Με Γύλακε απ'ηελ Κεθηζηά
Μάρω: Κνπθιίηζεο κνπ, γεηα ζαο.
Φωτεινή (ζηην Α): Δγώ, πάληωο, δελ μαλαζπδεηάω. Ούηε ζπκθωλίεο θάλω. Ούηε
δηαθωλίεο ιέω. Τίπνηα. Ό, ηη ζειω ζα θάλω. Καη κε κνπ πεη θαλέλαο ηη ζα θάλω ζηε
δωή κνπ. (Τρέμει ολόκληρη.)
Αλέκα: Έια, ηώξα, κελ θάλεηο έηζη.
M: ΤΙ έπαζε;
Α (ζηη Φ): Ηξέκεζε.
Φ: Έρω πάζεη θξίζε.
A: Ηξέκεζε.
Φ: Βξίζθνκαη ζε θξίζε απηή ηε ζηηγκή.
A: Να ζνπ θέξω έλα Λεμνηαλίι;
Φ: Γελ κπνξώ άιιν πηα! Υθίζηακαη πηέζεηο.
A: Ηιέθηξα, πνύ έρνπκε ηα Λεμνηαλίι;
Φ: Έρω πάξεη, κωξό κνπ. Πξηλ θύγω απ' ην ζπίηη. Γηαηί ζα πεγαίλακε ζε δξαθνπιηάξηθν.
Πήξα έλα. Κη όηαλ κ' έδηωμε απηή, πήγα εθεί ζηνλ θήπν – ζηε βξπζνύια εθεί πνπ πνηίδεη
ηα ινπινύδηα – θη ήπηα αθόκε έλα.
A: Δ, ζα εξεκήζεηο ηώξα.
M: Τελ έδηωμε; Πνηνο ηελ έδηωμε;
A: Θα ζε πηάζεη ην Λεμνηαλίι θαη ζα εξεκήζεηο.
Φ: Ναη. Τώξα ζ' αξρίζεη απηή λα ιέεη ηα δηθά ηεο. Μελ ηε ζπγρωξήζεηο. Μελ ηε
ζπγρωξήζεηο.
M: Γελ θαηαιαβαίλω. Τη ζπκβαίλεη;
Φ: «Φύγε θύγε θη έξρνκαη -- θύγε θύγε θη έξρνκαη» Σε πνηνλ ιεο «θϋγε θύγε θη
έξρνκαη»;
M: Πνηνο είπε «θύγε θύγε θη έξρνκαη»;
Α: Γελ έπξεπε λα ην πεηο απηό ην πξάγκα.
M: Δίπα εγώ «θϋγε θύγε θη έξρνκαη»;
Φ: Δγώ δε ζπδεηάω πηα.
A: Έρεη δίθην, Μάξω.
Φ: Τειείωζε.
A: Τη ζα πεη «θύγε θύγε θη έξρνκαη»;
M: Δίπα ηέηνην πξάγκα; Γελ μέξω. Γε ζπκάκαη. Ήκνπλ αλαζηαηωκέλε.
Φ: Δ, βέβαηα. Ήζνπλ αλαζηαηωκέλε γηαηί ζ'έπηαζα ζηα πξάζα.
A: Δίρεο κέζα ηνλ Φνληξό.
M: Πνηνλ Φνληξό;
Φ: Γη' απηό ήζνπλ αλαζηαηωκέλε.
A: Καη ηεο ιεο «θύγε θύγε θη έξρνκαη». Γελ θαηαιαβαίλεη ε άιιε όηαλ βιέπεη ην ζαθάθη
ηνπ Φνληξνύ ζην βάζνο;
M: Πνην ζαθάθη;
A: Τν ζαθάθη ηνπ Φνληξνύ. Τν θαξό.
M: Τν ζαθάθη ηνπ Φνληξνύ;
Φ: Γε ζ' ην 'πα όηη ζ' αξρίζεη πάιη ηα ίδηα;
M: Παηδηά, δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα.
A: 'Δρεηο πάζεη κνλνκαλία κε ηνλ Φνληξό, Μάξω.
Φ (ζηην Α): Γε ζ' ην 'πα πξηλ;

Μ (αγριεύει): Γηα λα ζαο πω...
A: Πξέπεη λα ην παξαδερηείο, Μάξω. 'Δρεηο κνλνκαληα.
M: Καη κελ επηκέλεηε λα ηνλ απoθαιείηε Φνληξό. Ο άλζξωπνο δελ είλαη θαζόινπ
ρνληξόο.
Φ: Γελ είλαη ρνληξόο;
M: Δίλαη ν Σηαύξνο ρνληξόο;
Φ: Καη ηη είλαη ηόηε;
M: Δίλαη γεξνδεκέλνο.
A: Γεξνδεκέλνο, αιιά ηνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη ιίγε δηαηηα.
M: Απινύζηαηα είλαη εύζωκνο.
A: Δίλαη ιίγν βαξύο, πάληωο. Φαίλεηαη θαη ζην πεξπαηεκα ηνπ.
Μ: Γελ είλαη, όκωο, ππέξβαξνο.
Φ: Δίλαη ππέξβαξνο.
A: Με ηηο θαηλνύξγηεο πξνδηαγξαθέο είλαη ππέξβαξνο.
(Παύζη. Η ΦΩΤΕΙΝΗ κάνει βόληες πέρα δώθε.)
Φ: Μα είλαη δπλαηόλ λα δηώρλω εγώ ηνλ Αληώλε θαη λα ηνλ αθήλω εθεί λα ζπαξάδεη.
Καη λα ζπάεη ε Αιέθα ηηο θαζέηεο ηνπ ηελόξνπ κία κία θαη λα ηνλ
μεγξάθεη νξηζηηθά θαη λα 'ξρεζαη εζύ λα καο ην παίδεηο αλάπνδα θαη λα θνιιάο ζαλ
ζηξείδη ζηνλ Φνληξό;
M: Αλ ζεο λα μέξεηο, δελ ήηαλ ν Φνληξόο.
A: Γελ ήηαλ ν Φνληξόο;
M: Γελ ήηαλ ν Φνληξόο.
Φ: Τόηε γηαηί δε κ' άθελεο λα κπω κέζα;
M: Γηαηί δελ ήηαλ ν Φνληξόο. Ήηαλ άιινο.
A: Άιινο;
Φ: Πνηνο ήηαλε;
M: Γελ μέξω. Γελ μέξω...
A: Γελ μέξεηο;

