Πράξη

1η

Μουσική… Μπαίνει στη σκηνή ο `Αγιος Βασίλης φανερά αγχωμένος. Στα
χέρια του κρατάει ένα τεράστιο πάπυρο. Διαβάζει …
Α.Β.
Πω – πω γράμματα! Από πού ν αρχίσω και πού να τελειώσω! Για να
δούμε τι λέει αυτό …
[`Αγιε Βασίλη γεια. Φέτος τα Χριστούγεννα θέλω ένα tablet. Να είναι όμως

καλύτερο από του φίλου μου του Κώστα γιατί όλο τον έξυπνο μου κάνει και με
νευριάζει! Μην αργήσεις να μου το φέρεις γιατί θέλω να παίξω angry
birds!] … Μα τι είναι αυτό το tablet; Εγώ μόνο τις ταμπλέτες για τα
κουνούπια ξέρω! Τέλος πάντων… Θα το δω μετά στο λεξικό. Πάμε
παρακάτω

…[Κύριε

`Αγιε Βασίλη!

Sorry κιόλας, αλλά πέρυσι τα

Χριστούγεννα έμεινα παγάκι με το δώρο που μου έφερες. Ο.κ.! Με μπέρδεψες
με καμιά μικρούλα μου φαίνεται ή κάνω λάθος; Τι να το κάνω εγώ το μωράκι
που κάνει τσισάκια και κακάκια κι όλη την ώρα φωνάζει «μαμά»! `Ελεος
όμως! Για φέτος χρειάζομαι ένα σύστημα karaoke να τραγουδάω με τις φίλες
μου, γιατί όταν μεγαλώσουμε θα κάνουμε συγκρότημα και θα γίνουμε
διάσημες! Bye τώρα και κοίτα να μου στείλεις το σωστό δώρο αυτή τη φορά!]
Αχού! Πολύ θυμωμένη ακούγεται τούτη! Ας διαβάσω άλλο ένα… [Πού

σαι ρε `Αγιε Βασίλη; Παίζει να μου φέρεις φέτος ένα psp να παίζω με τα
κολλητάρια μου ποδόσφαιρο, γιατί βαριόμαστε να κλωτσάμε τη μπάλα στην
πλατεία; Ντάξει, αν ζορίζεσαι για το psp, στείλε ένα mp4 να ακούω
μουσικάρες αντί για τη γκρίνια της μάνας μου, και βλέπουμε! `Ελα μεγάλε,
γεια σου τώρα και μη με ξεχάσεις ]!... Πω – πω! Psp, mp4 … τι είναι τούτα
πάλι; Σα χάπια ακούγονται, αν και μεταξύ μας, μάλλον εγώ χρειάζομαι
χάπια! …
Ο άγιος Βασίλης έχει φρικάρει με αυτά που διαβάζει. Πηγαίνει πάνω –
κάτω μουρμουρίζοντας. Μπαίνει το ξωτικούλι κρατώντας ένα φάκελο στο
ένα του χέρι ενώ στο άλλο έχει ένα σακ-βουαγιάζ. Δείχνει πολύ
κουρασμένο…
Ξωτικό

`Αγιε Βασίλη;
Ο Α.Β. δεν το ακούει έτσι όπως είναι βυθισμένος στις σκέψεις και το άγχος
του και συνεχίζει να πηγαίνει πάνω – κάτω μουρμουρίζοντας …
Α.Β.
I pod… I pad… I phone… `Αι Φανούρη! Εξαφάνισέ με!
Ξωτικό
`Αγιε Βασίλη λέω! Γιατί πας πέρα δώθε; Θες τουαλέτα; …[καμία
απάντηση]... Βρε τον άνθρωπο, έχει χτυπήσει κόκκινο!
Α.Β.
Εγώ δεν είμαι ο άγιος Βασίλης, ο άγιος Τζάμπος είμαι!
Ξωτικό [με δυνατή φωνή]
ΑΓΙΕ

ΒΑΣΙΛΗ!!!

Ο άγιος Βασίλης ξαφνιάζεται και σταματά απότομα … Βλέπει το ξωτικούλι
το οποίο είναι έτοιμο να εκραγεί από τα νεύρα του…
Α.Β.
Ξωτικούλι μου γιατί φωνάζεις; Δεν είμαι κουφός! Μα γιατί είναι κόκκινα
τα μαγουλάκια σου; Πάλι μέσα στις μπογιές έπεσες; Και τι είναι αυτός ο
φάκελος στα χέρια σου; Δεν πιστεύω να είναι κι άλλο γράμμα για δώρο!
Αααα, αρκετά έχω στο κεφάλι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να …
Ξωτικό
ΑΓΙΕ ΒΑΣΙΛΗ!!! ΕΛΕΟΣ!!! Σταμάτα να μιλάς συνέχεια και άκουσέ με για
λίγο!
Α.Β.
Καλά, σ ακούω. Μόνο μη φωνάζεις, γιατί μου πήρες τα αυτιά!
Ξωτικό
Θα στα δώσω πίσω! Λοιπόν! `Εχω θέματα.
Α.Β.
Κι εγώ έχω θέματα!
Ξωτικό
`Εχω κουραστεί πολύ!

Α.Β.
Κι εγώ έχω κουραστεί πολύ!
Ξωτικό
Χρειάζομαι επειγόντως διακοπές!
Α.Β.
Κι εγώ χρειάζομαι επειγόντως διακοπές!
Ξωτικό [θυμώνει και πάλι…]
Μμμμ…

Μάλιστα!

…

Είμαι

γκρινιάρης,

μουρτζούφλης

και

ασχημομούρης!!!
Α.Β.
Είμαι γκρινιάρης, μουρτζούφλης και ασχημομού … Εεεε! Τι λες;;;
Ξωτικό
Εγώ τι λέω ή εσύ λες ότι λέω;… Τι λέω; …Μωρέ καλά τα λέω!
Α.Β.
Τι λέει; … Ξωτικούλι μου! `Εχω πελαγώσει! `Εχω χτυπήσει κόκκινο!
Μέρες τώρα διαβάζω τα γράμματα των παιδιών και άκρη δε βγάζω. Κάθε
χρόνο και πιο δύσκολα μου φαίνονται. `Ισως επειδή μεγαλώνω κιόλας ...
Ευτυχώς που έχω και σένα και με βοηθάς, αλλιώς …
Ξωτικό
Ναι, ξέρεις, κι εγώ γι αυτό το θέμα ήθελα να σου μιλήσω…
Α.Β.
Αν δεν είχα και σένα όλα αυτά τα χρόνια δεν θα τα κατάφερνα…
Ξωτικό
`Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω σαν το σκυλί…
Α.Β.
Σαν το σκυλί δουλεύεις και ποτέ δεν έχεις παραπονεθεί …
Ξωτικό
Από την κούραση πονάνε μέχρι και τα αυτιά μου πια …
Α.Β. [ξύνει το αυτί του]
Βουίζουν το αυτιά μου σήμερα…Κάτι κακό θα ακούσω… `Ετσι που λες
ξωτικούλι μου. Γι αυτό και αποφάσισα φέτος …
Ξωτικό
Γι αυτό και αποφάσισα φέτος …
Α.Β. + Ξωτικό

Να παραιτηθώ!!!
…
Α.Β. + Ξωτικό
Τιιιιιιιι;;; … Πώς;;; … Μπα;;; … Πότε;;; … Γιατί;;; … Κι εγώ τι θα κάνω;;;
Καθώς λένε τα ίδια, ο άγιος Βασίλης και το ξωτικό, μπαίνει φουριόζα η
Αγιοβασιλίνα με μια κόκκινη βαλιτσούλα στο χέρι της … Κοιτάει μια
αυτούς και μια το κοινό…
Αγιοβασιλίνα
Βρε βρε τα πουλάκια μου! Εγώ κάθομαι μόνη μου τόσες μέρες σπίτι κι
αυτοί είναι εδώ και κάνουν τη χορωδία!
Γυρίζει και τους βλέπει [παγωμένοι όσοι ώρα μιλούσε η αγιοβασιλίνα].
Αρχίζουν και τσακώνονται λέγοντας ο καθένας τα δικά του…
Αγιοβασιλίνα
Τι τραγούδι είναι αυτό καλέ; Χιπ – χοπ; Τέλος πάντων! … `Ηρθα!
Ο άγιος Βασίλης και το ξωτικό σταματούν μια στιγμή, την κοιτάζουν σχεδόν
αδιάφορα, της απαντούν …
Α.Β. + Ξωτικό
Γειαααα!!!
Και συνεχίζουν να τσακώνονται…
Αγιοβασιλίνα
Ωωωω, δε μου δίνουν καμία σημασία πια … Κάθε χρόνο αυτό γίνεται …
και μ έχει φάει η μοναξιά… ε μα βαρέθηκα όμως … γι αυτό κι εγώ
αποφάσισα φέτος…
Στρέφεται προς εκείνους και λέει δυνατά …

Αγιοβασιλίνα
ΝΑ

ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ !!!

Εκείνοι σταματάνε λίγο, την κοιτάζουν, της απαντάνε …
Α.Β.+ Ξωτικό
Τιιιιιιιι;;; … Πώς;;; … Μπα;;; … Πότε;;; … Γιατί;;; … Κι εγώ τι θα κάνω;;;
Αγιοβασιλίνα
`Αντε πάλι η χορωδία!!! Αυτό που ακούσατε! Αποφάσισα να παραιτηθώ!
Α.Β. + Ξωτικό
Από τι;
Αγιοβασιλίνα
… Από τη μοναξιά μου…
Α.Β. + Ξωτικό
Ααααααα καλά, αυτό ήταν;
Αγιοβασιλίνα
Α ώστε σας φαίνεται λίγο ε; Για ελάτε μια στάλα στη θέση μου. Κάθε
χρόνο εσύ [απευθύνεται στο ξωτικό] τρέχεις να φτιάξεις τα δώρα, εσύ
χρυσούλι μου [απευθύνεται στον άγιο Βασίλη] τρέχεις να τα μοιράσεις, κι
εγώ κάθομαι μόνη μου όλες τις μέρες κι όλο πλέκω, πλέκω, πλέκω… Κι
αφού περάσουν οι γιορτές, είστε πτώματα και οι δυο σας και κοιμόσαστε
για μισό χρόνο! Κι όταν ξυπνάτε, φτου [τους φτύνει λιγάκι] κι από την
αρχή ξεκινάτε τις ετοιμασίες. Κι εγώ είμαι πάλι μόνη μου … Γι αυτό και
αποφάσισα … να παραιτηθώ απ όλα αυτά. θα φύγω… Θα πάω να μείνω
στη μαμά μου …
Ξωτικό
Μα τα δόντια του λαγού! Αααα Αγιοβασιλίνα μου σε βρίσκω λίγο άδικη.
Συγνώμη κιόλας, αλλά όλη μέρα κάθεσαι κι έχεις και παράπονο; Για έλα
όμως και στη δική μου θέση! Σε όλες τις γιορτές τρέχω σαν το παλαβό να
φτιάξω κάθε λογής δώρο, όσο δύσκολο κι αν είναι! Και κάθε χρόνο φτου
[τους φτύνει λίγο] κι απ την αρχή!!! Κανείς δεν ξέρει πόσο κουράζομαι και
πόσο παλεύω για να είναι έτοιμα όλα τα δωράκια των παιδιών στην ώρα

τους. Δεν έχω κάνει ποτέ μου διακοπές τα Χριστούγεννα. Ούτε το δέντρο
μου δεν προλαβαίνω να στολίσω. `Ετσι λοιπόν ΕΓΩ αποφάσισα … να
παραιτηθώ!!! ΕΓΩ θα πάω να μείνω στη μαμά μου … Κι αν θες να ξέρεις
άγιε Βασίλη, ΕΣΥ φταις γι αυτό!!!
Ο άγιος Βασίλης είναι έτοιμος να εκραγεί…
`Αγιος Βασίλης
Εγώ φταίω; Ωωω! Μα θα μου ανάψουν τα κόκκινα λαμπάκια μου! Πώς
είναι δυνατόν να το λέτε αυτό; Εγώ που κάθε χρόνο τρέχω από καμινάδα
σε καμινάδα κι από σπίτι σε σπίτι να μοιράσω τα δώρα των παιδιών; και
κάθε χρόνο φτ ...
ετοιμάζεται να φτύσει κι αυτός με την σειρά του ...
Αγιοβασιλίνα & Ξωτικό
Μην τολμήσεις!
Α.Β.
και κάθε χρόνο φτου κι από την αρχή! Κι εσείς … εσείς ...
Αγιοβασιλίνα
Ναι, σιγά που παραπονιέσαι κιόλας! Είσαι διάσημος 500 χρόνια τώρα,
όλοι σ αγαπούν και κανείς δεν ξέρει ούτε καν πώς είμαι εγώ! Και είμαι
και μια κούκλα εδώ που τα λέμε!!! Που σου πλένω, σου μαγειρεύω, σου
ράβω στολή κάθε χρόνο γιατί σου τρίβεται στον πισινό, κι εσύ… εσύ,
παλιοχρυσούλι μου, ούτε ένα δωράκι δε μου έχεις φέρει!
Ξωτικό
Μα τα φτερά της πεταλούδας! Γιατί, ξέρει κανείς για μένα; Που είσαι όλο
διαταγές! Ξωτικό κάνε αυτό, ξωτικό κάνε το άλλο, ξωτικό φτιάξε μια
κούκλα, ξωτικό βάψε τα βαγόνια … Κανένας δε γνωρίζει για μένα, και
είμαι και τσαχπινούλι εδώ που τα λέμε! `Ασε που ούτε εμένα μου έχεις
κάνει ποτέ ένα δωράκι!!! Ε ουφ πια!!!
`Αγιος Βασίλης, Αγιοβασιλίνα και ξωτικούλι, είναι βυθισμένοι ο καθένας
στις σκέψεις και τα παράπονά τους. Πάνε γύρω – γύρω & πάνω – κάτω
χωρίς να μιλάνε μεταξύ τους…

