ΣΚΗΝΗ 1
ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ ΒΡΑΓΤ/ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ
Τν δηακέξηζκα ηεο γηαγηάο βξίζθεηαη ζε κηα παιηά πνιπθαηνηθία ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.
Είλαη κηθξό κε παιηά βαξηά έπηπια. Ο θωηηζκόο ιηγνζηόο πξνέξρεηαη θπξίωο από
ιάκπεο. Σην Χνι δεζπόδεη έλαο κεγάινο θαζξέπηεο πάλω από έλαλ κπνπθέ. Σηνλ
κπνπθέ βξίζθνληαη κηα ζεηξά από παιηέο θωηνγξαθίεο. Έλα δεπγάξη, δύν γνλείο κε έλα
κωξάθη ζηελ αγθαιηά ηνπο. Μηα ειηθηωκέλε γπλαίθα θαη κηα ζεηξά από θωηνγξαθίεο
ελόο παηδηνύ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο.
Μνπζηθή από έλα παηδηθό ηξαγνπδάθη ην νπνίν θόβεηαη ζηαδηαθά από πληρηνύο ήρνπο
(off ) Αθνύγνληαη πληρηνί ήρνη θαη βαξηέο αλάζεο ελόο λεαξνύ άληξα.
ΝΔΑΡΟ
Ότι ρε, ότι.
Ο λεαξόο πέθηεη απόηνκα ζηνλ κπνπθέ κε ζόξπβν, ξίρλνληαο ηηο θωηνγξαθίεο. Κάλεη
κηα ζπαζκωδηθή θίλεζε πξνο ηα πίζω θαη βγαίλεη ηξέρνληαο από ην δωκάηην.
ΣΚΗΝΗ 2
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ ΒΡΑΓΤ/ ΓΡΟΜΟ
Από ηελ είζνδν ηεο παιηάο θεληξηθήο πνιπθαηνηθίαο βγαίλεη ηξέρνληαο ν λεαξόο.
Μνηάδεη ρακέλνο ρωξίο λα μέξεη πνηα αθξηβώο θαηεύζπλζε λα αθνινπζήζεη. Πεξπαηάεη
κεξηθά βήκαηα θαη αληηθξίδεη κπξνζηά ηνπ θάηω από κηα ιάκπα κηα λέα γπλαίθα
ληπκέλε ζηα ιεπθά ινπζκέλε από θωο λα ηνλ παξαηεξεί. Έληξνκνο αιιάδεη θαηεύζπλζε
θαη αξρίδεη λα ηξέρεη όζν πην γξήγνξα κπνξεί ζαλ λα πξνζπαζεί λα ηεο μεθύγεη.
ΣΚΗΝΗ 3
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ ΒΡΑΓΤ/ ΠΔΕΟΓΡΟΜΙΟ
Ο λεαξόο αζζκαίλνληαο αθνπκπά ζηνλ ηνίρν. Αλαζαίλεη κε δπζθνιία. Βγάδεη από ηελ
ηζέπε ηνπ έλα ζωιελάξην κε ράπηα θαη θαηαπίλεη έλα. Η αλάζα ηνπ βειηηώλεηαη
ζηαδηαθά. Τα πόδηα ηνπ ιπγίδνπλ θαη θάζεηαη θάηω γηα λα μεθνπξαζηεί.
ΣΚΗΝΗ 4
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ ΒΡΑΓΤ/ ΠΔΕΟΓΡΟΜΙΟ
(OFF) Φωνή ηλικιωμένης γσναίκας.
ε παρακαλώ. Λσπήζοσ με.
ΝΔΑΡΟ
1

Σι μαλάκας θεέ μοσ.
Βάδεη ηα ρέξηα ηνπ ζην θεθάιη θαη θνπινπξηάδεηαη. Τα κάηηα ηνπ είλαη πγξά.
Έλα γπλαηθείν ρέξη ηνπ ραϊδεύεη ην κάγνπιν. Είλαη ε ίδηα γπλαίθα πνπ ηνλ είδε ην βξάδπ
έμω από ηελ πνιπθαηνηθία. Σθύβεη λα ηνλ θηιήζεη. Εθείλνο ζεθώλεη ην θεθάιη. Μόιηο
ηελ αληηθξίδεη βγάδεη κηα θξαπγή.
ΣΚΗΝΗ 5
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ ΠΡΩΙ/ ΠΑΓΚΑΚΙ
Αθνύγεηαη ε θξαπγή από ηελ πξνεγνύκελε ζθελή θαη ζπλερίδεηαη θαη εδώ.
Ο λεαξόο μππλάεη ηδξωκέλνο πάλω ζην πεδνδξόκην.
Πηάλεη ην θεθάιη ηνπ θαη ηξαβάεη πίζω ηα καιιηά ηνπ. Σεθώλεηαη θαη αξρίδεη λα
πεξπαηάεη.
ΣΚΗΝΗ 6
ΜΟΝΣΑΕ ΔΚΑΝ
Ο λεαξόο πεξπαηάεη ηξνκαγκέλνο ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο. (έμθαζη ζηο βλέμμα ηοσ
ποσ είναι θοβιζμένο- οι θσζικοί ήτοι απομονώνονηαι και μόνο κάποιοι επιλεκηικά
ακούγονηαι πιο ένηονα- ηο θρενάριζμα ενός ασηοκινήηοσ, μια ηζάνηα ποσ πέθηει με
κρόηο ζηο έδαθος, ένα κομπρεζέρ κηλ.) Τν βήκα ηνπ ζηαδηαθά γίλεηαη βεβηαζκέλν θαη
λεπξηθό.
ΣΚΗΝΗ 7.
Καζώο ν λεαξόο πξνρωξά από ηελ αληίζεηε κεξηά ηνπ δξόκνπ ηνλ πιεζηάδεη κηα
ειηθηωκέλε γπλαίθα πνπ θξαηάεη από ην ρέξη έλα κηθξό αγνξάθη. Ο λεαξόο εζηηάδεη ην
βιέκκα ηνπ απάλω ηεο.
(OFF) Φωνή ηλικιωμένης γσναίκας
ε παρακαλώ λσπήζοσ με. Λσπήζοσ με
Ο λεαξόο πξνζπεξλάεη ηελ γπλαίθα κε ην παηδάθη. Κιείλεη ηα κάηηα ηνπ κε απόγλωζε.
Κνηηάδεη ηα ζύλλεθα
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