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Δθv ι}ττdρxει

ζωτ|

!

ζcδη,

παρd Φdση ατδ Θdαατo.

rκαi' Ι oυλιθτoα
Πραξη ΙY, ακηη 5

Ρcοι..oioq

πα[1ηκαv, γι& πβη φoΦ, αrig 15 Δε,Eμπεμδ (δευ.θ-'vrξq δ Zdκ
κεμ6ρ[oυ 1949, oτδ Θθατρo
,Ετλδ καi οκηιlα
,Eμτε'μ6),
μi οκηvoΘεoiα τoδ Πδλ
γραφιεζ καt κooτoιiμια τoCr Poν€-

oΙ ΔΙKAlol

ΔΙANoMΙ-l
NΤoΡA ΝToYΛEMΠoΦ
FΙ /γ1EΓAΛH ΔoYKΙΣA
ΙBAN KAΛΙAΓΙ EΦ
ΣTEΠAN ΦENΤoPoΦ

MΠoΡΙΣ ANNENKoΦ
AΛEΞHΣ Bo.Ι.NoΦ
ΣKοYΡAToΦ

lDOKA

ρ

ΦTΛAKAΣ

/ν1αρiα

Kαζαμq

Λ1ιoiλ Λαα1γ

Σiρζ Pεζιαvi

Mιroiλ Mπoιlκi
.Y6 Mπραι,t€fγ
Zδα Πoμμιi
Πr]rλ'Eτλδ
Λoι;t Πaρντoδ
MαrπορμπG

ΠΡAΞΙ-{

ΠPΩTΙ-Ι

Tδ διαμθριoμα τδv τφ'μακρcrτδv. Πρcoi.

.H

Nτ6ρα
(.l-l αδλαiα διpcbvεται μθo' oη oιγ{.
,Avν€vκοφ oτ€lκαy.ται παvω οη olκηνξ dκiη.
l<αt δ
τoι. ,Aκo,Φετcrι τδ κoυδoOvι τfrq θξ6θυ.ρcιζ τoi δια.o 'ΛwΑvκoφ
.1lερ.ioματog πcδ xτυπ& ιμια φo.ρα.
μ

Evα κ[ηrμα τcΟ xεριoO πραoπαΘεi ν& oταμccτl,1αει
τξ Ντ6ρα, πoδ φαlνεται πδg ,θθλει κοcrι να πεi. Tδ
κoυ.δoovι ξαvoryτυπ& δυδ φoρiq oυν€xειcr).

ANNΕNKOΦ.- Aδτδq εivαι. (Bγαiνει dπδ τδ δco.o ,Aw€,vκoφ ξαVαγυ,ρi,ξaι
μαζδ μi τδ Στεπdcv,
μ&τιo.

πoδ τδv κραΓa dπδ τoδg δμoυq).
ANNΕΝKOΦ' -- Aδτδζ εiναι.

.o Στεπdcv.
πρξ τδ Στεπαv καi

τoo
(Πρo1coρεt
NTOPΑ.
- Π6oo vιδθco εδτυ1ιoμ6η ΣτΞπαν !
τι&ν.ει τδ xθρι).
ΣTΕΠAN. -- Καλημ6.PΦ Nτδρα.
(Koιτ&ζovταq τδ Στετrοcv πρooε1τικα).
NTOPA.
Πθραoαr,, τρ[α xρ6.νια κι6λαq dατδ τδτε.
ΣΤEΠAN, -- Να[, τρiα 1ρ6vια. T{ rμ€ρα τroδ μθ πι&οανε Ξρy6μoυv οi o&g.
NΤoΡA. _- Nα[, &ληθεια, οi πε'ρυμ€ιvαμ. .Ι-Ι δρα
τερνo0αε καi ξ καρδιd'μoιJ σφιγγ6τω,, δλoθνα καi πιo
τcλΟ. Δiν τoλμo0οαμε ιηα κoιτοq(τoΟμε oτd ,μdcτια.
ANNENKOΦ,
Xρει&oηκε ιl, dλλdξoιlμε διαμθ-

- φoρ&.
οισμα γι, &λλη μι&
ΣΤΕΠAN. -_ Tδ ξθρ<o.
NTOΡA. --- Kι θκεt κ&τω, Στεπ&v, πδq πθραoεq;
,Elκεi

κατcο;
ΣTΕΠAΝ. --'-Στδ
κατεργo.
ΝToΡA.
ΣΤΕΠAN. __ Δρcrπετε0oαμε'
καΙ γεlμ[αα.
Tδ
ANΝENΚOΦ.
'ληρoφoρη.Φκcημε
- μαΘαμε
δτι κατ&φερεe vd φτ&oειq
:ε απδ xαρd, δτω.,
οην:Eλ6ετiα.

ΣTΕΠAΝ.
/ν1ττορια.

-

.Ι-l

-B-

.Ελ6ετiα εIv, ξvα dλλo
κ&εεργo,

ANNENKOΦ.
Τ,εiν, αδτ& πoδ λ€q; ,Εκεi, τooλα- ol chlθρq:πoι.
yιc,τov, εiναι λε0τερoι
.H θλευθερ(α
_ΣTEΠAN.
εΙι,ιαι κι α0τη κiπφγo,
δoo κι Eι,.αg μoνξα &r,θφlπoq εiιlαι δoδλog πcrνω oτη
γQ. EΙμoυν θλε0θερog κι δατ6oo δθν Ξπαι.iα o:υτε oτι.
Υμη vα ακ€φτoμαι η Ρωo[α καi τoδq oκλαΘoυg τηs.
(Σιωτη).
ANNENKOΦ.
Ε1μαι ειiτυ1ξq, Στεπccv, πoδ τδ
κ6μμα o, Eoτελ' €δ-δ.
,,Επρεπε ν&
ΣΤEΠAΝ.
μi ατεiλει. Πvιγ6μoυν.
,,Eπφτιε,
- vα δΦoω, νd
θπιτ6λoυ9,
δραoω. .. (Koιτξει
πρoοε1τικd τδν ,AννΞνκσφ). Θ& τδv oκoτrirooυμ, δiν

εΙν, Eτoι;

AΝNΕΝKOΦ.
Kαi Θθ6αια ft τδν oκoτcbαouμε.
- πρθπει .,.j. τιiν οκoτrboουμε α0τδν
ΣΤΕΠAN. .- Nα[,
τδ δl],μιo. EIoαι δ dρxη;,δq MτΛρια, καi Θα δπακoΦoα>

δ,τι μoδ τιεiq.
ANNEΝKOΦ.
Δθ μoδ 1φιαζεται η δπ6o1εοl,1 ooυ,
Στεπαv. ΕΙμαoτε -δλoι ιiδθλφια.
ΣΤEΠAN. -- Χφιdζεται πειΘαρxiα. AΟτδ τδ κοcτ&λα6α oτδ κατεργo. Tδ oooιαλιατικδ θπανασεατικδ κ6μ.
μα θxει <iνΦκη &πδ τrειθειρx[α. M6νo δτcrv ε[μαoτε τtεtθαρ1ημ6νoι,, θα ακoτcοoouμε τδ μεγαλo δo6κα καt θ&
γκρεμ[oοι,lμε την τυ.Ρανν[,α,
crd

NΤOPA.
(Πληoιαζoιπαg τδ Στεπcrv). KαΘηoε,
Στεπαv. Θα πρθπει
ν& εioαι κoυiρασμθν.oq, δoτερ' deπ6
,vα
τδoo μεγ&λo ταξ(δι"
ΣΤEΠAN.
Δθv εiμcrι τιoτi κoυ,ρα<rμ€νog.
.FΙ(Σιωπη.
Ντ6ρα κ&θεται).
ΣTΕΠAN.
Eivαι δλcr €τouμα, Μπ6ρια;
(,Aλλ&ζovταg τ6ιο). 'Eδδ κι €vα
ANNENKOΦ.
μQvα, δυδ <1πδ τoδg ουwρoφoι.lζ.Ι-Ιμαζ παρακoλoι:Θoiν
τLq κιvηοειg τoδ μεγdλoυ δoιiκα.
Ντ6ρα Ξ1ει oυγκεντμboει τδ δλικδ πo$ 1μιαζεται.
.F{
ΣTEΠAN.
πρoκηρυ€η εiν, Eτoιμη;

-

-_9ANNΕNKOΦ.
Nαi. ..oλη i Pωo[α θα μirθει πδq
δ μεγαλoq δooκαg- oκoτciΦκε μi 6δμ6α ,i"δ η μοqη.
τικη δμαδα τo0 oooιαλιoτικοΟ €παιlαoτατικoδ κ6μμα.
τοg, για ν,α πραγματoπoιηθε[ πιδ γρηγoρα f1 dcπελεOθε.
.Ι-l
αΟτoκρατoρικη αυλη θα μαρωoη τoδ ρωoικoδ λαoo.
θει, κι αδτη, πδg εΙμαoτε <iπoφαoιoμ6ιloι v& ουιεx[.
σoυμε την τρoμoκρατικη μαζ δΦη δc τηv δρα πoδ
i γi θ& περαoει oτα
1θρια τoδ λαoδ, Nαi, Στεπ&v, ι:α[',
δλα εΙναι Eτoιμα ! .Ι.{ oτιyμη πληoιdζει.
ΣΤEΠAN. -_'Εγδ τ[ πρθπει να κ&νω;
ANNΕNKOΦ. _&ρxη, θα 6oηΟr1oειq τη Nτ6.o ΣΘαΙτoερ, πoδΣηv
θα παρεrg τη Θ€oη τoυ, δo0λευε
ρα.
μαζ0 τr|c.
ΣΤΕΠΑN. ._ .o ΣΘαΙτοερ oκoτcbθηκε;
ANNΕΝKoΦ.
Nαi.
-Πδc;
ΣTEΠAN,
NΤoΡA - Εiταν dτΟ1ημα.
(.o Στεπαv κoιταζει καλα . καλ& τη Nτ6ρα. .Ι-Ι
)τoρα 1αμηλcbνει τα ματια).
ΣΤΕΠAΝ. .-. Kαi Uoτερα, τ[ Θα καvω;
ΛΝNENKOΦ.
Θα iδoδμε yια δατερα. Πρ€τει ιια
..:αι Eτoιμoq vα -μGq ctντικαιαoτηοειg, &ν 1ρειαoτεi,
..:i ια διατηoηoειq τδ oΟνδεouo μi τηv Kειτρικη 'Eπι::':τξ '
ΣΤΕΠAN .- Πoιoi εΙναι oi ο0ντρoφoi μαq;
.o Ξvαg εiναι δ B6iνoφ, πoδ τδv
ΑNNΕΝKOΦ.
. ,.-lρισεξ οτην .EλΘετ[α.
ToΟ Ξ1οr θμπιατoοΟνη παρ, δλo
_
εLναι
ν6'o9. Τδ Γι&ι,εκ δiν τδv yι.ωρiζειq.
'.
ΣΤΕΓΙAN. _- Τδ Γιdνεκ;
,\NNΕNKoΦ- -_ Τov Kαλιαγεφ. Τδv λ6με καi πoυ1.

ΣΤΕΠAΝ.
:

^

/'rΛ

-

AΟτδ

δi.l εiναι διoμα για

Evαν τρo.

(Γελδνταg). .o Γιαvεκ πιoτε0ει
- i,τ[θετο. Λθει πδc η πoiηοη εiι,αι dδε-λφi1 τfrq θπα.
: :::]iζ.
.rΤΕΠAΝ,
-_ Μ6vo o[ 66μ6εq 6οηθcvε τi1v €παvα-

.\ΝNΕΝKoΦ.

--10σταη. (Σιωπη).
oi 6oηθξoω;

Nτ6ρα, τι.oτειlειq πδq θα μπoρθoω ν&

NΤoΡA.
Ναi. Πρiπει μovξα να πρoo€1ouμε μη
oπααει δ πυροoωλξvαq
ηξ Θδμ6α9.
ΣTEΠAN.'- Kι &v oπαoει;
NΤoΡA. *.- ,,Eτoι oκoτιbΘηκε δ Σ6dΤτoερ. (Σθ λι.
γo). Γιατ[ γελdq, Στεπiπ,;
ΣΤΕΠAN. _- Γελδ;

ΝTοPA. * Nαi,.
Aδτδ μoδ oυμ6α[,νει καμι& φορcr. (ΣΕ
ΣΤΕΠAN.
- φ.α[νεται
λiγo. .o Στεπ&v
οαv ν& oυλλoγlζεται κ&τι).
Γι& π€g μoυ, Nτ6ρcr, Q6η .μπoρoδoε μια 66μΘα ν& τιναξει οτδv ri€ρα τoΟτo τδ oπ[τι;
NΤOPA.
Mι& μoιrcr1α, δxι. Θα τo0 Eκανε, δμ,ξ,

-

μεγ&λεg ζηiμιθq.

ΣΤΕΠAN. -_ Π6oεq 66μ6ε9 Θα xρειαζ6.ταν κccvεi.g
για ια τιναξει oτδι,, &θρα η Μ6ξα;
ANNENKOΦ.
Etoαι τρελλξ! Ti Θ€λειq vα πεiq;
ΣΤEΠAN.
Τ[πoτα.

-

(Τδ κoυδoιiνι τξq €ξιb&Jρcrq τo0 διαμερioματoq 1τυπαει uια φcρα. Στ€κoνται δλoι κι &κoδν καi πaριμθι,,oυν.
Χτυπ& <iκ6μη δυδ φoρ€q. .o ,Awiνκoφ τηγα[vει οτδν
τρoθ,αλαμo καt ξοn:ccyυρiζει μαζδ μιθ τδν B6Ινoφ).

Bο.Ι.NοΦ.
Στεπαrl
ΣΤΕΠΑN. --- Kαλημθρα.
!

(Σφiγγoυν τ& 1€ρια. .o B6iνoφ πληoιαζ.ει τi1 Nτ6ρα
καi η φιλc).
ΑΝΝENKOΦ.
Πξγαν δλα καλα, ,Aλ€ξη;
Bo.Ι.NoΦ. * -Nαi.
ANNΕΝKOΦ. _- Λ1ελθη.oεg τξ διαδρoμi1 <iπδ τδ
&ιlακτoρo δg τδ θ€ccτρo;
Bo.l.NoΦ.
Nα[. T.bρo εiμαι oθ θθη &κ6μη κcιL
να η οxεδιαoω.- Koiταξε. (Σ1εδι&ζει). ΓcοvιΞg, ατενdκια, πλcrτεlεζ.' , τδ dμαξι θα πεβoει κ&τω dcτιδ τd πα.
ρ&θυρα μαq.
,\NNENKOΦ.
Τi ,oημα(νοι:ν αιiτoi ot δυδ Cyrαυ.
Pο[;

-

Bo.l.NoΦ.

i1

-

Mι& μικρη πλccτεi,α, δπoυ κ6Θoυν τα.

) υητα τ& ciλoγα, καi τδ θ€ατρo, δπoυ Θ& oταμοcτξoει
i ciμαξα. Ε,iιαι, κατα η γvcb,μη .μoυ, τα καλ0τερα η.
uεiα γι& τξ δoυλει& μαg.
ANNΕNKOΦ.
Για δδoε μoυ ,δδ τδ cγθδιo!
- oi
ΣΤEΠAN' *- Kαi
1αφι6δεq;
Bo'Ι.ΝoΦ.
(Διoταζovταg). .Yπ&ρXoυνε πoλλo[.
- Σθ
ΣTEΠAN.
φo6iζoυν;
Bo.Ι.NoΦ. - .Aπλδq δθν μο0 εivαι εδxαριστcι.
- Σi κcrvθνccv δθν εivαι εδ1αριαroι.
ANΝENKOΦ.

'.iξv <tνηoυxεig.

-

Bo.Ι.NoΦ.
Δε φo6&μαι τ[π'oτα. Δi μ' αρ6oει,
δμ.,ζ, να λ€ω ιpθμματα,
αδτδ εtιlαι δλo.
.,oλoq
ΣΤΕΠAN.
δ κδαμοq λθει ι,|,lθμματα. ,EκεΙιo πo.j 1ρειαζεται εΙναι ν& τα λθει κccvεig μθ δμoρφo
τρ6πo.

εΙv, εδκολo. .,oτccv oπoι}δcιζα, o[
..:υμφιτητ6q
κoρ6tδευοcv γιατΙ δiν l]ξερα ν& δπo.
,,Ελεγαμδ

' Bo.Ι.ΓJoΦ.

μoυ

Δtv

κρ|vομαι.
παyτα δ,τι oκεφτ6μoυν. Στδ τiλoq, μ,
εδιωξαv &πδ τδ Παvεπιoτξμιo.
ΣTΕΠAN. -- Γιατ[;

Bo.Ι'NoΦ.
Mι& μερα, μi ρrbηoε, ατδ μαΘηιμcr
δ καΘηγηΦq,
fq iστoριαζ,
.Aγiα Πετρo0πoλη. πδζ Ξ1τιοε δ Mεy&λoq Π€τροq τηv
.Ωρα(α
ΣΤΕΠAΝ'

€ρδτηoη.
Me τδ αΤμα καi τδ μαoτ[γιo, <iπ&vτη.
oα. .,Yατε,ρ,απδ -αδτδ μ, €διωξccv.

Bo.Ι.ΝoΦ. -

ΣΤEΠAN. .- Kαi Uoτερcr;
Bo.l.NoΦ
Kαταλc€α πδq δdν

ε[τcrv

dρκετδ

καταγγ€.λει κ.οcvεiq
μoνξα ην dδικ[α, ,,Eπφτιε να δ6.
σει lKαi Φ ζωη τα.:, γι& ν& ηv πoΜμτ]oει. Tcirρα, εIμαι
εΟτυ1ιομθιυg.
ΣTΕΠAΝ.
Λ€q, δoτ6oo, ι}θμματα!
Bo.Ι.NoΦ.
Λ€ω. Δε Θ& λθrο, δμcoq, πι& ψθμματα
πoΦ
Θ&
Φv tμ6ρα
ρiξαl Φ 66μ6α.

ιrcr

-12διαμaρ[αμα.
(Χτυπ& τδ κoυδoΟνι τξs εξcbΘυPαζ τoδ
.Ι-{
Nτ6Ξγ
πdλι
Uoτερcr
μαrxt1α.
λυδ
,oq.
xτυτrl1μcrτcι
-6ιαατικd
οτδν πρΦαλαμo).
ρα τρθxει

Elvαι δ Γιdcvεκ'
ANNEΝΙ(oΦ,
_
Δθν εiναι τδ tδιo oυνΦηματικδ ITΥΙημi.
ΣTEΠAN.
.o Γι&ιεκ διαοκεδαζει dλλαζoντ&g
ANΝEΝKoΦ,
,,Ε1ει τδ δικ6 -τoυ oυνθημccrικδ 1τι5τημα.
τo,
(.o Στεπ&ν. &ν.ccoηκδνει τoΦ.g δμ*c. .,i,1Ψ-:
f1 NτOρα και
Nτ6ρα ν& μιλ& oτδv πρoθiλcφο.. M1αil,,oυν
.o
Kαλιcryεφ γε.
δ Kαλιccyεφ, κρατημEvoι &πδ τδ xθρι.
λα}.
Στεπ&ν,
ΓιTOPA, -- Γι&vεκ, ν& ooδ oυoτηooυμε τδ
τδν crντικατααταη τoδ ΣΘ&iτoφ,
Kαλδq ξρΘ.g, ciδελφ.
KAΛΙAΓΙEΦ.
EΟ1αριοτδ,
ΣTEΠAN.
&ντικριαι&
(.Ι-Ι Ντoρα καi. δ. Kαλιccyιεφ κ&θονται

':

μi

τoδq dτλλoυg).

θα μπo.
ANNEΝKOΦ. -- Γι&vεκ, εΙoαι oiγoυρoc πδq
τδ dμd€,ι; .
ρθoειg v' *ναγνι,:ρi.oεη
τδ εiδα δυδ φρθg, μδ τ{ν ξNα[,
KAΛΙAΓιEΦ. &vαμεoα oi
oυxlα ,μoυ. λ16λι9 QαvεT, θα τδ &vcryν,οlρioω
,,Εxιυ κρccτξoει oτδ μυαλ6 μoυ^δλεq
xιiiol
.,Ει,ει τζαμι τoδ &ριoτερoδ τoυ "l1}T:φοζvαριoυ,
}ερ..εζ, .",.
κ&τι
1
€
ει
1αρακι69.
λoγou
. Χαρη,
oi xαφιθδεq;
Bo;l.NoΦ. _- Kαi.Yπαρ1oυν
Eνcι oωρδ <iπδ^δαΟτoιη.
liAΛΙAΓΙΕΦ. πδq μo0 Φoρo.
,,Ε1oι,με
γ[vει, δμωq, φiιo...Σκ:φτεiτε
ζoυν τoιγαρα- (Γελe) ,Επι6ε6αiωoε
τig πληρoφoριεq δ
AΝΝENKoΦ.
Πα6ελ;

-

.o

δo0καg θα παει αδτξ
θα μαθει τη, i},θξ
τη 6δoμ&δα
πβc τn
καi θ, αφ{αε. Ξι.α μηιx.lμα ατδ θυρωρ6. (Γυρiζει
Nτ6ρcι καi γελ&). E1μαoτε.τυxερoi, Ντ6ρα,
Δθv.κd.
NTOΡA. * (Koιτ&ζoπdg ταv oτ& μ&τια).
,γινεg
πoΟ
ψγαλoq
ιειζ πιd το γυρoiογo; Nα, τcbρα,

1(AΛΙAΓΙEΦ.

μεγαλog
.o Π&6ελ
crτδ θθατρο.

-13_-

Τi δμoρφα πoδ εIvαι ! Δθ λυπ&oαι πoδ δiιr
πια oτδ κεφ&λι τξv τoυλoιrπα σoυ;
KA^ΙAΓΙEΦ. .- (Γ'ελa). 'Aλτiθεια, εiμoιrν πoλδ πε1lr1φανog γιd τ{v τoυλo0πα ,μαJ. (Στδ Στεπdαιl καl τδν
'Avv6vκφ). Πθραoα δυδ
μξνεq, παρακoλoι:θ<bιπαq τoιη
yι;ρoλ6γoυg, κα[ περιoo6τερo &τrδ Eιlαv μξνα για ιιτ
1iιiΘ<ο να τoδq μιμoδlμαι μ€oα oην καμαρoιλα μoυ.
(,i[)Χoνταζ.
,,xι ιg

()i αυvαδελφο[ μoυ δθ
μi δποτιτε0,θrlκαv ποτ€. <Εtvαι με,,αλη μαρκα, iiλεγαv, θα μπoρoioε ν& πoυληoει &κ6μη
καi τ' &λoγo τoi τo&ρoυ>. Kαi πρooποθoClοccv κι crirτol,
1ri τi1 αειρd τoυg, vα μi μιμηθoCrv.
NΤoΡA. -- ,EoO, φυoικd, Θα γελoδoεq'
KAΛΙAΓΙEΦ. .- Ξ€ρειξ κcλ& πδq δθ μπoΦ ,o Eμ.
lτoδloω τδν €αυτ6 μo{J vd γελa. Aοη η μεταμφιεη,
ιxδη f1 καιvo6ργια ζωη... δλα μθ διαoκθδcrζαv.
NTOΡA.
δiν ξοcπδ τlg μεταμφι€οειq. (Δε(-,Eycb, K' δατε.ρα,
τδ
αδτα τα ξρηατα πo1vει
φ6ρεμα ηq).
λυτελξ ρoηα ! .o Mπ6ρια Θα μπoρoCloε v& μoδ 6ρεi
κccτι ciλλo. 'Hθoπoι6g ! .Ι-{ καβιft .μoυ εivαι dπλr].
KAΛΙAΓΙΕΦ.
(Γελa). Etoαι τ6οo δμoρφη, μ'
<xι)τδ τδ φδρεμα' ΝΤoPA. - ,,oμoρφη ! Θ& xαιβμoυv, αν εiμoυv.
Δiν πρ€πει, δμωg, ν& oκ€φq1crι τ€τoια πβγματcc
KAΛΙΑΓΙEΦ. __ Γιατ[; Τ& μiαιcr ooυ εTvαι πdnπα
Θλιμ€rrα, Nτ6ρα. Πρ€πει wr ε1oαι xαρo0μεη, πρAπει vα
εiααι τrερηφαvη. .Fl δμoφιd δπ&ρxει, i xαρo δπ&ρ1ει !
.Στoδq γαληνιoυq τ6πoυq, tiτroυ καβια
{
μου oθ λα7ταρoδoε. . .

NΤoΡΑ.
(Xαμoγελιbvταζ). ...Ζoooα Eνα αicb.
νιo καλoκα[ρι. - . .,.
"Ω, Nτ6ρα, τoδg θuμ&oαι αδτα)g
KΑΛΙΑΓΙEΦ
τoδg oτ[1oυg! Χαμoγελ&q;
Π6oο εiμαι ε&π.ηxιομθιοq...
ΣΤEΠAN. -- (Διακ6τrται,ιτcrζ τδv Kαλιξιεφ). Χe.
\/oυμε τδv καιρ6 μαg. Mπ6ρια, δθ ιloμ[ζειg &rι πρ€πει να
ι.iδoπoιηοoυμ€ τδ Θυρωρ6;
(.o Ι{αλιξιεφ τδν κoιτ&ξει μδ €κπληθη).
AΝNENKOΦ. -_ Nα(. Nτ6ρα, Θα κm€:6ειq; Ml1v ξε.
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xνGq τδ πoυιρlμπou&ρ.

*

.o Bδivoφ Θα oδ

6oηθf1oει, iloτερα,

νd 6&λετε τ& δλικα oτδ δc^rμ&τιo.
.o Στεπαιl
(Φε0γoυν δ καΘθvαξ &πδ dντtθετη ,μερι&.
,Avνivκαφ
πρcγcορεt πρξ τδν
μθ &πoφαoιατικδ 6iμo).
Θθλω v& Φ ρi.ξω θγδ η 66μ6α.
ΣΤΕΠAN.
Στεπ&v. AδτoΙ πoδ θ& ρi'ξoυν
ANΝΕNKoΦ.
-,,o1ι,
δρι,cθε1.
πι&
Ξ1ουv
η . Θ6μΘα
ΣΤEΠAN. -- Σi παρακαλδ' Ξθρειg τi αη.μαlνει αι).
τδ γι& μιlvα.
,,oxι. .H πειΘαρ1[α εlvαι πειΘαρxlα.
ANNΕNKoΦ.
- δiν πρoκειται vα ρi.ξω θγδ Φ 6δμ(Σιωτη). 'Eξdλλoυ,
,Εγδ
θα πε.ρuμθνω Ξδδ. "Ι.Ι πειθαρxlcr εiναι oκληρδ
Θα.
πρΦyμα.
Θ& ρiξει ηv πρcbη 66μΘα;
ΣΤΕΠAN. _- Πoιδq
,Εγιb. .o
B6ινoφ θ& ρi,ξει η δε0.
Ι(AΛΙAΓΙΕΦ. *τερη.

ΣTΕΠAN.
-'Eo6; θκπλ{ooει αδτ6; Δθ μo0 €1ειg,
KAΛΙAΓΙΕΦ.

-Σi
λoιπ6ν, θμπιοτο.α6η;
ΣTEΠAN.

τε[ρα.

η

-

KAΛΙAΓΙΕΦ.

Mα γι, αδτδ τδ πρξμα xρειαζεται
Πε[ρα; Ξ6ρ.ειq πoλδ κολα πδq
πσP& μι& μoνξα φo,ρα, κ' δαrε-

δθ τη ρi1νoυιl

66μ6α
ρα... Kαvεig δθv την E1ει ρ[ξει δυδ φoρ6q.
Χρει&ζεται oταθεlρδ 1θρι.
ΣΤEΠAN.
(Δεixνovταg τδ 16ρι τoυ). Ko[τα.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
Πιατευειg πδq τδ xθρι μoυ τρΑμει;
(.o Στεπ&v oτρ€φει τδ πρ6ocαπ6 τoυ dλλoο).
Δε θ& τρ€"pιει. M& τi! Θα Exco ταιl
ΚAΛIAΓIEΦ.
τOραwo μπρocτα μoυ καt Θα διoταoω; Πδc μπoρε1g να
πιoτεΟειg κατι τθτoιo; Kαi cw dκ6μη τδ 1€ρι μoυ €τρaμε,
ξiρω Evαν τραπo γιd να oκoτcbαω τδ μεγ&λo δοιjκcr ατα
οiγoυρ'α.
δ τρ6πo9;
ANNENKoΦ.
- Πoιδg εivαι αΟτδg τα πδδια τδν
Θd ρι1τδ κατω &πδ
KAΛΙAΓlEΦ.
dλδγωv.

,- 15 -(.Ο Στεπ&ν

σηiκc.}vει τoδg

Ι.!t (Ιτι) θαΘog τoΟ δο:ματioυ).

ΛΓiNΕNKoΦ.

(

).

,,Ο1ι,

ι iτρ...ΙΓει v& προ.oπcιθ:1oειg

δμoυg καΙ παει καi καθε.

α0τδ δθv εΙι.αι &παρα[ητo.
vα φιiγειg. .Ι-i δρ1,αναrη σθ

,1. ια(εται, πρi.πει v& φυλαxτεiq.
KAΛiAΓΙEΦ.
Θ& δπακ'o0oω, Mπδρια! Ti τιμf1,
ιi τιμri1 για μ6να! -"Ω' θ& πρooπαΘηorο v& φανδ &ντ&ι,r,lq cιδτi1S τξc τιμQc!
AΝNΕΝKOΦ. -' Στεπ&ι,, €oδ θ& εioαι oτδ δρ6'μo,
i,ιlτ1v δρα δ Γιαvεκ rιαi δ ,Aλ€ξηq θ& περιμivoυν τξv ci1lrxξα. Θg περα<lειg, iioυy.α - i]oυ1α' μπρδζ dπδ τcr πcrρα.Ι-{
O.ι"lρα μαq καi Θα μ&g κ&vειg oιvιαλo.
Nτ6ρα κι Βγδ
(lιx περιμθνoυμε iδδ
ν&
πετ&ξoυμε
τi.g
πρoκηρ0ξειζ.
γι&
,'Λv
Ξ1oυ,μa λi,γη τ0γη, δ μεγαλog δoΟκαq θα πε'θccvει.
ΚAΛΙAΓΙΕΦ. -- (Mε dξαρη). Nα[, Θα τδv crκoτcb.o
ιlcυ ! Τ[ ε0τυ1[cι, &v πετ61ω !
μεγαλog δoδκαg δθν
l [ι'αι τ[πo'τα. Πρ6πει να 1τυrπηooqμε πιδ ψηλ& !
AΝNENKoΦ. --'. Πρθπει, πρδτα, να 1τυτηιooι-trμ τδ
1lεγ&λo δoΟκα.

KAΛΙAΓΙΕΦ'
Kαi &v dπoτξrυ, Mπ6ρια; Θα πρ€πει, τδτε, να κ&vω- δ,τι κ&voυv οi Γιαπωv€ζoι.
ANNENKοΦ. - Tι Θig ν& πεiq;
KAΛΙAΓΙΕΦ. -- oι Γιαπωvθβι, στδν πoλεiμ,o, πoτθ

i,lεν παραδivoνταν. Aδτο,κτoνoDoαv.

ANNEΝKoΦ'

,,oxι. Δiν
πρθπει vα oκ€φτεroαι Φv

α0τ<rκτov[cι.
KAΛΙΕΓΙEΦ. - M& γιατ[;
AΝNΕNKoΦ. -- Θ& ξαναγυρioειg παλι
ΣΤEΠAN.

κovτα μαg.
--- (Δ4λcbνταg ιi"πδ τδ 6αΘo9 τoCl δω,ματ[.
ου). Για ν' αΟτotκτovη'oει κcιvε[g, πρθπει ν' &γαπαει παρα
τιoλδ τδv €αυτ6 τoυ. .,Εvαq πραγματικξ θπαιlαoτcιτr1q
δθ μπoρεi ν' dcyαπ&ει τδν θαυ.τ6 τoυ.
KAΛΙΑΓΙΕΦ.
(Γυρiζovταg πρδg τδ μθρoc τo.Ο
- .,Εvαq dληΘινΦq θπαvcιcrr&ηg;
Στεπ&v, μi Ξμφαη).
Για.
τi μoδ φEρvεoαι Ξτoι; Tl ooδ Ξ1ω 'καvει;
ΣTEΠAN. -- Δθν <il.yα,cδ αΟτo0g τroδ γlvowαι €παιαoτατεq, γιατi πληττoυν.

--16ΑΝΝΕNKoΦ.

Στεπαν!

ΣΤEΠAΝ. -(Σηκcbιεται πανω καi πληοιαζει τδν
,Aw€vκφ καi τδν Kαλιωyεφ). Nα[, εiμαι 6dvαυοog.
Γι& μ€να, δμ,ζ, τδ μiοoq δθν εiναι παι1νiδι. Δi 6ριoκ6.

μασr, θδδ γι& να θαυμ&ζουμε τoδg θαυτo0g μαq. Bρι.
oκ6μαoτ' €δδ γιd να τrετ01oυμε.
(,,Ι-Ιρ..μα)' Γιατi μi πρoo6αλλει9;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
,πε
πδq Ξγιvα €πωyαcπdcττlq €τιειδi1 Ξπληττα;
Πoιδg oo0
Δiν ξεριJ, ,Aλλαζειq τ& oυνθn,ματικα
ΣΤΕΠAN.
1τυτrf1μοcrα τoδ κoυδoυνιoΟ, ooδ dρ€oει v& πα[ζειq τδ
ρ6λo τoo γυρoλ6γoυ, &rrαγγ€λλειq cπ[1oιη, θθλειg να
ρι1τεtg, κcιτω dπδ τα π6δια τδν dλδγ<υν, κα[, τ<bρα, μιλ&q για αδτoκτoνiα. '. (Τδν κoιταζει ατd ματια). Δiv
οoδ E1ο: θμπιαιoο0η.
(Συγκρατιbνταg τδv €αυτ6 τoυ).
KAΛΙAΓΙEΦ.
,Aγαιδ
,Aδελφ€
δi
ξ€
ρ
μi ειq.
μoυ,
Φ ζcoη. Δtν τλ{τ,,Eγιιlα
lπαναoτccτηg γιαrΙ &γαπ6 Φ ζcoη.
τcο.
Δiν Φce,rδ Φ ζrο,i, dλλ& τξ δικαια'
ΣTEΠAN.
cr0η, πoδ εtι,,αι π&ιtυ &πδ τη ζα:η.
(Mi καταφαη πρoαπ&Θεια). .o
KAΛΙAΓIEΦ.
κocθ€ναg 0τηρετεi -τξ δικαιοοΟη ttπωq μ,ττoρει. Πφττει
vα παραδεxτε[g πδq εiμααrε διαφoφτικol &ιAραrπoι.
Πβττει vα εiμα'ατε ξcrτημθιloι, &v μπoρoδμε.
ΣΤΕΠAN. -- Δε μπoρoδμ.
KAΛΙAΓΙΕΦ. (Ξεoπδιηαζ). Mo, τ6τε, τf θis

ιivαμοα

μοce;

ΣΤEΠAN.
"Ι-Ιρθo για να ακoτωoω Eναιl dΦρω.
τo καi δ1ι γι& -roα τδν ξαηoω, oδτε για να Ξπευφημηocο τη διαφoρα ποδ μi xtυρiζρι dπrδ αδτ6'ν.

KAΛΙAΓΙEΦ.

(Biαια). Δθ θα τδν

oκoτιboειg

μοvξo{ σοι), oUτε iν δν6μcιτι τoΟ τ[πoτα. Θ& τδν
oκoτcboειq μαζΦ μ, iμ&g καi €ν δι6μcrrι τo0 ρωgικoΟ
λαoi. Nα, πoι& εiναι ξ δικαi<^:οη ooυ.
ΣTΕΠAΓl. _- (Mi 6ιαι6τητα κι αδτξ). Δiv €1ω ιiν&γκη <1τιδ δικα[rοoη' Δικαιcbθη'κα ol μια Φxτα βοα,
καi. γι& πdnποq €δδ καi τρiα xβνια, md κ&τεργα. Kαi.
δθ σ dnεxθδ...
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,Aρκετα! E"ιoαoτε, λoιπ6ν, τρελ.
ΑNΝENKOΦ.
- εtμαoτε; Εtμαατε &δθφια. .,O,τι
.:i; Ξεx&oατε πoιoi
.O oκoπξ
εΙι,αι δ Εvαg, εΤvαι καi δ &λλoq.
μαq ε1ναι
Ξ',αg: τδ xτιiπημα τδν τυΦwων .γι& v, derrελευθερG}Θετ
.]
χ.bρo! Σκoτιbιloι.με μαζδ καi τ[πoτα δθ μπoρεt να
-&q xωρ[,oει. (Σιωπη. Tοδg κoιτζει). "Eλα, Στεπiα,
τoθπει ν& αυνειloηθooμε για τd oυι,θ4μccτα. ..
(.o Στεπαv φιiγει).
Kαλιξεφ). Δθν εtvαι τ(.
ANΝENKOΦ.
- (Στδv
.:cτcι .o Στεπαv Ξxει
δπφθρει πoλ0. Θα τoΟ μλf1oιο
:.

,,,

KAΛΙΑΓΙEΦ.

ι1π6ριοι

(Mπα[vει

NΤoΡA.

ξ

-

(Πoλδ ιbxρξ). Me πρ6o6αλε,

Nτ6ρα).
(Koιτ&ζσvταξ τδv

6α[ιει;
ANNΕNKOΦ. _- Τ[πoaα.
(.o ,Avι€νκοφ

Καλιξιεφ). T[ ουμ-

φδγει).
ΝToΡA.
(Στδν Kολιξιεφ). Τi αυμ6αivει;
,Aκ6μη δθν
κAΛΙAΓΙEΦ.
ξρθε καi. τoακω.θξ.κα-.
.o
.iε κιαλαg.
Στεπ&v δi μ, ξαπG.
.,Yoτερ ιiπrδ λiγo).
(.Ι-l Nτ6ρα κicθεται oιo:ηλη.
.,oτοcγ
ΝToΡA.
Noμiζco πδg δdν dγαπG κοcv€vcrν.
Θα τελειtbαοι,lν δλα, θd ε1ναι πιδ εδτυ1ιoμ€ιlog. M{ λυ.
τ&oαι.

KAΛΙAΓIΕΦ. -_ Kαi, δμωg, λιπι&μαι. Nιcbθcο την
vα iμi Φατrcτε δλoι oαζ. Παρccτηoα τα πccιlτα
,oργ&νιoη. Πδs v& δπoφ€ρ<ο τoδq eδελφoξ
τξv
για

.jο,ccr,κη

μoυ, δτοcv μθ ι}πooτρθφoπcιι; Mερικθg Ψoρθq, Excο ην
€ιπ0πωη δτι δi μi κοcταλα6αLνoυν. Εivαι λiιθcη μoυ;
ΕΙμαι &δ6ξιoq,, τδ ξθμο. . .
NTOPA.
Σ' ξαπoσv καΙ oθ καταλαΘα[voι.lγ.
Λ16νo, ι,t1, δ Στεπicv ε1r,,αι διαφoρετικξ.
,,oχ..
.o Σ6α.
KAΛΙAΓΙEΦ,
=€ρο, τi oκ€φτεται.

-
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€παι,αoταττlS,. Θα ξθελα νcι τoδg θξηγ{oο> πδq δiν εTμαι παρ&ξεvog. Mιi' 6,ρlακoυν λiγo τρελλ6, παρα πoλδ
αΟθoρμητoν. Πιατε0c,:, δoτ6οo, κι Ξγδ, δπωg κι cr&τo[,
αΦν iδθα. θaλω να Θ;oιαατδ, δπωg κι αδτol. Mπoρ6
κι θγδ ν& εiμαι ο,&v κι αδτoξ: θπιδθξιog, oιωτηλ6q,
Exθ.μυθcq, ivεργητυκ6g, M6νo, vα, η ζωη €ξακoυλοι-'.θετ
,o μoδ φcι[νεται δπθροxη. ,Aγαπδ ηv δμoρφι&, ξcαrδ
! Γι, crδτδ μιοδ τδ δεoπoτιoμ6. Πδq ν& τoξ
ηv εΟτυxlα,Eπαναoταoη
,Ετιοcvασταη, δμ.ζ,
! Σ(.,μφωνoι.
€ξηγηοco;
για x&ρη Φs ζωic, θποcvαoταη γι& να γ[vει xαροoμε.
η ξ ζωη, καταλcιΘα[ιειg;
(Mi δρμη). Nαi... (Πιδ 1αμηλ6φωvα,
NTOΡA.
αrιγ,μig oιωτιQq). Kι cirατ6σo σκoρt1oτερ, dcτιδ μερικig
πζoυψ τδ θανατo.
,,A, θ6λει9 vd πεig...
Πoιo[, θμεig;
KAΛΙAΓΙEΦ.
,,Ω
δ1ι, δAv εtvαι τδ fδιo πρ&Δθν εTvcιι τδ iδιo πρicy,μcr.
ακoτ<bιloυμε
iμεig
K,
δoτερα,
γι& να xτlooυμε
γμαι
oκoacbvει
πια
δθ
θα
! Δε16μα.
κccvεig
θvαv κδoμo, δπoυ
oτε ν,α γlνoυμε θγκληματlεg για vα γεμ[oει, Ξπιτ€λoιη,
i ζωη dπδ &θιboυq.
Kι civ δi γιν6τοcν αδτ6;
ΝΤoΡA.
Σcbπα, ξθρειg πδq cιΟτδ εiναι dδOηlKAΛΙAΓΙEΦ.
^Av
δi γιv6ταv αδτ6, θ& εΤxε δlκηo δ Στεπ&v.
vατo.
Kαi. τ6τε Θ& Ξπρεπε νd φτ0,αoυμε παιι: oτδ πρ6oωπο

Φs

6μoρφι&q.

Εiμαι πιδ παληα &πδ

NTOPA.

oθν.α ατηv

,oρ-

,,Ε1ειg,
δμωg,
πδg τ[πoτα δiν εivαι dπλ6.
γαιωη. Ξθρω-.,oλoι
μαq Exoι-lμε <iναγκη &πδ πioτη.
ηv πioη. . .
.Ι-Ι
KAΛΙAΓΙEΦ.
πioη; ,,oχι. .,Εναq μovcc1α ην
εi1ε.

,,Ε1ειg

δυι,ατξ ψυXη. Kαi εlμαι oiγoυρη
πcryτα για να φτααε-ιg δq τδ
πδq θα
τξλoq, Γιατi ζ{ηoεg vα ρiξειc ηv πρ<bη 66.μΘα;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
Mπαρεi καvεfg να μιλd γι& τφμo- να παiρvει μθρoc o,αΟτξv;
κρατικi1 δρ&η Xωριζ
,.Oxι.
NΤοPA.

ΝΤοΡΑ.

τα
παραμερlοειg

-

-19-_
ΙiAΛlAΓΙΕΦ.
-/

ρ{rμμη.

ΝΤoΡA.

-

Πρθπει vα εΙναι καιεtq

c,Φv'.Φη

(Π*, φαLvεται ο&v ν& oκθφτεται). Nαt,.
fl καi. δπαρxει καi, ξ τελευτα[α
'Φη vα γραμμη
oτιγμi1. Πρθπει
τ6 ,χoυμε δπΦη μαq αδτ6. Σηv τε.
,,'ευτα[α oτιyμη 1φιαξται θαρροg, 1φιαζgτccι €ξcnPoη.
Kι Ξ1oυ.uε πcrιlτα <i:'rcοyκη <iπδ Ξξαρη, Exειq, πcrντα d,Ι6&ν.
'α.yKη α.:τδ θξαραη,
,Eδδ κι Evα
l(A,\ΙAΓΙΕΦ.
χρ6ιη} δi oκθφτoμαι
τlπoτε ciλλo. Γι' αιη Φ c,ι.γμη Ξζηoα δg τ<bρα. Kαi
t6ρω, τωρα, τδg Θα ξθελα να μεlvο: oτδν τ6πo, δiπλα
οτδ μεγαλo δoι3κα. Nα 1ιioοl τδ αΙμα βoυ δg τξν τελειr
τcιiα τα.l αt,αγ6ι;α, ξ, καλoτερcr, ν& κα6 'μov.oμι&q ση
oλδγα ηq Ξκρηξηg καt ιrr μηv dφηοcο τ[πoτα πlοco μoιr.
KαταλαΘα[νειg γιατ[ ζ4ηoα ιιτ ρtξω τη 66μΘα; Τδ νd
τεΘ&vει κccvεi.g, γι& ην iδθα, εiιlαι δ μ6,os τρ6αιοq για
ι,α μπορ6oει vα φdoει τδ.μεγαλεio τQg iδθαq. Aδτδ εIιlαι
η δικα[ωαη.
ΝTOPA.
Kι θγδ τδν lπι&.lμδ αδτδν τδ Θccvοcτo.
KAΛΙAΓΙEΦ. * Nα[, εiναι μι& εΟτυxiα, πoδ μπαρεi
κανεig vα η ζηλειlει. Tη ι.,ιξτα, καμια φοΦ, σΓριφoγι}
ρiζω μ6o, ατδ ξερ6ατριoμrι τoδ γυρoλ6γoυ. Mι& oκθ.
Ψη μθ dvαoτccτcbvει: μ&q €1oι.lv κcrνει δoλoφ6νοι.,19. Σκθφτoμαι, δμ.q, ηv iδια στιγΙμη, πδq θα πεrθccvω καi, τ&
τε, f1 καβια μoιr γαληνε0ει. .,Ycπερα, 1αμoyελδ καi.
ξcrνrτκoιμ&μαι αiα παιδL
ΝTOPA.
Etι.αι καλα, ξτoι Γι&vεκ. Nα oκαε6oειq
καi να πεθcc,ιειg'. ,Εγcb, δμ,ζ, πιαrε0ω πδq δπαρ1ει μι&
πιδ μεγαλη dκ6μη εδτυx[α. (Σι<οτη γι& λiyo. .o Kα.
λιξιεφ ην κoιταζει προσεXτικ&. .F{ Nτ6ρα 1αμηλcbvει
τα ματια). Τδ iκρiαlμ,cι.
KAΛΙAΓΙEΦ.
(ΜΔ παθoq). Τδ Ξxco oκεφεi κι
- oτιγlμη τξs απδπειραg, εΤvαι κcrτι
αδτ6. .o Θαιlαεo,ζ Φ
τδ μιooτελειωμθ.uo. ,Avαμεoα oΦν dπ6πειρα, rtιπ[θετα,
καi τδ iκρ[ωμα μεooλα6εi μια δλ6κληρη αiωνι6τητα, η
μ6η, [oαη, πoδ δπdρ1ει για τδv &vΘρωπιo.
NTOΡA.
(Me φ<υη θπ1μoη, πιανovταg τd 1€ρια
,,iπαρ1ει
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τoδ Kαλιαγιεφ).
oκθψη εiι,,αι iκε[η ποδ πβτει vα
oε 6oηθf1oει. Πληρrbιlouψ περιoo&rερ<r &τ, δoα 1ρ<o<rτ&με.

KAΛΙAΓΙEΦ.

Τi

Θεq να πεiq;

Eiμαoτε δπo1μωβιloι

ΝToΡA.
ιrx cyκoτcbσουμε,
δiν εΙν, Eτoι; -Δθ Θυοι&ζoι:ψ Θαρρrrλlα μι& ζtoη, Φ μo-

νcrκρι6η μcιq ζωη;

KAΛlAΓΙEΦ. -_ Nαi.
.,oταv
NΤoΡA.
τηγα[vει, δμοη, καιεiq νd κανει
τηv dcπ6πειρcr καi δατερcr τηγα[ιει αrδ 1κρ[<,oμα, εTι,αι

oαν να Θυι:ι&ζει Φ ζα,'i τoυ δυδ Φoρεc. Πληβvoι,'με ττεριoo6τερcr &rι, δαα xμοoτ&με.
Να[, μ, αiτo τδv τβπo πεΘα[νει
KAΛΙAΓΙE'Φ.
καvεΙg δυδ φoρ€q. -Εδ1αριoτ6, Nτ6ρα" Kαιεiq δi. μπoφi ν& μ&g καrηγoρξαει γι& τ[πoτcι" Τ.bρo, εiμcrι o[γoιl.
ροg γι& τδv Εαυτ6 μoυ. (Σιι,:Φ). Τι #1ειq, Nτ6ρα, δl
λ*q τ(.πoτα;
ΝΤoΡA. -- Θα iiθελcι να oi Θοτ1,θηoω &κ6μη τιδ πoλ0. Mδ'ιlo...
KAΛΙAΓΙΕΦ.
M6vo:
,,oχ.,
NΤoΡA.

εiμαι τφλλξ.
__ Δi μ, iμπιαιεOεoαι;
"Ω,
NΤoΡA.
δ1ι, ξατη,μ€ιε μoι.l, τδν €αυτ6 μου
- ,Aπδ τ6τε
δiν θμπιoτε0ομαι,
πoδ ακοτciβηκε δ Σ6diτoερ,
δρuq - δρ.ζ, μoδ Ξρ1owcrι αrδ μυιτλδ κccrι παρ&ξεvεq
iδ€εg. K, Uoτερα, δtν εΙναι δικ{ μoι-l διrιrλειd να ooΟ πδ
πoια θα εlναι f1 δυoκoλlα ποδ σ &ιrrιμεταrπiαειq.
Ξθρειq πδg ,μ' αρiοει κdιθε τ[ πoυ
KAΛ|AΓIΕΦ.
,'Av
εivαι δδoκoλo.
μ' θκτιμ&q, μληo€ 1rcι:.
NTOPA. .- (Koιταζovrαg ατ.& μοcτια τδν Xαλιαγιεφ)' =6ρ.. Εioαι θαρραΜog. AιrΓδ εiν iκεΙιlo πoδ
μi ιiιηαυ1εt. Γελlg, ivθoι.roι&ξοαι, 6οδiζειξ, ση &;oiα
θα πβπει να
γεμ&τog XαΦ. Σθ λiγεq δρ.q, δ(/ιfuo, ,,Ιo<η
6γεig &πδ αΟτδ τδ δvειρo καt ν& δρcιαειζ,.
Θ& πρ€πει καλ0τερα ν& 'μιλτ]αoυμε γι, ω,rτδ πρoκαrο6oλικ&.. .
για v, deπφoγειq καμι&v Eκπλη€η, xαμιd λιπo{ιη(h...

KAΛΙAΓΙEΦ.
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πoδ oκθμεoαι.

-

Δθ θα

λιτιοιlr.ηKioω.

Π€g μoυ αδτδ

-E, λoιπ6v, ξ <iπι6τιειρα, τδ tκρirομα, δ
.Ι.Ι
καρ.
εivαι τδ πιδ εtjκoλo πρccyμα.
.Ι.Ι'πρ<irη,
(Σcoπαiδμοη,
γραμμη...
δια oα..l Θ' &ιπ6ξει.
vει, τδν κoιτζει καλα . κολ& καi. φα[ιεται ocrv vd δι.
oταζει). Στi1ν πμiη Yρcιμμη, θα τδv δεis,..
KAΛΙAΓΙEΦ. -- Πoι6v;
NΤoΡA.

διπλδq Θccvοcτog

NΤOPA. -. Τδ μεγαλo δoιiκα.
M6λιg γιd E.vα δευτερολεπτo.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
Θα τδv δεtq Ξvα δλ6κληρo δευτερ6λε.
NτoΡA.
,1ειq
,,Ω,Γιαvεκ,
πρθπει vd ξθρειq, πP€sιει ld τ6
πτο !
δ,.Φη ooυ ! .,Eι,αζ &νθμoπoq ε1ν, Evαq οn.€ρωπog'
-Ιαι:ζ, δ μεγαλoq δα3καq να €xει lμdτια oυμπαθr1τικ&.
Θ& τδv δεlq vα ξΟrει τδ αδτ[ τoυ, ξ ιrcι γελa xαρo0μεvα. Πoιξ ξeρει, μτroρε[, Ιoιοq, νd €1ει κοrvθι,'α μικβ κδ.
ι|,ιμo oτδ μ&γo,λo απδ τδ ξυΦΦι. Kι drv oδ κoιταξει
αΟη τη oτιyμη. .
Δiν εiναι δ μεγ&λο,ζ δo0καg πoδ
KAΛΙAΓΙEΦ.
oκoτcoνor. Σ.κoτcbιεl τδ δεoπoτιoμδ !
NΤoΡA. -- Bθ6αια, 6€Θcrια. Πβτrει ,6 6x91droειζ
τδ δεoπoτιoμ6. Θα E,τoιμ&ααr Q 6δμ6cι κι 6ταy θα oφρα.
γiζω τδv .lι--ρooοrλξνα, ξθρειg, oΦν πιδ δ6οκoλη ατι.
παγμ{, €τταν τα vεδρα ε[ι.αι τετπc,Jμθl,οq Θα νιδΘω μια
δiν
δμωq,
δo0κα,
iλε.,l χαΦ oηv καρδια. Tδ μ.γ&9
.a, εερλ καi ξ προ€τoιιJασ[o ηq 66μ6αq θι} εtτccv ν^ι$
&, Φv ωρcr 1ω Ψ
μ€να μιd δα:λει& λιγοrrερo εδκoλη,
,Eαi Θα
γιι,oτλ, 6ριoκ6ταv κc,θιαμθι,.og μπρooτ& μoυ.
τδν δεig &πδ κoιηd, dπδ πoλδ κoιlτα...
KAΛΙAΓΙEΦ. -- (M. δρμη). Δθ θα τδν δδ.
Πδc; Θα κλεtoειq τ& μcατια;
NTOΡA.
-oχ.. Mθ η 6οξΦια, δμωg, τo-δ
KAΛΙAΓιEΦ.
θεoδ, θα μθ πλημυρloει Jτηv κcπαλληλη oτιγμη, τδ μtooq καt θ* μθ τυφλιirοει.
.
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(Χτυπoδν τδ κoυδoιivι lβ' iiνα μovξα 1τ6πημα.
Kαλι&γιεφ καi f Nτ6ρcr μ6vow &xtητoι. Mπαivα:ν δ
Στεποrv καi δ B6ivoφ. Φcονiq crτδν προθdλαμo. Mπα[ιει
,Aw€vκoφ).

δ

.o

Eivαι δ θυροrβq.
AΝNENKOΦ.
μεγ&λοq δo0.
.θ&
καg
π&ει oτδ θiατρo αUριo. (Το,iζ κoιτ&ζει), Πρθτει
ν& εtvαι δλα Eτoιμα, Nτ6ρα.

(Mi δπ6κοηη φα,η). Ναi. (Φεξει,
NTOPA'
.
oιγα σιγα).
(Tην κoιτ6ζει πoδ .}εΦει καi,
KAΛΙAΓΙΕΦ.
- Στεπαv, λ&ι με 4ρεμη φωη). Θα
οτρθφoνταξ πρξ τδ
τδν οκoτιυoω. Mθ xαΦ
!

AYΛA ΙA

ΠΡAΞH

ΔΕYΤΕΡl-Ι

Τδ θπ6'μεvo 6ραδυ. Στδ 1διo
.Ι-{

μ€ρos.

(.o ,Aνν€νrιφ oτθκεται lμπρδg oτδ

Ντ6ρα κoντ& oτδ τραπ6ζι).

παρdιθυρo.

ANNENKOΦ.
Εivαι δλoι oΦ θ€oη τoι.lg. .o Στεπαν cιν:aαι|-ιε τδ τοιγαρo τoι.l.
NToPA.
Τι δρα θα πεΦoει δ .μεyαλoq δoυκαg;
,Aπδ
ANNENKOΦ.
οτην i.iλλη.
η μι& oτιγμη
,,Aκoυ. Δi oοδ
,,oχι.
ο&v
dμαξι;
φαiιεται
NToΡA. -_ Kα3ηαε. Kαvε δπoμoνξ !
AΝNEΝKoΦ. .- Kαi oi 66μ6εq;
ΝΤoΡΑ. -- Kα9ηoε. Tcbρα δt μπoρoδμε ν& κα,aoυμε
τiπoτα πια.
ANΓlΕNKoΦ. -_ Nαi, δ κlιδυνog, o} τε.λευτα[α &ι,,α.
i\υoξ, εiναι δ iδιoq. Aδη τη oτιγμη, δμ,ζ, μοv&xα δ
Γιαν.εκ καi δ ,Αλiξηq 6ρ[,ακoνται oη
τoδ

πιι.
γρcrμμη
ρ6q. Ξ6ρω πδg διiν πρ6πει vα εiμαι μαζ0 τoυg, Kαμια
φoρ{r, δoτ6oo, δθ μoΟ εiιlαι καi τ6oο εδ.κoλo v& πα,ραδε1τδ τδ ρ6λo μoυ. Στδ τθλog - τ6λo9, εΙναι πoλδ Θoλικδ να τδν δπo1ρεωvoυv .κοcvΞ'ν<xν ν& μη ρtξει τη 6δμ6α.
NTOΡA. _- Tι κι &v γιv6τccv κι αδτ6. ,Εκεiνo πoδ
Exει oημαο(α εiναι ν& κ&ν,ειζ αδτδ πcδ πρ€πει καi vα
τδ κανειg δg τδ τ€λoq.

AΝΝΕNKOΦ.
Πδoo ijρεμη εioαι!
- εiμαι iiρεμη: QοΘ&μαι! ,,Εxιο τρiα
NToPA.
Δiν
- μαζi oαg καi δυδ πoδ φτιξνοr 66μ6ε9.
πoυ εΙμαι
,u ρδνια
,,Εκαι.α
παντα δ,τι μi διαταξε ξ δργανtoοη καi νoμiζαl
πδg τ[πoτα δiv παραμ6ληoα.
ANNΕNKOΦ. _- Nαi, Nτ6ρα. Σωοτα μλ&c.
ΝΤoΡA. -- "Ε, }ιoιπ6v, o, δλα τ& xβvια α.iτα φo66μoυv. Φcbλη<rζε παvτα μθοα μoυ cιOτδg δ φο6oq, πα)
δλ6μoνξα δταν κοιμdσαι σ' dφξvει καt οi ξα.vαπιαvει
,,Επρετε,
&νoiξειq
τα
ooυ
τδ
πρcoi.
φρεσκoζ μ6λιg
ματια
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,,E.μαθα
δοτ6oo, ..lα Ξ1ω oυηΘioει.
μονξα να ε.iιμαι i1.
ρsμη η oτιγμη πoδ vιιbθιo τδ μεγαλ0τερo φωo. Δθv δπαρ1ει τ[πoτα πoδ vα μi καvει να ε1μαι περηφαvη.
ANNENKOΦ. -_ Kαi, δμωg, πρθπει ν& εiοαι περη.
,Εγδ πoτi δi
φαη.
μπ6ρειrα v& δαμαoω τδν θαυτ6 μoι.l.
Ξθρειq π6αo λυπ&.μcιι τiq μfρεc πoδ €ζηοcι &λλοτε. ξf.
ρειg π6oo λυπ&μαι γι& τη .μεγαλη ζωi1 πoυ Ξκαvα, γι&
τig γυvαiκεg πoδ γνδριoα. . . Nα[, &γαπoΟoα τΙq γυ.
να[κεg, τδ κραο[, τiq vιi1τεg τiq ccτ€λειωτεq.
NΤoΡA. .* Tδ φανταζ6μoι.lν κατι τθτoιo, lν1π6ρια.
Γι' αΟτδ o' <iγcιπδ τ6oο. ,F{ καρδια ooυ δθν εΙνα πεΘα,,Εοτcο
καi &v ακαμη πoθεt Φ Χαρ.,, dξi,ξει πιδ πο.
μ€νη.
λδ dπδ η φo6ερη oιo:τη πoδ παει'καf κoυρνιαζει, κα.
i-ιι& φoρα, οτη θ€η τξc κρccυvis.
ANNENKOΦ. * Tι εiν' αΟτα πoδ λ€g, Nτ6ρα; ,Eoιi;

Εivαι δυνατ6ν;
,,Aκoυ.
NΤoΡA.
,AκoΟγεται
(.Ι-{ Nτ6ρα oηκιoνεται π&νω απ6τoμα.

καi Uατερcr γ[vεται oιωτη).
NΤOPA. . ,,oχ." Δiv εivαι crδτ6q. "t{ καρδι& μoυ

dπo€'ω

Θ6ρυ6o9 αμαξcxq

y.τυπα. Bλ€πειq;

Δdv Ξxοr μιiιθει τ[πoτε dκδμη.

AΝNΕNΙ(OΦ. *' (Παει οτδ παρ&θυρo). Πρoαo1η.
Στεπcrv κανει oινιαλo' Aδτξ εivαι. (,AκoΟγεται,
πραγματι, μακρινδ κΟλιομα ciμαξαq, πoδ δλoθνα πληoιαξει πιδ κοντα' .FΙ αμιαξα περv& ,κατιο dπδ τ& παρα.
θυρα καi dρ1iζει ν& ιlπoμα,κβνεται. 'Aκoλoυθεt μακρcr

.o

οιωπη).

ANNΕNKoΦ. -_ Σi uερικ& δευτερδλετιτα. .
(.o 'Aνι,ivκoφ καi ξ Nτ6ρcι oτθκοvται καΙ <τφoυγ.
.

κρ&ζovται).

ANNΕNKoΦ. -- Πδoo c}ργoδv.
(.Ι-Ι Nτ6ρα καvει μια κiνηη μi τδ 1iρι. Mακρα οιω.
πξ. 'Aκo6γοvται 1τilπoι καμπ&vαg &τιδ μακρυα) '
.o Γιcrvεκ θ*
ANΓΙENKOΦ. -'- Δiv εiναι δυvατ6v.
Ξπρεπε να εΙ1ε ρi,ξει κι6λαq η 66μ6α του. . . { &μα€,α
πρΑπει να θ1ει φταοει κι6λα9 oτδ θ*.ατρo. Kαi δ 'Aλε.
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ξηc; Ko[τα! .o Στεπαv ξαιlαγυρiζει πioω καi τρθ1ει
πβg τδ θθατρο.
ΝΤoΡA. -- (Πθφτoνταg oτr1v <iγκαλια τoδ ,Aw€ν.
κφ). Θα πιαoαιε τδ Γιαvεκ. Tδv πιαoαvε, εΙ.ι,,αι o[γoυ-

ρο' Πρθτcει vα κανoυψ κ&τι.
ΑNNENKoΦ.
Περiμεvε. ('Aφoι.lγκβζεται).,,ηι,
δiv d,κo0γεται τ[πατα.
NΤoΡA.
Πδζ Eγινε αιiτ6; N& πιαoτεΙ δ Γιω,lεκ
Χο}ριζ vα κ&vει τ[πoτα! Εiταιl Eτoιμoq για δλα, ε!μαι
6θΘαιη γι' αδτ6. Δi φο66ταv oιhε τ{ ιpυλακη, oUτε.η
δiκη..-"Ι-lθελε, δμαη, πΦτα vα oκoτcboει τδ
μεγ&λo δoOj
κα ! ,,o1ι, Ξτoι, δxι, €τοι !
ΑNNΕNKOΦ. (Κoιταζοvrαq dξω). .o B6Τvφ!
Ι-ρηγoρα!
(.H Nτ6ρcr π&ει ν' &voiξ:ι. Iν1πα(vει
μ€ocr δ B6ivoQ,
μιi τδ πρ6ocυπo dλλoιa:rμθvo).
,Aλεθη,
ANNΕNι(OΦ.
λ6γε γρηγσρα.
-Δiν ξθρ<υ τiποτα.
Bo.Ι.ΝoΦ.
Περ[μει,rr τηv πρ<b.
τη 66μ6α. ΕΙδα- ην-&μαξα vα παiρvει
η oτραφ{ καi'
δlv Eγιι,ιε τ[πoτα. ,,Eyω,α τδ μuαλ6 μoι.l..Φοcιrι.loηκα
πδg ην τελευτα[α oτιγμη εi1εq dλλαξiι τα αx6δ.o. λd,
ξξερα τ[ να κανω. K, iioτερα, €τρεξα δq εδδ. .
ANNENKOΦ. -- Kαi δ Γι&vεκ;
Bo.|.NOΦ. _.- Δiv τδv ε1δα.
ΝΤoPA' _- Θd τδv πι&οαvε.
AΝNΕΝKOΦ, -_ (Koιταξoνταg παντα εξω). Nα τoν!
(Mπα[vει δ Kαλιαγιεφ. Τδ προoωπ6 τoυ εivαι τnrι1,μιdvo ατα δακρυα).
KAΛΙAΓΙΕΦ. *- (,Aναoτατοlμθvoc).'Aδ€λφια, ουyωρ6oτε με. Δθ .μπ6ρεclα vα καvαl τ[πoτα.
(.H Ντ6ρα παει κoιηα του καi τoΟ tιανει τδ
xθρι).
NTOΡA.
Mη, κ&vειg Ξτoι, δtι, εΙvαι τ[πατα.
-ANNENKOΦ. -_ Τι αιiν€6η;
.

_-

NTOΡA.
(Στδv Kαλιdγιεφ). Δiν εivαι τiπατα,
l{αμι.1 φoρα, την τελευταiα <rrιγμfi, δλα yκρε'μ[ζoνται,
ANNENKOΦ. _* Mα δ6v εtι,αi δυvαr6ν.
NΤoΡA" .- ,,Aφαθ τoν. Γι&vεκ, δiν εiααι δ
μ6νoq

--26πo0 τδ παΘαiwι αΟτ6. Kαi δ Σ6αΙταερ, Φv πρ<bη φoβ, δiν τ& καταφεφ,
ANNENKOΦ. -- Γι&ιεκ, φο6r]θ11κε9;
,,ox.,
KAΛΙAΓ!EΦ.
(,Aι,ιαπηδ<bvrαq).
δ1ι, δlv εl.
- δικα(<ομ<τ vα μoδ λεq Eιrα τ€τoιo
ταν β6oq. Δiν €1ειg

πρξμα

!

(Χτuπoδv τδ κα-lδoιivι
τδ oυμφωημ€νo xτuη.
.o ,Aνvεικοφ yνεφει oτδνβ Bδiιοφ ιηα π&ει ,v' dωoiξει.
μα.
.o Kαλιξιεφ εillαι τιτdrμα. Σιαrτrξ. Mπα[ιει δ Στεπdα).

1αν

AΝNΕNKOΦ. _- Λoιπ6v;
ΣTΕΠAΝ.
Στδ <ilμ&ξι τoΟ μεγαλoυ δα]κcr
-

κdατι παιδι&.
ANNΕNKOΦ.

i"iρ.

Παδια;
ΣΤEΠAN. -- -Nα(. "o ιiηιpιξ καΙ f1 dnηψια τo0 μεγαλoυ δo6κα.
ANNΕNKOΦ. -- .o μεγαλοq δoι1καg θα εiταv μo.
ναΧξ τoυ, δττοη μ&q εtxε τεi δ ,oρλcbφ.
ΣΤEΠAN. _- Εixε lμζ0 τoι-l καΙ η μεγαλη δoιjκιοcι. Eiτοcy π&ρα πoλυg κδqroq, φcvτdζoμαι, γι& τδv
πoιητη μαq. Εδτυ1δq πoδ oi xαφι€δεg δiv εIδαv τiπoτα.
(.o ,Aνν€ιπ<oφ μιλd 1αμηλ6φωvα ατδ Στεπ&v. .,oλoι παρcrκoλcx;θoov τδν KαλιξιεQ, πoδ καρφ<bvει τα
μ&τια τoυ αrδ Στεπαv).
(,Avαcrrατωμθνos). Δi μπoφδoα
KAΛΙAΓΙΕΦ.
- Παδια, πφπ&wcοv, παιδι&!
να τδ πφ6λει|κο...
T&
'Xειζ πρoσθξρι τ& παιδια; "E1ειq, πρooθξει τδ oo.6αβ
6λθμμα πα) E1oιl'; καμια 9οΦ;. . . Πoτ€ μoυ δθ μπδρ€οα να δποφ€ρο: αιiτδ τδ 6λθμμα. .,Eιlα δειηερ6λετcτo τιδ

1rπρoατα, δατ6oo, δταv ,6ριoκ6μoυν lκρuμ€νoq ,μAo, oτξ
oκι&, oΦ γωνι& τξq μικρfrc τλατε[αg, εiμoυν εΟτυxι.
.,oταν τα
oμ€ι,oq.
φαv&ρια τoδ &μαξιoδ €λαμιpccv <iπιδ
μcικρυξ τ] καβια μω &ρxιαε να 1τιrrι& dπrδ xcnβ, ooδ
τ, δρκ[ζoμαι. .,ooo πληoiζε
&μrcι€α,
καβι& μoυ
-,\κoι'lγα
δλoθvα
καi
ττεριαo6τερo.
τoιη xτυ.
xτιl.ποioε
πo{ξ ηq δλoκ&Θαρα" Mδλq πoδ κρατι6μow γι& vα μ{ν
τηδt'1oω πdαr,r oτξv tiμαξα. Nαμ(ζ<o πδq γελoCloα. Kι

ξ

ξ

iλεγα:
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vαι>... Kοcτcλα6α[vειg; (Tδ 6λ€μμα τoυ
πα6ει ιηα εΙvαι καρφωμθνo oτδ Στεπ&v. Ξαν.απα[ρνει τr1ν
ιιoυρααμ€η oτααη τoυ). ,,Eτφξα πρξ τξv &μcreα. Aδ
Φ η oτιyμi1 εiδα τα παιδι&. Δθ yελoΟoωl. Στ€,κoιηcrιr
δβια καi. κoιτoδoαy τδ κε.v6. T[ θλιμ€vo t1φg ποδ ε11αv ! Εiταv.ε π&vω ατδ dμ&ξι, xαμθvα μ€o, oτ& €πtηrμα
ρoιixα τoυg, μi τα x€ρια αη ιμθη καl φoυoκrομθvo τδ
! Τη
δoιiκιoα δθv ην εixα δεi. M6νo τα
"ηθoζ εixα μεγαλη
παδια
δεi. ,.A,v μi εi1αιi,κo,ιταξει, νoμi.ζιο πδg θα
ην εΤ1α πετ&ξει η 66μ6α. Για ν& ο6η.orο τoυλξιoταv
αιiτδ τδ θλιμ€νo 6λ€μμα. Koιτoδoαν, ξμ.q, π&yτα μπρc
οτd. (Σηκcbvει τ& ,ματια τoυ πβg τoδg &λλoυg. Σιαrπ,1.
Πιδ 1crμηλ6φωvα d.κ6μη). Τδτ.ε, δiv ξ€ρω τ[ ouιlε6η. -E.
}.ια}σα τδ μπρατoo μoυ να παραλ0ει. T& π6δια μο,J αρ.,Eι,,α
δευτερ6λετrτo dργατερα, εiταΧισοrV vα τρ€μoι.lv.
r.ε π&ρcι πoλδ dρyα. (Σιωτη. Koιτ&ζει καταγfrg). Δiν
ξ6ρcυ &v διειφυ6μα.,lv, μoδ φdαηκε, δμαη, πδg €κεtη
oi κqμn6gνrgq ι
Φ *.γμit 1τυπoδoccv
,,oX.,
NΤOPA.
Γιcnεκ, δθν δvειρε0ηκεζ.
(.Ι.l Nτ6ρcr dκoιlιμπd τδ x€ρι ,πlζ crrδ μπρcιτoo τoδ
Kαλιξιεφ. AΟτδq αηκci:vει τδ κεφ&λι καi 6λ€πει δτι
Exoυν δλoι γυριclμ6να τ& πρ6oοyπα τoυg παναr τoυ. Ση<(ναι,

κrυ'ιlεται δρΘιoq).

KAΛΙAΓΙΕΦ.
- Koιταξτε με, &δ€φια, κo[ταξ€ με,
M:τ6ρια, δEν εiμαι δελ6q, δδν δπιοθox<bρηoα. Δθν τrερ[.
μενα, δμ<υq, ν' &ντικρΟοω π&νω oτ, &μ&ξι παιδια. "oλ{r
Eγιναν.παρα πoλδ γρηγoρα. E1τcrv δυδ oo6crρα πρoσωπακια κι €γδ κρατoΟoα oτα 1θρια.μoυ αδτδ τδ φo6εβ
6αροζ. Σ, αδτα τα προ.oωπακια Ξπρεπε να τδ πεταξαr.
,.Ετoι' .0λ61oια. ,,Ω, δxι
! Δi μπoρoδoα ν& τδ κiαo.
(Στρ€φει τδ 6λ€μμα τoυ dcπδ τδv €vαv oτδv ciλλoν). Παλη6τε.ρα, δταv ε[μoυv ατηv oδκραv[α καi γOριζcr μi τ,
<iμαξι oπ[τι μoυ, iτρε1α ,α&v τδν dvε.ιro, δi φo6δμoυv
τ[πoτα, dπoλ6τωg τ[πoτα. Tδ μ6vo πoδ φo66μoυν εtταrr
,,Ε6λεπα
μξ 1τυτηoco κω,d,να παιδ[.
μr η φαιπαo[α μοι.l
τδ μικβ τoυq κεφαλακι ιrr 1τυπG Xαμω, τα μυολα τoυq
χι}μ6.ι/α

oτδ

δβμo...

(Σωπα[vει). Boηθεioτε με. (Σιω.
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τη).

,,FΙΘελα

vα μθ oκoτcboετε. Ξαr.,αγ6ριoα γιατi πiστευα πδq 1ρο:<lτoδoα v& o&q δκboα: tξηγt'1oειq, π[oτει.lα
πδg εioαατε oi μ6νoι πoδ μπoρεiτε ν& μi δικαoετε, o,i
μ6ι,.oι ποδ δθ μπoρεiτε ν& κ&uετε λαθoq. Δi λ6τε, δμcοg,
τiπoτα. (.Ι-{ Nτ6ρα π&ει κoιrια τoυ' .o Kαλιξιεφ τoδq
κoιτ&ζει δλουq, καλα - καλ&, κα[, μi oκυθρωπr{ φ<.lνη, λ€ει: ) N&, τi πρ6ταη Ξ1cο να o&q καvι:. ^Aν <i"πφα.
ο[ζετε πδq πρθπει ν,α ακoτcboω αΟτα τ& παιδιd, θd τε.
ριμ1ι;ο: να τελειcboει ξ παραcrrαoη καi δταv 6yoov dπδ
τδ θ€ατρo Θα ρ(ξcο μovα16g μoυ η 6δμ6α oτ{v &μαξα.
Ξ6μo καλ& πδg δθν πρ6κειται να &oτo1ηαο:. ,Aπoφααlοτε μovd1α. Θ& δπακo0οω οην ,oργ&,α,αη.
.H ,oργo,,oη
ΣΤΕΠAN.
oθ εi1ε διατ&ξει vd oκoτιοoειq τδ μεγαλo δooκα.
KAΛΙAΓΙ ΕΦ.
Aδτδ εiναι <iληθεια. Δθ μoΟ ζ{ηoε,
- παιδια.
δμ-g, ν& δολoφoνηoro
ANΝΕNΙ{OΦ. -* .o Γιdveκ (xει δlκηo. AΟτδ δiv τδ
εixαμε πρo6λ€ψει.
,,Επρεπε
ΣΤΕΠAN.
vα δπακo0oει.
ANNENKOΦ.
Την ευΘ0η dαr€ναντι <lην ,oργα.
- ,,Eπφπε ν& τd €xoυμ πρo6λθμι
νιοη την Exω θγιb.
δλα, γι& να μην TτcfPoUrσιdστεt περlτιτωtyη πoδ no μiν
ξθρει κανεig τi Ξπρεπε vα κανει. Θ& πρθπει, παιrrωq,
ν' dπoφασlαοι:lμε div τελι,κ& θ, dφηοoυμε ν& μeq ξεφ0.
γει αδτr1 { εδκαιρ[α, η &ν θα διcrταξoυμε τδ Γιdvεκ να
περιμθνει

λθc;

ηv εξoδο ιlπδ τδ

Θ€οcτρo.

,Aλ€ξη,

€οδ τi

Bo.Ι'NoΦ'
Δθv ξ"ρ'. Noiμiζω πδq ft εΤ1α κα.
νει κι €γδ δπο:q δ Γι&vaκ. Δθv ε1μαι, δμ,ξ, olγoυρog γι&
τδν Εαυτ6 μoυ. (Χαμηλ6φ<oνcι). Tα 1θρια μoυ τρθμoυν.
,Εo6,

ANNΕΝKOΦ.
Nτ6ρα;
- δρμη). Θ& ε1xα δπιoΘo1ωρηoει
NΤOPA. _- (Mi
κι
iγδ αdv τδ Γιdαεκ. Mπoρδ ιηα €πι6dλαr oτoδg &λλoυq
.ι,α κccvoυv αδτδ πoδ δi θα
μπoρoδαα vα κοcvcυ f1 iδια;
ΣΤΕΠAΙtl. -- Kοcrαλα6αLνετε τl οηrμα(,vει αδτξ ξ <iπΦαη; Δυδ μξνεc παρακoλoυΘr1η τΦ δo0κα, κ[vδυ.
1/oι τραμ€ρo[, δυδ .μξwg xαμθvoι γd παντα. .o 'Ιyκδρ
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πιαστη.κε γι& τδ τiπoτα, .o Ρiκoφ κρεμαoηκε κι αΟτδq
για τδ τ[πoτε. Θ& πρ€τιει, λoιπ6v, τιbρα, vα ξοcvαρ1iooυ.
με-; Kι dλλεs 6δoμαδεq dcr€λειcoτεq &διακoτηq €ιπαη9,
:τρiv ξαvα6ρoδμε ηv κα.rαλληλη εδκαιρiα; λ1α εioααcε
τρελλo(;

-- Σδ δυδ μ6ρεq δ μεγαλog δoιiκαq
οτδ θ€ατρο, τδ ξθρεη πoλΦ καλd !
ΣΤΕΠAN.
Δυδ μ€ρεc πoδ θα διcrκινδwε0oυμε να
,;ιιαoτoδ,με, θoδ -δ tδιoq τδ εΤπεg.
KAΛΙΑΓΙEΦ.
Φειiγιυ.
ANNEΝKOΦ.

t,)& ξοcvοcπ&ει

ΝToPΑ .- Περiμειε!
(Στδ Στεπdv). Θα μπoροδιrεq, €oo, Στεπ&ν, vα τραΘl1€ειq
μ dνοι1τd τ& ,μcπια μια
πιcπoλια π&vω o' Ξvα παιδ[;
ΣTΕΠAN. -* Θα μπoρoδoα, &ν τδ διαταζε ξ 'oργoι'ωση.

ΝΤoΡA.
Γιατ[ κλεlιrειg τ& μccτια;
,Εγrb; ,,Eκλειoα
ΣΤEΠAΝ.τα μ&τια;
NTοpΑ. -- Nαi.
ΣΤEΠAN. '- "Ε, ι;αi, λoιπ6v! Τδ Ξκαι,.α για vα iδδ
κα,λΟτερα μi τit φαvταolα μαJ τη σκηη καi v' d,παντ{ι:ω μi 6εΘαιοτητα
,,Aνoιξε
NΤoΡA.
τα μ&τια σoυ καi καταλα6ε
,oργcrι,ιooη
πδq η
θ& €1ccιε iiλη .ηc η δι,rvαμη καi δλη
τηc την €πιρρoη, &ν ιiτεx6ταv, καi. yια μια
μoνα1α oτι.

γμη, νct ,oκoτοlvoιrται παιδια lμθ τtq €6μ6εq μαξ.
ΣTΕΠAN. .- Δiν dντ€1cο oθ, τ€.τoιεg μιαρoλογi,εζ,.
.,Οταv
θ, dπoφcιoiooυμε vα ξεxααoυμε τα παιδιd, αδττ1
τξ μθρα, θ& γ[νουμε κ0ριοι τoδ κ6oμoυ καi ξ Eπαvαoταη θα θριαμ6ε0oει.
NTOΡA. -_ Aδτη ττj μ6ρα f1 €παν&oταη θcι γiνει
μι-

"ηη

drrι, δλoυg τoδg <iνΘμbτroυq.

ΣΤEΠAN.

Τι ημαo[α Ξxει

&ν Φ"cπoC,μ Φ, iδατε ιητ ην θπι6&λoι.lμε ο, δλ6.
Kληρη την <iτ€ρωπ6ητα γι& ν&
η o<bαoιlφ dπδ τδv
€αυτ6 τηg καi τξ oκλα6ια;
NTOPA. * Kαi dτv δλoκληρη η &λθρωπ66η1q( δθγ
τη Θθλει τηv Ξπαι,ιτσταη; KαΙ &ν δλ6κληρoq 6 λαξ,

- πoλδ
πccvαcrrααη τ6αo

-30τιoδ γι, αΟτδv ξων[ζεααι, δi θ€λει vα oκoτcοvoιlται τα
παιδια τoυ; Θ& πρθτει κι αδτδν ν& τi;v 1τυπξooυμε;
^Aν 1ρειαoτε[, vα[, καi δαπoιl ι& τδ
ΣΤΕΠAN.
-δ &γαπδ
κατcιλ&6ει. t(ι €γ
τδ λα6.
NΤoΡA. _- .Fl Φα'η δiv E1ει αδτδ τδ πρ6oωπo.
ΣΤEΠAΝ.
Πoιδg τδ λεει;

NΤopA.-,Εγ.b,ξNτ6ρα.
ΣΤΕΠAN.

γ,ι&

ηv

<i.y&,η.-

ΕΙoαι γυναiκα κι Ξ1ειg λαθεμ6νη iδθα
(Mε δρμη). ,,ΕΧ,, δμ,g, oωαη iδ6α

NΤOPA. _για τδ τi ε1ναι ντροτη.
ΣTΕΠAN.
Movξα μι& φoβ ζvιαroα vτρo,τη, κι
- ctλλων. ..oταv
αΟτη <iαιδ λαΘοζ
Γιατl,

μi

μrrcrτiγcοσαV'

Nτ6ρα, μi μαoτiγωoαv. Ξ6ρει9 τi, θα πε1 μαoτ[γωμα; .H
Bθρα εIτccyε κoyr& μoυ καi. αδτoκτ6ηoε για ν& διαμαρ
,Εγcb,
τυ,ρη.Θε[.
€ζηrαα. Γι& τ[ τιΦγμc( Θ& €πρεπε, ταrρcr,
να'ιπρθπαμαι;
ANNENKOΦ.
Στεπαv, δλog δ κ6oμo9 θδδ o, &.
- .,oπoιεg, δμ,ξ, καi ν& εtvαι o[ δ..
yαTra καi oi οξΘεται.
καιoλoγlεg ooυ δθ μπoρδ ν& o, ιiφt'1οω ν& λig πδg δλα
.Ε,κ,ατoιzrαδεg
θπιτρ6.πovrαι.
dδ6ρφια μαq E1oυv τιεΘανει
μ
€
α€
ι
οcv
πδq
δθv
π
€
ιτρ6πoνται
τ& παvτα.
γιατl
Σ-ΓEΠAN.
T[πoτα δiv dcπαγoρει}εται, &v μπoρεT
να €ξυτniρεηoει - ην δπ6&αη μαq.
ANNΕNKOΦ.
(Mθ 6ργτ1). ,Eπιτρ€πεται, λoιπ6ν,
ν& μπo0με αri1ν .&oτυvoμ[α
καi νtr παiζoυμε oθ δυδ ταιβπλδ, δπωg πρ6τειιε δ ,,ΕΘνo; Θα τδ €καvεg αΟτδ €o0;

,Av
ΣTΕΠAN.
1ρειαζ6ταν, να[.
ANNΕNKOΦ.
(Σηκcbνεται δρθιog). Στεπ&v, Θα
- εiπεg, γιατΙ tθρoυμε τ[ €xειg κ&νει
ξεxαοoυμε αΟτ& πo0
καi
N& θυμ&oαι, δμcog, μovαxα
γι& μαq
,Εκεiνο μαζ6 μ. μαc.

τo0τo.
πoδ πρoκεται v, ιiπoQ.αο(oουμε τcbρα εΙναι
.tv θ& ρiξoυμε 66μΘε9 o, αδτα τ& δυδ παιδια.
ΣTΕΠAΝ.
Παιδι&! Δiν E1ετε παρ& α0η η λ€.

€η oτδ oτ6μα.- Δiν καταλα6αiνετε, λoιπ6ν, τ[ττoτα;
'Eτιειδη δ Γιccιεκ δδ oκ6τωoε cιδτ& τα δυδ παδια, xιλιαδεg παιδια Φg Ρωo(αg θα πεθα[νoυν 1ρ6vια καΙ 1ρ6-

--_31 --

\.ια dπδ τΓειvα. .o Γιαμεκ δθv Exει δεi παιδι& vα πεθαiιnoυv απδ τιεivα. Δ.θv εtδε παρ&
μoιαxα τ& δυδ φΦvιμ,α
oκυλι& τoδ μεγ&λoυ δo6κα. Δiv εioαoo, λoι.'.o,,
.i,,'
; ΖεTτε μoιιαxα για μια στιγμη; Πρoτιμ[<rτε,
!P.'o.
λoιπ6v, τη φιλοιvθρωπ[α καi γιοcτρθφε
μoνξα τδ κακδ
Φg καθ.ε ημθρcrs, καi δxι τηv θπαvασταση,.'πoδ Θ€λει
ια γιατρ€ψει δλα τα κακα, καi τα oημεριvα καi τ& αδριccνd.

NΤOPA. -- .o Γιαv-εκ δΞ.1εται vα oκoτωoει τδ uεγαλo δo0κα μι& καi δ θαvατξ τoυ iμπoρ€i vα φ€ρει πιδ
γρηγoρα Φ μθρcr δτιoυ τα παιδια τξq Ρωαiαζ δθ,Θα τrεθα[νoυv πια &rιδ πε(ι,α. Kι crδτ6, rμouξα, δiν εiναι πρ&.
.O ΘαvccτoC,
γιμα εUκoλo.
δμcog, τδv dn,ηψιav τoδ μ.;&λoι.l δo0,κα δiv πρoκειται να €μπcrδlαει καvξνα
'..,δι'",α
τrεθαlvει dπδ τιε[i;α. Kαi. oΦv καταoτρoφη <iκ6μη,
δπ&ρ

xει κα.πoια ταξη, δπ&ρχα:ν δρια.
ΣΤΕΠAΝ.
(Biαια). Δθν δπαρ1oυν δρια. .Ι-Ι .iλη.
- πιoτε6ετε oΦν
θεια εtναι δτι δiν
θπανrrαταη. (.,oλoι
αηκcbvovται δβιoι, iκτδg <iτιδ τδ Γιαιεκ). Nαi, δi, ,..oτε0ετε crΦv €παvασrαη' ,.Av πιoτε6ατε o, αδηv,
μi
δλη. οαg ηv καβια, ciν εloαατε olγoυρoι πδg
μe τιq
!υοiεc μαg καi μi τiq νiκεq μαq θd 1τiζαμε μια pωoiα
<i-πελευΘερωμεη dπδ τδ δε,oπoτιqμ6,
μια χ6ρα λε0τερη, r.oδ οτδ τ6λoq θα κατcqxτoδαε δλo τδv κ6ομo, &v
δiv ciμφι6&λατε για τδ δτι δ civθραπog, τ6τε, λυτρωμε.
νoq iπδ τoδq κυ,ρ[ουq τoυ καi τiq πρoληιβιq τoυ, Θα
δ-

βboει πρξ τδv oδρcrvδ τδ πβαοrπo <iληΘιvo8 ΘεoO, θα
o&g Eνιαζε δ θαν,ατog δυδ παιδιδv; .,oλo τδ δlκιo θα
εiτccv δικ6 ααg, δλo τδ δ[κιo,
μi ιiκoδτε; Kαi. dτv αΟτξ
δ θccιlοcτoq ο&g oταμοcτ&, εivαι γιατi δiv εiocrcrτε oiγoυρoι για τδ δ[κιo .oαg. Δiv τιoτε0ετε oΦv €παvαo.ooη.
(Σιαlπη. .o Kαλιαγιεφ oηκcbνεται πΦvco).
KAΛIAΓΙΕΦ.
Στεπαv,
vrρoπτ) για τδν
- δe Θd o'vιοrθτo
€αυτ6 μoυ Kι δcrτ6oo
<1φη<iω vcr oι.lνε1[oειg.
Δ61ηκα να ακoτοlop vια ν& γκμμiοω τδ δaαπiιoμj.
Πioω, δμ.ζ, dπδ αδτα πoδ λ€,g,.6λθπω ιtx
ξvooiγγει
.Evαg' δεcrrroτιoμdg, πoΟ, &v
μπαρθoει νd Επικραfo,u..no.
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. .
μG}ρ6ζ.

μi κανει

δολoφoιιo,

ivδ Eγδ ζητδ να

γ[νω τι.

ΣTEΠAN. __ Ti ημααiα θ1ει πoδ δε Θα εtοαι τιιrr,:€πικραηοει ξ δικcιιooιnη, €oτω καi μδ δoλoφδ
ρξ, &v,Εαδ
κι €γδ δiν εiψααrε τlπoτcι
νουζ;
ΚAΛΙAΓΙEΦ. -- Etμαατε κccτι καΙ τδ ξ€,ρειq καλα
cιδτ6, &φoΟ θv δvδματ τξc περηφcrrειαξ σαJ μιλ&q, &κ6μη καl Φμ,ρα. .l-l

ΣΤΕΠλΝ.

περηβrεια

-.Ι-l τιερηQ66ια,

μoιυ

δlν &φpα '.crξ

δμι9c,-τ6ν dn,θρ<bπων, ξ
μovα1α iμ€να"
δπoυ
ζoδν, αδτδ εIlαι μιd
i'.o,α-.αη τoυζ, η &δικiα,
δπ6,θεαη πoδ μ&q θιδι@ρει δλο'ξ.
KAΛIAΓιEΦ, -_ oι ih,θρ<οπoι δi ζoΟν παβ μ6ι,.o
μi δικαιoο&η.
.,oτοcv
τoδq, κλf6ουν τδ ψ<αμi Θd ζηΣΤΕΠAN. .ooι-rιr, λoιπ6ν, μoνξα μθ δικcιιooι,nιlη;
-_ Mi δικαιοοuη καt dγν6τητα,
KAΛIAΓ|ΕΦ. .Ι_t
dγνδτητα l Ti1ν ξ€ρω, 1ocoζ, την dΣΤΕΠAN.
καt ιια κdnκo
γv6τητα. Πρoτ|μηoα, δμι^rg, n,α Φu ΦΛ/oδ
ιiα Φ, dryν.ooδν 1λι&δεg ciλλoι dh,€ρο:πoι, γι& v& &rιoyτξoει κατroτε κicπoια ηrμαοtcι μγαλ6τερη.
KAΛΙAΓΙΕ.Φ. -- Πρ€τcει r.τr εir.,αι πoλδ oiγαυροζ κα.
νεiq πξ θα ΞρΘει crΟττ\ ξ μ€ρα γι& ν' dρηθεi κ&Θε τi
πα) κ&νει δποφερτη τη ζωη γι& Eιlαt,,αvθροyπο.
ΣΤΕΠAN" -- Etμαι &π6λr-rτα 6θ6αιog γι, αδτ6.
KAΛ lAΓι EΦ. - - Δiν μτoρεig τα εtroαι. Γι& νd ξθρειc
πoιξ, εγδ ii ioΟ, Ey.ει δlκιιl, θ& xρειαoτεi iοοη { Φ.π(α
τριδv γsνεδν, τoλλoi π6λεμoι, τPoμερθq €παvαoτtοειq.
.,b.o, Θα Exει ξεροcθει αΟτrj ξ cri.μaτηρη 6ρox',l, ioδ κι
iγδ θα Ξ1oυ,με dπδ πoλδν καιρδ γ[ιει οκδη.
ΣTΕΠAN. - _ Θα Eρθουν ciλλoι δoτερ' &πδ μ&g, κι
αrjτoδζ τoδζ αλλoυq τoδq 1αιρετ[ζιo dcπδ τιbρα oαv dδε.λφοoe μoυ.

KAΛΙAΓl ΕΦ. -- (Ι{ραυγ&ζoι,,ταζ,).,,Aλλοι. . . Nα(
,Eyιb, δμωg, &γαπδ
αιiτα)g πoυ ζoιyv Φμερcr, π&ιι>
oτξν iδια γη πoδ ζδ κι θγι,:, κι cιδτoδq μoνξα χαιρε.
τiζω. Γι. αΟτoδg ωyα:νiζoμαι καi δθ1oμαι τηr τοεθ&vo.
!
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6θ6αιo9, δc Θα π&ω νcr 1τυπηoω τδ πρ6oωπo τδν dδελ.
φδν μoυ. Δε θd πρoοΘ€oco οηv τcoριv{ dδικ[α, μια rε.
κρη δικαιooι3vη. (Xαμηλoφcovα, &λλd oταΘερα). 'Aδ€ρφια, Θcr o&g μιληoo: μA εiλικρivεια καt θd o&q πδ
αΟτδ πoδ θ<r μπoφ0oε vd o&g πεt κι δ dπλo[κιbτεροζ
xωρικξ μαq: δ Φ6νοq παιδιδv εivαι κ&τι dvτlΘετo πβq
τξν τιμ{. Kι &v μια μ€ρα, δo,o ζδ, θd xωριζoταv ξ €πtr.
ι;&oτασΤ} &πδ την τιμl], Θα Eπαυα ν& εΙμαι iπαvαo.τdτηq.
,.Av
τ' &πφαo(oετε, θ& τρ6ξco &μθoωg ν& περιμθνω τξν
Ξ€,oδo τoδ μεγαλoυ δo0κα ιiτιδ τδ Θ€ατρo, θα ρι1τδ,
δμ'ζ, κccτco &πδ τ' &λoγα.
ΣΤEΠAΝ. '- .Ι-Ι τιμη εiι,αι μι& πoλυτθλεια γι' αδτoδq πα) Exoυv dμ&ξια.
,,oX.,
KAΛΙAΓΙΕΦ.
εiναι δ μovαδικδq πλo&roq
πoδ E1ει δ φτω16q. Τδ ξ€,ρειg καλd καi ξ€ρειq &κ6μη
πδs fΙ τιμη εΙvαι dπαραiητη για τi1v θπαναoταη. Γιd
x&ρη ηc δεx6μαoτε ν& πεθαιloυμε. Γι& χ&ρη ηc μα.
o,τιγδΘηκεg, καπoτε, Στεπ&v, κι αδτη οoδ δ('ιlει τδ δικα[ο:μα, &κ6μη καi" oξμερα, vα μλdq.
ΣTEΠAN.
(Kρcι..,γαζoιπαξ,). Π&ψε. Σoδ dπαγo.μιλ&q
ρε0ω vα
γι, αδτδ τδ πρdyμα.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
(Mc παραφορα). Γιατ[ να παψω;
Σi dφηoα vd λiq-πδg δiν π[oτευα οτξv iπανdσταση.
Αδτδ ξταν ααγ να μo0 Eλεγεg πδg ε11'ιoυν iκανδg ν& oκo.
τcboω τδ μεγαλ9 δo0κα )/ια τδ τ[πoτα; πδg ε1μoυν Eναg
δoλoφ6vog. Σi &φηoα ν&, τδ λig καi δi oθ 1τ6τηοα.
AΓ.ΙNΕΝKoΦ.
Γιαvεκ
ΣΤΕΠAΝ. _ - -Πρ€πει κcιvε[g, κ&πoτε, vα οκoτcοιει
γι& τδ τ[πoτα, παρα νd μη oκoτcbνει καθ6λoυ.
AΝNΕΝKOΦ. _.' Στεπαv, καvεig €δδ π6ρα δiv Eyει
τξ δικη ooυ τξ γV6μη. "Ι'Ι <iπ6φαη π&ρθηκε.
ΣTΕΠAΝ. .- .Yπoκλ[voμ-αι, λoιπδv. Θα τδ ξανccτεδ,
δμωg: η τρoμoκρατ[α δiv πη1.αivει ατoδg ντελικ&τoυq
ανθριbπoυq. Ε,iμαoτε φοvι&δεq, κι €μεiq ο[ 1διοι τδ δια.
λ€ξo:με νd εΙμαοτε φoνιαδεg.
!
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Ι(AΛΙAΓΙEΦ.
οα v& τrεO&ν,αr για

(,Εκτδq €αυτo0). "oX.. Πρoτiμηv& ,μη θριαμ6ειjοει πωιlco oΦ γξ δ φ6.

--

vog. Ι1ρoτiμηο.α vα εi,1rαι Ξναg ccr,θρωπog dγν6q. .H ,oρ.
Γι&νε.κ, Στεπ&ν, &ρκεταI
ANNENKoΦ.
πδg
δ φ6".s αΟτδν τδν παιδιδv εi.
γcCν"ο}η &πoφαoiξει
vαι,*νcbφελog' Πρf.πει vd θccι,,αρy[oει f1 παρακoλo0Θr1αη.
Πρ6,πει vcι εiμαατε ilτoιμoι να ξαvαρχlooι,lμε oθ δυδ μ€ρεζ.

ΣΤΕΠAN.

--

KαΙ

drν

τα παr.δι& εTvαι π&λι αΦν

&-

μαliα;
AΝNENKOΦ. _. Θ& περιμθvouμε μια καιvoι1ργια
εtiκαιρ[α.
ΣTΕΠAΓ{. _. Kοιi &ν ξ μεγ&λη δo0κιoα αυvo'δεOει
τδ μεγ&λo,δo0κα;
Θα την oκoτιbσω κι αδτην.
KAΛ ΙAΓΙ EΦ,
,Aκooτε.
ANΓ{ENKOΦ,
.o Kαλια./ιεφ δρrμ& oτδ παρ&(Θ6ρυ6oq dμαξιοδ.
.Ι-l
αμα€,α πληoιαζει καt τιερ.
θυρo. ot αλλoι περιμθνoι.:ν.
κι
θξαφαν[ζεται).
ν& κατοr dπδ τ& παρiιΦυρcr
(Koιταζoνταg τη Nτ6ρα, πoδ πρo1ω.
Bo.Ι.NoΦ.
ρεi πρδq α0τoν). Θα ξοcΨρ1[οoι-l1.ιε, Ντ6ρα. . ,Aλθξη,
Θα
(Mi τερφρaηη). Nα[,
ΣTEΠAN.
τ{ν
τιμη
!
κdτι
καvoυμε
για
ξαναρxiooυμε... Πρd.τει vα
.

AYΛAΙA

TΡlTH

ΠPAΞH
,,Ιδιo

εδ6,

μθρoq,

iδια

α:ρα, δυδ μ€ρ.εc &ργ6τε.ρcr.

:.ΤΓΠAN. _- Tι κdαει

δ

86Ινοφ; ,,Eπρετε

νrcr εIγ,

r'..Γi|ΙENKOΦ. ._ ,,Εxει &vξκη &πδ L1,rrvo. K, δoτερcr,
E1oυμιs ακ6μα μιη δρα δλ6κληρη μπροoτα μαg.
ΣΤΕΠAN. __ Θ& π&co για ν€,α.
,,oxι. Πρθπει
ANNENKOΦ"
ν& λιγooτε0oιrμε τΦq

-

κινδ0ιlot.;g.

(Σιωτπ]).

ANNΕNKoΦ. -_ Γιαvεκ, γιατi δθ λεq τ[παια;
KAΛ ΙAΓΙ ΕΦ.
Δθv Exιo να πi τ[πoτα. Mtι, &ηoιl.
χεiq.

-

(Xτυπ& τδ κoυδo6vι).

KAΛΙAΓιΕΦ. Nα

τov.

(l,1παivει δ B6τι,.oφ).
ANNΕNKoΦ. *_ KoιμηΦκ.s;

Bo.Ι.NoΦ. -- Nα(, λιγ&κι.
ANNENKOΦ.
Δθv κoιμηθηκεg δλη Φ νξτα;
-oχ.
Bo.Ι.NoΦ.
ANN EN KoΦ.-,,Eπμτε, δoτ6oo, να κoιμηθεΤg. Mπo,.

-

ρoCtoεg να παρειg τ[πoτα 1icπια.

Bo.Ι.NoΦ.
Πiρα καi, xαπια, εiμoι.lν, δμoξ, π,&ρα
πoλδ κoι.l.ρcιoμ€νoc.
ANΝENKOΦ.
Τd x€ρια oου τρΑμoι.lv.
Bo.Ι.NoΦ"
(Kαφ<bιloι.lν δλοι τ& μ&τια τoυq
-,,oΧ.,
παvω τoυ). TL ouμ6α[ιει καi μi κoιτ&ζετε; Δθ μπoφ1
να εlvαι καιεtg κoυρcιo.μθ.ι;og;
ANNENKOΦ. -- Kαi 66,6αια μπoφΙ να εΙιlαι καvεtq
κoυ.ραoμθιιcg. MovαXα να, .αi σκεφτ6μαστε.
Bo.Ι.NoΦ.
(Mθ θαφνικη ορμ{). .Eπφττε v& μθ

-
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,.Aν εt1ε
σκεφ,τ6σαστε πρoχτ€q.
ρι1τεt η 66μ6α πρiv δυδ
κoυρcroμ€
.ιloι.
τcbρα
Θα
εiμαατε
δθ
μ€ρεs,
,AλEξη. ,,Eκανα τα
Συ1cbρεoθ με,
KAΛΙAΓΙEΦ.
πραγμοπα πιδ δ0oκoλα.
(Πιδ xαμηλ6φι:vα), Πoιδq λ€ει κατι
Bo.Ι.NoΦ,
τ€τoιo; Γιατi τ&- Ξκανεg πιδ δ0oκoλα; ΕEμαι κoυραομ6'vog, αδτδ εivαι δλo.
.,oλα θd
NΤoΡA.
γivoυν γρηγoρcr, τrbρα. Σδ
μιαv δρα Θα Ξxoυμε τελειcbοει.
Nα[, θα Ξxουμε τελειrbαει. Σi μιdν
Bo.Ι.NoΦ.

δρα..

.

-

(.o 86ινoφ κoιτdζει γ6ρω τoυ. 'Ι-{ Nτ6ρα τηγα[νει
.o 86Ινoφ δiν &ιlτδρ&
κorrr& τoυ καi τoi πι&vει τδ 1θρι.
καθ6λoυ, δoτερα, δμ.ζ, τραG& τδ 1€ρι τoυ dπδτoμα).
Λ1π6,ρια, θ& ijθελα νd oo0 μιληoω.
Bo.Ι.NoΦ.
ANNENKoΦ.Bo'Ι'NoΦ. -,Ιδιαιτ€ριη;
καi δ B6ινoφ κοιταζoιτcιι καταματα.
(.o ,Aw€νκoφ-,Ιδιαιτiρrυg.
.o Kαλιαγιεφ, Nτ6ρα καΙ δ Στεποcv Cυγα|
η
'ιν εξω).
Τ[ oυμ6αivει; (.o B6ιvoφ οωπα[.
ANNENKoΦ.
vει). Π€g μoυ, oΕ' παρακαλδ.
Nτρ€παμαι, Λ1π6ρια.
Bo.Ι.NoΦ.

(Σιcοπη).

Bo.Ι.NoΦ.

την dληθεια.

-

-

Nτρ6πoμαι. Πρiπει, δμωg, να ooΟ πδ

ΔE θ€λειg ια ρiξειq η 66μ6α;
-Δi Θα μπoρ€ocο lα
τη ρiξιο.
ANNΕNKOΦ. -- Φo6αoαι, δiν' εiν' dτοι; Δiv δπαρ-

ANNΕNKOΦ.
BO.Ι.NOΦ.

xει λoγog vα ντρ€πεοαι.
Bo.Ι.NoΦ.
- Φo6&μαι καi irτρεποuαι τoδ φο6&μαι.

Πρo1τfq, δατδo,ο. εtooυν γαρo6με.
ANNΕNKOΦ.
.,oταv
Eφευγεq, τ& ματια οου Ξλαμπαv.
νog καi δυνατ69.
Βo.Ι.ΝoΦ. _.._ Παντα φo66μoυν. Πρo1τiq εixα E'πι..Oταν
oτρcccε0αει δλo μoυ τδ κoυραγιο, αΟτδ εivαι δλo.
&κoυοα ν& Ξρ1εται ξ αμαtα dπδ μcικρυα, εiπα μ€oα
.,Eνα λεπτδ dκ6μη,,. ,.Εoφιγ1zα τd δ6v.
μου: u,Εμπρ6q !

.τια. .,oλα
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μoυ τα νεορα ε1ταy τεVτc}μενα. Θα θριxvα
τδor1 δ0ι,,αμη, πoδ δ μεYdλoξ δo0καg θα
να oκoτayθεt dμ€oωq. Πaρ(μενα τξν πρ<ilη €κρηξη για ν, <iφηoαl vd ξεoπ&oει δλη f1 δι.τvαμη πoι., ειxε μα.
ζευτεi μf,οα μoυ. K' Uoτερα, τ[πoτα. .Ι-Ι tiμαξα iφτo..
κoντα μoυ. Πδoo γρηγoρα €τρε1ε! Π€ραoε dπιδ
μπροατ& μoυ. Kατ&λα6α τ6τε πδq δ Γι&vεκ δθv εΙ1ε.ρiξει
ο1uοα. Τη o-ιιγμη αΟΦ μ, Ξπιαoε €ι,α
φ6εβ.ρiγ"s.
Kα[, ξαφνι.κd, Evιωoα <i:δovαμog oαv παιδ(.
AΝNΕNKOΦ.
ε[ταν τ[πoτα, ,Aλ€ξη. .Ι-Ι ζωη
- Δtv
τρα6αει π&λι τδ δρ6μo
,EΜηq.
Bo,Ι,NoΦ.
καi δυδ μθρεq, cilοτ6oo, i ζoη
δdν ξαναγ0ρr.oε -για μθr,,α. Σoδ εiπα ιp€μματα πρΙv &πδ
λiγo, η vΟ1τα δεν κoιμηθηκα καΘ6λoυ. ;Fl *oρδ.o
μ*
yτυπoδoε π&ρα πoλδ δυνcrr&. -Ω, Μπoρια, εiμαι &πελ.

τη 6δμ6α μi
,πρεπε

!

πιoμ€,voq.

ANNΕNKoΦ. _- Δθν πρ6πει ν& εioαι <iτιελπιoμ€'ι,rog.
μαg νιcbθου,βε σ&v καi o€,vα. Δd Θα ρtξειq η oaμ^oλ1.
Θα,
Σo0 1ρειdζεται Eναg μ{vαg &vccπαυoη οη Φιλαvδiα,
κ' δo-ιερα θα ξαναyυρioειg π&λι κorπ& μαζ.
Bo.Ι.NoΦ' -.* ,,oX., oυ,μ6α[νει κ&τι dλλo. ,.Av δi
ριξco Φ 6oμ6α τωρα, δiv πρ6κειται vα η ρiξω πoτ6.
ΑNNEΝΚοΦ. -. Md, γιατ[, λoιπ6v;
Bo.Ι.ΝoΦ.
Δiv εiμαι φτιοcγμ6voq για τροtμoκρα.Θα
- ΕΙvαι κολΟτερα
τηg. Τιbρα τδ ξ6ρω.
vα oξ 'dφηoω.
dγωνιoΘδ αιig €πιτρoπ€q, oτξv πφπωyαrδα.
ΑNNENKOΦ. .- oi κ(vδυνoι εΙyαι iδιoι πccιπoδ.
Bo.t.NoΦ.
Να[,
κcrvεiq oτtg θπιτρoπiq
- τα μα μπoρεt
lα δρ& κλε[vονταg
μοcτια. Δθv κcαολαΘα(ιει .i,.".o.
ANΝENKOΦ. -_ Tι Θθq vα πεig;
Bo.Ι.NoΦ.
(Πυρετικα).
θπιτραrιθq δθν κα- τiπoτα. Eivαι ΣτΙq
ταλα6αiνει καιrεig
εUκoλo vα oυvεδρι&ζει,
να oυζητ& την καταoταoη καi vα μεταφθρει ijoτερα rτ1
γραμμη. Δι'ακιγδυvεΟει, Qι-loικα, Φ ζcοi τoυ, τη διακινδυνε0ει, δμ.q, ιirccxoυλευτα,
,Ενδ δταν oτθκεααι δρΘιoq, χcoρΙq v& 6λθπει τ[πoτα.
Φν δρα πoδ τ16,φει f1 ν01τα αην π6λη, cοαψoα oτδ πλξθoq τδv <h,€ρ<bπωv, πoδ

--34τoυq
μθ Θιαατικδ 6Qμα τρθ1oυv να 6ροδγ ττ1ν ξι,ιοτl1
o,6.cr, τ& παδια τουg, τξ ζεoταoι& 'μι&q γwαi,καg, δταv
oτΑκεοαι δρθιcg καi oιωπηλ6q, κραrcirιrrαζ στδ xθρι Φ
66μ6α καi, ξθρειg δτι οi τρi,α λετπξ oi ψρικα δευτερ6.
λεπτα θα ριxτεig μπρξ oi μι&v δλδλαμπρη &μαξα, αδτδ ημαiνει τρομoκρcrηg. Kαi τ6Ρα ξθμο πδc δθ θ&
iαυτ6 μα;
μπoρoiοcr να ξαvαPχiαω xωρlq ιrcι νιιbo<ο τδν
Σημαδει|tα
ντβπομαι.
Nα[,
τoυ.
.&πδ
αtrμα
τδ
dδειccιlδ
πoλδ ψηλα. Πρθτει ν& δoυλ€ψι^l oη Θ6<lη μoυ. Σθ μι&
μικρο0λα θεη. Τη μ6η πoδ μoC, &tiζει.
Δiv δπαρxει μιKρη καi μεγdλη θE.
ANNΕNKoΦ.
η. ΣΦν &κρη καt τδν δυδ Θρloκoιται παvτα ξ φυλακη
καi f1 κρεμαλα,
Bo.Ι.ΝoΦ. -- Ναi, μ& τη φλακη καi τηv κρεμαλα
δθν τiq 6λfπει καvε[g, δπωg ΘΜτιει' αιjτδν πoδ παει ν&
οκoτd>oει. T.iq φανταζεται μoνα1α. Kαi, κατα oδμτrτ<υoη,
iγδ δiν €1cο φccνταo[α. (Γελ& vευρικα). Πoτ6 μoυ δiν
π[oτει|α πραγματικd δτι δπαρxει μυατικη doτυvoμiα.
Παρ&ξενo πρ&γμα για Eναν τρoμοκρccιη, E; Mi ην πρ6.
',o1ι πιδ
η, δμωζ, κλωτclια oτξv κoιλιd, eα π[οτευα.

μπρoοτα.

oτξ φυλακξ; Στη φυλιrκ{, κα|
ANNΕt.lΙ{(]Φ. Kαi ,Εκεi
δiν ξ€χvα
καvεig, rιαi, 6λ€πει.
€ ει
ρ

].. Ση

φυλακη δiν παΙρvειg κα1ιιιrv &πoφαη. Nαi, αΟτo, εΤναι, δθν παiρνειq καμιαι, dπ6φαη !
Δθ λεq oτδν €αυτ6 αoυ: ..,EμπβQ. .€oιi. πρθπει €oδ ν'
&πoΦαο[αειg για η oτιγμξ πoδ θα ρtξειg η 6δμ6α.
Eiμαι 6€6αιoq, τιbρα, πδq &ν πιαατδ, δi θα δοκιμαoιο
να δραπετε$οc.,. Για να δραπετε6αει κcrιεig, xρειαζεται
,Aν δi
να μηxαvευτε? rιiτι, xρειαζεται πριoτo6oυλiα.
δραπετειiαειq, θ& π&,ρoυι, την πμοτο6ουλiα oi αλλoι' Σ,
αδτoδζ θα πic:ι δλη f1 δoυλεια.
ANΝΕNΚoΦ. -- oι iiλλoι, δμ-q, δoυλgδουν γι& να
ο&g κρεμασoυν, καμια φoρα.
Bo.l.NoΦ. - (,Aτιελπιoμι1να). Kαμια φOρα.Θ& μoδ
εtταν, δμ,q, λιγδτερo δ0οκoλo ιηα πεl&vω παρα \,α ζδ
καi ν& κρατδ καi τη Ιωξ €,νδq &λλoιi ατd xtρια μoι.l καi

Bo.t.]'iC

-:9 --

ν" dπoφααiζω )/ια τη οτιγμξ δπoυ θα
μπαροδαα τrcι
ρiξω αΟτig τig δυδ ζωiq οτΙq φλ6γεq. ,.O1ι, Mπ6ρια, δ
μ6uog τρτ5πog ν,α διoρθ6αιο τi.g iλλε(ψειq μoυ, εΤλι ια
δεyτδ αΟτδ τιοδ εiμαι. (.o 'Aιν€vκoφ oωπα[vει). ,Ακ6μη
καi o[ δειλoi μττoρoδν ν& ιiτηρετi1ooυν την eπc.ι*ατcoη.

'Aρκεi

νο; ΘροΟ',,τη θ€oη

τcυg.

,,Ε,
ΑΙ.ltJΕNΙ{oΦ.
λοιπ6v, μιiθε πδg δλoι μαg εΙ.
.
ιιαστε δ:ιλο[. Δiv Ξxoυμε, δμωg, π&ντα ην ειiκαiρiα vα
τδ iξαl<ριGιbι:ουμε, Εioαι €λεΟθεροq v& κιrv..-ειg δ,τι Θθ}ιε

ιζ,

Bc.Ι.NoΦ.

'- Πρoτιμδ να

φ0γcο αμfcω:;. Noμiζα>
πδq δi θα μ"πoρδ να κoιτ&ζω τοδg αυντρδφοι:g
μαq 'liατατιρi'οωπο' Θα τoδg μιιληoειg, δpιωq, €o0, δlν εiν'
iι.:ι;
ΑΙ'{Γ{i_ΝKΟΦ. Θα τοJq μιλ{ι'ιl. (Πρoxωρεi πρΦ
τδν BοΙνοφ),
ΙjΟ"Ι.NoΦ. Πεζ, οτδ Γι&vεκ πδq δiν εiν.αι λαθοq
Ιjικri τοιl. Πig,rου πδg τδν αγcιπδ, δπωg dcyαπδ κι δλoυq
σαζ. (Σιωπi1. .O ,ΑvlE-r,,lιoΦ τδ.l dγκαλιαζ:ι)
Λt.Ιt.lΙ:Ι'.il(ΟΦ. ." Γει& ocι;, riδελφ€ μcrυ' .,oλα θα

τιdii,;. κιr'λιt.

.l-i

Ρcυryiα θα γLvε.ι εδτυxιι:μ€νη.

o9.,.ΓjΟ'Τi' - ((r;Οyoι,ταg). Ναi, &q γ[ι::ι
,
σμi::νl-] l

ε.Οτυxι-

(.O ,Aννi.llκοφ 1τρoΧωρ:i τροq τljv πoρτc,ι)'
/'NΝΓΝΙiΟΦ. _ ,ΕλGτε(Λir.αiι.r..,'r,

δλcι μιιζ(,r 1li τir Nτορα).

}.,l.ΕΙlΑN. -. -l I d)zινε;
lιΓjΓiΕNKoΦ. - .o B1livοφ δθ θα ρiξει
η 6irμ6α,
L-ivαι if cxiτλημ.€ι,oq, Δiν εΤναι αlγoυροg πδg
μπορ.εi νd

τδ ιιαι,ε

ι.

liΑΛΙΛΓΙΕΦ'

l,

ιαl, Λ\τoριrι

Tδ λαθoq εivαι δικ6 μoυ, δtrl

;

εΤν,

AΝΝΕΓ1ι(ΟΦ' Mοδ εiπε r,& αoδ πδ πδq ι:. *γαπ&.
KΑΛ ΙΛΓΙΕΦ. ' θα τδv ξαvαδοΟ.1lε;
AΝNΕΝKΟΦ. ' ',lοωq" .Ι'ιiρα, παvταrq, μciq ιkφ{rει"
ΣΤΕΠΑΝ.

-'.'_

Γιατ[:

-40AΝNΕNKOΦ.
τρoπ€g.

-- Θα

εΤναι πιδ xρηoιμoq oτΙg 'Επι.

ΣTEΠAN. -_ Zητηoε δ iδιoq να ε -υλ€Ψει oτig ,Επι-

τρoπE'g; Φo6&ται, λoιπδν;

ANNENKoΦ. .-. ,,o1ι, θγδ &πoφαoιοα για δλα.
Τη, δρα πoδ πρ6κειται νd καvoυμε
ΣΤEΠAN.
τξν dπ6πειPα, μ&s πα[ρνειg Ξιαv dν€ροrπo;
.Ι-t
δρα εivαι κρ[oιμη, πρθπει μ6ANNΕNKoΦ.
|μoυ
νoζ
€γδ να π&ρω τηv &π6φαoη. Εfναι πoλδ dργα
για v& oυζητ&με' Θα π&ρco εγδ Φ θ€,η τoδ BoΙvoφ.
Aοη i Θ6η dnηκει oi μ€να.
ΣTEΠAN.
(Στδν ,Aw€νκοφ). 'Εoδ εiααι δ
Ι(AΛΙAΓlΕΦ.
&ρxηγ6.c. Τδ 1ρ€oq ooυ εtvαι ν& μιεlvειg €δδ.
ANΝENKoΦ. -- .,Εναg .iρxηγδc Ξ1ει καμια φoρα
τδ καθξκoν να εiναι δειλξ' Mi τδι δρo, δμωg, δτι θ,
dπoδε[ξει τδ θαρρog τoυ, δταν xρειαoτεi. Πiρo ηv <iατ6θα
dατικαιαoτ{oειg θoδ δooν και.
φααη μoυ. Στεπ&ν,
,,Ελα μθ
λεiψω.
θα
μαζ0 μoυ, πρ€,πει να ooΟ πδ πoιig
ρδ
δδηγiεq.
εtvαι oi
(.o 'Aννθνκoφ καi δ Στεπαν 6γα[voυν Ξξω. .o Kα.
λιαγιεφ καθεται. .Ι-{ Nτ6ρα πηγα(,vει κoντα τoυ καi τo0
πρoσφερει τδ x€ρι τηq, dλλ& μετανoιδνει καi τδ τρα6& πioαl),

NΤOPA.

_-_

..o,τι Eγιvε δδv εiναι dπδ λαθog δικo

σoυ.

KAΛΙAΓιΕΦ.
ToΟ ζκανα κακ6. πoλδ κακ6. Ξ€Eλεγε
τi
πφxτ6g;
ρειg
μoΟ
,,Ελεγε καi
NΤoPA.
ξαvαλεγε oυν6xεια πδg ε1.

ταv εδτυxιoμ€vog.
KAΛlAΓΙ

EΦ.
Nα[, μoδ εiπε, δμ.ξ, πδg δθv δΦραδτδν
εΟτυ1iα
dπδ η oυιπρoφια μαg. <,Eμεig
Eξω
Χε γι,
εiμαoτε ξ 'oργοcvωoη, €λεγε. ,,Εξro ιiτιδ ην 'oργαvcoη
δiν δπαρ1ει τ[πoτα. .Fl ,oργοcvcοη ε1ν' Evα Τ&γμα .Ιππoτδv>, Π6οo τδν λυπGμαι, Nτ6.ρα !

NTOΡA.

-

Θα

€,αvαγυρ[oει,
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KAΛΙAΓΙΕΦ.

,,oX.,

-oη Θεoη

-

δθ θd ξαvαγυρ[oει. Σκ€φτoΘα εiμoυv dπελπιoμθvoq.
NTOΡA. * Kαi τcbρα δθv εioαι;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
(Λυ,ημθνα). Τcbρα; Bρio.κoμαι μαoαg
καΙ
ε[μαι
εδτυ1ιoiμθvoq, δπcog ε[ταv κι,' αοiξ.
ζ0
ΝΤoPΑ.
('Aργe). ΕΙvαι μεγαλη εΟτυx[α.
KΑΛΙAΓΙΕΦ.
EΙναι πoλδ μεγαλη εΟτυ1(α. Tδ i- €oΟ;
διo δd ακ€φτεoαι κι
NΤoΡA. -- Nα[, oκθφτoμαι δπωq κι θo0. Γιατi, λoιn$1;, gΙoαι λυπημι1νoq; Πρiv δυδ
μθρεq τδ πρ6oωπ6 ooυ
ξτινo6oλo0αε. N6μιζε κανεΙg πδq πηγαιvεg cri καμια
μεγ&λη γιoρτη. Ση,μερα. .
KAΛΙAΓIEΦ.
-. (Σηκcbνεται π&vαr. Mi μεγα.λη τα.
ραχη). Σt'1μερα, ξθρω αΟτδ πo0 δθv ,iξερo πΦτα. El1εq
δ[κιo, δι|ν εivαι τ6oo dπλ& τα πρccylματα, Πiατει;rr πδζ
εΙταν εδκoλo
oκoτcboει καvεlg, πδq ε[ταv &ρκεη f1
"-α
iδθα καi τδ Θαρρog. Tcbρα, ξ€ρrο πδq αrδ rμt.oog δiν'δπ&ρxει εΟτυ1[α. Μ€oα μου, δπωg καi μ6oα oτoδξ dλλoυξ,
φ-r,:λη&ζει
η δuoτυ1[α. Τδ φovικ6, η δειλiα, { dδικiα...
,.Ω,
πρE'πει, πρ€πει να τδv oκoτδoω... Θd
φ.oo., δατ6.
σo, dξ τδ τ€ρμα ! Πιδ μακρυd <tπδ τδ
μioog !
NTOPA.
Πιδ μακρυα; Md δi.ν δπdρ1ει τ[πoτα
- τδ μiοog.
πιδ μακρυα &πδ
.Yπαρ1ει
KAΛ|AΓΙ ΕΦ.
ξ <tγ&πη'
.Ι-l
NΤoΡΑ. _dγdπ!; ,,oxι, δiν ε1ιlαι αΟτδ πoδ μ&q
1ρειαζεται.
KAΛΙAΓΙΕΦ' -. ,,Ω, Nτ6ρα, πδg τδ λiq αΟτ6, €συ
πoδ ξEρω τηv καβια σoυ. ' .
NToΡΑ. -- .Yπαρxει παρα πoλδ αiμcr, παρα πoλλη
6[α. Aδτoi τoδ dληθιv& <iγαπoΟν τη δικαιoo0νη δiv E1oι.lν
δικα[ωμα να Eπικαλoδvται την <iγατη. Στθκoυv δβιoι
oαν .καi μθνα, μd τδ κεφαλι φηλα, τα μ&τια oτυλd. Τi
δουλεια μπoρε[ vα Ξ1ει η Φ.1πη o, αΟτig τiq περηφαιεq
κoρδι€g; .Ι-l <iγαη, Γιαvεκ,,oi καvει, οιγcr . oιγα, τt}
oκ06ει9 τδ κεφdλι. 'Εμεiq, €xoυμε τδv αξ€να δ6oκcιμ.
μαι τ[ θα dνιω€α

τoυ.

-

.

Ttτo.

KAΛΙAΓΙΕΦ.

--

,Aγαπoδμε,

δμαrg,

τδ λα6 μαg.

-42HTopA. *_ Nα(, τδν οcycιπooμε, αδτδ εtναι dληθεια.
Tδv ξcrπoclμ* β μιοcιl ξαrη dcττ6ραιlτη, μθ rμι&v ηccτη
δυατυxιομθη. Zoδμε μακφ& τoι.l, κλειoμ6voι αια oπlτιrι
Μ&ζ. &μαg, 1αμθνoι αroδg λογιομoιξ μrrq. Kαi δ λα6q;
.o
οιο.
Ξθφι
λαδg
πr]η τδv &γοcrιoClμε;
γαπdει &ροcyε;
πα[rει. Π6οo οιDτιcriι,€ι, π6oo οοyπαiνει...
M, αιirδ dκρι6δg εtvαι dγοcrη. Nα
KAΛΙAΓ|EΦ.
δ[νειg τ& πdvrcr, να &"tοιζειq, τα π&uτα, χωριζ ν& €1ειq

καμι&v Ξλπiδα &yrcrrιδδοοηq.
NTOΡA. -- ,,Ιοωζ. Aδτδ εtναι ξ &rι6λυη Φ&πη,
εΙι,.αι f1 dγvξ καΙ φ}.Ξρημη χα,ρ&, εtvαι f1 Φc."η πoδ κατακα[ει τδ εiιlαι μοι:.Mερικiζ φoρ€q, δοτδoo, &vαρωτιi.
μ.αι μl,1πωg η .yα,η εtvαι κ&τι itλλo, μξπc^lg μπoρεi v&
πΦει vα εtναι Eιlαg μoν6λoγo9, μηπαη μπορεt να δπαρ1ει, καμι& φoρα, *ξν Φyo,.η, καποια dπαιτηαη.
Σκθφτcμαι τoδτο, δθq: δ ηλ.oc λ&μπει, τd κεφdλια, oιγα - ιrιγα, d,ρxiξoυν ι,α ακι}6oι,11,, &πδ ηv καρδι& ο6ηνει ξ περηφ&ιεια, τα 16ρια d.πλιbνοvται ν'dγκαλιαooυν.
,,A, Γιinε'κ, &ν
μπoβιiααμε ιιτ ξεxαooυμε, Ξοτcο καi
για 1.ιι&v δρo, Φ φριΧη dιθλι6τητα τo0τoυ τοδ κ6oμoυ
καi. να φε0γαμε., iπιτ€λουg, γι& κ&πoυ dλλoΟ. Mια μιο.
vξα μικρην δρα, ποi Θα η xαρiζαμε oτδν iγωΙομ6'
f,lπορε-ig ιtr τδ oκεφτεig κccτι τ*.τoιo;
KAΛΙAΓΙΕΦ. -- Nαi, Nτ6ρα. Aδτδ δνομαζεται τρυφερδητα.
NΤοPA. _ .,oλα τα ακ€φεoαι, αγατημ€νε, ναi,
αδτδ διομαζετcrι τφφερδητα. Τξv ξf ρειq, δμωg, πραγμοcτικα τi1ν τρυφερ6τητα; Mπορεig ν, ξαπ&g τξ δικαιooΟη καi τξν τρυφερtrητα μαζ6; (.O Kαλιξιεφ
oωπα[vει). Mπορstg ν, ξ<rπ&g τδ λα6 μαζ μ, αΟτη τξν
&qlροντ.ιαι& κι αδτξ τηv πρα&ιητα; Mηπωq, &vτ[θετα,
πρF-πει vci τδv cryαrt&c μi η φλ6γo .ig *κδ[κηηg καi
τξg €παvαoτααlg; (.o KαλιΦιεΦ οο:πα[νει παντα). Nαi.
(Πληαιεrζει τδν Kαλιcryιφ καΙ τoδ μλc y.αμηλ6φt,:vα)"
,Εμθvcq
μ'Φοcτι&s μi τρυφβτητα;
(.Φ Καλιαγιεφ τξν κoιτ&)
"

-43(.,Yατερ' dfiτδ o$lrτo[ιrl οιωαη). Ι{cι.
πoτ€, δπrog ο, dγαπδ tγδ.
NTOΡA. __ Tδ ξθρω. Δε Θα εiταv, δμ.q, καλΟτερcι
ν'&yαπ&g δπcοg δλog δ κ6oμoq,;
KAΛΙAΓΙΕΦ. -- Δiν ε1μαι δ δπoιooδηπoτε. Σ, d.
ΥοrΙιδ o&v Kαλιdγιεφ,
M, αyαrιGc περιooδτερo &πδ ττ1 δικαι.
NTOΡA.
,oργcrvωοη;
oα6vη, περιoo6τερο &πδ τ{v
,oρ.
Δθ o&g ξε1coρiζω, €oθvη τξν
KAΛΙAΓIEΦ.
γα\i(,)η καi τη δικαιooι3η.
Σ0μφωιloι. 'Aπαιτηοθ lμoυ, δμωg, oi iNΤOPA.
κετεΟcο, <iτrαvτηo€ μoυ. Mδ <,οyccττcxq μδ τρυφaρ6ητα, μd
εγr;iαμ6; Θd μi &γατroδoεg, tiν δθν εiμoυν δ[καιη ;
,.Aιz
δiν ε1ooυν δ,ικαιη, καi &v μπoΚAΛΙAΓΙΕΦ. .-'
Θ' dγαπoΟρoδo.α ν* o' &γαπη,ocο, δi θ& ε-iαoυν ioΦ πoδ

t(AΛΙAΓΙEΦ.

νε:lξ δi θ& o' ξατηαει

.Jα.

Μηu ι}παντ&q. Π69 ,μoυ μoνα1α, Θ& μ,
,oργ&νιοοη;
oτην
ci.γαπoooεq,
M& πoδ θ& ε1σoυν, λoιπ6ν;
Ι(AΛΙAΓΙEΦ.
NΤOPA" - Θυ'μ&μαι τδν καιρδ τιoδ oπo6'δαξα. Γ.ε.
}i'ιrOoα, ε1μoιlν δμoρφη, τ6τε. ΠερvoΟoα δρεg δλ6κληρεg και,.ovrαg περιπατoυg καi δνειρα. Θ& μθ &γαπoδcrεq,
&ν εlμcrυν θνα κoρiτoι dλαφρ6μυλo καi γεματo dφρoντιοια;
KAΛΙAΓΙEΦ. - (Μi, διoταγμδ καt πoλδ xαμηλ6φωνα). Πεθαiναl &πδ την θπιθυ,μiα νcι ooδ πδ να[.
Mα, π€g μoυ, λoιπδv, vα[, &γατrημ€vε,
NTOΡA.
&ν ακAφτεoαι Ξτoι κι &v εivαι &λf1θεια' Πθg μoυ vαt κι
αg oκiφ,rεααι τξ δικαιο.αδνη κι &g θ1ειg μπφατα ooυ
ην <iθλιoτητα καi τδν δπ6δoυλo λα6' μαq. Nα[, vα[, oi,
[κετε6ιο πθg να[, πcιρ, δλη ηv ξι,:νiα τδv παιδιδν, παρ,
δλoυg αδτoδq πoδ κρεμ&νε κι αΟτoδg παδ μcιατιγιi:νιrυv
δg τδ Θανατο " . .
Σιoπα, Nτ6ρα.
ΚAΛΙAΓlEΦ.
,.Oχ,,
- πβπει, για μι& φoρα, τoυλξι.
N.ΓoΡA'
σroν, ν, &φτ]vει- κccvεic τξι, καβι& τoυ ια μληoει. Περι.

NΤoΡA.

&v- δEv εiμoυν

-44μ€νοr να μθ φωvdξειg, lγcb, f1 Nτ6ρα, περιμθvω νd μθ κα.
λ€oειq π€ρα &ττδ αδτδv τδν δηληηριααμθvo ιiπιδ την dδικ[α κ6o,μo...
KAΛΙAΓΙΕΦ.
Σrbπα. .F{ καρδι& μoυ δi μΦ μιλ& παρ& lμ6ιlo για o€να' .,Yoτερ' dαrιδ λiγo, δοτ6oo, δd
θd πρ€πει vd τρθμω.
ΝΤoΡA.
(Συvερx6μεη). .,Yoτερ, <iτιδ λiγo; Nαi,
τδ ξ€1αοα.,. (Γελ& ocrv vα κλα(ει). ,.Oχ., εiμαι πoλδ
καλ&, ξαημι1νε. M{ oτενo1orριE,oαι, δdν εtμoυνα λoγι.
κ{. Εtvαι ξ κoriρααη. Kι. θγδ δc Θα μπoρoΟoα να τδ πδ.
Σ, ξαπδ μd τξv Tδια βγαη, Χc,lρiq ια ξεxvδ Φ δ,καιαα6νη καi τig φυλακ€g. Tδ καλoκα[ρι, Γι&νεκ, τδν
oκθφτεoαι τδν €αυτ6 ooυ; Md, δ1ι, ζoCrμε crrδν αicbνιo
Δiv εiφααrε για τoiπov τδν κ6oμo, ε1μαoτε
1ειμ<bιiα..Yπαρ1ει
δlκcrιoι.
κοαπoια ζεoταoι& πoδ tΒv εiιlαι για
(Γυρiζoνταg
πρξ
μ&q.
ην dΙλλη ,με,ρια). "A, λiγη oυμτι6voια γιd τoΦg δ[καιoυq !
KAΛ ΙAΓΙ ΕΦ,
(Koιτcbνταζ την μθ dπελπιοtα). Nα[,
- ιlαξ, dγ&τη, για
αδτξ εiναι ξ μoiρα
η
μ&q, ε[ιrαι κccτι
τδ &δ6ναro. Θα oκoτιboω, δμ.ξ, τδ μεγ&λo δo0κα καi'
τ6τε θα Eρθ.. η εtρηη. Εiρηνη, γι& oθνα καt γι& μθιlα.
ΝΤoΡA. -_ Εiρηνη ! Πδτε Φ η 6ρoClμ;
KAΛ Ι AΓ Ι ΕΦ.
(Mθ δρμη) . Mεθα6ριo.
- 'Aw€νκoφ
(Mπα[νoυv μ6oα δ
καi δ Στεπαν. .FΙ Nτ6.
ρα καi δ Kαλιαγιεφ ιiπoμακρ6νoιπαι δ Evαq &πδ τδv
dλλoν).

ANΝΕNKOΦ.

KAΛΙAΓΙΕΦ.-

Γιαvaκ!

(Bαθειαναoαlιloνταg).
α
ο:g.
'Επιτθλoυq, €πιτ€λoυq.-,Aμ€
..
ΣΤΕΠAN.
(Πληoι&ζoιπdg τov) Γεια ooυ <lδελ.
φ€, ε1.μαι μαζ0 ooυ.
KAΛΙAΓΙEΦ.
Γει& ooυ, Στεπαv. (Γυρ(ζει πρδq
- Nτ6ρα.
τξ Nτ6ρα). Γει& ooυ,

(.H Nτ6ρα πληoιαζει τδv Kαλιξιεφ. Eiιlαι πoλδ
κowα δ €vαq μθ τδν &λλoν, δiv dγγtζowαι, ξμcoq).
,,oΧ.,
NTOPA.
γει& ooυ. Mθ τδ κcrλδ να ξαr,.αiδω-

-

λq

θoiμε, dγαπημ€vε,
ξα.ι,αιδο:θoδμε.

μi τδ

καλδ να ξαναtδοrθoδμε. Θ&

(.o Kαλιαyιεφ ηv κoιτ&ζει. Σιωπη).
KAΛΙAΓΙΕΦ.
Θα ξαvαiδωθoδμε. Θα... .H

φη.

Ρω-

γivει δμoρφη.
ΝΤoΡA.
(Kλαiγoνταg). .H Ρωoiα θ& γivει δμoρ.
-

o['α Θ&

(.o Kαλιαyιεφ Kανει τδ oταυρ6 τoυ μπρδg οτi1v εi.
κ6να. Bγα[vει €ξω μαζδ μθ τδν ,Aw€vKoφ. .o Στεπαν
πηγαivει, πρδg τδ παρcrθυρo. .Ι-l Nτ6ρα μ€vει &κiηη,
κoιτωνταg πρδq ηv π6ρτα).
ΣTEΠAN.
Πooo oτοιΘερ&
Εi1α αδικo,
- μην θμπιmεOoμαι6αδiζει,
δπrοg Θλ€πειg, νιr
τδ Γιαvεκ. Δθ μoo
αρεoε δ €vΘoυοιαoμ6g τoι.l. ,,Εκανε τδ oταυρ6 τoυ, εiδεq; Πιoτε0ει αιδ Θε6;
NΤoΡA.
Δiv τηγα[νει πoτθ oτξν iκκληο[α,
ΣΤΕΠAN.Ψυ1ικd, δστ6αo, εivαι θρfloκog. Aδτδ
εiναι πoδ μ&q 16ριζε.
Εiμαι πιδ τρω1δq ci"πδ αΟτ6v, τδ
ξ€ρ<ο καλα. 'Εμεiq πoδ δiν πιoτε6oυμε oτδ θε6, Ξ1oυμε
irvαγκη dπδ τηv dπ6λυη δικαιoo0νη. Xωρiq αΟτην ζoΟμε μ6o, ατi1v dπελπιolcr.
NΤoΡA. *.- Γι, αΟτδν ξ δικαιoo0νη εivαι dπελπιοτι-

Kii.

ΣΤEΠAN.
Ναi, εΤναι μι& dδ0νατη ψυXη. Τδ 1ερι
- δυνατ6. ,Aξ[ζει
τoυ, δμωg, ε[r,,αι
πιδ πoλδ απδ ην ι|,lυ.
.oiγoυρo. Eiναι καλδ αΟ1η τoυ. Θα τδν oκoτωσει, εΙvαι
τ6, πoλδ καλδ μαλιοτα. .O θccvατog, crΟτδ μ&q 1ρειαζεται. Mα, €oδ δi λδq τ[πoτα; (Τ{v κoιταζει καλα καλd). Τδν &γαπ&g;
NΤoΡA.
Πρ6πει να i1ει καιρδ κανεig γι& ν'αγατ&. M6λιg πoδ- μ&g περιooε6ει καιρξ για τξ δικαιoο0η.
,,Ε1ειq
,,E1oυμε
ΣTEΠAN.
δ[κιo.
γft 161γρι'l,με π&πολλα.
Πρθπει
vα
κccταoτρ€
ι
],loυμε
δλ6τελα
αδτδν τδν
ρα
κ6αμo. ΠρΞπει να τδv ξεθεμελιcbooυμε... .,Yoτερα...
(Koιτcbvταq &πδ τδ παραθυρo). Δiv τoδg 6λ€πω πι&, θ&
Φτ&oοrvε.

ΝToΡΑ. -*..Yoτεoα...
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ΣΤΕΠAN.
,'Aν
6ριoκ6μαoτ, θδ6.
NTOΡA.
ΣTΕΠAN. -. Θ, Φαπιδνται &λλoι. ].δ iδιο εΙvαι.
Στεπccv, μπoρεiq ν& πεIq η λθξη <μΙNΤOPA.

-

σoζ);

Πδc;
ΣΤΕΠAN.
Πρ6φερε
αδη μoνξα η λε(n: <'μioog>.
NΤoΡA.
Miooq.
ΣΤΕΠAN.
.o Γιαvεκ
,Evιαξει.
*NTOΡA,
ηv Eλεγε πολδ

u""Ψ;nAN.
oιcοτrξc

-_ (.,Yαrερ <icπδ μερικd δειrτερ6λεπτα
καi π\oι&ζowαg η Nτ6ρcι). Kατcλα6α[νt.:, μθ

τεεριφρovεtg.

πδq €1ειq δiκιo;
Εtoαι 6€6αη, δατ6oo,
.,Yoττ,ρα,

δευτερ6λετrτα.
(Σιcοη γι& μερικ&
.,oλoι ocrg 6ριoκoσασt' tδδ
δρμ{).
μενη

μθ αΟξαν6-

τιcrζccρε0olπαq

,Eγιb,
αΟτδ πoδ κ&ιετε crr' δνoμα τQq τccTtεινηs Φdτηc.
δμ.q, δθv dγαπδ τ[πoτα καt μιoδ, vα[, μιοδ τoδg &λλoυg
ιiνθμbτιoυq ! T[ δoυλεια Ξ1ω €γδ .μθ Φν Φ&πη no.5;
πρiν τρlα 1ρδvια" Kι
Aδτδ τδ κοcταλα6α ατδ κατεργo,,,Ι-ΙΘελεq
vα εΙμαι τρυ.
dπδ τ6τε μoΟ Eγινε πεπoitr1η.
,,oxι!

rιαi ν& κoυ6ολαω η 66βα oαv oταuβ;
φεΦζ
;Oxιl ,,o1ι! ,,Eφαoα τdρα
πoλδ μακρυα, ξθρο: παρα
(Σrκiζει τδ πoυκαμιoδ
Koiτcι.,.
πρξμαrα. . .
,oπιoθo1ωρεi 6λ€.
.Ι-Ι
'.oλλα
Γ{τ6ρα κ&ν.ει μι& 1ειραvoμ[cr.
τoυ.
πovταq τα oημαδια τoδ μαoτιγ[oυ). Aδτα εtvαι τ& oητoυζ!
"ic Φ&πηξ,

Mθ περιφφνεig τcbρα;
(.Fl Nτ6ρcr πηγαiνει κovτ& τoυ καi ξαqvικα τδν &y.

μαδια

κcλιαζει).
v& περιφροvf1oει
Πoιδg θα
NTOΡA.
- vα ο, οcycrrιδ.μπoρoioε
τδν π6vo; Kι io€
.Yπ6κcοφα). Συ(Koιταζει τ{ Nτ6ρα.
ΣT.EΠAΝ.
- (Σd λiγo, γυρζovrαξ πρδζ τ{v &λ.
Ντ6ρα.
xδρεoθ με, ,,Ιoο:g
ν& φταiει ξ *o.,ρ*η. T& x,ρ6vια τo3
λη .μερι&).
ξcbνα, ξ ξωνiα, oi 1cιφιAδεg, τδ .κcrτεργo" .. κα[, τθλοg, τoδτα iδδ. (Δεixνει τ& ηι1rαδια). Πo0 Θθζ. ν& Θβ

τξ

δδvαμη τξq &γ&Tηq; ΜoΟ ιμ*'νει, πccιπωg,

ξ

δ0vαμη

'-' 47 -aρ$ lμ[αουξ' Aδτδ εΙναι καλ0τερo παρεx ι,α
μη νιcbθειg τ[πoτα.

NTOΡA. __ Nαi, εΙvαι καλιiτεoo.
(.o Στεπαν. κoιταζει η Ντ6ρ&. .Aκoξετcιι Evα
ρα
}..6,Ι πoδ

1τυπ& €φτα).
ΣΤΕΠAN.
(Γυρiζονταq ιiπδταμα). Tcbρα θα περ&.
o.:ι δ μεγdλoq δοoκαq.

(.Ι-Ι Ντ6ρα τηγα[vει oτδ παβθuρo καt κoλλ&
τδ
πρ6oωπ6 ηq oτ& τζαμια. Mακρυ& oιοrπη. K, tiατερα
ciκo6}εται <iπδ μα.κρυ& f1 &μαξα. Πληαιdζει, περ&).
ΣΤEΠAN. -'* ,.Av εtvαι μδvoq...
(.Ι-Ι &μcιξcr &πoμακρ0νεται. ,Aκoξεται
μι& φo6εΦ
flκρηξη. .Fl Nτ6ρα τιv&ζεται καt κρΟ6ε. το κεφλ.
;d
x€ρια ηg. Mακρυα oιοrτη)
ΣΤΕΠAN.
o Mπ6ρια δdν ζριξε τ{ 66μ6α τoυ !
.o r.ιa1κ
- Γ-Ι1τυ1ε
πθτυxε.
l Ztγr,> δ λα6q l Τι xαρι1!
(Π-6φoντα9
μi κλαματα oην dcyκαλια
- tToΡA
τo0
Στεπ.αy).-,Εrμiq τδv oκoτcb"oμi l ,Eμειξ .ο,
,Eγcb.

'**

τcbααμε !

ΣTEΠAN. -_ (Kραυγαζoνταg). Πoιδv oκoτοlααμε; Tδ
Γιcrrεκ;
NToΡΑ.

--

Tδ μεγ&λo δoιiκα.

AYΛA tA

TΕ.ΤAΡΤΙ.t

ΠΡAΞ}.l

Kελi τδν φυλακδν Μπουτiρκι, oτδν Π0ργo
Πoυγκcιτο€φ. Προ:.i.

Kαλιξιεφ

6ρ[ακεMπαiπ6ρτα.
.o.. μ€oo oτδ κελ[ τoυ καi κcιτ&ζει τξν
,oυν μεoα Evαg φ6λαKαζ κι Ξvα.g φυλακιομθιlog, δ
Φoκα, πoδ κρατ& oτδ x€ρι τoυ ijvαν κoυΘ&),

(.,oταν &vo[γει

ξ

αδλα(,α, δ

o ΦYΛAKAΣ. - (Στδ Φoκα). Kαθαριoε. Kαi καιε
(Πηγαiνει καi καΘεται κoντα oτδ παρirθtυρο.
γρηγoρα,
.δ .δ"λα &ρ1iζει v& καΘαρlζει τδ κελi xωρig vα t<ο.ιτdζει τδν Kλιηιεφ. ΣιωΦ γι& λiγα δευτεβλετιτα).
KAΛΙAΓΙΕΦ. -_ Πδc oi λ€ι,ε, αδελφ€;
Φoκα.
ΦoKA.
_- Ε1oαι καταδικog;
KAΛΙAΓΙEΦ.
,,Ετoι qlαlνεται..
ΦoKA.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-_ Τι Eκανεg;
.Σκoτω'oα.
ΦoKA.

Πεινoooεg;
ΚAΛΙ AΓΙ ΕΦ.
o ΦYΛAKΑΣ. -- Σιγ6τερα.
tlδq;
KAΛΙAΓΙ EΦ.
o ΦYΛAKAΣ. -_ Σιγoτε-ρα. Σ&q &φξνω να μιλGτε,
oοrv
αν καΙ dτιccyoρεOεται,. Miλα, λoιπoν, αιγ6τερα. Miλα
γeρo.

KAΛΙAΓl EΦ. - [1εινoΟ'oεg;
ΦoKA.'-,-oΧ., διιι;oδoα.
Λoιπ6ι,;
KAΛΙAt-ΙEΦ.
Τi λοιπoι; Bριoκ6ταv κoντα μoυ Ιiνα τοε.
ΦΟΙ{A.
Μακo0ρι. Τδ τιQρα oτ& y.€ρια μoυ καi τα,κανα δλα γ!q

διαμ. Φαiνεται πδg οκδτcοοα τρειζ,.
(.o Kαλι&γιεφ τδν κoιτcιζει) '

ΦoKA.
Πccyωo,εq;

-

Λoιπ6\,, καλd;παιδo, δi- μθ

Μg πι& αδερφo;
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KAΛlAΓΙΕΦ. __ ,,oχ.. Kι γ€ δ €1ω oκoτιboει.
ΦoKA.
Π6οoυq;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-- Θα αoδ τδ πδ, &δε,φ€ μoυ, &y Θελειq. ,Aπ&ιlτηoi' ,μoυ, δμ'ζ, λυπdααι για δ,τi €γιvε, δθν

εΤvαι Eτoι;

ΦoKA.
B6.6αια, μθ εiκoαι 1ρ6νια εiναι πoλδ &*ρ..
6oπληρroμ€νo- τδ €yκλημα ,μoυ. Δi
μποφi να μη λυπGται καvεfg δταν τδ οκ€φτεται αδτ6.
KAΛ Ι AΓΙ ΕΦ.
E1κooι 1ρ6νια. ^Αν εiμoυη δηλαδη,
oτξ Θ€αη oου, θα -,μπαινα αη φλcικη εtκooιτριδ
χPοvδv καi θα'6γαιvα μθ γκρi,ζα μαλλια.
ΦoKA. --.- "Ω, 1oωg π&ιε καλ6τερcr γι& o6να τα πρα.o

δικαoΦg 6αζει καi πoλλα καΙ λiγα xβνια
γματα.
Qυλακη. Aδτδ θξαρτiται &πδ τδ &v εΤναι καιεtf.παv.
τρεμ€νog καi μi πoιαv. Ι{, iioτερα, θoδ εlααι
μεγοr}.oι:oιαvog. .Ι-l ταρ[φα εiναι iδια μoνα1α για
τo0q
μGq
φωxoξ.,Εoδ θ' *παλλωyεiq.
KAΛΙAΓΙΕΦ. -_ Δθν τδ πιoτε0ω. Kι €ξαλλoυ, δΕv
τδ θ€λcο κι6λα9. Δε θα μπoροδoα ν& δπoφ€ρω
Φ *ρoπη εtκooι xρ6vια δλδκληρα.
ΦoKA. -- Τη ντρoτη; Πoι& vτρoπτj; Πδooιη oκ6τωσεζ;
KAΛΙAΓΙΕΦ. .- .,Evαv μoι,.ξα.
.,Εvαq
ΦoKA.
φ6vog δiν ε1ναι τi- Τι ooδ Ξλεγα;

1τOτα'

KAΛ Ι AΓΙ EΦ.

--

Σκ6τω,oα τδ μεγαλo δoΟκα Σθργιo.

ΦoΚΑ.
Τδ μεy&λo δoιiκα; Kαt πδq τδ €καrεq
- αδτoδg
ιrδτ6; Για δiq
τοδq μεγολoυαιccιουq! Σo6αρ&
lδ λig αιrτδ;
KAΛΙAΓIΕΦ.
Σo6αρd. Τoδ xρειζ6ταν, δμcog.
ΦoKA. -* Γιατ[; Zo8oεg oην αδλη; Mηποη ε1ναι
,,oχ.; Kαλoκαμcoμ€.
r<αμια γυναικoδoυλεια οτη
μ€οη;
11 δoιlλεια
για Eι,οcv. . .
KAΛΙAΓΙEΦ. * ΕΙμαι αooιαλιoτξq.
o ΦYΛAKAΣ,
Σιγ6τε,ρα.

-

--5ο_
τξ9

KAΛIAΓΙΕΦ. -- (Δυιlcrrι:τερα). Eiμαι θπαvαoτ&.
oοroιαλιαπ1s.

ΦoKA. *' Σπoυδαiα δoυλει&. Kαt τi &vdγκη εt1εq
να εtoαι αι}τδ πoδ λ€ζ,; Δiν εΤ1εg.Ι-tπαρ& v& κ&Θεααι ξγη ε-ivαι φιωyμθη
συXOq κι δλα θd τηγαιur,v- καλ&.
γι& τc$q πλoυoιoυq. ,,9χ.,
εtναι φ.rιαγμ€η για o6να.
KAΛΙAΓΙEΦ. _
.Yπdρ1ει π&ρα πoλλi1
$τcbxεια, γι, α0τδ γlιloιlται π&ρα
τoλλ&-€γκληματα. ^Aν { γQ εiταv θλεΟΘερη, θoδ δi θα
εiooυν Aδδ.
ΦoKA. -_ Kαi vαi καi ξι. Στδ κ&τcο . κdcΓω, δμoξ,
εiτε ε1o, iλε0θεφc, εiτε δ1ι, παrθ δθν εtvαι καλδ να παραrι[νειq.

KAΛΙAΓIEΦ. -_ Σ0μφrυνoι, πoτθ δθv εtvαι κολ6.
Mονξα, δτι πivει καvεtq δταv ξεΤ lμ6αα oτi1 φτιb1εια καt
τ{ν τ&λ.ιν<oη. Θα EρΘει, iiμ<οg, καπoτε καιρδg πoδ δi Θα
δπoυ
1ρειdζεται πια v& πlνει καvεiq, θα ΞρΘει καιβ.q
τλo0oιoι
δπαρxoι.iv
Θ&
οδτε
πιd,
ντρ€
π
εται
θα
δe
iανεig
καi φοrxoi. Θα ε1μαατε δλoι &δθρφια καL ξ δικαιooιiη
θα καvει.τiq καρδι€g μαg δι&φαvεg. Ξθρειg γι& τi πρ&.
γμα

μλδ;l

Nα[, μιλ&q γι& τδ 6αα[λειo τo0 ΘεoCl.
ΦoKA.
o ΦYΛAKAΣ. - Σιγ6τερcι.
&lερKAΛΙAΓΙEΦ. _* Δθv πρ€πει ν& τδ λθg α0τ6,
.Ι-Ι
.o Θεξ δθ
δικαια..
μπoφi να καvει τ[.πoτα'
φ€ μoυ.
oυιη εivαι δικη μαg δπ6θεη. (Σιαlτη για λiγo). Δθv κα.
ταλαΘα[νειξ; Ξiρειq την iατoρiα πoυ διηγοiνται yια τδv
.,Aγιo - Δημητρη;
ΦoKA. _- ,.oχ..

KAΛΙAΓιΕΦ. -- Εi1ε ραvτε6o0, μd-αα αη ατ9τιπα,
iδιo τδ Θε6, καi γι' αδτδ 6ιαζ6ταv. Στδ δρ6μro,
τδν
μθ
y,ιορικ6, πoδ τ, &μ&ξι τoυ εitcrv
Bμ.', owαντηoε Evαv .o
"Aγιoq Δημη.τρηq,, λoιπ6v, τδν
κoλλημθvo oη λ&oπη.
,A.
6οηξοε. 'Ι-Ι λαοτη εiταv πηΧη, ξ xαραδρα 6αθεια"
ναγκαcrrηκε ν& παλαit|ε-ι μιcrv δρα δλ6κληρη. Kι δταv
τελε[ο>αε, δ δ.γιog Δημfiτρηc Eτρεξε oτδ ραντεΘo0 τoιl.
.O Θε6q, δμ'q, δθv εiταv πια €κεΤ.
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ΦcKA' ._ Kαi' λoιπ6ν;
,,E,
KAΛΙAΓΙEΦ.
ν&, λoιπ6ν! .Yπ&ρxoυν αδτoi
πoΟ 0α φτ&ι,.oιrv π&ντα κccθυoτερημ€νoι crrδ ραιτε6oo
τoι-lg, γιατi δπ&ρ1oυv τ&ρα πoλλα καρρc( κoλλημ6vα oτf1
λdoτη καL π&ρα πoλλοi. ιiδελφοi lμαq πoo 1ρει&ζαvt.αi
6oηΘεια.

(-o Φακα δπιoθoxωρεi).
Ι(AΛΙAΓΙEΦ.
Tι oυμΘα[νει;
o ΦYΛAKAΣ.
Σιγ6τερα. Kαt o0, γ€ρo,
-

γρηγOρα.

κdcvε

πιo

ΦcKA.
Δi ιroδ E1ω iμπιατooι}η. .,oΓ αδτ& δθv
εIvαι καvoνικ&. Πoτθ μoι; δθν Ξxcr dκoOoει vα μπα[ι,ει
φυλακη καιεiq για ioτoρ(εq dγirov καi, καρρων. κ' υστερα, εtvαι καi κdrrι ciλλo...
(io φ0λακαζ γελα)'
Ι(AΛ l AΓΙ EΦ.
(Koιτ&ζovταq τδ Φoκ&). T[, λoιπ6v;
ΦoKA.
Tι
- κ&yoι'lν o'αδτoι3g, πoδ oκoτcbvoιry τoιξ
μεγ&λεq δo0κεg;

KAΛΙAΓΙEΤ.

Τoδq κρεμoCrv.

Φol(A. __ "A!- (Kαιει ν& βγει, ενδ δ φ0λακαq yελ& πιδ δυvατ&).
KAΛΙAΓΙΕΦ^ _- Στ&αoυ, γιατ[ φε6γειq, τi ooCl sκα-

1lα;

ΦcKA.
T[πoτα δθ
κ, εIoαι τλαi
- δi θ€λω ιαμoδαθθκαvεg. Mι&Etvαι
oιog, δcrrδoo,
dληθεια
γελαoω.
πδg δoα λθμε εtvαι φλυccρiεg για ν& περνG f1 rliρα. "Av
πρ6κειται, δμ-q, να κφμαατεig, α&τδ δθv εivαι καΘoλoυ καλ6.
KAΛΙAΓΙ ΕΦ. _. Γιατi;
.o ΦYΛAKAΣ.
-. (Γελcbι,,ταq). ,Eμπρ6g, γθρo, μ[-

λα...
ΦοKA. _. Γιατ[ δt
εΤμαι

ιiδεφξ

δi,κoυg.

μπoρεTg

ooυ. Εiμ, €κεivoq

vα μoδ μιλ&q occv v&
πoδ κφμ& τοδq κοπα-

KAΛΙAΓΙEΦ. -- Mα δθv εtααι καi ου κατiδικoq,;
,Aκρι6δq'Ιν1oδ
ΦoκA.
πρδτειvαv, δμοξ, ιd κdnrcr

-

--52αιiη τη

;;iρ',

δoυλει&.

δoυλει& κα[, για καθθναν.πoδ κρqrαω, μ."9
Eνα 1βι,,o dc'.δ Φ φυλακt μoυ. EIναι καλξ

KAΛΙAΓΙE'Φ. -_ Γιd να ooδ αυ1οrρθooι.lν τ& €γκληκdnειq &λλα €.γκληματα;
ματd ooυ, oθ 6αζoυν καi,
ΦoKA. -- Mα δiν πρ6κειται για €γκλημοcτα, &φoΟ
αΟτoi πoδ κρεμαω εivαι κccταδικoι. K, δατερα, δ θ&vα.
"Aν θ€λειg
τog αδτδv τδιl dn,θβπων δdv €xει αημαoiα.

γv.bμη μoυ, δθv εtι,.αι 1ριoτιαtloi.
Kαt π6oε9 Ψoρθs E1ειg κρεμαoειKAΛΙAΓΙΕΦ.
καταδLκoυg rbg τcbρα;
Δυδ φoρθζ.
ΦoKA.
.o
(.o Kαλι&γιεφ δπιoθo1rορεi. .o φ0λακαq καl δ
φΟλccκαq οπρ6Φoκ& πρo1<oρoΟν πρδq την πδρτα.
xvει &λαφρυ& τδ Φoκ&)
ΕTοαι, λoιπ6ν, δημιoq;
KAΛlAΓΙΕΦ.
(Πoυ 6ρtoKεται κoντd crιην π6ρτα τoδ
ΦoKA.
κελιo0). ',E, να[, καλ6παιδo, καi o0;
,Aκoιjγo,\,,ται 6ηματcι καi δια(.o Φoκd 6γα[νει Ξξω.
ταγ€i. Mπα[νει δ ΣκoυρdτoQ, πoλδ κoμι-liα ιrrι;μivog, tμi
τδ φ0λακα).
,Aφflατε
ΣKoYΡAΤoΦ. -μαq, Kολημ€ρα. Δi μi
,Eγ6, olq
γvο:ρiζrο. (Γελ&). Τ.bρcι π-ια εi.
γvωρiζετε;
σασΓε δι&οημoq,, Ξ; (Tδν κoιτξρι). Mπoρδ ιια o&q ουoτηΘδ; (.o kολιαγιεφ δδ λ€ει τiπαrα). Δδ λθτε τfτοτα;
Eivαι oκληρδ
Kατcλαocιrι,ω. Etναι ξ dοτα'μ6νcοαr1, €; ,ryιδ
πΦγμα, δ1τδ μθρεq στην dcπoμαιxυη,
Ψ,ξ'ry,,9αιiτ6,
μ.ξ;;"μ;;&εi καi θ& E1ετε €,πιoκθφιq,. τδΓι,ιDoκα.
,Eξαιλ*, oριo*o,μαι θδδ. Σdq, €oτελα, ξδη,
πδg θ& οdq κ[ηoε
ρετικ6q, δθv εiν' €τoι; Φαιπαζoμαι
το εω.αφεφν. Eioαoτ, εδ1αριαη1μενoξ; Eivαι καλδ ν&
6λ€πει καvεiq dn€ρ<bπoι.lg Uατερ' deπδ δxτδ μθρεg, δθν
ε1ι/ €ται;
Tδ π&ν θξαρτfrτcιι dατδ τδν ανθριο.
KAΛIAΓΙEΦ.
πo πoδ 6λ€πει iκανε[q.
Kαλi1 καi κολο,r6cλμ€η κoι.tΘ€vΣKoYΡAToΦ.

Φ

-

1φ

-

-53τα. Ξερετε τ[ θθλετε. (.,Yoτερ, ιiτιδ λiγo). ^Aν κατ&λα.
6α καλd, τδ πρ6ocοπ6.μoυ odq δι.l'oαφατεt;
,.oΧ..
KAΛΙAΓΙ EΦ.
ΣKoYΡAΤoΦ. -_ Mi 6λ€πετε oαv θ1Θρ6. Πρ6κειται, δμωg, για παρεξηγηη. Tδ Φs εtιlαι κακδ oΦν
.iρxη. Σ, €να δπ6yειo, καvεiq δiv εIvαι oι.lμπαθητικξ.
"Εξdλλoυ, δi μθ γvolρiζετε. Kαμι&
φoρα Ξνcr πβoοrπo
μ&g φα[νεται δυααρεσTo. K' δατερα, δταv yιlοrρiζoυμε
τξv καρδιd του...
.Aρκετα.
ΚAΛΙAΓΙΕΦ.
Πoιξ ε1oαoτε;
ΣKOYPATOΦ.
Σκoυρdτoφ, δευθι.lΦs Φs doτυ.

-

roμ[αg.

.,Εvαg
KAΛΙAΓΙΕΦ.
δηρθηs.
ΣKoYPAΤoΦ.
Nα[, Eναq δ.ηρθηg, πoδ θθλει
,.Aν εiμoυv, δoτ6oo,
δμ.g, να o&q θξυπηρεηαει.
oΦ
θ€oη ααg, θα €δει1ι,α λιγ6τερη περηβuεια. MπoρεΤ,
6{6αια, να γ[νει κι αΟτ6. ,Aρx(ζoυψ κυηγcirwαq η
δικαιoαΟη καi καταλξyouμε oτδ vα δργαvcbvoυμε τtιν
doτυνομ[α. .Ι-{ dληΘεια, iξ6λλoυ, δθ μ* τρoμ&ζει. Θ€λαl
νcr εiμαι εiλικριυ)c μαζ0 oαg. Mθ €vδιαφ€.ρετε
π&ρcr πoλδ
καi o&g πρoαφ6ρω τα μθοα για vα θπιτξετε Φ

".oη.

ρ(α oαq.

ΚAΛΙAΓΙΕΦ. ___ Πoια oωηρ[α μoυ;
ΣKoYΡAToΦ. *- T( Θα πε[ πoια ocoηρiα oαg;
Σdg πρooφ€ρ. Φ ζωξ οαg.
KAΛΙAΓΙEΦ.
Πoιδg org τξ ζ,iηo.;
ΣKoYΡAToΦ.- Tη ζ.oη δθv τξ ζητGvε, dγατητθ
μoυ. Σoδ τηv πρoοφiρoυv καt oδ τξ δθxεοαι. Δθv €xετε

καyει πoτθ ααg y&ρη οθ κανθvαv; ("Yoτερ'<iπδ λi,γo).
Για

θι,lμηθε[τε.

KAΛlAΓΙΕΦ.
η x&ρη oαg για πinπα.
-'Aρvoδμαι
'AκoΟcπε
ΣKoYΡAToΦ. -με, τoδλξιoτoν. Δθν
εΙμαι i1θρ6q oαq κι &q δε[1νoυν Ξτoι τα φcrιv6μενα.
Δ€xoμαι πδg E1ετε δ[κιo για δ,τι πιoτε6ετε, θκτδg yιd

τη δoλoφoviα.

.

.

KAΛΙAΓΙEΦ.

εiτε αlτη

Φ

λεξη.

- Σαc

<i.πωyoφOω

νd xρηoιμαrιoι.
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ΣKoYΡAΓoΦ. -- (Ιioιταζovιαq τoν). "A! Td vε0&πδ λ(γo).
ρα σαq εtναι oπααμθνα, 6λθπω... (..Yατερ,
.Eιλικριv&,
Θα iiθελα να οdq 6oηθ11οο:.

KAΛΙAΓΙEΦ. -_ N& μi Θoηfroετε; Eiμαι Ε,τoιμoC
δμι:q, να
ιια πληρcboco δ,τι πρ.θπει. Δθ θα μπoροi,lοα,
,Aφξoτε
oαg.
μ.
δπoφ€ρλ αδτη ηv oiκειoητ&
.H καηγoρi,α πoδ α&q 6αρα[νει,,.
εkoγpnτoΦ. Πρ€πει ν' dι.}λdξετε dκφρααη.
KAΛlAΓΙEΦ.
-__. Θ& o&q dρ.*;
ΣKoγPAΤoΦ.
Πρθπει ν'dAλαξετε Ξκφραη. E,ιμαι
KAΛlAΓlΕΦ.
αt1μ&λωτog πoλ6.μoυ, 61ι κccrηγoφυμενoq.
.,oπcυg θ€λετε. ,,Eγιι,.αι,, δοτ6oo,
ΣKoYΡAΤoΦ. - ,.Ag
<tφξooυμε oτliν ciκηι τδ μεγ&ζημ,€g, δθν ε1ν' Eτoι;
io.δoΟκα καi την πoλιτικξ. Στδ τ€λοq - τ6λo9, οκoτδ.
Kαi,μθ τl θαvccτo!
ξκε Eναg dvθρωπog. ,,Εριξα
KAΛΙAΓΙEΦ. μια Θo.μ6cr €ναν_τioν τηζ
τυραwlαg oαg, δ1ι Ξναντioν E,νδq &ι,θμbπoυ.
,,Eτoι εiναι
1ιoρiq &λλo. Tη 66μΣKoYΡAΤoΦ. _6α, δμωq, η δ6xηκε πανω τoυ Ι1ναg €hθροrπoq. K, ξ
66μΘα δiν τδν 1αιauψ.. Ξ€ρεγ, ξccrητ€ μcrιr, δταv ξαuobρηκαν τδ ο.δμα, τδ κεφαλι Ξλειτιε. Tδ rκεβλι εiχε
.,ooo
aξ.bλ..oτ'i !
γιd τ, &λλα rμiλη, 6ρQκαv €vα μπρcι.
τσo κι Ξvα κομμ&τι dπδ τδ π6δι τoυ.
'Εκτθλεoα μιαv ιiπδφαοη,
KAΛlAΓΙΕΦ.
,,Ιoωg, toωg. .Δiv καηγoρδ την
ΣKoYΡAToΦ.
λθξη, πoδ
<iιπ6φααη. Ti ημαiιlει μι& dπ6φαor1; Εiι,r:ι μι&
δλοκληqεs..
αit.π1v νιξτεg
μπoβετ καvεtg να oυξητ& γι'
τξν πρατιμo6"Ψ :Ψ
θ&
δε
δX.,
}ai *o.ηγoρoΟv..,
κ&vατε μια δoυΜια
πδg
.η iεen.... &q πo0με,.λoιπ6ν,
dπoτεΜoμccιo ιrηq,
τ'
πoδ
ιερcroιtεxη, μι&ν dταξiα,
ωoτοαo --:αiτ& τoυλξιoτoν -_ εiναι &ι,.αμφιo6ηητα.
.,oλoc δ κ6oμoq τ& εδε. Ρωτεicrιε Φ μ.γoλη δo0κιαα.
.Y,Φρx. αΙμα, τδ καταλα6αiιετε, πoλυ odμo.
Σωπδ,ατε.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
Kαλ&. -Ι-lθελα τια π6 μoνo πrξ
ΣKoγΡAΤoΦ.
&v θπιμ€vετε v& μιλdτε γιd <iπ6φααη, &v θτιμθνετε, δη.
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λαδη, vα λ€τε πδg τδ κ6μμα μovξα E6γαλε τ{ν dcπo.
φαη κι iiτι αljτδ μovξα €καιε ην €κτ€λεη, πδg δ
μεγdλog δoΟκαq ακoτcbθτ1κε δxι &πδ μι& 6δμ6α, dλλα
.Y.&πδ
μιαν iδθα, τ6τε δi οGg xρειαζεται καμι& x&ρη.
πoθ€ατε, δcrι6οo, πδq ξεκοιΘαρiζαμε καλ6τε'ρα, τα πβ.
γματζ δπoΘ€mε πδg εiααατ' θoεTg iκεivog πoδ οlκ&τωαε τδ μεγ&λιr δo0κα. Τ6τε δλα dλλ&ζoυν, δiν εΤv, €τoι;
T6τε θ& ε11ccτε ιlοaοcyκη <iπδ xαρη. Θθλcο τια o&g 6oηΦoω. M6',ηc καi μ6ιο γιατΙ o&g ουμποιθδ, τιαιθφε με.
(Χαμογελd). Τi τ& θ€,λετε, €γδ δiv €ιlδιαφθφμαι για
iδθεg, iγδ iι.διαφ€ρoμcιι ,μ6vo για dnzθρδπουg.

*- (Ξεoπcbγ1αc). Tδ πρ6oιοπ6 μoυ
ο&q καl τoδg κυρloυg oαg. Mπoρεiτε vα
μθ oκoτωοετε, δxι, δμ'ζ, καt ν& iμi κρ(,ιετε. Ξθριo πoδ
Θθλετε να φταoετε. Ψξιετε v& 6ρεiτε κ&πoιo &διivατo
ημεΙo μου καi περιμ€vετε ι,cr δπoκ0ψοr, ν' &ρ1Lo<υ τα
κλαμματα lκα'i v& δηλιiαrο lμ€τ&νoια. Δi θd τrετξετε
τ[πoτα. Δθ o&g €νδιαφ€ρει
τ[ εtμαι. 'Eκεivo πoδ ο&q &φo.
εiνι:ι
τδ
ριi
μioog iμαq, τδ μloog τδ δικ6 'μoυ καi τδ μiο-οg τiν <iδελφδv μου. Ε'tvαι αΦ διαΘεoη oαq.
"Τδ
ΣΚoYΡAToΦ.
μtοoq; Nα, &κ6μη &λλη μια
iδ€α. ΛΟτ6, δατ6σo,- πoδ δiν ε1r,.αι i,δθα, εivαι δ φo.ι,.oq.
Kαi οi αuvθτιει*g τoυ, φυσικα. Δηλαδη, ξ μταvοια καi
ξ τιμωρiα. Τ<bρα, 6ριακδμαοτε oΦv καρ'δι& τοΟ ζηηματοξ. Γι, αδτδ τδ λ6γο, iξαλλου, tγινα doτυν6μog. Για
ια 6ρiοκομαι π&rrτα οτην καρδι& τδv πραγμ&τωv. 'Εοεiq, δμαη, δiν dγαπ&τε τig €κμυoτηρε0oειq. (.,Yoτερ,
<iπδ λiγο. [1ληοιαζει, oιγ& - oιizα, τδv Kολιξιεφ). Aο.
τδ πoυ iiθελα να πδ, εΤναι δτι δθ Θα πρ€πει vd δπo,κρινδσαστε πδq ξε1v&yε τδ κε.φαλι τoδ μεγαλoυ δοOκcr. 'Aν
παr|,'ετε να δπoκριvδσαστε δτι τδ ξε1ν&τε, τ6τε f1 iδθα δi
θα α&g 1ρηoiμευε πι& oθ τ[πoτα" Θα vιcbθοcrε, λδγoιr
Xαρη, ι,τρoΦ, &ιrεi περηφα\εια γι, αδτδ πoδ θxετε κ&ιει.
Kι απδ η ατιγ1iη πoδ θα νι<b,Θοcιε ιπρcrrΦ, θ& εδ16οα.
οτε vα ζηoετε για vα διqρθοrΘεtτε. ,Τδ αrιουδαι6τερο ε.Ι.,,αι ι/ drπoφαoioετε vα
ζτ,1oετε.
KAΛΙAΓΙ EΦ.
Kι &v τδ deπoφαoιζα;
εiναι

KAΛΙAΓ|ΕΦ.

πccνco &rrδ

-
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Θ& πετυxα(νατε xαρη για

καi τoδq oυιrrρδφoυζ σαξ.

o&g

Τoδq Exετε ουλλα6ει;
KAΛΙAΓΙEΦ.
,.o1ι. ,.Aν dπoφαo[ζατε, δμωg, να
ΣΚoYΡAToΦ.
4i1οετε, θα μπoρo6oαμε ν& τoδq α:λλα6oυμε.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
Kατdλα6α καλd;
,Aσφαλδq. Mi1 6ιαoτε[τε ν& ΘυΣKOYPATOΦ. ,'Av δεiτa τδ πρξμα κ&τrο
μcboετε &κ6μη. ΣκεφτεΙτε.

πρioμα τfrs iδ6αs, δθν πρ6κειται ν& μ&g τoδg παραδιiroετε. ^Av δεiτε, dντ[θετα, τδ πρ<xyμα φαλιατικ&,
Θα τoξ πρoσφeρετε μεγ&λη δτηρεolα. Θ& τoδq 6oηsη.
σετε ν'dcπoφOγoυv καιvoΟρyιεg oκoτoδφg καi, ταυτ6Xρoνα, Θα τoδq γλυτιboετε ιiπδ τξν κρεμdλα. Π&νco &π'
δλα, δμωq, θα πετΟxετε τξ γαληη τQc καβιGq oαg.
Aιjτ6, &πδ πoλλig dπ6ψειg, εiι.αι μι& χρυΦ δoυλεια.
(.o Kαλι&γιεφ oroπα[ιει).
ιi"πδ τδ

Λoιπδν;
ΣKoYΡAΤoΦ.
.,Yoτερ,
KAΛlAΓlEΦ.
&πδ λiγo Θ& oαq dπαντησoυν τ'dδ€ρφια μoυ.
Kαταλα€α, &κ6μη αλλo Eνα €γ.
ΣΙ(oYΡAΤoΦ.
- εiναι ξ μoLρα
κλημα! Aδτξ' olγoυρcr,
oαg. Λoιπ6ν, ξ
.Ι-Ι
καβια
<iτrooτoλξ μoυ τελε[ιoαε.
μoυ εfκιι γεμccrη
}.0η. Bλθπcο, δoτ6oo, πδg iπιμθνετε oτΙg iδ6εg oαg. Δi
μπoρδ v& o&g xωρ[οω &πδ αδτεq.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
Δi μπoρεiτε r,.& μθ 1ωρ[αετε dπδ
τ' &δEρφια μoυ. ΣKoYPAΤoΦ.
(Πρooπoιεtται πδg
- ΣGg 1αιφτδ.
Πθoτε μoυ κ&τι: γιατ[
θα φ6γει, ciλλd ξαναγυρ[ξει).
δi xτυτηoατε τη μεγ&λη δoιiκιoα καΙ τ, &νη{ια τηc;
KAΛIAΓΙΕΦ.
oGg τδ εΙπε;
-- Ποιδg
.o
ΣKoYΡAΤoΦ.
οαg εiναι καi
- πληροφoριoδ6ηq
'Εv μ€ρει, τoδλξιατov. .
δικ6q lμαg πληρoφoριoδδτηq.
.

Γιατ[, λoιπ6ν, δθv τoδg oκoτcοoατε;
KAΛ Ι ΕΓΙ ΕΦ. __ Aδτδ δθ o&q. Ξvδιαφ6μι.
ΣKoYΡAToΦ.
(Χαμoγελcbvταζ). "Eτoι voμιζε.
τε; MGg θνδιαφ€ρει, καi γi αΟτδ Θα o&g πδ γιατi δθν
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βεYαλo
δo6κα, δΟoκoλα, δμοη, μπoρεi να φdoει oτδ αr1μεio ι,α
oκοτcb'oει παιδιd. Nα, τi &vακαλι.l'pατε. Mπαiνει,. λoιπ6ν'
Ξvα ζ{ημα: &ν ξ iδ€α δdv εivαι dρκεΦ
γι& ν& oκoτcboει παιδιd, εΤvαι &ρccyε, ιiρκετη γι& vα oκoτωoει i{vα
1lεydλo δo0κα;

(.o Kαλιαyιεφ καvει μι& κivηαη μθ τδ xθρι).
ΣKoYΡAΤoΦ. -- ,.Ω, μη μo0 ιiπαιrτ&cε, πρoπ&ντωv,
μη μoΟ dπαvr&τε ! Θα dπαvτl.1σετε oτη μεγαλη δoυκιoα.
KAΛΙAΓΙEΦ. -- Ση μεγαλη δo0κιoα;
ΣKoYΡAΤoΦ.
Nα[, θθλει vα odg δεΙ. 'Εγδ ξρθα
μovo καi μ6ιlo γι& να 6ε6αιωθδ &v rμπoρoδσε να γινει
αΟτη η oυνανηη. Mπoρεi. Kαi ι,,oμ[ζω πδg δπ&ρ1ει
κ(vδυvoq ν& oGq κ&vει ν' ιiλλdξετε Υvcbμη. .H
ψγ<tιη
δo0κιoα εiν'αι xριατιαη. .Ι.{ Ψυxη, 6λθπετε, εTναι f1 εi-

δικ6τητd

ηq. (Γελ&).

,Εγ.i,,
KAΛΙAΓΙEΦ.
δμ'g, δi Θθλω να τη δδ.
ΣKoYΡAΤoΦ.- ΛυπGμαι, μ& oΟη θπιμθvει. K,
- λiyo οε6ααμ6. Λ€.νε πδg dπδ τ6Uoτερα, Φs 1ρωoτdτε
τε πoδ π€θανε δ &ν.τραq τηq δiv τd ,1ει Ξvτελδ.g ocooτα
τ& μυαλ& τηs. Δt θεληoαμε v& τη αrεvoxcυρηooυμε. (-ΕΧει φτασει oτην π6ρτα). ^A, &λλ&ξετε γvd}μη, μην ξε-

xαoετε την πρ6τααξ μoυ. (.,Yoτερα &πδ oιαrπη μερικδv
.,Yoτερ:
δευτεφλ€πτοlv. ,Aφoυγκραζεται). Ne
&,.δ
ην,
την &ατυνoμlα, η Θρηoκεiα ! Aδτα δλα, <ioφαλδg, o&q
oτεlloxωρoδν. .,oλα, δμ'g, xρειαζoνται. Φανταcrτεtτε τδ
Θεδ xωρiq ψλακ€g. Ti μoναξιd
(.o Σκoυρdτoφ φειiyει. ,AκoΟγovται φωνig καi. διαταγ€q. Mπα[vει ατδ κελt η μεγαλη δo0κιαα.
μθvει dκiνηη-καf oιcoτηλη, αvτικρlζovταg τδv Kαλιαγιεφ. .Ι-l π6ρ'
!

τα

εΤνη:ι <ivoιxτ/1).

KAΛΙΑΓΙΕΦ. -- Tι θ€λετε;
MEΓA^FΙ ΔoYKΙΣA.
(Ξεoκεπαζoνταζ τδ
oο:π6 τ!s). Ko[τα.
(.o Kαλια.yιεφ oωπαlνει) .
Ι-Ι

πβ.
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MEΓAΛtl ΔoYΙ{ΙΣA.

-

μαζδ μ, Eναv &vθμοπo.
Tδ f|tερα.
KAΛΙAΓΙEΦ.

Πoλλα πΦγματα πεΘαι-

-

(Mθ φυoικ6rητα, dαJια
lηEΓA^Ι-Ι ΔOYKΙΣA.
oi
ιiδδvcrη
φoνι&δεq δiv τδ ξ€ρoι.rν
φωη).
μi xαμηλξ,
"Av
τδ ηθεραν, πδg θ& oκ6τωναv;
αιiτδ.
(Σιωπt'1).
Ι-Ι

KAΛΙAΓIEΦ.

--

Σ&c εtδα.

μ6ιloq.

Τci>ρα, Θ€λο:

ν&

με(ι,.αr

,,o1ι. Πρ6πε'ι ιητ οθ iδδ
MΕΓAΛH ΔoYKΙΣA.
κι €γιb. (Πηγαiιει δυδ - τρlα Θηματα πβq τα πLαω).
H MΕΓAΛΙ-Ι ΔoYKΙΣA. *- (K&θεται €ξαιπλη.μ6η).
Δδ μπoρδ πια v& μ€v<o μ6η. Πρδτα, δταv δπθφερcι
δπ!ρ1ε καπoιog τιoδ μπoρoδoε vd 6λ€πει τ& 6αανd μoυ. Εiταν δμοφα τ6τε, δταv δπθφερα. T.bρc... .
,.o1ι, δi
μπορoυoα πια ιd μθvω μδη xαΙ vα οοyπα[νο)... Σi, πoι6ν, δμoη, vα μιληoω; oi &λλoι δθν ξ€ρoυv.
Πφoπoιoδrπαι τoδq λυπημ€ι,.oυq. Εtναι λιrτημ€vοι μι& καi vα κoιμηδυδ δρεq. ",Yoτερα, τηγαlιloιrν να φ&vε
πδg Θcr €.
θo0ν. Πφπ&\rrων, vα κoιμηΘoδν... Σκθφηκα
,Εo6,
δθν κoιμ&oαι, εiμαι 6€6crη
πρεT[ε να μoδ iμoιαζειg.
γι, αυτ6. Kαi oi πoιδν r,α μιληoω γιd τδ Ξγκλημα, &v
δxι ατδ φoηd ποδ τδ Ξ,κcrιε;
Γι& πoιδ Ξγκλημα μλ&τε; Δθ &:.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
μ&μαι να iiκαvcr παρ<x ιμια πρ&ξη δικαιoαιηηg μoνξα.
.Fl
iδια φωη ! ,,E1ειq τξν
}-Ι MΕΓAΛΙ-Ι ΔoYK l ΣA.
.,oλoι
oi civΘρ<oπoι παlρvoι.lv τδν
Τδια φιoη μ, €κεivαv.
1διo τ6νo δταν πρ6κειται ιηα μληooυν γι& η δικcrιoουνη. ,,Ελεγε: <.Aδτδ εtναι δ[καιo!>, κι Eπφπε oi. d)
vα oωπα[νoυv. Γελι6ταv, iσιυg, δπωξ', 1oιοg, γελιθααι καl
αδ...
,Ει,,oαρκωνε τξν δπθμccrη dδικ[α,
KAΛlΑl.|ΕΦ.
- τδ βοιyικδ λαδ νd oτεν&ζει αi6νεg
τξν dδικiα πoδ κ&νει
δλ6κληρoυq. A0τξ εiναι δ λ6γoc πoδ τδv γθμιζαv δλο
,,Aν,
δoτ6oo, €1cο dπαηθ.i,η φλακη καi, δ Θαvαδδρo,
Ι-Ι

τoq Θ& ε1ιαι { πληριlμη μoυ"
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H MEΓAΛH ΔoYt(ΙΣA.
- Nα(, ι)τφ€ρειq. A0τ6η
δμ6ξ, tο$ τδv oκ6τcοοεq.
.o θ&ι,ατξ
KAΛΙAΓΙ ΕΦ.
τoυ εiτοrv ξαφνικξ. .,E.
.ι,.αg
τ€τoιcq

- δθν εtvαι τ[πoτα.
θαyατog

Ι-Ι MEΓAΛH ΔoYKΙΣA. _ T[πoτα; (Mθ
xαμηλ6τερη
φ(δη). Aι}τδ εIvαι dληΘεια. Σδ πι&oαιε aμ6,oδq..Φαι..ετo.
πδq θ6γαζεq λ6γo oτo0q doτυιloμικoξ.' Kατολα6αtιlω.
,Eγ<b,
tιkδ Θα €πμτtε Ψ. "ε Θoηθr1oε."E6αλ.α€φταoα tjo.Φ
o, Evα
β ψεικα δευτεβλεπτα. EΙδα.
δ,τι εΙ1ε dπoμεivει <iπδ τδv ctvτρα μoυ. T[ αΤμαφoρ.to
,i..,
crδτδ!. (Σ.ιo"η γι& λiγα δευτερ6λετrτα). ooρoΟoε €ι,α
κoστoιiμι λευκδ...
KAΛΙAΓlEΦ. * Σωπ&oτε.
FΙ MEΓAΛFΙ ΔoYKΙΣΑ. __ Γιccτi; Λ€ω
ηv dληθεια.
Ξ€ρειq τi Eκοcvε δr..lo δρεq πρlν πεθccvει; Koιμ6τα,. :ε
μια.πoλuθρ6να, μθ τ& π6δια <iκoυμτηαμθvα oθ μια καρ€κλα. . . δπcοq πcxιrrα. Koιμ6ταv, κι EoO, τδv περiμει,εq
μ€oα αΦ φo6ερη vOxτα... (Kλαiει). Bo{σηα6 uu, .aρo. ( H μεγαλη δo0κιoα δπιdo1cορεi, dπ6τoμα, δυδ τρiα 6ξματα).
Ι-Ι MΕΓAΛΙ-l ΔoTK Ι ΣA, -_ Eioαι
εΙoαι κακ69.
KAΛΙAΓΙEΦ. -- Δiv εΙ1α πoτθ

νe.oζ.

vθοg. Δθ μπoρε[ να

'μoυ

καιβ

vα εΙμαι

FΙ MEΓAΛH ΔoYKΙΣA.
Γιατi εΤoαι τ6oo ακληΔθ λυπτ]Θηκεg πoτt τδv α
€ -υτ6 ooι,t;
,,oxι.
KAΛ I AΓΙ EΦ.
H MΕΓAΛH ΔoYK Ι ΣA. -_ ,,E1ειg &δικo. AΟτδ &vακoιη,iζει. ,Eγcb, δθ λυπ&μαι πια παβ
μσι,ro τδν €αυτ6
μoιl. (Σιroτη γιd μερικα δει.,πεβλετπ'α). Πovδ. ,,E,ρ*.
πε vα μθ oκoτcbοειq καi μ€να μαζΦ μ, ο10τ6ν, dnπt ν&

ρξ;

Φηo..s

ζ<oι,,ταη.
KAΛ Ι AΓΙ EΦ.

μ,

Δθv ε1ααoτ, θoεξ πcυ λυτΦΦκα, dλ-

λα τα παιδια πoυ -εiταv lμαζi οcrq.
Ι-Ι MEΓΑΛ}l ΔoYKΙΣA. * Ξθρω. Δθv τ' dγαπoδoα
πoλι1. (.,Yατερ ιiπδ λiγo) " Eiταv τj &ηψ.α τoδ
μεγdλoι.l
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δo0κα. Δθν εiταv κι αδτ& {.νoxα δπωg κι δ Θεioq τoυq;
"oX..
KAΛlAΓΙΕΦ.
.Ι-Ι
dcvηιpι& μoυ
Ι-Ι MΕΓAΛFi ΔoYK Ι ΣA. -- T& iiθεφs;
θλεηιμαoιlη
1δια
τξν
f1
δi
δiνει
ΠoτA
!
ixει κακi1 ψυχη
τηg oτoδg φτω1oξ. Φo6Gται vα τΦq &γγ[ξει. Δθιl ε1ιlαι
,Eκεiνoζ, τoυλξιcrιoν,
dδικη; Eivαι αδικη.
ξαπoClαε
,,Επινε
τδv oκ6θoδ
Kι
κραo[.
τoυg
τoδq 1ωρικoξ.
μαζ0
.Ι-Ι
τωεΙvαι,
τωσεξ,. EΤoαι κι Ξαιi, c}oφαλδq, &δικog.
γη
ρα, για μ€ι,α, Eρηψη.
Εtvαι <iαcbφλo. Πρooπαθεiτε ν&
κAΛΙAΓΙΕΦ.
δ6ναμξ lμοιJ καi να iμi &πελπ[αετε. Δθ
xαλαμboετε τη ,Aφfloτε
θα τδ πετξετε.
με.
Δθ θθλειg να πρooευ1η.
Ι-Ι MEΓAΛΙ-| ΔoYKΙΣA.
θεiq μαζ0 μoυ, δθ θ€λειq να -'μεται:oησεtq;... Δg Θ& εf.
μαστε πιd μ6voι.
,Aφioτε
KAΛΙAΓΙEΦ.
με ν& €τoιμαoτδ yια v&
,.Av
δiν πθΘαιvα, τ6τε Θα εiμoυv Evαq φovι&g.
πεθccvω.
(Σηκcbνεται δρΘια). N&
Ι.Ι MEΓAΛΙ-Ι ΔoYKΙΣA.
- ,,oχι. (Πληoι&ftι τδν Kα.
πεθ&νειg; Θ€λειg να πεσdvειq;
)ιι&γιεφ πoλδ ταραγμ€η.). Πρ€πει να ζηoειg, καf να
.o
παραδε1τεig πδg εΙoαι φoη&q. Δlν τδv oκ6τωoεq;
Θεδg μoνξα θd oθ αυ1coρ€,oει.
Πoιδg Θεξ, δ δικ69 μoυ η δ δικ6q
ΚAΛΙAΓΙEΦ.

-

σαq;

.Aγιαg ,ΕκMΕΓAΛΙ-l ΔoYKΙΣA. -_.o Θεδq τξq
κληolαq.
.Ι-Ι .Aγiα ,Εκκληοlα
δiν Ξ1ει καμι&
Ι{AΛ ΙAΓ Ι ΕΦ.
δoυλει& iδδ. .
,,Exει Ξναv κιiριo, πoΟ, κι
Ι-{ MΕΓAΛl-t ΔoYK ΙΣA.
αrjτ6g,, γιxbριαε η φυλακη.
Tα xρ6νια E1oυν dλλαξει. Kαi ξ
KAΛ|AΓΙΕΦ.
.Aγiα ,Εκκληo[α δι&λεξε,
dπδ τηv κληρovoμιd τo0 κυ.
σ6μφεPε.
τη9,
αδτδ
πoδ
Φc
ρioυ
Διαλεξε; Τi θ€λειq να
FΙ MΕΓΑΛΙ-l ΔOYKΙΣA.
Ι.l

.

πεΙg;

-

Φ0λαξε για τδν €αυτ6 ηq
Ι{AΛlAΓΙEΦ.
κι
&φoε
οθ
μ&q τξv θλεημooδνη.
1dρη

η

Θεiα
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MEΓAΛΙ-Ι ΔoYKΙΣA.
πoιoδq θμcq;
- Σi
.,oλoυs
KAΛΙAΓΙEΦ. -_ (Δυι,crcα).
θμds πoδ Ξoεtg

FΙ

μ&q κρεμ&τε.
(Σιcοτη).
Ι-Ι

MEΓAΛH ΔoYKΙΣA. _- (Μδ γλυκ0τητα). Δθv

εΙμαι €xθρξ

oαq.

KAΛIAΓΙΕΦ.
(,Απελπιομ€να). Εiοαoτε. .,Oπωq,
καi δλoι oi &λλoι τfrc ρ&τoαq σαζ καi τQq τdξηq σαq.
.Yττ&ρ1ει
κατι πιδ πoτατrδ .,κ6μη &τιδ τδ να εtyαι και,εtq €γκλημaτ[αg: τδ να &vφyκαζειq vd €γκληιματεΙ
α0τδq πoδ δiv ε1ναι φτιαγμθvoq για τδ Eyκλημα. Κoιτ&ξτε θμ€vα. Σrq δρκ(ζoμαι πδq δθv εiμow φιαγμ€ιoq
για τια oκoτcboω.
Ι-Ι MEΓAΛH ΔOYKΙΣA.
μ"i μιλGτε αα ν&
- Mtκαi'
εΙμαι €xΘρξ οαg. Koιταξτε. (Π&ει
κλεiιει ηv π6ρ

τα). Σ&q αι.lγ1cορδ. (Kλαtει). Tδ αΙμα lμcq 1ωρtζει. ^Αv
πιατε0ετε, δμcoζ, oτδ Θε6, μπoμiτε ιd γlνετε &δελφξ
μoυ, μ€oα ατδν 1διo τδν τ6πo τQs δυoτυxiαq' ΠρoσευχηΘεiτε, τoυλξιoταv μαζΦ μoι.r.

Δi

KAΛΙAΓΙΕΦ.

o&q

Δt θ€λα:. (Πληοιcιζει κovτd ηq).

παΦ .μ6vo oυμπ6νια καi πιoτ€ψε
για
πδq ιr, ξγiζετε oηv καβι&. Trbρα Φ μθ καταλcdετε
γιΨι δθ Θ& o&q κρ0ιpω τiπoτα. Δθν Eλπiζαr πι& oτδ ραvνιcifco

τε6o6 μoυ μθ τδ Θε6. ΠεΘα[ιowαq, δμοη, Θα εiμαι dκρι6{c αrδ ραιτε6oδ πoδ €κλειoα μθ αι.rτΦq τιoδ ξccπδ,
τoδq &δ€tr,φOξ .μoυ,αδτουg πoδ μθ oκθφταιπαι τoιrη τη
στιγμη. "Αν πρooευxηθδ, <π1μαtνει πξ τoδg πρoδiι,lor.
H MEΓAΛH ΔoYKΙΣA. * Τi Θ€λετε ν& τιεtτε;

KAΛIAΓΙEΦ.
(Μi εξαρη). -Evα .μouξα: δτι
Θ€λco vd εΙμαι εδτυ1ιαμ€voq. ,,ΕX.o
μεγdλoν ξδνα ιrcr
κdnxo καt θα τδν κ&ιlω. "oταv, δμ,q, Θd Θγεi
eπ6φcr-

{

σrl τω δικαoτηρ[oιl καΙ Θd €τoιμdζεται
ξ €κτΦιεoξ μoιl,
τ&τε, oτα π6δια τoδ iκρκi:rματoq, Θα γuρiocο
η, iiο..η
oθ odq καt o, α0τδν τδν deπoτρ6παιo κ6oμο καi σ aφη.
ααr τδν
ν& τ,βξει oτtl, Φαπrl πoιl γεμtξει
-Eαυτ6 μoι,
τξν καβι&
ιμoι,. Mθ καταλο6α[νετε;
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H MEΓAΛΙ-{ ΔoYKlΣA. *. Δθv ι}π&ρ1ει ξ&τη μα.
κρυd dπδ τδ Θε6.
.YπΦxει. .Ι-t
KAΛΙAΓΙ ΕΦ.
ξ&τη για τδν dh,Θρω-

-

πo.

&Φρcoπoq εiν, Eνα τιoMEΓAΛΙ-Ι ΔoYKlΣA.
-.o
ταπδ πλαoμα. Τlπoτα δ} μπoρεi vα κccvει καvεig γι, αδ.
τδν €κτδq &πδ τδ ν& τδν καταoτρ€ψει ξ να τδv ot.ηxcο.
t-Ι

ρθoει.

KAΛΙAΓΙ ΕΦ. _ Mπoρεi vα πεΘ&vει κccιεlg μαζ6 τoι.l.
Ι-Ι MEΓAΛH ΔOYKιΣA. _ Πεθαiνoυμε lμ6νoι μαq.

Kι αΟτδζ μ6i,oq τoι: π€θαvε.
('Aπελπιoμ€ιlα).
KAΛΙAΓΙEΦ.

dh,θρωπo, rμπoρε1

.,oταv

Φαπ& κα-

ν& πεΘα[ιει μαζ0 τoυ. Aι}τoi
πoδ ξατrιoo,.o. Φμ.ρo, πρθπει vα πεΘ&voι,lν μζ0, &v
.FΙ
dδικ[α xωρi.ζεr i .,rρoΦ,
θθλουv v& εtναι €ναrμ€ιloι.
δ πδνog, τδ κακδ τιοΦ κcrιloυβε oτoδc &λλoιη, τδ θγικλη.
.Ι-Ι
ζωη εiναι μαρτ0ριo, dφoO ζroη ημαi,μα, xcoρ[ζoι'lν.
νει 1ωριαμΦ...
.o Θεδq €wirνει.
FΙ MEΓAΛΙ-Ι ΔoYKΙΣA. _
oi τoιiη Φ γξ.Kαi τ& δικ&
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-,,oΧ.
σ,
oυΦ Φ γi.
π&vιο
μoυ ραvι'ε6oδ εivαι
Etvαι τδ ραιπε6oδ τδν
Ι.Ι MΕΓAΛΙ-Ι ΔOYKΙΣA.
oκ6λcον, πoδ π&vτα μc η μ0η κoλλημξη crΦ γη ψeΧι,oυv κ&τι ιηα 6ρo0ν καi, π&vτα 6γcr[νoυν γελαoμθιloι.
KAΛΙAΓΙEΦ. -- (Γυριoμθvoq, πρΦ τδ παβΘι.φo).
Aδτδ Θ& τδ,μir&ο Uoτερ, <iπτδ λiγo. (Σιcoτη). Mπoρooμε,
.δoτ6oo, ν& πιcrτ€ι}loυμε δτι δυδ dn€βπινα πλαoμ€cτα,
πoδ ωyαπιoδνται μθαα oτΦ π6vo, μι& καi &ρvιoClvται
κ&θε 1αρα, Ξ1oυvε η δυvατ6ητα v& δρlooυv &λλo ραvτε6o6 τoδ π6ιloιl; (Στρ€φει πΦs η μεγ&λη δo0κιoα).
Mηπcοq, τ6τε Θα μπoρo0oαμε να πιoτ€ψoυμε πδg τδ oκoι.
vl τQc κρεμ&λαg €v<bνει τα .δυδ αδτα crι,€ριbπινα πλ&.
σματα;
Ι-{ MEΓAΛL{ ΔoYKΙΣA. -_ Πoι& εiναι αδη η φο6ε.
&γατη;
ρη
κ, o.ι δμoιol σαq δe μ&c
KAΛΙAΓΙΕΦ"
-,Eoεtg
&λληv
€πιτρθι|.lατε τoτi vα E1oι.lμε
Φ&τη.

νεiq, τδν
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MEΓAΛFΙ ΔOYΙ(IΣA. _-,Aγαrιοilοα κι €γcil οrL
τδν ποδ oκoτtilοccrε"
KAΛΙAΓΙEΦ,
Tι} €xαr κατοl.&6ει. Γι, αιiτδ o&q
oυγ1ωρδ τδ κακδ -ποιi θoεtg καt oi δικοi ααg μoδ E1ετε
καvει. (Σi λiγο) Τ.bρo, <tφξoτε μ.
Ι-l

(Mακβ

oιοrπ{).

MEΓΑΛH ΔoYKΙΣA. -- (Σηκcirιεται δβια). Θ&
ο&q dφ{σc.}. 'L|Φcr €δδ γι& να ο&q ξτxvαφ€μο oτδ Θε6.
T.bρoq διβc.ξ, ξερCJ. Θ€λετε vα κριΘεiτε κα[ v& αοfεtτε
μ6ιοq oαq. Δθ θcr τδ κατo'ρθ<bαετε. Movξα δ Θεδq Θα
τδ κccτoρ&ipει, &v ζηoετε, Θ& ζηηoαl 1&ρη γι& olq.
KAΛΙAΓΙEΦ. _ Σ&g iκετε0ω, μf1ν τδ κ&yετε. ,aφξστε με να τεΘcινω, γιατt dλλκi:τικα θ& o&q .μιο6 Θαιιk.
Ι-Ι

σψα.

Ι-Ι MEΓAΛ[-| ΔoYKΙΣA. _ (ΣΦv πδμα). Θe
ζητηoω xdρη για οdq &πδ τoδq dn,θβπoιη καt &πδ τδ Θε6.
-o1ι, 61ι, αGq τδ dπωyoμ0κo.
KAΛΙAΓΙEΦ.
(.o Kαλιξεφ τρ61ει πρξ τξv π6βεα καt 6ρiακεη
^
ξαφνικ&, μπρο.oτd τoυ τδ Σκouρdcτoφ. .o Kολι&yι€φ &
πιoθο1<ορεΙ, κλεiιει τ& μdτια. ΣιrαrΦ. Ξαvακoιτ&ζει τδ
Σκoυρdcεφ).
KAΛΙ ΑΓl EΦ.
-- Σ&s εtxα &v&γκη.
ΣKoYΡΑΤoΦ.
- Eiμcrι γεματog Xαρe. Γιατi μθ εi.
1ατε &vξκη;
KAΛΙAΓΙ ΕΦ.
- ΕΤ1α dvccyκη να περιφρoηoω ξαvd

κicπoιov.

ΣKoYΡAToΦ.

τηv derrαvηΦ μo..

KAΛΙ.AΓΙΕΦ.

-

Kρiμα, γιατi θγδ frβα vd

π&ρα>

Τιορα, τ{v €xετε.
('Aλλαζovταq τ6νo). -oXι., δθv τξv
- καλ&.
Ξxω ciκ6μη. ,Aκoδcrrε
Διευκδλυιrα oδ.η,η oι,,**
τη μεγαλη δoιiκιοα γιd lιτ μπoρ6αcο, αδpιo, ιrcr
με
Ψη
.n
dvακοιvcoocο tδ vdo
Φηyηη.θα εΙ.
Tis
9φη.μ.Piδεg.
ναι dκρι6ηq, €κτδg.dπδ ξι,rα <rr1μεio. Θα
καi γι&
τξ μετιτιlοιd ααg. oi o0wρφol oαq θα μiλ&ει
πιoτθι{.roι.lv πioζ
τoΟq E1ετε πρoδcboει.

ΣKoYΡAΤoΦ. -

-ΦKAΛΙAΓΙΕΦ.
τιοτ€ιpoι-lν.

-

(.,Ι.Ιαυxα).

Δiv πp6κειται νd

τδ

Δi θα crταματηαοl τξ δημoοiει:αη
πcrρα
oτi.q Eφημερiδεq
μ6ι,.o δταv πε1τε πδq μεταιloεΙτε.
,,E1ετε δλ6κληρη τη .ι,ιi1τα oτξ διαθεoη oαg γι& v' dαπoφαo[oετε. (Ξαναπηγα[rει ατην π6μα).
(Δυvατoτερα). Δθ ft τδ πιoτθψoυv.
KAΛIAΓi ΕΦ.
(Στρ6φoιπαq πΦq τδv Kολια.
ΣKoYΡAΤoΦ.
γιεφ). Γιατ[; Δiν €1oυν κcrν.ει λαθoζ τιoτ6, τoιrg;
Δiv ξiρετε Φ, Φdτη πoδ μoο
KAΛΙAΓΙEΦ.
,xoυν
o[ oδwφφoi μoυ.
,,o1ι,
=θροr, δμαrg,, πδg δθ μπoρεi
ΣKoYΡAΤoΦ
dδελφωαιrη
vd πιoτε6ει και,εig ατην
μια ν01τα δλδκληρη, χωριξ ν& €ξαoθεvξoει, ζαrω καt για μι& στιyμη, η
(Kλειπioτη τoυ σ, αιiτι4ν. Θα περιμ6νω αδτη Φ *.γμη.
,,Exω $πo6ιαcyτεTτε.
Mη
του).
πλαη
crην
π6ρτα
vει τξν
ΣKoYpAToΦ.

μoνη.

(.o Kαλιαγιεφ καΙ δ Σκουρατoφ

πoι).

AYΛA ΙA

μ€νoυv *ιrrιμ€,τω.

ΠΡAΞH ΠEMΠTH
,,Αλλo

δμ'ζ, μl

διcιμ€ριoμα τδv τρoμoκρατδη 1διoιl crτtλ
τo0 πρcbτoυ.Mιd Θδoμdδα &ργ6τερα. Nι>

Χτα.

(Σιωτη. .FΙ Nτ6ρα περπαταει παwο.

κατ<o).

.Ho01ααε,

σoυ.

ANNENΚOΦ.
Nτ6ρα.
NΤOPA'
Kριxbνω.
- _ "Eλcr vd ξαπλιipειg θδ6. ΣκεπdΑΝNENKOΦ.

NΤoΡA. -_ (Περπατ<bιπαq π&ιπα).

.FΙ

Φ1τα εtvαι
μεγ&λη. Π6oo κρυ<bvαr, Mπ6ριcι
(Χτυπoδv. .,Evα 1τ0τηFcr, iioτε,ρcr, δυ6. .o ,AwΑvκoφ πccει ν' &vo[ξει. Mπα[νoιrν δ Στεπ&v καt δ 86Tιloφ,
πoδ πληoιdζε. Φ Nτ6ρcr καl ηv ξκολι&ζρι. AΦQ ταιl
oφ(γyει οτδ <rrξθoq ηq).
ΝToPλ * ,Aλ6ξη

_ .o 'oΦΦ
!

ΣTΕΠAN.
λεει δτι μπoμΙ νd γiιει
.iτ.Φ.. ιftov&ξαvε δλoυq τoιη ιlπ€ιcοματικor3q, πoδ δθν
E1oυν δτηφoiα. ,,Ετoι, θd εIvαι καt crδτξ παΦv.
ANNΕNKOΦ. _- Πoδ Θ& τΦ σ-ηα!/τησειζ;
ΣTEΠAN. * Θ& μ&q τrεριμθιει, τδ B6τιloφ κι iμθ.
vα, cπδ €oτιατ6ριo Φq δω Σoφ&ακωyια.
ΝToΡA, _ (Πoδ κdΦεται θξαιπλημθη). Θα γtrει
dπoι{.tε, Mπ6ρια
ANNENKOΦ.
Δd xdιΘηκε dκ6μα τ[ποτε, η &nΦα.
τδv τo&ρo.
η €ξαμ&rαι dπδ-.H
ΣTΕΓΙΛΙ.Ι. _deτr6φαση θ& θξαρτιδτcrv dαιδ τδν
τοαρo, dv 6 Γιdcvεκ ζητofioε χ&ρη.
ΝTοPA" -- Δg ζtηοε x.jcρη,

--6bΣΤEΠAN, -- Γιατi θ& Ξ6λεπε η μεγ&λη δoι3κιoα,
δiv ε1τocν.γι& ν& ζηηoει xsρη; AΟη δι6δcοoε πcrvτoδ
δτι 6 Γι&vεκ μετανιιοo.ε. Πδg μπoρoCtμ ν& μ&θoυμε την
div

dλt'1Θεια;

Ξθρouμε

NΤoΡA.

oτδ Δικαοξριo

α0τ& πoΟ εiπε
κι α&τα πoδ μ&g ζγραιlε. .o Γι&νεκ εTπε δτι λυπ6τccv
πoδ δδ μπoρoδoε vd διαΘθαει παρ& μι& μoνξα ζωη
.o

για να τξ Θυoιαoει o&y πρ6κληoη

'oτδ δε.oπoτιoμ6

!

εiπε αΟτ& τ& λ6για εiναι δυνατδv να ζη.
,,o1ι, ijΘετιαvθιpει Χαρη, εiι,αι δυη:ccτδv ν& μεταvιcboει;
.O
Γι&vεκ δθ μπoρεt ν,
λε ν& πεθαvει, θ6λει ν& πεθJαvει'
dπαρηθεi αδτδ πoδ Hκcnε.
ΣTEΠAN' -_ Δiν Eκαιlε καλ& πoδ εiδε τη μεγ&λη
αν,θρωπoq πoδ

δoΦκιoα.

Γι' αΟτδ τδ πραγμα δ μ6voq πo$ ,μτιo,ρεi
NTOPA.
ν& κρlνει εΤvαι δ 1διog.
ΣTEΠAN. - Σ0μφωνcι ,μθ τoδg κανονιαμoδg μαg,
δθv Ξπρετιε να η δεi.
NTOPA.
oι κανoνιαμol μαq λ€vε ν& <rκoτcbooυμε,
τiπoτε αλλo. Τδρα, εiναι θλε0θερog', εivαι θλεδ0εροg, Ξπιτθλoυg.

ΣT.ΕΠAN.

NToΡA.

,,oχ' dκ6μα.

- Ε'tvαι θλειiΘερog. ,,Exει

τδ δικαiωμα να
κovτ&
oτδ θοcvατo.
τci:ρα πoδ 6ρ(,oκεται
κ&vει
Γιοπi. Θ& πεθαν'ει, με[νετε ξ.ου1oι
Nτ6ρα!
ANNENKOΦ.
NΤoΡA.
Md, vα[. ,'Av τoδ xαρiξανε Φ ζιοη, τ[
θρiαμ6oq ! Θ& ε1.rοcν ξ &π6δειξη, δdν εiν, Ξτoι, πδg ξ μεεΤπε &λr1Οεια, δτι μετcrvιcοoε καf δτι πρ6γcτλη δο'iκιoα
,.Av,
οcvτ[θετα, πεθαν'ει, τ6τa θ& ,tδv πιοτ€ιpετε καΙ
δοroε"
θα 1.l",πoρ6oετε v& τδv ξl61nξσετε περισα6τερo. (Τoδg κoι.Ι-{
<1γατη oαg 'ατοι1[ζει &κριΘ&.
ταζει) "
,,o1ι, Nτ6(Πληoιαζoνταq η Nτ6ρα).
tsΟ.Ι,NoΦ.
ρα. &iι, αμφι6αλαμε πoτi για τδ Γιαvεκ.
(Περπccrcil-νταg π&vω . κατω). Ι.{αi. ' '
ΝΤοΡA.
,,iοωg.. Συxω'ρ€
,οτε με, Mα τi ημαo[α #1ει, rbατδo.o!
"

δ,τι θθλει,

!

_ o/ _
Θα μιιθουμε α0η η νιi1τα. . . ,,A ! φτωxθ 'Aλ€ξη, τi frρ.
θ:q vα κcrvειq iδδ π6ρα;
Bo.Ι.NoΦ.
Nα τδv dν.τιt<αταοτξαιο. ,,Εκλαιγα,
Ιιιω9α περημ-ιv*oq, δτοcv δι&6αζα αδτα πoδ εTτιε clΦ
δilιη' .,Cτccν δια6ααα: <.o θcryατξ μo., Θα γivει f1 δπ€ρτατη διc:μαρτυρ[α μoυ €vαντloιl Evξ κ6αμoυ γεμαεoυ
δ&κρυα l<αi αΤμα. , .,, &ρxιoα vα τρΑμω.
r.]ΤOΡA, _* "Ει,αq κ6oμo9 }sματog δ&κρυα καi αTμα... τυ εΙπε αΟτ6, εivαι dληΘεια.
Bc.Ι.NoΦ. -- Τδ .εΤπε ' . . ,,A, Ντ6ρα, τ[ Θαρρog ! Kαi
ι;τδ τ.-}.οg, f μεγαλη τoυ κραυγη: <,.Αν 6ρfθηκα oτδ U.
ψoζ τηζ civθριbτιιιηg διαμαρτυρiαg iνccιuτiov τflq 6iαq, δ
Θccvατog cig oτεφανιboει τδ Ξργo
μιoυ μθ την dγv6ητα
τξs iδ€αq,. ,Aπoβαισα,

τ6τε, ν& Eρθcο.
NTOΡA.
(Kρ06oιταg
Kεφcλι μioα oτ& x€,ρια
- πρξ"ματι, τηvτδdγν6τητα.
τηg). ΠoOcΟοs,
Ti φo6ερδ, δ.
στεφαvωμα
!
μoJζ,
Bo.Ι.NoΦ.
Miu κλαig, Nτ6ρα. Ζητηoε νd μ{v κλ&.
κανεig
τδ
θαvατ6
τoυ. ,,Ω, τδν καταλα6α[vω τ6oo
ψει
ltαλ& τcbρα. ΔA μπoρδ ν' αμφι6&λλω γι, αδτ6v. .Yπθ.
φερcr γιατi. εIμoυvα δειλ6q. K, Uoτερα, Ξριξα η 66μ6α
οηv Τυφλiδα. Tcbρα, δiv ε1μαι διαφρετικδq dτrδ τδ
Γι&νεκ. .,oταv θμαΘα τξν καταδi,κη τoυ, δθv εTxα παΦ
μια μoνξα oκ{ψη oτδ μυαλ6 μoυ: να παρω Φ θ6oη
τoυ, dφοδ δθ μπ6ρεoα vd Θρioκoμαι oτδ πλευρ6 τoυ.
NΤoΡA. -_ Πoιδζ μπoρεi vd παρει Φ θεη τoυ &τι6,Aλ€ξη.
ι|.'ε ! Θα εiι,αι
μ6νoq τoυ,
Bo.Ι.NoΦ. -- ,,Εxoυμε xρ6og ν& τδv 6oηΘ{ooυφ
μi τηι,, περηφcrvεια .μαg, δπωg θκεivog μ&q 6οηθrχει μθ
τδ πcιρ&δειγμα τoυ. Mηv κλαlq.
NΤoΡA.
Ko[ταξε. Τ&
μoυ εivαι oτεγvα. M&
- πcτθ πια δE, μ&τια
περηφccνη, δ1ι,
θα lμπoρ6oω vα εTμαι πEρηφmη
ΣΤEΠAN.
Ντ6ρα, μη με καταδικ&ζειg αδικα. Εδ'
,,Ε1oυμε
ιxvλ&γκη dπδ οcvΘρcbXoμαι να ζηοει δ Γιiα,εκ.
πoυg oαv κι αΟτ6v.
!

*68-_
NTOΡA.
δi,ν τδ εξεται. Kαi πρ€πει κι
- lμεAδτξ
iμεig vd θτtι&;μo€
τδ Θdrνοπ6 τoιr.
ANNENKOΦ.
ETοαι
- πβτtειτρε}λ4.
NTOPA.
Nα[,
vd €πιΘuμooιEε τδ Θ&ι,ατ6
τoυ. Ξθροr ηv- καβι& τoιl. "Eτoι μαιdηα Θ& γαληνιiψει.
,,Ω,
vα[, &q ττεθ&ιει! (Πιδ 1αμηλ6μoια). ,.Ac τrεΘ&ιει,
δμωq, γρηγoρα.

ιDε0γω, Ιν1π6ρια. "Eλα, ,Aλ€ξη. .o ,oρΣTEΠAN.
λδφ μdq πφuμθιει.
ANNENKOΦ.
καi μ{ν &ρηoετε v& γuρ[oετε.
-Nαi,
(.o Στεπαv καi
δ B6τιοφ πρo1ωρoCw πρξ τt1ν τιoρτα. .o Στεπ&v κoιτdζει, γυρζoιπαq ττλατ, τη Ντ6ρα).
ΣΤEΠAN. *- Θd μdιΘαrμε. ('Aτευθ-ιr,.δμεloq cπδv
,Aνv6νκoφ). ,Eo0
πβoεxε η Nτ6ρα.
(.Ι-Ι Nτoρα oτ€κεται βπΦc ατδ πcrρ&θυρο. .o 'Avν€vκoφ τηv κoιταζει).
.o θαιιατog! .Ι-Ι κρεμαλα! Kαi
NTOΡA.
πdλι δ
Θ,αvατoζ !

,,A, Μπ6ρια

ANNENKOΦ.

μωξ, dtλλη λ0ση.

-

!

Nαi, &δελφoriλα. Δiv δπdρ1ει,

δ-

ΝToΡA.

Mη, τδ λig αι}τ6. ^Λν η μ6η λυαη εΙναι
- δθ 6ριoκδμαoτε
τ6τε
oτδ oιooτδ δρ6μo. .o
ocοoτδq δρ6μoq εIvαι αιiτξ πo0 δδηγεi .πil ζωf1, oτδv
ξλιo. Δθ μττoρεT κcrιεiq ιηα νιcbΘει dlι&κoπα κριjo.. .
ANNENκOΦ. _ Kα[, δμωs, δ Θαr.ατog δδηγεi κα[
ατη ζωη. Στ{ ζrοη τδν &λλcov. .H Ρroα(cr θd ζf1oει, θ&
ζησαJv τα €γγ6νια μαq. ΘυμηΦυ cn.lτδ πoδ €λεγε δ ΓιαVεκ: <.H Ρωoiα θd γ[ιει δμoρφη,.
NTOPA.
oι &λλoι, τ& θyγ6vια μαξ... Nα{, β
δ Γιοcvεκ εΤναι- oΦ φυλακη καi τδ oκoινi τiμ κρεμ6λαq
ε[vαι κρι1o. Θd πεσccιει. ,,E1ει, iα<η, πεθ,αrει, για v&
ζriοoι,lv ol diλλοι. "A, Mπ6ρια, κι dν ot diλλoι δθ ζoδοαν;
Kι div τεθdοει για τiπoτα;
AΝNENKOΦ.

δ

θωzccτog,

-Σδπα.

(Σιωτπi).

NΤOPA.

-

Π6oo κρ6o κ&ιει. Elναι &ι,οιξη, δoτ6oo-

*69-.1γΡξ"",
τα iδεi.

δθιπρα oτηv αιiλη τQq
φυλακiq, τδ €ερω. Θα

ANNENI(OΦ.

μειg €τoι.

-

Περ(μεvε

vα

μdιθouμε. Mi1v φ€-

ΝΤoPΑ.
τ6oo πoδ €xω τξv €ιπι}πcoorl
- Kρυcbvω
πδq εΙμαι κι6λαq
τιεθαμ€η. (.,Yoτερ,..&πδ λιγo). -oλ,
αδτα μ&g γερvoov
Πoτθ π.α,οΞ, ,.oo.
'ο"δ γρηγoρα.
κειται
γiι,'oυμε παιδιd,
Mπ6ρiα. Mθ τδν ;Φ;;
-ιlαπoδ κλεivoι:Ψ.".
#;,
τδ παιδi.
θξαφοrvιE.lΙ"-p'ιx*,
μ6Ψ
μαq
τη 66μΘα καi' μ6αα α €vα δευτεβλετrτo,
δ€ξ, μιιt δλ6.
*ληρη ζ<oη κυλ&. Nαi,
μπoρoδμε λ
;';.-;;.
Xoυμε κλεioει τδν &ν€βπιvo κιiκλo".οοn^,μ.
μαg.
ΛNN ΕNKoΦ.,.-_ Θd πεΘαιlouμε, λoιπ6v,
παλε$9*o',
δπωg και,.oυv oi αvτφq.
NΤOPA.
- Tβξατε παρα πoλδ γρξγoρα. Δdv εiσαστε πιd ciιτμq.
AΝNΕNKOΦ.,-- .Fl δυoτυ1iα καi τ]
φci:1εια τρ€.
Χoυv κι αδτtq γρηγoρα. Δθv δπdρx.. ,..& ωη
γ.α
δπoμovi1
1.αi ην δριμ6ητα "ε ."b. τΦ κ6o[o. ."η,
ii
Ρroο(α 6ιdζεται.

ΝΤo:Α.-Ξ€ρω. Πηραμε πdvco.μαξ τη δυοτυ1iα
τoδ
Τjv πξρε κι α0τξ παrο λ. Tι.Θ&ρρoq! ,Αλ
Ι:"$1γ
Λα Λεω μεσα μoυ, καμια
φoρα, πδg πβκειται.γι& μι&v
dλαζovεiα πoδ θα ..μ,ρηδ.i.
ANNENKOΦ.
EΙιlαι ,μιd <i:λ,αζovεi,α, πoδ τtrv
-ζο:η
πληβvoυμ.
.η
μαs. Καvεiq oi μτt-"μι.;
Ιi
"#.
μακρ(.rτερα. EΙναι μια dλαζοvε(α, πoΦ τη οικαιoομ.;;.
NΤoΡA. -- EΙμαοτε oiyoι.lρoι πδq καιεtg δθv πρ&'
K:ιlαι νd π&ει μακμ"lτερα; Kαμιd
φορξ δταv ακoοco
τδ Στεπαv, φoΘ&μαι. Θα €ρθoυν i""η.αll.".
Θ& δ
ριχτoδν ποrvο: oθ μ.&g γιd vα oκoτcbvoυv καi ""$
δA Φ ,λη.

,

ρδνoυv iμθ η ζωη τουq.
ANNENKOΦ. -- Kατι τθτoιo θα εΙvαι δελiα, Nτ6ρrr.
NΤoΡA. _- Πo1Φ ξ6ρεΙ; ,,Ιoοη αδτδ ν& ειι,αi
δικαιooι}η. Kαi καvθvαq δθ Θ& τoλμτ]oει, τ6τε, v& η
ηJ
&ιτικρ(oει καταματα.
ANNENKOΦ. _ Nτδρα!

-70-(.FΙ Nτ6ρα oωπα[νει).

,Aμφι6αλλει9;

Δi οi dναγνωρ('ζιο.
ANNΕΝιioΦ. '
αδτδν πoδ πρ6πει
Σκθφτoμαι
Kρυιbνω.
NTOΡA.
πδg
nor μη, τρ€μει γι& ιl& μξ φαiνεται
φoΘ&ται.
μαg;
ANNENKOΦ. _.' Δθv εioαι, λoιπ6ν, πι& μαζδ
,,Ω, Mπδ
NToΡA. -- (Ρ[1νεται oτην ξκαλι& τoυ).
Mιoδ.τξv
ρια, εiμαι μαζ6 oαq,! Θ& φταoιο δc Φν &κρη.
κ&νoυμε
&λιcbι,rr
δθ
τυραw[α καi ξiρι^l πδq
μιτoρoΟμε

τικα. Δια}.εξα, δμωg, μi 1αρoδμενη καρδιd αΟτ1 η (ωQ
καi τη oυνεrilζω μt i<αρδι& Θλιμiνη' Να, πoια εiναι ξ
διαφρ&. Εiμαo,τε φυλακιoμ€
ιοι.
.Ι-{
Ρωo[α δλδκληρη 6ρ[oκεται μ€ANNENKOΦ.
- δ1.ιωg, θ& 1,κρε.μiοoυμε τoΟg τoioα oi φυλακξ. 'Εilεig,
χoυq ηq.
Δoc μoυ μιoνξα ι,& ρiξω τη 66μι6α καi
NΤoΡA.
θ& δεiq. Θα τρ€ξω μ€oα οτη φιoτια κι δοτδoo τδ 6ξμα
πoλδ πιδ εrj.
μoυ θ& εiναι oταΟ:ρo. Εiναι εUκoλo, εiναι
του παρα ν,α
&ιπιφαoειg
κoλo ι,α πεθ&vει κανεig dπ, τig
,Aγ&πηαεg, Mπoρια; Π€s
μoυ, μoνd1α,
ζf1oει μθ αδτθq.
Φyα"ηoεc;
,Aγαπηoα, παει δμωg, τ6oo9 και.
ANNΕNι{oΦ. -ρOζ dyrrδ τ6τε πoυ δθ θυμ&μαι πια.
NTOΡA. Π6ooq καιρoq;
ANNEΓiliΟΦ. Τi,ooερα y'ρoνια.
ΝΤoΡA. _ Τ6αα xρ6vια δiν εΤvαι πoδ διευθ6vειg

ην

,oργαvωη;

AΝNΕNKoΦ. ,oρ1,ανωη.
- Nα(, τ€αoερα. (.,Yατερ'dπδ λtγo).
Tcbρα dγαπδ την

Ν1.oPA,

(Πρoxωρδvταg πρδq τδ παραΦυρo). N,
,,o1ι, πρ€πει να
dγατιGg, ναi., μιi καi v, &γαπι€.ααι ! " . .
πρo1ωρηοουi-ι;, Οιi Θiλαμιε ι,d' oταματηοoυμε. Προxcbρα !
πφxιilρα l Θα θ€λαμε ν' dπλιboουμε τ& 1€ρια καi .ν'
αφη"o,μu τδν €αυτ6 μαq ν& τρ€ξει πρδq ην aγα'η:-T
Θρωμερη dδικtα, δμ-ιωg, κoλλαει παvα: μαg ocrv τδν iξ6.
Πρo1cbρα ! Ε[μαοτε καταδικαoμθιloι ν& εiμαοτε πιδ με.
γαλoι <tπδ τδι, ιlαυτ6 μαq. oi €h,θρ<,rrιoι, τ& πρδoωπα,
να τi θd Θ6λαμε ν, αγαπoδμε. Τi1ν dcyd.'η TTερισσ6τερo

-v1

.-

δικαιo,αΟη ! ,,Oxι, rιρεπει νdι :τρo1cο,ρηtnυμε'
Πρoxcbρα, Nτ6ρα! Πρoxcbρα Γι&vεκ! (Kλαiει)" Γι, αδτ6v, δμωg, τδ τ€λoq πληαιαξει.
ΑΝNΕNKoΦ.
(,Ayκαλιαζowαξ την). Θα τοδ διi:σoυν Χαρη.
i'iΤoΡΑ.
(K;ιταζoντ&g τoν). Ξfρgιq πδq δiν πρα
- δcbooυv
κειται να τoδ
χαρη.
(.ΙJ ΝTΟPA οτρ€φει πρδg τδ dλλo
μ€.ρog τ& ματια
τηq).

dπδ

η

ΝΤoPA.
ioο:g κιoλαg oηv αδλrl. "oλoc
-- B),α[νει
δ κ€ομοg, ξαφνικα,
οωπαivει, μ6λι9 μ
€ φανiζεται. 'Aρ.
κεi r,& μηv κανει κρ0o. Mπδρια, ξ6ρειq πδg τοδg
.

ι&νε

;

ANNΕΝKοΦ.

κε.τα, Nτδρα

-

τi.ρε-

Στξν ι.iκρη ivδg oκoιvιoδ. 'Αρ.

('Aφηρημ6να). .o δημ.oc πηδ& ατοδg
δμoυq.
λαιμrδq oπαζει. Δiν ε-Ιι,αι φo6ερ6;
ΑΝΝΕNKoΦ. -_ Ναi. Koτα κdπoιιlv τρδπo. ,'Av δε-ig,
δμ'g, τ& ,πραγματι: διαφορετικα, εivαι 11 εδτυ1iα,.

Ι.iΤopΑ,
.O

!

.-

NloΡΛ. -- .Ι-l εΟτυxiα;
ΑΝΝΕNKoΦ. .

- Nαi, εiν'εΟτυx[α να νιω'clειg τδ yερι
iνδq αν.θρ6πoυ τρiv πεθ&vειg.
ρ[1vεται πανω oi μιd πι:λυθρ6νtx. Σιωπη).
AΝNΕΝΙ{oΦ. .__ Ντ6ρα, θ& πρ€πει να φ0γoυμε, Kα.
τoτιιl.,. Θα τιρ6πει ν' &ν'απαυτoΟμε λ[γo.
NToPA. .- ('Avαοτατωμiη). N& φΟγω; Ιv1i πoι6v;
ANNΕNΚOΦ.
Mαζ6 μoυ, Nτ6ρα.
(.Ι-l Γ{τδρα

(Τδv κoιτdζει). Ν& φΟγω! (Γυρ[ζει τδ
τηq τρδg τδ παραθυρo). Nα 11 αδγη. .O Γιοcι,εκ

NΤOPA.

προ.oω,πιi

εiναι πεθαμiνοg τ6οα, εiμαι olγoυρη γι, α8τo.
ΛNΝΕNΙ{oΦ. - Εiμαι δ dδελφ6g αoυ'
NΙoΡΑ. -.- Nα[, εioαι δ &δελφ6q μoυ, κι δλοι aαg
εio'αοτε τ' &δε-λφια μou πoδ &γαπδ. (,Aκοδι,.ε η 6ρox{.
Ξημερcilνει."Ι{ }lτδρα
μιλ& xαμηλ6φωvα). Ti φριΧΦ
γε0η Ξxει, δοτ6οo, καμι& φoΦ, ξ dδελφοι}η !

--72(XτυπoΟν την π6ρτα. Mπα[ν.oυv δ B6ιvοφ καi δ Στεπαv. .,oλoι τoυq μ€,voυν dκ(vητoι. .Ι-{ Ντ6ρα ταλccvτεΟ-

εται. Kατα6αλλει πρooπ&θεια για να κρατηθεl δβια).
.o Γι&vεκ δiν πρ6δω.
ΣTΕΠAN.
(Xαμηλ6φ.ι,α).

-

σε.

,oρλdJφ;
ANΝENKOΦ. _- Mπ6ρεoε καi, εiδε δ
ΣTEΠΑN. _- Nαi.
ΝΤoΡA, ..- (Πληoιαζorrιαq τoν μi 6ξμα oταΘερ6).

Κ&θηαε. Π€g

rμcrg.

Τι πρdγμα;
ΣΤEΠAN.
NΤOPA. - Πθs τα μoυ δλοι ,,Εxω τδ δικαicομα ν&
.,oλεc τΙq λετrτoμθρειεq.
ξερω. 'Aπαιτδ να ,μoδ τα πεiq.
Δi Θ& μπoρ6οω. K, iioτερα, πρθπει να
ΣΤEΠAN.

φιiγoυμε τcbρα. ,,oχ.,
σαv:

ι.lToΡA.

--

θ& μιληoειg. Π6τε τδν εiδoπo[η.

ΣΤΕΠAN.
ΣτΙg δ6κcι τδ 6ραδυ.
NToΡA. - Π6τε τδv κρ€μαοαv;
ΣTΕΠAN.- Στig δυδ τδ πρωf.
NτoΡΑ. - KαΙ περ[μειε τθοoεριg δφs;
ΣΤEΠAN.- Nα[, χωριζ v& πεi λθξη. .,Yoτερα, δλα
- Τιbρα, δλα E1oι',rν τελειcboει.
iγιναv γρηγoρα.
T6ooεριq δρεg Xωριζ ν& μιλξoει; Πε.
ΓlΤoΡA.
-

ρiμεvε λiγo. Πδg εEταv rπυμθνοg; ιDoρo0oε τη γo6vα τoυ;
,,oχ.. Eiταv vτυμ€νoq oτα
ΣTEΠAN.
μα0ρα, 1ω-Φoρoooε i{vcr
oκοCrφο.
παν,coβρι.
μαδρo
ρi,q
Τι καιρδ θκαvε;
NΤoΡA.
-"
ΣΤΕΠAN. -- .FΙ ν01τα εiταv θεοoκ6τειη. Τδ xι6vι
6ρ<iμικo. K' δoτερα η 6ρ"xη εi1ε κd,ι,ει τδ xιoνι μια
γλυoτερi1 λαoτη.
NΤoΡA. -- ,,Ετρεμε;
,,oχ..

ΣΤEΠAΝ. -NΤοPA. *- Tδ 6λiμμα τoδ 'oρλδφ διαoταυριbθηκε

μθ τδ δικ6 τoυ;

,,oχ,.
ΣTEΠAN.
-.
NΤoΡA. __ Tι κο[ταζε;
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ΣTEΠΑN. * "oλο τδν,κ6oμo, χG}μξ, δμ.,ζ, ν& 6λε.
πε τiπoτα, δπcoq ε[ττε δ ,oΦδφ.
NTOΡA. * Kαl μετ&; Mετ&;
ΣΤEΠAN.
Πaιμε, Nτ6ρα.
,,oχ.,
NΤoΡA. -_
Θελal vα ξθρ(.,. .O ffiνατξ τoυ,
τoυλξιoτov, μo0 dnπlκει.
ΣΤEΠAN. _ Toο διdc6αoαv τηv καταδικαoτικξ dcπ6.

φαση.

NΤoΡA. * Τ1 €καvε α0η τ{v ιi5ρα;
ΣTEΠAΝ.
T(πoτα. Mια φoβ μovξ1α κoιiηoε τδ
- Φγ.. λιyη
πδδι τoυ γιd v&
λ&oτη πoιl ξε }.ερcboει

τδ παπoιjτoι τoυ.

NTOΡA.
(Kρατcbvταg τδ κεβλι μθοα oτα
x€.
ρια τr|S). Λιγη- λdζσπη
AΝNENKOΦ.
-- (,Aπ6τoμα). Πδq τδ ξ€,ρειq αδτ6;
(.o Στεπ&ν oιωπ&)
AΝNΕNKOΦ.
Ρcbηoεg για δλα τδν ,oρλΦ;
!

Γιατζ;

-

ΣTEΠAN.
(Στρθφvταg τα μdαια oi dλλo μθ.Yτηρxε κοrτι
ιiν&φoα ατδ Γιdivεκ καi oθ μ€ιlα.
ρoζ).
ANNΕNKOΦ.
Md τ(, λoιπ6v;
ΣTEΠAN.
Τδv ζηλ"ιo.
ΝΤoΡΑ. --- Kαi, μετα, Στεπαv; Mετ&;
ΣTEΠAN. _- .o π&τερ ιDλoβι,ιoκι ξρθε καi τoδ ,6α.
λε μπρδq ατα μdτια τoυ τδv θαεαιlρωμ6.ι,.ο. 'Aρvritηκε
να τδν φληoει. Kαi εiπε: <Σdg εiπα, {δη, πδq €1co τε.
λειcboει μi τη ζωη καΙ πδq εΙμαι τακταπoιημ6voq
μθ
τδ θdααro.,.

NΤoΡA. -- Πδs εtταv f1 φωη τoυ;
.FΙ
ΣTEΠAN.
Ιδια ci:κρι66q, δπαη π&wα. Ei1ε,
δμ,ζ, λιγ6τερo -πdcθog καi. ctvι.lπoμανηoiα <tπ' δ,τι eλλ;.
NΤoΡΑ' -_ Eixε δφog εδτυ1ιαμ€ιtl;
ANNEΝKOΦ. _- EΙοαι τρελλη;

__ v4 __
Nα(, vα[, εiμαι οiγoυρη γι, αδτ6, δi μπoΓιατΙ θcr ε1ταv παρεt παρcι
oη ζωη για
εδτυx(α
<iρηθr1κε
ctδικo,
αφoδ
τroλδ
ην
ρα
liα πρoετoιμαατεi καλιiτερα γιd η Θυo[α, ιτι μ{ν εi1ε
δεxτεi τξν εδτυxiα τξ.ι, rliρα τιoδ δ€xτηκε τδ θcrιlατo. Ei.
τοcv εδτυ1ιαμiι,og καi 6αδιαε yα7ιξνιoq πρδq τξν dγX6η,
δθν εiν: Ξτoι;
ΣΤΕΠAN. - _ Nαi. Πιδ τ€ρα, αrδ πoταμι, K&πoιoι
τρωy,ουδoδocrν. μi oυνoδεlα 8vδg dκoρvτε6ν. Τξ oτιγμη
αδτ{ γαsγιζαv κατι ακυλιd.
NΤoΡA.
Τ6τε αι,€6ηκε mδ iκρl<oμα...
-.
ΣTΕΠΑN. -'Nα[. Kαi 6υθ[oτηκε oη ι.'ιi1τα. Εiδοοz
τδ oα6ανιc. τδν οκ€πασε μ' αΟτδ δλ6κληρον δ δξμιoq.
NΤoΡA. __ Kαi μετα, μετα;. . .

NToΡA.

ν& -εi1ε Uφoq εΟτυxιoμθνo.

ΣTEΠΑN. -- ,Ακο0ατηκαv κατι δπ6κωφοι κρ6τoι.
ΝΤoΡΑ" -.' .Yπδκωφoι κρdτoι, Γι&vεκ ! Kαi. κατ6.

(.o Στεπ&ι, οωπαivει).
ΝΤcΡΑ. -. (Biαια)..Kατδπιι., ooδ λiω. (.o Στετιαv

oω'ταirlει). Λ,\i.λα,'ΑjηtEτ1. l{ατ6τιν;
BΟ.Ι.NoΦ. -- ,Aκoυατηκε Eι,αg τρoμα1τικδq κρ6.
τoζ.

NΤoΡΑ.

,,Ax.

(Πiφτει πin,ω oτδν τoixo).
(.O Στεται. γυρiζει πρδg τδ αλλo μθρog τδ κεφαλι.
.o ,Aιι,θνκοΨ κλαiει dι,€κφραoτα. .Ι-Ι Ντ6ρα ξανα.
του.
.yυρiζει πρξ τδ
μ€ρoc τoυg, τoΟg κoιταζει &κουμπιbv.

-

ταg oτδv τoi1o).

NΤopA. -_ (Mε ρ61,η &λλα}μ.νη, dvαατατωμfνη).
,,Ο1ι, δxι,
Ινtξv rtλα[τε.
μηι, κλαiτε ! Bλ€πετε καλ& πδq
αδτi1 εiναι i μ€ρo τQq δικα[cοηq. K&τι διpδvεται, τoιiτη Φν δρα, ποrj, για pι&g τoδq αλλoυq θπαιlαoτ&rεg, d.o Γιαιlεκ δiv ε'ivαι πι&
ττιrτελεi η δικη μαg dπδδε.ξΙ.
.,Εvαg θδρυ6οq τρο1ιακτικ6g! ,,Eφτα.
Evαg δoλoφδνοg.
οε ilvαq θορυ6οq τρoμqτικδg μoιξα καi δ Γι&vεκ ξα'.,lαγι}ριοε π&λι αη'y τιαιδικξ χαρa. Θυμ6οαoτε τδ γθ.
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λιo τoι.l; Γελoδoε χωριc λ6γo, καμια φoΦ. Π6oo εΙτe
ν€oq ! Tcbρα Θα πρ€πει ν& γελ&ει. Θd γελdει 6λθ-

rε

Φ γi

1τovταζ

θ-α

ι

(.H Nτ6ρα πληoιαζει τδν'AwΞνKoφ).
NΤoΡ l Α.
Mπ6ρια, εloαι &δελφξ μoυ; Εiπη πδq

μi

6oηΘηοει9;

ANNENKOΦ.
Nαi.
NTOPΑ.
Kαvε τo, λoιπ6v, για .μθvα. Δ6c μo{; τη
-

6δμ6α.

(.o 'Aw€vκOφ Φν κoιτdζει).
NΤoΡA. -- Να[, ηv &λλη φoρd. Θ€λο: d Φ ριξco
Ξγcb. Θελω να εΙμαι cγδ ξ πΦη πo0 θd
Φ ριξω.
ANNENKOΦ. -- Ξ€ρειq καλ& πδq δi 6dζoιrμ πoτθ
γυνα[κεg oην πρcbη γραμμη.
NΤoΡA. -- (Ι(ηoυγ&ζowαq). M&, τιirρα, εtμαι γυνα[κα;

(Τηv κoιταζoυv. Σιωτη).

Bo.Ι.NoΦ.
ρια.

- (Mi

παρακλητικη φωvf1). Δ6,ξoυ, Mτ6-

Σl.ΕΠAN.
δ€ξoυ, Mπ6ρια.
-'Nα[,
ANNΕNKOΦ. -- ΕΙvαι ξ oειρα ooυ, Στεπ&v,
ΣTΕΠAN.
(Koιτ&ζο\παq τξ Nτδρcr). Δεξoυ. TrbNτ6ρα
tδια
εivαι
ρα ξ
μi .μ€vα.
NTOPΑ. -- Θ& μoδ Φ διbοειg, €τoι δθν εiιlαι; Θ&
τξ ρiξω εγδ Φ 66μ6α, Kαi dργ6τερcr, κ&πoια .lλryρη
vδγτα.

.

.

ANNENKOΦ.

Nα[, Nτ6ρα,

NΤopΑ.
(Kλαiει).
Γιαvεκl Καπoια Ψυxρη ν.μ
.,oλα, τcbρα, θα εiναι πιδ
καi
1διo
τδ
ακoιvi
!
xτα,
μθ
εδκoλα.
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