ΣΚΗΝΗ 1η

ΧΙΟΝΑΝ 1
Μια φορά κι έναν καιρό…
ΧΙΟΝΑΝ 2
Τον κακό σου τον καιρό…
ΧΙΟΝΑΝ 1
Και γιατί περικαλώ;
ΧΙΟΝΑΝ 2
Γιατί πρώτη λέω ΕΓΩ!
ΧΙΟΝΑΝ 1
Τότε… sorry σου ζητώ!
ΧΙΟΝΑΝ 2
Τι χιονάτομο κι αυτό! Τς, τς τς. Μια φορά κι έναν καιρό…
ΧΙΟΝΑΝ 1
Αααχ… το κασκόλ μου το καρό!
ΧΙΟΝΑΝ2
Ααααα! Είναι στο w.c. θαρρώ!
ΧΙΟΝΑΝ1
Τρέχω τώρα να το βρω
και θα ρθω σ’ ένα λεπτό!
ΧΙΟΝΑΝ2
Κάν’ τα δύο!
ΧΙΟΝΑΝ1
Τα κασκόλ;
ΧΙΟΝΑΝ2
Τα λεπτά! `Αιντε τράβα στο καλό !!!
ΧΙΟΝΑΝ2
Επιτέλους… μόνοι!!!
Μια φορά κι έναν καιρό σ’ ένα μέρος μακρινό
Ο Αι Βασίλης ξεφυσούσε και μονάχος κατουρούσε … εεε εννοώ μουρμουρούσε!
Βγαινει από πισω ο Α.Βασίλης κουμπώνοντας το φερμουαρ του …………
Α. ΒΑΣΙΛΗΣ
Ουφ!…. Ουφ! Και ξανά ούφ! Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορώ άλλο!!! Πρέπει να
μιλήσω σε κάποιον, να πω τον πόνο μου γιατί αλλιώς θα σκάσω!
Ακούγεται ηχητικό μπαμ
Α.ΒΑΣΙΛΗΣ
Τι έγινε ρε παιδιά; `Εσκασα κιόλας;;;
ΧΙΟΝΑΝ2
Χαλάρωσε χρυσό μου! Μείνε λίγο κόκαλο γιατί μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή!
Ο ΑΒ κοκαλώνει
ΧΙΟΝΑΝ2
Πού ήμουν; Ααααα ναι!
Είχε πρόβλημα μεγάλο μα καιρό δεν είχε άλλο
Πήρε φίλο κολλητό για να του ρθει στο λεπτό

Α. ΒΑΣΙΛΗΣ
Ναι; `Ελα Τάρα. Καλά είσαι; … Εγώ καθόλου. Πρέπει να έρθεις ΤΩΡΑ από δω να με
βοηθήσεις. Καίγομαι, πνίγομαι, θα σκάσω….Πώς να μην κάνω έτσι; Σου λέω έχω
πρόβλημα…Αααα! Φέρνεις και μια σόδα γιατί έχω φούσκωμα απ’ τα μελομακάρονα;
… Πόσα έφαγα; Τρία, μπορεί και τέσσερα… τι κομμάτια καλέ, η Τοσοδούλα είμαι;
Τέσσερα κιλά εννοώ..!!!
Μπαίνει στη σκηνή ο φίλος του ο τάρανδος με ένα μπουκαλάκι γκαζόζα αλλά ο Α.
ΒΑΣΙΛΗΣ δεν τον βλέπει..
ΤΑΡΑΣ
Μα τα κέρατα του ταράνδου! Καλά, καλά θα σου φέρω. Μα δεν μπορεί να είναι τόσο
σοβαρά τα πράγματα…
Α. ΒΑΣΙΛΗΣ
Πιο σοβαρά δε γίνεται σου λέω! Μα πού είσαι; Ακούγεσαι πολύ κοντά…
ΤΑΡΑΣ [τον σκουντάει από πίσω]
Εδώ είμαι!
Α. ΒΑΣΙΛΗΣ
Αχ, επιτέλους ήρθες!
ΤΑΡΑΣ
Καλά, κλείσε τώρα το τηλέφωνο να μη χρεώνεσαι..
Α. ΒΑΣΙΛΗΣ
`Εχω what’s up καλέ! Τάρα μου… σώσε με…
Ο Α. ΒΑΣΙΛΗΣ πέφτει σπαράζοντας στην αγκαλιά του τάρανδου και μένουν εκεί.
Μπαίνει ο ΧΙΟΝΑΝ1 με το κασκόλ στο λαιμό κι άνετος χωρίς να κοιτάζει τριγύρω πάει
μπροστά κι αρχίζει…
ΧΙΟΝΑΝ1
Μια φορά κι έναν καιρό…
Ο ΧΙΟΝ2 καθαρίζει το λαιμό του θυμωμένα
ΧΙΟΝΑΝ1
Μήπως θες λίγο νερό;
ΧΙΟΝΑΝ2
Τρια-λα-ρι-λα-ρι-λα-ρό!!!!
Ο ΧΙΟΝΑΝ2 του δείχνει με κινήσεις χεριού και κεφαλιού τον Α.Β. και τον Τάρανδο
ΧΙΟΝΑΝ1
Αχ, άργησα ε;
ΧΙΟΝΑΝ2
Μμμμ
ΧΙΟΝΑΝ1
Κ τα είπες εσύ ε;
ΧΙΟΝΑΝ2
Μμμμμ
ΧΙΟΝΑΝ1
Και τα δικά μου;
ΧΙΟΝΑΝ2
Μμμμμμ
ΧΙΟΝΑΝ1
Κ γω τώρα δεν θα πω τίποτα ε;

ΧΙΟΝΑΝ2
Μμμμμμ
ΧΙΟΝΑΝ1
Δε με νοιάζει. Βρήκα το κασκόλ μου το καρό που είναι και το τυχερό και σκασίλα μου
αν δεν πω μια κουβέντα και εγώ!!!
ΧΙΟΝΑΝ2
Μμμμμμμμμμμμ
ΧΙΟΝΑΝ1
Τι «μμμμ» και «μμμμ». Εσύ δεν είσαι χιονάνθρωπος, αγελάδα νύφη είσαι!!!
ΧΙΟΝΑΝ2
Θα σε πνίξω στο λεπτό με το κασκόλ σου το καρό!!!

/

Σ Κ Η Ν Η 2η

Α.Βασίλης

`Ετσι που λες Τάρα μου. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Θέλω
ανανέωση, θέλω να κάνω καινούρια πράγματα, να γνωρίσω
καινούριες γυναίκες…. Εεε καινούρια μέρη εννοώ!!! Θέλω να
ξυρίσω το μούσι μου, που δεν πάει και με το μαλλί μου (βγάζει επί
τόπου το ψεύτικο άσπρο μούσι) να αλλάξω τα ρούχα μου. Αμάν πια
μ’ αυτά τα κόκκινα. Σαν την Κοκκινοσκουφίτσα με σπαστική
κολλίτιδα είμαι!!!

Τάρας

Καταρχήν ηρέμησε. Πάρε βαθιές ανάσες. Μία… δύο… τρεις…
Ωραία! Δεν πρέπει να συγχύζεσαι. Είσαι και σε μια κρίσιμη ηλικία,
εμφράγματα,
εγκεφαλικά,
προστάτη,
οστεοαρθρίτιδα
κλπ
…καταλαβαίνεις… Πρέπει να τα βλέπεις όλα πιο χαλαρά.

Α. Βασίλης

Τι λες καλέ; Ποια κρίσιμη ηλικία; Νέος είμαι ακόμα. 500 χρονών.
`Εχω τουλάχιστον άλλα τόσα μπροστά μου.

Τάρας

Ε, τότε πιο είναι το πρόβλημά σου;

Α. Βασίλης

Βρε κουράστηκα λέμε. Κου-ρά-στη-κα! `Ολο τα ίδια και τα ίδια.
Φτιάξε δώρα, ανέβα στο έλκηθρο, μπες στις καμινάδες, κάνε χο –
χο – χο! Ασε την κατάθλιψη που παθαίνω μετά τας εορτάς…

Τάρας

Μα αυτή είναι η δουλειά σου. Εξάλλου, σκέψου πόση χαρά δίνεις
στα παιδιά μ’ αυτό που κάνεις;

Α. Βασίλης

Με κάμεις πλάκα τώρα, έτσι; Ποια χαρά βρε ζωύφιον! Πάνε αυτά τα
χρόνια… Πού εκείνες οι εποχές που τα παιδάκια ζητούσαν ένα
ξύλινο αλογάκι, ένα πλαστικό αυτοκινητάκι, μια κουκλίτσα ή ένα τόπι
για να παίξουν...

Τάρας

Σσσσσοβαρά; Γιατί τώρα τι σου ζητάνε;

Α. Βασίλης

Με προσέχεις; Πήρα ένα γράμμα που λες, όπου ένα παιδί μου
ζητούσε ένα άλογο από την Αγγλία να το παίξει στον ιππόδρομο!

Τάρας

Μη μου πεις!

Α. Βασίλης

Μόλις σου είπα! `Ένα άλλο μου έστειλε ένα συστημένο και μου
ζητούσε μια φεράρι για να πηγαίνει στο σχολείο!

Τάρας

Α πα πα μου! Σσσσσσοκαριστικό!

Α. Βασίλης

Αμ εκείνο, που μου έστειλε τηλεγράφημα, να του πάω λέει την
εθνική ομάδα μπάσκετ για να γίνει πρόεδρος!

Τάρας

Ε όχι, φίλε μου Μπιλ, ε όχι!

Α. Βασίλης

Ε ναι, φίλε μου Τάρα, ε ναι! `Ασε που όπου και να πάω όλοι με
κυνηγούν ζητώντας μου δώρα. `Ετσι μου’ ρχεται να κατέβω στο
Σύνταγμα ως … αγανακτισμένος `Αγιος Βασίλης

Τάρας

Μα το ελαφίσιο κέρατό μου! Πρέπει να κάνουμε κάτι γι αυτό.

Χρειάζεσαι διακοπές, χρειάζεσαι απομόνωση!
Α. Βασίλης

Απομόνωση; Στον Κορυδαλλό θα με στείλεις; Τον έχω πληρώσει
τον ΕΝΦΙΑ μου... λέμε τώρα!

Τάρας

`Όχι καλέ μου `Αγιε Βαςίλη. Θα σε στείλω σ’ ένα μέρος, όπου
υπάρχουν μόνο ρωσίδες … εεεεε εννοώ μόνο ζωάκια, δεντράκια και
λουλουδάκια!

Α. Βασίλης

Μπααα; Υπάρχει τέτοιο μέρος; Και πού είναι;

Τάρας

Ε, είναι κάπως μακριά, αλλά νομίζω πως αξίζει τον κόπο!

Α. Βασίλης

H απόσταση δε με πειράζει καθόλου. `Εχω αλλάξει τουρμπίνα και
κινητήρα στο έλκηθρο.

Τάρας

Ε, τότε κανένα πρόβλημα. Είναι λοιπόν που λες χρυσέ μου ένα
δάσος μες στο πράσινο, όπου οι ρωσίδες εεε εννοώ τα ζωάκια
τρέχουν ανέμελα από δω κι από κει. `Οσο γι’ ανθρώπους, σπάνια
βλέπεις. Το πολύ καμιά Κοκκινοσκουφίτσα ή τη γιαγιά της!

Α. Βασίλης

Χα, χα, χα! Την Κοκκινοσκουφίτσα. Πολύ καλό! Το λοιπόν, φεύγω
το δίχως άλλο, φίλε μου Τάρα. Ήδη αισθάνομαι καλύτερα. Είσαι
σπουδαίος.

Τάρας

Μα τα κέρατα του ταύρου! Μισό λεπτό! Δύο ερωτήσεις: Με τα δώρα
των παιδιών τι θα γίνει; Στη γυναίκα σου τι θα πεις; Και στο δάσος
πώς θα πας; Δεν σου είπα καν το δρόμο!

Α. Βασίλης

Τρεις ερωτήσεις ήταν, αλλά ποιος μετράει. Λοιπόν: Τα δώρα θα τα
μοιράσουν φέτος οι Καλικάντζαροι, στη γυναίκα μου θα γράψω ένα
γράμμα και όσο για το δρόμο, έχω GPS στο έλκηθρο! Αυτό με τις
ρωσίδες το συζητάμε κάποια στιγμή! Τώρα έφυγααα!!!

Τάρας

Μισό λεπτό! Και πότε θα γυρίσεις; Τι θα λέω για σένα αν με ρωτάνε;
Εγώ τι θα κάνω; Τι είναι η ζωή: Τι είναι ο άνθρωπος; To be κανείς or
not to be; … Εγώ, … πότε φεύγω από τη σκηνή;

ΟΛΟΙ (πίσω ΤΩΡΑΑΑΑ!!!
απ’
τη
σκηνή)

