MOONLIGHT BLUES
Ενα εργο για μικροθεατρο, διαρκειας 15 λεπτων, για εναν ηθοποιο και μια ηθοποιο.
ΡΟΛΟΙ:
Γυναικα: Θελει να την φωναζουν Μεριλιν. Κατω απο τα 30, φορα περουκα ξανθια και βαφει μια
ελια πανω απο τα χειλη. Απο μικρη ηθελε να γινει χορευτρια και ηθοποιος.
Ανδρας: Λεει οτι τον φωναζουν Πητερ, 38 ετων, μοναχικος και λιγο συνεσταλμενος.
ΤOΠΟΣ: Το δωματιο ενος οικου ανοχης, λιγο εξω απο το Λας Βεγκας (Νεβαδα, ΗΠΑ).
ΧΡΟΝΟΣ: Αργα το βραδυ της 20ης Ιουλιου 1969.
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: Και οι δυο με τα εσωρουχα τους (εκεινης της εποχης).
ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Πητερ βρισκεται στη Νεβαδα για επαγγελματικους λογους. Εκεινο το βραδυ
επισκεπτεται εναν οικο ανοχης παρεα με δυο συναδελφους. Οταν φτανει η στιγμη της αληθειας,
κατι τον εμποδιζει να συνεχισει.
***
20 Ιουλιου 1969.Στο μικρο δωματιο του οικου ανοχης υπαρχει μολις ενα κρεβατι κι ενα κομο,
με ενα παλιο ραδιο και ενα μπουκαλι ουισκι μ'ενα ποτηρι.
Κουνιουνται τα σεντονια.
Ανδρας- (βγαινοντας απο τα σεντονια) Δεν μπορω..
Γυναικα- Δεν πειραζει..
Α- Γαμωτο...
Γ- Μην ανησυχεις.
Α- Δεν επρεπε να ειμαι εδω.
Γ- Ηρεμησε Πητερ, χαλαρωσε.. γιατι δεν καθεσαι να ξεκουραστεις λιγακι?
Α- Δεν ειμαι κουρασμενος.
Γ- Ξαπλωσε λιγακι, εχουμε χρονο, δεν υπαρχει βιασυνη. Αυτο συμβαινει στον καθενα..
Α- (Ξεσπωντας) Εγω δεν ειμαι ο καθενας!
Ο ανδρας σηκωνεται και βαζει ουισκι στο ποτηρι.
Γ- Το ουισκι παντως δεν βοηθαει, Πητερ.
Α- Δεν με λενε Πητερ.
Γ- Πως σε λενε?
Α- Δεν με λενε.
Γ- Το ουισκι δεν βοηθαει, Δεν με λενε. Αντε, ελα στο κρεβατι.
Α- Αποχωρω. Φευγουμε.
Γ- Δεν εχουν τελειωσει.
Α- Πως το ξερεις?
Η γυναικα δειχνει τον τοιχο και φερνει το χερι της στο αυτι. Εναι προφανες, στο διπλανο

δωματιο υπαρχει δραστηριοτητα.
Γ- Ειναι με την Γκρετα και την Μαρλεν. Δεν θα θελουν να φυγουν πριν την ωρα τους...
Ο ανδρας κοιταει την ωρα. Τον ενοχλει ο θορυβος απο τα διπλανα δωματια, τωρα που το
συνειδητοποιει.
Α- Γαμωτο..
Γ- (Καταλαβαινει τι τον ενοχλει) Μπορουμε να βαλουμε το ραδιο, να δουμε μηπως..
(Βαζει το ραδιο, ακουγεται μουσικη blues. Δεν ειναι αυτο που περιμενε ν'ακουσει.)
(Με δυσπιστια) Σου αρεσει η blues?
Α- Οχι ακριβως.
Γ- Εμενα οχι. Καλα, ας τ'αφησουμε, να δουμε μηπως κανουν τη συνδεση..
Α- Μπα, καλυτερα κλειστο.
Γ- Προτιμας αυτο το σαουντρακ? Εμενα δεν μ'ενοχλουν, ειμαι συνηθισμενη...(αναφερομενη στους
ηχους απο διπλα)
Στον αντρα δε φαινεται να του αρεσει.
Γ- Ελα, πες μου, τι κανουν 3 ομορφοι ανδρες σημερα, εδω, στο Λας Βεγκας?
Α- (πινει μια γουλια) Δεν επρεπε να ειμασταν εδω..
Γ- Ποτε δεν θα επρεπε να εισασταν εδω.. Αν και...αν ψαχνατε για θεαματα και καζινο,.. σ'αυτην την
περιπτωση, σας δινω καθε δικιο. Αυτο το βραδυ, με την αναμονη της αναμεταδωσης, το Λας
Βεγκας εχει την ιδια κινηση που εχει και το χωριο μου..
(Ο αντρας δεν λεει τιποτα)..Ειμαι απο το Μπραουνσβιλ της Πενσυλβανια, ενα χωριο τοσο μικρο
κι ασημαντο που δεν φαινεται ουτε στο χαρτη. Ξερω οτι υπαρχει, επειδη παω μια φορα το χρονο
και το βρισκω εκει, αλλιως..
Α- Για να δεις την οικογενεια.
Γ- Πως?
Α- Πας καθε χρονο για να δεις την οικογενεια σου.
Γ- Ναι.
Α- Τα Χριστουγεννα.
Γ- Ναι.
Α- Τι ωραια. Και τους λες πως περασες τη χρονια.
Γ- Ναι.
Α- ..Και πως παει η δουλεια..γιατι ξερουν που δουλευεις..
Το υπονοουμενο ηταν ξεκαθαρο, η γυναικα ομως το προσπερναει.
Γ- (Προσπαθωντας να παραμεινει συμπαθης) Τι θα'λεγες να μιλουσαμε για το φεγγαρι?
Α- Οχι. Πες μου, η οικογενεια σου ξερει οτι δουλευεις εδω?
Γ- Δεν θελω να μιλησω γι'αυτο.
Α- Εγω ομως θελω. Η οικογενεια σου ξερει οτι δουλευεις εδω?
Γ- Η γυναικα σου ξερει οτι εισαι εδω?
Σιωπη
Α- Οχι, δεν το ξερει.
Η γυναικα δεν θελει να συνεχισει αυτη τη συζητηση.
Α- Μια κουβεντα θελω μονο να κανουμε.

Γ- Ενταξει, ας την κανουμε, μιλα μου για σενα, για σας.
Ο αντρας σκεφτεται μια στιγμη αν θα μιλησει γι'αυτο.
Α- Δεν με λενε Πητερ, με λενε Νιλ. Αν θελεις να μαθεις πως λενε τους αλλους δυο, ρωτησε τους.
Ειμαι παντρεμενος. Αν θελεις να ξερεις αν ειναι και οι αλλοι, να τους ρωτησεις. Ειναι η πρωτη
φορα που βρισκομαι σ'ενα τετοιο χωρο. Δεν ξερω αν οι αλλοι εχουν ξαναβρεθει. Δεν ειμαστε φιλοι,
απλα εργαζομαστε στην ιδια εταιρια. Βρισκομαστε στη Νεβαδα για επαγγελματικους λογους.
Γ- Κι εκμεταλλευομενοι το γεγονος οτι αυτο το βραδυ δεν θα υπαρχει ψυχη στους δρομους,
βγηκατε, με καθε εχεμυθεια, να γνωρισετε την σκοτεινη πλευρα του λας Βεγκας..
Α- Καπως ετσι.
Γ- Λοιπον, σταθηκατε τυχεροι. Σε μια νορμαλ μερα, κανεις δεν καταφερνει να εχει και τα τρια
αστερια του Moonlight...
Α- Η εταιρια μας μπορει να εχει οτι θελει.
Γ- Σημερα ειναι περιεργη μερα. Η εταιρια σας?
Α- Οσο περιεργο ακουγεται, ολο αυτο ηταν ιδεα τως προ'ι'σταμενων μας. Θελουν να ειμαστε
ικανοποιημενοι.
Γ-''Θα κερδιζεις το ψωμι σου με τον ιδρωτα του προσωπου σου''. Νομιζα οτι η ηθικη της εργασιας
ηταν κατι αλλο..
Α- Η εργασια που επρεπε να ολοκληρωσουμε σημερα εχει γινει. Τελειωσαμε λιγο νωριτερα (πινει
μια γουλια). Κι εσυ επισης, Μεριλιν. Σημερα εχεις τελειωσει πιο νωρις. Μπορω να παω κατω να
περιμενω τους αλλους δυο, αν προτιμας να μεινεις μονη. Δεν εχεις καμια υποχρεωση να καθεσαι
μαζι μου.
Γ- (Χαλαρωνοντας λιγο τη σταση της) Δεν εχω τελειωσει ακομα και μπορεις να τους περιμενεις
εδω, εχουμε χρονο.
Αμηχανη σιωπη. Μουσικη blues απο το ραδιο. Φαινεται οτι κανεις τους δεν ξερει τι να πει για
να συνεχιστει η συζητηση. Ξαφνικα..
Γ- Τι κανουν τοση ωρα αυτοι οι ανθρωποι, εκει μεσα?
Α- Τι κανουν? Ρωτας τι κανουν, ε?
Γ- (Πηγαινοντας προς το ραδιο) Οχιιι, αυτοι εδω.
(Χτυπα τα ραδιο σαν να ηταν πορτα) Γειααα...
(στον ανδρα) Γιατι δεν ακουγονται? Τοση προετοιμασια πια, ουτε οι σταρ του σινεμα.
(στο ραδιο) Αντε παλικαρια, επρεπε να ειχατε ξεκινησει ηδη, εδω και ωρα!
Α- Μηπως φοβουνται..
Γ- Να φοβουνται? Με αυτα που εχουν κανει?
Α- Ακριβως.
Γ- Ελα τωρα, ειναι σαν να φοβομουν ξαφνικα, εγω, να δω εναν ανδρα σε το σλιπακι του.
Α- Μα δεν φοβηθηκες την πρωτη φορα?
Γ- Την πρωτη φορα, ναι. Αλλα δε ειναι η πρωτη φορα, εχουν γινει ηδη παρομοιες επιχειρησεις.
Α- Ναι, αλλα οχι σαν αυτην. Γι'αυτο δεν υπαρχει ψυχη στους δρομους. Κι ακριβως αυτο ισως να
τους φοβιζει, Μεριλιν.
Αυτη σκεφτεται λιγο. Εχει καιρο να κανει τετοιου ειδους συζητησεις.
Γ- Θα σου εξομολογηθω ενα μυστικο.. δεν με λενε Μεριλιν. Με λενε Ροζα. Και δε ειμαι ξανθια...
(βγαζει την περουκα)... κι αυτη την ελια την ζωγραφισα εγω.
Σιωπη παλι, blues.
A- Eιναι η πρωτη φορα που απατω τη γυναικα μου. Και φοβαμαι.

Γ- Και σιγουρα τωρα, θα σκεφτεσαι αν θα της το πεις , οταν φτασεις στο σπιτι.
Α- Εσυ εχεις σκεφτει ποτε να το κανεις, οταν γυρνας στο σπιτι σου για τα Χριστουγεννα?
Γ- Παντα, αλλα στο τελος δεν το κανω ποτε.
Η γυναικα κοιταζει το ουισκι, ο αντρας βαζει λιγο στο ποτηρι και της το δινει.
Γ- Παντα ηθελα να γινω χορευτρια. Οταν ημουν μικρη, χορευα μεσ'το σπιτι. Οι γονεις μου ηταν
ενθουσιασμενοι, με χειροκροτουσαν. Μ'εγραψαν σε μαθηματα χορου και μονωδιας. Ο πατερας μου
δουλευε σ'ενα εργοστασιο. Και οι δυο, κι η μητερα μου επισης, αλλα σταματησε οταν γεννηθηκα
εγω. Δεν ειχαμε πολλα λεφτα, αλλα και οι δυο εξακολουθουσαν να μου πληρωνουν τα μαθηματα..
κλακετες, τραγουδι, ερμηνεια...Ειχα ευτυχισμενα παιδικα χρονια..
Στα 20 μου αποφασισα οτι ηρθε η στιγμη. Ολες οι φιλες μου ειχαν παντρευτει. Επρεπε να
διαλεξω, η θα παντρευομουν κι εγω, η θ'ακολουθουσα το ονειρο μου. Ετσι εφυγα απο το
Μπραουνσβιλ. Υποσχεθηκα στους γονεις μου οτι θα τους εκανα περιφανους, οτι καποια μερα θα
γινομουν σαν την Μεριλιν Μονροε. (Με πονο) και τα καταφερα.. (πινει μια γουλια).
Α- Τι συνεβη?
Γ- Πηγα στο Λος Αντζελες, στο Χολλιγουντ, για να γινω μια σταρ. Δεν θα σου διηγηθω αυτα που
εζησα εκει.. καλυτερα να μην τ'ακουσεις. Θα σου πω μονο οτι, πριν κλεισω χρονο, εφυγα απο
'κεινο το μερος, τρεχοντας ντροπιασμενη. Εφτασα στο Λας Βεγκας με την ελπιδα να γινω
χορευτρια. Σε λιγους μηνες τραπηκα ξανα σε φυγη. Δεν ξερω πως εφτασα εδω, στο Moonlight.
Ηταν η μερα που πεθανε η Νορμα Τζην Μπε'ι'κερ (Μεριλιν), 5 Αυγουστου του 1962. Το θυμαμαι
καλα, γιατι μολις με ειδε η Μιμη με αγκαλιασε, μου εδωσε φαγητο, στεγη και μου ειπε, “μικρουλα
μην κλαις, η Μεριλιν δεν πεθανε”..Εχουν περασει 8 χρονια. Κι ειμαι ακομη εδω.
Α- Ομως εξακολουθεις να κρυβεσαι.
Γ- Για τους γονεις μου ειμαι χορευτρια. Χορευτρια, τραγουδιστρια και ηθοποιος. Εχω το δικο μου
σοου στο Λας Βεγκας. To καλυτερο απ'ολα.
Μου τηλεφωνουν καθε μηνα. Χαιρονται ν'ακουν ποσο με χειροκροτει το κοινο καθε βραδυ, να
τους μιλαω για το πανεμορφο σπιτι οπου μενω, με κηπο και πισινα και να τους λεω ποσο
ευτυχισμενη ειμαι που δουλευω μεσ'τα φωτα. Ναι, εξακολουθω να κρυβομαι, ειναι αληθεια. Αλλα
δεν αισθανομαι οτι το κανω, οταν μιλαω μαζι τους. Η αισθηση αυτη μου ερχεται ακριβως οταν
κλεινω το τηλεφωνο, οταν μπαινω σ'αυτο το δωματιο. Οταν μπαινω στην καμπινα να μιλησω μαζι
τους, κανω το ονειρο μου πραγματικοτητα.
Συνειδητοποιει οτι, ισως λεει πολλα.
Γ- (Αλλαζει θεμα) Ας βγουν επιτελους! Θα τους τελειωσει το οξυγονο!
Ο ανδρας χαμογελαει.
Γ- (επιστρεφοντας στο θεμα) Εχει λιγα χρονια.. οι γονεις μου αποφασισαν να ερθουν να με
επισκεφθουν. Προσπαθησα να τους αποτρεψω, φυσικα. Αλλα ηταν αδυνατον, το ηθελαν τοσο..
Σκεφτηκα να εκτοπισω μια πραγματικη χορευτρια απο το Λας Βεγκας. Νομιζα οτι μπορουσα να
τη απαγαγω και να κανω καταληψη στο σπιτι της για λιγες μερες, μεχρι να φυγουν οι γονεις μου.
Ωραια, αλλα μετα τι? Θα της ελεγα “ευχαριστω για το σπιτι”? Οχι βεβαια! Επειτα θα επρεπε να τη
σκοτωσω, δεν εβρισκα αλλη λυση.
Κοιταζει τον ανδρα τρομαγμενη με την εξομολογηση της. Ο αντρας δε μιλα. Αυτη πινει μια
γουλια.
Γ- Ομως αναβληθηκε τελικα η επισκεψη τους. Η κυρια Κλαβερ αρρωστησε ξαφνικα -η γειτονισσα
των γονιων μου, μια ηλικιωμενη κυρια- κι επρεπε να την βοηθησουν. Επειτα, ηταν πιο δυσκολο
γι'αυτους να ερθουν, βλεπεις οι γονεις μου ειναι κι αυτοι μεγαλοι ανθρωποι. Δεν πιστευω να ερθουν

πια, αλλα, ξερεις, απο τοτε δεν μπορω να ησυχασω...(θυμαται και σκεφτεται).
Δε θα το'θελα, ομως σκεφτηκα να σκοτωσω εκεινη την κοπελα. Καμια φορα αισθανομαι σαν
να το εχω κανει. Και, σε τελικη αναλυση, για ποιο λογο? Για να καλυψω ενα ψεμα.
Ο αντρας δεν ξερει τι να πει.
Γ- Βλεπεις? Δεν κανει καλο το ουισκι. Σε τιποτ...
Ο ανδρας τη διακοπτει λεγοντας το ονομα του.
Α- Νιλ.
Γ- Δεν κανει καλο, Νιλ. Τωρα, αν μια μερα πας στο Μπραουνσβιλ και τυχαια, συναντησεις τους
γονεις μου, μπορεις να μου καταστρεψεις τη ζωη.
Α- Και γιατι να το εκανα?
Γ- Για να με τιμωρησεις. Επειδη προσποιουμαι κατι που δεν ειμαι. Και ξερεις κατι? Πιστευω οτι θα
μου αξιζε.
Α- Κι εκεινοι? Πιστευεις οτι θα τους αξιζε, στους γονεις σου?
Η γυναικα δεν ξερει.
Α- Ηξερες οτι και η Μεριλιν εβαφε την ελια πανω απ'τα χειλη της?
Γ- Θελεις να μου πεις οτι κανω καλα που τους λεω ψεμματα?
Α- Σου λεω οτι δεν θα εκανες καλα να τους πεις ,τωρα πια, την αληθεια.
Γ- Γιατι?
Α- Γιατι θα κατεστρεφες ονειρα που δεν ειναι καν δικα σου.
Γ- Που ομως, εγω τους τα δημιουργησα.
Α- Γι'αυτο τωρα εχεις και κουβαλας αυτο το βαρος.
Γ- Και τι ξερεις απ'αυτα, εσυ, ενας κυριος ευτυχισμενος στο γαμο του και με μια ζωη εντελως
ηρεμη και φυσιολογικη?
Α- Τι ξερω εγω?
Γ- Ναι. Πιστευεις οτι αυτο...(δειχνει την ξανθια περουκα της)...ειναι σαν να ξενοπηδας ενω εισαι
παντρεμενος? Λοιπον, για να ξερεις, σε περιπτωση που δεν το εχεις συνειδητοποιησει, δεν υπηρξε
καν πηδημα. Δεν καναμε τιποτα. Δεν εχεις να εξομολογηθεις τιποτα στη γυναικα σου, γιατι δεν
υπαρχει κατι που πρεπει να πεις. Μπορεις να φυγεις ηρεμος, χωρις να πρεπει να προσποιεισαι για
την υπολοιπη ζωη σου.
Του παιρνει το ποτηρι.
Α- Θελεις ακομη να σου μιλησω για μενα?
Δεν απαντα.
Α- (κοιταει το ποτηρι) Γεννηθηκα στο Οχαιο, σ'ενα πολυ μικρο χωριο. Δεν εχω και πολλες
αναμνησεις απο τοτε. Εξαιτιας της δουλειας του πατερα μου, επρεπε να μετακομιζουμε συνεχως.
Μεσα σε λιγα χρονια ειχα ζησει σε καμια εικοσαρια διαφορετικα μερη. Στο τελος, το μονο που
μ'εκανε χαρουμενο ηταν να κοιταζω τ' αστερια τα βραδια, γιατι δεν με απογοητευαν, ηταν παντα
εκει. Εσυ ονειρευοσουν να γινεις ενα αστερι, εγω ονειρευομουν να ειμαι με τ'αστερια.
Ημουν ενας εφηβος, οταν οι γονεις μου με πηγαν να μαθω να πιλοταρω.. Αργοτερα μπηκα στο
πανεπιστημιο για να σπουδασω αεροναυπηγικη. Eπειτα, στο στρατο, υπηρετησα ως πιλοτος στην
πολεμικη αεροπορεια. Πιλοταρησα αεροπλανα μεταγωγικα, μαχητικα, βομβαρδιστικα, πυραυλους,
διαστημικα λεωφορεια, ολο και πιο γρηγορα, ολο και πιο ψηλα. Πιστευα οτι μπορουσα να φτασω
στ'αστερια, ολοι το πιστευαμε...

Η μουσικη στο ραδιο σταματα και ακουγεται μια γυναικεια φωνη.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ- Διακοπτουμε το μουσικο μας προγραμμα καθως εχουμε νεοτερα απο τη
διατημικη αποστολη Απολλο. Συνδεομαστε, λοιπον, με τον διευθυντη ειδησεων Μαικ Ντοναλντσον
που θα μας δωσει την ειδηση.
Μουσικο σημα.
Γ- (Σηκωνεται, συγκινημενη). Επιτελους! Βγαινουν!
Τελειωνει το μουσικο σημα και ακουγεται ο εκφωνητης.
Ο ανδρας αρχιζει να ντυνεται.
ΦΩΝΗ ΕΚΦΩΝΗΤΗ- (Συγκινημενος) Ετσι ειναι, Τζενη. Εχουμε νεοτερα. Εχει ανοιξει η
καταπακτη του διαστημικου θαλαμισκου, επιτελους. Εξι ωρες αφοτου το Eagle προσεληνωθηκε, οι
αστροναυτες ειναι ετοιμοι να κατεβουν απο το σκαφος. Ειναι μια ιστορικη στιγμη. Ο πρωτος που
θα το κανει ειναι ο κυβερνητης Αρμστρονγκ, που ηδη κατεβαινει απο την σκαλα, σιγα σιγα.
Εχουμε απ'ευθειας επικοινωνια με το Χιουστον που μας επιτρεπει, σε πραγματικο χρονο, την
αναμεταδωση της επικοινωνιας των αστροναυτων της αποστολης Apollo 11 με το κεντρο ελεγχου
της NASA στην γη. Ο κυβερνητης, απο την σκαλα, λεει: “τα ποδια του Eagle εχουν βυθιστει λιγα
μολις εκατοστα στην επιφανεια της Σεληνης. Η επιφανεια της, οπως τη βλεπουμε απο κοντα,
φαινεται να αποτελειται απο λεπτους κοκκους, σχεδον σαν σκονη λεπτη.” Αυτα ειναι τα λογια του
Αρμστρονγκ απο την σκαλα του σκαφους, ενω πλησιαζει στο εδαφος. Και συνεχιζει,..
Η γυναικα ειναι υπνοτισμενη με το ραδιο, δεν αντιλαμβανεται οτι ο αντρας ντυνεται.
ΦΩΝΗ ΕΚΦΩΝΗΤΗ- ...τρια σκαλια. Κυριες και κυριοι, βρισκομαστε στην κορυφωση του
ιστορικου αυτου γεγονοτος. Δυο σκαλια. Ενα σκαλι. Ο Αρμστρονγκ βρισκεται με το ενα ποδι στον
αερα, κρεμομενος ακομη απο τη σκαλα. Βολιδοσκοπει το διαστημα και...ακουμπα την επιφανεια
της Σεληνης. Ο Αρμστρονγκ βεβαιωνεται οτι τα εδαφος ειναι σταθερο, και ειναι.. Κυριες και κυριοι
βρισκομαστε μπροστα στην πραγματοποιηση ενος ονειρου αιωνων: ο ανθρωπος στο φεγγαρι! Κι
εδω εχουμε τα πρωτα του λογια απο την Σεληνη...
Α- (Ντυμενος) Ενα μικρο βημα για τον ανθρωπο, ενα μεγαλο αλμα για την ανθρωποτητα.
ΦΩΝΗ ΕΚΦΩΝΗΤΗ- “Ενα μεγαλο βημα για τον ανθρωπο, ενα μεγαλο αλμα για την
ανθρωποτητα.” Ειναι τα λογια του Νιλ Αρμστρονγκ, τα πρωτα λογια του ανθρωπου στη Σεληνη,
απ'ευθειας,.. ζουμε απ'ευθειας την πραγματοποιηση ενος συλλογικου ονειρου εκατομμυριων
ανθρωπων στη γ..
Ο αντρας κλεινει το ραδιο.
Η γυναικα τον κοιταζει απο την στιγμη που ο εκφωνητης επανελαβε την φραση του.
Α- Η Μεριλιν εβαφε την ελια της. Και δεν ηταν ξανθια. Κι ουτε την ελεγαν Μεριλιν. Αλλα μας
εκανε τοσο ευτυχισμενους...
Παει μεχρι την πορτα.
Α- Οταν μιλησεις με τους δικους σου, να τους πεις οτι ναι, εκεινο το βραδυ το θεατρο ηταν
ασφυκτικα γεματο, οπως καθε βραδυ, ομως εσυ διεκοψες την παρασταση σου την συγκεκριμενη
στιγμη, ωστε να μπορεσει ολος ο κοσμος, μεσα στο θεατρο ν'ακουσει πως ο ανθρωπος εφτανε στην
Σεληνη. Ηταν πολυ συγκινητικο. Να τους πεις οτι τους σκεφτοσουν. Οτι τους αισθανοσουν κοντα
σου. Πολυ κοντα.

(Ανοιγει την πορτα) Φαινεται να εχουν τελειωσει..(αναφερομενος στο δωματιο διπλα)
Γεια σου, Μεριλιν.
Φευγει.
Η γυναικα μενει με την περουκα της Μεριλιν στα χερια της. Την κοιταζει. Την σηκωνει και
την φορα προσεκτικα.

ΤΕΛΟΣ

