Σκηνή Πέμπτη
Η Κατερίνα πίνει σκεπτική στο τραπέζι της και η Ελένη τακτοποιεί το μπαρ... Μετά από
λίγο πλησιάζει το τραπέζι της...
Ελένη
Να μαζέψω κάτι από δω;
Κατερίνα
Κάθισε λίγο...
Η Ελένη κάθεται...
Κατερίνα
Δε ζητάω εύκολα συγνώμη ξέρεις... Πιες ένα μαζί μου...
Της βάζει ένα τσίπουρο στο δικό της ποτήρι και της το προσφέρει...
Ελένη
Ούτε κι εγώ...
Πίνει μονορούφι το τσίπουρο...
Κατερίνα
Είμαι πάντα θυμωμένη...
Ελένη
Είμαι πάντα αρνητική... Να πιω άλλο ένα;
Η Κατερίνα της κάνει νόημα να βάλει μόνη της... Η Ελένη το κάνει...
Κατερίνα
Θα ήθελα να γυρίσω πίσω...
Ελένη
Θα ήθελα να πάω μπροστά...

Κατερίνα

Η προηγούμενη τον ξελόγιασε... Αυτός έπεσε με τα μούτρα... `Εκανα ότι δεν
έβλεπα... για να μην τον χάσω... κι όσο εκείνου το πρόσωπο έλαμπε από το νέο του
έρωτα, τόσο το δικό μου σκοτείνιαζε...

Ελένη
`Ωσπου;
Κατερίνα
`Ωσπου σιχάθηκα τον εαυτό μου... Την πέταξα έξω με τις κλωτσιές... Του είπα να
φύγει από τη ζωή μου... `Αρχισε τις συγνώμες...
Ελένη
Απ’ ό,τι φαίνεται τον συγχωρέσατε...
Κατερίνα
Τα φαινόμενα απατούν... Κι αυτός θα με απατήσει ξανά... είναι στο αίμα του... Μην
μου τον πάρεις σε παρακαλώ...
Ελένη
Τι; Εγώ απλά ήρθα να κάνω τη δουλειά μου εδώ. Οταν την ολοκληρώσω, θα φύγω,
θα πάω αλλού. Δεν έχετε να φοβάστε κάτι τέτοιο... Εξάλλου, πάντα είχα πρόβλημα με
τις σχέσεις... Είμαι ανίκανη να ερωτευτώ...
Κατερίνα
Στην εποχή μας ερωτευόμαστε ό,τι δεν είναι δικό μας... ό,τι ανήκει αλλού... κι όταν
το πάρουμε από εκεί, τότε ...
Πίνει...
Ελένη
Ψάχνουμε για κάτι άλλο... Να μαζέψω σιγά – σιγά...
Σηκώνεται αμήχανα να μαζέψει...
Κατερίνα
Τι να κάνω; Δεν τον εμπιστεύομαι...
Ελένη
`Εχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας... Από κει ξεκινούν όλα... νομίζω...
Η Κατερίνα πίνει το τελευταίο τσίπουρο. Σηκώνεται...

Κατερίνα
Θες να σε βοηθήσω εδώ;
Ελένη
`Οχι, ευχαριστώ. `Εχω ώρες μπροστά μου. Τι σας έλεγε ο κύριος που έφυγε;
Κατερίνα
Ότι ενδιαφέρεται για το μαγαζί… Τέλος πάντων… Σ ευχαριστώ για την παρέα... Αν
χρειαστείς κάτι...
Ελένη
Δε θα χρειαστώ... Μείνετε ήσυχη... Θα σας δω το βράδυ...
Κατερίνα
Ούτε το όνομά σου δεν ξέρω...
Ελένη
Ελένη...
Κατερίνα
Κάποτε έγινε πόλεμος για μια Ελένη...
Ελένη
Μύθος! Ευκαιρία ψάχνουν οι άντρες για να σκοτώνονται μεταξύ τους! Καλή
συνέχεια.
Κατερίνα
Γεια σου Ελένη…
Η Κατερίνα παίρνει τα πράγματά της και φεύγει… Η Ελένη παρατάει τους δίσκους και
τα μαζέματα, κοιτάζει λίγο γύρω της και πάει στο τηλέφωνο…
Ελένη
Πλησιάζουμε … Ναι, τον είδα … Το βράδυ… Αυτή η ιστορία πρέπει να κλείσει
απόψε… `Όχι, δε φοβάμαι… Μόνο τις παράπλευρες απώλειες σκέφτομαι. Θα’ ναι
κόσμος εδώ…Ναι, όταν βρω ευκαιρία, θα βγάλω φωτογραφίες … Πρέπει να
κλείσω… Δε θέλω να με καταλάβει κανείς … Θα προσέχω, ναι. Γεια …
Η Ελένη κλείνει το τηλέφωνο, κοιτάζει πάλι γύρω – γύρω… Μουσική… τα φώτα
χαμηλώνουν σιγά – σιγά… επιστρέφει στις δουλειές της…

