν… 
 
 Μ: Έτσι, για την τιµή των ό̟λων, να ελέγξω και το δικό µου… 
(Βλέ̟ει την οθόνη του.) Όχι, δεν υ̟άρχει τί̟οτε… 
  
 Ε: Και ̟όσην ώρα θα ̟εριµένουµε εδώ; 
 
 Μ: Όση χρειάζεται… 
 
 Ε: Όση χρειάζεται; 
 
 Μ: Ναι, ̟άντοτε οι άνθρω̟οι ̟εριµένουν όσο χρειάζεται… 
 
 Ε: Ναι, αλλά δεν µε διαφωτίζετε… ∆εν µου λέτε ̟όσην ώρα… 
 
 Μ: Αλίµονο, δεν ξέρω… 
 
 Ε: ∆εν σας έχει ξανατύχει, τόσο ̟ολύ ̟ου ταξιδεύετε; 
 
 Μ: Όχι, δεν µου έχει ξανατύχει… 
 
 Ε: Και τότε ̟ώς ξέρετε ότι η βλάβη θα διορθωθεί; 
 
 Μ: Πάντοτε διορθώνονται οι βλάβες… Η ανθρώ̟ινη εξέλιξη είναι 
µια µεγάλη ακολουθία α̟ό βλάβες ̟ου διορθώνονται… 
 
 Ε: (Πέφτει στη θέση της α̟οκαµωµένη.) ∆εν µε βοηθάτε… 
 
 Μ: Μα ̟ώς µ̟ορώ να σας βοηθήσω; 
 
 Ε: Α̟αντάτε ̟ολύ γρήγορα… Και λέτε ̟ράγµατα ̟ου τα έχετε 
σκεφτεί α̟ό ̟ριν… ∆εν µιλάτε σε µένα… Μιλάτε γενικά… 
 
 Μ: Ναι, καταλαβαίνω… Ίσως έχετε δίκιο… Είναι, βλέ̟ετε, η 
δουλειά µου ̟ου µε κάνει να µιλάω έτσι… 
 
 Ε: Στ’ αλήθεια, τι ακριβώς κάνετε;  
 
 Μ: Μα σας εί̟α, είµαι δηµόσιος υ̟άλληλος… 
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 Ε: Αυτό είναι ̟ολύ γενικό… Πείτε µου κάτι ̟ερισσότερο… Για 
̟αράδειγµα, δεν ήξερα ̟ως οι δηµόσιοι υ̟άλληλοι ταξιδεύουν… 
 
 Μ: Συµµετέχω σε µια ε̟ιτρο̟ή δεοντολογίας ̟ου συσκέ̟τεται κάθε 
δύο εβδοµάδες… 
 
 Ε: Και τι ελέγχετε στην ε̟ιτρο̟ή σας; 
 
 Μ: ∆ιάφορα θέµατα αξιολόγησης εργασιακής συµ̟εριφοράς 
υ̟αλλήλων… 
 
 Ε: Μου φαίνεται ̟ολύ εξειδικευµένο αυτό... 
 
 Μ: Είναι… Και, ̟ιστέψτε µε, είναι και αρκετά βαρετό… 
 
 Ε: Εδώ ̟ου τα λέµε, χωρίς να θέλω να σας ̟ροσβάλω, δεν θα µε 
τραβούσε ̟οτέ σαν δουλειά… 
 
 Μ: Ιδίως αν συγκριθεί µε τα θέµατα µε τα ο̟οία ασχολείστε εσείς… 
 
 Ε: Αυτό, ̟άντως, είναι ̟αράξενο… 
 
 Μ: Τι εννοείτε; 
 

Ε: Μου κάνει εντύ̟ωση ̟ου βρίσκετε τον Μένγκελε 
ενδιαφέροντα… Σας το εί̟α και ̟ριν: οι ̟ερισσότεροι, µόλις ακούνε το 
όνοµα, αλλάζουν συζήτηση…  
 
 Μ: Ίσως ε̟ειδή ενδιαφέρονται ̟ερισσότερο α̟ό όσο ̟ερίµεναν… 
Και τους τροµάζει αυτό… 
  
 Ε: Και γιατί να ενδιαφέρονται; 
 
 Μ: ∆εν µ̟ορώ να το ̟ροσδιορίσω ακριβώς… Ίσως γιατί η ιστορία 
του έχει µια καθαρότητα… Φριχτή κι α̟αίσια, το δίχως άλλο – αλλά 
καθαρότητα… 
 
 Ε: (Παραξενεµένη) Τι εννοείτε; 
 
 Μ: Πώς να το ̟ω; Ας ̟ούµε ̟ως οι ̟ράξεις του ήταν σαφείς. 
Ξεκάθαρες… ∆εν υ̟ήρχε η ̟αραµικρή ̟ιθανότητα να µην τις καταλάβεις, 
να σκεφτείς ̟ως είναι κάτι άλλο α̟ό αυτό ̟ου βλέ̟εις… 
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 Ε: Και αυτό είναι καλό; 
 
 Μ: Μια τέτοια σαφήνεια έχει µια ̟αράξενη ̟αγερή γοητεία… 
Μ̟ορεί να σε τραβήξει…  
 
 Ε: Εσάς σας τραβάει; 
 

Μ: Αν ασχολούµουν µε την ̟ερί̟τωσή του, ναι, θα µ̟ορούσα να 
̟ιαστώ α̟ό την καθαρότητα…. Ό̟ως ̟ιαστήκατε κι εσείς… 
 
 Ε: (Ενοχληµένη) Εγώ δεν ̟ιάστηκα α̟ό ̟ουθενά… Εγώ είµαι 
ιστορικός… 
 
 Μ: Με συγχωρείτε… ∆εν θέλω να σας εκνευρίσω… 
 
 Ε: Συχνά νοµίζετε ̟ως ξέρετε ̟ερισσότερα α̟ό όσα ̟ρέ̟ει… 
 
 Μ: Με συγχωρείτε… Ξέρετε, λέω ̟ολλά για να α̟οσ̟άσω το 
µυαλό σας α̟ό τη διακο̟ή του ρεύµατος… 
 
 Ε: Εδώ ̟ου τα λέµε, αυτό το καταφέρατε… 
 
 Μ: ∆εν είναι και λίγο…  
 
 Ε: Αλλά τώρα µου ξαναθυµίσατε ̟ως είµαστε εγκλωβισµένοι… 
 
 Μ: Ζητώ συγγνώµη… 
 
 Ε: Μην ζητάτε συνέχεια συγγνώµη… ∆εν φταίτε εσείς… 
 
 Μ: ∆εν θέλω να σας αγχώνω, θέλω να σας βοηθάω… 
 
 Ε: Πιστέψτε µε, µε βοηθάτε ̟ολύ ̟ερισσότερο α̟ό όσο νοµίζετε…  
 
 Μ: Αυτό µε κάνει να αισθάνοµαι καλύτερα… 
 
 Ε: Μα είναι αλήθεια… Αν ήµουν µόνη, θα είχα τρελαθεί… ∆εν 
θέλω καν να το σκέφτοµαι… Με βοηθάει ̟άρα ̟ολύ το ό,τι µιλάµε… 
 
 Μ: Τότε να σας κάνω µια ̟ρόταση… 
 
 Ε: Σας ακούω, λοι̟όν… 
 
 Μ: Θέλετε να ̟αίξουµε το «Μένγκελε και Εσθήρ»; 
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 Ε: (Έκ̟ληκτη) Το «Μένγκελε και Εσθήρ»; 
 
 Μ: ∆εν το ξέρετε το ̟αιχνίδι; ∆εν το ̟αίζατε µικρή; 
 
 Ε: Ποιο ̟αιχνίδι; 
 
 Μ: Το «Αν είσαι, είµαι»; 
 
 Ε: ∆εν καταλαβαίνω… 
 

Μ: «Αν είσαι ο Μένγκελε, είµαι η Εσθήρ»… 
 
 Ε: Γενικά, δεν έ̟αιζα… ∆εν ήµουνα ̟αιδί των ̟αιχνιδιών… 
 
 Μ: Εγώ, ̟άλι, είµαι άλλης γενιάς… Έχω άλλα βιώµατα… 
 
 Ε: Προφανώς – ̟αρόλο ̟ου δεν µου φαίνεστε και τόσο µεγάλος… 
 
 Μ: Όταν ήµουν µικρός, λοι̟όν, είχαµε ̟ολλές διακο̟ές του 
ηλεκτρικού. Ήταν ο καιρός των µεγάλων ̟ερικο̟ών του ρεύµατος… 
Μέναµε µε τις ώρες µες στο σκοτάδι – µονάχα µε το κερί… Ή και χωρίς 
κερί… Έτσι ̟αίζαµε µε τα αδέλφια µου διάφορα ̟αιχνίδια ̟ου δεν 
χρειάζονταν ζάρια ή ̟ούλια ή ̟ιόνια…  
 
 Ε: Ήταν ̟αιχνίδια ̟ου ̟αίζονταν µε λόγια; 
 

Μ: Ήταν ̟αιχνίδια ̟ου ̟αίζονταν µε το µυαλό… 
 
 Ε: Σαν τις δέκα ερωτήσεις… 
 
 Μ: Ακριβώς, σας τις δέκα ερωτήσεις… Υ̟οδυόµασταν ̟ως ήµασταν 
κά̟οιος άλλος… Συνήθως λέγαµε ̟ως ήµασταν κά̟οιος γνωστός, κά̟οιος 
διάσηµος… 
 
 Ε: Κά̟οιος ηθο̟οιός, ας ̟ούµε… 
 
 Μ: Ναι, φυσικά… Ή και ένα ιστορικό ̟ρόσω̟ο… Ας ̟ούµε, ο 
Ιούλιος Καίσαρας ή η Κλεο̟άτρα…  
 
 Ε: Και ο άλλος; 
 

Μ: Ο άλλος έ̟αιζε ένα συνοµιλητή – συνήθως τον ερωτικό 
σύντροφό του… 
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Ε: Την Κλεο̟άτρα, ας ̟ούµε… 

 
 Μ: Ή τον Καίσαρα… Ή τον Να̟ολέοντα και την Ιωσηφίνα… Ή κι 
ένα ζευγάρι α̟ό µια ταινία…  
 
 Ε: Αυτό ακούγεται ̟ιο εύκολο… 
 

Μ: Θυµάµαι, για καιρό ̟αίζαµε τον Ρικ και την Ίλζα α̟ό την 
Καζαµ̟λάνκα… 
  

Ε: Και τι κάνατε; Πώς ̟αιζόταν το ̟αιχνίδι; 
 
 Μ: Φτιάχναµε ένα διάλογο… Ο ένας µε τον άλλον… Κι ό̟ου µας 
̟ήγαινε… 
 
 Ε: Και γνωρίζατε τόσο καλά την ιστορία και τις ̟ροσω̟ικές 
λε̟τοµέρειες όλων αυτών; 
 

Μ: Όχι α̟αραίτητα… Όσα ξέραµε, τα λέγαµε στην αρχή… Βάζαµε 
τη φαντασία µας να καλ̟άσει… Αλλάζαµε και την υ̟όθεση… Ο Ρικ 
ανέβαινε στο αερο̟λάνο µε την Ίλζα, ̟αντρεύονταν, κάνανε ̟αιδιά, 
µαλώνανε για το χρώµα του κανα̟έ… 

 
Ε: Αυτό ̟ροϋ̟οθέτει να έχεις φαντασία… Να έχεις κάτι να ̟εις… 

 
 Μ: Η φαντασία έρχεται αν τη φωνάξεις… Αυτό λέγαµε σε όσους 
δίσταζαν… 
 
 Ε: ∆εν ισχύει για όλους αυτό… 
 
 Μ: Πράγµατι, ̟ολλές φορές µούλιαζε και δεν έβγαζε ̟ουθενά… 
Αλλά δεν µ̟ορείτε να ̟ιστέψετε ̟όσο ενδιαφέρον µ̟ορούσε να έχει 
µερικές φορές… Ιδίως όταν κάναµε αναχρονισµούς… Ή και τρελές 
συναντήσεις… 
 
 Ε: Τρελές συναντήσεις; 
 
 Μ: Ας ̟ούµε, τον Χίτλερ µε την Μέριλιν Μονρόε… 
 
 Ε: Αυτό δείχνει ενδιαφέρον… 
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 Μ: Ειδικά αυτό µε τον Χίτλερ και την Μέριλιν είναι ̟ολύ 
δύσκολο… Γιατί τα στερεότυ̟α γι’ αυτούς σε εγκλωβίζουν και το θέµα 
εξαντλείται γρήγορα… Πρέ̟ει να στήσεις γέφυρες α̟ό νωρίς… 
 
 Ε: Γενικά, δείχνει ενδιαφέρον ̟αιχνίδι… Αλλά δεν νοµίζω ̟ως µε 
τραβάει να το ̟αίξω… ∆εν έχω φαντασία… 
 
 Μ: Σας εί̟α για τη φαντασία… 
 
 Ε: Μην ε̟ιµένετε, δεν µε τραβάει… Ίσως ̟ρέ̟ει να ̟ροσ̟αθήσω 
να κοιµηθώ… 
 
 Μ: Αν το θέµα δεν σας αρέσει, θα µ̟ορούσαµε να είµαστε κά̟οιοι 
άλλοι… Να διαλέξετε εσείς ένα ζευγάρι α̟ό µια ταινία… 
 
 Ε: Είστε ̟ολύ βολικός… Νιώθω ̟ως κάνω κατάχρηση της 
ευγένειάς σας… Αλλά, σας ̟αρακαλώ, µην ε̟ιµένετε… 
 
 Μ: Ό̟ως νοµίζετε… Εγώ το σκέφτηκα για εσάς… 
 
 Ε: Σας ευχαριστώ… Μα, αν θέλετε, σκεφτείτε κάτι άλλο… Κάτι 
λιγότερο σύνθετο… 
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3. 

 
 
 Μ: Ξέρετε τι ̟ροτείνω; Να βάλουµε λίγη µουσική… 
 
 Ε: Μουσική; ∆εν θα ήταν άσχηµη ιδέα… Αλλά ̟ώς; 
 
 Μ: Έχω στο κινητό µου µερικά κοµµάτια… (Ψάχνει το κινητό 
του.) 
 
 Ε: Και η µ̟αταρία; ∆εν ξοδεύουν µ̟αταρία τα τραγούδια; 
 
 Μ: Ε, όταν τελειώσει η δικιά µου, θα έχουµε τη δικιά σας… Ας 
ε̟ιτρέψουµε µια µικρή σ̟ατάλη στον εαυτό µας… 
 
 Ε: Σωστά… 
 
 (Α̟ό το κινητό του Μ αρχίζει να ̟αίζει η µουσική α̟ό το Youkali 
του Κουρτ Βάιλ.) 
 
 Μ: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο µ̟ορώ να βρω αυτήν την ώρα… 
 
 Ε: Είναι υ̟έροχο… Tο έχω ακούσει ̟ολλές φορές… Αλλά δεν 
ξέρω τι είναι… 
 
 Μ: Είναι Κουρτ Βάιλ… Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Youkali… 
 
 Ε: Youkali… ∆εν ήξερα τον τίτλο… Μα είναι τόσο γνωστή η 
µουσική, τόσο οικεία… 
 
 Μ: Μιλάει για έναν ονειρικό τό̟ο… Κάτι σαν τον ̟αράδεισο… 
 
 Ε: (Κά̟ως ενοχληµένη) Η µουσική δεν µιλάει για τί̟οτε… Η 
µουσική είναι µουσική… 
 
  Μ: Ναι, δεν αντιλέγω… 
 
 Ε: Η µουσική είναι µουσική… 
 
 Μ: Ας την α̟ολαύσουµε, λοι̟όν… 
 
 (Ακούνε σιω̟ηλοί το τραγούδι. Περνάει µισό λε̟τό.) 
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 Ε: Ποια ήταν η Εσθήρ; 
 
 Μ: (Σαν να ξύ̟νησε α̟ό νάρκη.) Με συγχωρείτε; 
 
 Ε: Η Εσθήρ… Αυτή ̟ου εί̟ατε ̟ριν να ̟αίξουµε στο ̟αιχνίδι… 
Μένγκελε και Εσθήρ… 
 
 Μ: Η Εσθήρ… Προφανώς µια Εβραία… 
 
 Ε: Προφανώς; ∆εν έχετε κάτι συγκεκριµένο στο µυαλό σας; 
 
 Μ: Όχι… Σκέφτηκα τον Μένγκελε και µια εβραία κρατούµενή 
του… Το Εσθήρ είναι ένα τυχαίο εβραϊκό όνοµα ̟ου µου ήρθε στο 
µυαλό… Θα µ̟ορούσε να ήταν Ρεβέκκα ή Σάρα… 
 
 Ε: Ναι, βέβαια… 
  
 Μ: Τα ονόµατα είναι ̟άντοτε µια ̟ρόφαση… Τι µ̟ορεί να υ̟άρχει 
µέσα σε ένα όνοµα; 
 
 Ε: Αυτό το έχω ξανακούσει… 
 
 Μ: Είναι α̟ό τον Σέξ̟ιρ… Ρωµαίος και Ιουλιέτα… 
 
 Ε: Μάλιστα... 
 
 Μ: Είναι η ώρα ̟ου η Ιουλιέτα ̟ροσ̟αθεί να βρει µια 
δικαιολογία… 
 
 Ε: ∆ικαιολογία για τι; 
 
 Μ: Για να ̟είσει τον εαυτό της ̟ως ένα όνοµα δεν είναι τί̟οτε… 
Ένας άνθρω̟ος είναι ένας σκέτος άνθρω̟ος – ας είναι Μοντέγος… Πως η 
ζωή είναι ̟ιο σηµαντική α̟ό τα ονόµατά µας… 
 
 Ε: Νοµίζω ̟ως είχε δίκιο… 
 
 Μ: Η Ιστορία έδειξε ̟ως δεν είχε… 
 
 Ε: Τι δουλειά έχει η Ιστορία µε όλο αυτό; ∆εν είναι Ιστορία ο 
Σέξ̟ιρ… 
 
 Μ: Εσείς ξέρετε καλύτερα τι είναι Ιστορία και τι δεν είναι… 
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 Ε: Πάντως, οι Μοντέγοι και οι Κα̟ουλέτοι δεν είναι… 
 
 Μ: Εδώ ̟ου τα λέµε, σκέφτηκα και κάτι ̟ερισσότερο γι’ αυτήν την 
Εσθήρ… 
 
 Ε: Κάτι ̟ερισσότερο; 
 
 Μ: Κάτι ̟ερισσότερο α̟ό το όνοµά της….  
 
 Ε: Τι; 
 
 Μ: Σκέφτηκα ̟ως αυτή η Εσθήρ θα ήταν στο Άουσβιτς… 
 
 Ε: Το φαντάστηκα… Έτσι θα συνδεόταν και µε τον Μένγκελε… 
 
 Μ: Αυτός δεν έκανε ̟ειράµατα µε δίδυµα ̟αιδιά; 
 
 Ε: Ναι, έκανε… Και µε δίδυµα και µε άλλα… 
  
 Μ: Ας ̟ούµε, λοι̟όν, ̟ως όλο αυτό είναι ένα ̟είραµά του… 
 
 Ε: Ένα ̟είραµά του; 
 
 Μ: Ναι, ένα ̟είραµά του… Τι έψαχνε µε τα ̟ειράµατά του ο 
Μένγκελε; 
 
 Ε: Κανείς δεν ξέρει τι έψαχνε… 
 
 Μ: Μα νόµιζα ̟ως τα ̟ειράµατα µε τους διδύµους τα έκανε γιατί… 
 
 Ε: (Τον διακό̟τει.) Όλα όσα λένε είναι εικασίες… Κανείς δεν ξέρει 
τι έψαχνε… 
 
 Μ: Και ̟οια είναι η ̟ιο διαδεδοµένη εικασία; 
 
 Ε: Πως ήθελε να δει το ̟ώς µ̟ορούν να ε̟ιτευχθούν γενετικές 
µεταβολές…  
 

Μ: ∆ηλαδή ήθελε να τους κάνει όλους Άριους… 
 
 Ε: Κατά την εικασία αυτή, ναι… 
  
 Μ: Αυτό ήξερα κι εγώ… Και νόµιζα ̟ως αυτό είναι 
διασταυρωµένο… 
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 Ε: Τί̟οτε δεν είναι διασταυρωµένο… 
  
 Μ: Τέλεια, λοι̟όν… Αυτό ̟ου λέτε µας έρχεται γάντι… Θα ̟ούµε, 
λοι̟όν, ̟ως δεν µελετούσε γενετικές µεταβολές… Πως έψαχνε κάτι 
άλλο… 
 
 Ε: Τι; 
 
 Μ: Το µυστικό της αιώνιας ζωής… Το ελιξίριο της αθανασίας… 
 
 Ε: Αυτό δεν ̟ροκύ̟τει α̟ό ̟ουθενά… 
 
 Μ: Πως ήθελε να φτιάξει ένα νέο είδος ανθρώ̟ων ̟ου δεν θα 
̟έθαιναν ̟οτέ… 
  

Ε: (Με δυσφορία) Αυτό, σας λέω, δεν έχει καµία βάση… 
 

Μ: Ναι, αλλά εσείς ̟ρέ̟ει να ̟εράσετε κά̟ως τη νύχτα σας, ούσα 
εγκλωβισµένη µέσα στο βαγόνι… 
 
 Ε: Και τι θα ̟ούµε; 
 
 Μ: Αυτό ̟ου σας εί̟α… Πως έκανε ̟ειράµατα γιατί έψαχνε τον 
γενετικό κωδικό της αιώνιας νεότητας… 
 
 Ε: Γι’ αυτό έχυνε σ̟έρµα ̟οντικιών στη µήτρα των κοριτσιών; 
 
 Μ: Ναι, ήταν ένας οραµατιστής… 
 
 Ε: Οραµατιστής; 
 
 Μ: Μόνον ένας οραµατιστής µ̟ορεί να κάνει κάτι τέτοιο… 
 
 Ε: Και ̟οιον µ̟ορεί να ̟είσουµε για όλα αυτά; 
 
 Μ: Κανέναν… Αλλά θα µ̟ορέσει να βγει το ̟αιχνίδι… 
 
 Ε: Κι εγώ; 
 
 Μ: Εσάς θα σας λένε Εσθήρ… Και θα είστε Εβραία, φυσικά… 
 
 Ε: Και η Εσθήρ ήταν ένα α̟ό τα δίδυµα, σωστά; 
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 Μ: Ακριβώς… 
 
 Ε: Και ε̟ιβίωσε… 
 
 Μ: Ακριβώς… 
 
 Ε: Και ήρθε να τον εκδικηθεί… 
 
 Μ: Όχι βέβαια… 
 
 Ε: (Ε̟αναλαµβάνει µε έκ̟ληξη.) Όχι βέβαια; 
 
 Μ: Ήρθε για να ολοκληρώσουνε τον έρωτά τους… 
 
 Ε: (Με δυσφορία.) ∆εν καταλαβαίνω, ̟οιον έρωτα; Αυτή δεν ήταν 
̟αιδί; Και µάλιστα ̟ειραµατόζωό του; 
 
 Μ: Είναι ̟ιο σύνθετο… 
 
 Ε: ∆εν µ̟ορεί να είναι κάτι άλλο… 
 
 Μ: Όλα µ̟ορούν να είναι… Μην ξεχνάτε ̟ως είναι ένα ̟αιχνίδι…  
 
 Ε: Το ̟αιχνίδι ̟ρέ̟ει να µοιάζει µε τη ζωή… Να µ̟ορούσε να 
ήταν ζωή… 
 
 Μ: Και γιατί δεν µ̟ορούσε να την ερωτευτεί; Να τη δει και να την 
ερωτευτεί; 
 
 Ε: (Με δυσφορία.) Ήταν δέκα χρονών και ήθελε να της κάνει 
̟ειράµατα… Να την τεµαχίσει µε τα νυστέρια του… Και ήταν και Εβραία 
– γι’ αυτόν και την ιδεολογία του, ένα µολυσµένο σ̟υρί… 
 
 Μ: Λένε ̟ως ο έρωτας µ̟ορεί να ξε̟εράσει τα ̟άντα… 
 
 Ε: (Με δυσφορία.) Και τι θα ̟ούµε; Πως την είδε και την 
ερωτεύτηκε; 
 
 Μ: Ναι, αυτό θα ̟ούµε… 
 
 Ε: (Με δυσφορία.) Πως ο Άγγελος του Θανάτου ερωτεύτηκε ένα 
δεκάχρονο ̟αιδί; ∆εν γίνονται αυτά τα ̟ράγµατα… 
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 Μ: Κά̟οιος ̟ου κάνει ̟ειράµατα σε ανθρώ̟ους ̟ιστεύει ̟ως όλα 
γίνονται… 
 
 Ε: Και ̟οιον µ̟ορεί να ̟είσει αυτό; 
 
 Μ: Οι δυο µας είµαστε…. Αρκεί να ̟είσει εσάς και µένα… 
 
 Ε: ∆υσκολεύοµαι να µην γελάσω… Αν δεν ήταν εξοργιστικό, θα 
γελούσα… 
 
 Μ: Θα ̟ούµε ̟ως την αγά̟ησε τόσο, ̟ου ε̟ινόησε ένα µεγάλο 
σχέδιο…  
 
 Ε: Σχέδιο; 
 

Μ: Ναι, σχέδιο… Η αγά̟η, η αληθινή αγά̟η, ̟άντοτε σε οδηγεί σ’ 
ένα µεγάλο σχέδιο… 
 
 Ε: Και ̟οιο µ̟ορεί να ήταν αυτό το σχέδιο; 
  

Μ: Πως την έ̟λασε γι’ αυτόν… Τη δηµιούργησε… 
 
 Ε: ∆εν καταλαβαίνω… 
 
 Μ: Μα είναι α̟λό… Ο Μένγκελε είδε το κορίτσι και το 
ερωτεύτηκε… Και α̟οφάσισε να βρει το ελιξίριο όχι ̟λέον για τον 
Αδόλφο και το Τρίτο Ράιχ, αλλά γι’ αυτήν… Για τον έρωτά τους… 
 
 Ε: Και µετά; 
 
 Μ: Μετά το βρήκε… Ενώ οι Ρώσοι ̟ήγαιναν να µ̟ούνε στο 
Άουσβιτς, αυτός το βρήκε… 
 
 Ε: Το ελιξίριο… 
 
 Μ: Ναι, το ελιξίριο… Το χορήγησε σε αυτήν και στον εαυτό του… 
Μόνο στους δυο τους… Και κατό̟ιν έκαψε τη συνταγή… 
 
 Ε: Έχετε µεγάλη φαντασία… 
 

Μ: Και µετά οργάνωσε τη διαφυγή του… 
 
 Ε: Πώς; 
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 Μ: Αυτό θα το βρούµε… Θα ̟ούµε ̟ως κρυβόταν µε ψεύτικα 
ονόµατα ώσ̟ου δρα̟έτευσε… 
 

Ε: Αυτό είναι αλήθεια… Να σκεφτείτε ̟ως τα ̟ρώτα χρόνια µετά 
τον ̟όλεµο έζησε µε άλλο όνοµα έξω α̟ό το Μόναχο, ως ε̟ιστάτης σ’ ένα 
αγρόκτηµα ̟ου καλλιεργούσε ̟ατάτες…  

 
Μ: Μ̟ορούσε να ̟ροσαρµοστεί εύκολα, λοι̟όν… 
 
Ε: Και το κορίτσι; 
 
Μ: Το κορίτσι, το άφησε στο Άουσβιτς – ̟λέον ήταν ̟ροστατευµένο 

α̟ό το ελιξίριο της αιώνιας ζωής… 
 
Ε: Το κορίτσι, ήξερε; 
 
Μ: Να ξέρει, τι; 
 
Ε: Τι της είχε κάνει… 
 
Μ: Ήταν δέκα χρονών… ∆εν χρειαζόταν ακόµη να ξέρει… 
 
Ε: (Γελάει ειρωνικά.) ∆ηλαδή τώρα θα ̟είτε ̟ως ο Γιόζεφ 

Μένγκελε είχε ευαισθησία µε την ̟αιδική ηλικία… 
 
Μ: Η ζωή είναι γεµάτη µε αντιφάσεις… 
 
Ε: Και το κορίτσι, τι έγινε; 
 
Μ: Το ανέλαβαν εβραϊκές οργανώσεις ̟ου φρόντιζαν τα ορφανά του 

Ολοκαυτώµατος… Αυτές φρόντισαν για την ανατροφή του… 
 
Ε: Και αφού την αγα̟ούσε, γιατί την εγκατέλειψε; 
 
Μ: Μα, αγα̟ητή µου, ξεχνάτε ̟ως ̟λέον είχε όλον το χρόνο να 

̟εριµένει… Και να ̟αρακολουθεί α̟ό µακριά… 
  
 Ε: (Ειρωνικά.) Σωστά… Ήταν αθάνατος… 
 
 Μ: Ήτανε και οι δυο τους αθάνατοι… Και αιώνια νέοι… Έ̟ρε̟ε 
̟ρώτα να διαφύγει και µετά θα την έβρισκε… Μ̟ορούσε να σκηνοθετήσει 
τον θάνατό του και να ̟εριµένει µέσα στο χρόνο… Ακόµη και ̟ενήντα ή 
και εκατό χρόνια… 
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 Ε: Και το κορίτσι, ̟οιο λόγο είχε να τον ̟εριµένει; Αφού δεν θα 
ήξερε… 
 
 Μ: ∆εν θα τον ̟ερίµενε… Θα την οδηγούσε η ζωή σε αυτόν… 
Πάντοτε σε οδηγάει η ζωή… 
 
 Ε: Πώς; Γίνετε σαφής… 
 
 Μ: Μόλις γινόταν δεκαοχτώ, θα σταµατούσε ο χρόνος γι’ αυτήν… 
Και σιγά-σιγά, όταν θα έφτανε στα σαράντα και στα ̟ενήντα δίχως µια 
ρυτίδα, θα καταλάβαινε… 
 
 Ε: Πως ήταν τέρας… 
 
 Μ: Πως ήταν αθάνατη… 
 
 Ε: Και τι θα γινόταν τότε; 
 
 Μ: Θα θυµόταν τις ενέσεις ̟ου της έκανε Εκείνος… Ο Θεός της 
ζωής της… 
 
 Ε: Πώς ξέρετε ότι θα τον έβλε̟ε σαν Θεό; 
 
 Μ: Αυτός ̟ου κάνει ̟ειράµατα µε σένα είναι ο Θεός σου… 
 
 Ε: Μάλιστα… Και τι θα γύρευε α̟ό αυτόν; 
 
 Μ: Αυτό είναι καλό ερώτηµα… Φαντάζοµαι, να τον εκδικηθεί… 
 
 Ε: Θέλω ένα τσιγάρο… Έχετε ένα τσιγάρο; 
 
 Μ: Μα µου εί̟ατε ̟ριν ̟ως δεν κα̟νίζετε… 
 
 Ε: ∆εν κα̟νίζω… Ωστόσο, τώρα θέλω ένα τσιγάρο… 
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4. 

 
 
 Μ: ∆υστυχώς για εσάς, εγώ έχω σταθερές συνήθειες… Εξακολουθώ 
να µην κα̟νίζω… 
 
 Ε: Με ειρωνεύεστε; 
 
 Μ: Ας ̟ούµε ̟ως είναι ένα καλοκάγαθο ̟είραγµα… 
 
 Ε: ∆εν είµαι σίγουρη ̟ως δεν µε θεωρείτε αλλο̟ρόσαλλη… 
 
 Μ: Σας διαβεβαιώ, στο λόγο της τιµής µου… Μου φαίνεστε 
α̟ολύτως νορµάλ… 
 
 Ε: Ελ̟ίζω να µην µε κοροϊδεύετε… Θα ήταν φτηνό… 
 
 Μ: ∆εν έχω κοροϊδέψει κανέναν στη ζωή µου… ∆εν µε γνωρίζετε, 
αλλά οφείλετε να το δεχτείτε… 
 
 Ε: Και ̟ώς θα γίνει να κα̟νίσω τώρα; 
 
 Μ: Πολύ φοβάµαι ̟ως δεν θα γίνει… ∆εν έχουµε τσιγάρα – και στο 
κυλικείο δεν µ̟ορείτε να ̟άτε… Υ̟άρχει διακο̟ή ηλεκτρικού και η 
̟όρτα έχει σφραγίσει… 
 
 Ε: Είστε σίγουρος γι’ αυτό; 
 
 Μ: Για τη διακο̟ή του ηλεκτρικού; 
 
 Ε: Για το τρένο… Πως είναι σταµατηµένο… 
 
 Μ: (Ξεφυσώντας.) Ω, ναι, αγα̟ητή µου, είµαι σίγουρος… 
 
 Ε: Εγώ, ̟άλι, έχω τη βεβαιότητα ̟ως συνεχίζει… Και µάλιστα, ̟ως 
τρέχει µε α̟ίστευτη ταχύτητα… 
 
 Μ: Ένα ηλεκτροκίνητο τρένο ̟ου τρέχει ενώ έχουµε διακο̟ή 
ρεύµατος… Αυτό θα ήταν το όγδοο θαύµα του κόσµου… Μεγαλύτερο κι 
α̟ό το ελιξίριο της αθανασίας του Μένγκελε… 
 
 Ε: Μην µε ειρωνεύεστε… 
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 Μ: ∆εν σας ειρωνεύοµαι… Προσ̟αθώ να διασκεδάσω την εµµονή 
σας… 
 
 Ε: Με κάνετε να αισθάνοµαι µειονεκτικά… 
 
 Μ: Κι εδώ ̟ου τα λέµε, τι θα σας ̟είραζε να τρέχει το τρένο; Θα 
φτάναµε γρηγορότερα στον ̟ροορισµό µας… 
 
 Ε: Θα µε ̟είραζε… 
 
 Μ: Νιώθετε ̟ως είστε σε ένα κλειστό κουτί… 
 
 Ε: Σαν δέµα ̟ου ταξιδεύει α̟ό τα χέρια του ιδιοκτήτη του σε έναν 
καινούριο… Πώς να το ̟ω: σαν να είµαι στο ̟ουθενά… 
 
 Μ: Και αυτό σας συµβαίνει ειδικά µε τα τρένα; ∆εν αισθάνεστε δέµα 
στα αερο̟λάνα ή στα ̟λοία; 
 
 Ε: Όχι… Ίσως ε̟ειδή εκεί βλέ̟εις γύρω σου τον κόσµο… Ενώ εδώ 
είµαι κλεισµένη σε ένα κου̟έ… 
 
 Μ: Ωστόσο, δεν είστε µόνη… (Με ̟ικρή ειρωνεία.) Είµαι κι εγώ 
εδώ, αν δεν α̟ατώµαι… 
 
 Ε: (Μετανιωµένη.) Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας ̟ροσβάλω… 
 
 Μ: Εν ̟άση ̟ερι̟τώσει, κάντε λίγη υ̟οµονή… Η βλάβη θα 
φτιαχτεί και όλα θα ̟ροχωρήσουν σωστά… 
 

Ε: Ναι, ξέρω… Η ανθρώ̟ινη εξέλιξη είναι µια µεγάλη ακολουθία 
α̟ό βλάβες ̟ου διορθώνονται… 
 
 Μ: Χαίροµαι ̟ου ̟ροσέχετε τι λέω… 
 

Ε: Εδώ ̟ου τα λέµε, θα µ̟ορούσε να γίνει… 
 
 Μ: Ποιο; 
 
 Ε: Αυτό µε τον Μένγκελε… 
 
 Μ: Μα όλα µ̟ορούν να γίνουν… 
 
 Ε: Εννοώ ̟ως αυτό θα µ̟ορούσε να είχε κά̟οιο ενδιαφέρον… 
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 Μ: Κι εγώ νοµίζω ̟ως θα είχε… 
 
 Ε: Θα είχε γούστο, ̟ου λέµε… 
 
 Μ: Μα γι’ αυτό το ̟ρότεινα… 
 
 Ε: Στ’ αλήθεια, µ̟ορείτε να υ̟οδυθείτε τον Μένγκελε; 
 
 Μ: Γιατί να µην µ̟ορώ; 
 
 Ε: ∆εν ξέρετε τη ζωή του… 
 
 Μ: ∆εν ̟ειράζει, θα αυτοσχεδιάσω… Κι όσα δεν ξέρω, θα µου τα 
υ̟οδείξετε εσείς… Με ̟λάγιο τρό̟ο, βέβαια… 
 
 Ε: Και µετά; 
 
 Μ: Τι εννοείτε «µετά»; 
 
 Ε: Τι θα γίνει µετά; 
 
 Μ: Μετά δεν θα γίνει τί̟οτε. Το τρένο θα ε̟ιδιορθωθεί και θα 
ξεκινήσει… Μα θα έχουµε ̟εράσει την ώρα µας µε κά̟οιο ενδιαφέρον… 
  
 Ε: Κι αν το ̟αιχνίδι κρεµάσει; 
 
 Μ: Τι θα ̟ει «κρεµάσει»; 
 
 Ε: Αν γίνει ̟λαδαρό, τέλος ̟άντων, αν χάσει το ενδιαφέρον του… 
 
 Μ: Θα σταµατήσουµε και θα αρχίσουµε ένα άλλο… Έτσι δεν κάνει 
η ανθρω̟ότητα; 
 
 Ε: Η εµµονή σας µε το τι κάνει η ανθρω̟ότητα µού ̟ροκαλεί 
δυσφορία… 
 
 Μ: Να σας ζητήσω συγγνώµη… Νόµιζα ̟ως µια ιστορικός θα το 
εκτιµούσε… 
 
 Ε: ∆υστυχώς φέρνει το αντίθετο α̟οτέλεσµα… 
 
 Μ: Σας ακούγεται σαν εξυ̟νάδα; 
 
 Ε: Μου ακούγεται σαν ψευτιά… 
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 Μ: Σας υ̟όσχοµαι στο εξής να το α̟οφεύγω… 
 
 Ε: Και η Εσθήρ στην αρχή θα θέλει να τον εκδικηθεί; 
 
 Μ: Νοµίζω ̟ως θα ήταν ενδιαφέρον να το ξεκινήσουµε έτσι… 
 
 Ε: Το ρεύµα θα διακο̟εί; 
 
 Μ: Τώρα ̟ου το λέτε, µου φαίνεται ̟ρώτης τάξεως ιδέα… 
 
 Ε: Θα µ̟ορούσε να το είχε διακόψει αυτή, για να τον ζορίσει… 
 
 Μ: Ας µην ̟ροκαταλάβουµε το γιατί… Ας το αφήσουµε στο 
̟αιχνίδι… 
  
 Ε: Και αν αυτός δεν καταφέρει να την ̟είσει; 
 
 Μ: Να την ̟είσει για τι; 
 
 Ε: Για την υ̟οτιθέµενη αγά̟η τους… 
  

Μ: ∆εν µ̟ορεί να γίνει κάτι τέτοιο… 
 
 Ε: Γιατί; 
 
 Μ: Γιατί η αγά̟η ̟άντοτε κατισχύει… 
 
 Ε: ∆εν µου α̟αντάτε… Συνεχώς υ̟εκφεύγετε… 
 
 Μ: Θέλετε να σας α̟αντήσω, λοι̟όν; 
 
 Ε: Θέλω… 
 
 Μ: Να σας ̟ω τι θα γίνει αν δεν την ̟είσει; 
 
 Ε: Ναι, να µου ̟είτε… 
 
 Μ: Θα κάνει αυτό ̟ου είχε βάλει στο µυαλό της… Θα τον 
εκδικηθεί… 
 
 Ε: Πώς; 
 
 Μ: ∆εν ξέρω… Θα το δείξει η ζωή… 



 35 

 
 Ε: Αυτό είναι σωστό… Θα το δείξει η ζωή… 
 
 Μ: Για την ακρίβεια, θα το δείξει η εξέλιξη του ̟αιχνιδιού… 
 
 Ε: ∆ηλαδή θα το ̟αίξουµε; 
 
 Μ: Αν θέλετε κι εσείς, ας το ̟αίξουµε… 
 
 Ε: Κι αν κρεµάσει, το σταµατάµε, σωστά; 
 
 Μ: ∆εν νοµίζω ̟ως θα κρεµάσει… 
 
 Ε: Θα ξεκινήσουµε σαν δυο τυχαίοι συνταξιδιώτες στο βαγόνι… 
 
 Μ: Ακριβώς… 
 
 Ε: Μα εγώ θα το ξέρω ̟ως είναι ο Μένγκελε… 
 
 Μ: Πολύ σωστά… 
 
 Ε: Και θα ψάχνω να τον στριµώξω, να τον εξαναγκάσω να 
̟αραδεχτεί την αληθινή του ταυτότητα; 
 
 Μ: Ναι, βέβαια… 
 
 Ε: Και θα αρχίζω να τον ψαρεύω, σωστά; 
 
 Μ: Και ταυτόχρονα θα µου δίνετε στοιχεία για τη ζωή του, για να 
αυτοσχεδιάσω ̟άνω σε αυτά… Μάλιστα, αν θέλετε, δώστε βαρύτητα στις 
λε̟τοµέρειες… Οι λε̟τοµέρειες κάνουν µια αφήγηση ̟ειστική… 
 
 Ε: Θα ̟ροσ̟αθήσω… ∆εν είµαι σίγουρη ̟ως θα τα καταφέρω… 
 
 Μ: Μην ανησυχείτε, όσο µ̟αίνουµε µέσα στο ̟αιχνίδι, όλα θα 
̟ροκύ̟τουν α̟ό µόνα τους… 
 
 Ε: Θα ̟ροσ̟αθήσω… Μα δεν υ̟όσχοµαι τί̟οτε… 
 
 Μ: Μονάχα ̟είτε µου ένα στοιχείο εκκίνησης… 
 
 Ε: Ένα στοιχείο εκκίνησης; 
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 Μ: Ένα σηµείο α̟ό ό̟ου µ̟ορώ να ξεκινήσω για να σχηµατίσω το 
χαρακτήρα… 
 
 Ε: Κι εγώ γιατί να ξέρω το σηµείο εκκίνησης; 
 
 Μ: Μα τόσο ̟ολλά έχετε διαβάσει γι’ αυτόν… ∆εν µ̟ορείτε να 
διαλέξετε κάτι; 
 
 Ε: Ας ̟ούµε, λοι̟όν, ̟ως ήταν ̟ολύ καθαρός… Και τα ρούχα του 
ήταν άψογα σιδερωµένα… Και φορούσε συνεχώς άσ̟ρα γάντια… Όλες οι 
µαρτυρίες, όταν τον ̟εριγράφουν, κάνουν λόγο για τα άσ̟ρα γάντια… 
 
 Μ: Ωραία, µου κάνει αυτό… 
 
 Ε: Να σας ̟ω και κάτι ακόµη; Κάτι ειδικότερο; 
 
 Μ: Φυσικά… 
 
 Ε: Όταν έβγαζε τα γάντια, τα χέρια του µύριζαν κανέλα… 
  
 Μ: Κανέλα; 
 
 Ε: Ναι, σύµφωνα µε µια µαρτυρία, τα χέρια του µύριζαν κανέλα… 
  
 Μ: Θα το θυµάµαι… 
  
 Ε: Ήταν ένα αγόρι ̟ου του έκανε ένεση µε χρωστική ουσία στην 
κόρη του µατιού… Ήθελε να δει αν θα άλλαζαν χρώµα τα µάτια… 
 
 Μ: (Βιαστικά, σχεδόν κόβει τη φράση της.) Αν είστε έτοιµη, νοµίζω 
̟ως µ̟ορούµε να ξεκινήσουµε… Να δώσω το σύνθηµα της έναρξης του 
̟αιχνιδιού – το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ε̟αναλάβετε α̟ό την ̟λευρά του 
χαρακτήρα ̟ου υ̟οδύεστε… 
  

Ε: ∆εν είµαι έτοιµη… Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόµη… 
 
 Μ: Σας ακούω… 
 
 Ε: ∆εν θα έ̟ρε̟ε να είχε ένα ό̟λο µαζί της; 
 
 Μ: ∆εν κατάλαβα; 
 
 Ε: Λέω, δεν θα έ̟ρε̟ε η Εσθήρ να είχε ένα ό̟λο µαζί της; Ένα 
̟ιστόλι, ας ̟ούµε… Σχεδιάζει να εκδικηθεί, έτσι δεν είναι; 



 37 

 
 Μ: Μα ελάτε, αγα̟ητή µου… Μια γυναίκα ̟ου σχεδιάζει την 
εκδίκησή της ε̟ί τόσα χρόνια, θα ρισκάριζε να την ̟ιάσουν µε ̟ιστόλι στον 
έλεγχο του τρένου; Μ̟είτε στη θέση της… Θα έ̟ρε̟ε να ήταν ̟ολύ 
αφελής για να κουβαλάει ̟ιστόλι… 
 
 Ε: Και ̟ώς σχεδίαζε να τον σκοτώσει; 
 
 Μ: (∆είχνοντας το χαρτοφύλακά της.) Με το κο̟ίδι α̟ό το σετ του 
χαρτοφύλακά της… 
 
 Ε: Μα ̟ώς; 
 
 Μ: Κάθε χαρτοφύλακας έχει ̟λέον στο σετ του ένα κο̟ίδι… Η 
κόψη του µ̟ορεί να βγει στα δέκα εκατοστά… Και ο δικός σας και ο δικός 
µου και κάθε άλλος… Αρκεί µια στοιχειώδης εκ̟αίδευση, για να κόψεις 
την καρωτίδα του άλλου µονοµιάς… 
 
 Ε: Την καρωτίδα; 
 
 Μ: Ναι, την καρωτίδα… Μην µου ̟είτε ̟ως δεν ξέρετε ̟ού είναι η 
καρωτίδα… 
 
 Ε: Ξέρω… 
 
 Μ: Ξεκινάµε, λοι̟όν; 
 
 Ε: Ναι, ξεκινάµε… 
 
 Μ: (Σηκώνεται όρθιος.) Να δώσω το σύνθηµα της έναρξης του 
̟αιχνιδιού; 
 
 Ε: (Σηκώνεται όρθια.) Ναι, φυσικά… 
 
 Μ: Θα το ε̟αναλάβετε α̟ό την ̟λευρά της Εσθήρ; 
 
 Ε: Γιατί είναι αυτό α̟αραίτητο; 
 
 Μ: ∆εν είναι α̟αραίτητο… Μα είναι κάτι σαν τελετουργικό, για να 
̟άει καλά το ̟αιχνίδι… 
 
 Ε: Ας είναι, λοι̟όν… 
 

Μ: «Αν είσαι η Εσθήρ, είµαι ο Μένγκελε…» 
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 Ε: «Αν είσαι ο Μένγκελε, είµαι η Εσθήρ…» 
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5. 

 
  
 (Ο Μ κάθεται στη θέση του, ανοίγει το βιβλίο του και κάνει ̟ως 
διαβάζει. Η Ε φοράει το ̟ανωφόρι της και ̟αίρνει στα χέρια της την 
τσάντα και τη βαλίτσα της. Σαν να έχει µ̟ει µόλις στο βαγόνι.) 
 
 Ε: Καλησ̟έρα σας… 
 
 Μ: Καλησ̟έρα… 
 
 Ε: Είµαστε στο Α13, σωστά; 
 
 Μ: Σωστά… 
 
 Ε: Α, ωραία… (Το̟οθετεί τη βαλίτσα της.) Η θέση C είναι αυτή; 
 
 Μ: Αυτή είναι… 
 
 Ε: Α, σας ευχαριστώ… (Κάθεται α̟έναντί του) Έχουµε κά̟οιους 
άλλους συνε̟ιβάτες στο κου̟έ µας; 
 
 Μ: ∆εν νοµίζω… 
 
 Ε: Να σας ̟ω την αλήθεια, αυτό δεν µε στεναχωρεί… Η 
̟ολυκοσµία είναι ̟ρόβληµα στα κου̟έ… 
 
 Μ: Ο̟ότε είστε τυχερή… 
 
 Ε: Ίσως, βέβαια, ανέβουν ε̟ιβάτες στην ε̟όµενη στάση… 
 
 Μ: Μα δεν υ̟άρχει ε̟όµενη στάση…  
 
 Ε: Το ξέρετε αυτό έγκυρα; 
  
 Μ: (Χαµογελάει.) Ναι, το ξέρω έγκυρα… ∆εν υ̟άρχει άλλη 
στάση… Θα φτάσουµε στον τερµατικό σταθµό λίγο ̟ριν το ξηµέρωµα… 
 
 Ε: Ταξιδεύετε συχνά µε αυτό το δροµολόγιο; 
 
 Μ: Αρκετά συχνά… Σχεδόν κάθε εβδοµάδα… 
 
 Ε: Είναι ε̟αγγελµατικοί οι λόγοι; 
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 Μ: Κυρίως ε̟αγγελµατικοί… 
  
 Ε: Μάλιστα… Συγγνώµη ̟ου γίνοµαι αδιάκριτη… 
 
 Μ: ∆εν γίνεστε αδιάκριτη… 
 
 Ε: Α̟ό µικρή ήµουν αδιάκριτη… Κακώς, κάκιστα… Λένε ̟ως η 
αδιακρισία είναι υ̟οσυνείδητη διαφυγή α̟ό τη δειλία… 
 
 Μ: Μα σας εί̟α: δεν γίνατε αδιάκριτη… 
 
 Ε: Ω, σας ευχαριστώ… 
 
 Μ: Να είστε καλά… (Σκύβει στο βιβλίο του.) 
 
 Ε: (Ανοίγει την τσάντα της. Βγάζει ένα βιβλίο.) Μή̟ως σας ̟ειράζει 
το διάβασµα; 
 
 Μ: (Με ελαφριά σαστιµάρα.) Μα, ό̟ως βλέ̟ετε, διαβάζω κι εγώ… 
 
 Ε: Ναι, αλλά µ̟ορεί να ̟ρογραµµατίζατε να κοιµηθείτε… 
 
 Μ: Αν θελήσω να κοιµηθώ, θα κλείσω το ατοµικό µου φωτάκι… 
Υ̟άρχει ̟ρόβλεψη γι’ αυτό στα σύγχρονα τρένα… 
 
 Ε: Σωστά, υ̟άρχει ̟ρόβλεψη… 
 
 Μ: Ό̟οιος θέλει να κοιµηθεί, σβήνει το φωτάκι του και κοιµάται… 
Ό̟οιος θέλει να διαβάσει, κρατάει το φωτάκι του ανοιχτό… 
 
 Ε: Είναι στ’ αλήθεια µεγάλη εφεύρεση τα τρένα… 
 
 Μ: Συµφωνώ µαζί σας… Είναι µια α̟ό τις µεγαλύτερες εφευρέσεις 
της Ιστορίας… Ίσως η µεγαλύτερη… 
 
 Ε: Η µεγαλύτερη; 
 
 Μ: Μην σας φαίνεται ̟αράξενο… Τα τρένα ένωσαν τον κόσµο… 
Έδωσαν στους ανθρώ̟ους τη δυνατότητα να σκεφτούν συνολικά… Σαν 
ανθρω̟ότητα… 
 
 Ε: Είναι ̟ολύ ενδιαφέρον αυτό ̟ου λέτε… 
 



 41 

 Μ: Ναι, αν το σκεφτείτε, µ̟ορεί να γίνει ενδιαφέρον…  
 
 Ε: (Κοιτάζει α̟ό το ̟αράθυρο. Προφανώς δεν βλέ̟ει τί̟οτε.) 
Προφανώς τώρα θα ̟ερνάµε µέσα α̟ό το δάσος… 
 
 Μ: Προφανώς… 
 
 Ε: ∆εν το έχετε δει ̟οτέ; 
 
 Μ: Ταξιδεύω συνήθως νύχτα… Έχω χρόνια να ̟άρω τρένο την 
ηµέρα… 
 
 Ε: Εγώ, ̟άλι, α̟οφεύγω τα τρένα τη νύχτα… ∆εν µ̟ορώ να δω 
έξω… Νιώθω σαν να είµαι σε ένα κλειστό κουτί ̟ου ̟ηγαίνει στα τυφλά… 
 
 Μ: Κι όµως α̟όψε ̟ήρατε το βραδινό δροµολόγιο…  
  
 Ε: ∆εν γινόταν αλλιώς… Έ̟ρε̟ε να ̟ρολάβω τη βιβλιοθήκη 
ανοιχτή, να βγάλω φωτοτυ̟ίες και να ̟ετάξω µε την ̟τήση των 2.45 το 
µεσηµέρι…  
 
 Μ: Καταλαβαίνω… 
 
 Ε: Ίσως δεν είναι σωστό να τα καταλαβαίνουµε όλα… 
 
 Μ: Τι εννοείτε; 
 
 Ε: Αυτό ̟ου λέω… Πως αν τα καταλαβαίνουµε όλα, η ζωή µας 
οδηγείται σε αδιέξοδο. Γίνεται κατά κά̟οιον τρό̟ο α̟άνθρω̟η… 
 
 Μ: Α̟άνθρω̟η; 
 
 Ε: Ναι, ακριβώς αυτό, γίνεται α̟άνθρω̟η… 
 
 M: ∆ηλαδή; Θα ήθελα να µου ορίσετε την α̟ανθρω̟ιά… 
 
 Ε: ∆εν είµαι έτοιµη να δώσω έναν ορισµό… Α̟ανθρω̟ιά… Ας 
̟ούµε, αυτό ̟ου δεν µ̟ορεί να αντέξει η φύση µας… 
 
 Μ: Κάτι ανυ̟όφορο; 
 
 Ε: Ναι, ανυ̟όφορο για την ανθρώ̟ινη φύση µας… 
 
 Μ: Μου αρέσει ο ορισµός σας… Είναι ελ̟ιδοφόρος… 
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 Ε: ∆εν βλέ̟ω ̟ουθενά ελ̟ίδα σε αυτό ̟ου εί̟α… 
 
 Μ: Μα, αν το σκεφτείτε, στα λόγια σας υ̟άρχει ελ̟ίδα… Η ̟ιο 
µεγάλη ελ̟ίδα ̟ου έχει φανεί στην ιστορία του ανθρώ̟ου… Πως η ζωή 
µ̟ορεί να γίνει ανθρώ̟ινη, αρκεί να την αντέχουµε… 
 
 Ε: ∆εν καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε… 
 
 Μ: Πως η ευτυχία είναι υ̟όθεση µιας α̟όφασης… Αντέχω αυτό 
̟ου δεν άντεχα… Αντέχω αυτό ̟ου µέχρι τώρα δεν έ̟ρε̟ε να αντέξω… 
 
 Ε: ∆εν έχω σκεφτεί τόσο την ευτυχία… 
 
 Μ: Εσείς; Μια τόσο όµορφη νέα, και δεν έχετε σκεφτεί την ευτυχία; 
 
 Ε: Άραγε, τρέχει γρήγορα το τρένο; 
 
 Μ: Με συγχωρείτε… Προφανώς ξε̟έρασα τα όρια… 
 
 Ε: Τα όρια; 
 
 Μ: Ναι, ήταν άκοµψο αυτό ̟ου εί̟α για την οµορφιά σας… 
 
 Ε: ∆εν ̟ειράζει… 
 
 Μ: ∆εν θα ε̟αναληφθεί… 
 
 Ε: ∆εν µου α̟αντήσατε για το τρένο… Τρέχει στ’ αλήθεια τόσο 
γρήγορα; 
 
 Μ: ∆εν µ̟ορώ να σας α̟αντήσω… Το γρήγορα είναι σχετικό για 
τον καθένα… 
 
 Ε: Σωστά… 
 

Μ: Αυτό ̟ου µ̟ορώ να σας ̟ω είναι ̟ως φτάνει ̟άντοτε στον 
̟ροορισµό του… 

 
Ε: Άρα θα ̟ρολάβω τη βιβλιοθήκη για τις φωτοτυ̟ίες µου… 
 
Μ: Τι θέλετε να βγάλετε φωτοτυ̟ίες; 
 
Ε: Α̟οσ̟άσµατα α̟ό τρεις ιστορικές µονογραφίες… 
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Μ: Σας χρειάζονται για το διδακτορικό σας; 
 
Ε: Μα δεν σας εί̟α ̟ως κάνω διδακτορικό… 
 
Μ: Το υ̟έθεσα… Τι άλλο να ψάχνει σε µια βιβλιοθήκη µια κο̟έλα 

της ηλικίας σας… 
 
Ε: Γράφω ένα µυθιστόρηµα… 
 
Μ: (Με έκ̟ληξη.) Μυθιστόρηµα; 
 
Ε: Γιατί σας φαίνεται τόσο ̟αράξενο; 
 
Μ: ∆εν ξέρω γιατί… ∆εν µ̟ορώ να το εξηγήσω… Και τι θέµα έχει 

το µυθιστόρηµά σας; 
 
Ε: Τη ζωή ενός δολοφόνου… 
 
Μ: Στ’ αλήθεια ενδιαφέρον θέµα… Σαν το Έγκληµα και τιµωρία… 
 
Ε: Περί̟ου έτσι… 
 
Μ: Και τι έχει κάνει ο δολοφόνος σας; 
 
Ε: Σκοτώνει ̟αιδιά… 
 
Μ: Συγγνώµη ̟ου θα σας το ̟ω, αλλά αυτό µου φαίνεται λίγο 

κοινότο̟ο… 
 
Ε: Για την ακρίβεια, σκοτώνει και ̟αιδιά… Ο ήρωάς µου είναι ο 

Μένγκελε… 
 
Μ: (Παραξενεµένος.) Ο Μένγκελε; 
 
Ε: Ναι, ο Γιόζεφ Μένγκελε… 
 
Μ: Ο γιατρός των Ναζί;  
 
Μ: Αυτός… 
 
Μ: Αυτός ̟ου έκανε τα ̟ειράµατα στο Άουσβιτς; 
 
Ε: Αυτός… 
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Μ: Τότε το ̟ράγµα αλλάζει… Αυτός είναι ένα ωραίο θέµα… 
 
Ε: Ωραίο; 
 
Μ: Μ̟ορώ να ̟ω, µοναδικό… 
 
Ε: Τι εννοείτε; 
 
Μ: Ε, ̟ως κανείς δεν ήταν τόσο δολοφόνος όσο αυτός… 
 
Ε: Ναι, βέβαια… 
 
Μ: Πραγµατικά µοναδικό θέµα… Αλλά και ̟ολύ δύσκολο… 

Σχεδόν ακατόρθωτο… 
 
Ε: Γιατί ακατόρθωτο; 
 
Μ: Γιατί ο Μένγκελε ήταν κάτι ̟ου δεν µ̟ορείς καν να σκεφτείς… 

Πώς να το ̟ω… Σαν να θες να ζωγραφίσεις έναν λευκό κρίνο… 
 
Ε: Κανείς δεν χάνει τί̟οτε αν ̟ροσ̟αθήσει… 
 
Μ: Σας εύχοµαι τα καλύτερα… 

 
 (Μικρή σιω̟ή.) 
 

Ε: Εσείς, τι ώρα έχετε το δικαστήριό σας; 
 

Μ: Το δικαστήριο; 
 

Ε: Μου εί̟ατε ̟ως είσαστε δικηγόρος, έτσι δεν είναι; 
 

Μ: Εγώ;  
 

Ε: Μα δεν ταξιδεύετε νύχτα ε̟ειδή έχετε δικαστήριο το ̟ρωί; 
 

Μ: Όχι βέβαια… 
 

Ε: Με συγχωρείτε, νόµιζα ̟ως µου εί̟ατε κάτι τέτοιο…  
 
 Μ: (Χαµογελώντας.) Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες µου δεν θα 
γινόµουν δικηγόρος… Ποτέ δεν µ̟όρεσα να καταλάβω την έννοια του 
δικαίου… 
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 Ε: Και τι δουλειά κάνετε, αν ε̟ιτρέ̟εται; 
 

Μ: Είµαι ̟ραγµατογνώµονας-σύµβουλος καλλιεργειών… 
 
 Ε: Κάτι σαν γεω̟όνος δηλαδή… 
 
 Μ: Ακριβώς… 
 
 Ε: Και γιατί δεν είσαστε στα χωράφια σας; 
 
 Μ: (Χαµογελάει.) Εγώ υ̟οβάλλω εκθέσεις στην Κεντρική 
∆ιεύθυνση Γεωργίας… 
  
 Ε: Κάτι σαν ελεγκτής δηλαδή… 
 
 Μ: Προτιµώ το σύµβουλος-̟ραγµατογνώµονας… 
 
 Ε: Και ασχολείστε µε όλες τις καλλιέργειες; 
 
 Μ: (Με συγκατάβαση.) Όχι βέβαια… ∆εν είναι δυνατόν κανείς να 
ασχολείται µε όλες τις καλλιέργειες… Εγώ ασχολούµαι µε µερικές ειδικές 
διασταυρώσεις της καλλιέργειας της ̟ατάτας… 
 
 Ε: ∆ιασταυρώσεις της καλλιέργειας της ̟ατάτας; 
 
 Μ: Ακριβώς… 
 
 Ε: Και χρειάζεται σύµβουλος-̟ραγµατογνώµονας για κάτι τέτοιο… 
 
 Μ: Μα φυσικά… Αλίµονο αν αφήναµε µια καλλιέργεια στην τύχη 
της… Η ανθρω̟ότητα θα είχε λιµοκτονήσει ̟ρο ̟ολλού… 
 
 Ε: ∆εν το είχα σκεφτεί ̟οτέ έτσι… 
 
 Μ: Ωστόσο, έτσι είναι… 
 
 Ε: Και χρειάζεται να υ̟οβάλλετε τόσο συχνά εκθέσεις για όλες 
αυτές τις διασταυρώσεις; 
 
 Μ: Ναι βέβαια… 
 
 Ε: Γιατί; 
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 Μ: Για να ελέγξουµε την ̟ρόοδο του ̟ροϊόντος… 
 
 Ε: Μα είναι δυνατό να ̟ροοδεύουν οι ̟ατάτες; 
 
 Μ: Σας φαίνεται αστείο, αλλά καθετί ζωντανό ̟ροοδεύει… 
 
 Ε: ∆ηλαδή κάνετε ̟ειράµατα… 
 
 (Ο Μ σβήνει το φακό του κινητού του. Σκοτάδι.) 
 
 Μ: (Φωνάζει µε έντονη ανησυχία.) Σ β ή σ α ν  τ α  φ ώ τ α …  
Σ β ή σ α ν  τ α  φ ώ τ α …  
 
 Ε: (Με ήρεµη φωνή.) Θα έγινε διακο̟ή ρεύµατος… 
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6. 
 
 

 Μ: (Ε̟αναλαµβάνει ανήσυχος τα τελευταία λόγια της Ε.) ∆ιακο̟ή 
ρεύµατος; 
 
 Ε: (Με ψυχραιµία, σαν να µην συνέβη τί̟οτε.) Ναι, θα έγινε κά̟οια 
διακο̟ή ρεύµατος…  
 
 Μ: Μα δεν εκ̟λήσσεστε α̟ό το γεγονός; ∆εν φοβάστε; 
 
 Ε: Όχι, δεν φοβάµαι…  
  

Μ: Συνήθως οι γυναίκες φοβούνται… 
 

 Ε: Συνήθως οι άντρες είναι ̟ιο ψύχραιµοι… 
 
 Μ: Εγώ ανησυχώ… 
 
 Ε: Να µην ανησυχείτε… Συµβαίνουν αυτά στα τρένα… 
 
 Μ: ∆ιαφωνώ µαζί σας… Ο γενικός κανόνας είναι ̟ως τα τρένα δεν 
̟αθαίνουν βλάβες… Ξεκινούνε και φτάνουν στον ̟ροορισµό τους µε 
ακρίβεια λε̟τού… 
 
 Ε: Μιλάτε για ̟αλιά τρένα ̟ου λειτουργούσαν µε κάρβουνο… 
Εκείνα δεν διέτρεχαν τέτοιους κινδύνους… Αλλά το ηλεκτρικό είναι 
ύ̟ουλο ̟ράγµα… Κά̟οια γεννήτρια θα υ̟ερφορτίστηκε και θα 
σταµάτησε… 
 
 Μ: Και τώρα, τι θα γίνει; 
 
 Ε: Ό̟ου να ’ναι, θα ξεκινήσει και ̟άλι… Θα φτιαχτεί η βλάβη και 
θα ξεκινήσει… 
 
 Μ: Είστε στ’ αλήθεια ̟ολύ ψύχραιµη… 
 
 Ε: Έτσι γίνεται µε την ανθρω̟ότητα… Ε̟ιδιορθώνει τις βλάβες και 
ξεκινάει… 
  
 Μ: Μέχρι ̟ου µε τροµάζετε… 
 
 Ε: Γιατί; 
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 Μ: Γιατί είστε άφοβη… ∆εν είναι και ̟ολύ ανθρώ̟ινο αυτό… 
 
 Ε: ∆εν γεννήθηκα έτσι, κά̟οτε φοβόµουν… 
 
 Μ: Εγώ, ωστόσο, σκέφτοµαι ̟ως ̟ρέ̟ει να ανάψουµε τη λάµ̟α του 
κινητού. (Ξανανάβει τη λάµ̟α του κινητού ̟ου είχε σβήσει λίγο νωρίτερα. 
Η σκηνή φωτίζεται και ̟άλι.) Είναι καλύτερα έτσι, δεν νοµίζετε; 
 
 Ε: ∆εν βλέ̟ω κά̟οια ουσιαστική διαφορά µε ̟ρωτύτερα… 
 
 Μ: (Σηκώνεται και ̟άει στην ̟όρτα του κου̟έ.) Κι όµως, υ̟άρχει 
διαφορά… Η ̟όρτα του κου̟έ µας δεν ανοίγει… 
 

Ε: Ναι, είναι ηλεκτρική… Λόγω της διακο̟ής, δεν µ̟ορεί να 
µετακινηθεί…  
 
 Μ: Και τι θα γίνει; 
 
 Ε: Όταν έρθει το ρεύµα, θα ανοίξει… 
 

Μ: Ναι, αλλά µέχρι να ανοίξει είµαστε εγκλωβισµένοι µέσα σ’ ένα 
κου̟έ, σε ένα σταµατηµένο τρένο…  
 

Ε: Μην κάνετε έτσι… ∆εν είµαστε και στο µέσο του ωκεανού… 
 
 Μ: Είµαστε εγκλωβισµένοι και δεν µ̟ορούµε να κάνουµε τί̟οτε… 
 
 Ε: Θα ̟εριµένουµε… Οι άνθρω̟οι είναι ̟λασµένοι για να 
̟εριµένουν… 
 
 Μ: Στ’ αλήθεια, ξέρετε τόσο ̟ολλά για τους ανθρώ̟ους; 
 
 Ε: Ο καθένας µε αυτά ̟ου ασχολείται… Εσείς ξέρετε ̟ολλά για τις 
̟ατάτες… 
 
 Μ: Είστε ε̟ιθετική… Εκνευρισµένη και ε̟ιθετική… Μ̟ορείτε να 
µου ̟είτε το γιατί;  
 
 Ε: Ναι, έχετε δίκιο, είµαι ε̟ιθετική… 
 

Μ: Μή̟ως τελικά σας ε̟ηρέασε η διακο̟ή; 
  
 Ε: Ναι, λοι̟όν, φοβήθηκα ̟ολύ… 
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 Μ: Μια γυναίκα µε έναν άγνωστο άντρα σε ένα κου̟έ µε σβηστά 
φώτα… Σας καταλαβαίνω… 
 
 Ε: Το βρίσκετε ̟αράλογο; 
 
 Μ: Όχι, σας καταλαβαίνω… Θα µ̟ορούσα να σας βιάσω… 
 
 Ε: Θα µ̟ορούσατε; 
 
 Μ: Τι εννοείτε; 
 
 Ε: Θα µ̟ορούσατε; Σας ̟έρασε αυτή η σκέψη α̟ό το νου; Έχετε 
βιάσει ̟οτέ κανέναν; 
 
 Μ: (Ενοχληµένος.) Τώρα όµως ξε̟εράσατε το όριο… ∆εν µ̟ορώ 
να δεχτώ τέτοιες κουβέντες… 
 
 Ε: Με συγχωρείτε, η ερώτηση είναι όντως ̟ροσβλητική… Ας την 
αλλάξω: έχετε σκεφτεί να βιάσετε ̟οτέ σας; 
 
 Μ: (Ενοχληµένος.) Νοµίζω ̟ως δεν θα ̟ρέ̟ει να µιλάµε… 
 
 Ε: Γιατί δεν το ̟αραδέχεσαι ̟ως το έχεις σκεφτεί; 
 
 Μ: Σας ̟αρακαλώ ̟ολύ, µιλάτε µου στον ̟ληθυντικό… 
 
 Ε: Μην κάνεις τον ̟αρεξηγηµένο… Ξέρεις ̟ως το έχεις σκεφτεί… 
 
 Μ: (Την κόβει µε ̟ολύ έντονο ύφος.) ∆εν έχετε το δικαίωµα να µου 
µιλάτε έτσι… 
 
 Ε: (Πέφτει ̟ίσω στην καρέκλα της σαν α̟οκαµωµένη. Ο τόνος της 
φωνής της αλλάζει.) Σωστά, δεν έχω το δικαίωµα… Ας σας ζητήσω 
συγγνώµη, λοι̟όν… 
 
 Μ: ∆εν θέλω να µου ζητήσετε τί̟οτε… Α̟λώς δεν θέλω να 
συνεχίσουµε να µιλάµε… 
 
 Ε: Ελάτε τώρα… Μια συνηθισµένη γυναικεία υστερία ήτανε… 
 
 Μ: ∆εν µ̟ορώ να το δω έτσι… 
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 Ε: Κάντε µια ̟ροσ̟άθεια… Πιθανώς να ̟εράσουµε αρκετές ώρες 
µέσα στο κου̟έ…  
 
 Μ: Μ̟ορούµε να σιω̟ήσουµε… 
 
 Ε: ∆εν είναι εύκολο να σιω̟ήσει κανείς σε µια διακο̟ή ρεύµατος… 
 

Μ: Μ̟ορούµε να κλειστούµε στους εαυτούς µας… 
 

Ε: Σας ζήτησα συγγνώµη… Χρειαζόµαστε και οι δυο µια ̟αρέα… 
Μια ο̟οιαδή̟οτε ̟αρέα… 
  

Μ: Σε αυτό συµφωνώ… Αλλά θα σας ̟αρακαλέσω να µην ξε̟ερνάτε 
τα όρια… 
  
 Ε: Σας υ̟όσχοµαι ̟ως θα ̟ροσ̟αθήσω… 
 
 Μ: Σας ευχαριστώ… 
 
 Ε: Μή̟ως θα έ̟ρε̟ε να βάλουµε λίγη µουσική; 
 
 Μ: Μουσική; 
 
 Ε: Ναι, µουσική… Τα κινητά τηλέφωνα κάνουν θαύµατα σήµερα… 
 
 Μ: ∆εν έχετε άδικο… 
 
 Ε: Το αφήνω σ’ εσάς, να ε̟ιλέξετε κάτι α̟ό το δικό σας κινητό… 
 
 (Ανοίγει στο κινητό του τη µουσική. Ακούγεται η µελωδία α̟ό το 
Youkali.) 
 
 Μ: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο µ̟ορώ να βρω αυτήν την ώρα… 
 
 Ε: Οφείλω να οµολογήσω ̟ως είναι υ̟έροχο… 
 
 Μ: Και εµένα µου αρέσει ̟ολύ… Σαν να µε κάνει να νοσταλγώ µια 
ζωή ̟ου δεν έζησα… Κι ας µην ξέρω ̟οιος το έγραψε και ̟ότε… 
 
 Ε: Το έγραψε ο Κουρτ Βάιλ… Ο τίτλος του τραγουδιού είναι 
Youkali… 
 
 Μ: Youkali… 
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 Ε: Μιλάει για έναν ̟αράδεισο… 
 
 Μ: Πίστευα ότι θα µου λέγατε ̟ως η µουσική δεν µιλάει για 
τί̟οτε… Πως είναι α̟λώς µουσική… 
 
 Ε: Όλα µιλούν για κάτι, όλα µας λένε κάτι… 
 
 (Ακούνε σιω̟ηλοί το τραγούδι. Περνάει µισό λε̟τό.) 
 
 Μ: Εδώ ̟ου τα λέµε, σκέφτοµαι ̟ως κατά κά̟οιον τρό̟ο είστε 
δικαιολογηµένη… 
 
 Ε Για ̟οιο ̟ράγµα µιλάτε; 
 
 Μ: Που γίνατε τόσο ε̟ιθετική ̟ρωτύτερα… 
 
 Ε: Τι εννοείτε; 
 
 Μ: Με το θέµα ̟ου διαλέξατε για το µυθιστόρηµά σας, ε̟όµενο 
ήταν… 
 
 Ε: Με τον Μένγκελε… 
 
 Μ: Κά̟ου έχω διαβάσει ̟ως οι συγγραφείς ζούνε µε τους ήρωές 
τους… 
 
 Ε: ∆εν ξέρω… Αν το τελειώσω κά̟οτε, θα σας ̟ω… 
 
 Μ: Μην σας ̟ω ̟ως τους ερωτεύονται κιόλας… 
 
 Ε: Αυτό, στην ̟ερί̟τωσή µου, είναι αδύνατον… 
 
 Μ: Γιατί; 
 
 Ε: Ξέρετε τι ακριβώς έκανε ο Μένγκελε στο στρατό̟εδο; 
 
 Μ: Πειράµατα… Αυτό δεν έκανε; 
 
 Ε: Τι θα ̟ει «̟ειράµατα»; Κάτι ̟ιο συγκεκριµένο, ξέρετε; 
 
 Μ: Όχι, δεν ξέρω… 
 
 Ε: Έκανε ενέσεις µέσα στις κόρες των µατιών των ̟αιδιών… Ήθελε 
να τους αλλάξει το χρώµα… 
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 Μ: Αυτό δεν το ήξερα… 
 
 Ε: Έβγαζε ζωτικά όργανα α̟ό ̟αιδιά, για να δει ̟όσο θα αντέξουν 
χωρίς αυτά… Ή τα µόλυνε µε θανατηφόρα µικρόβια, για να δοκιµάσει 
λογής αντίδοτα… 
 
 Μ: ∆εν ήξερα ότι έκανε τέτοια ̟ράγµατα… 
 
 Ε: Προσ̟αθούσε να γονιµο̟οιήσει γυναίκες µε σ̟έρµα ̟οντικιών… 
Έραβε τα συκώτια α̟ό δίδυµα ̟αιδιά, για να τα κάνει σιαµαία… 
 
 Μ: Ούτε αυτά τα ήξερα… 
 
 Ε: Τι ακριβώς ξέρατε; 
 
 Μ: Τι εννοείτε; 
 
 Ε: Εί̟ατε ̟ως ξέρατε ότι ο Μένγκελε έκανε ̟ειράµατα, έτσι δεν 
είναι; 
 
 Μ: Ως γενική, εγκυκλο̟αιδική γνώση… 
  
 Ε: Άρα κά̟ου το διαβάσατε… Ή το ακούσατε… Ή το είδατε στην 
τηλεόραση… 
 
 Μ: Ναι, α̟ό ̟αιδί το ξέρω… 
 
 Ε: Και γιατί δεν ρωτήσατε; Α̟ό τότε ̟ου ήσασταν ̟αιδί, ̟έρασαν 
τόσα χρόνια… 
 
 Μ: Να ρωτήσω τι; 
 
 Ε: Για τα ̟ειράµατα… Να ρωτήσετε τι ̟ειράµατα έκανε… 
 
 Μ: ∆εν ρώτησα… ∆εν ξέρω γιατί… 
 
 Ε: ∆εν το δέχοµαι αυτό για α̟άντηση… Το «δεν ξέρω γιατί» δεν 
είναι α̟άντηση… 
 
 Μ: ∆εν ξέρω… ∆εν έτυχε… 
 
 Ε: Να σας ̟ω εγώ γιατί δεν ρωτήσατε; 
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 Μ: Να µου ̟είτε… 
 
 Ε: ∆εν ρωτήσατε γιατί ξέρατε… 
 
 Μ: Να ξέρω τι; Που έραβε τα δίδυµα για να τα κάνει σιαµαία; Που 
έβγαζε τα νεφρά α̟ό ̟αιδιά; 
 
 Ε: (Με έντονη φωνή.) Να το, να το, το εί̟ατε… 
 
 Μ: Ποιο εί̟α; 
 
 Ε: Πως έβγαζε τα νεφρά α̟ό ̟αιδιά… 
 
 Μ: Μα εσείς µου το εί̟ατε… 
 
 Ε: Εγώ δεν µίλησα για νεφρά… Μίλησα γενικά για ζωτικά 
όργανα… 
 
 Μ: Είχα την αίσθηση ̟ως µιλήσατε για νεφρά… 
 
 Ε: Όχι, δεν µίλησα… 
 
 Μ: Εν ̟άση ̟ερι̟τώσει, ο καθένας, όταν ακούει για αφαίρεση 
ζωτικών οργάνων, ο νους του ̟άει στα νεφρά… 
 
 Ε: Τα ξέρατε, όλα τα ξέρατε… 
 
 Μ: Αν τα ήξερα, θα σας το έλεγα… 
 
 Ε: Μ̟ορεί να φοβάστε… 
 
 Μ: Να φοβηθώ τι; Ίσα-ίσα, τώρα ντρέ̟οµαι… 
 
 Ε: Γιατί να ντρέ̟εστε; 
 
 Μ: Που δεν ρώτησα ε̟ί τόσα χρόνια… Που αδιαφόρησα… Ξέρετε, 
̟ολλές φορές οι άνθρω̟οι α̟οφεύγουµε να αντικρίσουµε τη φρίκη του 
είδους µας… 
 
 Ε: «Τη φρίκη του είδους µας»; 
 
 Μ: Ναι, τη φρίκη του είδους µας… 
 

Ε: Στ’ αλήθεια, τα βρίσκετε φριχτά όλα αυτά; 



 54 

 
7. 
 
 

 Μ: ∆εν σας καταλαβαίνω… Στ’ αλήθεια δεν σας καταλαβαίνω… 
 
 E: Γιατί; Σας έκανα µια α̟λή ερώτηση… 
 
 Μ: Αν θεωρώ φριχτά τα ̟ειράµατα του Άουσβιτς; 
 
 Ε: Ναι, αυτό ακριβώς… 
 
 Μ: (Ενοχληµένος.) Και ̟εριµένετε να σας α̟αντήσω; 
 
 Ε: Ναι, ̟εριµένω… 
  
 Μ: Εξακολουθείτε να ξε̟ερνάτε τα όρια και να µε ̟ροσβάλλετε… 
 
 Ε: Να υ̟οθέσω ̟ως τα θεωρείτε φριχτά; 
 
 Μ: Τουλάχιστον ̟ριν µε ρωτούσατε αν θέλω να σας βιάσω… 
 
 Ε: Ούτε και τότε µου α̟αντήσατε… 
 
 Μ: Ούτε και τώρα θα σας α̟αντήσω… 
 
 Ε: Υ̟εκφεύγετε άχαρα… 
 
 Μ: ∆εν υ̟εκφεύγω – α̟λώς δεν µ̟ορώ να αντέξω τόση 
χυδαιότητα… 
 
 Ε: Εσείς ̟ριν λέγατε ̟ως η ανθρω̟ότητα µ̟ορεί να γίνει 
ανθρώ̟ινη, αρκεί να αντέχουµε λίγο ̟ερισσότερο… 
 
 Μ: ∆εν εί̟α ̟ως ̟ρέ̟ει να αντέχουµε τις ̟ροσβολές… Και µάλιστα 
τόσο χυδαίες ̟ροσβολές… 
 

Ε: «Η ευτυχία είναι υ̟όθεση µιας α̟όφασης… Αντέχω αυτό ̟ου 
δεν άντεχα… Αντέχω αυτό ̟ου µέχρι τώρα δεν έ̟ρε̟ε να αντέξω…» 
 
 Μ: Προσέχετε ̟ολύ αυτά ̟ου λέω…  
 
 Ε: Προσέχω, γενικότερα… 
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 Μ: ∆εν θέλω να µιλάω µαζί σας… 
 
 Ε: Στη ζωή δεν κάνουµε ̟άντοτε αυτό ̟ου θέλουµε… 
 
 Μ: Είστε α̟ειλητικά ε̟ιθετική… 
 
 Ε: ∆εν γράφω µυθιστόρηµα… 
 
 Μ: ∆εν σας καταλαβαίνω… 
 
 Ε: Μα είναι σαφές: δεν γράφω µυθιστόρηµα για τον Μένγκελε… 
 
 Μ: Εννοείτε ̟ως µου εί̟ατε ψέµατα; 
 
 Ε: Γράφω µια αληθινή ιστορία… 
 
 Μ: ∆εν µ̟ορώ να καταλάβω γιατί αυτό δικαιολογεί τις ̟ροσβολές 
̟ρος το ̟ρόσω̟ό µου… 
 
 Ε: Γράφω την ιστορία της Εσθήρ Κοέν… 
 
 Μ: Σηµαίνει κάτι αυτό; 
 
 Ε: Σηµαίνει τα ̟άντα… 
 
 Μ: Προφανώς είναι ένα εβραϊκό όνοµα… 
 
 Ε: Ένα όνοµα σηµαίνει τα ̟άντα… 
 
 Μ: Να υ̟οθέσω ̟ως είχε βρεθεί στο Άουσβιτς… Και ̟ως ήταν στο 
εργαστήριο του Μένγκελε… 
 
 Ε: Η Εσθήρ Κοέν ήταν η γιαγιά µου… Έχω το όνοµά της… 
 
 Μ: Μάλιστα… Γράφετε, λοι̟όν, ένα βιβλίο µε την ιστορία της 
γιαγιάς σας…  
 
 Ε: Ήτανε δέκα χρονών τότε… 
 
 Μ: Υ̟οκλίνοµαι στην τραγωδία της, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τις 
̟ροηγούµενες ̟ροσβολές σας… 
 
 Ε: Είχε φτάσει στο Άουσβιτς α̟ό τη Θεσσαλονίκη, µαζί µε τους 
δικούς της… Ήταν Ιούλιος του 1943… 
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 Μ: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ̟ως… 
 
 Ε: Ήταν µε τους γονείς της και τα τρία αδέλφια της… Τον Ιακώβ, 
την Άννα και τη Ρουθ… Με τη Ρουθ ήταν δίδυµες… 
 
 Μ: Έχετε µια φόρτιση… Αλλά και ̟άλι δεν δικαιολογείται… 
 
 Ε: Μέσα στο βαγόνι του τρένου ήδη ̟έθαναν δύο γέροι… Οι 
στρατιώτες εκτέλεσαν µια γυναίκα ̟ου έκανε συνεχώς εµετό… 
 
 Μ: ∆εν δικαιολογείται η ε̟ιθετικότητα ̟ρος εµένα… 
 
 Ε: Ο Μένγκελε ήταν στην είσοδο του στρατο̟έδου… Κάθε φορά 
̟ου έφτανε τρένο, έκανε την Ε̟ιλογή... Τη Σελεξιόν… Φορούσε την 
ατσαλάκωτη στολή του, τις αστραφτερές µ̟ότες, τα λευκά γάντια… Έκανε 
νεύµατα στους στρατιώτες κουνώντας, θαρρείς, µονάχα τα δάχτυλά του… 
 
 Μ: Κοιτάξτε… 
 
 Ε: (Τον κόβει.) Και τα τέσσερα ̟αιδιά ήταν ̟ιασµένα α̟ό το 
φουστάνι της µητέρας τους… Ήταν ένα µ̟ορντό φουστάνι… Έ̟ιασαν τον 
̟ατέρα τους, τον σύρανε α̟ό τη µια ̟λευρά… Τα ̟αιδιά ούρλιαζαν… 
Ύστερα σύρανε τον Τζάκο σε άλλη µεριά… 
 
 Μ: Προφανώς τον µεγάλο αδελφό τους… 
 
 Ε: Ήτανε δεκα̟έντε χρονών… Α̟οσ̟άστηκε α̟ό το οικογενειακό 
σύµ̟λεγµα α̟ίστευτα τροµαγµένος… Είχε την έγνοια να µην του σ̟άσουν 
τα γυαλιά… 
 
 Μ: Είναι τραγικά όλα αυτά… 
 
 Ε: Ύστερα ̟λησίασαν τη µητέρα, να την ̟άρουν. Εκείνη έ̟ιασε την 
Εσθήρ και τη Ρουθ. Τις έσ̟ρωξε ̟ρος τον αξιωµατικό µε τα άσ̟ρα 
γάντια… Φώναξε δυνατά Ζwillinge, Zwillinge… 
 
 Μ: ∆ίδυµα… 
 
 Ε: (Με ξερή φωνή.) Ξέρετε Γερµανικά; 
 
 Μ: Ναι, ξέρω… 
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 Ε: Ο Μένγκελε γύρισε και κοίταξε τα ̟αιδιά… Έλαµ̟ε υ̟ερκόσµια 
η φιγούρα του µέσα στη σκόνη… Εί̟ε κάτι στους στρατιώτες… Έ̟ειτα 
̟ήραν τα ̟αιδιά κοντά του… 
 
 Μ: Έψαχνε για δίδυµα… 
 
 Ε: Η Εσθήρ θυµόταν ̟ως την κοίταξε στα µάτια… Σταθερά και 
ε̟ίµονα… Σαν να έµ̟αινε µέσα της µια ένεση… Και έ̟ειτα της 
χαµογέλασε… 
 
 Μ: Αυτά, ̟ροφανώς, σας τα διηγήθηκε η ίδια… 
 
 Ε: Έτσι τις ̟ήραν στα καταλύµατα των διδύµων στο Μ̟ίρκεναου… 
Η Εσθήρ έµεινε εκεί ως ̟ειραµατόζωο για ενάµιση χρόνο, µέχρι τον 
Ιανουάριο του 1945… Τη βρήκαν µαζί µε ελάχιστα ακόµη δίδυµα, ̟ου 
είχαν ε̟ιζήσει όταν µ̟ήκαν οι Ρώσοι στο Άουσβιτς… 
  

Μ: Κι η αδελφή της; 
 
 Ε: Τη σκότωσε ο ίδιος ο Μένγκελε, µε ένεση κυανίου στον 
αυχένα… 
 
 Μ: Γιατί; 
 
 Ε: ∆εν ξέρω… 
 
 Μ: Οι γονιοί της; Τα άλλα αδέλφια της; 
  
 Ε: Πέθαναν όλοι… Ό̟ως θα χανόταν κι αυτή, αν δεν την είχε 
σ̟ρώξει η µητέρα της ̟ρος τον Μένγκελε… 
 

Μ: Στ’ αλήθεια ̟αράξενο… 
 
Ε: Ποιο; 
 
Μ: Σκέφτοµαι ̟ως εσείς τώρα υ̟άρχετε εξαιτίας του Μένγκελε… 

 
 Ε: Ναι, κατά κά̟οιον τρό̟ο οφείλω την ύ̟αρξή µου σε αυτόν… 
 
 Μ: Είναι ̟ολύ ̟αράξενο… Και ̟ως νιώθετε γι’ αυτόν; 
 
 Ε: Τι εννοείτε; 
 
 Μ: Μα ήµουν σαφής… Τι σκέφτεστε γι’ αυτόν; 
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 Ε: Όταν ήµουν µικρή, τον µισούσα… 
 
 Μ: Τώρα; 
 

Ε: Τώρα το µίσος µού φαίνεται ̟ολύ λίγο… Θέλω να τον 
καταλάβω… 
 
 Μ: Γιατί; 
 
 Ε: Για να τον εκδικηθώ… 
  
 Μ: Για λογαριασµό της γιαγιάς σας; 
 
 Ε: Για λογαριασµό δικό µου… 
 

Μ: Να χρησιµο̟οιήσω µια κουβέντα ̟ου εί̟ατε ̟ριν… Ίσως να 
µην είναι σωστό να τα καταλαβαίνουµε όλα… 

 
Ε: Αυτό ̟ρέ̟ει να το καταλάβω…. 

 
 Μ: Και ̟ώς θα τον εκδικηθείτε; Έχει ̟εθάνει. 
 
 Ε: Θα βρω τον τρό̟ο… Πάντοτε υ̟άρχει κάτι... 
 
 Μ: Τι έκανε µετά τον ̟όλεµο; Γιατί δεν τον ̟ιάσαν; 
 
 Ε: Εξαφανίστηκε… Έσβησε το φως και χάθηκε… Πήρε ένα άλλο 
όνοµα και έζησε σε µια φάρµα της Βαυαρίας ως ε̟ιστάτης… Και µετά 
διέφυγε στη Λατινική Αµερική… Αργεντινή, Παραγουάη, Βραζιλία ή και 
ό̟ου αλλού… 
 
 Μ: ∆εν τον κυνήγησαν; ∆εν θέλησαν να τον δικάσουν; Ή έστω να 
τον εκδικηθούν; 
 
 Ε: Τον κυνήγησαν… Αλλά δεν µ̟ορούσαν να τον ̟ιάσουν… 
Χανόταν συνεχώς… Αλληλογραφούσε µε τους δικούς του, µε το γιο του, ο 
̟ατέρας του τού έστελνε χρήµατα… Αλλά δεν µ̟όρεσαν να τον 
εγκλωβίσουν κά̟ου… Άλλαζε ψευδώνυµα και ιδιότητες… Άφηνε την 
αίσθηση ̟ως ήταν ̟αντού και ̟ουθενά… Σαν να ̟ροσ̟αθείς να ̟ιάσεις 
την ̟ρωινή οµίχλη… 
 
 Μ: Ήτανε τόσο έξυ̟νος; 
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 Ε: ∆εν ξέρω… Πιθανώς να ήταν… 
 
 Μ: Και µετά ̟έθανε; 
 
 Ε: Λένε ̟ως ̟έθανε στη Βραζιλία το 1979…. Πως έ̟αθε 
εγκεφαλικό κάνοντας µ̟άνιο στη θάλασσα… 
 
 Μ: Λένε; ∆εν είναι σίγουρο; 
 
 Ε: Τί̟οτε µε αυτόν δεν είναι σίγουρο… 
 
 Μ: ∆εν έγινε τεστ DNA στα κόκαλά του; 
  
 Ε: (Με ειρωνεία.) Θα ̟ιστεύατε ένα τεστ DNA για τον Μένγκελε; 
Ειδικά γι’ αυτόν; 
 

Μ: Σε κάθε ̟ερί̟τωση, κά̟ου θα ̟έθανε… 
 

Ε: Σε κάθε ̟ερί̟τωση… 
 

Μ: Νοµίζω ̟ως είχα δει µια ταινία… 
 

Ε: (Τον κόβει.) Υ̟άρχουν ̟ολλές ταινίες… 
 

Μ: Πως κά̟ου στη Βραζιλία έψαχνε το µυστικό της αθανασίας. Και 
̟ως έφτιαχνε µια φυλή αθανάτων… 

 
Ε: Υ̟άρχουν, σας εί̟α, ̟ολλές ταινίες… 

 
 Μ: Φαντάζοµαι ̟ως εσείς τις έχετε δει όλες… 
 
 Ε: Πλέον κά̟ου τις βαριέµαι… Θέλω κάτι ̟ερισσότερο… 
 
 Μ: Νοµίζω ̟ως καταλαβαίνω… 
 

Ε: Στ’ αλήθεια, εσείς τι γνώµη έχετε γι’ αυτόν; 
 

Μ: Γνώµη… Τι γνώµη να έχω; 
 

Ε: ∆εν έχετε γνώµη; 
 

Μ: Είναι κάτι ̟ου µε ξε̟ερνάει… Κάτι, φαντάζοµαι, ανυ̟όφορο… 
 

 Ε: Και αυτό ̟ου εί̟ατε ̟ριν; 
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 Μ: Ποιο; 
 

Ε: Πως όλα είναι υ̟όθεση µιας α̟όφασης… Πως αντέχω αυτό ̟ου 
δεν έ̟ρε̟ε να αντέξω… 

 
Μ: Για να αντέξει κανείς, φαντάζοµαι ̟ως ̟ρέ̟ει να καταλάβει… 
 
Ε: Ας καταλάβουµε, λοι̟όν… 
 
Μ: Πρέ̟ει να έρθει η κατάλληλη ώρα… 
 
Ε: Ε̟ιµένω, ας καταλάβουµε…  

 
Μ: ∆εν είµαστε έτοιµοι για όλα… 
 
Ε: Κά̟οτε ̟ρέ̟ει να αναµετρηθούµε µε αυτά τα όλα… 
 
Μ: Ίσως ̟ρέ̟ει να ̟εριµένουµε… Οι άνθρω̟οι είναι καµωµένοι για 

να ̟εριµένουν… 
 
Ε: Πάντοτε ̟εριµένατε στη ζωή σας; 
 
Μ: Ναι, ̟ερίµενα… Πιστεύω ̟ως, αν ̟εριµένεις, θα δικαιωθείς… 
 
Ε: Τι θα ̟ει «θα δικαιωθείς»; 
 
Μ: Θα σε καταλάβουν… Θα καταλάβουν την αγά̟η σου… 
 
Ε: Την αγά̟η σου; 
 
Μ: Ναι, την αγά̟η σου… Είναι, ξέρετε, κρυφό ̟ράγµα η αγά̟η… 

Εγώ, ̟ου ασχολούµαι µε τις ̟ατάτες, µ̟ορώ να το καταλάβω αυτό… 
 
Ε: Μα τι σχέση έχουν οι ̟ατάτες; 
 
Μ: Οι ̟ατάτες είναι βολβοί… Μεγαλώνουν κάτω α̟ό το χώµα… 

Στα κρυφά… ∆εν µ̟ορείς να τις δεις, ̟αρά µόνο αφού τις βγάλεις… 
 
Ε: ∆εν βλέ̟ω ̟ουθενά την αγά̟η… 
 
Μ: (Συνεχίζει, σαν να µην άκουσε την ερώτησή της.) Πρέ̟ει, 

λοι̟όν, να φανταστείς την ̟ατάτα ̟ου καλλιεργείς… Να την αγα̟ήσεις 
δίχως να τη βλέ̟εις να µεγαλώνει… 
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Ε: Ξέρετε, µ̟ορούµε να ̟αίξουµε ένα ενδιαφέρον ̟αιχνίδι… 
 
Μ: Τι ̟αιχνίδι; 
 
Ε: Να κάνουµε µια υ̟όθεση εργασίας… 
 
Μ: Υ̟όθεση εργασίας; 
 
Ε: Ναι, να ̟ροσ̟αθήσουµε να καταλάβουµε κάτι ̟ερισσότερο… 
 
Μ: Και δεν είναι α̟άνθρω̟ο να καταλαβαίνουµε; 
 
Ε: Ίσως να είναι… Όµως, κλειστήκαµε σε ένα κου̟έ και ̟ρέ̟ει να 

̟εράσουµε µαζί τη νύχτα… 
 
Μ: Μάλιστα… Και ̟οια θα µ̟ορούσε να είναι η υ̟όθεση εργασίας 

σας; 
 
Ε: Ας ̟ούµε, ̟ως ήσασταν εσείς ο Μένγκελε… 
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8. 
 

 
Μ: Εγώ; Ο Μένγκελε; 
 
Ε: Εσείς… 
 
Μ: ∆εν είναι δυνατόν… ∆εν θα το µ̟ορούσα… 
 
Ε: Γιατί να µην το µ̟ορούσατε; Το ανθρώ̟ινο µυαλό µ̟ορεί τα 

̟άντα… 
 
Μ: Ο Μένγκελε έχει ̟εθάνει ̟ριν τόσα χρόνια… 

 
Ε: Μα θα κάνουµε µια υ̟όθεση εργασίας… Θα ξεχάσουµε ̟ως ο 

Μένγκελε ̟έθανε ή ̟ως έζησε ̟ριν τόσα χρόνια και θα ̟ούµε ̟ως 
ήσασταν εσείς… Εσείς, α̟όψε το βράδυ, µέσα στο τρένο… 
 

Μ: Εγώ; Μέσα στο τρένο; 
 
Ε: Ναι… Μέσα σε αυτό το κου̟έ… 
 
Μ: ∆εν γίνεται να ̟ιστέψω κάτι τόσο αυθαίρετο… Αν ζούσε ο 

Μένγκελε, θα ήταν ̟άνω α̟ό εκατό χρονών… 
 
Ε: Θα ̟ούµε ̟ως είχε ανακαλύψει ένα φάρµακο ̟ου θα τον έκανε 

για ̟άντα νέο… Κάτι σαν ελιξίριο για την αιώνια ζωή… 
 
Μ: ∆εν γίνονται αυτά… 
 
Ε: Γιατί όχι; Ήταν γιατρός και έκανε γενετικά ̟ειράµατα… Θα 

µ̟ορούσε να το ανακαλύψει… 
 
Μ: Και µετά θα γινόταν σύµβουλος στις καλλιέργειες ̟ατάτας… 
 
Ε: Ναι, έ̟ρε̟ε να κρυφτεί για ̟ολλά χρόνια, για να µην τον 

̟ιάσουν… 
 
Μ: Σε αυτό έχετε δίκιο… 
 
Ε: Κι εγώ ήρθα α̟όψε στο κου̟έ για να εκδικηθώ… 

 
 Μ: Να εκδικηθείτε εσείς η ίδια; 
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 Ε: Ναι, να εκδικηθώ εγώ η ίδια… Για τον αφανισµό της Εσθήρ 
Κοέν… Της συνονόµατης γιαγιάς µου… 
 
 Μ: Κι εγώ, αν ήµουν ο Μένγκελε, τι θα µ̟ορούσα να κάνω; 
 

Ε: Θα υ̟ερασ̟ιζόσασταν τον εαυτό σας… 
 

Μ: Νοµίζω ̟ως δεν θα το µ̟ορούσα… ∆εν θα ήµουν σε θέση να 
τον υ̟ερασ̟ιστώ… 
 

Ε: ∆εν γίνεται αυτό… Όλοι οι άνθρω̟οι υ̟ερασ̟ιζόµαστε τους 
εαυτούς µας… ∆εν µ̟ορεί να υ̟άρξει ανθρω̟ότητα δίχως αυτό… 
 
 Μ: Χρησιµο̟οιείτε τόσο συχνά τη λέξη «ανθρω̟ότητα»… 
 
 Ε: ∆εν το είχα ̟ροσέξει… Μα, αν το κάνω, σηµαίνει ̟ως είναι 
αναγκαίο… 
 
 Μ: Κι αν τον βρίσκατε τον Μένγκελε, ̟ώς θα τον εκδικούσασταν; 

 
Ε: Θα τον σκότωνα… 

  
Μ: Προφανώς για να ησυχάσετε… Το καταλαβαίνω… 
 
Ε: Θα τον σκότωνα για να ερµηνεύσω…  

  
Μ: Για να ερµηνεύσετε; 

  
Ε: Ναι, για να ερµηνεύσω… Ο φόνος είναι µια ερµηνεία… Η 

έσχατη ερµηνεία… 
 
Μ: Τι θα ̟ει έσχατη ερµηνεία; 
 
Ε: Κάτι ̟ου βρίσκεται στην άκρη-άκρη… Στο τέλος… Και δεν έχει 

̟έρα α̟ό αυτό… 
 
Μ: Και ̟ώς θα τον σκοτώνατε; 

  
Ε: Με το κο̟ίδι του χαρτοφύλακα… 
 
Μ: Με το κο̟ίδι του χαρτοφύλακα; Θα µ̟ορούσατε να σκοτώσετε 

έναν αξιωµατικό των SS µε το κο̟ίδι του χαρτοφύλακα; 
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Ε: Θα έχω εκ̟αιδευτεί γι’ αυτό… 
 
 Μ: Και ̟οιος θα σας έχει εκ̟αιδεύσει; 
 
 Ε: Η µητέρα µου… Ή, ακόµη καλύτερα, η ίδια η γιαγιά µου, ̟ριν 
̟εθάνει… Θα είναι µια ακαριαία κίνηση ̟ου θα του κόψει την καρωτίδα. 
Ένα ξαφνικό τέντωµα του χεριού… Σαν αρχαίος χαιρετισµός… 
 
 Μ: Οµολογώ ̟ως µε τροµάξατε… 
 
 Ε: Μα µιλούµε υ̟οθετικά… 
 
 Μ: ∆εν ξέρω… ∆εν µου φάνηκε τόσο υ̟οθετικός ο τρό̟ος ̟ου 
µιλάτε… 
  
 Ε: Μα το εί̟αµε: θα είναι µια ενδιαφέρουσα υ̟όθεση εργασίας… 
Το κάνουν και σε διάφορες νοµικές σχολές ανά τον κόσµο…  
 
 Μ: Κι εγώ, τι ακριβώς θα έλεγα; 
 

Ε: Ε̟ιχειρήµατα… 
 
 Μ: Τι ε̟ιχειρήµατα; 
 
 Ε: Το ̟ιο συνηθισµένο θα ήταν να λέγατε ̟ως εκτελούσατε 
διαταγές… Αυτό λένε όλοι… 
 
 Μ: Ε όχι, δεν θα έλεγα αυτό… 
 
 Ε: Το βρίσκετε φτηνό; 
 
 Μ: Ακόµη χειρότερα… Το βρίσκω ό̟ως το εί̟ατε: συνηθισµένο… 
Και η σηµερινή βραδιά, αν µη τι άλλο, είναι ξεχωριστή… 
 
 Ε: Και τι θα λέγατε, λοι̟όν; 
 
 Μ: Λοι̟όν, θα αρνούµουν ̟ως έκανα οτιδή̟οτε κακό… Θα έλεγα 
̟ως όχι µόνο δεν σκότωσα ̟αιδιά, αλλά ̟ως ̟ηγαίνοντάς τα στο 
εργαστήριο των ̟ειραµάτων τα έσωσα α̟ό τον βέβαιο θάνατο… 
 
 Ε: Και τι θα λέγατε για τις Σελεξιόν; Για τα ̟ειράµατα; Για τους 
χιλιάδες θανάτους; 
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 Μ: Κά̟οιος έ̟ρε̟ε να κάνει τις Σελεξιόν… Προσ̟άθησα να σώσω 
όσο ̟ερισσότερα ̟αιδιά µ̟ορούσα – αυτό θα έλεγα… 
 
 Ε: Με ένα σου νεύµα έστελνες στον θάνατο χιλιάδες… 
 
 Μ: Είχε ήδη α̟οφασιστεί ο θάνατός τους… Ήταν ήδη µια ντούµ̟α 
µε ̟τώµατα… Και µέσα α̟ό την ντούµ̟α τράβαγα ̟αιδιά και τα 
ξαναγύριζα στη ζωή… 
 
 Ε: Και αυτούς ̟ου εκτέλεσες δηµόσια; 
 
 Μ: Έ̟ρε̟ε να µην υ̟οψιαστεί η ∆ιοίκηση του Στρατο̟έδου ̟ως 
είχα σκο̟ό να σώσω τόσο κόσµο… Οι δηµόσιες εκτελέσεις ήταν για να 
ρίξω στάχτη στα µάτια… 
 
 Ε: Και τα ̟ειράµατα; 
 
 Μ: Κά̟ως έ̟ρε̟ε να λειτουργήσει το Εργαστήριο… Ειδάλλως, η 
∆ιοίκηση θα το έκλεινε και όλα τα ̟αιδιά ̟ου έσωζα θα κατέληγαν στα 
αέρια… 
 
 Ε: Και τα σαδιστικά βασανιστήρια; Οι εγχειρήσεις δίχως αναισθησία; 
Η αφαίρεση των ζωτικών οργάνων; Οι ενέσεις φαινόλης; Το ράψιµο 
̟αιδιών; Οι εγχύσεις σ̟έρµατος ̟οντικιών σε γυναίκες; Το βγάλσιµο των 
βολβών των µατιών;  
 
 Μ: Έ̟ρε̟ε να ̟εράσω στη ∆ιοίκηση ένα τέτοιο δαιµονικό 
̟ροφίλ… Να νοµίζουν ̟ως ο Μένγκελε είναι ο ίδιος ο διάβολος… Ο 
Άγγελος του Θανάτου… Έτσι θα µε άφηναν ανενόχλητο να κάνω τη 
δουλειά µου… 
 
 Ε: Θα είχατε σ̟είρει τόσο θάνατο για να ρίξετε στάχτη στα µάτια… 
 
 Μ: Θα είχα σ̟είρει τόσο θάνατο για να βλαστήσει η σωτηρία των 
̟αιδιών… Η ζωή… Και για να µην ξεχνιόµαστε: και η δική σας ζωή… 
Εσείς η ίδια είστε το χαρακτηριστικότερο ̟αράδειγµα… Η γιαγιά σας 
ε̟έζησε χάρη σε µένα… Κι εσείς υ̟άρχετε χάρη σε µένα… Μου οφείλετε 
τη ζωή σας… Εγώ είµαι ο Σωτήρας σας… Ο ∆ηµιουργός σας… 
 
 Ε: Αλίµονο, τι κοινοτο̟ία… 
 
 Μ: Τι εννοείτε; 
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 Ε: Αν ήταν εδώ ο αληθινός Μένγκελε και σας άκουγε, θα είχε 
φρίξει… 
 
 Μ: Γιατί; ∆εν τον υ̟ερασ̟ίζοµαι καλά; 
 
 Ε: Τον υ̟ερασ̟ίζεστε µια χαρά… Εντυ̟ωσιακά καλά… Αλλά τον 
βγάζετε ένα ανθρω̟άκι ̟ου ψάχνει δικαιολογίες… Λέτε ̟ως ήτανε ένας 
δήθεν Άγγελος του Θανάτου… 
 
 Μ: Και αυτό δεν θα του άρεζε; 
 
 Ε: Ναι, σε κά̟οιον ̟ου ̟ροσ̟αθούσε να ενώσει τα συκώτια δύο 
διδύµων και να τα κάνει ένα, µάλλον δεν θα άρεζε… 
 
 Μ: Ναι, αλλά θα τον αθώωνε… 
 
 Ε: Αλίµονο, δεν καταλάβατε τί̟οτε… Τον Μένγκελε, δεν τον 
ένοιαζε η αθώωση…  
 
 Μ: Και τι τον ένοιαζε; 
 

Ε: Τον ένοιαζε η δικαίωση… 
 

Μ: Έχετε δίκιο: ζητώ συγγνώµη για όσα εί̟α… Ήταν φτηνές 
δικαιολογίες… Ζητάω µια δεύτερη ευκαιρία… 

 
Ε: Ευκαιρία για τι; 
 
Μ: Για να υ̟ερασ̟ιστώ τον εαυτό µου ως Μένγκελε… 
 
Ε: Και τι θα λέγατε τώρα; 

 
Μ: Θα έλεγα ̟ως υ̟ηρέτησα τη δόξα της ανθρω̟ότητας… 

 
 Ε: Τη δόξα της ανθρω̟ότητας; 
 
 Μ: Ναι, τη δόξα της ανθρω̟ότητας… Το µέλλον… 
 
 Ε: Τώρα το ̟άτε καλύτερα… 
 
 Μ: Τη µόνη αληθινή αγά̟η… 
 
 Ε: Είναι αυτό ̟ου λέµε «είστε µέσα στο ρόλο»… 
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 Μ: Υ̟ηρέτησα τη µόνη αληθινή αγά̟η… 
 
 Ε: Την αγά̟η; 
 
 Μ: Ναι, τη µόνη αληθινή αγά̟η… 
 
 Ε: Σκοτώνοντας ανθρώ̟ους; 
  
 Μ: Οι άνθρω̟οι υ̟άρχουν για να εκ̟ληρώσουν ένα σκο̟ό… 
 
 Ε: Σκοτώνοντας ̟αιδιά; 
 
 Μ: Εκ̟ληρώνοντας το σκο̟ό της ζωής… 
 
 Ε: Ποιο σκο̟ό; 
 
 Μ: Να γίνει καλύτερη… Να ̟ροσεγγίσει το τέλειο… 
 
 Ε: Με τα ̟ειράµατα; 
 
 Μ: Ναι, µε τα ̟ειράµατα… 
 
 Ε: Αλλάζοντας µε χρωστικές ουσίες το χρώµα α̟ό τα µάτια; 
 
 Μ: Ναι, αλλάζοντας µε χρωστικές ουσίες το χρώµα α̟ό τις κόρες 
των µατιών… 
 
 Ε: Και µεταγγίζοντας το αίµα του ενός διδύµου στο άλλο; 
 
 Μ: Ναι, µεταγγίζοντας το αίµα του ενός διδύµου στο άλλο… 
 
 Ε: (Με σχετική ταραχή στη φωνή της.) Και κάνοντάς τους ενέσεις 
τύφου και φυµατίωσης; 
 
 Μ: (Με σχετική έξαψη.) Ναι, κάνοντάς τους ενέσεις τύφου και 
φυµατίωσης… 
 
 Ε: (Με µεγαλύτερη ταραχή στη φωνή της.) Και βάζοντας κυάνιο στα 
κόκαλα των ̟αιδιών; 
 
 Μ: (Με µεγαλύτερη έξαψη, τονίζοντας τις συλλαβές µία-µία.) Ν α ι ,  
β ά ζ ο ν τ α ς  κ υ ά ν ι ο  σ τ α  κ ό κ α λ α  τ ω ν  ̟ α ι δ ι ώ ν . . .  
 
 Ε: (Με σιγανή ξερή φωνή.) Χασά̟η, δολοφόνε… 
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 Μ: (Σχεδόν φωνάζοντας.) Κ α ι  ρ ά β ο ν τ α ς  σ υ κ ώ τ ι α  
̟ α ι δ ι ώ ν …  Κ α ι  α φ α ι ρ ώ ν τ α ς  τ α  ν ε φ ρ ά  τ ο υ ς  γ ι α  ν α  
δ ω  ̟ ό σ ο  α ν τ έ χ ο υ ν …  
  
 Ε: (Χαµηλόφωνα.) ∆ολοφόνε… 
 
 Μ: (Με ̟ιο χαµηλή φωνή α̟ό ̟ριν.) Και βγάζοντας τους βολβούς 
των µατιών – έναν α̟ό κάθε δίδυµο… 
 
 Ε: Είσαι ένα σίχαµα… 
 
 Μ: Ήµουν ο φορέας της αγά̟ης… Ο µόνος φορέας… 
 
 Ε: (Σχεδόν ψιθυριστά.) Θα σε σκοτώσω… 
 
 Μ: Α̟ό όλους τους ανθρώ̟ους της ανθρώ̟ινης Ιστορίας, µόνον εγώ 
αγά̟ησα τη ζωή… Μ ό ν ο ν  ε γ ώ  α γ ά ̟ η σ α …  
 
 Ε: (Ουρλιάζει.) Θ Α  Σ Ε  Σ Κ Ο Τ Ω Σ Ω ,  Χ Α Σ Α Π Η …  
 

Μ: (Αλλάζει ύφος – γίνεται ό̟ως ̟ριν.) Θα ήθελα να χαµηλώνατε 
τον τόνο της φωνής σας… Ξεχνάτε, αγα̟ητή, ̟ως δεν είµαι ο Μένγκελε… 
Πως ̟αίζουµε µονάχα ένα «ενδιαφέρον» όσο και ̟αράλογο ̟αιχνίδι, στο 
ο̟οίο µάλιστα µε βάλατε εσείς… 
 
 Ε: (Με σιγανή, ξερή φωνή – ό̟ως ̟ροηγουµένως.) Φυσικά και 
είσαι… 
 
 Μ: (Με α̟ορία.) Ορίστε; 
 

Ε: (Φωνάζει.) Φ υ σ ι κ ά  κ α ι  ε ί σ α ι …  
 

Μ: Εγώ; 
 
 Ε: (Βγάζει α̟ό το χαρτοφύλακά της το κο̟ίδι και σηκώνεται 
α̟ειλητικά. Η φωνή της βγαίνει α̟ό τα έγκατα της κοιλιάς της – τονίζει τις 
συλλαβές µία-µία.) Φ υ σ ι κ ά  κ α ι  ε ί σ α ι  ο  Μ έ ν γ κ ε λ ε  –  κ α ι  
τ ώ ρ α  ή ρ θ ε  η  ώ ρ α  ν α  ̟ λ η ρ ώ σ ε ι ς  γ ι α  ό λ α …  
 
 (Την ίδια στιγµή σβήνει η λάµ̟α α̟ό το κινητό του Μ, λόγω 
έλλειψης µ̟αταρίας. Σκοτάδι. 
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 Εδώ τελειώνει η ̟ρώτη ̟ράξη. Αν κριθεί αναγκαίο, µ̟ορεί α̟ό τα 
µεγάφωνα του θεάτρου να ακουστεί µέσα στο σκοτάδι η µελωδία α̟ό το 
Youkali του Κουρτ Βάιλ και να γίνει διάλειµµα. 
 
 Αν, ̟άλι, δεν κριθεί α̟αραίτητο, το έργο συνεχίζεται δίχως 
διακο̟ή, µε τη σκηνή 9.) 
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 
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9. 
 
 

(Στη σκηνή σκοτάδι. Ακούµε µόνο τις φωνές του Μ και της Ε.) 
 
Μ: (Πολύ ανήσυχος.) Σας ̟αρακαλώ, σταµατήστε το… Όλο αυτό 

̟αρατράβηξε… 
 
Ε: (Με σιγανή, ξερή φωνή.) ∆εν θα ορίζεις εσύ τι ̟αρατράβηξε, 

χασά̟η… 
 
Μ: (∆ιαµαρτύρεται έντονα.) Αυτή τη φορά ξε̟εράσατε κάθε όριο… 
 
Ε: (Με φωνή υ̟όκωφη και τροµακτική, α̟ό τα έγκατα της κοιλιάς 

της.) Α υ τ ή  τ η  φ ο ρ ά  θ α  ̟ ε θ ά ν ε ι ς ,  Γ ι ό ζ ε φ  
Μ έ ν γ κ ε λ ε …  

 
Μ: (Έντροµος.) Ε ί σ τ ε  τ ρ ε λ ή …  Ε ί σ τ ε  τ ρ ε λ ή …  
 
(Ακούγονται ̟οδοβολητά.) 
 
Ε: Έσβησες το φως… Έσβησες το φως, δολοφόνε… 

 
Μ: (Σε ̟ανικό.) Τέλειωσε η µ̟αταρία του κινητού… Τ έ λ ε ι ω σ ε  

η  µ ̟ α τ α ρ ί α …  
 
Ε: Πάντοτε αυτό έκανες: Όταν ερχόταν η ώρα να ̟ληρώσεις, 

έσβηνες το φως… 
 
Μ: Είσαι τρελή… Με έβαλες σε ένα τρελό, διεστραµµένο αυλάκι… 
 
Ε: Σε έβαλα στο αυλάκι σου… Κι εσύ κύλησες σαν το νερό… 
 
Μ: Είσαι ανώµαλη… 
 
Ε: (Και ̟άλι µε υ̟όκωφη τροµακτική φωνή.) Α λ λ ά  τ ώ ρ α  θ α  

̟ λ η ρ ώ σ ε ι ς …  Έ ρ χ ε τ α ι  τ ο  τ έ λ ο ς  τ ω ν  η µ ε ρ ώ ν  σ ο υ …  
 
(Ποδοβολητά. Προφανώς οι δυο τους µετακινούνται βίαια µέσα στο 

κου̟έ – η Ε για να τον ̟ετύχει, ο Μ για να την α̟οφύγει.) 
 
Μ: Ε ί σ α ι  τ ρ ε λ ή …  Σ τ α µ ά τ α …  
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Ε: Όταν σε ̟αρακάλαγαν τα δίδυµα, δεν σταµατούσες, χασά̟η… 
 
Μ: Ήταν µια υ̟όθεση εργασίας… (Ουρλιάζει.) ΗΤΑΝ ΜΙΑ 

ΓΑΜΗΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ∆ΕΝ ΤΟ 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ; 

 
Ε: ∆εν θα ξεφύγεις, χασά̟η… (Ουρλιάζει κι αυτή.) ∆ΕΝ ΘΑ 

ΞΕΦΥΓΕΙΣ, ΧΑΣΑΠΗ… 
 
Μ: Άναψε το κινητό σου… Θέλω να σε δω, να σου εξηγήσω… Σε 

εκλι̟αρώ, άναψε το φακό του κινητού σου…  
 
Ε: Άλλαζες ονόµατα και ιδιότητες… Φριτς Χόλµαν, Χέλµουτ 

Γκρέγκορ, Πέτερ Χοχµ̟ίχλερ ή ό,τι άλλο… 
 
Μ: Σε εκλι̟αρώ, άναψε το κινητό… 
 
Ε: Τους ξεγέλασες όλους – µα τώρα δεν θα ξεγελάσεις εµένα… Σε 

̟αρακολουθώ ε̟ί ένα χρόνο… Τα mail σου, τις καθηµερινές σου 
µετακινήσεις, τα δροµολόγια µε το τρένο… 

 
Μ: ∆εν είµαι εγώ… 
 
Ε: Έστησα µε κάθε λε̟τοµέρεια τούτη τη νύχτα… Έκλεισα όλα τα 

άλλα εισιτήρια στο κου̟έ, έσ̟ασα το ηλεκτρονικό κύκλωµα του τρένου, 
όρισα την ώρα του βραχυκυκλώµατος… 

 
Μ: (Με στεγνή φωνή, θαρρείς διαβολική.) Κ α ι  τ ώ ρ α  

έ ρ χ ε τ α ι  η  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η …  
 
(Και ̟άλι ̟οδοβολητά.) 
 
Μ: (Ουρλιάζει έντροµος.) ΕΚΑΝΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ… 

ΕΚΑΝΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ, ΓΑΜΩΤΟ… 
 
Ε: Έχυσες σ̟έρµα αρουραίου στη µήτρα της Άννας Γιάλις; 
 
Μ: Είσαι τρελή… 
 
Ε: Τρύ̟ησες την κόρη του µατιού του Τζέικοµ̟ Γκίµ̟ο για να 

σταλάξεις χρωστική ουσία… 
 
Μ: Τρελή… Τρελή… (Ουρλιάζει.) Τ Ρ Ε Λ Η …  
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Ε: Έραψες τα συκώτια της Άννας και της Σοφίας Νασόν για να τις 
κάνεις σιαµαίες… 

 
Μ: (Ουρλιάζει.) ΟΧΙ… ΟΧΙ, ΣΟΥ ΛΕΩ… 
 
Ε: ΕΣΥ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ, ∆ΟΛΟΦΟΝΕ… 
 
Μ: (Ουρλιάζει.) ∆ΕΝ ΕΚΑΝΑ ΤΙΠΟΤΕ… 
 
Ε: Σκότωσες τη Ρουθ Κοέν µε ένεση κυανίου στο σ̟όνδυλο του 

αυχένα… 
 

Μ: ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ… 
 
Ε: (Με ̟ιο χαµηλή φωνή.) Σκότωσες την αδελφή της Εσθήρ… Την 

αδελφή της γιαγιάς µου… 
 
Μ: (Με τσακισµένη φωνή.) ∆εν είµαι εγώ… 
 
Ε: Α̟ό ̟αιδιά κοιµόντουσαν αγκαλιά… Ήταν η µία θερµοφόρα της 

άλλης… 
 
Μ: (Σχεδόν κλαίγοντας.) ∆εν είµαι εγώ… 
 
Ε: Όταν κοιµόντουσαν, ρουφούσε η µία την ανάσα της άλλης… 
 
Μ: (Σχεδόν κλαίγοντας.) ∆εν είµαι εγώ, ̟ίστεψέ το… 
 
Ε: (Ξαφνικά ουρλιάζει – η φωνή της στριγγλίζει.) Γ Ι Α Τ Ι  Τ Η  

Σ Κ Ο Τ Ω Σ Ε Σ ,  Χ Α Σ Α Π Η ;  
 
Μ: (Ουρλιάζει κι αυτός µέσα στο λυγµό του. Ακούγονται νέα 

̟οδοβολητά.) ∆ Ε Ν  Ε Ι Μ Α Ι  Ε Γ Ω ,  Σ Ο Υ  Λ Ε Ω …  ∆ Ε Ν  
Ε Ι Μ Α Ι  Ε Γ Ω …  

 
Ε: (Σε έξαλλη κατάσταση.) Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Ε Σ ,  

∆ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ε …  
 
Μ: (Σε έξαλλη κατάσταση και µε λυγµούς.) ∆ Ε Ν  Ε Ι Μ Α Ι  

Ε Γ Ω …  
 
(Η Ε ανάβει το φακό του κινητού της. Το κου̟έ φωτίζεται.)  
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Ε: (Με εντελώς αλλαγµένη, ήρεµη φωνή και µάλλον εύθυµη 
διάθεση.) Τρόµαξες;  

 
Μ: (Είναι ζαρωµένος σε µια γωνία. Μιλάει ξέ̟νοα.) ∆εν είµαι 

εγώ… 
 
Ε: Μάλλον τρόµαξες για τα καλά… 
 
Μ: (Ξεφυσώντας.) Είσαι τρελή… 
 
Ε: Εί̟αµε ̟ως θα ̟αίζαµε ένα ̟αιχνίδι… ∆εν έ̟ρε̟ε να 

φοβηθείς… 
 
Μ: Είσαι εντελώς τρελή… 
 
Ε: Φαίνεται ̟ως τρόµαξες ̟ολύ… Προς στιγµή νόµιζα ̟ως ̟αίζεις 

θέατρο… Σε θαύµασα κιόλας… 
 
Μ: ∆εν το ̟ιστεύω αυτό ̟ου έγινε…  
 
Ε: Ιδίως στο τέλος, ̟ου φώναζες «∆εν είµαι εγώ», έδωσες ρέστα… 
 
Μ: Είσαι άρρωστη… 
 
Ε: Αλλά τελικά δεν έδωσες ρέστα… Ήσουν α̟λώς ο εαυτός σου… 
 
Μ: ∆ιεστραµµένη… 
 
Ε: Να οµολογήσω ̟ως κι εγώ ήµουνα στ’ αλήθεια τροµακτική… 
 
Μ: (Αδυνατώντας να συνέλθει.) Θα µε σκότωνες… 
 
Ε: Με τι; Με το κο̟ίδι του χαρτοφύλακα; 
 
Μ: Γιατί όχι; 
 
Ε: Ποτέ κανείς δεν σκότωσε κά̟οιον µε το κο̟ίδι του 

χαρτοφύλακα… 
 
Μ: Είσαι τρελή, γαµώτο… 
 
Ε: Κι εσύ δεν έχεις την ̟αραµικρή αίσθηση του χιούµορ… Μικρός, 

δεν έ̟αιζες τέτοια ̟αιχνίδια; 
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Μ: ∆εν εί̟αµε ̟ως θα ̟αίξουµε ̟αιχνίδι… Μίλησες για µια 
υ̟όθεση εργασίας… 

 
Ε: Έχει σηµασία η διαφορά; 
 
Μ: Μόνον οι διαφορές έχουν σηµασία… 
 
Ε: Τουλάχιστον µας έµεινε ο ενικός αριθµός… 
 
Μ: Ο ενικός αριθµός; 
 
Ε: Έσ̟ασε ο ̟άγος… Μιλάµε ̟λέον στον ενικό αριθµό… 
 
Μ: Πράγµατι… 
 
Ε: Και ήρθε φυσικά… ∆εν έγινε µέσα α̟ό µια σύµβαση… 
 
Μ: Σωστά… 
 
Ε: Εν ̟άση ̟ερι̟τώσει, ζητώ συγγνώµη γι’ αυτό ̟ου έγινε… 

Νόµιζα ̟ως ήσουν εξοικειωµένος… Ίσως και να το ̟αρατράβηξα… 
 
Μ: ∆εν ήταν ̟αιχνίδι… Ήταν υ̟όθεση εργασίας… 
 
Ε: (Ψάχνει στο κινητό της.) Να σου βάλω λίγη µουσική για να 

γλυκάνει το κλίµα; 
 
Μ: ∆εν κάνει να ξοδεύεις την µ̟αταρία του κινητού σου… 
 
Ε: ∆εν ξοδεύεται µε ένα τραγούδι… (Βάζει τη µελωδία α̟ό το 

Youkali του Κουρτ Βάιλ.) Ώρες-ώρες, η µουσική είναι αληθινό βάλσαµο… 
 
Μ: Μα ̟ώς είναι δυνατόν; 
 
Ε: Μα ̟ώς είναι δυνατόν, τι; 
 
Μ: Μα ̟ώς είναι δυνατόν να έχεις στο κινητό σου το ίδιο 

τραγούδι… 
 
Ε: Ήταν στο αρχικό ̟ακέτο τραγουδιών της συσκευής µου… 

Α̟λώς δεν το είχα ακούσει ̟οτέ… 
 
Μ: Πώς κι έτσι; 
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Ε: ∆εν ακούω τραγούδια α̟ό το κινητό… 
 
Μ: Και τώρα γιατί το διάλεξες; 
 
Ε: Προφανώς ε̟ειδή το έβαλες κι εσύ ̟ριν… Ίσως και να ταιριάζει 

στην ̟ερίσταση… 
 
Μ: Ποια είναι η ̟ερίσταση; 
 
Ε: ∆υο άνθρω̟οι κλεισµένοι σε ένα κου̟έ, ̟ου φαντάζονται κάτι 

άλλο… 
 
Μ: Φαντάζονται; 
 
Ε: Τι άλλο µ̟ορούν να κάνουν; 
 
Μ: Να φοβούνται… 
 
Ε: Να φοβούνται τη νύχτα; 
 
Μ: Να φοβούνται, γενικώς… Τους άλλους, τον εαυτό τους…  
 
Ε: Φοβήθηκες ̟ολύ ̟ριν, έτσι δεν είναι; 
 
Μ: Αυτό ̟ου γίνεται ο εαυτός τους… 
 
Ε: Πάντως, δεν έ̟ρε̟ε καν να ανησυχήσεις… ∆εν υ̟ήρχε 

̟ερί̟τωση να ήσουν εσύ… Ο αληθινός Μένγκελε δεν θα ̟αρακαλούσε για 
τη ζωή του… 

 
Μ: Και τι θα έκανε; 
 
Ε: Θα ̟ήγαινε το ̟αιχνίδι µέχρι το τέλος…  
 
Μ: ∆εν µιλήσαµε για ̟αιχνίδι… Για υ̟όθεση εργασίας µιλήσαµε… 
 
Ε: Εν ̟άση ̟ερι̟τώσει, την υ̟όθεση εργασίας… Θα την ̟ήγαινε 

µέχρι το τέλος… 
 
Μ: Τόσο άφοβος ήτανε; 
 
Ε: Ήτανε ̟ιστός… Είχε ̟ίστη… 
 
Μ: Πίστη; 
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Ε: Ναι, ̟ίστη… 
 
Μ: ∆εν καταλαβαίνω… 
 
Ε: Ξέρεις τι έκανε ο Μένγκελε ̟ριν ̟άει στο Άουσβιτς; 
 
Μ: Όχι; 
 
Ε: Ήταν στο Ανατολικό Μέτω̟ο… Στη Ρωσία… Γιατρός στην 

̟ρώτη γραµµή… Πήρε ̟αράσηµο για ̟ράξη ανδρείας… Κατό̟ιν 
τραυµατίστηκε… Γύρισε στη Γερµανία ως ήρωας ̟ολέµου… Θα 
µ̟ορούσε να καθίσει σ̟ίτι και να χαϊδεύει το ̟αράσηµό του… 

 
 Μ: Κι αυτός ̟ήγε γιατρός στο Άουσβιτς… 
 
 Ε: Ζήτησε να ̟άει στο Άουσβιτς… Οι λέξεις έχουν σηµασία… ∆εν 
«̟ήγε»… Το ζήτησε… 

 
Μ: Μάλιστα… 
 
Ε: Θα ήταν δυνατόν αυτός ο άνθρω̟ος να φωνάξει «∆εν είµαι εγώ», 

̟αρακαλώντας για τη ζωή του; 
 
Μ: Έτσι ό̟ως το θέτεις, δεν θα ήταν… 
 
Ε: Όχι, δεν θα ήταν… 
 
Μ: Τι θα έλεγε; 
 
Ε: Άλλα ̟ράγµατα… 
 
(Περνάνε µερικά δευτερόλε̟τα.) 
 
Μ: Στ’ αλήθεια δεν κινείται το τρένο; 
 
Ε: Όχι βέβαια… 
 
Μ: Το ξέρεις θετικά αυτό; 
 
Ε: Μα ̟ώς είναι δυνατόν να κινηθεί; Αφού έχουµε διακο̟ή 

ρεύµατος… 
 
Μ: Είσαι σίγουρη; 
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Ε: Ναι, είµαι σίγουρη… 
 
Μ: Τα ̟αλιά χρόνια, τα τρένα δεν χρειάζονταν ρεύµα… 
 
Ε: Τα ̟αλιά χρόνια είναι ̟αλιά χρόνια… 
 
Μ: Και γι’ αυτό είσαι σίγουρη; 
 
Ε: Για ̟οιο ̟ράγµα; 
 
Μ: Για τα ̟αλιά χρόνια… Πως είναι ̟ράγµατι τόσο ̟αλιά… 
 
Ε: ∆εν καταλαβαίνω τι θέλεις να ̟εις… 
 
Μ: ∆εν θέλω να ̟ω κάτι… Α̟λώς νιώθω ̟ως είµαστε σε ένα 

κλειστό βαγόνι και τρέχουµε ιλιγγιωδώς… Σ’ ένα κλειστό κουτί ̟ου 
̟ηγαίνει… 
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10. 

 
 

 Ε: «Ένα κλειστό κουτί ̟ου ̟ηγαίνει»; 
 
 Μ: Ναι, ένα κλειστό κουτί ̟ου ̟ηγαίνει… 
 
 Ε: Ακόµη κι αν ισχύει αυτό, τι σε ̟ειράζει; Και η Γη γυρίζει και όλα 
τα αστέρια κινούνται… Ολόκληρο το Σύµ̟αν ̟ηγαίνει κά̟ου… 

 
Μ: Μ̟ορεί να ̟ηγαίνει… Μα η φύση του ανθρώ̟ου δεν αντέχει 

τόση ρευστότητα… 
 
Ε: Ίσως και να την αντέχει… 
 
Μ: Γυρεύει µια σταθερά… Τον Θεό, την αγά̟η… 
 
Ε: Την αγά̟η; 
 
Μ: ∆εν υ̟άρχει µεγαλύτερη σταθερά α̟ό την αγά̟η… 
 
Ε: Η αγά̟η είναι σαχλή λέξη… Μια αδειανή φούσκα…  
 
Μ: Η αγά̟η βρίσκεται στο κέντρο της κάθε ύ̟αρξης… 
 
Ε: Αυτό το έµαθες α̟ό τις καλλιέργειες της ̟ατάτας; 
 
Μ: Αυτό το ξέρω… Και µην γίνεσαι ε̟ιθετική… 
 
Ε: Α̟ό ̟ού το ξέρεις; Ποιος σου το εί̟ε; 
 
Μ: Μου το λέει η φύση µου… 
 
Ε: Ποια είναι η φύση σου; Νοµίζεις ̟ως ξέρεις τη φύση σου; 

 
 Μ: Να σου κάνω µια ̟ρόταση; 
 
 Ε: Κι άλλη ̟ρόταση; 
 

Μ: Είσαι να ̟ούµε την αλήθεια και οι δυο; 
 
 Ε: Την αλήθεια; 
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 Μ: Την ̟ραγµατική αλήθεια… Τη φύση µας… Αλλά να την ̟ούµε 
και οι δυο… 
 
 Ε: ∆εν σε καταλαβαίνω… 
 
 Μ: «Φύσις κρύ̟τεσθαι φιλεί»… 
 
 Ε: Τι σηµαίνει αυτό; 
 
 Μ: Πως η φύση θέλει να κρύβεται… Το εί̟ε ένα αρχαίος 
φιλόσοφος… 
 
 Ε: Μάλιστα… 
 
 Μ: Ο Ηράκλειτος… Ο Σκοτεινός… 
 
 Ε: Μάλιστα… 
 
 Μ: Τον εί̟ανε Σκοτεινό γιατί τα α̟οσ̟άσµατά του ήταν 
αινιγµατικά… Σαν χρησµοί… 
 
 Ε: ∆εν µ̟ορώ να καταλάβω ̟ού α̟οσκο̟εί αυτή η ε̟ίδειξη… 
 
 Μ: Κά̟οτε έρχεται η ώρα ̟ου η φύση ̟ρέ̟ει να φανερωθεί… Η 
φύση µας… 
 
 Ε: ∆εν καταλαβαίνω, ̟ραγµατικά δεν… 
 
 Μ: (Την κόβει.) Είσαι να ̟ούµε την αλήθεια και οι δύο; 
 
 Ε: Εγώ δεν έχω να κρύψω τί̟οτε… 
  
 Μ: Αν είσαι, είµαι… 
 
 Ε: (Εκνευρισµένη.) Σ’ το ξαναλέω, εγώ δεν έχω να κρύψω τί̟οτε… 
 
 Μ: Το τραγούδι Youkali…  
 
 E: Τι µε αυτό; 
 
 Μ: Το άκουγε κάθε βράδυ… Αν δεν της το έβαζα, δεν µ̟ορούσε να 
κοιµηθεί… 
 
 Ε: Ποια; 
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 Μ: Και µε έβαζε να της εξηγήσω τα λόγια… 
 
 Ε: Ποια σε έβαζε να της εξηγήσεις; 
 
 Μ: Κι έ̟ειτα µε ρωτούσε τι θα ̟ει Youkali… 
 
 Ε: (Εκνευρισµένη.) Ποια; 
 
 Μ: Κοιµότανε ̟άντα ̟ροτού τελειώσω… Προτού της ̟ω ̟ως το 
Youkali είµαστε οι δυο µας… Αυτό ̟ου ζούµε… 
 
 Ε: (Ακόµη ̟ιο εκνευρισµένη.) Θα µου ̟εις ̟οια; 
 
 Μ: Πως το Youkali είµαστε εµείς… 
 
 Ε: (Ξεσ̟άει φωνάζοντας.) Θ α  µ ο υ  ̟ ε ι ς  ̟ ο ι α ;  
 
 Μ: Στην αγκαλιά της, η Ρουθ ήτανε κοιµισµένη α̟ό ώρα… 
 
 Ε: (Αλλάζοντας ύφος.) Αυτό είναι φτηνό… Πολύ φτηνό… 
 
 Μ: Κοιµόντανε ̟ράγµατι αγκαλιασµένες – ό̟ως τα ̟ερισσότερα 
α̟ό τα δίδυµα… Και τα ̟ρόσω̟ά τους τόσο κοντά…  
 
 Ε: Μια φτηνή σαχλαµάρα… 
 
 Μ: Όταν κοιµόντουσαν, ένιωθες ̟ως ήταν ένα ̟λάσµα… Όταν η µία 
έ̟αιρνε ανάσα, η άλλη εισέ̟νεε… Α̟όλυτα συγχρονισµένα… 
 
 Ε: Μια χυδαιότητα… 
 
 Μ: Σαν σιαµαία ̟ου έχουν κοινούς ̟νεύµονες… 
 
 Ε: Περίµενα να βρεις κάτι ̟ιο ευφάνταστο… 
 
 Μ: Αλλά υ̟ήρχε µια διαφορά… Όταν έµ̟αινα στο δωµάτιό τους, η 
Ρουθ ήταν ̟άντοτε ήδη κοιµισµένη… 
 
 Ε: Κάτι ̟ιο ταιριαστό σε τούτη τη νύχτα… 
 
 Μ: Ενώ η Εσθήρ µε ̟ερίµενε… Πάντοτε µε ̟ερίµενε… 
  
 Ε: Μή̟ως σε έλεγε και Πατέρα; 
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 Μ: ∆εν έλεγε τί̟οτε… Της έδινα ένα φλιτζάνι τσάι µε κανέλα… 
Της έβαζα εγώ κανέλα, την έκανα ̟αραγγελία στο στρατό̟εδο ειδικά γι’ 
αυτήν… 
 
 Ε: Σωστά, έ̟ρε̟ε να ̟εις κάτι και για την κανέλα… 
 
 Μ: Κι έ̟ειτα έβαζα στο γραµµόφωνο το Youkali… Ο Κουρτ Βάιλ 
ήταν α̟αγορευµένος στη Γερµανία… Ήταν εβραίος συνθέτης, 
καταλαβαίνεις… Αλλά εγώ είχα ̟αραγγείλει το δίσκο α̟ό τη Γαλλία… 
  
 Ε: Σου άρεζε ̟ολύ αυτό το τραγούδι – κι ας το είχε γράψει 
Εβραίος… 
 

Μ: Youkali, c’est le respect de tous les voeux échangés… 
Μ̟ορείς να καταλάβεις τι λέει αυτό; 

 
Ε: Τι λέει; 
 
Μ: Πως το Youkali είναι η χώρα ό̟ου κρατάνε τους αρχαίους 

όρκους… 
 
Ε: (Ειρωνικά.) Πολύ συγκινητικό… 
 
Μ: Εγώ, ̟άντως, τον κρατάω… 
 
Ε: Στ’ αλήθεια, ̟ότε; Στα διαλείµµατα α̟ό τα ̟ειράµατα κι α̟ό 

τους φόνους; Στα χειρουργεία ό̟ου ̟ετσόκοβες ̟αιδιά; 
 
Μ: Πάντοτε… Κρατάω τον όρκο µου ̟άντοτε… 

 
 Ε: Ποιον όρκο; 
 
 Μ: Πως θα είµαι για ̟άντοτε δικός της… 
 
 Ε: (Γελώντας ειρωνικά.) Στ’ αλήθεια, έχεις ̟ολλή ̟λάκα… 
 
 Μ: (Με α̟όκοσµη αργή φωνή.) Π ω ς  θ α  ε ί µ α σ τ ε  µ α ζ ί …  
 
 Ε: Τέτοια έλεγες στο δεκάχρονο κορίτσι, ανώµαλε; 
 
 Μ: Όχι, της µιλούσα για το τραγούδι… 
 
 Ε: Κι έ̟ειτα; 
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 Μ: Έ̟ειτα κοιµότανε… 
 
 Ε: Κι εσύ, τι της έκανες; 
 
 Μ: Την κοιτούσα… 
 

Ε: Την κοιτούσες; 
 
Μ: Ναι, την κοιτούσα να κοιµάται… 

 
 Ε: Και τι άλλο; Λέγε, ανώµαλε, τι της έκανες; 
 
 Μ: ∆εν την άγγιξα ̟οτέ µε τα χέρια µου… 
 
 Ε: (Ειρωνικά.) Την άγγιξες µόνο µε τα γάντια σου… Και µε τα 
χειρουργικά εργαλεία, βέβαια… 
 
 Μ: Την αγά̟ησα α̟ό την ̟ρώτη στιγµή… Α̟ό την ώρα ̟ου είδα τη 
µητέρα της να τη σ̟ρώχνει ̟ρος εµένα… 
 
 Ε: (Ειρωνικά.) Ήταν αυτό ̟ου λέµε κεραυνοβόλος έρωτας… 
 
 Μ: Την κοίταξα και κατάλαβα… Αυτή είναι… Ήταν, είναι και θα 
είναι… 
 
 Ε: Σταµάτησέ το… 
 
 Μ: Πλέον η ζωή µου είχε βρει το σκο̟ό της… Σαν το κλειδί ̟ου 
γλιστράει στη σχισµή της κλειδαριάς… 
 
 Ε: Είναι άρρωστο αυτό…  
 
 Μ: Κάτι ̟ου ̟ερίµενα µέσα µου α̟ό αιώνες… 
 
 Ε: Είναι ̟ερισσότερο α̟ό άρρωστο… 
 
 Μ: Είχα µ̟ει στην αγά̟η… Είχα εγκατασταθεί µέσα σ’ αυτήν… 
 
 Ε: Είναι διαβολικό, γαµώτο… Και ̟ρέ̟ει να σταµατήσει… 
 
 Μ: Ήµουνα η αγά̟η µέσα στη σκόνη εκείνου του µεσηµεριού… 
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 Ε: Μιλάς για αγά̟η, την ώρα ̟ου εξολόθρευες χιλιάδες 
ανθρώ̟ους… Την ώρα ̟ου εσύ ε̟έλεγες ̟οιοι θα ζήσουν και ̟οιοι θα 
̟εθάνουν… 
 
 Μ: Πάντοτε εξολοθρεύονταν χιλιάδες… Κάθε ώρα της αγά̟ης… 
Εσύ, ξέρεις ̟όσοι άνθρω̟οι εξολοθρεύονται α̟ό ̟είνα τούτη την ώρα ̟ου 
µιλάµε;  
 
 Ε: (Γελώντας ειρωνικά.) Είσαι µεγάλο νούµερο, εδώ ̟ου τα λέµε… 
 
 Μ: Βρέθηκα µέσα στην αγά̟η και άνθισα µέσα σ’ αυτήν… 
 
 Ε: ∆εν έχεις καν αίσθηση για τι µιλάς… 
 
 Μ: Ακόµη ανθίζω… Και αναδίδω την ευωδιά της αγά̟ης… 
 
 Ε: Είσαι ένας γελοίος ̟ου βροµάς… 
 
 Μ: Ξέρω ̟ως µε τσεκάρεις… 
 
 Ε: Που ζέχνεις… 
 
 M: Το ξέρω, είναι α̟αραίτητα στάδια όλα αυτά… 
 
 Ε: Τι στάδια; 
 
 Μ: ∆οκιµασίες… Πρέ̟ει να ̟εράσω όλες τις δοκιµασίες… 
 
 Ε: Καµώνεσαι τον Μένγκελε και µιλάς για δοκιµασίες;  
 
 Μ: La délivrance que nous attendons tous pour demain… 
 
 Ε: Τι θα ̟ει αυτό, γελοίε; 
 
 Μ: Πως το Youkali είναι η λύτρωση ̟ου καρτερούµε… 
 
 Ε: Κανείς δεν ̟εριµένει τί̟οτε α̟ό σένα… Είσαι βαρετός… 
 
 Μ: Κι ο κόσµος είναι το κουκούλι της αγά̟ης… 
 
 Ε: Κι αφού την αγά̟ησες, γιατί σκότωσες την αδελφή της; 
 
 Μ: Ήταν α̟αραίτητο… 
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 Ε: Γιατί ήταν α̟αραίτητο, δολοφόνε; 
 
 Μ: Για να κάνω αυτό ̟ου είχα να κάνω… 
 
 Ε: Τι είχες να κάνεις; 
 
 Μ: Στ’ αλήθεια δεν ξέρεις; 
 
 Ε: Όχι, δεν ξέρω… 
 
 Μ: Είχα να φτιάξω κάτι… 
 
 Ε: Τι; 
 
 Μ: Μα δεν καταλαβαίνεις ̟ως όλα αναδύονται ̟ια; 
 
 Ε: Τι είχες να φτιάξεις; 
 
 Μ: Εκείνο το βράδυ, ̟ήγα τη γνωστή ώρα στο δωµάτιο των 
διδύµων Κοέν… Η Ρουθ, ό̟ως ̟άντα, κοιµόταν… Η Εσθήρ, ό̟ως ̟άντα, 
µε ̟ερίµενε… Της έδωσα το τσάι µε την κανέλα… Της έβαλα για µια 
ακόµη φορά το Youkali… Κι έ̟ειτα της µίλησα… 
 
 Ε: Για τι της µίλησες; 
 
 Μ: Για τη λύτρωση… Πως το Youkali είναι αυτό ̟ου βγαίνει α̟ό 
το κουκούλι… 
 
 Ε: Κι έ̟ειτα σκότωσες την αδελφή της… 
 
 Μ: Έ̟ειτα η Εσθήρ κοιµήθηκε…  
 
 Ε: Κι εσύ; 
 
 Μ: Εγώ ̟ήρα τη Ρουθ αγκαλιά και την ̟ήγα στο χειρουργείο… 
 
 Ε: Εκεί τη σκότωσες… 
 
 Μ: Ναι, εκεί… 
  

Ε: (Με ξερή φωνή.) Θα µου ̟εις το γιατί;  
 
 Μ: Ε̟ιµένεις να ρωτάς; 
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 Ε: Ναι, ε̟ιµένω… 
 
 Μ: Πριν εί̟αµε να ̟ούµε την αλήθεια… Τώρα ήρθε η σειρά σου… 
 
 Ε: ∆εν υ̟άρχει τί̟οτε να κρύψω… 
 
 Μ: Ξέρεις ̟ως υ̟άρχει… Πως κρύβεσαι κάτω α̟ό το κουκούλι 
σου… 
 
 Ε: ∆εν υ̟άρχει τί̟οτε… 
 
 Μ: Μα ήρθε η ώρα να βγεις… Να αναδυθείς… 
 
 Ε: (Με έντονο τόνο.) ∆ ε ν  υ ̟ ά ρ χ ε ι  τ ί ̟ ο τ ε …  
 
 Μ: Η Εσθήρ Κοέν είσαι εσύ… Και µε τον µυελό της αδελφής σου 
έγινες αθάνατη… 
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11 
 
 

Ε: Είναι άρρωστο όλο αυτό… Άρρωστο και λανθασµένο… 
 
Μ: Λανθασµένο; 
 
Ε: ∆εν έ̟ρε̟ε να δεχτώ αυτό το ̟αιχνίδι… 
 
Μ: ∆εν ωφελεί ̟ια να κρύβεσαι… Είµαστε στο στάδιο ό̟ου δεν 

κρυβόµαστε… 
 
Ε: Και τώρα αυτό το ̟αιχνίδι σταµατάει… Υ̟άρχουν όρια σε όλο 

αυτό… 
 
Μ: Το µόνο ̟ου µ̟ορώ να σου ̟ω είναι ̟ως δεν ̟όνεσε… 
 
Ε: (Θυµωµένη.) Υ̟άρχουν ιερά και όσια, αρχίδι… 
 
Μ: Ήταν κάτι ̟ου έ̟ρε̟ε να γίνει… 
 
Ε: (Φωνάζει θυµωµένη.) Υ ̟ ά ρ χ ο υ ν  ι ε ρ ά  κ α ι  ό σ ι α ,  

σ ο υ  λ έ ω …  Σ κ ο τ ώ θ η κ α ν  ε κ α τ ο µ µ ύ ρ ι α ,  κ ι  ε σ ύ  
̟ α ί ζ ε ι ς  ̟ α ι χ ν ί δ ι α …  

 
Μ: Α̟όψε είµαστε οι δυο µας… 
 
Ε: (Εξακολουθεί να φωνάζει θυµωµένη.) Σ κ ά σ ε …  Β ο ύ λ ω σ ’  

τ ο …  
 
Μ: Α̟όψε είναι η µεγάλη ώρα µας… Η δική σου και η δική µου… 
 
Ε: Μην διανοηθείς να µε ζυγώσεις, γελοίε… 
 
Μ: Τα κανόνισα όλα… Ετοίµασα τα ̟άντα για την α̟οψινή νύχτα… 
 
Ε: ∆εν είσαι σε θέση να ετοιµάσεις τί̟οτε… 
 
Μ: Για χρόνια ̟ερίµενα τούτη τη νύχτα… Σε ̟αρακολουθούσα 

καθηµερινά… Έκλεινα θέσεις στο αερο̟λάνο λίγο ̟ιο ̟ίσω α̟ό τις δικές 
σου, για να σε βλέ̟ω… 

 
Ε: (Ειρωνικά.) Εγώ, ̟άλι, δεν σε είδα ̟οτέ… 
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Μ: ∆εν ήταν ακόµη η ώρα για να µε δεις… 
 
Ε: Και γιατί να ορίζεις εσύ ̟ότε είναι η ώρα; 
 
Μ: Γιατί έτσι κάναµε α̟ό την αρχή… Εσύ ήσουν το λουλούδι κι εγώ 

ο κη̟ουρός… 
 
Ε: Σε ̟αρακαλώ, σταµάτησέ το… Μου ̟ροκαλείς αναγούλα… 
 
Μ: Πρέ̟ει να ̟ούµε την αλήθεια α̟όψε… 
 
Ε: (Θυµωµένη.) ∆εν θέλω να σου µιλάω, καταλαβαίνεις; 
 
Μ: Εδώ και χρόνια είχα σ̟άσει τους κωδικούς σου στο ίντερνετ… 

Γνώριζα την κάθε σου κίνηση… Ήξερα τι έψαχνες, τι διάβαζες, τι έγραφες, 
µε ̟οιους αλληλογραφούσες… 

 
Ε: Γίνε ̟ρωτότυ̟ος… Αυτά τα εί̟α εγώ ̟ριν… 
 
Μ: Κι όταν έµαθα ̟ως έκλεισες αυτή τη θέση, έκλεισα όλα τα άλλα 

εισιτήρια… 
 
Ε: (Ειρωνικά.) Κι ύστερα µ̟ήκες στο κοµ̟ιούτερ του τρένου κι 

όρισες την ώρα του βραχυκυκλώµατος… 
 
Μ: Όχι, δεν την όρισα α̟ό τα ̟ριν… Έµεινα συνδεδεµένος και 

έδωσα την εντολή µε το κινητό µου µονάχα όταν σιγουρεύτηκα ̟ως δεν θα 
̟ήγαινες για καφέ στο κυλικείο… 

 
Ε: ∆εν σε είδα να ̟ατάς το κινητό σου… 
 
Μ: ∆εν ήταν αναγκαίο να το δεις… 
 
Ε: ∆εν το είδα γιατί δεν το ̟άτησες… 
 
Μ: Είχα σκο̟ό να το ̟ατήσω λίγο αργότερα… Αλλά φοβήθηκα 

όταν εί̟ες ̟ως δεν ̟ιστεύεις στην αγά̟η… 
 
Ε: Είναι γελοίο αυτό… 
 
Μ: Φοβήθηκα ̟ως θα το ξανα̟είς… 

 
 Ε: Θέλω… 
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 Μ: (Την κόβει.) Και δεν άντεχα να το ξανα̟είς… 
 

Ε: (Προσ̟αθώντας να κρατηθεί ψύχραιµη.) Θέλω να κάνουµε µια 
συµφωνία… 

 
Μ: Κι έ̟ειτα τα φώτα έκλεισαν… Κι οι ̟όρτες σφράγισαν… Και 

µείναµε µόνοι οι δυο µας, εσύ κι εγώ… 
 
Ε: Θα ̟αραδεχτώ ̟ως έχασα… Πως, σε όλο αυτό το ̟αιχνίδι, 

νικητής ήσουν εσύ… Αλλά µετά θα σιω̟ήσεις… 
 
Μ: ∆εν υ̟άρχει ̟αιχνίδι…  
 
Ε: Θα καθίσεις στη θέση σου και θα διαβάσεις το βιβλίο σου… 
 
Μ: Υ̟άρχουµε µόνο οι δυο µας... Εγώ κι εσύ… 
 
Ε: Θα ̟εις ̟ως εγώ δεν υ̟άρχω… Πως η καρέκλα α̟έναντί σου 

είναι αδειανή… 
 
Μ: Α̟όψε άρχισες να υ̟άρχεις… 
 
Ε: (Με ̟ολύ έντονο ύφος, σχεδόν φωνάζοντας.) Θ έ λ ω  ν α  

α ̟ ε µ ̟ λ α κ ώ ,  τ ο  κ α τ α λ α β α ί ν ε ι ς ;  
 
Μ: ∆εν γίνεται… 
 
Ε: Γιατί δεν γίνεται; 
 
Μ: Γιατί δεν υ̟άρχει καµιά δυνατότητα α̟εµ̟λοκής… ∆εν γίνεται 

να ακυρώσεις τα γεγονότα, να γυρίσεις το χρόνο ̟ίσω…  
 
Ε: Είσαι άρρωστος… (Φωνάζει.) Α ν ώ µ α λ ο ς …  
 
Μ: Α̟ό τη µέρα ̟ου σε είδα στο Άουσβιτς, το ήξερα… Θα 

̟ηγαίναµε µαζί µέχρι το τέλος… 
 
Ε: (Φωνάζει.) Ε ί σ α ι  α ν ώ µ α λ ο ς …  
 
Μ: (Φωνάζει.) Θ α  ε ί µ α σ τ ε  µ α ζ ί  µ έ χ ρ ι  τ ο  τ έ λ ο ς …  
 
Ε: (Ξεψυχισµένα.) Είσαι ανώµαλος… 
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Μ: Το ξέρεις ̟ως έτσι θα γίνει… (Εµφατικά.) Π ω ς  
̟ λ α σ τ ή κ α µ ε  γ ι α  ν α  γ ί ν ε ι  α υ τ ό …  

 
Ε: (Βαριανασαίνοντας.) Είσαι… 
 
Μ: (Την κόβει.) Γι’ αυτό έψαχνες για τον Μένγκελε… Και όχι για 

τη δήθεν διατριβή σου και τα µυθιστορήµατά σου και όλα αυτά… 
 
Ε: (Συνεχίζει ξεψυχισµένα.) Ανώµαλος… 
 
Μ: Έψαχνες εµένα, αγά̟η µου… 
 
Ε: Έψαχνα στοιχεία… 
 
Μ: Μ̟ορούσες να βρεις και α̟ό το ίντερνετ τα στοιχεία… 

Ταξίδευες α̟ό ̟όλη σε ̟όλη για να σε εντο̟ίσω… 
 
Ε: (∆ιστακτικά, αδύναµα.) ∆εν υ̟άρχουν όλα τα αρχεία στο 

ίντερνετ… 
 
Μ: Και το Youkali, ̟ώς βρέθηκε στο κινητό σου; 
 
Ε: Ήτανε στο ̟ακέτο αγοράς… 
 
Μ: Εσύ το έβαλες… Γιατί… 
 
Ε: (Αδύναµα.) Ήτανε στο ̟ακέτο αγοράς… 
 
Μ: (Εµφατικά.) Γ ι α τ ί  ή τ α ν ε  τ ο  τ ρ α γ ο ύ δ ι  µ α ς …  
 
Ε: (Ακόµη ̟ιο αδύναµα.) Ήτανε στο ̟ακέτο… 
 
Μ: Το ήξερες ̟ως είχε έρθει η ώρα… Α̟ό το ̟ρωί ̟ου ξύ̟νησες 

δίχως τη Ρουθ… 
 
Ε: (Ε̟αναλαµβάνει µηχανικά, σαν να µονολογεί.) ∆ίχως τη Ρουθ… 
 
Μ: Ναι, το ήξερες… 
 
Ε: Τι α̟έγινε η Ρουθ; 
 
Μ: Σου εί̟α, δεν ̟όνεσε… 
 
Ε: Τι της έκανες; 
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Μ: Είχατε α̟όλυτη ιστοσυµβατότητα… Μ̟ορούσα να 

χρησιµο̟οιήσω το µυελό των οστών της, να τον ισχυρο̟οιήσω και να τον 
µεταγγίσω σε σένα… 

 
Ε: Σε µένα… 
 
Μ: Ε̟ί ενάµιση χρόνο τελειο̟οιούσα τη µέθοδο… Αρκούσε να 

κυανιστεί ο µυελός, ώστε να α̟οκτήσει τέλεια ανοσία… Και να 
µεταµοσχευθεί αµέσως µετά… 

 
Ε: Τι θα ̟ει «τέλεια ανοσία»; 
 
Μ: Θα ̟ει αθανασία… Να µην γερνάς και να µην αρρωσταίνεις… 

Αιωνιότητα… Το ̟ανάρχαιο όνειρο όλης της ανθρω̟ότητας… 
 
Ε: Μιλάς εσύ για ανθρω̟ότητα; 
 
Μ: Εγώ είχα έτοιµο το µόσχευµα για µένα… Ήταν ένα έµβρυο ̟ου 

είχε γεννηθεί µε το σ̟έρµα µου – ένα α̟ό τα ̟ολλά ̟ου ταίριαζε στους 
δείκτες… Για σένα έ̟ρε̟ε να το βρω α̟ό κά̟οιον άλλον, καθώς οι 
ωοθήκες σου δεν κατεβάζαν ωάρια… 

 
Ε: Και σκέφτηκες τη Ρουθ… 
 
Μ: Ήταν η µόνη λύση… Η µόνη δυνατότητα… 
 
Ε: Είσαι ο διάβολος… Το α̟όλυτο κακό… 
 
Μ: Τρεις µέρες ̟ριν α̟ό σένα, µεταµοσχεύθηκα εγώ… 
 
Ε: Και µετά ήρθε η σειρά µου… 
 
Μ: Ακριβώς έτσι… 

 
Ε: Και γιατί έ̟ρε̟ε να γίνει αυτό; 
 
Μ: Γιατί έρχονταν οι Ρώσοι… Κι εγώ θα έ̟ρε̟ε να κρυφτώ για 

χρόνια – για µια ολόκληρη ζωή ενός ανθρώ̟ου… ∆εν µ̟ορούσα να σε 
̟άρω µαζί µου – έ̟ρε̟ε να χαθώ α̟ό το ̟ρόσω̟ο της γης…  

 
Ε: Να σβήσεις το φως… 
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Μ: Μα ̟ριν χαθώ, θα σου έδινα την αθανασία… Και στο εξής οι 
αιώνες θα ήταν δικοί µας… 

 
Ε: Τι θα ̟ει «δικοί µας»; 
 
Μ: Κά̟οτε οι διώκτες µου θα ̟είθονταν ̟ως έχω ̟εθάνει… Και 

τότε θα σε έβρισκα… 
 
Ε: (Φωνάζοντας.) Τ ι  θ α  ̟ ε ι  « δ ι κ ο ί  µ α ς » ;  
 
Μ: Αιώνες δικοί σου και δικοί µου… Αιώνες της αγά̟ης µας… 
 
Ε: Είσαι ένας φονιάς… 

 
 Μ: Είµαι το µέλλον… Το διαµάντι µέσα στην καρδιά του 
µέλλοντος… 
 
 Ε: Πρέ̟ει να τιµωρηθείς… 
 
 Μ: Γιατί; Ε̟ειδή ̟ίστεψα στην ανθρω̟ότητα; 
 
 Ε: Άσε την ανθρω̟ότητα, χασά̟η… 
 
 Μ: ∆εν αφήνω τί̟οτε… Αυτό ̟ου έγινα, το γύρεψα… Ήµουνα 
ήρωας ̟ολέµου… Μ̟ορούσα να α̟οσυρθώ… Πήγα στο Άουσβιτς για να 
γίνω αυτό ̟ου ήµουν… Πήγα στο Άουσβιτς α̟ό αγά̟η… Σε όλη µου τη 
µέχρι τότε ζωή ̟ερίµενα ετούτη την αγά̟η… 
 
 Ε: Α̟ό αγά̟η έκανες τα ̟ειράµατα στα δίδυµα; 
 
 Μ: Μα βέβαια α̟ό αγά̟η – α̟ό τι άλλο; 
 
 Ε: Α̟ό αγά̟η έχυσες σ̟έρµα αρουραίου στη µήτρα της Άννας 
Γιάλις; 
 
 Μ: Ναι, α̟ό αγά̟η. Εγώ δεν φοβάµαι να αγα̟ήσω µέχρι το τέλος. 
 
 Ε: Κι α̟ό αγά̟η τρύ̟ησες την κόρη του µατιού του Τζέικοµ̟ 
Γκίµ̟ι για να σταλάξεις χρωστική ουσία; 
 
 Μ: Ναι, α̟ό αγά̟η… Μόνο α̟ό αγά̟η… 
 
 Ε: Και την αδελφή µου, τη Ρουθ, α̟ό αγά̟η τη σκότωσες; 
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 Μ: Φυσικά α̟ό αγά̟η… 
 
 Ε: Της έκανες ένεση µε κυάνιο µέσα στον αυχένα… Μέσα στο 
µεδούλι α̟ό το κόκαλο… 
 
 Μ: Ναι, το έκανα… Το έκανα για µας… (Εµφατικά.) Γ ι α  τ η ν  
α γ ά ̟ η  µ α ς …  
 
 Ε: Στ’ αλήθεια, θέλω να σε σκοτώσω… Είσαι ένας φονιάς… 
  

Μ: Κάνε ό,τι θέλεις… Η αγά̟η είναι ̟ιο µεγάλη α̟ό τις 
εντυ̟ώσεις… 
 
 Ε: (Βγάζει α̟ό το χαρτοφύλακά της το κο̟ίδι. Μετακινεί τη λε̟ίδα 
̟ρος τα έξω.) Κάθαρµα, θα το κάνω… 
 

Μ: (∆ίχως να µετακινείται α̟ό µ̟ροστά της ή να δείχνει φόβο.) Η 
αγά̟η είναι κάτι καθαρό… ∆εν µ̟ορείς να το βροµίσεις µε την ηθική… 
 
 Ε: Είναι ωραίο να σε βλέ̟ω έτσι να ξεφτιλίζεσαι… Πες µου κι 
άλλα… 
 
 Μ: (Εµφατικά.) Σ ε  α γ α ̟ ά ω …  
 
 Ε: Παρακάλα, σιχαµένο σκουλήκι… Παρακάλα για να γλιτώσεις… 
 
 Μ: ∆εν σε ̟αρακαλάω… 
 
 Ε: Σέρνεσαι καταγής, χασά̟η… ∆εν έχεις τον αντρισµό να αντέξεις 
αυτό ̟ου είσαι… Πουλάς έρωτα… 
 
 Μ: Είµαι ο Γιόζεφ Μένγκελε… ∆εν θα καταδεχόµουν να ̟ουλήσω 
έρωτα… Σε αγα̟άω, Εσθήρ – όσο δεν ξαναγα̟ήθηκε ̟λάσµα στον 
κόσµο… Κι α̟όψε ζούµε το Youkali µας… 
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12. 

 
 

Ε: (Με ξερή, υ̟όκωφη φωνή.) Θα σε σκοτώσω… Το υ̟όσχοµαι 
̟ως θα σε σκοτώσω… 

 
Μ: Στ’ αλήθεια το θέλεις αυτό; 
 
Ε: Ναι, το θέλω… 
 
Μ: Και γιατί δεν το κάνεις; Είναι τόσο εύκολο… Α̟λώνεις το χέρι 

και µου κόβεις την καρωτίδα… ∆εν θα αντισταθώ… 
 
Ε: Θα το κάνω… 
 
Μ: Εγώ, ̟άλι, νοµίζω ̟ως δεν θα το κάνεις… 
 
Ε: Θα το κάνω… Πρέ̟ει να το κάνω… 
 
Μ: Γιατί «̟ρέ̟ει»; 
 
Ε: Για να ̟ληρώσεις… Για να τιµωρηθείς… 
 
Μ: Κάν’ το, λοι̟όν… Τι ̟εριµένεις; 
 
Ε: Για να ξεβροµίσει ο κόσµος… 
 
Μ: Σε ̟εριµένω… 
 
Ε: Είσαι ένα ̟ερίττωµα… Ένα σκατό… 
 
Μ: Ε̟οµένως θα σου είναι τόσο εύκολο… 
 
Ε: Ναι, ναι, αυτό είσαι… (Με ένταση.) Έ ν α  β ρ ο µ ε ρ ό  

σ κ α τ ό …  
 
Μ: (Πλησιάζει µε ̟ροτεταµένο λαιµό. Με εξίσου έντονο ύφος.) 

Κ ά ν ’  τ ο ,  λ ο ι ̟ ό ν …  Ξ ε β ρ ό µ ι σ ε  τ ο ν  κ ό σ µ ο …  
 

Ε: Είσαι ένας υ̟όνοµος… Ανοίγεις το κα̟άκι και µολύνεις την 
ανθρω̟ότητα… 

 
Μ: (Πέφτει στην καρέκλα του α̟οκαµωµένος.) ∆εν θα το κάνεις… 
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Ε: Θα το κάνω… Αλλά θα ε̟ιλέξω εγώ την ώρα… 
 
Μ: Με αγα̟άς… Το ξέρεις ̟ως µε αγα̟άς… Παλεύεις να 

αναδυθείς α̟ό το βάλτο της δήθεν ηθικής… Να ξαναγεννηθείς… 
 
Ε: «Της δήθεν ηθικής»; Περίµενα να το ̟εις νωρίτερα αυτό… 
 
Μ: Γιατί; 
 
Ε: Γιατί το λέει κάθε δευτερότριτος φονιάς… Πόσο µάλλον εσύ, 

̟ου είσαι ο χασά̟ης του Άουσβιτς… Ο Άγγελος του Θανάτου… 
 
Μ: Ποτέ µου δεν έψαξα για δικαιολογίες… Είχα ̟ίστη και αγά̟η… 
 
Ε: Στ’ αλήθεια, ̟οτέ σου δεν έχεις αναλογιστεί ̟όσοι ̟έθαναν στα 

εργαστήριά σου; Πόσους έστειλες στους θαλάµους… Πόσους σκότωσες 
για να τους ξεκοιλιάσεις… 

 
Μ: Κρέας; Τρως κρέας; 
 
Ε: Είδες ̟οτέ στον ύ̟νο σου ντούµ̟ες µε ̟τώµατα; Ή φαντάσµατα 

να σε ζυγώνουν; 
 
Μ: Σε ξαναρωτάω: Τρως κρέας; 

 
 Ε: Εγώ ρώτησα, κι εσύ έχεις να µου α̟αντήσεις… 
 

Μ: Χάµ̟ουργκερ; Τοστ µε ζαµ̟όν; 
 
Ε: Τι εννοείς; 

 
Μ: Σάλτσες µε ζωµό κρέατος; 
 
Ε: Τι σχέση έχουν αυτά; 
 
Μ: Πατατάκια µε γεύση µ̟έικον; 

 
Ε: Πού το ̟ηγαίνεις; 

 
Μ: Α̟άντησέ µου, τα τρως; 

 
 Ε: ∆εν είναι το ίδιο… 
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 Μ: Όλα αυτά τα ζώα, τα βλέ̟εις στον ύ̟νο σου; Έρχονται τα 
φαντάσµατά τους εµ̟ρός σου; 
 
 Ε: ∆εν είναι το ίδιο, σου λέω… 
  
 Μ: (Με ένταση.) Σ ε  κ α τ α κ λ ύ ζ ο υ ν  ο ι  θ ά λ α σ σ ε ς  τ ο υ  
α ί µ α τ ο ς ;  
 
 Ε: (Φωνάζει.) ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ… 
 
 Μ: (Με ένταση.) Π ο ι ο ς  ο ρ ί ζ ε ι  τ ι  ε ί ν α ι  τ ο  ί δ ι ο ;   
 
 Ε: Εγώ δεν σκότωσα ανθρώ̟ους… 
 
 Μ: Θα έκανες ̟ρογεννητικό έλεγχο; Μέτρηση για δισχιδή ράχη του 
εµβρύου; 
 
 Ε: ∆εν είναι το ίδιο… 
 
 Μ: Αντιβιοτικά ̟αίρνεις; Κεφαλοσ̟ορίνες τρίτης γενιάς; 
Παυσί̟ονα; Αντισταµινικά χά̟ια;  
 
 Ε: (Ξεψυχισµένα.) ∆εν είναι το ίδιο… 
 
 Μ: Γιατί δεν µου α̟αντάς; Μή̟ως φοβάσαι; 
 
 Ε: Ναι, ̟αίρνω αντιβιοτικά… Και τρώω ̟ατατάκια µε γεύση 
µ̟έικον… Αλλά ̟οτέ δεν θέλησα να ̟εθάνει ούτε ένας άνθρω̟ος… 
 
 Μ: Ξέρεις ̟όσοι ̟έθαναν στα ̟ειράµατα για να έχεις αντιβιοτικά; 
Ξέρεις ̟όσοι ̟εθαίνουν καθηµερινά για να έχεις ηλεκτροκίνητα τρένα; 
 
 Ε: Εγώ… 
 
 Μ: (Την κόβει.) Για να έχεις κου̟έ µε βελουδένια καθίσµατα… 
Κινητό µε φακό και ̟ακέτο τραγουδιών… 
 

Ε: Εγώ ̟οτέ δεν θέλησα τον θάνατο κανενός… 
 
 Μ: Ναι, όλοι έτσι κάνουν… Αφήνουν στους άλλους τη βρόµικη 
δουλειά… 
 
 Ε: ∆εν άφησα σε κανέναν να κάνει τη βρόµικη δουλειά… 
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 Μ: Κατό̟ιν τους λένε «χασά̟ηδες»… Στήνουν αναθέµατα – και 
συνάµα κάνουν όλους τους ̟ρογεννητικούς ελέγχους… 
 
 Ε: Υ̟άρχει ηθική… ∆εν γίνεται να ζούµε σκοτώνοντας… 
 
 Μ: Οφείλουµε να ζούµε…  
 
 Ε: ∆εν γίνεται να ζούµε ράβοντας συκώτια ανθρώ̟ων… 
 
 Μ: Μόνον έτσι γίνεται να ζούµε… 
 
 Ε: Το να σκοτώνεις τον άλλον, είναι κακό… Το να τον βασανίζεις, 
να τον σκλαβώνεις, να τον αφανίζεις, είναι κακό… 
 
 Μ: Είναι σχετικό το κακό… Κακό είναι οτιδή̟οτε εµ̟οδίζει τη ζωή 
να ̟ροχωρήσει… 
 
 Ε: Λες σοφιστείες… Υ̟άρχουν αιώνες ̟ολιτισµού ̟ου 
α̟οδεικνύουν το αντίθετο… 
 

Μ: (Αργά, σαν να α̟αγγέλλει.) Ψ α κ ά δ ι  φ ο ι ν ί α ς  
δ ρ ό σ ο υ …  

 
Ε: Τι θα ̟ει αυτό; 
 
Μ: Είναι Αρχαία Ελληνικά… Α̟ό τον Αγαµέµνονα του Αισχύλου… 
 
Ε: Και τι σηµαίνει; 
 
Μ: Σταγόνα δροσιάς… 
 
Ε: Σταγόνα δροσιάς; 
 
Μ: Η Κλυταιµνήστρα ̟εριγράφει το ̟ώς σφάζει τον άντρα της στο 

λουτρό… Τότε ̟ροφέρει τη µεγάλη κουβέντα: στο ̟ρώτο χτύ̟ηµα, το 
αίµα του Αγαµέµνονα τινάζεται στο ̟ρόσω̟ό της σαν σταγόνα δροσιάς… 

 
Ε: Το βγάζεις α̟ό το µυαλό σου… ∆εν είναι δυνατόν να έχει 

γραφτεί κάτι τέτοιο… 
 
Μ: Κι όµως είναι… ∆εν υ̟άρχει λόγος να σοκάρεσαι… Έτσι λένε 

̟ως ̟ετιέται το αίµα όταν κόβεις την καρωτίδα… 
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 Ε: ∆εν µ̟ορεί να το νιώθει κανείς σαν σταγόνα δροσιάς… Αυτό 
είναι α̟άνθρω̟ο… 
 
 Μ: Αυτή είναι η αληθινή ανθρω̟ότητα… Προχωράει υ̟ηρετώντας 
ένα σκο̟ό… Μια α̟οστολή… 
 
 Ε: Και ̟οιος ορίζει την α̟οστολή; 
 
 Μ: Αυτός ̟ου µ̟ορεί να την αναλάβει… 
 
 Ε: Κι εσύ την ανέλαβες… 
 
 Μ: Ναι, την ανέλαβα… 
 
 Ε: Είχες το δικαίωµα; 
 
 Μ: Είχα την υ̟οχρέωση… 
 
 Ε: Ποιος σου το έδωσε; 
 
 Μ: Η αγά̟η… Ήµουν ο φορέας της αγά̟ης… Ο µόνος φορέας… 
 
 Ε: Το εί̟ες και ̟ριν αυτό… 
 
 Μ: Ναι, το εί̟α… Κι εί̟α ακόµη ̟ως, α̟ό όλους τους ανθρώ̟ους 
της Ιστορίας, µόνον εγώ αγά̟ησα τη ζωή… Μ ό ν ο ν  ε γ ώ  
α γ ά ̟ η σ α …  
 
 Ε: Λες ακριβώς τα ίδια λόγια… 
 
 Μ: Λέω τα ίδια λόγια γιατί τα ε̟αναλάµβανα κάθε νύχτα ε̟ί τόσα 
χρόνια, ζώντας µια νοερή συνάντηση µαζί σου… 
 
 Ε: Κι είχες υ̟ολογίσει ̟ως θα κρατάω στο χέρι µου το κο̟ίδι; 
 
 Μ: Το είχα ε̟ιδιώξει… Όταν έµαθα ̟ως αγόρασες αυτόν το 
χαρτοφύλακα, έλεγξα στο ίντερνετ αν ̟εριέχει κο̟ίδι… 
 
 E: Κι αν δεν είχε; 
 
 Μ: Θα είχα φροντίσει να το φέρω εγώ και θα σου το έδινα… 
 
 Ε: Και δεν φοβάσαι; 
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 Μ: Να φοβηθώ τι; 
 
 Ε: Πως θα σε σκοτώσω… Πως θα σου κόψω το λαιµό… 
 
 Μ: Όχι, δεν φοβάµαι… 
 
 Ε: Γιατί; 
 
 Μ: Γιατί δεν φοβάµαι να ̟εθάνω… Και γιατί ήξερα ̟ως δεν θα το 
κάνεις… 
 
 Ε: Γιατί δεν θα το κάνω; 
 
 Μ: Γιατί οι άνθρω̟οι είµαστε ̟λασµένοι για την αγά̟η… Στο 
τέλος, ̟άντοτε η αγά̟η κατισχύει… 
 
 Ε: (Με ̟ολύ έντονο ύφος, σχεδόν φωνάζει.) Ά σ ε  τ η ν  α γ ά ̟ η  
σ τ η ν  ά κ ρ η …  
 
 Μ: (Φωνάζει κι αυτός ̟ολύ δυνατότερα.) Ε Ι Σ Α Ι  
Π Λ Α Σ Μ Ε Ν Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Γ Α Π Η …  
 
 Ε: (Με χαµηλότερη φωνή.) Σε ̟αρακαλώ, άσε την αγά̟η στην 
άκρη… 
 
 Μ: Εξάλλου, το ήξερες… 
 
 Ε: Ποιο ήξερα; 
 
 Μ: Το ήξερες και συµφώνησες… 
 
 Ε: (Με έντονο ύφος.) Σε τι συµφώνησα; 
 
 Μ: Με τη Ρουθ… 
 
 Ε: (Με ακόµη εντονότερο ύφος.) Σ ε  τ ι  µ ̟ ο ρ ο ύ σ α  ν α  
σ υ µ φ ω ν ή σ ω ;  
 
 Μ: Άνοιξες τα µάτια… 
 
 Ε: ∆εν µ̟ορώ να καταλάβω τι λες… 
 
 Μ: Εκείνο το βράδυ… Άνοιξες τα µάτια και είδες… 
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 Ε: (Σαν να τα έχει χαµένα.) Πότε; 
 
 Μ: Εκείνο το βράδυ ̟ου ̟ήρα τη Ρουθ… Άνοιξες τα µάτια σου… 
Με κοίταξες µέσα βαθιά… Μέχρι το τέλος του µυαλού… Και µετά… 
 
 Ε: (Με τσακισµένη φωνή. Αφήνει το κο̟ίδι στο τρα̟εζάκι.) Μετά, 
τι; 
 

Μ: Μετά χαµογέλασες…  
 
(Η Ε ξεσ̟άει σε λυγµούς. Ο Μ συνεχίζει.) 

 
Μ: Καταλαβαίνεις τι λέω… Ήξερες ̟ως σου την έ̟αιρνα… Ήξερες 

̟ως ήταν α̟αραίτητο να γίνει… Συµφώνησες… 
 
 (Η Ε ̟λέον κλαίει γοερά.) 
 
 Μ: Γιατί ήξερες ̟ως έρχεται το µείζον… Ήξερες για την αγά̟η… 
Για το ̟ύρωµα του κόσµου µες στην αγά̟η… 

 
 (Ο Μ σηκώνει το κεφάλι της Ε, σκου̟ίζει τα δάκρυά της. Αυτή δεν 
αντιδρά· σαν να έχει καταρρεύσει. Ο άντρας µιλάει αργά, κοιτώντας στα 
µάτια της. Σαν να ̟ροσεύχεται.) 
 
 Κ ι  α ̟ ό ψ ε  ό λ α  έ χ ο υ ν  ̟ υ ρ ώ σ ε ι ,  α γ ά ̟ η  µ ο υ …  
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13. 

 
 

Ε: (Προσ̟αθώντας να σταµατήσει το κλάµα της.) Πρέ̟ει να 
τιµωρηθούµε… Πρέ̟ει να τιµωρηθούµε… 

 
Μ: Να τιµωρηθούµε; Για ̟οιο λόγο; 
 
Ε: (Λυγµικά.) Τη σκοτώσαµε… Σκοτώσαµε τη Ρουθ… 

 
 Μ: Το κάναµε α̟ό αγά̟η… Οι ̟ράξεις των ανθρώ̟ων οφείλουν να 
τείνουν ̟ρος την αγά̟η… 
 
 Ε: Πρέ̟ει να γίνει κάτι… 
 
 Μ: Γιατί; 
 
 Ε: Για να καταλάβω… Για να ερµηνεύσω τα ̟ράγµατα… 
 
 Μ: ∆εν χρειάζεται να ερµηνεύσεις… Λένε ̟ως υ̟άρχουν ̟ολιτισµοί 
της ερµηνείας και ̟ολιτισµοί της ζωής… Οι ̟ρώτοι σβήνουν, οι δεύτεροι 
κατισχύουν… 
 
 Ε: (Χωρίς λυγµούς ̟ια.) ∆εν ξέρω, νιώθω ̟ως είµαι φτιαγµένη για 
να ερµηνεύω… 
 
 Μ: Είσαι φτιαγµένη για την αγά̟η… Για τη ζωή… Το άλλο είναι 
µια αρρώστια… Μια διαστροφή… 
 
 Ε: (Σαν να µονολογεί.) ∆ιαστροφή… 
 
 Μ: Σου µοιάζει ̟αράξενο να µιλάω εγώ για διαστροφή, έτσι δεν 
είναι; 
 
 Ε: Μου µοιάζει ψεύτικη ετούτη η νύχτα… Σαν να τη βλέ̟ω και να 
είµαι έξω α̟ό αυτήν… 
 
 Μ: Είναι φυσιολογική αντίδραση… Όταν ζούµε κάτι µεγάλο, µας 
φαίνεται ψεύτικο… 
 
 (Η Ε κολλάει το ̟ρόσω̟ό της στο τζάµι του ̟αραθύρου. Φυσικά, 
δεν µ̟ορεί να δει τί̟οτε µες στο σκοτάδι.) 
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 Ε: Στ’ αλήθεια, ̟ιστεύεις αυτό ̟ου εί̟ες ̟ριν; 
 

Μ: Ποιο; 
 
Ε: Πως το τρένο µ̟ορεί να ̟ηγαίνει… Να µην είναι σταµατηµένο 

και να ̟ηγαίνει… 
 
 Μ: Ναι, το ̟ίστευα… 

 
Ε: Το ακούς κι εσύ να τρέχει; 
 
Μ: ∆εν χρειάζεται να το ακούω… Τα τρένα ̟άντοτε ̟ηγαίνουν 

κά̟ου… 
 
Ε: Είσαι σίγουρος γι’ αυτό; 
 
Μ: Ναι, είµαι σίγουρος… Τα τρένα φτιάχτηκαν για να ̟ηγαίνουν 

κά̟ου… 
 
Ε: Κι εµείς είµαστε σε ένα κλειστό κουτί… 
 
Μ: Εµείς είµαστε εδώ… 
 
Ε: ∆υο άνθρω̟οι σε ένα κου̟έ, ̟ου φαντάζονται κάτι… 
 
Μ: Φαντάζονται; 
 
Ε: Τι άλλο µ̟ορούν να κάνουν; 
 
Μ: Να συναντιούνται… Μ̟ορούν να συναντιούνται… 
 
Ε: Ή και να φοβούνται… 
 
Μ: Με φοβάσαι… 
 
Ε: Πρέ̟ει να σε φοβάµαι… Είσαι ο διάβολος… Χειρότερος α̟ό το 

διάβολο… 
 
 Μ: Έχεις διαβάσει Όσκαρ Ουάιλντ; Εκείνο το ̟αραµύθι µε το 
αηδόνι και το τριαντάφυλλο; 
  
 Ε: Νοµίζω ̟ως ναι… 
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Μ: Μια κακοµαθηµένη δεσ̟οινίδα ζητάει α̟ό τον ερωτευµένο 
φοιτητή ένα κόκκινο τριαντάφυλλο… Ο φοιτητής βρίσκει µόνον ένα 
λευκό… Και το αηδόνι τρυ̟ιέται στο αγκάθι του λευκού ρόδου για να το 
κοκκινίσει µε το αίµα του… 
 
 Ε: Είµαι σχεδόν βέβαιη ̟ως το έχω διαβάσει… 
 
 Μ: Καταλαβαίνεις τι λέει… 
 
 Ε: Νοµίζω… 
 
 Μ: Πως για κάθε τριαντάφυλλο υ̟άρχει ένα αηδόνι… (Με αργή, 
εµφατική φωνή.) Έ ν α  α η δ ό ν ι  γ ε µ ά τ ο  α ί µ α …  

 
Ε: Νοµίζω ̟ως δεν ̟ρέ̟ει να σκεφτώ κάτι τέτοιο… 
 
Μ: Στ’ αλήθεια µε φοβάσαι, λοι̟όν… 
 
Ε: ∆εν ̟ρέ̟ει… 
 
Μ: (Την κόβει.) Άσε το τι ̟ρέ̟ει… Με φοβάσαι; 
 
Ε: ∆εν ̟ρέ̟ει να σκέφτοµαι τέτοια ̟ράγµατα… 

 
(Η Ε σβήνει το φακό του κινητού της. Α̟όλυτο σκοτάδι.) 
 
Μ: Γιατί έσβησες το φως; 
 
Ε: Κά̟οτε ̟ρέ̟ει να σβήνουµε το φως… Βοηθάει… 
 
Μ: Σε τι βοηθάει; 
 
Ε: Να ξεφεύγουµε… Να γινόµαστε κά̟οιοι άλλοι… 
 
Μ: Εσύ, θέλεις να γίνεις κά̟οια άλλη; 
 
Ε: ∆εν ξέρω… 
 
Μ: Τώρα γίνεσαι αυτό ̟ου είσαι… 
 
Ε: ∆εν θέλω να ξέρω… (Η Ε, καθώς κρατάει το κινητό της στα 

χέρια, βάζει και ̟άλι τη µελωδία α̟ό το Youkali.) Θέλω να µε φιλήσεις… 
 
Μ: Να κάνω τι; 
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Ε: (Με ̟αιχνιδιάρικη φωνή.) Να µε φιλήσεις… 
 
Μ: (Χαµογελώντας.) Με δοκιµάζεις; 
 
Ε: Όχι βέβαια… Θέλω να µε φιλήσεις… 
 
Μ: Ίσως είναι λίγο νωρίς… 
 
Ε: Νωρίς για τι; 
 
Μ: Νωρίς για να φιληθούµε… Α̟όψε ήταν η νύχτα της 

αναγνώρισης… Ό̟ως στις αρχαίες τραγωδίες… 
 
Ε: Φίλησέ µε… Άσε στην άκρη τις αρχαίες τραγωδίες… 
 
Μ: Είσαι ταραγµένη… Είναι φυσιολογικό αυτό… 
 
Ε: Γιατί δεν µε φιλάς; Φοβάσαι; 
 
Μ: ∆εν θέλω να βιαστώ… 
 
Ε: Πριν εί̟ες ̟ως οι άνθρω̟οι µ̟ορούν να συναντιούνται… 
 
Μ: Το εί̟α… 
 
Ε: Χρειάστηκαν αιώνες αίµατος για να συναντηθούµε… Φίλησέ 

µε… 
 
Μ: Πρέ̟ει να καθίσω δί̟λα σου… 
 
Ε: Να καθίσεις… 
 
Μ: (Προφανώς µετακινείται και κάθεται δί̟λα της.) Ελ̟ίζω να µην 

θεωρήσεις ̟ως κάνω κατάχρηση… 
 
Ε: Φίλησέ µε… 
 
(Σιω̟ή. Προφανώς αγκαλιάζονται και φιλιούνται.) 
 
Μ: Μα τι κάνεις; 
 
Ε: Θέλω να µε γαµήσεις… 
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Μ: Βιάζεσαι… ∆εν ̟ρέ̟ει να βιαστούµε… 
 
Ε: (Χαµηλόφωνα, µε λαγνεία, ̟ολύ ερεθισµένη.) Θέλω να µε 

γαµήσεις, το ακούς; 
 
Μ: (Προσ̟αθώντας να την α̟οκρούσει.) Έχουµε όλον το χρόνο 

δικό µας… 
 
Ε: (Με ̟ολλή ένταση.) Θ έ λ ω  ν α  µ ε  γ α µ ή σ ε ι ς …  

(Ουρλιάζει.) Ν Α  Μ Ε  Γ Α Μ Η Σ Ε Ι Σ …  
 

 Μ: Έχουµε την αιωνιότητα… 
 
 Ε: (Με φωνή αλλοιωµένη α̟ό τον ερεθισµό.) Τ ώ ρ α  ε ί ν α ι  η  
ώ ρ α …  Τ ώ ρ α  ε ί ν α ι  η  α ι ω ν ι ό τ η τ α …  
 
 Μ: ∆εν το είχα σκεφτεί έτσι… 
 
 Ε: Τ ώ ρ α  θ έ λ ω  ν α  µ ε  ̟ ά ρ ε ι ς …  Τ ώ ρ α …  
 
 Μ: Σε αγα̟ώ… Υ̟άρχω για να σε αγα̟ώ… (Υψώνει τον τόνο της 
φωνής του.) Υ̟άρχω για να σε… 
 
 Ε: (Τον κόβει.) Γάµησέ µε, σου λέω… (Βογγάει καθώς σµίγουν.) 
Γ ά µ η σ έ  µ ε …  
  
 (Οι ανάσες τους ακούγονται ρυθµικά καθώς κάνουν έρωτα. Η Ε 
βογγάει, ο Μ ̟ροσ̟αθεί να συγκρατηθεί. Το λόγια του µ̟λέκονται.) 
 
 Μ: (Σχεδόν ψιθυρίζοντας.) Ενώνοµαι µαζί σου… 
 
 Ε: (Βογκώντας δυνατά.) Σ κ ί σ ε  µ ε …  
 
 Μ: Ενώνοµαι µε σένα… 
 
 Ε: Γ ά µ η σ έ  µ ε …  Γ ά µ η σ έ  µ ε …  
 
 Μ: Ενώνοµαι µαζί σου, αγά̟η µου… 
 
 Ε: Σ κ ί σ ε  µ ε ,  γ α µ ι ά  µ ο υ …   
 
 Μ: Είµαι ένα µαζί σου...  
  

Ε: (Βογγώντας.) Σ κ ί σ ε  µ ε …  Μ ά τ ω σ έ  µ ε …  
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 Μ: Είµαι ένα µαζί σου… 
 
 Ε: (Φωνάζει.) Π ώ ς  µ ε  γ α µ ά ς  έ τ σ ι …  Π ώ ς  µ ε  
κ α ρ φ ώ ν ε ι ς  έ τ σ ι …  
 
 Μ: (Και αυτός µε ̟ιο δυνατή φωνή.) Ε ί µ α ι  έ ν α  µ α ζ ί  σ ο υ …  
  
 Ε: (Με ̟ολλή λαγνεία.) Σου αρέσει να µε σκίζεις, έτσι… 
 
 Μ: (Φωνάζοντας.) Ε ί µ α ι  έ ν α  µ α ζ ί  σ ο υ …  
 
 Ε: (Με ̟ολλή λαγνεία.) Πες το ̟ως σου αρέσει… Πες το, γαµιά 
µου… 
  
 Μ: (Φωνάζοντας ακόµη ̟ιο δυνατά.) Ε Ι Μ Α Ι  Ε Ν Α  Μ Α Ζ Ι  
Σ Ο Υ …  
 
 Ε: (Φωνάζοντας κι αυτή.) Έ τ σ ι  ν α  µ ε  γ α µ ά ς …  Ν α  µ ε  
γ α µ ά ς  µ έ χ ρ ι  τ ο  τ έ λ ο ς  τ ο υ  κ ό σ µ ο υ …  
 
 Μ: (Φωνάζει ακόµη ̟ιο δυνατά.) Ε Ι Μ Α Ι  Ε Ν Α  Μ Α Ζ Ι  
Σ Ο Υ … Σ Ο Υ  Α Ν Η Κ Ω …  
 
 Ε: (Με ̟ολλή λαγνεία.) Σ κ ί σ ε  µ ε …  Σ κ ί σ ε  µ ε …  
Π α λ ο ύ κ ω σ έ  µ ε …  
 
 Μ: (Σαν να µην την ακούει. Σαν να βρίσκεται σε έκσταση.) Σ ο υ  
α ν ή κ ω …  Γ ι α  ̟ ά ν τ α  σ ο υ  α ν ή κ ω …  
 
 Ε: Χ ύ σ ε ,  γ α µ η µ έ ν ε ,  χ ύ σ ε …  
 
 Μ: Σ ο υ  α ν ή κ ω …  
 
 Ε: Χ ύ σ ε  µ έ σ α …   
 
 Μ: Σ ο υ … (Κόβεται η ανάσα του.) 
 
 Ε: Χ ύ σ ε  µ ε …  
 
 Μ: (Ακόµη ̟ιο δυνατά.) ΣΟΥ ΑΝΗΚΩ… 
 
 Ε: Ρ ά ν τ ι σ έ  µ ε …  
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 Μ: (Φωνάζει.) Σ Ο Υ  Α Ν Η Κ Ω …  
 
 Ε: Χ ύ σ ε  µ ε ,  γ α µ ι ά  µ ο υ …  (Ουρλιάζει) Π Ο Τ Ι Σ Ε  
Μ Ε …  
 
 Μ: Μ ο ν ά χ α  σ ε  σ έ ν α  υ ̟ ά ρ χ ω …   
 
 Ε: Έ λ α ,  γ α µ ι ά  µ ο υ …  
 
 Μ: Ε σ ύ  ε ί σ α ι …  Ε σ ύ  ε ί σ α ι ,  ε σ ύ …  Ε σ ύ …  
 
 Ε: (Καθώς ̟λησιάζει σε οργασµό.) ΕΛΑ, ΓΑΜΙΑ ΜΟΥ… 
 
 Μ: Ε σ ύ  ε ί σ α ι …  
 
 Ε: ΕΛΑ, ΓΑΜΙΑ ΜΟΥ… 
 
 Μ: Μ ό ν ο ν  ε σ ύ …  
 
 Ε: Ε Λ Α  Κ Α Ι  Χ Υ Σ Ε …  
 
 Μ: Ε σ ύ …  Ε σ ύ …  Ε σ ύ …  
 
 Ε: Χ Υ Ν Ω ,  Γ Α Μ Ι Α  Μ Ο Υ …  
 
 Μ: (Καθώς ̟λησιάζει αι αυτός σε οργασµό.) Ε Σ Υ  Ε Ι Σ Α Ι …  
 
 Ε: (Ουρλιάζει ενώ έρχεται σε οργασµό.) Χ Υ Ν Ω ,  
Γ Α Μ Η Μ Ε Ν Ε …  Χ Υ Υ Υ Ν Ν Ν Ω Ω Ω …  Ω Ω Ω Ω Ω …  
 
 Μ: (Καθώς έρχεται σε οργασµό, ̟ροφέρει τις λέξεις µε λυγµό. Σαν 
να ̟ροσεύχεται.) Α Ν  Ε Ι Σ Α Ι ,  Ε Ι Μ Α Ι …  Α Ν  Ε Ι Σ Α Ι ,  
Ε Ι Ε Ι Ε Ι Ε Ι Ε Ι Α Α Α Α Α Α …  
 
 (Ο οργασµός τους σβήνει µέσα στο σκοτάδι. Ακούγονται 
λαχανιάσµατα, ̟ου κο̟άζουν κι αυτά. Σιω̟ή.) 
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14. 

 
 
 (Μέσα στο σκοτάδι ακούγονται οι κινήσεις του Μ και της Ε, ̟ου 
φοράνε και κουµ̟ώνουν τα ρούχα τους.) 
 
 Μ: Ήταν ένα όνειρο… 
 
 Ε: Ναι, ̟ράγµατι, ήταν ̟ολύ καλό… 
 
 Μ: Στ’ αλήθεια, ήταν το Youkali… 
 
 E: Ήταν ̟ολύ ξεχωριστό… Τρελό, θα έλεγα… 
 
 Μ: La délivrance que nous attendons tous pour demain… 
 
 Ε: (Ανάβει το φακό του κινητού της. Το κου̟έ φωτίζεται.) Αλλά 
ήταν ̟ολύ ηδονικό… Άγρια ηδονικό… 
 
 Μ: Είναι το Youkali… 
 
 Ε: Καλά, ας µην λέµε και τόσο µεγάλα λόγια… 
 
 Μ: Εσύ είσαι το Youkali, αγά̟η µου… 
 
 Ε: (Τον κόβει.) Πάντως, το είχα νιώσει α̟ό την ̟ρώτη στιγµή… 
Α̟ό την ώρα ̟ου µ̟ήκα στο κου̟έ… Εί̟α µέσα µου: «δεν θα ήταν κακή 
ιδέα να τον γαµούσα αυτόν…» 
 
 Μ: (Με ξερή φωνή.) ∆εν µου αρέσει να µιλάς έτσι… 
 
 Ε: Κι ύστερα ήρθαν όλα βολικά… Είναι αυτό ̟ου λένε ̟ως ̟ρέ̟ει 
να κουµ̟ώσουν οι συγκυρίες… Το κου̟έ έµεινε άδειο… Ήρθε και η 
διακο̟ή του ρεύµατος… 
 

Μ: (Σε ̟ιο έντονο τόνο.) ∆εν µου αρέσει να µιλάς έτσι… 
 
 Ε: Γιατί, σοκάρεσαι; 
 
 Μ: ∆εν ταιριάζει… 
 
 Ε: «∆εν ταιριάζει» σε τι; 
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 Μ: ∆εν ταιριάζει σ’ εµάς… 
 
 Ε: (Εκνευρισµένη.) Σ’ εµάς; 
 
 Μ: Στην αγά̟η µας… 
 

Ε: (Ακόµη ̟ιο εκνευρισµένη.) Άσ’ το… 
 
Μ: Τι να αφήσω, αγά̟η µου; 
 
Ε: Άσ’ το, µε γάµησες, τώρα τέλειωσε…  
 
Μ: Τι θα ̟ει «τέλειωσε»; 
 
Ε: (Με δυσφορία και εκνευρισµό.) Είµαστε δυο άνθρω̟οι ̟ου 

γαµηθήκαµε σε ένα τρένο… Κάναµε µια αρ̟αχτή, καταλαβαίνεις; 
 
Μ: Εσύ δεν καταλαβαίνεις… 
 
Ε: Να καταλάβω τι; 
 
Μ: Πως δεν ωφελούν σε τί̟οτε αυτά τα αστεία… Και ̟ως δεν µας 

ταιριάζουν… 
 
Ε: (Με δυσφορία.) Ξέρεις, δεν ̟ρέ̟ει να τραβούµε τα ̟ράγµατα 

̟αρα̟άνω α̟ό όσο ̟άνε… Αν ένα ρούχο το τραβήξεις, ξεχειλώνει, 
τρυ̟άει… 
 

Μ: (Σαν να µην την ακούει.) Θέλεις να µιλήσουµε για το Youkali; 
 
Ε: Για το τραγούδι; 
 
Μ: Για το νησί αυτό ̟ου το λένε Youkali… 
 
Ε: ∆εν υ̟άρχουν τέτοια ̟ράγµατα… 
 
Μ: Φυσικά και υ̟άρχουν… Όσο υ̟άρχουµε εµείς, ̟άντοτε θα 

υ̟άρχει το Youkali… 
 
Ε: Και τώρα θα µου ̟εις ̟ως µου το έβαζες κάθε βράδυ… 
 
Μ: ∆εν χρειάζεται να σου το ̟ω… Το ξέρεις, είναι η ζωή σου… 
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Ε: (Υψώνει α̟ότοµα τον τόνο της φωνής της.) Ε ί σ α ι  
ά ρ ρ ω σ τ ο ς …  Μ α λ ά κ α ς  κ α ι  ά ρ ρ ω σ τ ο ς …  

 
Μ: (Υψώνει αντίστοιχα τον τόνο της φωνής του κι αυτός.) Ε ί ν α ι  

η  ζ ω ή  σ ο υ  τ ο  Y o u k a l i …  
 
Ε: (Κάνει ̟ροσ̟άθεια να κρατηθεί ψύχραιµη.) Γιατί το κάνεις αυτό; 

Μια χαρά το ̟ήγαµε µέχρι εδώ… Παίξαµε το ̟αιχνίδι, γαµηθήκαµε… 
Γιατί τώρα γίνεσαι µαλάκας; 

 
Μ: Μέµνησο λουτρών οις ενοσφίσθης. 
 
Ε: ∆εν είναι αστείο αυτό, καταλαβαίνεις; 
 
Μ: Θυµήσου τα λουτρά ̟ου σε σκότωσαν… 
 
Ε: (Φωνάζοντας θυµωµένη.) ∆ ε ν  ε ί ν α ι  α σ τ ε ί ο ,  

̟ α λ ι ο µ α λ ά κ α …  
 
Μ: Είναι α̟ό τις Χοηφόρες του Αισχύλου… Μιλάει ο Ορέστης ενώ 

̟ροσεύχεται στη µνήµη του ̟ατέρα του… Προσ̟αθεί να ζήσει µε τη 
µνήµη… 

 
Ε: Ξέρεις κάτι; Σε βαρέθηκα. Βαρέθηκα τα Αρχαία Ελληνικά σου, 

βαρέθηκα την αρρωστηµένη ε̟ίδειξη γνώσεων, βαρέθηκα τη µαλακία 
σου… 

 
Μ: Οι άνθρω̟οι, ζούµε ε̟ειδή θυµόµαστε… 
 
Ε: (Φωνάζει.) Σ κ ά σ ε ,  ̟ α λ ι ο µ α λ ά κ α ,  σ κ ά σ ε …  
 
Μ: Θυµήσου, Εσθήρ, το δωµάτιό σου… Εκείνο το δωµάτιο µε το 

γραµµόφωνο… 
 
Ε: (Ουρλιάζει.) ΣΚΑΣΕ, ΣΟΥ ΛΕΩ… 

 
Μ: Θυµήσου, αγά̟η µου, το τσάι µε την κανέλα… 
 
Ε: (Βάζει τα κλάµατα. Μιλάει µε λυγµούς.) Σ κ ά σ ε …  
 
Μ: Ξέρεις ̟ως δεν θα σκάσω… ∆εν είναι δυνατόν να σκάσω…  
 
Ε: (Με λυγµούς.) Θ έ λ ω  ν α  φ ύ γ ε ι ς …  Θ έ λ ω  ν α  

κ λ ε ί σ ω  τ α  µ ά τ ι α  µ ο υ  κ α ι  ν α  χ α θ ε ί ς …  
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Μ: Ξέρεις ̟ως θα µείνω εδώ µέχρι το τέλος… 
 

 Ε: (Προσ̟αθώντας να σταµατήσει το κλάµα.) Είσαι ένας 
εφιάλτης… Ένας σιχαµερός εφιάλτης… Θέλω να σβήσω το φακό του 
κινητού µου και να χαθείς… Να γίνεις σκοτάδι και να χαθείς… 
 
 Μ: Είµαστε στο φως, Εσθήρ… Αναδυθήκαµε στο φως… 
 
 Ε: Είµαι φυλακισµένη σε ένα κλειστό κου̟έ µε έναν εφιάλτη… Σε 
ένα κλειστό κουτί… 
 
 Μ: (Την κόβει.) Που ̟ηγαίνει… Που τρέχει µέσα στη νύχτα… 
 
 Ε: (Αργά, σαν να συνειδητο̟οιεί κάτι.) Π ο υ  ̟ η γ α ί ν ε ι …  
 
 Μ: Και γιατί δεν βγαίνεις, λοι̟όν; 
 
 Ε: (Με α̟ορία.) Να βγω; 
 
 Μ: Ναι, να βγεις… 
 
 Ε: Πώς να βγω; Έχουν κλείσει οι ̟όρτες του κου̟έ… 
 
 Μ: Ακόµη το ̟αίζεις αυτό… 
 
 Ε: Τι εννοείς; 
 
 Μ: Ποτέ δεν έκλεισαν οι ̟όρτες του κου̟έ, αγά̟η µου… 
 
 Ε: ∆εν είναι δυνατόν… 
 
 Μ: Α̟λώς είχαν µαγκώσει όταν ̟ήγες να τις τσεκάρεις… 
 
 Ε: ∆εν το ̟ιστεύω… 
 
 Μ: ∆οκίµασέ τες… Στα σύγχρονα τρένα υ̟άρχει µηχανισµός 
ασφαλείας µε µ̟αταρία, για να µην εγκλωβίζεσαι… Αυτό είναι α̟ό τα εκ 
των ων ουκ άνευ… ∆εν το ήξερες; 
 
 Ε: Μ̟λοφάρεις… 
 
 Μ: Ήθελες να εγκλωβιστούµε µαζί εδώ µέσα… Ήθελες να το 
ζήσουµε όλο αυτό… 
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 Ε: (Με ένταση και ταραχή.) Μ̟λοφάρεις, καθοίκι… 
 
 Μ: Ήθελες να γίνει έτσι, Εσθήρ… 
 
 Ε: (Φωνάζοντας.) Μ ̟ λ ο φ ά ρ ε ι ς ,  κ α θ ο ί κ ι …  
 
 Μ: Γιατί δεν δοκιµάζεις; Γιατί δεν ̟ας να ανοίξεις την ̟όρτα του 
κου̟έ; 
 
 Ε: (Σηκώνεται να ̟άει. Μα αµέσως µετά ̟έφτει στην καρέκλα της, 
̟αραιτηµένη.) ∆εν είναι δυνατόν να συµβαίνει αυτό… Αφού έγινε 
διακο̟ή… 
 
 Μ: Κι εδώ ̟ου τα λέµε, στ’ αλήθεια ̟ιστεύεις ̟ως έγινε διακο̟ή 
ρεύµατος; 
 
 Ε: (Με α̟όγνωση, σαν να µονολογεί.) Θέλεις να µε τρελάνεις… 
Θέλεις να µε τρελάνεις… (Φωνάζει µε α̟όγνωση.) Θ έ λ ε ι ς  ν α  µ ε  
τ ρ ε λ ά ν ε ι ς ,  α ρ χ ί δ ι …   
 

Μ: Θέλω να δεις την αλήθεια… Να ζήσεις µέσα στην αλήθεια… 
 
 Ε: (Ξεψυχισµένα.) Ποια είναι η αλήθεια; 
 
 Μ: Τι ώρα ήταν η ̟τήση σου; 
 
 Ε: (Με α̟ορία.) Η ̟τήση µου;  
 
 Μ: Ναι, η ̟τήση σου… Αυτή ̟ου έ̟ρε̟ε να ̟ρολάβεις… 
 

Ε: Τι σχέση έχει η ̟τήση µου; 
 
 Μ: Σου το εί̟α α̟ό την αρχή: οι λε̟τοµέρειες κάνουν την 
αφήγηση… ∆εν ανησύχησες διόλου όταν δήθεν σταµάτησε το τρένο… 
 
 Ε: Να ανησυχήσω για τι; 
 
 Μ: Για το ότι θα έχανες το αερο̟λάνο… ∆εν εί̟ες ούτε µια 
κουβέντα… 
 
 Ε: Ήµουν αγχωµένη ε̟ειδή εγκλωβιστήκαµε… 
 
 Μ: ∆εν ανησύχησες διόλου, ε̟ειδή το ήξερες… 
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Ε: (Με ένταση.) Π ο ι ο  ̟ ρ ά γ µ α  ν α  ξ έ ρ ω ;  
 
Μ: Πως το τρένο δεν σταµάτησε ̟οτέ… 
 
Ε: Είναι άρρωστο όλο αυτό… Σταµάτα το… 
 
Μ: Κι η ̟τήση ήτανε ̟ρόσχηµα… Είχες έρθει στο τρένο για µένα… 

 
 Ε: Σταµάτα, σε ̟αρακαλώ… 
 
 Μ: Εµένα έψαχνες… Τον Πατέρα, ̟ου έφερνε το τσάι… 
 
 Ε: Μην συνεχίζεις… Σε εκλι̟αρώ, µην συνεχίζεις… 
 
 Μ: Έψαχνες να βρεις τον εαυτό σου… 
 
 Ε: (Με βραχνή, υ̟όγεια φωνή.) Ξέρω τον εαυτό µου… 
 
 Μ: Έψαχνες, αγά̟η µου, να γίνεις εσύ… 
 
 Ε: (Σε κατάσταση ̟αροξυσµού.) Ξ έ ρ ω  ̟ ο ι α  ε ί µ α ι …  
 
 Μ: Είσαι η Εσθήρ Κοέν…  
 
 Ε: ∆εν υ̟άρχει Εσθήρ Κοέν… 
 
 Μ: Εσύ είσαι… 
 
 Ε: ∆εν υ̟άρχει Εσθήρ Κοέν… Το όνοµά µου είναι… 
 
 Μ: (Την κόβει. Η φωνή του είναι ε̟ίσηµη, σχεδόν ιερατική.) Α ν  
ε ί σ α ι ,  ε ί µ α ι …  
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15. 

 
 

 Ε: (Μιλάει σαν υ̟νωτισµένη. Σαν να µην είναι σίγουρη γι’ αυτά ̟ου 
λέει. Ή σαν να ̟εριγράφει ̟ράγµατα ̟ου είναι έξω α̟ό την ίδια.) ∆εν 
υ̟άρχει Εσθήρ Κοέν… Το όνοµά µου είναι Τζουλιέτ Σνόου κι είµαι 
µοναχο̟αίδι… Ο ̟ατέρας µου λεγόταν Γουίλιαµ Σνόου και η µητέρα µου 
Μαίρη Άντελτον… Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη και είµαι είκοσι οχτώ 
χρονών… 
 
 Μ: Εγώ σε έδωσα στους Σνόου, ̟ριν α̟ό δεκαοχτώ χρόνια… Τους 
έδωσα εντολή να σε ονοµάσουν Τζουλιέτ… Σαν την Ιουλιέτα ̟ου θα 
σηκωθεί α̟ό τη νεκροφάνεια… 
 
 Ε: Μ̟λοφάρεις… Βασίζεσαι σε αυτά ̟ου σου λέω και 
µ̟λοφάρεις… 
 
 Μ: Μέχρι τότε σε είχε µια οικογένεια στο Μεξικό… Αυτοί σε 
κράτησαν για ̟ερισσότερο α̟ό µισό αιώνα… Φυσικά, τους 
χρηµατοδοτούσα εγώ µε διαµάντια… 
 
 Ε: (Με χαµηλή φωνή, συσ̟ειρωµένη σαν αγρίµι.) Μ̟λοφάρεις, 
αρχίδι… 
 
 Μ: Στους Μ̟οργκέτι ̟αρέµενες διαρκώς δεκάχρονη… Σε 
µεγάλωσαν µαζί µε τα ̟αιδιά τους – κι έ̟ειτα τα ̟αιδιά τους σε µεγάλωσαν 
σαν δικό τους ̟αιδί… Ώσ̟ου βρήκα τη δυνατότητα να ανα̟τυχθείς – να 
ολοκληρωθείς βιολογικά ως γυναίκα… 
 
 Ε: Ξέρω ̟οια είµαι… 
 
 Μ: Σου έκανα µια νέα αυτόλογη µεταµόσχευση και ταυτόχρονα έναν 
ορό αµνησίας… Έτσι, ό,τι κουβαλούσες ως συνείδηση θα ξαναγινόταν 
λευκό χαρτί… Και θα ξανάρχιζες α̟ό την αρχή… 
 
 Ε: (Με φωνή ̟ου έρχεται α̟ό τα έγκατα.) Ξ έ ρ ω  ̟ ο ι α  
ε ί µ α ι …  
 

Μ: Έκρινα ̟ως η καινούρια σου ζωή έ̟ρε̟ε να ξεκινήσει α̟ό τη 
Νέα Υόρκη… Έτσι, µετά α̟ό έρευνα, βρήκα το ζεύγος Σνόου… ∆εν 
µ̟ορούσαν να κάνουν ̟αιδιά και ήθελαν να υιοθετήσουν… 
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Ε: (Με ταραχή.) Λες ψέµατα… Οι γονείς µου µ̟ορούσαν να κάνουν 
̟αιδιά… ∆υο χρόνια µετά α̟ό µένα, γεννήθηκε η αδελφή µου… Και 
̟έθανε στα τρία της χρόνια, σε ατύχηµα στον ̟αιδικό σταθµό… 

 
Μ: Έτσι τους έδωσα εντολή να σου ̟ουν… Ε̟ινόησα την ύ̟αρξη 

της αδελφής σου, ̟ου ̟έθανε στα τρία της χρόνια, για να σου έρθει 
βολικότερη η α̟οκάλυψη της Ρουθ… 

 
Ε: (Με τρόµο.) Είσαι διεστραµµένος… Είσαι χειρότερος α̟ό τον 

Μένγκελε… 
 

Μ: Κάθε µήνα έδινα εντολές στους Σνόου τι να κάνουν µε την 
δια̟αιδαγώγησή σου… Τι βιβλία θα διαβάζεις, σε ̟οιο σχολείο θα 
̟ηγαίνεις, τι θα βλέ̟εις στην τηλεόραση… Τους έδινα ̟άντοτε τα 
τρι̟λάσια χρήµατα α̟ό όσα µου ζητούσαν, για να µην σου λείψει τί̟οτε… 
 
 Ε: (Με ταραχή.) Μ̟λοφάρεις… Παίζεις µε το µυαλό µου… 
  
 Μ: Και ήξεραν καλά τους κανόνες… Αν έκαναν οτιδή̟οτε κακό, θα 
εξαφανίζονταν α̟ό το ̟ρόσω̟ο της γης σε είκοσι τέσσερις ώρες… 
 
 Ε: Είσαι ανώµαλος… Ο ̟ιο ανώµαλος άνθρω̟ος της Ιστορίας… 
 
 Μ: Και ύστερα φρόντισα να σ̟ουδάσεις και να ασχοληθείς µε τον 
Μένγκελε… ∆ίχως να το ξέρεις, σε καθοδήγησα ̟ρος αυτόν… 
 
 Ε: Το θέµα µού το ̟ρότεινε ένας καθηγητής µου… 
 
 Μ: (Γελώντας µε συγκατάβαση.) Στ’ αλήθεια δεν κατάλαβες τι έγινε; 
 
 Ε: Ήταν ο κύριος Άντριαν Κοξ, καθηγητής της Ιστορίας των 
γενοκτονιών…  
 
 Μ: Είσαι τόσο αφελής, λοι̟όν; Εγώ διέταξα τον Κοξ να σου δώσει 
το θέµα… 
 
 Ε: (Με ένταση.) Λες ψέµατα… 
 
 Μ: Μα φυσικά έτσι έγινε… Ο Κοξ ήθελε να σου δώσει κάτι για την 
άρνηση του Ολοκαυτώµατος στη σύγχρονη ̟ολιτική ρητορική… 
 
 Ε: (Μιλώντας διακεκοµµένα, χωρίς ανάσα.) Το όνοµα Κοέν, το 
εί̟α εγώ… 
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 Μ: Είχα φροντίσει να διαβάσεις τη µαρτυρία κά̟οιας Εσθήρ 
Κοέν… Ήταν µα ε̟ινοηµένη µαρτυρία – φτιαγµένη έτσι ώστε να σου 
υ̟οβάλει την αληθινή σου ζωή… 
 
 Ε: (Ασθµαίνοντας.) Το όνοµα της Ρουθ, το ε̟ινόησα εγώ… 
 
 Μ: Το όνοµα της Ρουθ βγήκε α̟ό τα έγκατα του υ̟οσυνειδήτου 
σου, αγά̟η µου… Αναδύθηκε α̟ό τα έγκατα… 
 
 Ε: (Φωνάζει µε αλλοιωµένη φωνή.) Π α ί ζ ε ι ς  µ ε  τ ο  µ υ α λ ό  
µ ο υ ,  χ α σ ά ̟ η …  
 
 Μ: (Υψώνει τον τόνο της φωνής κι αυτός.) Ε τ ο ί µ α σ α  τ ο υ ς  
α ι ώ ν ε ς  γ ι α  ν α  σ υ ν α ν τ η θ ο ύ µ ε ,  α γ ά ̟ η  µ ο υ …  
 
 (Φωνάζουν και οι δύο, ο ένας ̟άνω στον άλλον.) 
 
 Ε: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΘΗΡ ΚΟΕΝ, ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ; 
 
 Μ: ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ… ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΩ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΜΟΥ… 
 
 Ε: ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι, ΕΝΑ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι… 
 
 Μ: (Πιο ήρεµα.) Είναι η αλήθεια… 
 
 Ε: (Κλαίγοντας.) Ή τ α ν  έ ν α  ̟ α ι χ ν ί δ ι …  

 
Μ: (Με ένταση.) Ε ί ν α ι  η  µ ό ν η  α λ ή θ ε ι α …  
 
Ε: (Κλαίγοντας.) Π ο ι ο ς  ε ί σ α ι ;  

 
 Μ: (Με θριαµβική ένταση.) Ε γ ώ  ε ί µ α ι  ο  Π α τ έ ρ α ς ,  
κ α λ ή  µ ο υ …  
 
 Ε: (Κλαίγοντας.) Αν είσαι ο Μένγκελε, είµαι η Εσθήρ… 
 
 Μ: Ναι, εσύ είσαι… Ε σ ύ  ε ί σ α ι  κ α ι  ε γ ώ  ε ί µ α ι …  
 
 Ε: (Λυγµικά.) Μα δεν µ̟ορεί… Όλο αυτό είναι ένα ̟αιχνίδι… 
 
 Μ: Ξέρεις ̟ολύ καλά ̟ως δεν είναι ̟αιχνίδι… Το ξέρεις και το 
ξέρω… 
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 Ε: (Λυγµικά.) Είµαι τρελή… Είµαστε τρελοί… 
 
 Μ: Μην κρύβεσαι ̟ια… Μέσα σε τούτο το βαγόνι δεν χρειάζεται να 
κρυβόµαστε, εγώ κι εσύ… 
 
 Ε: (Ξέ̟νοα.) Συµφωνήσαµε να ̟αίξουµε ένα ̟αιχνίδι… 
 
 Μ: Μύρισες το στέρνο µου… Άγγιξες τα χέρια µου… 
 
 Ε: Όλο αυτό είναι… 
 
 Μ: (Την κόβει.) Και θυµήθηκες το Youkali… 
 
 Ε: … είναι ανώµαλο… 
 
 Μ: Κι έ̟ειτα ήρθε η µυρωδιά της κανέλας… 
 
 Ε: Σταµάτα… 
 
 Μ: Και τέλος το βλέµµα, το βράδυ ̟ου σου ̟ήρα τη Ρουθ…  
 
 Ε: Είναι ανώµαλο… (Φωνάζει αδύναµα.) Α ν ώ µ α λ ο …  
 
 Μ: (Προσ̟αθεί να σκε̟άσει τη φωνή της.) Τ α  θ υ µ ή θ η κ ε ς  
ό λ α ,  σ ο υ  λ έ ω …  
 
 Ε: (Ξέ̟νοα.) Ανώµαλο… 
 
 Μ: Κι όλα αυτά τα χρόνια ετοιµαζόταν η συνάντησή µας… Μέσα 
στους αιώνες του αίµατος… 
 
 Ε: (Στο εξής µιλάει σε ̟αθητικό τόνο. Σαν να λέει λόγια ̟ου ̟ρέ̟ει 
να ̟ει δίχως να τα νιώθει. Σαν ηττηµένη.) Είσαι ένας φονιάς… 
 
 Μ: (Στο εξής µιλάει µε έντονο οίστρο και ̟αραφορά.) Είµαι αυτός 
̟ου ανέλαβε µια ευθύνη… 
  

Ε: Είσαι ο ̟ιο µεγάλος φονιάς… Ο καταστροφέας κάθε ζωής… 
 
 Μ: Είµαι ο δηµιουργός… Ο Θεός Πατέρας Παντοκράτορας… 
 
 Ε: Είσαι ο θάνατος… Ο ̟ιο µεγάλος θάνατος α̟’ τους θανάτους… 
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Μ: Εγώ έφτιαξα τον 21ο αιώνα… Όλοι οι άνθρω̟οι είναι δικά µου 
δηµιουργήµατα… Η ανθρω̟ότητα µού ανήκει… 
 
 Ε: Σκότωσες τη Ρουθ… Σκότωσες χιλιάδες ανθρώ̟ους… 
 

Μ: Το έκανα για εµάς… Για την αγά̟η µας… 
 
 Ε: ∆εν είναι δυνατόν να δικαιωθεί µια τέτοια αγά̟η… 
 

Μ: Φυσικά και είναι… Ο χρόνος µ̟ορεί να λιώσει στο ̟ύρωµα της 
αγά̟ης… 
 
 Ε: Καµιά δύναµη δεν µ̟ορεί να δικαιώσει ένα φόνο… 
 
 Μ: (Αργά και εµφατικά.) Ο  κ ό σ µ ο ς  µ ̟ ο ρ ε ί  ν α  λ ι ώ σ ε ι  
σ τ ο  ̟ ύ ρ ω µ α  τ η ς  α γ ά ̟ η ς …  
 
 Ε: (Κρύβει το ̟ρόσω̟ό της µέσα στα χέρια της.) Σταµάτα… 
 
 Μ: (Φωνάζοντας µε θριαµβική ̟αραφορά.) Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  
Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ν Α  Λ Ι Ω Σ Ε Ι  Σ Τ Ο  Π Υ Ρ Ω Μ Α  Τ Η Σ  
Α Γ Α Π Η Σ …  
 
 Ε: (Στον ίδιο ̟αθητικό τόνο.) Θα σε σκοτώσω, χασά̟η… Θα σε 
σκοτώσω… 
 
 Μ: (Με την ίδια θριαµβική ̟αραφορά.) Κάν’ το… Το αίµα µου θα 
βάψει το τριαντάφυλλό σου… 
 
 Ε: (Σηκώνει το κο̟ίδι α̟ό το τρα̟εζάκι. Σιγά-σιγά η φωνή της 
γίνεται ̟ιο αργή και ̟ιο στέρεη.) Θα σε σκοτώσω… 
 
 Μ: Είµαι άτρωτος… Είµαι αθάνατος, γιατί υ̟άρχω µες στην 
αγά̟η… 
 
 Ε: Νοµίζεις ̟ως ξέρεις το µέλλον… 
 
 Μ: Εγώ είµαι το µέλλον… Είµαι ανίκητος… 
 
 Ε: Κανείς δεν είναι ανίκητος… Μόνον ο χρόνος… 
 
 Μ: Είµαι αυτός ̟ου βάφει µε το αίµα του τα τριαντάφυλλα… 
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16. 

 
 
 Ε: Κι όµως θα χάσεις… 
 
 Μ: ∆εν γίνεται να χάσω… Κατισχύω µέσα α̟ό την αγά̟η… Την 
αγά̟η ̟ου ελευθερώνει την ανθρω̟ότητα… 
 
 Ε: (Βγάζει τη λάµα α̟ό το κο̟ίδι.) Θα χάσεις… Θα το δεις… 
 
 Μ: Είµαι η αγά̟η… Αν µε σκοτώσεις, θα µε ανθίσεις ακόµη 
̟ερισσότερο… 
 
 Ε: Έχεις ένα αδύνατο σηµείο σε όλο αυτό… 
 
 Μ: Ποιο είναι όλο αυτό; 
 
 Ε: Σε όλον αυτόν τον θάνατο… Έχεις ένα τρωτό σηµείο…  
 
 Μ: ∆εν έχω… Είµαι άτρωτος µέσα στις φλόγες της αγά̟ης… 
 

Ε: Έχεις µια τρυ̟ούλα ̟ου θα σε καταστρέψει… 
 
 Μ: Ποιαν; 
 
 Ε: Εµένα… 
 
 Μ: Εσένα;  
 
 Ε: (Αργά και εµφατικά.) Α ν  ε ί σ α ι  ο  Μ έ ν γ κ ε λ ε ,  ε ί µ α ι  
η  Ε σ θ ή ρ …  
  
 Μ: ∆εν σε καταλαβαίνω… 
 
 Ε: ∆εν θα σε σκοτώσω… (Βάζει το κο̟ίδι στο λαιµό της.) Θα κόψω 
το λαιµό µου… Την καρωτίδα… 
 
 Μ: (Ατάραχος.) ∆εν θα το κάνεις… 
 
 Ε: Θα το κάνω… Και θα το δεις µ̟ροστά σου… 
 
 Μ: (Με ελαφριά ένταση.) ∆εν θα το κάνεις… ∆εν είσαι σε θέση να 
το κάνεις… 



 120 

 
 Ε: Θα χάσεις, Μένγκελε… Θα το κάνω και θα χάσεις… Θα χάσεις 
την αγά̟η σου… 
 
 Μ: ∆εν µ̟ορείς να το κάνεις… 
 
 Ε: (Εµφατικά.) Θ α  χ ά σ ε ι ς  τ α  ̟ ά ν τ α ,  χ α σ ά ̟ η …  
 
 Μ: (Κάνει να σηκωθεί.) ∆εν ξέρεις να το κάνεις… 
 
 Ε: (Ουρλιάζει κρατώντας τη λάµα του κο̟ιδιού στο λαιµό της.) ΑΝ 
ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ, ΘΑ ΣΦΑΧΤΩ… ΘΑ ΣΕ ΡΑΝΤΙΣΕΙ ΤΟ 
ΑΙΜΑ ΜΟΥ… 
 
 Μ: (Κάθεται ̟ίσω τροµοκρατηµένος.) Ησύχασε… Ησύχασε, αγά̟η 
µου… 
 
 Ε: (Ουρλιάζοντας ακόµη ̟ιο δυνατά.) Μ Ε Ι Ν Ε  
Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Σ …  Μ Ε Ι Ν Ε  Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Σ ,  Χ Α Σ Α Π Η …  

 
Μ: (Σηκώνοντας τα χέρια.) Θα µείνω ακίνητος… Μόνο, κατέβασε 

το κο̟ίδι… 
 
Ε: (Ουρλιάζοντας.) ΑΝ ΚΟΥΝΗΘΕΙΣ, ΘΑ ΚΟΨΩ ΤΗΝ 

ΚΑΡΩΤΙ∆Α ΜΟΥ… 
 
Μ: Να το συζητήσουµε…  
 
Ε: (Αργά και εµφατικά.) Ό χ ι ,  δ ε ν  θ α  σ υ ζ η τ ή σ ο υ µ ε …  

Θ α  µ ι λ ή σ ω  ε γ ώ …  
 
Μ: (Χαµηλόφωνα.) Εντάξει… 
 
Ε: (Ουρλιάζοντας.) ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ ΕΓΩ, ∆ΟΛΟΦΟΝΕ… 
 
Μ: Ό,τι ̟εις… 
 
Ε: Σκάσε… Μη µιλάς… 
 
Μ: (Χαµηλόφωνα, σχεδόν ψιθυριστά.) Ό,τι ̟εις… 
 
Ε: Προετοίµασες τα ̟άντα… Έσ̟ειρες θάνατο γύρω ̟αντού… 

Ζύµωσες τον κόσµο σου µε το αίµα των άλλων… Και τώρα θα τα χάσεις 
όλα… Θα µείνεις µόνος σου… Τ’ ακούς, χασά̟η; (Φωνάζει.) Θ Α  



 121 

Μ Ε Ι Ν Ε Ι Σ  Μ Ο Ν Ο Σ  Σ Ο Υ  Μ Ε Σ  Σ Τ Ο Υ Σ  
Α Ι Ω Ν Ε Σ …  

 
Μ: (Με ̟ολύ ήσυχη φωνή. Κοιτάζει χαµηλά.) Θα ήθελα να 

µιλήσω… 
 
Ε: (Ουρλιάζοντας.) ΟΧΙ, ∆ΕΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ… ΤΕΛΕΙΩΣΕ 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕΣ ΕΣΥ… 
 
Μ: (Ξεψυχισµένα, µε χαµηλωµένο βλέµµα.) Μάλιστα… 
 
Ε: Η ιστορία µας µέχρι τώρα ήταν ένας Πατέρας ̟ου ̟ότιζε… 

Τώρα ήρθε η ώρα να ανθίσει το λουλούδι… 
 
Μ: Αγά̟η µου… 
 
Ε: (Τον κόβει. Η φωνή της σαν να έρχεται α̟ό τα έγκατα.) Τ ώ ρ α  

θ α  ζ ή σ ε ι ς  τ ο  ά ν θ ι σ µ α  τ η ς  α γ ά ̟ η ς …  
 
(Η Ε, κρατώντας ̟άντα το κο̟ίδι στο λαιµό της, ̟αίρνει το κινητό 

της και το ̟ετάει µε δύναµη κάτω. Το κινητό συντρίβεται και η λάµ̟α 
σβήνει. Α̟όλυτο σκοτάδι. Πλέον ακούµε µόνο τις φωνές τους.) 

 
Μ: Εσθήρ, αγά̟η µου… 
 
Ε: Μείνε ακίνητος… Αν σε νιώσω κοντά µου, θα σφαχτώ… Ακόµη 

και την ανάσα σου να νιώσω, όλα τέλειωσαν… 
 
Μ: Γιατί έκλεισες τη λάµ̟α; 
 
Ε: Μες στο σκοτάδι θα ολοκληρωθούµε… 
 
Μ: Γιατί; 
 
Ε: Γιατί θα το ζήσεις ακόµη ̟ιο δυνατά… Αυτό δεν γύρευες α̟ό την 

αγά̟η; Κάτι α̟όλυτα δυνατό… 
 
Μ: Σε ̟αρακαλώ… 
 
Ε: Τώρα θα το νιώσεις α̟όλυτα δυνατό… Σαν ψυχή ̟ου ορµά… 

(Με έµφαση.) Ψ α κ ά δ ι  φ ο ι ν ί α ς  δ ρ ό σ ο υ …  
 
Μ: Σε ̟αρακαλώ, ησύχασε… 
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Ε: Έτσι δεν λένε ̟ως ̟ετιέται το αίµα σαν κόβεις την καρωτίδα; 
 
Μ: Σε ̟αρακαλώ, αγά̟η µου… 

 
 Ε: Ο Αισχύλος δεν το γράφει αυτό; 
 
 Μ: Σε ̟αρακαλώ… 
 
 Ε: (Ουρλιάζοντας.) Ο  Α Ι Σ Χ Υ Λ Ο Σ  ∆ Ε Ν  Τ Ο  
Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Α Υ Τ Ο ,  Χ Α Σ Α Π Η ;  

 
Μ: Ναι, ο Αισχύλος το γράφει… 
 
Ε: Τώρα θα δεις άµα το γράφει σωστά… Άµα δροσίζει στ’ 

αλήθεια… 
 
Μ: Ησύχασε, αγά̟η µου… Ησύχασε και σκέψου εµάς… Αυτό ̟ου 

ζούµε… 
 
Ε: Αυτό ̟ου ζούµε είναι ένα σφάλµα της Ιστορίας… 
 
Μ: ∆εν υ̟άρχει Ιστορία… Υ̟άρχει αυτό το κου̟έ… 
 
Ε: Σκέψου µονάχα τι θα γινόταν αν δεν είχαµε συναντηθεί ̟οτέ… 

Τι θα είχε γίνει τότε; 
 
Μ: ∆εν ωφελεί… 
 
Ε: Αν δεν µε είχε σ̟ρώξει η µητέρα ̟ρος τα σένα εκείνο το 

̟ρωινό… 
 
Μ: ∆εν υ̟ήρξε κανένα ̟ρωινό… 
 
Ε: Κανονικά θα ήµασταν κι οι δυο νεκροί α̟ό χρόνια… Εσύ θα 

είχες ̟εθάνει στη Βραζιλία το 1979… Θα είχες ̟άθει έµφραγµα ενώ 
κολυµ̟ούσες…  

 
Μ: ∆εν ωφελεί να το σκέφτεσαι… 
 
Ε: Και εγώ θα είχα ̟εθάνει στο Άουσβιτς α̟ό τον Ιούλιο του 1943, 

µαζί µε την αδελφή µου, τη Ρουθ… 
 

Μ: ∆εν έχεις το δικαίωµα να το κάνεις αυτό… 
 



 123 

 Ε: Είναι αργά να µιλάς για δικαιώµατα εσύ… 
 
 Μ: ∆εν έχεις… 
 
 Ε: (Τον κόβει.) Γύρεψες το Youkali… Τώρα θα ζήσεις το αληθινό 
Youkali… 
 
 Μ: ∆εν µ̟ορεί να είναι έτσι…  
 
 Ε: Είναι ο τό̟ος ό̟ου εκ̟ληρώνονται οι αρχαίοι όρκοι… 
 
 Μ: Όχι, δεν µ̟ορεί να είναι έτσι… 
 
 Ε: Τώρα θα δεις την αγά̟η… Θα τιναχτεί ̟άνω στο ̟ρόσω̟ό σου 
σαν ̟ρωινή δροσιά… 
 
 Μ: (Με σ̟ασµένη φωνή.) ∆εν µ̟ορεί… 
 

Ε: (Τον κόβει – εµφατικά.) Θ α  ε ί ν α ι  η  ̟ ρ ω ι ν ή  ̟ ά χ ν η  
τ η ς  α γ ά ̟ η ς .  
 
 Μ: (Με αλλαγµένη, φαινοµενικά ψύχραιµη φωνή.) Εντάξει, το 
̟αραδέχοµαι… Έφερες το ̟αιχνίδι στο όριό του… 
 
 Ε: ∆εν υ̟άρχει κανένα ̟αιχνίδι… 
 
 Μ: Με νίκησες… 
 
 Ε: Πόσο σαχλό είναι να το κάνεις αυτό… 
 
 Μ: Κέρδισες το ̟αιχνίδι κατά κράτος… 
 
 Ε: (Φωνάζει.) ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι, 
ΧΑΣΑΠΗ… 
 
 Μ: (Φωνάζει κι αυτός.) ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Η 
ΕΣΘΗΡ… ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΕΝΓΚΕΛΕ… 
∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ή ΑΙΩΝΙΑ 
ΝΕΟΤΗΤΑ… (Φωνάζει ακόµη δυνατότερα.) ∆ Ε Ν  Ε Ι Ν Α Ι  
∆ Υ Ν Α Τ Ο Ν ,  Σ Ο Υ  Λ Ε Ω …  
 
 Ε: Φυσικά και είναι… Ο χρόνος µ̟ορεί να λιώσει στο ̟ύρωµα της 
αγά̟ης… 
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 Μ: Έ̟αιζα το ̟αιχνίδι… Αυτό µόνον… 
 
 Ε: (Αργά και εµφατικά.) Ο  κ ό σ µ ο ς  µ ̟ ο ρ ε ί  ν α  λ ι ώ σ ε ι  
σ τ ο  ̟ ύ ρ ω µ α  τ η ς  α γ ά ̟ η ς …  
 
 Μ: (Φωνάζει.) ΕΠΑΙΖΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι, ΣΟΥ ΛΕΩ… 
 
 Ε: (Φωνάζει κι αυτή.) Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ν Α  
Λ Ι Ω Σ Ε Ι  Σ Τ Ο  Π Υ Ρ Ω Μ Α  Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ …  
 
 Μ: Παίξαµε ένα ̟αιχνίδι… Είµαστε δυο άγνωστοι µέσα σε ένα 
κου̟έ… 
 
 Ε: Τόσο ̟ιο εύκολο για σένα… Ταξίδευες µε µια άγνωστη ̟ου 
αυτοκτόνησε… 
 
 Μ: (Φωνάζει έξαλλος.) Ο Χ Ι …  
   
 Ε: Με µια τρελή ̟ου έκοψε το λαιµό της µε το κο̟ίδι του 
χαρτοφύλακα… 
 
 Μ: Είσαι η Τζουλιέτ Σνόου… τον ̟ατέρα σου τον λεν Γουίλιαµ και 
τη µητέρα σου Μαίρη… 
 
 Ε: Θυµήσου εκείνο το δωµάτιο µε το γραµµόφωνο… 
 
 Μ: (Με τσακισµένη φωνή.) Μην το κάνεις αυτό… 
 
 Ε: Το τσάι µε την κανέλα κάθε βράδυ… 
 
 Μ: (Ουρλιάζει σ̟αράζοντας.) Μ Η Ν  Τ Ο  Κ Α Ν Ε Ι Σ  
Α Υ Τ Ο …  Η Μ Α Σ Τ Α Ν  ∆ Υ Ο  Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Ι  Π Ο Υ  
Π Α Ι Ξ Α Μ Ε  Ε Ν Α  Π Α Ι Χ Ν Ι ∆ Ι …  
 
 Ε: Τώρα θα το κάνω… Μια κίνηση του κο̟ιδιού είναι… 
 
 Μ: (Κλαίγοντας.) Σε ̟αρακαλώ, σε ̟αρακαλώ, αγά̟η µου… Μην 
το κάνεις… 
 
 Ε: Θα το κάνω… Όσο κι αν ̟αρακαλάς, θα σε ραντίσει η δροσιά 
της αγά̟ης… 
 
 Μ: Σου υ̟όσχοµαι ̟ως θα κάνω ό,τι µου ̟εις… 
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 Ε: Είναι αργά ̟ια, Πατέρα… Ήρθε η ώρα να ̟ληρώσουµε για όλην 
την Ιστορία… 
 
 Μ: (Παρακλητικά.) Θα εξαφανιστώ α̟ό τη ζωή σου και δεν θα 
ξαναφανώ ̟οτέ… Θα βγω α̟ό το κου̟έ και θα είµαι ένα κακό όνειρο… 
 
 Ε: Να το θυµάσαι… Ψακάδι φοινίας δρόσου… 
 
 Μ: (Με λυγµό.) Θα κάνω ό,τι µου ̟εις… Θα γίνει ό,τι µου ̟εις… 
 
 Ε: (Με σταθερή φωνή. Α̟όκοσµα σταθερή.) Α ν  ε ί σ α ι ,  
ε ί µ α ι …  
 

(Μέσα στο σκοτάδι, η Ε σω̟αίνει. ∆εν θα ξανακουστεί. Μ̟ορεί να 
έχει κόψει ήδη την καρωτίδα της και να είναι νεκρή. Μ̟ορεί να έχει 
καθίσει στη θέση της και να ̟εριµένει. 

 
Πλέον µιλάει µόνον ο Μ.)  
 
Μ: Θα γίνει ό,τι θέλεις, αγά̟η µου… Ό,τι θέλεις, ό,τι 

α̟οφασίσεις… Μονάχα, άφησε το κο̟ίδι… Μην τα καταστρέψεις όλα… 
 
(Ανασαίνει βαριά.) 
 
Το ξέρω ̟ως δεν το έχεις κάνει… ∆εν µ̟ορεί να το έχεις κάνει… 

Ξέρω ̟ως είσαι στην καρέκλα σου και ̟εριµένεις… 
 
Στ’ αλήθεια, µοιάζει µε ̟αραβολή όλο αυτό… Σαν τις ̟αραβολές 

της Βίβλου… Κά̟οιος κη̟ουρός ̟ότιζε το λουλούδι του… Κι ε̟ειδή το 
αγά̟ησε ̟ολύ, το ̟ότιζε ̟ολύ… Κι έ̟ειτα…  

 
(Παίρνει ανάσα.) 
 
Κι έ̟ειτα το λουλούδι άνθισε… Ήταν ο ωραιότερος ανθός του 

κόσµου και των αιώνων…  
 
(Σω̟αίνει για λίγο. Σαν να στέγνωσε το στόµα του.) 
 
Ξέρω ̟ως µε ακούς… ∆εν µ̟ορεί να µην µε ακούς… ∆εν έχω 

νιώσει αίµα στο ̟ρόσω̟ό µου… ∆εν µ̟ορεί να το έχεις κάνει… ∆εν 
̟ροβλέ̟εται να το έχεις κάνει… 
 
 (Ξεροβήχει.) 
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Εγώ θα µείνω καρφωµένος στην καρέκλα µου… ∆εν θα κουνηθώ… 
Εσύ θα α̟οφασίσεις ό,τι θέλεις… 

 
(Ένας λυγµός στη φωνή του.) 
 
Μ̟ορείς να µε σκοτώσεις… Θα ήταν δίκαιο να µε σκοτώσεις… Και 

̟ολύ ανθρώ̟ινο… Και λυτρωτικό… Α̟λώνεις το κο̟ίδι και α̟οδίδεις 
δικαιοσύνη… Ο Γιόζεφ Μένγκελε θα είναι νεκρός… Ο ̟ιο διεστραµµένος 
δολοφόνος της Ιστορίας, ο Άγγελος του Θανάτου, θα είναι νεκρός… 

 
(Πολύ διστακτικά.) 
 
Ή ̟άλι µ̟ορείς… Μ̟ορείς να αφήσεις το κο̟ίδι… Να αφήσεις το 

κο̟ίδι και να ζήσουµε… Να ζήσουµε αυτό για το ο̟οίο έχουµε ̟λαστεί… 
Να ζήσουµε τη ζωή… 

 
(Ο λυγµός ̟νίγει τα λόγια του.) 
 
Να ζήσουµε µαζί, αγά̟η µου… Να ταξιδεύουµε µε το τρένο στις 

̟εδιάδες… Οι άνθρω̟οι είναι φτιαγµένοι για να ταξιδεύουν… Ακόµη κι αν 
ταξιδεύουν µε ένα κλειστό τρένο… Πηγαίνουν κά̟ου… 

 
(Ξεροβήχει και ̟άλι.) 

 
Υ̟άρχει και µια τρίτη εκδοχή… Μ̟ορείς να καθίσεις α̟λώς στη 

θέση σου και να κοιµηθείς… Κά̟οτε το βραχυκύκλωµα θα φτιαχτεί… 
Κά̟οτε θα ξηµερώσει, τέλος ̟άντων… Θα ανοίξεις τα µάτια… Εγώ 
ακόµη θα κοιµάµαι... Ένας άγνωστος συνταξιδιώτης στη θέση του… Ο 
Γιόζεφ Μένγκελε θα έχει σβήσει… Τότε θα ̟εις ̟ως α̟λώς ήταν ένα 
όνειρο… Ένα ακόµη ̟αράξενο όνειρο… Οι άνθρω̟οι βλέ̟ουµε 
̟αράξενα όνειρα… Μας βοηθάνε να ε̟ιβιώνουµε… 
 

(Παίρνει βαθιά ανάσα.) 
 

Τώρα µ̟ορούµε να σιω̟ήσουµε… Έχουµε ̟ει όσα είχαµε να 
̟ούµε… Τα λόγια µας στέρεψαν… Είναι άχρηστα ̟ια… Τώρα έχουµε 
µονάχα τις τρεις εκδοχές… 
 

(Βήχει ε̟αναλη̟τικά.) 
 
Τις τρεις δικές µας εκδοχές… 
 
(Προσ̟αθεί να καθαρίσει το λαιµό του.) 
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Θα ήθελα να µου ̟εις µια λέξη… Έστω να ακούσω την ανάσα σου… 
Κάτι ̟ου θα µου δείξει ̟ως είσαι εδώ… Μαζί µου… Αλλά ξέρω ̟ως δεν 
το έκανες… ∆εν µ̟ορεί να χαλάσεις τόσην αγά̟η… Α̟λώς θέλεις να 
σιω̟ήσεις… Και το σέβοµαι… Η αγά̟η είναι η α̟οστολή µας… Θέλω να 
το σκεφτείς αυτό: η αγά̟η είναι η α̟οστολή µας… 

 
(Ανασαίνει.) 
 
Κάθοµαι στη θέση µου… Και σε ̟εριµένω… Εσύ θα ε̟ιλέξεις… Το 

τρένο τρέχει µέσα στη νύχτα, αγά̟η µου… Αυτό κάνουν τα τρένα… 
Πηγαίνουν κά̟ου… Κι εγώ σιω̟ώ… Βουλιάζω στην καρέκλα µου και 
σβήνω… Σε ̟εριµένω… Είµαι βέβαιος ̟ως µε ακούς… Πιστεύω σε 
σένα… Μόνο σε σένα… 

 
(Τα τελευταία λόγια του λέγονται µε ̟ερίεργη καθαρότητα. Σαν να 

είναι α̟ό κρύσταλλο.) 
 
Α ν  ε ί σ α ι ,  ε ί µ α ι …  

 
(Εδώ σταµατάει να µιλάει ο Μ. Τα λόγια έχουν τελειώσει.  
 
Κά̟οτε α̟ό τα µεγάφωνα ακούγεται η µελωδία α̟ό το Youkali του 

Κουρτ Βάιλ. Κανείς δεν ξέρει –και κανείς δεν θα µάθει– αν η Ε 
αυτοκτόνησε µε το κο̟ίδι ή αν άνοιξε την ̟όρτα του κου̟έ για να βγει. Ή 
αν έµεινε εκεί, στη θέση της, ̟ροκειµένου να συνεχίσει µε τον Μ. 

 
Το έργο τέλειωσε. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Κι ό,τι α̟οµένει, θα 

γίνει.) 
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