Παραμονές Χριστουγέννων… πρωί… κάνει πολύ κρύο κι έξω χιονίζει… σε
ένα τριώροφο κτίριο κάπου στην Αθήνα… τέσσερα διαφορετικά
οροφοδιαμερίσματα… δέκα διαφορετικοί άνθρωποι…

Σκηνή Πρώτη
Αυλαία κλειστή. Ο Παύλος είναι ήδη καθισμένος στον καναπέ. Φοράει
ένα κοντομάνικο μπλουζάκι, κοιτάζει μπροστά και τρώει το πρωινό του.
Μπαίνει ο αδερφός του ο Πέτρος. Ακούγονται πίσω από την αυλαία.
[ημιυπόγειο]

Πέτρος
Καλημέρα. Πάλι από τα χαράματα σηκώθηκες;
Παύλος
Καλημέρα. Πάλι από τα χαράματα σηκώθηκες;
Πέτρος
Μα καλά, δεν κρυώνεις με το κοντομάνικο;
Παύλος
Μα καλά, δεν κρυώνεις με το κοντομάνικο;
Πέτρος
Καλά, άστο!
Παύλος
Καλά, τ’ αφήνω!
Ο Πέτρος ανοίγει την αυλαία… Ο Παύλος συνεχίζει να τρώει μηχανικά
κοιτώντας μπροστά. Το σαλόνι είναι ακατάστατο, ενώ υπάρχει ένα
αστόλιστο δέντρο με ένα κουτί στολίδια δίπλα
Πέτρος
Πω – πω χιόνι έξω. Πώς θα πάω στο νοσοκομείο σήμερα;

Παύλος
Συνολική απόσταση: 8,8 χιλιόμετρα.
Κατευθυνθείτε νοτιοδυτικά στη Νέστορος προς την λεωφόρο Παναγούλη
για 24 μέτρα. Πάρτε κλειστή στροφή δεξιά στη Λεωφόρο Παναγούλη για
0,4 χιλιόμετρα. Στρίψτε δεξιά στη λεωφόρο Ελεθερίου Βενιζέλου για 0,7
χιλιόμετρα. Συνεχίστε προς Ελλήνων Αξιωματικών για 0,4 χιλιόμετρα.
Συνεχίστε ευθεία προς λεωφόρο Ιωάννη Καρέα για 0,5 χιλιόμετρα.
Συνεχίστε ευθεία προς λεωφόρο Κατεχάκη για 5,1 χιλιόμετρα. Στρίψτε
αριστερά στην οδό Κοκκινοπούλου και συνεχίστε για 1,3 χιλιόμετρα.
Στρίψτε δεξιά στην οδό Ηφαιστίωνος για 0,1 χιλιόμετρα. Συνεχίστε προς
λοχαγού Σπηλιωτόπουλου για 0,2 χιλιόμετρα. Συνεχίστε προς Θηβών
μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας!
Πέτρος
Α, ρε Παύλο, άμα δεν είχα κι εσένα, τι θα έκανα;
Παύλος
Ψυχοθεραπείες!
Χτυπάει η πόρτα. Ο Παύλος συνεχίζει το πρωινό του κοιτώντας μπροστά και
ψηλά.
Πέτρος
Μας έχουν τρελάνει από το πρωί με τα κάλαντα! …
Φωνάζει δυνατά…
Πέτρος
Μας τα’ παν κι άλλοι!!!
Ακούγεται η φωνή της ιδιοκτήτριας
Φωνή
Χέστηκα!!! Για το ενοίκιο είμαι! Πρέπει να πάρουμε πετρέλαιο!
Πέτρος
Ωχ! Η γριέτζω του τρίτου είναι! Εχουμε τα λεφτά του ενοικίου;

Παύλος
120,00 ευρώ στο πρώτο συρτάρι, 75,00 στο πορτοφόλι μου, 39,00 ευρώ
στο δικό σου, 46,00 ευρώ στον κουμπαρά. Σύνολο 260,00 ευρώ.
`Εχουμε!!!
Φωνή
Περιμένω!!!
Πέτρος
Κι ο χάρος περιμένει, αλλά είναι ευγενικός και δε σου χτυπάει την πόρτα!!!
ΕΡΧΟΜΑΙ!!!
Παύλος
Μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων!
Πέτρος [βιαστικός]
Φεύγω! Θα τα πούμε το μεσημέρι! Να κάνουμε σχέδια και για το
ρεβεγιόν!
Πάει να φύγει γρήγορα… αλλά κάθε φορά γυρνάει γιατί όλο και κάτι
ξεχνάει…
Παύλος
Το μπουφάν σου!
Πέτρος
Α ναι!
Παύλος
Το πορτοφόλι σου!
Πέτρος
Σωστά!
Παύλος
Το κασκόλ σου!
Πέτρος
Τώρα θα το έπαιρνα!!! Φεύγω;;;

Παύλος
Βρακί φοράς;;;;
Φωνή
Ασε τα βρακιά και φέρε το ενοίκιο!
Πέτρος
Γειααααα!
Παύλος
Στο καλό!
Ο Πέτρος φεύγει… Ο Παύλος σηκώνεται, μαζεύει τα πεταμένα ρούχα και
φεύγει κι αυτός… Μετά από λίγο μπαίνουν ξανά και λένε με σοβαρό ύφος
Πέτρος
Πέτρος. Ετών 32. Παιδίατρος. Ο αδερφός μου ο Παύλος έχει μια μορφή
αυτισμού κι εγώ τον προσέχω. Είμαστε ορφανοί από γονείς και μένουμε
οι δυο μας σε αυτό το ημιυπόγειο.
Παύλος
Παύλος. Ετών 27. Αρσιβαρίστας. Ο αδερφός μου ο Πέτρος νομίζει ότι με
προσέχει, αλλά εγώ τον κυνηγάω από πίσω γιατί είναι ακατάστατος και
ξεχασιάρης! `Εχουμε ο ένας τον άλλο, αλλά για πόσο;
Κλείνουν την αυλαία… Μουσική… φεύγουν από τη σκηνή…

