Σκηνή 1η
Μουσική …. Ανοίγει η αυλαία. Σκηνικό δάσους. Η Βάγια η Κουκουβάγια, η
δήμαρχος του δάσους κάθεται στο καφέ του δάσους και πίνει το χυμό της.
Προσπαθεί να διαβάσει την εφημερίδα της αλλά δεν τα καταφέρνει χωρίς τα
γυαλιά… Εμφανίζεται τρέχοντας η Μουσίτσα η Αλεπουδίτσα κρατώντας ένα
τηλεγράφημα. Λαχανιασμένη κάθεται στην άλλη καρέκλα
Μουσίτσα
Ουφ… Ουφ… Καλημέρα κυρά Δημαρχίνα μου. Μόλις έφτασε αυτό το
τηλεγράφημα κι απέξω γράφει «εξαιρετικά επείγον»! Ουφ… Ουφ…
Δήμαρχος
Καλημέρα Μουσίτσα Αλεπουδίτσα. Εξαιρετικά επείγον; Για δώσε μου να δω
και πάρε μια ανάσα…
Η Μουσίτσα δίνει το τηλεγράφημα να το διαβάσει η Δήμαρχος…αλλά δε
βλέπει τίποτα! Εκείνη την ώρα έρχεται και ο Ακης ο Γαϊδουράκης μ ένα δίσκο
στα χέρια
Δήμαρχος
Μμμμμ … μάλιστα … πολύ ενδιαφέρον … τι μου λες βρε παιδί μου…
Ακης Γαϊδουράκης
Ορίστε και το τοστάκι σας
Μουσίτσα
Αχ, μα ελάτε κυρ Δημαρχίνα μου και με έχει φάει η περιέργεια τόση ώρα. Από
ποιον είναι αυτό το τηλεγράφημα και τι λέει;
Ακης Γαϊδουράκης
Ωπ, καλημέρα Μουσίτσα. Πώς κι από δω;
Μουσίτσα
Καλημέρα Ακη Γαϊδουράκη. Να, έφερα ένα επείγον τηλεγράφημα στη
Δήμαρχό μας, αλλά δε μου λέει από ποιον είναι…
Δήμαρχος
Ω δυστυχώς παιδί μου δεν μπορώ να σου πω
Ακης+Μουσίτσα
Γιατί;
Δήμαρχος
Γιατί δε βλέπω τίποτα χωρίς τα γυαλιά μου!!! Κι όπου να’ ναι έρχεται και το
διοικητικό συμβούλιο…Μπορείς να μου το διαβάσεις στα γρήγορα προτού
έρθουν; …
Εκείνη την ώρα μπαίνει το διοικητικό συμβούλιο…
Ακης
Πολύ αργά! Κατά φωνή…
Μουσίτσα
Κι ό γάιδαρος! Μην ανησυχείτε. Θα σας το διαβάζω εγώ στα κρυφά!

Δήμαρχος
Καλά, είσαι πολύ πονηρή!
Μουσίτσα
Εμ, τζάμπα γράφτηκαν τόσα παραμύθια για μένα;
Πλησιάζει το διοικητικό συμβούλιο (Εβελίνα Βατραχίνα, Λίτσα Κουνελίτσα,
και Ρούλα Ζεβρούλα)
Δήμαρχος
Βρε καλώς τες. Καλημέρα. Καθίστε, καθίστε παρακαλώ. Εχουμε ένα
εξαιρετικά επείγον τηλεγράφημα
Εβελίνα Βατραχίνα
Μα έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να λύσουμε
Λίτσα Κουνελίτσα
Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δυο γάιδαροι μαλώνουνε σε ξένο αχυρώνα…
Ρούλα Ζεβρούλα
Και το κουνούπι με τη μύγα έχουν βάλει στοίχημα με λεφτά
ΟΛΟΙ
Τι στοίχημα;
Ρούλα Ζεβρούλα
Ότι θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι
Δήμαρχος
Αυτά τα θέματα θα τα λύσουμε μετά. Τώρα έχουμε το επείγον τηλεγράφημα.
Ακούστε…
Μουσίτσα [ψιθυρίζοντας]
Προς τη Βάγια Κουκουβάγια, Δήμαρχο του Ηλιοδάσους
Δήμαρχος
Προς τη Βάγια Κουκουβάγια, Δήμαρχο του Ηλιοδάσους …
Μουσίτσα
Αγαπητή Δημαρχίνα. Στοπ
Δήμαρχος
Τι στοπ; Δεν έχει άλλο;
Μουσίτσα
Εχει καλέ, αλλά θα σας εξηγήσω μετά για να μη χάνουμε χρόνο!
Δήμαρχος
Αααα. Αγαπητή Δημαρχίνα, τςςςςςς, εγώ είμαι αυτή!
Ζωάκια [όλα]
Ζήτω η Δήμαρχός μας, ζήτω η Δήμαρχός μας!
Δήμαρχος
Στοοοοπ! … Αααα, τώρα κατάλαβα!
Μουσίτσα
Αααααα καλά… Είμαι ο διάσημος γιατρός Λάκης Σκυλάκης και θα έρθω για
λίγες μέρες διακοπές στο Ηλιοδάσος σας. Στοπ
Δήμαρχος
Είμαι ο διάσημος γιατρός Λάκης Σκυλάκης και θα έρθω για λίγες μέρες
διακοπές στο Ηλιοδάσος σας

Ζωάκια [όλα]
Ζήτω ο Λάκης ο Σκυλάκης! Ζήτω ο Λάκης ο Σκυλάκης!
Δήμαρχος
Στοοοοοπ! … Κοίτα ρε πώς ταιριάζει κάθε φορά!
Μουσίτσα
Η ζωή στην πόλη με έχει κουράσει απίστευτα γι αυτό κι έρχομαι σε σας να
χαλαρώσω για λίγες μέρες. Στοπ
Δήμαρχος
Η ζωή στην πόλη με έχει κουράσει απίστευτα γι αυτό κι έρχομαι σε σας να
χαλαρώσω για λίγες μέρες.
Ζωάκια
Ουάου! Τέλεια! Τι ωραία…
Δήμαρχος
Στοοοοπ! …
Μουσίτσα
Παρασκευή απόγευμα στις έξι ακριβώς θα είμαι εκεί. Παρακαλώ να με
υποδεχτείτε! Στοπ
Δήμαρχος
Παρασκευή απόγευμα στις έξι ακριβώς θα είμαι εκεί. Παρακαλώ να με
υποδεχτείτε!
Ζωάκια [πανικοβλημένα]
Παρασκευή; Στις έξι; Απόψε δηλαδή; Σε λίγες ώρες; Τι θα κάνουμε ;….
Δήμαρχος
Στοοοοοπ! Μην πανικοβάλλεστε! Σιγά πια. Θα έρθει ο Λάκης ο Σκυλάκης σε
λίγες ώρες και κάτι έγινε! … Σε λίγες ώρες; …. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα; …
Ο Λάκης Ο Σκυλάκης;…. Ο διάσημος γιατρός;…. Αμάν… Τι κάνουμε τώρα;…
Ένα νερό, φέρτε μου ένα νερό, και μια καρέκλα, φέρτε μου μια καρέκλα…
Ακης Γαϊδουράκης
Κάθεστε ήδη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα! Κυρά Βάγια μου, να προτείνω
κάτι;
Δήμαρχος
Τι; Να αυτοκτονήσω;
Ακης Γαϊδουράκης
Όχι καλέ. Προτείνω να μοιράσετε σε όλους τις δουλειές που πρέπει να γίνουν
για να είμαστε έτοιμοι μέχρι το απόγευμα.
Δήμαρχος
Μα πρέπει να είναι όλα τέλεια. Πώς θα τα προλάβουμε μέσα σε λίγες ώρες;
Ακης Γαϊδουράκης
Σωπάτε καλέ. Θα κάνουμε μόνο αυτά που φαίνονται… Πρώτη φορά θα’ ναι;
Δήμαρχος
Λες; … Σα να’χεις δίκιο…
Ακης Γαϊδουράκης
Τςςςςςς καλά τώρα. `Αντε , μοιράστε τις δουλειές….
Δήμαρχος
Ναι, ναι… Λοιπόν, αγαπημένα μου ζωάκια, για να μην χάνουμε πολύτιμο
χρόνο, θα σας πω δυο λόγια. Αυτή η επίσκεψη είναι πολύ σημαντική για το

δάσος μας. Θα γίνουμε γνωστοί, θα αυξηθεί ο τουρισμός, μπορεί να μας δείξει
κι η τηλεόραση. Γι αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάποιες δουλειές!
Λίτσα Κουνελίτσα
Το βρήκα! Εγώ θα φτιάξω ένα μπουκέτο με φρέσκα λουλούδια απ το
ανθοπωλείο μου για να του το προσφέρουμε
Δήμαρχος
Ωραία ιδέα Λίτσα Κουνελίτσα!
Ρούλα Ζεβρούλα
Κι εγώ θα ψήσω φρέσκα κουλούρια να τα φάει το απόγευμα με τον καφέ του
Δήμαρχος
Πολύ καλή ιδέα Ρούλα Ζεβρούλα!
Εβελίνα Βατραχίνα
Κι εγώ θα του ετοιμάσω το άδειο σπιτάκι που είναι δίπλα στην πηγή για να
μείνει!
Δήμαρχος
Εξαιρετική ιδέα Εβελίνα Βατραχίνα!
Μουσίτσα Αλεπουδίτσα
Κι εγώ θα γράψω το λόγο που θα βγάλετε προς τιμήν του!
Δήμαρχος
Όχι ότι χρειάζομαι βοήθεια … αλλά είναι … καταπληκτική ιδέα!
Ακης Γαϊδουράκης
Κι εγώ θα του τραγουδήσω ένα τραγούδι για το καλωσόρισμα
ΟΛΟΙ
Απαράδεκτη ιδέα!!!
Δήμαρχος
Λοιπόν, φίλοι μου, μην καθυστερούμε. Πρέπει να ειδοποιήσουμε και τα άλλα
ζώα του δάσους! Σε λίγες ώρες θα έρθει ο doctor!
Μουσίτσα
Να κάνω μια ερώτηση;
Δήμαρχος
Βεβαίως
Μουσίτσα
Τον έχει δει ποτέ κανείς αυτόν τον Λάκη Σκυλάκη;
Εβελίνα
Σωστό! Πώς θα τον αναγνωρίσουμε;
Δήμαρχος
Μα τι λέτε τώρα; 1. Δεν έχουμε σκυλιά στο δάσος μας, 2. Θα είναι ο μόνος
σκύλος που θα έρθει στις έξι η ώρα και τρίτον… όταν έρθει, θα τον ρωτήσουμε
πώς τον λένε. Λοιπόν, μην καθυστερούμε άλλο. Ειδοποιείστε τα ζώα του
δάσους!
Μουσίτσα
Εγώ πάω προς Βορά
Εβελίνα
Εγώ προς Νότο
Λίτσα
Εγώ προς Ανατολή

Ρούλα
Κι εγώ προς Δύση
Ακης
Κι εγώ πάω στο μαγαζί μου!
Δήμαρχος
Κι εγώ τι θα κάνω; Την πυξίδα; Τέλος πάντων… Λοιπόν, τρέχουμε τώρα,
τρέχουμε!!!
Τα ζωάκια φεύγουν αργά απ τη σκηνή…με το πάσο τους, συζητώντας κι η
Δημαρχίνα λέει στο κοινό
Δήμαρχος
Τα ζώα μου τ’ αργά!!!
Μουσική…

