« Ο Σ Α ∆ Ε Ν Ε Ι Π Α Μ Ε Π Ο Τ Ε»
(Μονόπρακτο)

«Ο Σ Α ∆ Ε Ν Ε Ι Π Α Μ Ε Π Ο Τ Ε »

(Σαλόνι διαµερίσµατος µε θέα την Ακρόπολη. Είναι βράδυ και τα φώτα του Παρθενώνα
αχνοφαίνονται µέσα από τα µεγάλα παράθυρα. Ο φωτισµός του δωµατίου είναι χαµηλός
αλλά αρκετός για να διακρίνονται καθαρά οι δύο φιγούρες. Ο Ορέστης, ένας γοητευτικός
σαραντάρης, µετρίου αναστήµατος, µε καστανά µαλλιά και µεγάλα µπλε µάτια. Η όψη του
µελαγχολική και κάπως ενοχική. Στέκεται ακριβώς απέναντι από την Μυρτώ, η οποία είναι
καθισµένη στον µοναδικό καναπέ του σαλονιού. Γύρω στα τριαντα πέντε, λεπτεπίλεπτη και
κοµψή, µε µακριά µαύρα µαλλιά.)

ΟΡΕΣΤΗΣ: Πώς είσαι;
ΜΥΡΤΩ: (κοιτάζοντας κάτω) Θα µπορούσα και καλύτερα. Εσύ;
(σιωπή) Για την ακρίβεια ήµουν πολύ καλύτερα πριν εµφανιστείς ξαφνικά εδώ µέσα.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πολύ κολακευτικό καλωσόρισµα, όµως δεν ήρθα για να µαλώσουµε. Ήρθα γιατί
ήθελα.. έπρεπε να σε δω.
ΜΥΡΤΩ: Έπρεπε, δεν ήθελες. Αν ήθελες θα το είχες κάνει εδώ και καιρό.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αυτή η δουλειά µε έχει πεθάνει, σχεδόν δεν προλαβαίνω να αναλαµβάνω
υποθέσεις και να τρέχω σε δίκες. Αλλά όπως έλεγες κι εσύ οι δικηγόροι είµαστε ψεύτες µε
πτυχίο. Ίσως και να χες δίκιο τελικά... Το πρόβληµα µε τα ψέµατα είναι ότι µερικές φορές
αποδεικνύονται σωτήρια, ιαµατικά, ειδικά όταν η αλήθεια πονάει.
ΜΥΡΤΩ: Απ’ότι βλέπω οι απόψεις σου σε ορισµένα θέµατα παραµένουν σταθερές. Και για
πες µου, πόσο κόσµο έχεις ‘σώσει’ µε τα ψέµατά σου; Φαντάζοµαι είσαι γνωστός στο
∆ικηγορικό Σύλλογο για τα περίφηµα ‘σωτήρια’ ψέµατά σου, σωστά ;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Το παρατραβάς.
ΜΥΡΤΩ: Εσύ ξεκίνησες αυτή την κουβέντα.
ΟΡΕΣΤΗΣ: (την πιάνει από τους ώµους) Λοιπόν, ήρθα εδώ επειδή είχα ανάγκη να σε δω. Να
δω αν είσαι καλά, αν ξέχασες, αν θυµάσαι...Ή µάλλον αν συνεχίζεις να θυµάσαι.
ΜΥΡΤΩ: Ξέρεις πολύ καλά τη σχέση µου µε τον χρόνο.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σαφώς, παρελθόν και παρόν είναι ένα και το αυτό. Πάντα ήταν για σενα. Άραγε
αν ζούσες µόνο για το παρόν, για τη στιγµή, θα είχαµε φτάσει ως εδώ;
ΜΥΡΤΩ: ∆εν σε καταλαβαίνω. (σιωπή) Η Άννα πώς είναι; Πάει σχεδόν ένας χρόνος κι
ακόµη να την γνωρίσω.
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν υπάρχει λόγος.

ΜΥΡΤΩ: Εδώ είναι το σηµείο που αρνείσαι κάθε σχέση µαζί της και λες πως µε σκέφτεσαι
ακόµα.. (γελάει) Τι σου λέω τώρα ε; Περσινά ξινά σταφύλια.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Η σχέση µου µε την Άννα είναι ήρεµη. ∆εν υπάρχουν τσακωµοί, ζήλειες,
ανασφάλειες κι όλα αυτά που βασανίζουν τα ερωτευµένα ζευγάρια.
ΜΥΡΤΩ: Συµβατική;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ήσυχη.
ΜΥΡΤΩ: Όχι αληθινή όµως..
ΟΡΕΣΤΗΣ: Περνάω καλά, είµαι καλά. Μου αρκεί.
ΜΥΡΤΩ: ∆εν σου αρκεί. Ποτέ δεν σου αρκούσε αυτή η ηρεµία.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Τώρα πια ναι.
(σιωπή)
ΜΥΡΤΩ: (σηκώνεται και φτιάχνει βιαστικά την τσάντα της πάνω στο τραπέζι) Κι εγώ έχω
πολλές φωτογραφίσεις τώρα τελευταία. Σε λίγο πρέπει να φύγω, µε περιµένουν για µία
φωτογράφιση στην Πλάκα, γι’ αυτό θα σε παρακαλέσω να φύγεις.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όπως θες, απλά νόµιζω πως κάποια στιγµή πρέπει να µιλήσουµε. (την πιάνει
απ’το χέρι) Μυρτώ, έχω δικαίωµα να µάθω τι συµβαίνει. Τι σού συµβαίνει.
ΜΥΡΤΩ: Τα δικαιώµατά σου καλύτερα να τα θυµάσαι στα δικαστήρια, όχι εδώ. Εδώ δεν
χωράς πια. Ούτε εσύ, ούτε αυτά.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Είναι τροµερό πόσο µπορεί ν’ αλλάξει κάποιος µέσα σε τόσο µικρό διάστηµα.
ΜΥΡΤΩ: Ναι... Μία µέρα αρκεί για να συνειδητοποιήσεις πόσο αλλιώς είναι η ζωή σου από
αυτό που πραγµατικά ήθελες.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Οι φίλοι µου είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Η δουλειά,το άγχος, ο φόβος
κάνουν τη µέρα τους πιο σύντοµη, σίγουρα όχι πιο ευτυχισµένη.
ΜΥΡΤΩ: Εσύ είσαι...; Ευτυχισµένος;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ευτυχισµένος,ναι.. Στιγµές... Οι περισσότερες σύντοµες, εφήµερες.
ΜΥΡΤΩ: Εµένα µε κούρασε το εφήµερο. Θέλω να επενδύσω σε κάποια σχέση.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Από ανασφάλεια;
ΜΥΡΤΩ: Πες το κι έτσι. Εγώ θα λεγα από ανάγκη...ν’αγαπήσω και ν’αγαπηθώ.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Τα είχες.

ΜΥΡΤΩ: Όχι όπως ήθελα. Όπως ήθελαν οι άλλοι. Έρχεται κάποια στιγµή, όµως, που θες να
ζεις για να βιώνεις, χωρίς λογική.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Περίεργο, εσύ είχες πάντα πολύ καλή σχέση µε τη λογική. Ήταν µόνιµος
σύντροφός σου.
ΜΥΡΤΩ: Είναι φορές, όµως, που όλα µοιάζουν ανώφελα χωρίς συναίσθηµα και φαντασία.
Ίσως αυτό θα έπρεπε να προσθέσω στη ζωή µου, φαντασία!
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αλήθεια, πώς κατάφερες να τα ξεχάσεις όλα; Ή τουλάχιστον, πώς κατάφερνεις
να δείχνεις τόσο καλά πως τα έχεις ξεχάσει;
ΜΥΡΤΩ: ∆εν ξέχασα, απλά προσπέρασα. Για το καλό όλων, και κυρίως του παιδιού.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μάλιστα. Ώστε επιµένεις ακόµα. (δείχνει µε το χέρι προς τα µέσα δωµάτια) Εκεί
µέσα υπάρχουν ακόµη τα παιχνίδια και οι κούνιες;
( Η Μυρτώ δεν απαντάει. Ο Ορέστης πάει και κοιτάει κάτι στο δωµάτιο)
Πότε θα τα βγάλεις όλα αυτά από κει µέσα;
ΜΥΡΤΩ: Μόλις µεγαλώσει η µικρή. Ξέρεις ένα παιδί εκτός από ευθύνη σηµαίνει και
φροντίδα. Συναισθηµατική, υλική, κάθε είδους... Μερικές φορές την κοιτάω και βλέπω στο
µάτια της ένα παράπονο, µία συνεχή αγωνία να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό της. Ίσως και να
είµαι υπερβολική, όµως κάθε φορά που τελειώνουµε ένα παιχνίδι, παρατηρώ τον φόβο στο
βλέµµα της. Τον φόβο για το µετά... Μετά που η χαρά του καινούργιου έχει εξαφανιστεί.
Άραγε πόσο µοιάζει η συµπεριφορά των µεγάλων µε αυτή των παιδιών; Είµαστε εµείς που
φερόµαστε τόσο ανώριµα και παιδιάστικα ή εκείνα που βιώνουν πρόωρα τις αγωνίες µας;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σταµάτα να βασανίζεις το µυαλό σου, σε παρακαλώ.
ΜΥΡΤΩ: Βασανίζοµαι για κάτι που αγαπάω, νοιάζοµαι. Κι αυτό δεν µπορεί να αλλάξει. Εσύ
µπορεί όχι, εγώ όµως προσπαθώ να της παρέχω τα πάντα. Αυτά που χρειάζεται, αλλά κι
εκείνα που θεωρώ εγώ πως της είναι απαραίτητα. Αυτά που θέλει, αλλά κι όλα όσα εγώ στην
ηλικία της δεν µπορούσα να αποκτήσω.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Είσαι άδικη. Οι γονείς σου σού παρείχαν τα πάντα και σού στάθηκαν σαν
πραγµατικοί γονείς. Ίσως και καλύτερα.
ΜΥΡΤΩ: Φυσικά, µού παρείχαν τα πάντα, εκτός από συναισθήµατα. Κι αυτό πονάει. Είµαι
35 χρονών κι ακόµη δεν ξέρω καλά καλά τι σηµαίνει να σε φροντίζουν χωρίς να περιµένουν
κάποιο αντάλλαγµα, να σ’αγαπάνε όχι γι’αυτό που θα θελαν να γίνεις, αλλά γι’αυτό που
πραγµατικά είσαι.. Μερικές φορές νιώθω µισή, ηµιτελής. Άλλες πάλι η µικρή µπορεί και
γεµίζει το κενό.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Προσπάθησα, ξέρεις. ∆εν µού ήταν εύκολο. Ποτέ δεν θα είναι όταν σε βλέπω.
Πιστεύω όµως πως κάποια στιγµή αυτό πρέπει να σταµατήσει. Μυρτώ πρέπει κάποια στιγµή
όχι µόνο να προσπεράσεις, αλλά να ξεχάσεις κιόλας. Αυτά τα δύο χρόνια ήταν για µένα µία

προσπάθεια να µάθω να ζω χωρίς εσένα, αλλά το µόνο που κατάφερα ήταν να ζω για σενα.
Οι δυο µας µπορούµε να τα καταφέρουµε.
ΜΥΡΤΩ: Τρεις θες να πεις.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όχι, οι δυο µας Μυρτώ, οι δυό µας. Εγώ κι εσύ. Χωρίς την µικρή, προσπάθησε
να καταλάβεις.
ΜΥΡΤΩ: Τι είναι αυτά που λες, φύγε σε παρακαλώ από δω.
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν περίµενα να το ξεπεράσεις µέσα σε δύο µήνες, αλλά δύο χρόνια δεν νοµίζεις
πως είναι αρκετά;
ΜΥΡΤΩ: Αρκετά για τι;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Για να σταµατήσεις να πονάς και να βασανίζεις τον εαυτό σου. Θυµάσαι που
µού είχες πει κάποτε πως τα πάντα µπορούν να συµβούν αρκεί να υπάρχει αγάπη; Πέρασα
ατέλειωτες νύχτες στο κρεβάτι σκεφτόµενος πώς µπορεί αυτό να γίνει πραγµατικότητα στην
περίπτωση µας.
ΜΥΡΤΩ: Και πού κατέληξες;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Στο ότι δεν ξέρω αν µπορεί να πραγµατοιηθεί γιατί δεν ξέρω αν το πίστεψες ποτέ
πραγµατικά.
ΜΥΡΤΩ: Το πίστευα, όσο ήµουν παιδί... Τώρα όµως ξέρω πως το να καλύπτεις την κάθε σου
ανασφάλεια µε την λέξη «αγάπη» και να βασίζεις το αύριο σε κάτι αβέβαιο δεν είναι και δεν
θα είναι ποτέ Ευτυχία. Για κανέναν.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πιστεύεις πως αξίζει;
ΜΥΡΤΩ: Σηµασία δεν έχει αν αξίζει, σηµασία έχει κατά πόσο θέλουµε να αποδείξουµε σε
εµας ότι τελικά άξιζε. Εγώ όµως έχω κουραστεί να προσπαθώ. Συνέχεια προσπαθώ να
αποδείξω κάτι είτε σε µενα είτε στους άλλους. Και το χειρότερο δεν είναι όταν δεν τα
καταφέρνεις µε τους άλλους, αλλά µε τον εαυτό σου.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μια χαρά τα καταφέρναµε,µαζί... Όταν σε έχασα όλα άλλαξαν και οι αλλαγές
δεν µου πάνε, δεν τις αντέχω. Ο µόνος λόγος που έφυγα ήταν γιατί είχες ανάγκη να µείνεις
µόνη σου, όπως µού είχες πει. Έρχοµαι, όµως, εδώ και βλέπω ότι τελικά όλο αυτό δεν έκανε
σε κανέναν µας καλό. Θυµάσαι εκείνη τη µέρα;
ΜΥΡΤΩ: Ποια;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Στο νοσοκοµείο. Ήµουν τόσο ευτυχισµένος και µόνο στην ιδέα πως θα
γινόµασταν τρεις.
ΜΥΡΤΩ: Ο αριθµός µετράει για σενα;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όχι, η οικογένεια.

ΜΥΡΤΩ: Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα το αληθινό νόηµα αυτής της λέξης. Ίσως να µη µού άξιζε
να την νιώσω.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πότε θα σταµατήσεις να είσαι τόσο απαισιόδοξη;
ΜΥΡΤΩ: Ειλικρινής, όχι απαισιόδοξη. Μάλλον θα απορείς πώς γίνεται µία κοπέλα σαν
εµένα, που πάντα τα είχε όλα, µόρφωση, φίλους, ένα καλό όνοµα, να είναι τόσο µόνη. Μα
φυσικά, ξέρεις πως οι θετοί µου γονείς φρόντισαν να µη µού λείψει τίποτα. Πιάνο, µπαλέτο,
ξένες γλώσσες. ∆εν ωφελεί όµως τίποτα απ’όλα αυτά, ξέρεις γιατί;
ΟΡΕΣΤΗΣ: Τα ξέρω όλα αυτά, δεν χρειάζεται να µπαίνεις σ’αυτή την διαδικασία.
ΜΥΡΤΩ: Γιατί χωρίς αγάπη, µάλλον όχι... Κατανόηση, αυτή είναι η πιο σωστή λέξη. Χωρίς
κατανόηση και αποδοχή, οι ανασφάλειες σε στοιχειώνουν ολοένα και περισσότερο. Είναι
περίεργο πώς µία ανασφάλειά σου, που σε άλλους µπορεί να φαίνεται χαζή, εσένα σε κάνει
να νιώθεις τόσο λίγος.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Όλα ήταν στο µυαλό σου γλυκιά µου...Πάνε πέρασαν αυτά. Όσο τα σκέφτεσαι
τόσο µεγεθύνονται µέσα στο µυαλό σου. Είµαι εγώ τώρα εδώ.
ΜΥΡΤΩ: Λάθος, καλέ µου. Σε αντίθεση µε την αγαπηµένη σου ηρωίδα του Ουίλιαµς, εγώ
ποτέ «δεν βασιζόµουν στην καλοσύνη των ξένων».
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν ήξερα πως είµαι ξένος για σενα.
ΜΥΡΤΩ: Όποιος δεν µπορεί να καταλάβει τον δικό µου κόσµο είναι. Ξέρεις, εγώ, όπως και
η Μπλανς, είµαστε ένας συνδυασµός ακατέργαστου ονείρου και θραυσµάτων της
πραγµατικότητας... Ξέρεις όµως κάτι; Είµαστε Γενναίες. Τουλάχιστον εµείς δε φοβόµαστε
να αντιµετωπίσουµε το παρελθόν µας.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Σηµασία έχει να ξέρεις να αντιµετωπίζεις το παρόν, Μυρτώ. Αυτό µονάχα. Το
παρελθόν απλά σού δίνει µαθήµατα για το πώς να το κάνεις αυτό µε τον καλύτερο τρόπο.
ΜΥΡΤΩ: Τέλος πάντων, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ελάχιστοι µπορούν να
καταλάβουν ακριβώς πώς σκέφτοµαι, και ακόµη λιγότεροι πώς αισθάνοµαι.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Είναι τέχνη να µπορείς να κοιτάς τον άλλον στα µάτια και να βλέπεις να
καθρεφτίζονται µέσα σ’αυτά όλα όσα δεν τόλµησε ποτέ να σου πει...
ΜΥΡΤΩ: Αυτό ακριβώς. Χαίροµαι που συνεννοούµαστε. Αν και πάει πολύς καιρός...
ΟΡΕΣΤΗΣ: Από τότε που συνεννοηθήκαµε τελευταία φορά;
ΜΥΡΤΩ: Όχι, από τότε που µπήκε κάποιος στον κόπο να µε καταλάβει στ’αλήθεια. Ο µόνος
δικός µου άνθρωπος τώρα πια είναι η µικρή. Και ο µόνος αληθινός, µε την έννοια που
έχουµε ξεχάσει... Είναι τόσο αθώα για να σε βλάψει, και τόσο ευάλωτη για να σε πληγώσει.
Σε χρειάζεται και µε τον τρόπο της µε κάνει να την χρειάζοµαι κι εγώ.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Αυτό το ονοµάζεις εσύ ισορροπία;

ΜΥΡΤΩ: Μα δεν ζήτησα ποτέ την απόλυτη ισορροπία, ούτε ευτυχία. Θα ήταν εγωιστικό.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Και παράλογο.
ΜΥΡΤΩ: Ίσως.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Ζεις µε αυτό όµως, και το δέχεσαι σαν φυσιολογικό.
ΜΥΡΤΩ: Το φυσιολογικό και το κανονικό δεν υφίσταται και το ξέρεις καλά. ∆υο λέξεις
είναι που τις ορίσαµε για να καλύπτουµε τη δική µας ανικανότητα.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γι’αυτό είµαι εδώ, γιατί πρέπει να προσπαθήσεις να καταλάβεις... Εκείνη τη
µέρα, στο νοσοκοµείο δεν πόνεσες µόνο εσύ. Ήθελα όσο τίποτα άλλο ένα παιδί, και αυτό το
ξαφνικό νέο... (σιωπή) Μερικές φορές η αλήθεια πονάει πιο πολύ όταν την ακούς, παρά όταν
την ξέρεις.
ΜΥΡΤΩ: ∆εν έχω όρεξη για κουβέντα. Φύγε.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Εγώ θα φύγω, όπως και την άλλη φορά. Μόνο που τώρα ξέρω πως δεν θέλεις να
είσαι και δεν θα είσαι πια µόνη σου.
ΜΥΡΤΩ: Χαίροµαι που το κατάλαβες.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Είδα την µητέρα σου τις προάλλες. Μού είπε πως µιλάτε σπάνια στο τηλέφωνο
και πως...κάθε φορά που σε παίρνει την κλείνεις για να παίξετε µε τη µικρή. Είναι αλήθεια;
ΜΥΡΤΩ: Ναι.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Γιατί; Πιστεύεις πως είναι δίκαιο;
ΜΥΡΤΩ: ∆ε σκέφτοµαι έτσι, λυπάµαι. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις τη θέση µου, οπότε ας το
αφήσουµε καλύτερα.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Έκανε ό,τι µπορούσε για να σε µεγαλώσει σαν πραγµατική µητέρα. ∆εν αξίζει
τέτοια συµπεριφορά.
ΜΥΡΤΩ: ∆εν ξέρω τι προσπαθούσε να καταφέρει, πάντως ένα πράγµα είναι σίγουρο, πως µε
έκανε να νιώθω τόσο ξένη απέναντί της που η λέξη «µαµά» µού ακούγεται γελοία όταν την
προφέρω. Τη φοβάµαι αυτή τη λέξη. Σε άλλους προκαλεί χαρά, ασφάλεια, ηρεµία... Εµένα
πάλι µε γεµίζει φόβο, άγχος και τρελή ανασφάλεια. Ποτέ δεν κατάφερα να είµαι το παιδί που
θα ήθελε να αποκτήσει. Κάτι είναι κι αυτό, τουλάχιστον είναι αµοιβαία τα αισθήµατα.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Πιστεύεις πως µε αυτή σου τη στάση θα ξεφύγεις;
ΜΥΡΤΩ: ∆ε θέλω να ξεφύγω, να ξεχάσω θέλω και να µπορέσω να αφοσιωθώ στη µικρή για
να γίνω ό,τι δε µπόρεσε εκείνη να γίνει για µενα: µία αληθινή µάνα.
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν τα ήξερα όλα αυτά πριν. Μάλλον τα φανταζόµουν από την όλη
συµπεριφορά σου, αλλά ποτέ...

ΜΥΡΤΩ: Τι, ποτέ δε φαντάστηκες ότι η ανάγκη µου για το παιδί έκρυβε τόσα απωθηµένα,
τόσα κενά, τόσες ανασφάλειες; Πρόσεχα γιατί κανείς δεν ήθελα να ξέρει τι κουβαλάω
πραγµατικά µέσα µου. Είχα διαλέξει το ψεύτικο γιατί ήταν πιο βολικό, για όλους. Θα σε
έχανα, αν µάθαινες. Κι αν µάθαινες δε θα ήξερα πώς να το χειριστώ. ∆εν υπάρχει κάτι που να
φοβάµαι πιο πολύ από την απώλεια. Είναι αφόρητος πόνος να χάνεις κάποιον. Και η αγάπη
είναι αφόρητος πόνος. Στην αγάπη όµως δεν χάνεις ποτέ.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Έχω µάθει πια πως αν ήµασταν πιο αληθινοί ο ένας απέναντι στον άλλον θα
ήµασταν και πιο ευτυχισµένοι. Όλα θα ήταν αλλιώς, εµείς θα ήµασταν αλλιώς.
ΜΥΡΤΩ: Σταµάτα να κάνεις κηρύγµατα σε µένα, ενώ αυτά τα δύο χρόνια δεν έκανες τον
κόπο ούτε µία φορά να έρθεις να δεις πώς είµαστε.
ΟΡΕΣΤΗΣ: ∆εν ήταν εύκολο για µενα.
ΜΥΡΤΩ: Παντού υπάρχουν εµπόδια στη ζωή, Ορέστη. Το θέµα είναι τι κάνεις εσύ για να τα
ξεπεράσεις. Κι εσύ απ’ότι φαίνεται δεν έκανες τίποτα. Το να έρχεσαι λοιπόν εδώ µετά από
τόσο καιρό και να µου κάνεις µαθήµατα καλής συµπεριφοράς για την µητέρα µου, για τη
µικρή και για το πώς βλέπω τα πράγµατα είναι ανώριµο... Ή τουλάχιστον λίγο µπροστά σε
όλα αυτά που καιρό περίµενα να κάνεις για να µε στηρίξεις.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μυρτώ ήσουν σε µία κατάσταση που κανείς δε µπορούσε να ελέγξει, πόσο
µάλλον εγώ που έβλεπα τον άνθρωπό µου να αυτοκαταστρέφεται. Κάθοµαι εδώ και σε
ακούω να µιλάς για οικογένεια σε ένα άτοµο που δεν την γνώρισε ποτέ. Εσύ, έστω και
συµβατικά κατάλαβες τι σηµαίνει. Εγώ πάλι γνώρισα µόνο µία θεία. Μπορεί να πήρα πολλά,
αλλά δεν ήταν ποτέ το ίδιο. Κι όµως κατάφερα και τα άφησα πίσω όλα αυτά. Γιατί όταν δεν
µπορείς να αλλάξεις την πραγµατικότητα γύρω σου το µόνο που σού µένει είναι να αλλάξεις
τον τρόπο που την αντιλαµβάνεσαι. Μαζί σου είχα φτιάξει ιδανικά µια καθηµερινότητα που
µε κάλυπτε, µε γέµιζε. Η ανάγκη µας για το παιδί ήταν αµοιβαία. Ακόµη κι όταν έµαθα από
τον γιατρό ότι ποτέ δε θα µπορούσαµε να αποκτήσουµε ο πόνος µας ήταν ο ίδιος. Ο τρόπος
που τον βιώσαµε απλώς διέφερε.
ΜΥΡΤΩ: Σταµάτα να µιλάς τόσο κυνικά για ένα θέµα τόσο σοβαρό για µενα. Όπως και να
χει, ποτέ δεν θα νιώσουµε το ίδιο. ∆εν ήσουν εσύ αυτός που τού ανακοίνωσαν πως δε θα
µπορέσει ποτέ να γεννήσει ένα παιδί. ∆εν ήσουν εσύ εκείνος που, ενώ νόµιζε πως σε οκτώ
µήνες θα γινόταν γονιός, αντί για υπέρηχο έπρεπε να κάνει εγχείριση που θα αφαιρούσε κάθε
ελπίδα για οικογένεια. Γι’αυτό σταµάτα να έχεις αυτό το τάχα θλιµµένο, ενοχικό και
απεγνωσµένο ύφος.
ΟΡΕΣΤΗΣ: (σιωπή) Τώρα πια δεν έχει σηµασία ποιος πόνεσε περισσότερο ή λιγότερο, δεν
πρόκειται για αγώνα συναισθηµάτων, αλλά για την ψυχική σου υγεία.. Και ισορροπία.
ΜΥΡΤΩ: Όπως σού είπα και πριν είµαι µια χαρά, δεν χρειάζοµαι τη βοήθεια κανενός.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Τα ίδια λες εδώ κι έναν χρόνο, αλλά εγώ νοµίζω πως η βοήθεια κάποιου ειδικού
ίσως να...

ΜΥΡΤΩ: ∆ε θα µου πει κανείς τι πρέπει να κάνω. Πάνω απ’όλα για µενα τώρα είναι η
Αφροδίτη. Εκεί ξεκινά και σταµατά ολόκληρη η ζωή µου. Και δεν θα αφήσω κανέναν να µας
χωρίσει.
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μυρτώ πάψε πια! Από την ώρα που ήρθα το µόνο που ακούω είναι για την
µικρή. ∆εν υπάρχει, κατάλαβέ το! Σταµάτα να δίνεις ζωή στα πλάσµατα του µυαλού σου και
δες την πραγµατικότητα. ∆ύο χρόνια τώρα έχεις κλειστεί εδώ µέσα, φροντίζοντας και
µεγαλώνοντας το ανύπαρκτο. Πρέπει να το δεχτείς και µετά µαζί θα τα διορθώσουµε και θα
τα αλλάξουµε όλα. Αν συνεχίσεις αυτό που κάνεις θα τρελαθείς και δε θ’αντέξω να χάσω τον
µόνο άνθρωπο που µού έχει αποµείνει. Για το καλό όλων, γύρνα πίσω.
(Η Μυρτώ φεύγει προς τα µέσα δωµάτια. Ο ήχος του νερού στο µπάνιο ακούγεται να τρέχει.
Τα φώτα σβήνουν και όταν ανοίγουν η Μυρτώ βρίσκεται πάλι στο σαλόνι γυρισµένη προς το
κοινό)
ΜΥΡΤΩ: (κοιτάζοντας ένα φανταστικό καθρέπτη-κοινό) Για όσα ζήσαµε, σ’ευχαριστώ.
Σ’ευχαριστώ. Αυτά που µού έδωσες, τα κρατάω µέσα µου. Τα κρατάω µέσα µου βαθιά
φυλαγµένα. Αυτά που σού δωσα µε έκαναν πιο πλούσια, πιο δυνατή. (σιωπή) Υπάρχει ένα
κοµµάτι δικό µας που θα µείνει ανέγγιχτο. Από τον χρόνο, από τον θάνατο. Καµία σκια πια,
κανένα φάντασµα ανάµεσα µας. Ό,τι πιο δύσκολο είναι να δέχεσαι. Είναι αφόρητος πόνος.
Και η αγάπη πολλές φορές είναι αφόρητος πόνος. Ξέρω ότι υπάρχω... Μέσα σου. Σ’όποια
ζωή κι αν διαλέξεις.
(Τα φώτα κλείνουν κι ένας ήχος από µέσα κάνει τον Ορέστη να τρέξει προς το µπάνιο)
ΟΡΕΣΤΗΣ: Μυρτώ!
(Η Μυρτώ είναι πεσµένη στο πάτωµα και γεµάτη αίµατα και γυαλιά γύρω της)
(κλαίει) ∆εν έπρεπε να σκοτώσεις αυτό το παιδί, Μυρτώ. Αυτό ήταν το πιο αθώο, το πιο
απροστάτευτο. Αυτό που σε έτρωγε έπρεπε. Αυτό που σε βασάνιζε. Έλα να προσπαθήσουµε
ξανά. Θα κάνω τα πάντα. Για να είµαστε τρεις. Για να γίνουµε τρεις. Για να νιώθεις σαν να
είµαστε τρεις. Και θα είµαστε ευτυχισµένοι... Πολύ αργά δεν είναι όµως;
(Ένα µικρό κοριτσάκι διασχίζει το σαλόνι και περνά µπροστά από το µπάνιο κοιτάζοντάς
τους. ∆εν την κοιτά κανείς και φεύγει. Τα φώτα χαµηλώνουν και µένει το µακρινό φως από
τον Παρθενώνα να αχνοφαίνεται µέσα από τα παράθυρα του σαλονιού)

ΑΥΛΑΙΑ

