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Π ρ ό σ ω π α 

Του έργου  

 

Ø Τούλα Δούκα: Ετών 60. Χήρα. Μάνα Στέφανου.  

Ø Στέφανος Δούκας: Ετών 30. Μοναχοπαίδι. Γιος Τούλας 

Ø Ζωή Παπαδοπούλου: Ετών 25. Χορεύτρια 

Ø Χάρη Τραµπ : Ετών 80. Εισοδηµατίας.  

Ø Τζορτζ Τραµπ : Ετών 40. Γιος του Χάρη Τραµπ 

Ø Πόπη : Ετών 27. Αποκλειστική νοσοκόµα 

 

 

Ρόλοι 4 

Τούλα 

Στέφανος 

Ζωή + Πόπη 

Χάρης + Τζορτζ 

 

Μέρος και περιβάλλον  
 

Ø Ρόδος 
Ø Στο σαλόνι του σπιτιού της κυρίας Τούλας 
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Σκηνή 1η 

 

Μπαίνει ο Στέφανος κρατώντας ένα σηµειωµατάριο κι ένα στυλό. Σβήνει, 

γράφει, απαγγέλει ... 

Στέφανος 

Τα κύµατα ορµούν ορµητικά στον όρµο 

 γλείφοντας µε µανία το σκληρό βράχο  

που ορθώνεται πελώριος  

µπρος στην παρθένα ακτή… 

Μπαίνει η µάνα του… κρατά ένα µπολ µε φρούτα… 

Μάνα 

Ακτινίδιο τρως; Εµένα µε κόβει στ’ άντερο! 

Ο Στέφανος δεν της δίνει σηµασία. Συνεχίζει να γράφει – σβήνει – 

απαγγέλει… 

Στέφανος 

Που ορθώνεται πελώριος  

µπρος στην παρθένα ακτή  

σα να της λέει … 

Μάνα 

Είµαι µεγάλο βλήµα;;; 

Στέφανος 

Μητέρα! Σιλάνς σιλ βου πλε! Πρέπει απόψε να τελειώσω το τελευταίο µου 

ποίηµα για τη νέα µου ανθολογία «Της Ρόδου τα βρεγµένα κύµατα»! 
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Μάνα 

Να τ’ απλώσουµε να στεγνώσουν! Στέφανε! Άσε τα µουσκεµένα νερά και 

κοίτα να βρεις καµιά νύφη να παντρευτείς, προτού πεθάνω!  

Στέφανος 

Πρώτον! Η ποιητική µου συλλογή λέγεται «τα βρεγµένα κύµατα» και όχι 

τα µουσκεµένα νερά! 

Μάνα 

Μιλάµε για µεγάλη διαφορά! 

Στέφανος 

Δεύτερον! Είναι η συνέχεια της προηγούµενης ποιητικής µου συλλογής, 

αν θυµάσαι, µε τίτλο «Να καούν τα κάρβουνα»! 

Μάνα 

Και κάηκαν;  

Στέφανος 

Ποια; 

Μάνα 

Τα κάρβουνα, λέω, κάηκαν; Γιατί δε θυµάµαι. Η µνήµη µου είναι 

αδύνατη! 

Στέφανος 

Μόνο η µνήµη σου είναι αδύνατη! 

Μάνα 

Της µάνας σου ο γιος! 

Στέφανος 

Που σε λατρεύει! Μα άφησέ µε να σου απαγγείλω ένα κοµµάτι! 
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Μάνα 

Πρώτα φέρε µου ένα υπογλώσσιο! 

Στέφανος 

Γιατί; 

Μάνα 

Για να προλάβω το εγκεφαλικό που θα µ’ έβρει! 

Στέφανος 

Υπερβολές! `Ακου, άκου!  

«Η καύτρα απ το κάρβουνο έκαιγε καυτή καθώς κυλούσε …» 

Μάνα 

Στο άσπρο µου χαλί! 

Ο Στέφανος νευριάζει! 

Στέφανος 

Έλα ρε µάνα! Δεν είσαι για ποίηση! 

Μάνα  

Είµαι όµως για πίεση! Κι αυτή τη στιγµή έχω 20!!! Κάτσε κάτω! … Κάτσε 

κάτω είπα! Φέρ’ τα εδώ αυτά! 

Του παίρνει τα χαρτιά απ το χέρι 

Στέφανος 

Μη µητέρα, αυτά τα χαρτιά εδώ είναι πολύτιµα! 

Μάνα 

Για την ανακύκλωση! Λοιπόν, άκουσέ µε προσεκτικά. Μέχρι το τέλος του 

µήνα πρέπει να σου βρούµε νύφη! 
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Στέφανος 

Γιατί µέχρι το τέλος του µήνα; 

Μάνα 

Γιατί µετά θέλω να πάω διακοπές στο Καστελόριζο! 

Στέφανος 

Γιατί στο Καστελόριζο; 

Μάνα 

Για να φάω σπανακόρυζο!!!  

Στέφανος 

Αααα... 

Μάνα 

Αξινος! Χριστέ µου, τι ντρουµπούνι! Γιατί εκεί θα µε περιµένει ο .... 

Στέφανος 

Ο καρδιολόγος σου; 

Μάνα 

Όχι! Ο ... 

Στέφανος 

Ο ουρολόγος σου; 

Μάνα 

Όχι!!! Ο ... 

Στέφανος 

Ο ρευµατολόγος σου;;; 
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Μάνα 

Ε να σε χέσω! Το αίσθηµα! 

Στέφανος 

Ο Χριστός και η Παναγία, βρε µάνα! Ποιο αίσθηµα; 

Μάνα 

Αυτός που γνώρισα στο facebook! Ενα παλικάρι, ψηλό, µελαχρινό µε ένα 

µαύρο φουτεράκι µε κουκουλίτσα κι ένα κοντάρι στο χέρι του! 

Στέφανος 

Αυτός είναι ο χάρος ρε µάνα! 

Μάνα 

Βρε άι στα τσακίδια από δω, εφταµηνίτικο! Λοιπόν! Είπα! Μέχρι το τέλος 

του µήνα, πρέπει να βρεις κοπέλα να παντρευτείς. Άντε, γιατί έχω βγάλει 

και εισιτήρια... 

Στέφανος 

Για το πρώτο νεκροταφείο;;; Το τέλος του κόσµου να έρθει, εγώ δεν 

παντρεύοµαι! Εµένα η ερωµένη µου ήταν, είναι και θα είναι για πάντα η 

ποίηση! 

Μάνα 

Και ποιος βρε βλογιοκοµµένε θα σε ξεσκατίζει όταν πεθάνω; Η ποίηση;;;; 

Στέφανος 

`Όχι, µητέρα, δε θέλω να παντρευτώ! Τελεία και παύλα! 

Χτυπάει η πόρτα ... 

Μάνα 

Μας τα παν κι άλλοι! 
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Στέφανος 

Τι λες βρε µάνα; Δεν έχουµε Χριστούγεννα! 

Μάνα 

Κρίµα, γιατί ήµουν έτοιµη να σε στολίσω µε καντήλια! 

Χτυπάει ξανά η πόρτα 

Μάνα 

Μπα που να λυσσάξεις! Ποιος είναι; 

Ζωή 

Εεεεε καληµέρα. Ήρθα για την αγγελία... 

Στέφανος 

Ποια αγγελία; Μάνα, δεν πιστεύω να έκανες καµιά βλακεία και να 

έβαλες αγγελία γάµου! 

Μάνα 

Καλά, µην τρέµεις, γιατί θα σου φύγουν τα τσισάκια!  

Ζωή 

Για τη σοφίτα που έχετε από πάνω... 

Μάνα 

Μµµµµµ... να µια υποψήφια που θα ταίριαζε από πάνω σου! 

Στέφανος 

Τι είπες µητέρα; 

Μάνα 

Τίποτα, τίποτα. Λέω, πήγαινε να ανοίξεις! 
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Στέφανος 

Δεν µπορώ! Αυτή τη στιγµή µου κατεβαίνει µια ιδέα! 

Μάνα 

Αµα σου κατεβάσω καµία στο σβέρκο, θα σου πω εγώ! 

Χτυπάει ξανά η πόρτα... 

Μάνα 

Κάτσε µωρή κι έχω και πτώση µήτρας! Περίµενε! 

 

 

Σκηνή 2η 

 

Η µάνα πάει να ανοίξει και ο Στέφανος επαναλαµβάνει  τους νέους του 

στίχους… 

Στέφανος 

Τα κύµατα ορµούν ορµητικά στον όρµο 

γλείφοντας µε µανία το σκληρό το βράχο  

που ορθώνεται πελώριος  

µπρος στην παρθένα ακτή… 

σα να της λέει … 

Μπαίνει η Ζωίτσα. Ο Στέφανος την κοιτάζει … και την ερωτεύεται αµέσως! 

Η µάνα ακολουθεί από πίσω… 
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Στέφανος 

… Άσε µε να κατακτήσω κάθε κόκκο της απαλής σου αµµουδιάς µέχρι 

να’ ρθει … 

Μάνα 

Το ασθενοφόρο να µε πάρει! 

Στέφανος 

… το σούρουπο να σε σκεπάσει! 

Μάνα 

Ναι και αυτό! Πώς σε λένε κοπέλα µου;  

Ζωή 

Ζωή! 

Στέφανος 

Λάσκαρη; 

Μάνα 

Του λάσκαρε κι άλλη βίδα! 

Ζωή 

Παπαδοπούλου! 

Στέφανος 

Σαν τα µπισκότα… Τώρα εξηγείται γιατί είστε τόσο γλυκιά! 

Μάνα 

Φέρτε µου ένα σκοινί να κρεµαστώ! Ζωίτσα, να σου συστήσω. Από δω ο 

γιος µου, ο … 
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Στέφανος 

Στέφανος Δούκας! Ποιητής… 

Ζωή 

Ζωή Παπαδοπούλου. Χορεύτρια! 

Μάνα 

Πάρ τον έναν χτύπα τον άλλον! 

Στέφανος 

Ωωωω… χορεύτρια… Και πού χορεύετε; 

Μάνα 

Στο τσίρκο Μεντράνο! 

Ζωή  

Είµαι µέλος ενός χορευτικού συλλόγου και ήρθαµε στο νησί σας για το 

φεστιβάλ! Όµως στο παρελθόν έχω χορέψει και στη λίµνη των κύκνων… 

Στέφανος 

Ωωωωω… αλήθεια; Και τι κάνατε; 

Μάνα 

Τη λίµνη! 

Στέφανος 

Λίµνη έγιναν τα µάτια µου, αντικρίζοντας τούτη εδώ την οπ…[φτερνίζεται] 

... τασία… 

Ζωή 

Καλέ, δε µε λένε Τασία. Ζωή µε βάφτισαν! 
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Μάνα 

Θα αυτοκτονούσα, αλλά παίζω και σ άλλη σκηνή! 

Στέφανος 

Όχι, όχι, αυτά είναι λόγια από κάτι νέους στίχους που γράφω, υπό το 

ηλιοβασίλεµα της Ρόδου… 

Μάνα 

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! 

Ζωή 

Ωωωω κύριε Δούκα, ετοιµάζετε νέα ποιητική συλλογή; Η προηγούµενη 

σχεδόν µε έκαψε… 

Μάνα 

`Ηταν τα κάρβουνα τέτοια! 

Στέφανος 

Ωωωω. Το λέτε αλήθεια; 

Ζωή 

Ναι, βρε! Εγώ διαβάζω πολλή ποίηση! Ακόµη θυµάµαι τους στίχους σας 

… Το κάρβουνο κύλησε αργά πάνω στον ανήφορο… 

Μάνα 

Πώς σκατά κυλάει το κάρβουνο στον ανήφορο;;;; 

Ζωή 

… µα το πείσµα του ήταν τέτοιο … 

Μάνα 

Του κάρβουνου; Θα µας λωλάνεις µαρή;;;; 
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Ζωή 

Που στο διάβα του έβαζε φωτιά σε κάθε εµπόδιο… 

Μάνα 

Αααα, τώρα εξηγούνται όλα! 

Στέφανος 

Σας άρεσε; 

Ζωή 

Το λάτρεψα! 

Μάνα 

Στη µάνα σου το’ πες;  Θες πουλάκι µου να σας φέρω ένα παγωµένο τσάι 

να πιείτε και να γνωριστείτε µε το υιοθετηµένο από δω; 

Στέφανος 

Μητέρα! 

Ζωή 

Καλέ, υιοθετηµένος είστε; 

Μάνα 

Όχι, αλλά δε µοιάζει µε παιδί του Καβάφη; Λοιπόν, να σας φέρω τσάι; 

Ζωή 

Πολύ θα το θελα, αλλά δεν προλαβαίνω... 

Μάνα 

Α, ωραία, γιατί δεν είχαµε τσάι! 

Ζωή 

... έχω πρόβα µε το συγκρότηµα …  
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Στέφανος 

Ποιο συγκρότηµα; 

Μάνα 

Τους Rolling Stones! 

Ζωή 

Το χορευτικό καλέ! Την Κυριακή θα χορέψουµε στην πλατεία σας! Απλά 

θα ήθελα να µου πείτε, αν µπορώ να µείνω για κάποιο διάστηµα στη 

σοφίτα σας, γιατί σκέφτοµαι µετά το φεστιβάλ, να κάνω λίγες µέρες 

διακοπές στο νησί σας! 

Στέφανος 

Ναι, ναι, να µείνετε όσες µέρες θέλετε! Ίσως βρούµε και µια ευκαιρία να 

σας απαγγείλω στίχους από τη νέα µου συλλογή να µου πείτε και τη 

γνώµη σας… 

Μάνα 

Να φωνάξουµε κι έναν ψυχίατρο, να µας πει κι εκείνος τη δική του; 

Η µάνα παίρνει το κινητό από τη Ζωή… 

Μάνα 

Ναι, ψυχίατρος εκεί;… Αααα, αυτοκτόνησε. Λογικό… 

Ζωή 

Καλέ, σούπερ ιδέα. Θα το ήθελα πολύ!!!  

Μάνα 

Θα φωνάξω εξορκιστή. Δεν εξηγείται… Ναι; Εξορκιστής εκεί;… Αααα, 

έχει µπει ο δαίµονας µέσα του… 
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Ζωή 

Λοιπόν, να δούµε λίγο το δωµάτιο; Θέλω και κάτι τηλέφωνα να κάνω… 

Μάνα 

Ναι, Κάρτα να βάλεις!   Λοιπόν. Πάρε το κλειδί, πήγαινε πάνω να το δεις 

µε την ησυχία σου και κατέβα µετά να µας πεις αν σου άρεσε. 

Ζωή 

Αχ καλέ, σας ευχαριστώ πολύ! Σίγουρα θα µου αρέσει! 

Μάνα 

Α ωραία, γιατί µένει κι ένας αρουραίος πάνω! Λοιπόν, µη σε κρατάµε. 

Ζωή 

Ναι, ναι. Μου επιτρέπετε ε; Χάρηκα πολύ … Θα τα ξαναπούµε… 

Στέφανος 

Γοητευµένος… Καλή συνέχεια … Ζωίτσα... γλυκιά σαν τουλουµπίτσα!!! 

Μάνα 

Ζωή σ’ εµάς!!! Άντε κορίτσι µου, έλα να σου δείξω από πού θα µπεις. Και 

να κοινωνάς ε; Να φύγει ο δαίµονας από µέσα σου… 

Η µάνα φεύγει µε τη Ζωή. Ο Στέφανος την κοιτάζει σαν χάνος µε ανοιχτό 

το στόµα… Μετά από λίγο επιστρέφει η µάνα. Βλέπει το γιο της κόκαλο… 

Μάνα 

Παιδί µου, τι έπαθες; Εγκεφαλικό σου’ ρθε; 

Στέφανος 

Μητέρα… τη θέλω… τη χρειάζοµαι… την ερωτεύτηκα… την αγαπώ… δεν 

είµαι καλά… είµαι άρρωστος… 
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Μάνα 

Μήπως έχεις δυσκοιλιότητα; Να σου φέρω λίγο λαδάκι για τον 

πρωκτούλη; 

Στέφανος 

Μητέρα, έχω έµπνευση. Πρέπει να γράψω για εκείνη… Θα είναι η τρίτη 

µου ποιητική συλλογή µε τίτλο … «Ζωή … σ’ εµάς!»… 

Μάνα 

Θα τριτώσει το κακό! Ναι, και µε κάθε βιβλίο να µοιράζεις και κόλλυβα!  

Ακούγεται ουρλιαχτό της Ζωής από πάνω... 

Στέφανος 

Η Ζωίτσα! Τι να έπαθε; 

Μάνα 

Μάλλον γνωρίστηκε µε τον αρουραίο! 

Ο Στέφανος σαστίζει...  

Στέφανος 

Πάω να τη σώσω!!! Η Ζωίτσα κινδυνεύει!  

Μάνα 

Αλεξίσφαιρο να βάλεις! 

Ο Στέφανος τρέχει και σκοντάφτει... Η µάνα σχολιάζει ... 

Μάνα 

Σκόνταψε ο µαλάκας!!! 
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Σκηνή 3η 

 Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει η µάνα... Ακούγεται από µέσα ο Χάρης,  

Μάνα 

Λέγετε...  

Χάρης 

Τουλάκι; Ο Χαρίλαος είµαι! 

Μάνα 

Ποιος Χαρίλαος; 

Χάρης 

Ο Χαρίλαος Τρικούπης! 

Μάνα 

`Ήµασταν συµµαθητές; 

Χάρης 

Καλέ, Τουλάκι, ο Χάρης, από το facebook είµαι! 

Μάνα 

`Έλα βρε Χάρη, εσύ είσαι; Βρε δε σου είπα να µη µε παίρνεις τηλέφωνο 

στο σπίτι; 

Χάρης 

Εεε, δεν άντεξα, ήθελα να σε ακούσω λίγο! 

Μάνα 

Ναι, γιατί άµα µε δεις από κοντά, µπορεί και να φύγεις για το survivor...  

Χάρης 

Τι είπες, µάνα µου; 
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Μάνα 

Εεε, τίποτα, τίποτα, λέω, µήπως να πάµε κάνα ταξιδάκι στον Άγιο 

Δοµίνικο, µεγάλη η χάρη του! 

Χάρης 

Α, πα, πα, πα! Φοβάµαι τα αεροπλάνα! Πότε θα ρθεις στο Καστελόριζο; 

Μάνα 

Κάτσε βρε πουλάκι µου, να το συζητήσω λίγο µε ... τους γονείς µου! Ο 

µπαµπάς µου είναι πολύ αυστηρός!  

Χάρης 

Πού είναι ο µπαµπάς σου; 

Μάνα 

Ε, δε θα ναι στο 1ο νεκροταφείο τα τελευταία 10 χρόνια ας πούµε; Έλα, 

Χάρη, πρέπει να σε κλείσω. Έχω να πάω γυµναστήριο να κάνω γιόγκα 

και cross fit! 

Χάρης 

Πω πω πω, το Τουλάκι µου θα είναι σκληρό σα πέτρα!  

Μάνα 

Ναι, έχω µία στα νεφρά! 

Χάρης 

Πες µου λίγο τι φοράς, να φτιαχτώ! 

Μάνα 

Εεεε; Ε δε θα φοράω …ένα άσπρο κολάν, ένα στενό διαφανές µπουστάκι 

να φαίνεται και το six pack µου και µια κορδέλα στα κατάµαυρα µαλλιά 

µου;;; 
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Χάρης 

Αλήθεια µου λες, µαναράκι µου; 

Μάνα 

Να, µα την Παναγία! 

Μπαίνει φουριόζος κι ενθουσιασµένος ο Στέφανος... Είναι 

αναµαλλιασµένος και τα ρούχα του τσαλακωµένα κι ανάκατα... 

Στέφανος 

Μαµά, µαµά! 

Μάνα 

Ωχ... Χάρη σε κλείνω. Ήρθε ο γιος µου!... Έλα, θα σε πάρω εγώ µετά!  

Στέφανος 

Μαµά, µαµά! Το κανα! 

Μάνα 

Μπράβο αγόρι µου. Με τις υγείες σου! Τράβηξες και το καζανάκι; 

Στέφανος 

Τι λες ρε µάνα;;; ΤΟ’ ΚΑΝΑ ΣΟΥ ΛΕΩ!!! 

Ο Στέφανος κάνει γκριµάτσες µε υπονοούµενα, µπας και καταλάβει η 

µάνα του. Εκείνη τον βλέπει, στην αρχή σταυροκοπιέται, αλλά µετά µπαίνει 

στο νόηµα... 

 Μάνα 

Ε θα λωλαθώ! ... Μη µου πεις! ... Το’ κανες; ... Όντως;;; 

Στέφανος 

Ε τι σου λέω τόση ώρα! Κοίτα. Στην αρχή φοβόµουν πολύ. Αλλά δεν 

ήθελα να το δείξω! Έπρεπε να φανώ άντρας! Έβλεπα και τη Ζωίτσα να 
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τρέµει και να µου λέει «Στέφανε βγάλε αυτό το τέρας έξω» και δεν άντεξα 

κι εγώ! 

Η µάνα παθαίνει σοκ µ αυτά που ακούει και ξεροκαταπίνει… 

Μάνα  

Κάτσε βρε πουλάκι µου κι είµαι κι υπερτασικιά! Πού είναι η πίπα µου; 

… Α να’ τη! Και δε µου λες… το έβγαλες έξω;;; 

Στέφανος 

Καλά, όχι και µε τη µία, µη φανταστείς! 

Μάνα 

Α, να µη φανταστώ! 

Στέφανος 

Εκεί που χα σκύψει στα τέσσερα… 

Μάνα 

Α, είχε σκύψει στα τέσσερα! 

Στέφανος 

Κι έβγαλα το πουκάµισό µου γιατί είχα γίνει µούσκεµα… 

Μάνα 

Α, είχε γίνει ΚΑΙ µούσκεµα! 

Στέφανος 

Πάω να γραπώσω το τέρας µε τα δυο µου χέρια… 

Μάνα 

Φέρτε µου το πιεσόµετρο! 
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Στέφανος 

Και τότε εκείνο πετάγεται τεράστιο οµπρός µου! 

Μάνα 

Καλύτερα φέρτε µου ένα υπογλώσσιο!!! 

Η µάνα δεν αισθάνεται καλά… ο Στέφανος γελάει σα χαζός κι εκείνη την 

ώρα µπαίνει µέσα η Ζωίτσα, αναµαλλιασµένη. Τη βλέπει ο Στέφανος και 

πετάγεται όρθιος να την πλησιάσει… 

Στέφανος 

Ζωίτσα! Τώρα έλεγα στη µαµά τι έγινε πάνω!!! 

Ζωή 

Αχ καλέ, χαµός έγινε! Μέχρι πού της είπες; Θέλω να της περιγράψω εγώ 

τα υπόλοιπα!!! 

Στέφανος 

Ναι, ναι!!! 

Μάνα 

Όχι, όχι!!! 

Η Ζωίτσα κάθεται ζωηρή και χαρούµενη δίπλα στην κυρία Τούλα 

Ζωίτσα 

Πού είχες µείνει Στεφανάκο µου; 

Μάνα 

Α, ΚΑΙ Στεφανάκο ΜΟΥ! 

Στέφανος 

Εκεί, εκεί, που πετάχτηκε το τέρας µπροστά µας! 
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Μάνα 

Έχω χάσει επεισόδια!  

Ζωή 

Αχ ναι, καλέ! Λοιπόν, που λέτε κυρία Τούλα µου, τέτοιο πράγµα, δεν 

είχα ξαναδεί ποτέ µου! 

Μάνα 

Ας φωνάξει κάποιος σιγά – σιγά το ΕΚΑΒ! 

Ζωή 

Πετάγεται που λέτε, λοιπόν, µπροστά µας ένα τέρας µέχρι εκεί πάνω. Θα 

ταν δε θα ταν δυο µέτρα!  

Μάνα 

Έχω νοικιάσει τη σοφίτα µου στον Κινγκ Κονγκ και δεν το ξέρω;  

Στέφανος 

Ναι, ναι, µάνα. Έπρεπε να µ έβλεπες!  

Μάνα 

Έχεις κάποιο βίντεο στο youporn; Στο ... youtube εννοούσα! 

Ζωή 

Ο Στεφανάκος όµως, δε σταµατούσε µε τίποτα! Εγώ να ουρλιάζω κι 

εκείνος, εκεί, απτόητος! Ώσπου… ώσπου … 

Μάνα 

Ώσπου; Λέγε µωρή κι έχω και ζάχαρο! 

Ζωή 

Ώσπου ο Στεφανάκος φώναξε µε δύναµη… 
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Στέφανος 

Βγες γρήγορα έξω, αλλιώς θα χεις να κάνεις µαζί µου!!! 

Μάνα 

Κάποιος να παραγγείλει κόλλυβα! 

Ζωή 

Ε, να µη σας τα πολυλογώ! Άνοιξα την πόρτα και τότε ο αρουραίος βγήκε 

γρήγορα έξω φοβισµένος!  

Η µάνα σοκάρεται! Ο Στέφανος γελάει σα χαζό! 

Μάνα 

Ο ποιος; 

Ζωή 

Ο αρουραίος καλέ, που βρήκαµε πάνω στη σοφίτα! Αχ κυρία Τούλα. Δεν 

το ξέρατε ε; Όµως ο Στεφανάκος µας έσωσε! 

Μάνα 

Να δούµε εµένα ποιος θα µε σώσει...  

Στέφανος 

Πω πω, µάνα, αισθάνοµαι άντρας πια! 

Μάνα 

Εµ βέβαια. Μετά από τέτοια εµπειρία ...  

Η Ζωίτσα κοιτάζει το ρολόι της  

Ζωή 

Αχ, καλέ, άργησα. Πρέπει να φύγω! Έχω πρόβα µε το χορευτικό! 
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Στέφανος 

Να ρθω κι εγώ; Ίσως µου ρθει έµπνευση και γράψω µερικούς στίχους 

ακόµη! 

Μάνα 

Κι εµένα έρχεται το εγκεφαλικό. Δε γράφεις και κάνα επικήδειο; 

Ζωή 

Αµέ, αµέ! Θα σε γνωρίσω και στις υπόλοιπες κοπέλες! 

Μάνα 

Ε χάιντε. Πηγαίνετε εσείς, να πάω κι εγώ λίγο στο φαρµακείο να πάρω 

µία βαζελίνη!  

Στέφανος 

Τι να την κάνεις τη βαζελίνη; 

Μάνα 

Θα σου λεγα τώρα, αλλά δεν έχεις κόψει την πάνα ακόµη! 

Ο Στέφανος πλησιάζει τη µάνα και της λέει εµπιστευτικά 

Στέφανος 

Εεεε.... µητέρα... µπορείς να αγοράσεις κι ένα κουτί προφυλακτικά; 

Μάνα 

Γιατί; Έχετε παιδικό πάρτι και θες να φουσκώσεις µπαλκόνια; Βρε άιντε 

προχωράτε και θα κλείσει το φαρµακείο! Θα αφήσω την πόρτα ανοιχτή 

γιατί έχει χαλάσει. 

 

Και φεύγουν και οι 3 απ τη σκηνή 
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Σκηνή 4η 

«Τέσσερις ώρες και δεκαεπτά λεπτά αργότερα» [ηχητικό] 

Μπαίνει η Ζωίτσα. Είναι κουρασµένη απ τους χορούς. Σκουπίζεται µ ένα 

µαντιλάκι και πίνει εµφιαλωµένο νερό. Κάθεται στον καναπέ.. Εµφανίζεται 

ο Χάρης. Κρατάει µαγκούρα και ανθοδέσµη. Κοιτάζει γύρω γύρω... Βλέπει 

τη Ζωίτσα. Πλησιάζει...  

 

Χάρης 

Καλησπέρα. Μη να είναι δω να η οικία της κυρίας Τούλας Δούκα; 

Ζωή 

`Όχι, εδώ είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας! Μήπως θέλετε να 

γραφτείτε; 

Χάρης 

Όχι, όχι! Σας ζητώ συγνώµη… `Έκανα λάθος! 

Ζωή 

Εδώ είναι καλέ! Πλάκα σας έκανα! 

Χάρης 

Ααααα, πολύ όµορφα! Μισό λεπτό να γελάσω. Χα,χα,χα! Μα να συστηθώ! 

Χάρη Τραµπ! Εισοδηµατίας! 

Ζωή 

Ζωή Παπαδοπούλου. Χορεύτρια! Χάρη Τραµπ είπατε; Κάτι µου 

θυµίζει… Μήπως έχετε κάποια σχέση µε τον Ντόναλντ Τραµπ;  

Χάρης 

Ναι, χρησιµοποιούµε την ίδια βαφή µαλλιών!  Χα,χα,χα! 

 

Γελάει µόνος του µε το αστείο του. Βήχει... 
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Ζωή 

Σιγά άνθρωπέ µου. Με το µαλακό! Μη µας µείνεις τώρα! Παίζεις και σ 

άλλες σκηνές!  

Χάρης 

Το όνοµά µου είναι Χαρίλαος Τραµπάκουλας, αλλά το άλλαξα σε Χάρι 

Τραµπ, µια και έζησα πολλά χρόνια στο Τζιµπουτί όπου έχω 

αδαµαντωρυχεία! 

Ζωή 

Ωωω, αδαµαντωρυχεία είπατε! Κύριε Χάρη µου, εσείς είστε ένας άντρας 

διαµάντι! Μωρέ άµα το ξερα από την αρχή… Διαµαντένιε µου, εσύ! 

Χάρης 

Α, χα! χα! χα! Ωχ, ωχ, τα αρθριτικά µου… Με πεθαίνουν! Σα playmobil 

στη σύνταξη έχω καταντήσει.  

 

Πάλι γελάει µόνος του µε το αστείο του... Τον πιάνει βήχας 

 

Ζωή 

Ε τι θα γίνει; Έτσι θα το πάµε τώρα;;; 

Χάρης 

Συγνώµη, έχετε δίκιο! Μα είχα χρόνια να γελάσω έτσι...  

Ζωή 

Να σας ρωτήσω κάτι; Πόσο χρονών είστε, αν επιτρέπεται; 

Χάρης 

Ογδόντα ... Γιατί; 

Ζωή 

Σαν ... ογδοντογλυφίδα µοιάζετε!!! 

 

Ο Χάρης γελάει µε το αστείο της Ζωής και τον πιάνει βήχας... Η Ζωή 

ανησυχεί... 

 

Ζωή 

Πάρτε βαθιές ανάσες κύριε Χάρη µου, µη µου πάθετε και τίποτα και δεν 

έχω κόλα να σας κολλήσω!!! 
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Χάρης 

Μπα, µη µε φοβάστε εµένα. Στο Καστελόριζο µε φωνάζουν «Όποιον 

πάρει ο Χάρης». Για τέτοιο τζόβενο, µιλάµε! Αφήστε που κάνω και 

ιαµατικά λουτρά κι είµαι µια χαρά! 

Ζωή 

Κάντε και κάνα λασπόλουτρο! 

Χάρης 

Γιατί; 

Ζωή 

Για να συνηθίζετε το χώµα, σιγά - σιγά! 

 

Ο Χάρης γελάει µε το αστείο της Ζωής και τον πιάνει πάλι βήχας... 

 

Ζωή 

Ε ρε άνθρωπε! Πιο ήρεµα είπαµε! Μη σας χάσουµε τώρα που γνωρίσαµε 

εσάς και τα διαµαντάκια σας!  

Χαρίλαος 

Ναι, ναι, έχετε δίκιο! Και τα λουλούδια τα θέλω για γάµο, όχι για 

κηδεία!!! 

Ζωή 

Γάµο είπατε κύριε Χάρε µου; 

Χάρης 

Χάρη! 

Ζωή 

Και ποια η διαφορά; Αχ, κι εγώ θέλω να παντρευτώ! Νοµίζω πως ήρθε η 

ώρα µου πια... 

Χάρης 

Αααααχ, κι εµένα ήρθε η ώρα µου... 
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Ζωή 

Να αποδηµήσετε εις Κύριον; 

Χάρης 

Θεός φυλάξοι! Να παντρευτώ!  

Ζωή 

Καλέ γιατί θέλετε τώρα στα ογδόντα σας να παντρευτείτε, κύριε Χάρε 

µου; 

Χάρης 

Χάρηηηηη! 

Ζωή 

Καλά, µην εξάπτεστε. Θα σας ανέβει το ουρικό οξύ! Λοιπόν, δεν µου 

είπατε. Γιατί θέλετε τώρα στα ογδόντα σας να παντρευτείτε; 

Χάρης 

Με πιέζουν οι γονείς µου! 

Ζωή 

Ζουν ακόµη οι γονείς σας; 

Χάρης 

Όχι, αλλά ζει το πνεύµα τους! Μιλάω µαζί τους κάθε βράδυ! Έχουµε πει, 

µάλιστα, πως όταν θα παντρευτώ το Τουλάκι µου, να µείνουµε όλοι µαζί! 

Ζωή 

Ναι και µετά να γυρίσετε ένα θρίλερ στο Netflix, κύριε Χάρε µου! 

Χάρης 

Χάρης! 
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Ζωή 

Μα έτσι όπως ντυθήκατε κι εσείς, σαν τον χάρο είστε! 

Χάρης 

Εεεεε, φόρεσα αυτό το φούτερ, γιατί µου είπε η τουρτίτσα µου στο τσατ, 

ότι της αρέσει! 

Ζωή 

Στην ποια;;; 

Χάρης 

Στην τουρτίτσα µου. Το Τουλάκι µου! Θέλω όταν µε δει να πάθει την 

πλάκα της! Έχω σκοπό να τη ζητήσω σε γάµο και να ζήσουµε τα 

υπόλοιπα χρόνια µαζί τον έρωτά µας... 

Ζωή 

Ε δε θα σας πάρει και πολύ! Μα γιατί όµως θέλετε να παντρευτείτε την 

κυρία Τούλα; 

Χάρης 

Ε να βρε τσούπρα µου. Έχω ένα σωρό λεφτά, ακίνητη περιουσία, 

διαµάντια… Όλη µου τη ζωή δούλευα σαν το σκυλί και δεν κατάφερα να 

κάνω οικογένεια. Μόνο κάτι µπάσταρδα από δω κι από κει! Ε είπα κι 

εγώ τώρα να βρω µια γυναίκα να µου τα φάει όλα και να περάσω κι εγώ 

λίγο όµορφα κι ωραία. Ε, γνώρισα την τουρτίτσα µου στο facebook κι 

ερωτευτήκαµε!!!  

Ζωή 

Ωωωωω µωρέ, τι γλυκούλης! Θέλει µια γυναίκα να του φάει όλα του τα 

λεφτά και τα διαµάντια... Εµ άµα το ξερα νωρίτερα… 
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Χάρης 

Βέβαια, η τουρτίτσα µου, απ ό,τι είδα στις φωτογραφίες, είναι πολύ 

µικρότερή µου εδώ που τα λέµε... Αλλά ο έρωτας χρόνια δε µετρά... 

Ζωή 

Δε θα ξέρει αφαίρεση µάλλον... οπότε ... 

Χάρης 

Οπότε... 

Ζωή + Χάρης 

Δεν πάει στο διάολο!!! 

Ζωή 

Να ρωτήσω! Σας αρέσουν οι µικρότερες αλλά ώριµες γυναίκες; 

Χάρης 

Αµέ, αµέ, όπως η τουρτίτσα µου! 

Ζωή 

Σας αρέσουν, ας πούµε, εκείνες που ασχολούνται µε το χορό; 

Χάρης 

Αµέ, αµέ, όπως η τουρτίτσα µου, που, απ ό,τι µου έχει γράψει στο τσατ, 

ήτο µπαλαρίνα µικρή! 

Ζωή 

Κι έγινε µπάλα όταν µεγάλωσε! Και δε µου λέτε κύριε Χάρε µου! 

Χάρης 

Χάρη!!! 
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Ζωή 

Ε καλά ντε! Έχει κι ο χάρος τη χάρη του! Και δε µου λέτε; Πιστεύετε 

στον κεραυνοβόλο έρωτα; 

Χάρης 

Αµέ, αµέ! Να, όταν είδα τη φωτογραφία της στο facebook, δάγκωσα τη 

λαµαρίνα! 

Ζωή 

Με τι δόντια ας πούµε; 

Χάρης 

Να, καθίστε να σας δείξω τη φωτογραφία. Την τύπωσα κιόλας, για να την 

κουβαλάω πάντα µαζί µου! 

Ο Χάρης βγάζει µια φωτογραφία και της τη δείχνει... 

Ζωή 

Καλέ αυτή είναι η Κιµ Καρντάσιαν! 

Χάρης 

Ναι, ναι, αυτό το ψευδώνυµο χρησιµοποιεί, για να µην την κυνηγάνε οι 

θαυµαστές της. µου είπε!  

Ζωή 

Α, έτσι σας είπε! Κύριε Χάρη µου, έχετε περάσει εγκεφαλικό; 

Χάρης 

Όχι, µόνο δύο ελαφριά εµφράγµατα! 

Ζωή 

Ετοιµαστείτε για το τρίτο το βαρύ! 
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Χάρης 

Καλύτερα να πεθάνω από έρωτα, παρά από θλίψη, Ζωίτσα µου! Προς το 

παρόν, όµως θέλω να πάω προς νερού µου! Μήπως ξέρετε πού είναι η 

τουαλέτα; Έχω και λίγη ακράτεια ξέρετε... 

Ζωή 

Ναι, ναι, να πάτε. Θέλω κι εγώ να πάω να αλλάξω ρούχα, γιατί είµαι µε 

τα ιδρωµένα! Εκεί, πίσω είναι η τουαλέτα. 

Χάρης 

Α ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Κι ελπίζω σύντοµα να αντικρίσω και το 

Τουλάκι µου! Δεν κρατιέµαι άλλο! 

Ζωή 

Ε άµα δεν κρατιέστε άλλο, πηγαίνετε, να µην τα κάνετε και πάνω σας! 

Ο Χάρης γελάει πάλι µε το αστείο της Ζωής και τον πιάνει βήχας... 

Χάρης 

Ε π’ ανάθεµά σε κορίτσι µου! Μου φυγαν όλα τα τσίσα µε τα αστεία σου! 

Και φεύγει σιγά σιγά ενώ η Ζωίτσα καθώς φεύγει λέει κι αυτή... 

Ζωή 

Κι ετοιµάσου να σου φύγει κι η µασέλα µόλις δεις τη γριά!!! 

Και φεύγουν και οι δύο απ τη σκηνή.... 
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Σκηνή 5η 

Μπαίνει ο Στέφανος. Κρατάει το µπλοκ και το στυλό του και σηµειώνει τους 

νέους του στίχους. Δε φοράει όµως τα γυαλιά του. 

Στέφανος 

Πού είναι τα γυαλιά µου, ρε γαµώτο... Τίποτα δε βλέπω... Όµως, κάθε 

στιγµή που περνά, γεννιέται και µια καινούρια έµπνευση για µένα! Ας 

µη χάνω χρόνο... 

Ακούγεται ηχητικό από τα τσίσα του Χάρη στην τουαλέτα καθώς και 

βογγητό ανακούφισης! Ο Στέφανος στον κόσµο του 

Στέφανος 

Σα γάργαρο νεράκι 

Κυλούσε το µαλλί 

Καθώς µου λικνιζόσουν... 

Απάνω στη σκηνή! 

Μπαίνει η µητέρα του. Κρατάει κι εκείνη ένα µπλοκάκι µε στυλό και τα 

γυαλιά του Στέφανου. Τον βλέπει. Κοντοστέκεται 

Στέφανος 

Το βήµα σου σαν κύκνος 

Τα χείλη σου φωτιά 

Το βλέµµα σου σα λύχνος 

Έχω χάσει… 

Μάνα 

Τα γυαλιά! 
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Στέφανος 

Τα µυαλά! Ορίστε; 

Μάνα 

Τα γυαλιά σου, λέω, τα βρήκα στην κατάψυξη, πάνω στη γίδα!  

Στέφανος 

Όντως; Πώς βρέθηκαν εκεί; 

Μάνα 

Ξέρω γω; Μήπως έχει µυωπία η γίδα;! Τι να σου πω παιδάκι µου. Το 

χεις χάσει τελείως! 

Του δίνει τα γυαλιά αλλά εκείνος τα ακουµπάει στο τραπέζι  

Στέφανος 

Αχ, µητέρα, ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα! 

Μάνα 

Ναι, κάτι καταλάβαµε! Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Άσε µε, τώρα, λίγο, 

γιατί θέλω να σηµειώσω κάποια πράγµατα. Λοιπόν... Ηλεκτρονικό 

πιεσόµετρο... δύο σετ για κλύσµα... Imodium για τη διάρροια.. .τρεις 

ουροσυλλέκτες ... πάνες για την ακράτεια...  

Στέφανος 

Τι κάνεις εκεί ρε µάνα. Λίστα φαρµακείου; 

Μάνα 

Τι λες παιδάκι µου! Λίστα γάµου κάνω! Εσύ τι θα µου κάνεις δώρο; 

Στέφανος 

Μια αξονική εγκεφάλου! Βρε µάνα σοβαρέψου που θες να παντρευτείς 

τώρα στα γεράµατα! 
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Μάνα 

Να κοιτάς τη δουλειά σου, ποιητή της πεντάρας! 

Στέφανος 

Της δεκάρας! Πριν την οικονοµική κρίση! 

Μάνα 

Έστω! Θέλω να δω πώς θα είµαι τώρα στα εξήντα µου µε το άσπρο 

νυφικό! 

Στέφανος 

Σαν τη νεκρή νύφη! 

Μάνα 

Βρε ασταδιάλα! Σκέπτοµαι να παντρευτώ στη Μεσαιωνική Πόλη... 

Στέφανος 

Αφού γεννήθηκες το Μεσαίωνα! 

Μάνα 

Ίσως να βγάλω µερικά πορτρέτα µπροστά στο αρχαιολογικό µουσείο... 

Στέφανος 

Μην ανησυχείς κι έχει φωτογραφίες σου ΜΕΣΑ στο µουσείο! 

Μάνα 

Ενδεχοµένως να τρέξω και στο δάσος µε τις πεταλούδες... 

Στέφανος 

Θα εξαφανιστεί το είδος…  

Μάνα 

Εγώ φταίω βρε. Που δε σ’ έδωσα στους γύφτους όταν σε γέννησα!  
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Στέφανος 

Άστα τώρα αυτά και πες µου! Πώς είµαι; Πώς είµαι; 

Μάνα 

Σα τσαλαπετεινός µε παπιγιόν! 

Στέφανος 

Λες να πει το ναι, λες να πει το ναι;;;; 

Μάνα 

Εδώ είπε «ναι» ο εκδότης σου όταν του έδωσες τα «κάρβουνα», δεν θα πει 

το µπισκότο από πάνω;;; 

Στέφανος 

Ποιο µπισκότο; 

Μάνα 

Η Παπαδοπούλου, ντε! 

Στέφανος 

Την αγαπώ, την αγαπώ!!! 

Μάνα 

Γιατί παιδάκι µου τα λες διπλά; Η Καρέτα – Καρέτα είσαι; 

Στέφανος 

Όχι, απλά τα έχω παίξει απ τον έρωτα... Αχ µητέρα, αν δεν είχα και 

σένα… 

Μάνα 

… ίσως και να ήµουν στο Καστελόριζο τώρα, µε το µπραζίλιαν 

µαγιουδάκι µου! 
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Στέφανος [στον κόσµο του] 

Νοµίζω πως µε χτύπησε στην καρδιά ο έρωτας µε τα βέλη του! 

Μάνα 

Εγώ πάλι νοµίζω ότι σε χτύπησε η µαλακία στο κεφάλι! Λοιπόν, πάω να 

βράσω τη γίδα. Εσύ τι θα κάνεις; 

Στέφανος 

Θα καθίσω λίγο εδώ να ολοκληρώσω το ποίηµά µου, διότι θέλω κατόπιν 

να το απαγγείλω στη Ζωίτσα µου! 

Μάνα 

Καλά, µούσκεµα θα γίνει! 

Στέφανος 

Από τον ιδρώτα; 

Μάνα 

Από τη συγκίνηση! Χάιντε, πάω! 
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Σκηνή 6η 

 

Η µητέρα φεύγει από τη σκηνή. Ο Στέφανος βάζει τα γυαλιά του αλλά δε 

βλέπει.  

Στέφανος 

Πω – πω, χάλια είναι. Ας τα αφήσω λίγο να ξεπαγώσουν 

Συνεχίζει µε τις σηµειώσεις του. Έρχεται ο Χάρης από την τουαλέτα 

κρατώντας την ανθοδέσµη, τη µαγκούρα και τα γυαλιά του. Δε βλέπουν ο 

ένας τον άλλον. Ο Χάρης κάθεται στον καναπέ κι ακουµπάει κι αυτός τα 

γυαλιά του στο τραπέζι, δίπλα στου Στέφανου. Φτερνίζονται και οι δύο 

ταυτόχρονα 

Στέφανος 

Γείτσες, µητέρα! 

Χάρης 

Σ’ ευχαριστώ, τσούπρα µου! 

Στέφανος  

Δεν είµαι τσούπρα! 

Χάρης 

Γιατί, είµαι εγώ µητέρα; 

Στέφανος 

Ποιος είστε και δε βλέπω την τύφλα µου; 

Χάρης 

Σάµπως βλέπω εγώ; Μου έπεσαν τα γυαλιά στη λεκάνη, καθώς ουρούσα! 
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Στέφανος 

Κι εγώ τα έβαλα στην κατάψυξη, κατά λάθος! 

Χάρης 

Α, ωραία. Ε, ας τα αφήσουµε λίγο δω να στεγνώσουν. Χάρη Τραµπ, 

εισοδηµατίας! 

Στέφανος 

Χαίρω πολύ. Στέφανος Δούκας, ποιητής! 

Χάρης 

Χάρηκα. Είστε κι εσείς υποψήφιος γαµπρός; 

Στέφανος 

Ααααχ, πολύ πιθανόν, κύριε Τρόµπα µου! 

Χάρης 

Τραµπ! Α, ώστε έτσι, ε;  

Στέφανος 

Ναι, ναι. Ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν τον περιµένεις… 

Χάρης 

Όπως και το εγκεφαλικό! Και πώς σκοπεύετε να την κερδίσετε, αγαπητέ 

µου, αν επιτρέπεται; 

Στέφανος 

Με την ποίηση, κύριε Τροµπέτα µου! 

Χάρης 

Τραµπ, λέµε! Με την ποίηση; Τι είναι αυτό; Τρώγεται; 
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Στέφανος 

Απαγγέλλεται! Με τους στίχους µου, θα την κάνω να λιώσει και να µε 

ερωτευτεί κεραυνοβόλα! 

Χάρης 

Επιτρέψτε µου, αγαπητέ µου, να γελάσω µια στάλα! Χα, χα, χα! 

Στέφανος 

Γιατί γελάτε, κύριε Ντρουµπούνη µου; Είπα κάτι αστείο; 

Χάρης 

Οι γυναίκες, αγαπητέ Στέφανε, θέλουν χρήµα και διαµάντια, όχι 

ποιήµατα και σπόρια στο παγκάκι! Κι εγώ έχω έρθει να τα προσφέρω! 

Στέφανος 

Τι;;;; Ώστε είστε κι εσείς λοιπόν υποψήφιος γαµπρός; 

Χάρης 

Βεβαιότατα και να συντοµεύουµε, άµα γίνεται, γιατί έχω και ακράτεια! 

Στέφανος 

Αν και δε βλέπω καλά, κύριε Τροµπόνι µου, έχω την αίσθηση ότι είστε 

κοµµατάκι µεγάλος για κάτι τέτοιο κι εκείνη πολύ µικρότερή σας! 

Χάρης 

Με ένα περιδέραιο από διαµάντια στο λαιµό της, δε νοµίζω να την 

απασχολήσει η ηλικία µου! Εσείς δηλαδή είστε καλύτερος από µένα; 

Στέφανος 

Βεβαιότατα! Είµαι νέος, όµορφος, ψηλός, ροµαντικός, µε µια λέξη, µα… 

Χάρης 

..λάκας; 
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Στέφανος 

Μάλαµα, ήθελα να πω! Απλά, κύριε Τραµπολίνο µου, έχω ένα µικρό 

πρόβληµα… 

Χάρης 

Όλοι από ένα ξεκινάµε! 

Στέφανος 

Είµαι … παρθένος… Ενώ εσείς, τουλάχιστον, θα έχετε µια κάποια 

εµπειρία…  

Χάρης 

Η αλήθεια να λέγεται. Πίσω στα µέρη µου, µε φωνάζουν «όποιον πάρει ο 

Χάρης» 

Στέφανος 

Επειδή έχετε επιτυχία στις γυναίκες; 

Χάρης 

Βασικά, επειδή είχα γραφείο τελετών παλαιότερα! Πάντως κύριε Στέφανέ 

µου, αν ο άντρας δεν έχει εµπειρία στο σεξ, δεν λέει τίποτα, οπότε δε 

νοµίζω ότι έχετε ελπίδες! Η νύφη θα διαλέξει εµένα. Έχω ΚΑΙ ανθοδέσµη 

ΚΑΙ δαχτυλίδι ΚΑΙ εµπειρία ΚΑΙ χρήµα! 

Στέφανος 

Εχέσθη η φοράς εις το αλώνιον! Δε µε νοιάζει τίποτα! Θα πολεµήσω για 

να κερδίσω την αγάπη της Ζωής! 

Χάρης 

Λάσκαρη; Μ αυτή έχει αποδηµήσει εις Κύριον! 
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Στέφανος 

Τι λέτε, κύριε Τρεµουλίνι µου! Για τη Ζωίτσα τη δική µου, λέω, τη 

χορεύτρια! 

Χάρης 

Ααααα, αυτή την τσούπρα που γνώρισα προ ολίγου; Εξαιρετικό κορίτσι! 

Όµορφο, τσαχπίνικο, ζωηρό, ευχάριστο! Εγώ έχω έρθει να ζητήσω το χέρι 

απ το Τουλάκι µου! 

Στέφανος 

Από το ποιο; 

Χάρης 

Απο το Τουλάκι µου, την τουρτίτσα µου, Γνωριστήκαµε µέσω facebook! 

Στέφανος 

Να τα, να τα! Εσείς είστε το παλικάρι απ το Καστελόριζο που µε έχει 

πρήξει από το πρωί;;; 

Χάρης 

Ναι, ναι, εγώ είµαι! Κι έχω σκοπό να τη ζητήσω σε γάµο! 

Στέφανος 

Μωρέ µπράβο, βιασύνη! Κύριε Τρεχαγύρευέ µου, τι να πω. Περαστικά 

να είναι! Άρα, θα συγγενέψουµε απ’ ό,τι φαίνεται! 

Χάρης 

Γιατί το λέτε αυτό; 

Στέφανος 

Γιατί εγώ είµαι ο γιος της, το µοναχοπαίδι της!  
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Χάρης 

Τι σύµπτωση! Μου είχε πει στο τσατ ότι έχει ένα µικρό γιο, το Τουλάκι 

µου! Πόσο είσαι λεβέντη µου; 

Στέφανος 

Τριάντα! 

Χάρης 

Μηνών; 

Στέφανος 

Χρονών! 

Χάρης 

Τι σκατά; Μαζί γεννηθήκατε; ... Στέφανε, γιε µου, πολύ χάρηκα που σε 

γνώρισα! Και µια και σε βρήκα τώρα, θέλω τη βοήθειά σου σε κάτι! 

Στέφανος 

Να πω την αλήθεια κι εγώ θα χρειαστώ τη βοήθειά σας, σαν έτσι 

έµπειρος που είστε. Όµως πείτε µου πρώτος! 

Χάρης 

Ε να. Θέλω να εντυπωσιάσω τη µητέρα σου. Έχω φέρει ανθοδέσµη, 

διαµαντένιο δαχτυλίδι, αλλά κάτι λείπει. Θέλω να της πάρω κάτι που να 

της αρέσει πολύ, να έχει αδυναµία σε αυτό, να είναι το αγαπηµένο της. 

Έχεις να µου προτείνεις κάτι; 

Στέφανος 

Μµµµ... για να σκεφτώ... Α! Το βρήκα! Η µητέρα µου έχει αδυναµία ... 

στις πίπες! 

Χάρης 

Ορίστε; 
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Στέφανος 

Ναι, ναι είµαι σίγουρος! Παίρνει συχνά, ξέρετε! Της αρέσει να αλλάζει, 

να µη µένει µε µία µόνο. Κάνει συλλογή, χρόνια τώρα! 

Χάρης 

Αλήθεια; 

Στέφανος 

Ναι και µάλιστα έχει αδυναµία στις µαύρες! Αυτές τις µακριές, τις 

σκληρές! Εντάξει, και οι καφέ τις αρέσουν, αλλά τις µαύρες ρουφάει µε 

απόλαυση! 

Χάρης 

Τις µαύρες, ε; 

Στέφανος 

Ε ναι, αφού στο µήνα σίγουρα θα πάρει δύο! Η γυναίκα είναι απίστευτη! 

Αν και της έχω πει να το κόψει, εκείνη εκεί! 

Χάρης 

Εκεί ε; 

Στέφανος 

Ναι, αφήστε κύριε Τραµπάλα µου... Ζούµε ένα δράµα... 

Χάρης 

Άµα ήταν έτσι τα δράµατα… 

Στέφανος 

Πάντως, αν θέλετε να την κερδίσετε, σίγουρα µε µια πίπα, θα γίνει δική 

σας! 
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Χάρης 

Λέτε ε; 

Στέφανος 

Αν και λυπάµαι που το λέω, γιατί είµαι γιος της και θα έπρεπε να της το 

έχω απαγορέψει... αυτός όµως είναι ο καλύτερος τρόπος για να την 

κερδίσετε! 

Χάρης 

Είστε σίγουρος; 

Στέφανος 

Σιγουρότατος! 

Χάρης 

Τι να πω. Εκπλήσσοµαι! Στα χρόνια τα δικά µου, οι γυναίκες ούτε να το 

ακούσουνε δεν ήθελαν. Ίσως οι νέες γενιές να είναι πιο 

απελευθερωµένες! 

Στέφανος 

Ααα! Εγώ, πάντως, από τότε που θυµάµαι τη µητέρα, µε µια πίπα στο 

χέρι ήταν συνέχεια! 

Χάρης 

Καηµένο παιδί. Τι θα έχουν δει και σένα τα µάτια σου! 

Στέφανος 

Αφήστε, κύριε Χάρη µου. Αν και της έχω απαγορέψει να το κάνει 

µπροστά µου, αυτή εκεί! Πολλές φορές τη φέρνει και µπροστά στα 

µούτρα µου, για να µε νευριάσει! 
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Χάρης [ψιλοσοκαρισµένος] 

ΦΤΑΝΕΙ! Φτάνει, γιε µου, το εµπέδωσα! Πρέπει να πεταχτώ να ψωνίσω 

κάποια πραγµατάκια, τώρα που το θυµήθηκα… 

Στέφανος 

Ναι, ναι, να πάτε, προτού κλείσουν τα µαγαζιά! Να της κάνετε έκπληξη, 

κύριε Τραµπούκε µου!  

Χάρης 

Τραµπ, λέµε! Θα αφήσω λίγο εδώ τα λουλούδια και το δαχτυλίδι, να µην 

τα κουβαλάω µαζί µου και θα επιστρέψω, ναι; 

Στέφανος 

Ναι, ναι, αφήστε τα! Αλλά πριν φύγετε, µπορείτε να µε συµβουλέψετε 

και µένα µια στάλα, πώς να κερδίσω τη Ζωίτσα µου, πέρα από τα 

ποιήµατά µου; 

Χάρης 

Να υποθέσω ότι της Ζωίτσας δεν της αρέσουν οι πίπες; 

Στέφανος 

Α πα πα πα πα! Τη ρώτησα προ ολίγου και µου είπε ότι δε θέλει µε 

τίποτα να το βάλει στο στόµα της! 

Χάρης 

Ε τότε, νεαρέ µου, τρία πράγµατα χρειάζονται για αρχή! Ένα καλό στυλ, 

ένα δαχτυλίδι και πολλά ερωτικά υπονοούµενα! 

Στέφανος 

Ναι, ε; 
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Χάρης 

Ναι, ναι, σίγουρα! Αχ πάλι πρέπει να υπάγω στην τουαλέτα. Πάω 

γρήγορα, µία στην τουαλέτα σας πάλι κι έρχοµαι. Το έντερό µου 

παρουσιάζει µεγάλη κινητικότητα αυτή τη στιγµή…  Στεφανάκο, µην 

πεις τίποτα στη µαµά σου ακόµη, αν τη δεις. Θέλω να της κάνω έκπληξη!  

Στέφανος 

Τάφος! Πάω κι εγώ να δω τι µπορώ να φορέσω για να αλλάξω λίγο το 

στυλ µου! Όταν φύγετε, αφήστε την εξώπορτα ανοιχτή γιατί έχει χαλάσει. 

Ο Χάρης πάει γρήγορα στην τουαλέτα και ο Στέφανος φεύγει για να 

αλλάξει 

  

Συνεχίζεται ... 


