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ΚΗΝΗ 1 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ ΜΠΑΡ/ ΒΡΑΓΤ 

Ο Πεη- Πέηξνο έλαο λεαξόο γύξσ ζηα 26-30 θάζεηαη ζε έλα underground rock bar κε 

ηνλ θίιν ηνπ Γηάλλε ίδηαο πεξίπνπ ειηθίαο. Ο Γηάλλεο πίλεη ην πνηό ηνπ ελώ ν Πέηξνο 

έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα μπιάθη θαη ην γπξίδεη κε ηα δάρηπια ηνπ κε κεγάιε 

δεμηνηερλία. 

    ΓΙΑΝΝΗ 

Α ξε κεγάιε, ην απνθάζηζεο ηειηθά. 

    ΠΔΣΡΟ 

Σα ΄πακε. Γελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά. Πξέπεη λα βγάισ θαη θαλέλα θξάγθν. Σόζα 

ρξόληα όιν κε δαλεηθά ηελ βγάδσ. 

    ΓΙΑΝΝΗ 

Έηζη είλαη. Τπνρξεώζεηο, αλάγθεο ηα ζρεηηθά.  

Ο Πέηξνο θνηηάδεη ην ξνιόη ηνπ. 

    ΠΔΣΡΟ 

Έθπγα. 

Με ην μπιάθη ρηππάεη ην κπαξ θαη ην πνηήξη ζαλ λα παίδεη ληξακο. Με κηα θίλεζε ην 

πεηάεη απόηνκα θαη θαηεβαίλεη από ην ζθακπό. Ο Γηάλλεο ηνπ ζεθώλεη ην ρέξη θαη ν 

Πέηξνο ην ρηππάεη κε ην δηθό ηνπ ζαλ ραηξεηηζκό. 

    ΓΙΑΝΝΗ 

Δ, βέβαηα από αύξην πξσηλό μύπλεκα. Άληε ξε, θαιή ηύρε. 

ΚΗΝΗ 2 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ΓΩΜΑΣΙΟ ΠΔΣΡΟΤ/ΒΡΑΓΤ. 

Σν δσκάηην ηνπ Πέηξνπ, έλαο άλεηνο ρώξνο κε εκίδηπιν θξεβάηη θαη κεξηθά ξάθηα 

ζηνλ ηνίρν. ην πάησκα ληξακο κε εληζρπηή θαη ζηνπο ηνίρνπο κεξηθέο αθίζεο από 

ξνθ ζπγθξνηήκαηα. Σν δσκάηην είλαη γεληθά αθαηάζηαην κε πεηακέλα ξνύρα ζην 

πάησκα, εθηόο από έλα θαθέ θνζηνύκη πνπ βξίζθεηαη θξεκαζκέλν ζην ρεξνύιη ηεο 

ληνπιάπαο κε ην πνπθάκηζν θαη κηα γξαβάηα. Από θάησ έλαο νινθαίλνπξγνο  

ραξηνθύιαθαο. Ο Πέηξνο κπαίλεη ζην δσκάηην θαη ξίρλεη κηα καηηά ζην θνζηνύκη. 

Γδύλεηαη θαη πεηάεη ηα ξνύρα ηνπ ζηελ θαξέθια. Ύζηεξα θάλεη κεξηθά βήκαηα πξνο 

ηελ κεξηά ηνπ ληξακο, παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα κπαγθέηα θαη δηζηάδεη. Σελ πεηάεη 

ζην γξαθείν ηνπ πνπ βξίζθεηαη δίπια.   Ξαπιώλεη ζην θξεβάηη αλάζθεια κε ηα ρέξηα 
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πίζσ από ην θεθάιη. Γίπια ηνπ έξρεηαη έλαο πηηζηξίθνο γύξσ ζηα 10 -12 κε πηηδάκεο. 

Ξαπιώλεη αθξηβώο κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

    ΠΔΣΡΟ 

(Με ηα κάηηα θιεηζηά..) 

Καιελύρηα. 

ΚΗΝΗ 3 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ΓΩΜΑΣΙΟ ΠΔΣΡΟΤ/ΠΡΩΙ 

 (Υηππάεη ην μππλεηήξη).  

Ο Πέηξνο ζεθώλεηαη από ην θξεβάηη θαη πεγαίλεη ζην κπάλην. Πιέλεηαη, μπξίδεηαη κε 

πξνζνρή αιιά θόβεηαη θαηά ιάζνο. 

    ΠΔΣΡΟ 

Να πάξεη…. 

Ύζηεξα αξρίδεη λα ληύλεηαη κε ην θνζηνύκη πνπ  ήηαλ θξεκαζκέλν ζηελ ληνπιάπα. 

Γπζθνιεύεηαη πνιύ λα βάιεη ηελ γξαβάηα πνπ αλαγθάδεηαη λα ιύζεη πνιιέο θνξέο 

εθλεπξηζκέλνο κέρξη λα ηελ δέζεη θάπσο ηθαλνπνηεηηθά. Παίξλεη ηνλ ραξηνθύιαθα 

ηνπ θαη βγαίλεη από ην δσκάηην βηαζηηθά θιείλνληαο ηελ πόξηα. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ν κηθξόο πνπ θνηκόηαλ , αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ. Κνηηάδεη πξνο ην 

θξεβάηη ηνπ Πέηξνπ θαη κόιηο βιέπεη όηη ν Πέηξνο έρεη θύγεη πεηάγεηαη απόηνκα 

απάλσ. Σξέρεη ζην κπάλην θαη ηνλ ςάρλεη. 

    ΜΙΚΡΟ 

ΠΔΣΡΟ !!! 

Σξέρνληαο βγαίλεη από ηελ κπαιθνλόπνξηα θαη θνηηάδεη ζηνλ δξόκν ηελ ζηηγκή πνπ ν 

Πέηξνο κπαίλεη κέζα ζην απηνθίλεηό ηνπ θαη απνκαθξύλεηαη.  

    ΜΙΚΡΟ 

ΠΔΣΡΟ! 

Ωρ, ηώξα… 

Ο κηθξόο κπαίλεη γξήγνξα κέζα ζην δσκάηην θαη αξρίδεη λα ληύλεηαη κε ηαρύηεηα. 

Βξίζθεη ηα ξνύρα ηνπ ζακκέλα θάησ από αλαθαηεκέλα ξνύρα πάλσ ζηελ θαξέθια. 

Σξέρεη πξνο ηελ πόξηα θαη μαθληθά γπξίδεη πίζσ θαη παίξλεη ηελ κπαγθέηα πνπ ν 

Πέηξνο είρε πεηάμεη πάλσ ζην γξαθείν ην πξνεγνύκελν βξάδπ. Σξέρνληαο βγαίλεη 

από ην ζπίηη. 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ/ΠΡΩΙ 
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Ο Πέηξνο θηηάρλεη ηελ γξαβάηα ηνπ ζηνλ θαζξέπηε ηνπ απηνθηλήηνπ. Βάδεη ην 

ξαδηόθσλν θαη αθνύγεηαη έλα ξνθ θνκκάηη. Με κηα απόηνκε θίλεζε αιιάδεη ζηαζκό 

θαη δηαιέγεη θάηη πην ζπκβαηηθό. Αιιάδεη θη άιινπο ζηαζκνύο θαη ηειηθά θιείλεη ην 

ξαδηόθσλν. 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ΔΙΟΓΟ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΑ/ ΠΡΩΙ 

Ο κηθξόο θαηεβαίλεη ηηο ζθάιεο θαη βξίζθεηαη ζηνλ δξόκν θνηηάδνληαο ζηελ 

θαηεύζπλζε πνπ έθπγε ν Πέηξνο. Γίπια αθνπκπηζκέλν ζηνλ ηνίρν είλαη έλα παιηό 

πνδήιαην. Ο Μηθξόο αλεβαίλεη ζηε ζέια θαη αξρίδεη λα ηξέρεη ζηνλ δξόκν. 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ/ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ/ΠΡΩΙ. 

Ο Πέηξνο πεξλάεη κπξνζηά από ηελ πιαηεία ξίρλεη κηα καηηά έμσ από ην ηδάκη. Κάηη 

κηθξά αγνξάθηα γύξσ ζηα 10 παίδνπλ κπάια. Ο Πέηξνο θνηηάδεη ηνλ θαζξέπηε θαη 

πξνζπαζεί λα θηηάμεη ηελ γξαβάηα ηνπ πνπ ηνλ ζθίγγεη. 

(Υηππάεη ην θηλεηό ηνπ.) 

    ΠΔΣΡΟ 

Ναη κακά. 

    ΜΑΜΑ 

Έια αγόξη κνπ. Πήξα λα ζνπ επρεζώ θαιή αξρή. Καη λα ζπκάζαη νη πξώηεο κέξεο 

είλαη θαη νη πην ζεκαληηθέο γηα λα θάλεηο θαιή εληύπσζε. 

    ΠΔΣΡΟ 

Ναη, λαη επραξηζηώ, μέξσ, μέξσ. Έια έρεη θίλεζε ηώξα, γεηά…   

Κιείλεη ην ηειέθσλν θαη ην πεηάεη ζην δηπιαλό θάζηζκα. 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ/ΓΡΟΜΟ/ΠΡΩΙ 

Ο Μηθξόο θηάλεη κε ην πνδήιαην ζηελ πιαηεία. Σα παηδηά παίδνπλ κπάια. Μηα 

κπαιηά ρηππάεη ην πνδήιαην. Ο κηθξόο θαηεβαίλεη από ην πνδήιαην θαη κε έλα ζνπη 

ηνπο ζηέιλεη ηελ κπάια πίζσ. Κάλεη λα μαλαλέβεη ζην πνδήιαην αιιά ε κπάια ηνλ 

ρηππάεη μαλά. Ο κηθξόο ηνπο δίλεη ηελ κπάια θαη αξρίδεη λα παίδεη καδί ηνπο. 

 


