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Δεν υπάρχουν πιο πιεστικές ερωτήσεις από τις αφελείς ερωτήσεις
ΒΙΣΛΑΒΑ ΣΙΜΠΟΡΣΚΑ
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
Στεπάν Αρκάντιτς ΟΜΠΛΟΝΣΚΙ
Κονσταντίν Ντµίτριτς ΛΙΕΒΙΝ
ΑΝΝΑ KAΡΕΝΙΝΑ
Αλεξέι Κιρίλοβιτς ΒΡΟΝΣΚΙ
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Και ο
ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
αυτοπροσώπως!
KΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Μεγάλη αίθουσα στο Μουσείο. Μπαίνει η ΜΑΡΙΑΝΑ, φύλακας. Πλησιάζει µε
περιέργεια ένα αντικείµενο που έχουν αφήσει σε κάποιον από τους πάγκους. Πίσω της
µπαίνει ο ΦΕΡΝΑΝΤΟ, φρουρός ασφαλείας.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Ακίνητη!
ΜΑΡΙΑΝΑ
Α!
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Μην το πιάνεις.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Ω Θεέ µου! Φερ, µε τρόµαξες. (Γελάει.)
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Περίµενε. Στάσου λίγο πιο µακριά.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Ένα βιβλίο είναι.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Μην το πιάνεις σου λέω.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Κάποιος το ξέχασε. (Γελάει.) Μα τι κάνεις; Δεν βλέπεις ότι είναι βιβλίο;
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Μάλιστα. (Το εξετάζει προσεκτικά, χωρίς να τολµάει να το αγγίξει)
ΜΑΡΙΑΝΑ
Πρέπει να ήταν εκείνο το ζευγάρι. Που ο άντρας ήταν στο αναπηρικό καροτσάκι. Νοµίζω πως
εκείνη του διάβαζε κάτι. Έµειναν πολλή ώρα και παρατηρούσαν αυτόν τον πίνακα. Δεν
καταλαβαίνω τι του βρίσκουν, ειλικρινά. Τόσες Παναγίες και τόσα αγγελάκια.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Εντάξει. Τώρα µπορείς.
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ΜΑΡΙΑΝΑ
Μερικές φορές θέλεις να κάνεις τον σπουδαίο.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Εσύ το βλέπεις σαν αστείο, αλλά πρέπει να παίρνουµε τα µέτρα µας. Ποτέ δεν ξέρεις τι µπορείς να
βρεις.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Κοίτα να δεις. Δεν το ξέχασε κανείς.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Τι;
ΜΑΡΙΑΝΑ
Το βιβλίο. Επίτηδες το άφησαν εδώ.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Εµ βέβαια. Πώς να το κουβαλήσουν τέτοιο τούβλο!
ΜΑΡΙΑΝΑ
Όχι. Κοίταξε αυτή την ετικέτα.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
(Διαβάζει) “Δεν χάθηκα, είµαι µέλος µιας παγκόσµιας λέσχης βιβλίων. Διάβασέ µε και άφησέ µε
κάπου για τον επόµενο.” Τι είναι αυτό;
ΜΑΡΙΑΝΑ
Σου ζητάει να επισκεφθείς µια ιστοσελίδα και να βάλεις τον αριθµό του βιβλίου.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Μάλιστα. Και µετά τον αριθµό του λογαριασµού. Καλύτερα να το αφήσεις στο γραφείο, µήπως
έρθει κανείς και το ζητήσει.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Έλεγα να το κρατήσω.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Αφού δεν είναι δικό σου.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Δεν καταλαβαίνεις; Το άφησαν εδώ για να το διαβάσει ο πρώτος που θα το βρει.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Καλά τώρα.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Ναι σου λέω.
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ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Και θα το διαβάσεις;
ΜΑΡΙΑΝΑ
Ναι. Δεν ξέρω. Θα δω τι θα το κάνω.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Για να δω. Χίλιες... Χίλιες πεντακόσιες σελίδες. Κοίτα κάτι γραµµατάκια. Μπορείς να το
χρησιµοποιείς για να κάνεις βάρη.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Πολύ αστείο.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Ή για να σπας φουντούκια.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Άσε µε.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Καλά, καλά. Πλάκα έκανα. Παναγία µου, χίλιες σελίδες και µε αυτά τα γράµµατα. Θα χρειαστείς
µεγεθυντικό φακό.
ΜΑΡΙΑΝΑ
(Ανοίγει το βιβλίο στην πρώτη σελίδα και διαβάζει.) "Όλες οι ευτυχισµένες οικογένειες µοιάζουν
µεταξύ τους, αλλά οι δυστυχισµένες, έχουν η καθεµιά τη δική της δυστυχία”. Λες και περιγράφει
την ιστορία της ζωής µου.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Εννοείς πως είναι ευτυχισµένη ή δυστυχισµένη;
ΜΑΡΙΑΝΑ
Και τα δυο.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Αν µε άφηνες να προσπαθήσω, εγώ θα µπορούσα να σε κάνω ευτυχισµένη.
ΜΑΡΙΑΝΑ
(Γελάει.) Ω, µα πότε επιτέλους θα το πάρεις απόφαση;
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Εσύ; Πότε; (Η ΜΑΡΙΑΝΑ συνεχίζει να γελάει.) Με τρελαίνεις µε αυτό το γέλιο. Και µε αυτό το
βλέµµα. Και µ' αυτή τη λάµψη στα µάτια.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Ήθελα να 'ξερα σε πόσες γυναίκες έχεις πει το όδιο παραµύθι.
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ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Κάνεις λάθος. Έχω πάει µε άλλες γυναίκες, ναι.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Με πολλές.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Πολλές, σύµφωνοι. Δεν το αρνιέµαι. Με καµιά όµως δεν ένιωσα ούτε τα µισά από όσα νιώθω για
σένα.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Μπλα, µπλα, µπλα…
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Δεν µε πιστεύεις, έτσι;
ΜΑΡΙΑΝΑ
(Με αστείο ύφος.) Ούτε λέξη.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Ξέρεις ότι κάθε βράδυ σε περιµένω στο πάρκο, δίπλα στην πέργκολα. Μου αρέσει να
φαντασιώνοµαι πως θα έρθεις να µε βρεις και θα περάσουµε την υπόλοιπη νύχτα µαζί. Η µέρα που
θα σε δω να έρχεσαι θα είναι η πιο ευτυχισµένη της ζωής µου.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Είσαι πεισµατάρης, ε; Δεν το βάζεις κάτω ποτέ.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Αν δεχόσουν να βγεις έστω για µια φορά µαζί µου. Να βρεθούµε έξω από αυτό το κτήριο. Να πάµε
σινεµά. Για ένα ποτό. Να σε πάω στο σπίτι σου.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Με κολακεύει πολύ αυτό, αλλά ξέρεις ότι δεν γίνεται.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Παραδέξου τουλάχιστον πως αν δεν ήσουν παντρεµένη θα µου έδινες µια ευκαιρία.
ΜΑΡΙΑΝΑ
(Γελάει.) Τι λες;
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Παραδέξου το.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Όχι βέβαια.
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ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Γιατί δεν θες να το παραδεχθείς;
ΜΑΡΙΑΝΑ
Εντάξει, µπορεί. Δεν ξέρω.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
A. Ήµουνα σίγουρος.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Είπα πως δεν ξέρω.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Εντάξει. Αν το πρόβληµα είναι ο άντρας σου, ξέρω πώς να το λύσω.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Σοβαρά;
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Μου δίνεις την άδεια να τον σκοτώσω;
ΜΑΡΙΑΝΑ
(Γελάει.) Όχι! Τον καηµένο.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Σου αρέσει η ιδέα, έτσι;
ΜΑΡΙΑΝΑ
Εσύ δεν θα σκότωνες ούτε µυρµήγκι.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Δεν µε έχεις ικανό;
ΜΑΡΙΑΝΑ
Όχι. Έστω κι αν έχεις πιστόλι.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Έχεις δίκιο. Με το πιστόλι όχι, µπορώ όµως να το κάνω να µοιάζει µε ατύχηµα (Η ΜΑΡΙΑΝΑ
γελάει.) Γελάς; Σκέφτοµαι χιλιάδες τρόπους για να τον βγάλω απ' τη µέση. Υπάρχει ένα άχρωµο
υγρό καθαρισµού που µπορείς να το ρίξεις στο φαγητό χωρίς να το καταλάβει κανείς. Βάζεις τρειςτέσσερις σταγόνες και σε καναδυό βδοµάδες, έτοιµος.
ΜΑΡΙΑΝΑ
(Γελάει.) 'Ελα, σταµάτα.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Το βρήκα. Θα του δώσω µια µε αυτό το βιβλίο στο κεφάλι. Πολύ κουλτουριάρικος θάνατος. (Η
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ΜΑΡΙΑΝΑ ξεκαρδίζεται στα γέλια.) Μπορείς ακόµα να τον πείσεις να µπει στην µπανιέρα και να τη
γεµίσει νερό µέχρι επάνω. Μετά, ρίχνεις απλώς µέσα ένα πορτατίφ αναµµένο.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Πωπω. Είσαι φοβερός. Άσε που δεν έχουµε και µπανιέρα. (Γελάει.)
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Στην περίπτωση αυτή, µπορώ να τον πετάξω στις γραµµές του προαστιακού. Ένα σπρωξιµατάκι
την ώρα της αιχµής και κανείς δεν θα το 'παιρνε χαµπάρι. Ξέρω πώς να το κάνω. Ούτε οι κάµερες
ασφαλείας δεν θα το έπιαναν. Θα φανεί ότι ζαλίστηκε ή ότι ήθελε να πέσει. Μετά, φτιάχνουµε τις
βαλίτσες µας και φύγαµε για Μαρτινίκα.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Σιγά µην ξέρεις πού πέφτει η Μαρτινίκα.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει το google maps.
ΜΑΡΙΑΝΑ
Μα τι ιδέες είναι αυτές που σου 'ρχονται.
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
Εσύ το παίρνεις για αστείο γιατί φοβάσαι κατά βάθος να παραδεχθείς ότι µπορώ να κάνω τα πάντα
για σένα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ να σκοτώσω και να πεθάνω. Ναι, µη µε κοιτάζεις σαν
τρελό. Είµαι τρελός, αλλά από έρωτα για σένα. Δεν µπορείς να καταλάβεις τι νιώθω. Ξέρω πως
υπάρχει µια δύναµη που µας σπρώχνει τον ένα κοντά στον άλλον και δεν έχει νόηµα να
αντιστεκόµαστε. Κι εσύ το ξέρεις. Ξέρεις ότι µαζί µου µπορείς να ζήσεις µια ζωή γεµάτη, αληθινή.
Κι αυτό σε φοβίζει.
(Σιωπή. Η ΜΑΡΙΑΝΑ έχει καρφώσει το βλέµµα της επάνω του όλη την ώρα που
µιλάει. Ξαφνικά, ξεσπάει σε ένα ξεκαρδιστικό νευρικό γέλιο που δεν µπορεί να ελέγξει.
Ο ΦΕΡΝΑΝΤΟ ερµηνεύει αυτό το γέλιο σαν προσβολή και φεύγει θυµωµένος.)
ΜΑΡΙΑΝΑ
(Προσπαθεί µετά βίας να συγκρατήσει το γέλιο.) Αχ. Όχι. Στάσου. Φερ. (Ο ΦΕΡΝΑΝΤΟ φεύγει
βιαστικά. Η ΜΑΡΙΑΝΑ, ταραγµένη ξαφνικά από τη γκάφα της.) Πω ρε γαµώτο. (Γελάει ξανά,
νευρικά.)
Παίρνει το βιβλίο και βγαίνει. Αµέσως, από την απέναντι πόρτα µπαίνουν στην
αίθουσα πολλά πρόσωπα, σαν φαντάσµατα, διασχίζουν την αίθουσα στο ηµίφως και
βγαίνουν πίσω από τη ΜΑΡΙΑΝΑ.
Ήχος από τρένα, που συνδέει µε το επόµενο κεφάλαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Στον σταθµό του τρένου. Κόσµος που πάει κι έρχεται. Φασαρία. Φωνές από τα µεγάφωνα. Η
ΠΑΤΡΙΣΙΑ περιµένει στην αποβάθρα, µε µια βαλίτσα στο χέρι. Βηµατίζει νευρική. Κοιτάζει το κινητό
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της. Τηλεφωνεί αλλά δεν της απαντούν. Κάθεται σε ένα παγκάκι. Βλέπει ένα βιβλίο που έχουν αφήσει.
Να περιεργάζεται µε περιέργεια. Χτυπάει το τηλέφωνο.
ΠΑΤΡΙΣΙΑ
Έλα. (…) Ναι, έφτασα. Πριν από δυο λεπτά. (…) Εσύ πού είσαι; (…) Εγώ είµαι στην αποβάθρα.
(…)Μα τι λες; Αφού δεν είναι σ' αυτόν τον σταθµό. (…) Βέβαια. Αµάν µε την αφηρηµάδα σου.
Στο έγραψα στο mail. (…) Ναι, καλά, τώρα µε την καταιγίδα; Όχι, άντε έλα, σε περιµένω στην
καφετέρια. (…) Ναι, στην καφετέρια του σταθµού. (…) Αυτού του σταθµού. Ναι. Τα λέµε. Ναι. Κι
εγώ... κι εγώ σ' αγαπώ.
Κλείνει το τηλέφωνο. Κοιτάζει το βιβλίο που κρατάει στα χέρια της. Το ανοίγει και
συνεχίζει να διαβάζει.
Ακούγεται µια υπόκωφη βροντή από τον ουρανό. Βρέχει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Στο πάρκο. Η ΚΡΙΣ έχει χωθεί κάτω από την πέργκολα για να γλυτώσει απ' την καταιγίδα. Κρατάει
µια µικρή οµπρέλα. Κάνει νεύµατα προς τα έξω.
ΚΡΙΣ
Λέο! Εδώ! Εδώ είµαι! Τρέξε!
(Μπαίνει ο Λέο, τρέχοντας, προσπαθώντας να προστατευθεί από τη βροχή µε τη
µπλούζα του.)
ΚΡΙΣ
Είσαι µούσκεµα. Πω πω Θεέ µου, πώς έγινες έτσι!
(Ο Λέο τη φιλάει µε πάθος.)
ΚΡΙΣ
Στάσου. Με µουσκεύεις. Πρέπει να πας να αλλάξεις.
ΛΕΟ
Όχι. Μ' αυτή τη ζέστη θα στεγνώσει αµέσως.
(Τη φιλάει.)
ΚΡΙΣ
Κάτσε ήσυχος. Περίµενε. Πες µου τι σου είπαν.
ΛΕΟ
Τι µου είπαν ποιοι;
ΚΡΙΣ
ΛΕΟ
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ΛΕΟ
Τίποτα. Όλα µια χαρά.
(Την ξαναφιλάει.)
ΚΡΙΣ
Τι;
ΛΕΟ
Με προσλάβανε.
ΚΡΙΣ
Aααα!! (Η Κρις τον αγκαλιάζει.) Το ήξερα! Το ήξερα! Λέγε. Πώς έγινε;
ΛΕΟ
Ακόµα δεν το πιστεύω. Πήγαινα µε τα νεύρα κόµπο. Έκανα λάθος το κτήριο. Άρχισα να τρέχω.
Παρά λίγο να αργήσω. Μετά όµως, την ώρα της συνέντευξης, ήµουν απόλυτα ήρεµος. Τη Δευτέρα
αρχίζω.
ΚΡΙΣ
Στην Όπερα, ΛΕΟ. Φοβερό.
ΛΕΟ
Καλά τώρα, ένας απλός ταξιθέτης θα είµαι.
ΚΡΙΣ
Ε και; Στην όπερα όµως!
ΛΕΟ
(Τραγουδάει δυνατά ένα απόσπασµα από την "Τραβιάτα") Aaamami Alfreeeedo! Lalalalaaa laaaa
laa!
ΚΡΙΣ
(Κλείνει τα αυτιά της γελώντας.) A! Βοήθεια! Γι' αυτό ρίχνει καρεκλοπόδαρα.
ΛΕΟ
Πεθαίνω της πείνας. Θα φάµε τίποτα; (Η Κρις κλαίει.) Έι, Κρις, ε, µου την έδωσαν τη δουλειά.
ΚΡΙΣ
Το ξέρω. Το ξέρω. Μόνο που να... Είµαι χαζή. Πιστεύω πως είµαι η πιο ευτυχισµένη γυναίκα του
Κόσµου. Ήµουνα σίγουρη πως όλα θα/ (Ακούγεται ο ήχος ενός τρένου. Ο Λέο µόλις το ακούει
παραλύει, η Κρις όµως δεν φαίνεται να το προσέχει και συνεχίζει ναµιλάει σαν αν µη συµβαίνει
τίποτα. Ο θόρυβος του τρένου µας εµποδίζει να ακούσουµε τα λόγια της. Ξαφνικά εκείνη παρατηρεί
ότι ο Λέο είναι απορροφηµένος σε άλλες σκέψεις. Το τρένο δεν ακούγεται πια.) Τι συµβαίνει; Λέο;
(Ο Λέο αντιδρά και τη φιλάει πολλές φορές στα µάτια.)
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ΛΕΟ
(Σαν να µην τρέχει τίποτα.) Έλα, πάµε να φάµε κάτι και να µεθύσουµε.
ΚΡΙΣ
(Γελάει.) Εσύ θα µεθύσεις; Πώς; Αφού πίνεις µόνο κόκα-κόλα
ΛΕΟ
(Γελάει.) Δεν πειράζει. Εγώ θα τρώω κι εσύ θα πίνεις.
(Αγκαλιάζονται.)
ΚΡΙΣ
Α, κοίτα αυτό.
ΛΕΟ
Τι;
ΚΡΙΣ
Εκεί, σ' εκείνο το δέντρο. Το βλέπεις;
ΛΕΟ
Τι; Στάσου, θα βραχείς.
ΚΡΙΣ
Δεν βρέχει πια. Είδες για αν σταµατήσεις να τραγουδάς; (Η Κρις τρέχει σε ένα κοντινό δέντρο,
παίρνει ένα βιβλίο από µια κουφάλα που έχει στον κορµό του και τρέχει ξανά προς τη µεριά του
ΛΕΟ.) Κοίτα.
ΛΕΟ
Τι είναι;
ΚΡΙΣ
Κάποιος άφησε αυτό το βιβλίο στην κουφάλα του δέντρου. Τι ωραίο.
ΛΕΟ
Γιατί;
ΚΡΙΣ
Για να το βρούµε εµείς. Αυτό πρέπει να είναι οιωνός. (Τον φιλάει.) Σ' αγαπώ.
ΛΕΟ
Σ' αγαπώ.
ΚΡΙΣ
Σ' αγαπώ.
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ΛΕΟ
Πάµε. Σταµάτησε η βροχή. Και πεθαίνω της πείνας.
(Φεύγουν. Ο Λέο τραγουδάει την “Traviata”. Η Κρις παθαίνει στα γέλια.)
Η θύελλα αποµακρύνεται.
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