Σκηνή 1η
Μουσική... ανοίγει η αυλαία σιγά – σιγά ... projector τοπίο με τις τέσσερις
εποχές του χρόνου... στη σκηνή τέσσερις καρεκλίτσες, η καθεμία
ζωγραφισμένη με την αντίστοιχη εποχή... Μπαίνει η Φθινοπωρινή πολύ
εκνευρισμένη κρατώντας ένα γράμμα στα χέρια της... Από πίσω της
ακολουθεί ένα ... φυλλαράκι!
Φθινοπωρινή
Μη μου λες εμένα να ηρεμήσω! Δεν είναι πράγματα αυτά στα καλά
καθούμενα!
Φυλλαράκι
`Ελα, μη συγχίζεσαι κυρία Φθινοπωρινή μου! `Αμα βγάλεις κάναν αέρα
θα μας πάρει και θα μας σηκώσει όλους!!!
Φθινοπωρινή
Ναι, έχεις δίκιο, αλλά εποχή είμαι κι εγώ! Πού και πού τα παίρνω!
Φυλλαράκι
Καλά, καλά, τα παίρνεις αργότερα! Να σου φέρω τώρα λίγα ζεστά
καστανάκια κι ένα τσάι του βουνού να χαλαρώσεις λιγάκι; Είσαι πολύ
στην τσίτα!
Φθινοπωρινή
Σιγά μην είμαι και στη μαϊμού! Τέλος πάντων... `Οντως χρειάζομαι κάτι
χαλαρωτικό...
Φυλλαράκι
[χαμηλόφωνα] Βασικά ένα υπνωτικό χρειάζεσαι, αλλά τέλος πάντων!!!
Πάω κι έρχομαι! Εσύ κάτσε εδώ και ηρέμησε... λέμε τώρα!
Φθινοπωρινή
Μην αργήσεις!!!
Φυλλαράκι
`Εγινα φύλλο και φτερό!!! Που λέει ο λόγος...

Το φυλλαράκι φεύγει βιαστικά και η Φθινοπωρινή κάθεται στην
καρεκλίτσα της και διαβάζει το γράμμα εκνευρισμένη... Από την άλλη
πλευρά μπαίνει η Χειμωνιάτικη, πολύ σοβαρή κι από πίσω της μια
χιονονιφάδα...
Χειμωνιάτικη
Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την απόλυτη σοβαρότητα! Δεν είναι
ώρα για αστεία!
Χιονονιφάδα
Ναι, γιατί σκοτώθηκες στα ανέκδοτα!
Χειμωνιάτικη
Βεβαίως, χρειάζεται πολύ ώριμη σκέψη γι αυτό το αναπάντεχο γεγονός,
το οποίο θα φέρει τα πάνω – κάτω!
Χιονονιφάδα
Πριν έρθουν να πάνω κάτω, θες να σου φέρω κάτι να πιεις να
χαλαρώσεις;
Χειμωνιάτικη
Ποτέ δεν χαλαρώνω! Ιδίως τώρα, αυτή την κρίσιμη στιγμή που χρειάζεται
απόλυτη ψυχραιμία! Παρόλα αυτά θα ήθελα ένα χυμό πορτοκαλιού …
πάνω στους βράχους...
Χιονονιφάδα
Μπαρδόν;
Χειμωνιάτικη
On the rocks! `Εκανα χιούμορ όπως κατάλαβες!
Χιονονιφάδα
Α! Ευτυχώς που με ενημέρωσες κυρία Χειμωνιάτικη! Πάω να σου φέρω,
προτού λιώσω απ τα φοβερά σου αστεία!!!
Η χιονονιφάδα φεύγει από τη σκηνή και η Χειμωνιάτικη κάθεται στην
καρέκλα της και διαβάζει... Μπαίνει η Ανοιξιάτικη κι από πίσω της ένα
λουλουδάκι

Ανοιξιάτικη
Αααχχχ, νομίζω πως μου ήρθε έμπνευση να γράψω ένα ποίημα... «Ωωω
πατέρα – πατέρα...»
Λουλουδάκι
... πήραν τα μυαλά σου αέρα!!!
Ανοιξιάτικη
Με κοροϊδεύεις;
Λουλουδάκι
Ελάχιστα! Δεν αφήνεις τους ρομαντισμούς κυρία Ανοιξιάτικη να δούμε τι
θα κάνουμε μ αυτό το γράμμα;
Ανοιξιάτικη
Ναι, έχεις δίκιο, παρόλα αυτά νομίζω πως είναι ευκαιρία να δούμε από
μια άλλη οπτική ματιά το γεγονός ...
Λουλουδάκι
Ωχ, καλά, καληνύχτα!!! Να σου φέρω λίγες φράουλες μπας και δροσιστεί
λίγο το μυαλό σου γιατί το’ χεις κάψει μου φαίνεται;;;
Ανοιξιάτικη
Πολύ καλή ιδέα! Κι εγώ θα καθίσω εδώ να στοχαστώ...
Λουλουδάκι
Κοίτα μη σε πάρει ο ύπνος... `Εφυγα!
Το Λουλουδάκι φεύγει από τη σκηνή ενώ από την άλλη πλευρά μπαίνει η
Καλοκαιρινή κι από πίσω της ... ένα φρουτάκι
Φρουτάκι
Αχ, τι θα κάνουμε; Τι θα κάνουμε;
Καλοκαιρινή
`Ελα μωρέ, πώς κάνεις έτσι; Δες το λίγο πιο χαλαρά!
Φρουτάκι
Ποιο χαλαρά; Εδώ προβλέπεται να γίνει χαμός κυρία Καλοκαιρινή μου,
το καταλαβαίνεις;

Καλοκαιρινή
Ντάξει μωρέ! Ψυχραιμία! `Ολα θα γίνουν! Προς το παρόν δεν πας να μου
φέρεις ένα παγωτό, να δροσιστώ λίγο, και το πιάνουμε μετά το
θεματάκι...
Φρουτάκι
Α καλά, εσύ είσαι αλλού μου φαίνεται!
Καλοκαιρινή
`Οχι καλέ! Εδώ είμαι! Να! Ρώτα και το κοινό μου!!!
Φρουτάκι
Με δουλεύεις;
Καλοκαιρινή
Ναι, και σε λίγο σχολάω! Τι χιούμορ έχω η άτιμη!!!
Φρουτάκι
`Ο,τι να’ ναι! Πάω να σου φέρω ένα παγωτό μήπως βγεις από τον κόσμο
σου!!!
Το λουλουδάκι φεύγει από τη σκηνή. Η Καλοκαιρινή κάθεται κι εκείνη
στην καρέκλα της. Η μία κοιτάζει την άλλη. Κάνουν γκριμάτσες και μετά
με ίδιες συγχρονισμένες κινήσεις, ανοίγουν η καθεμία το γράμμα που
κρατάνε.

Αναστενάζουν

ταυτόχρονα...

Μουσική...

Ακούγεται

ηχογραφημένο το γράμμα του πατέρα τους...
Πατέρας
«Αγαπημένες μου κόρες... Είμαι ο πατέρας σας, ο Χρόνος»
ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ
Σώωωωωπαααα!!!
Πατέρας
Συνεχίζω!!! Με αυτό μου το γράμμα έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ
σημαντικό! Λείπω σε διακοπές!
ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ
Ορίστε;

Πατέρας
Βρε τι έχω πάθει! Η χορωδία της Ηλιούπολης! Επαναλαμβάνω! Λείπω σε
διακοπές! Κουράστηκα πια! Γι αυτό, πήρα την άδεια από ... τον εαυτό μου
κι έτσι τώρα βρίσκομαι σε ένα μυστικό μέρος για διακοπές!!!
ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ
Μπαααααα;;;
Πατέρας
Μπαρμπούνια! Να λείπουν τα σχόλια! `Οσο καιρό θα λείπω, θα πρέπει να
καθίσετε εσείς στο θρόνο του πατέρα σας ώστε να υπάρχει απόλυτη
αρμονία και τάξη στον πλανήτη μας... Σύντομα θα λάβετε κι άλλο
ενημερωτικό γράμμα από μένα ... Μέχρι τότε ... βρείτε τα μεταξύ σας!
Αλόχα!!!
Μουσική... τα κορίτσια διπλώνουν το γράμμα με συγχρονισμένες κινήσεις...
κοιτάζονται μεταξύ τους κι αρχίζουν ταυτόχρονα να μιλάνε έντονα, δυνατά
και ακαταλαβίστικα .... Μπαίνει η μητέρα του η Γη, κρατώντας κι εκείνη
ένα γράμμα στα χέρια της. Βλέπει τις κόρες της σ αυτή την κατάσταση και
φωνάζει δυνατά :
Γη
Σταματήστε!!!
Οι κόρες σταματάνε...
Γη
Τι εποχές είστε εσείς καλέ; Γιατί φωνάζετε σαν τις γαλοπούλες πριν τη
σφαγή;
Φθινοπωρινή
Τα χουμε πάρει με τον πατέρα μας!
Χειμωνιάτικη
Μόλις διαβάσαμε το γράμμα του!
Ανοιξιάτικη
Το οποίο θα μπορούσε να γίνει ένα ποίημα!

Καλοκαιρνή
`Η μια χάρτινη βαρκούλα στη θάλασσα!
Γη
Το ξέρω! Κι εγώ μόλις το έμαθα κι έχω νευριάσει πολύ διότι δεν με πήρε
μαζί του ο γάιδαρος!!!
Κόρες
Τι θα κάνουμε;
Γη
Για σας δεν ξέρω, πάντως εγώ φεύγω!
Κόρες
Πού θα πας;
Γη
Στη φίλη μου τη Σελήνη! Πάω να ξεσκάσω λίγο!
Κόρες
Και μεις τι θα κάνουμε;
Γη
Μεγάλα κορίτσια είστε! Βρείτε τα μεταξύ σας! Φεύγω, γιατί η Σελήνη θα
πάθει έκλειψη έτσι κι αργήσω!!!
Η Γη φεύγει χαρούμενη απο τη μία πλευρά της σκηνής ενώ από την άλλη
εμφανίζονται το φυλλαράκι, η χιονονιφάδα, το λουλουδάκι & το φρουτάκι,
κρατώντας στα χέρια τους τα πράγματα που είχαν πάει πριν να φέρουν. Η
καθεμία πλησιάζει την εποχή της...
Φθνινοπωρινή
Μου φαίνεται πως την πατήσαμε για τα καλά...
Χειμωνιάτικη
Πρέπει να συμβουλευτώ άμεσα έναν καλό δικηγόρο...
Ανοιξιάτικη
Νομίζω πως ένα ποίημα για το αβέβαιο μέλλον ταιριάζει αυτή τη
στιγμή...
Καλοκαιρινή
Πάω να κάνω καμιά βουτιά να χαλαρώσω λιγάκι

Οι εποχές σιγά – σιγά φεύγουν από τη σκηνή ενώ τα κοριτσάκια μένουν
μόνα τους... κοιτάζονται μεταξύ τους και λένε ...
Κοριτσάκια
Δύσκολα τα πράγματα!
Και μετά η καθεμία τρώει ή πίνει αυτό που κρατά στα χεράκια του...
Μουσική ... φώτα ...

