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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 

Σκηνή 1η 

Μπαίνει ο αφηγητής 

Αφηγητής 

Ποιος δε γνωρίζει ερωτώ 

Κι ευθύς αµέσως απαντώ 

Την ιστορία του Ρωµαίου, 

Ναι, ναι, αυτού του ωραίου και µοιραίου! 

Που ερωτεύτηκε την Ιουλιέτα 

Καθώς έτρωγε γκοφρέτα 

Μπίλιες του γίνανε τα  µάτια 

Κι η καρδούλα του κοµµάτια! 

Απόφαση πήρε να την κερδίσει 

Κι από τον Πάρη να τη διεκδικήσει 

Μονοµάχησε µαζί του 

Κι ας έβρεξε απ το φόβο του... 

Το µεταξωτό βρακί του! 

Βγαίνει ο Πάρης κάθιδρος και ξεσκισµένος µε µια πιστόλα στο ένα χέρι κι 

ένα σπαθί στο άλλο κι από πίσω τρέχει ο υπηρέτης του µε ένα µπαουλάκι 

Πάρης  

Ευνούχε;;; Ευνούχε;;; 

Υπηρέτης 

Δεν είµαι ευνούχος, αφέντη Πάρη, υπηρέτης είµαι, τη φτώχια µου µέσα, 

αλλά έτσι όπως πάµε, θα τα κόψω, γιατί µου τα’ χετε κάνει τσουρέκια! 
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Πάρης 

Πού είναι αυτός; Τον σκότωσα τελικά;;; 

Υπηρέτης 

Εσείς, όχι, αλλά ο γκρεµός µπορεί! 

Πάρης 

Ποιος γκρεµός; 

Υπηρέτης 

Αυτό που λέµε, µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα; 

Πάρης 

Ναι; 

Υπηρέτης 

Ε εδώ ισχύει το ανάποδο! 

Πάρης 

Δε σε πιάνω, δούλε! 

Υπηρέτης 

Αχ, πού τέτοια τύχη, αφέντη Πάρη, µε το µεγάλο ... I.Q! Θυµάστε που 

µετρήσαµε δέκα βήµατα για τη µονοµαχία σας µε το Ρωµαίο; 

Πάρης 

Ε, ναι. 

Υπηρέτης 

Ε λοιπόν, εσείς πήγατε προς το ρέµα κι ο Ρωµαίος προς το γκρεµό γιατί 

ήθελε και τσισάκια! 

Πάρης  

Αααα, γι αυτό όταν γύρισα να πυροβολήσω, δεν τον είδα πουθενά! 
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Υπηρέτης 

Σπίρτο µου είστε, ατιµούτσικο! Ε ναι, ο δόλιος, βούτηξε, στο ένατο! 

Πάρης 

Ποιο ένατο; 

Υπηρέτης 

Λεπτό καθυστέρησης! Στο ένατο βήµα! Στο δέκατο, είχε φουντάρει από 

κάτω! 

Πάρης 

Πωωω! Λες να σκοτώθηκε; 

Υπηρέτης 

Δε ρώτησα για να’ µαι φιλαλήθης. Πάντως, µια αξονική σίγουρα θα τη 

χρειαστεί! 

Πάρης 

Άρα η Ιουλιέτα παραµένει δική µου αφού ο Ρωµαίος είναι σακάτης, µετά 

την απίστευτη γενναιότητά µου! 

Υπηρέτης 

Καλέ, τέτοια γενναιότητα, ούτε οι Avergers ! Οπότε αφέντη Πάρη, τι θα 

κάνετε µε την Ιουλιέτα; 

Πάρης 

Θα τη ζητήσω σε γάµο, αφού πρώτα περάσουµε από τον οίκο ανοχής, έτσι, 

να πιούµε ένα κρασί! 

Υπηρέτης 

Καλά, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω ρεπό και θα αράξω την 

κορµάρα µου στην πιάτσα να φάω πίτσα κον κάρνε! 

Πάρης 

Δε στα’ πανε καλά, ευνουχοϋπηρέτη! Μαζί µου θα ρθεις, να φυλάς τσίλιες, 

να µη µε δει κανείς! Θα σε πληρώσω διπλά! 
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Υπηρέτης 

Αν είναι έτσι, έρχοµαι! Ευκαιρία να δω κι αυτό το παλικαράκι που είναι 

στην πόρτα και κάνει το πόµολο! 

Πάρης 

Ε τότε τι καθόµαστε; Πάµε, ευνούχε! 

Υπηρέτης 

Δεν είµαι ευνούχος, λέµε! Υπηρέτης είµαι! Μου τα πρήξατε πια! 

Πάρης 

Προχώρα και µη µιλάς! 

Υπηρέτης 

Προχωρώ αλλά θα οµιλώ! ... Που λέτε... αυτό το παλικαράκι είχε ανεβάσει 

ένα στόρι ... 

Ο Πάρης και ο υπηρέτης φεύγουν απ τη σκηνή 

 

 

Σκηνή 2η 

Αφηγητής 

Απ την άλλη, η Ροζαλίνα 

κούκλα, ζωηρή, τσαχπίνα, 

Ήταν κάπως θυµωµένη 

Και πολύ εκνευρισµένη! 

Πήγε, βρήκε χαρτορίχτρα 

Πού ‘ταν από κόσµο πήχτρα 

Μπούκαρε µες στην παράγκα 

Έβγαλε πουγκί µε φράγκα 
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Εµφανίζεται η Ροζαλίνα και η χαρτορίχτρα 

Ροζαλίνα 

Αυτά είναι για σένα, αρκεί να µου πεις αν µε απατάει ή όχι! 

Χαρτορίχτρα 

Σε απατάει! 

Ροζαλίνα 

Ποιος το λέει; 

Χαρτορίχτρα 

Οι στατιστικές! 

Ροζαλίνα 

Εµένα ο Ρωµαίος µου, διαφέρει. Δεν είναι σαν τους άλλους άντρες! 

Χαρτορίχτρα 

Κοιµήσου και θα σε ξυπνήσω άµα είναι! ... Ρωµαίο το λένε τον λεγάµενο; 

Ροζαλίνα 

Ναι, πού το ξέρεις; Είναι όµορφος, ροµαντικός και από πολύ πλούσια 

οικογένεια! 

Χαρτορίχτρα 

Μµµµ... Είναι όµορφος, ροµαντικός και από πολύ πλούσια οικογένεια; 

Ροζαλίνα 

Καλά, είσαι φοβερή, µιλάµε! Πώς τα βρίσκεις έτσι;;;  

Χαρτορίχτρα 

Έχω κληρονοµικό χάρισµα! Είµαι απόγονος της Μύριαµ και του Τζόσουα! 
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Ροζαλίνα 

Για δες, µήπως υπάρχει κάπου εκεί γύρω µια ψηλή, ξερακιανή, που τη 

λένε Ιουλιέτα! 

Χαρτορίχτρα 

Άσε µε να συγκεντρωθώ... Μια ψηλή, ξερακιανή που τη λένε Ιουλιέτα, 

είναι µέσα στη σκέψη του Ρωµαίου σου! 

Ροζαλίνα 

Τι; Μα πώς τα βρίσκεις όλα; Ώστε είναι αλήθεια, τελικά; Με απατάει µε 

αυτή; Τι θα κάνω; 

Χαρτορίχτρα 

Είναι πλούσια; 

Ροζαλίνα 

Πολύ! 

Χαρτορίχτρα 

Εσύ; 

Ροζαλίνα 

Φτωχιά ... 

Χαρτορίχτρα 

Αυτή θα παντρευτεί ο Ρωµαίος σου και το πολύ πολύ εσύ, να είσαι 

παρανυφάκι! Τελειώσαµε! Έφυγες! 

Ροζαλίνα 

Ωωωω... θέλω να πεθάνω... Η ζωή είναι άδικη...  

Χαρτορίχτρα 

Κάνε υποµονή και τα πράγµατα θα γυρίσουν κάποια στιγµή! 

Ροζαλίνα 

Πού το ξέρεις; 
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Χαρτορίχτρα 

Έχω διαβάσει Σαίξπηρ. Πήγαινε τώρα κι έλα να µε βρεις σε λίγα χρόνια 

πάλι. 

Ροζαλίνα 

Εντάξει. Πιστεύω στα λόγια σου... 

Χαρτορίχτρα 

Αυτά τα λάθη κάνεις! Πάµε, κορίτσι µου. Πρέπει να συνεχιστεί το έργο! 

Ροζαλίνα 

Εντάξει... 

Ροζαλίνα και χαρτορίχτρα φεύγουν απ τη σκηνή 

 

 

 

 

Σκηνή 3η 

Αφηγητής 

Κι ενώ γίνονταν όλα αυτά, ο δόλιος ο Ρωµαίος, έτσι σακάτης όπως ήταν και 

µε την αξονική στο χέρι, πήγε κάτω από το µπαλκόνι της Ιουλιέτας, µε 

σκοπό να της κάνει ερωτική εξοµολόγηση! 

Ιουλιέτα 

Τι όµορφη και ξάστερη που είναι αυτή η νύχτα... 

Μα οι γόβες µε τσακίσανε, πεθαίνω κι απ’ τη νύστα! 

Ας πάω µέσα να γδυθώ, να πλύνω το κορµί µου, 

Μ’ αφρόλουτρα και έλαια, να βρω την ηδονή µου! 

[Η Ιουλιέτα φεύγει απ’ το µπαλκόνι της προς τα µέσα. Εµφανίζεται λίγο δειλά 

ο Ρωµαίος] 
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Ρωµαίος 

Πω-πω τι στόµα, τι µαλλί, τι απαλή φωνούλα! 

Μακάρι Θέ µου να’ ναι αγνή κι αθώα σαν παιδούλα! 

Την πόθησα, τη λάτρεψα και δεν κρατιέµαι άλλο 

Θα ανέβω στο µπαλκόνι της µε πήδηµα µεγάλο! 

[Ο Ρωµαίος κάνει προσπάθεια να ανέβει, αλλά σκοντάφτει, πέφτει και σπάει 

τα µούτρα του. Βογκάει, βγαίνει η Ιουλιέτα, µε µπουρνούζι, ενώ εκείνος 

κρύβεται όπως-όπως, χωρίς να τη δει.] 

Ιουλιέτα 

Το µπάνιο µε χαλάρωσε, µε έπιασε µια λήθη 

Καθώς µε δέος έπλενα τα ανύπαρκτά µου στήθη! 

Πριν πάω να παραδοθώ, στο πουπουλένιο στρώµα 

Ας περπατήσω ηµίγυµνη για δυο λεπτά στο χώµα... 

[Η Ιουλιέτα πάει να πηδήξει  απ’ το µπαλκόνι της, αλλά ακούγονται τα 

βογκητά του Ρωµαίου από τους πόνους. Η Ιουλιέτα σκιάζεται] 

Ιουλιέτα 

Ποιος είναι εκεί, ποιος οµιλεί, ποιος µάτι τώρα παίρνει; 

Μη να ‘ναι κάποιος παίδαρος που τ’ άλογο τον φέρνει; 

Όποιος κι αν είσαι, έλα εδώ, µπροστά µου εµφανίσου 

Θέλω τα µούτρα σου να δω αλλιώς άντε και ... εξαφανίσου! 

Βγαίνει ο Ρωµαίος δειλά προς την Ιουλιέτα, κουτσαίνοντας 

Ρωµαίος 

Περίµενε, πριγκίπισσα, να πάρω λίγο θάρρος, 

Γκρεµοτσακίστηκα πιο πριν, που να µε πάρει ο χάρος! 

Θέλει η καρδιά µου να σου πει, το πόσο σ αγαπάει 

Μα κοίτα αίµα που κυλά, γιατί δε σταµατάει;;; 
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Ιουλιέτα 

Ρωµαίε µου, αγόρι µου, εσύ είσαι λεβεντιά µου; 

Μου φαίνεται θα λωλαθώ απ’ την πολλή χαρά µου! 

Ανέβα στο µπαλκόνι µου, πάµε στην κάµαρή µου 

Να σε ξαπλώσω ανάσκελα, να νιώσεις ... τη στοργή µου! 

Ρωµαίος 

Θα ρθώ για λίγο Τζούλιετ, γιατί είµαι πληγωµένος. 

Μη µε πονέσεις, πρόσεχε, γιατί είµαι ... και παρθένος! 

Τσιρότο και ιώδιο να βάλεις στην πληγούλα 

Γιατί απ’ το αίµα µου ρχεται, µεγάλη αναγούλα... 

Ιουλιέτα 

Ας’ τα τσιρότα παίδαρε, απόψε θα γλεντήσω 

Βαρέθηκα τη µοναξιά, πρέπει κι εγώ να ζήσω! 

Απόψε θα γυρίσουµε έργο για ενηλίκους  

Με πράγµατα που γίνονται στης ανοχής τους οίκους! 

 

Η Ιουλιέτα τραβάει µέσα το Ρωµαίο! 
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Σκηνή 4η 

Αφηγητής 

Το ζεύγος ερωτεύθηκε 

Ωσάν τα παραµύθια 

Μα οι γονείς δεν ήθελαν 

Να πούµε την αλήθεια. 

Έχθρα µεγάλη είχανε 

Μοντέγες – Καπουλέτες 

Συνέχεια τσακώνονταν 

Σαν φάλτσες οπερέτες! 

Μπαίνουν οι µητέρες Ρωµαίου και Ιουλιέτας 

Mητέρα Ρ 

Αν νοµίζεις αγαπητή µου ότι ο κανακάρης µου ο Ρωµαίος είναι για τα 

δόντια της ξε-πλυµένης, ξε-ρακιανής  και ξε-πουπουλισµένης θυγατέρας 

σου, είσαι πολύ γελασµένη! 

Μητέρα Ι 

Κράτα το χα-λβά, το χα-ϊβάνι, το χα-ζοχαρούµενο µπέµπη σου στην 

κούνια του χρυσή µου και νανούριζε τον µέχρι να πέσει σε χειµερία 

νάρκη! 

Μητέρα Ρ 

Τα λες από το φθόνο σου όλα αυτά, ψηλή, ξανθιά, πληθωρική 

ψευτοαριστοκράτισσα, µια και η χλωµή σου κόρη µεγάλωσε µε µια 

καρφίτσα!  

Μητέρα Ι  

Παραµάνα εννοείς! 
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Μητέρα Ρ 

Το ίδιο είναι! 

Μητέρα Ι 

Οι προσβολές σου δεν µε αγγίζουν, κοντή, µελαχρινή και αλαζονική 

βιγκανοµπιτσάρα, κι αν θες να ξέρεις η κόρη µου είναι η πιο πολυπόθητη 

νύφη σε  όλη τη Βερόνα! 

Μητέρα Ρ 

Καλά, χαλάρωσε λίγο! 

Μητέρα Ι 

Δίκιο έχεις. Πρέπει να χαλαρώσω λίγο! Στρεσαρίστηκα! Πρέπει να πάω 

στον φάδερ Λαυρέντιο να µε εξοµολογήσει! 

Μητέρα Ρ 

Να ΣΕΞοµολογήσει; Αχ, κι εγώ θέλω! Ο Λαυρέντιος κάνει θαύµατα! Πάµε; 

Μητέρα Ι 

Φύγαµε! 
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Σκηνή 5η 

 

Αφηγητής 

Το ζεύγος απελπίστηκε 

Και λύση πια ζητούσε 

Στο φάδερ το Λαυρέντιο 

Πήγε κι εκλιπαρούσε 

Μπαίνει ο Λαυρέντιος, διαβάζοντας το ευαγγέλιο. Βγάζει σέλφι. Μπαίνουν ο 

Ρωµαίος και η Ιουλιέτα 

Πάτερ 

Καλώς τα τεκνά µου... εεε εννοώ τα τέκνα µου! 

Ρωµαίος 

Καλησπέρα, πάτερ 

Ιουλιέτα 

Καλησπέρα, πατερούλη 

Πάτερ 

Μπουόν ποµερίτζιο ι  µιέι µπαµπίνι. Σε τι µπορώ να σας φανώ ... 

άχρηστος; 

Ρωµαίος 

Πάτερ, θέλουµε τη βοήθειά σας! 

Ιουλιέτα 

Τη βοήθειά σας! 

Ρωµαίος 

Το πράγµα έχει φτάσει σε σηµείο, που δεν πάει άλλο! 
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Ιουλιέτα 

Δεν πάει άλλο! 

Πάτερ 

Αυτή τι κάνει; Την ηχώ στο φαράγγι της Σαµαριάς; 

Ρωµαίος 

Έχετε ακούσει την ιστορία για την έχθρα µεταξύ Μοντέγων και 

Καπουλέτων, έτσι δεν είναι; 

Ιουλιέτα 

Έτσι δεν είναι; 

Πάτερ 

Ναι, ναι, την ανέβασαν χτες στόρι στο ίνστραγκραµ! 

Ρωµαίος 

Τι να σας πω! Μας έχουν ζαλίσει! 

Πάτερ 

Σας έχουν σπάσει τα πα... 

Ιουλιέτα 

Πάρα πολύ όµως, πατερούλη! 

Πάτερ 

Ε νταβέρο, ιντζιούστο! 

Ρωµαίος 

Δυο µήνες τώρα, δεν µπορούµε να βρεθούµε πουθενά, µόνοι µας! 

Ιουλιέτα 

Πουθενά µόνοι µας! 

Ρωµαίος 

Ούτε στο πάρκο, ούτε στα σπίτια µας! Μόνο στο στάβλο! 
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Ιουλιέτα 

Παρέα µε τα µουλάρια! 

Πάτερ 

Το βλέπω! 

Ρωµαίος 

Γι αυτό, σας εκλιπαρώ, πέφτω στα τέσσερα... 

Πάτερ 

Θα µε βόλευε η Τζούλιετ... 

Ιουλιέτα 

Τι πράγµα, πατερούλη; 

Πάτερ 

Εεε, τίποτα, τίποτα, τεκνόν µου... εννοώ τέκνον µου! Λοιπόν, έχω τη λύση 

για το πρόβληµά σας! 

Ιουλιέτα 

Αχ, αλήθεια, πατερούλη; 

Πάτερ 

Μα τον πάπα τον ίδιον! Κοιτάξτε εδώ! 

Βγάζει ένα µπουκαλάκι 

Ρ+Ι 

Τι είναι τούτο; 

Πάτερ 

Σφηνάκι για να γιορτάσουµε! 

Ο Ρωµαίος βγάζει φιστίκια 

Ιουλιέτα 

Αχ, ωραία! Πάει ένα σφηνάκι τώρα! 
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Πάτερ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ είναι!  

Ρωµαίος 

Τι;;;; Πρέπει τελικά να πεθάνουµε για να ζήσουµε τον έρωτά µας; 

Ιουλιέτα 

Ώστε έφτασε τελικά το τέλος µας; Δώστε µου να πιω το δηλητήριο αυτό! 

Πάτερ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ! Ψέµατα θα το κάνουµε! Για να τροµάξουν οι γονείς 

σας κι έτσι θα σας αφήσουν να παντρευτείτε! Πω, ρε φίλε! 

Ρωµαίος 

Ωωω, τέλεια ιδέα, φάδερ Λαυρέντιε! Είστε δαιµόνιος! 

Ιουλιέτα 

Είστε δαιµόνιος, πατερούλη! 

Πάτερ 

Ναι, ναι, το χω αυτό. Πάµε όµως τώρα, γιατί έχω ραντεβού µε τον πάπα 

της Ρώµης για στριπ πόκερ και θα σας εξηγήσω στο δρόµο τι πρέπει να 

κάνουµε, γιατί εσείς είστε και ντρουµπούνια και παίζει να το πιείτε στα 

αλήθεια το δηλητήριο! 

Ρωµαίος 

Ωωωω Ιουλιέτα µου, µε τη βοήθεια του φάδερ Λαυρέντιου, θα ζήσουµε για 

πάντα µαζί, ευτυχισµένοι, απ’ ό,τι φαίνεται! 

Ιουλιέτα 

Ω, ναι, ναι, Ρωµαίο µου! Για πάντα µαζί! 

Πάτερ [γελώντας] 

Καιρό είχα να ακούσω τόσο καλό ανέκδοτο! Χαχαχαχαχαχαα! 

Και φεύγουν από τη σκηνή 
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Σκηνή 6η 

Μουσική. Μπαίνουν όλοι οι ηθοποιοί στη σκηνή 

Ρωµαίος 

Το σχέδιο του Λαυρέντιου  

Μπήκε σε λειτουργία 

Κι εµείς το εφαρµόσαµε 

Σα να’ ταν τραγωδία! 

Ιουλιέτα 

Μοντέγοι – Καπουλέτηδες 

Το χάψανε το ψέµα 

Κι έτσι τη σκαπουλάραµε 

Δίχως να τρέξει αίµα! 

Μητέρα Ι 

Δεν ήθελα µε τίποτα  

Να χάσω το παιδί µου 

Προτίµησα να παντρευτεί 

Παρά τη θέλησή µου. 

Μητέρα Ρ 

Ποιος θα µου το’ λεγε ποτέ 

Πως θα’ χω συµπεθέρα 

Τούτη τη µπόµπα από δω, 

Πώς θα τα βγάλω πέρα; 
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Ροζαλίνα 

Σκασίλα µας κυρίες µου 

Ζούµε κι εµείς το δράµα 

Με άφησε ο άτιµος 

Δίχως να στείλει γράµµα 

Πάρης 

Κι εγώ που τον πολέµησα 

Για να την κατακτήσω 

Μπακούρι µε κατάντησε 

Μονάχος µου θα ζήσω... 

Υπηρέτης 

Αφήστε βρε τα δράµατα 

Και η ζωή κυλάει 

Πάµε να πιούµε ένα κρασί 

Να δούµε πού µας πάει; 

Χαρτορίχτρα 

Το µέλλον είναι άγνωστο 

Μα κρύβει γοητεία 

Γι αυτό θα δείξουµε σε σας 

Τι έχει στην πορεία. 

Λαυρέντιος 

Χρόνια περάσαν αρκετά 

Που ήταν παντρεµένοι 

Το θέµα όπως που τίθεται 

Ήταν και ευτυχισµένοι; 
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Αφηγητής 

Το έργο φίλοι µας καλοί 

Τώρα θα ξεκινήσει 

Αφού χειροκροτήσετε 

Μπας και το καστ... ξυπνήσει! 

Το κοινό χειροκροτεί [αναγκαστικά], το καστ ξυπνά, κάνει χορευτικές 

φιγουρίτσες και φεύγουν απ τη σκηνή 

 

Τέλος 1ης πράξης 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Σκηνή 1η 

Η αυλαία είναι κλειστή και το σκηνικό διαµορφώνεται. Μπαίνει ο Ρωµαίος, 

ανοίγει την αυλαία, κάθεται στην καρέκλα. Ανοίγει το ηµερολόγιό του, 

γράφει µε την πένα του. 

Ρωµαίος 

«Αγαπηµένο µου ηµερολόγιο. Είµαι τόσο στεναχωρηµένος, που δεν ξέρω 

πόσο θα βαστάξει η ραγισµένη µου καρδιά… Σήµερα έχουµε επέτειο µε 

την Ιουλιέτα µου και νιώθω τόσο ευάλωτος όσο ποτέ… Κλείνουµε τρε 

χρόνια γάµου κι αντί να τρέχουµε µάνο νέλα µάνο στην πιάτσα ντε 

πόπολο, εκείνη τρέχει για το πρωτάθληµα του … Champion League. Πού 

θα πάει αυτή η κατάσταση; Τι να κάνω για να την κερδίσω πάλι;  

Βγάζει κρυφά ένα φλασκί και πίνει 

Ρωµαίος 

Την αγαπώ µολτίσιµο µα δεν µπορώ να ζήσω άλλο έτσι. Μη να 

φαρµακωθώ [πίνει]; Μη να αυτοµαστιγωθώ [µαστιγώνεται]; Μη να 
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µαχαιρωθώ [µαχαιρώνεται]; Μη να πυρποληθώ [δεν ανάβει ο αναπτήρας]; 

Τι να κάνω; Τι; 

Μπαίνει η µητέρα του Ρωµαίου 

Μητέρα Ρ 

Μπάνιο, χρυσό µου, αυτό να κάνεις! Πιο πολλές αλογόµυγες έχεις εσύ στο 

κεφάλι σου παρά ο σταβλάρχης µας! 

Ρωµαίος 

Έχουµε σταβλάρχη; 

 Μητέρα Ρ 

Εσύ όχι, εγώ ναι! 

Ρωµαίος 

Ω, µητέρα, εδώ είστε κι εσείς; 

Μητέρα Ρ 

Τι παρατηρητικότητα είναι αυτή, βρε άτιµε; Πού είναι η προκοµµένη σου; 

Ρωµαίος 

Στο γήπεδο. Έχει προπόνηση πάλι… 

Μητέρα Ρ 

Εσύ τώρα γυναίκα παντρεύτηκες, τροµάρα σου ή τον Φραντσέσκο Τότι της 

Ρόµα; 

Ρωµαίος 

Ο,τι και να πείτε, έχετε δίκιο, µητέρα. 

Μητέρα Ρ 

Χρόνια τώρα, πουλάκι µου, αλλά δεν είναι αυτό το θέµα µας. Τι σκέφτεσαι 

να κάνεις; 
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Ρωµαίος 

Λέω να χωρίσω, µητέρα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Είµαι 

παραµεληµένος, ευάλωτος, πεταµένος σε µιαν άκρη, σαν παντοφλίτσα 

χνουδωτή. 

Μητέρα Ρ 

Με κούρασες. Δεν πρόκειται να χωρίσεις. Ξέχνα το! 

Ρωµαίος 

Μα εσείς, µητέρα, ευθύς, εξαρχής, δε θέλατε να παντρευτώ µε την 

Ιουλιέτα.   

Μητέρα Ρ 

Ναι, αλλά στο ενδιάµεσο πέθανε ο πατέρας σου, αν θυµάσαι. 

Ρωµαίος 

Δεν πέθανε, µητέρα, αν θυµάστε! Εξαφανίστηκε. Δεν σας άντεξε και πήρε 

τα όρη και τα βουνά. 

Μητέρα Ρ 

Σου χω πει να µη στέκεσαι σε λεπτοµέρειες. Και πολύ πιθανόν να έχει 

πεθάνει, αφού έφυγε από κοντά µου… Τέλος πάντων. Διαζύγιο δε θα 

πάρεις, ούτε θα φύγουµε από δω. Τα οικονοµικά µας είναι πενιχρά και αν 

χωρίσεις, δεν έχουµε πού να πάµε. Ο πατέρας σου µας άφησε ένα σωρό 

χρέη. 

Ρωµαίος 

Θα δουλέψω, µητέρα. Θα πουλάω τα ποιήµατά µου, θα ασχοληθώ µε το 

θέατρο, θα παίζω commedia dell arte και δε θα πεινάσουµε. 

Μητέρα Ρ 

Δε θα πεινάσουµε, αλλά θα πεθάνουµε απ την πείνα! Ακουσέ µε. Έχω ένα 

σχέδιο να κερδίσεις και πάλι την ξυλόκοτα. 

Ρωµαίος 

Ποια ξυλόκοτα, µητέρα; 
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Μητέρα Ρ 

Την Ιουλιέτα, ντε. 

Ρωµαίος 

Το λέτε αλήθεια, µητέρα; Τι πρέπει να κάνω; 

Μητέρα Ρ 

Να µε ακούσεις κατά γράµµα και θα δεις να πέφτει στα πόδια σου η 

σπαστική κολίτιδα. 

Ρωµαίος 

Ποια σπαστική κολίτιδα, µητέρα; 

Μητέρα Ρ 

Αχ, θα τον καρπαζώσω. Προχώρα µέσα να σε κάνω ένα µπάνιο πρώτα και 

θα στα εξηγήσω όλα! 

Ρωµαίος 

Θα µου βάλετε και τα παπάκια στην µπανιέρα, µητέρα; 

Μητέρα Ρ 

Να σου βάλω καλύτερα τα πιράνχας, γιατί µε γκάστρωσες; Προχώρα, γιατί 

θέλω να πάω και στον κηπουρό να δω τους … καρπούς του! 

Ρωµαίος 

Εχουµε κηπουρό, µητέρα; 

Μητέρα Ρ 

Εσύ όχι, εγώ ναι!  

Ρωµαίος και µητέρα, φεύγουν…  
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Σκηνή 2η 

Μπαίνει ο Λαυρέντιος τρέχοντας, αναµαλλιασµένος µε κοµποσκίνια, 

ευαγγέλια κι αρχίζει να λέει έναν εξορκισµό στα λατινικά 

Λαυρέντιος 

Vade, Satana, inventor et magister omnis fallaciae, hostis humanae 

salutis.  

Ακούγεται από µέσα η φωνή της µητέρας της Ιουλιέτας 

Μητέρα Ι 

Λαυρεντιούκο, πού είσαι; Μέχρι πόσο να µετρήσω για το κρυφτούλι µας;;;; 

Λαυρέντιος  

Εεεε, µέχρι το µίλε σέτε τσέντο οτάβα νόβε (1789). Ξεκινήστε, αργά – 

αργά! Ούνο... ντούε... τρε...  ετσέτερα, ετσέτερα! 

Μητέρα Ι 

Εντάξει, µετράω. Κρύψου εσύ, µικρό µου προσούτο! 

Λαυρέντιος 

Αγιούτο, µίο ντίο! Τι θα κάνω; Και δεν είµαι προσούτο! Πάτερ είµαι! Μ 

έχουν ξεζουµίσει αυτές οι ζωντοχήρες εδώ µέσα! 

Μπαίνει η Ιουλιέτα. Μαλλί κοντό, µπάλα στο χέρι, κολάν, µπλούζα, αθλητικά 

παπούτσια. Είναι θυµωµένη. 

Ιουλιέτα 

Φανκούλο λα µία πουτάνα. Λα βίτα ε ιντζιούστα! 

Λαυρέντιος 

Τέκνον µου, τι έπαθες; Ποιος δαίµονας µπήκε µέσα σου και σε µετέτρεψε 

σε ... Πινόκιο; 

Ιουλιέτα 

Ωπ, πατερούλη, δε σας είδα. Συγνώµη για τα βρισίδια µου! 
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Λαυρέντιος 

Κάνε δουλειά σου, τέκνον µου. Μα τι έγινε; Τσακώθηκες µε το Ρωµαίο; 

Ιουλιέτα 

Ποιον; Όχι, καλέ! Δεν έπαιξα καλά και ο προπονητής µε έβαλε στον 

πάγκο… φανκούλο τούα µάµα! 

Λαυρέντιος 

Η δικιά µου; 

Ιουλιέτα 

Όχι, πατερούλη. Του προπονητή! 

Λαυρέντιος 

Α, τότε εντάξει! Μπουόνα νότε! 

Ο Λαυρέντιος πάει να φύγει στις µύτες 

Ιουλιέτα 

Πού πάτε, πατερούλη; Θέλω να εξοµολογηθώ! Έχω µέρες! 

Λαυρέντιος 

Μόλις χρονίσεις, έλα στην εκκλησία!  

Ακούγεται από µέσα η φωνή της µητέρας της Ιουλιέτας 

Μητέρα Ι 

Λαυρεντιούκο; Έχω φτάσει στο νοβετσέντο! Κρύφτηκες; 

Λαυρέντιος 

Βι-άζοµαι, τέκνον µου, βι-άζοµαι!!! Πάω να πιω λίγο αγιασµό να συνέρθω 

και θα τα πούµε µόλτο πρέστο! 

Ιουλιέτα 

Κι εγώ πότε θα εξοµολογηθώ; 
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Λαυρέντιος 

Έχει ον λάιν παπάδες στο ίντερνετ! Έφυγα! 

Ιουλιέτα 

Μα... 

Και ο Λαυρέντιος φεύγει λέγοντας εξορκισµούς 

Λαυρέντιος 

Vade, Satana, inventor et magister omnis fallaciae, hostis humanae  

 

 

Σκηνή 3η 

Η Ιουλιέτα κάθεται κουρασµένη και στεναχωρηµένη. Μπαίνει η µητέρα της 

Ιουλιέτας 

Μητέρα Ι 

Μίλε σέτε τσέντο οτάβα νόβε! Τελείωσα! 

Ιουλιέτα 

Μητέρα, τι µετράτε; 

Μητέρα Ι 

Ε; Τίποτα... Να... ο φάδερ Λαυρέντιος, µε έβαλε να µετρήσω µέχρι το 

1789, για να ... συγχωρεθούν οι ... αµαρτίες µου... Είναι νέα µέθοδος της 

Καθολικής Εκκλησίας! 

Ιουλιέτα 

Α, δεν το’ ξερα... 

Μητέρα Ι 

Γιατί, ποιος το’ ξερε; Πού πήγε ο φάδερ Λαυρέντιος; Δεν τελειώσαµε την 

εξοµολόγησή µου! 
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Ιουλιέτα 

Βι-αζόταν, µητέρα κι έπρεπε να φύγει. Κι εγώ ήθελα να µε εξοµολογήσει... 

Μητέρα Ι 

Εσύ έχεις το Ρωµαίο σου! 

Ιουλιέτα 

Μα δεν είναι πάτερ! 

Μητέρα Ι 

Γιατί, είναι ο Λαυρέντιος; Τέλος πάντων... Πώς πήγε η προπόνηση; 

Ιουλιέτα 

Πφφφ... Μέρντα! 

Μητέρα Ι 

Πόσες φορές σου χω πει να µην εκφράζεσαι έτσι; Είµαστε κυρίες µιας 

καθώς πρέπει τάξεως! Αν κι εσύ, κόρη µου, από τότε που παντρεύτηκες, το 

χεις γυρίσει σε τεστοστερόνη! 

Ιουλιέτα 

Ασε µας, βρε µαµά! Ισα  ίσα, που είµαι ο εαυτός µου απ το γάµο µου και 

µετά! Και δε θα µε αλλάξει κανείς! Αρκετά καταπιέστηκα µε σας τόσα 

χρόνια, να το παίζω λολίτα µε πιάνο και γαλλικά! 

Μητέρα Ι 

Και ο Ρωµαίος σου δεν έχει πρόβληµα έτσι όπως είσαι; 

Ιουλιέτα 

Γιατί; Πώς είµαι δηλαδή; 

Μητέρα Ι 

Σαν αγοροκόριτσο! Έκοψες τα µαλλιά σου, πέταξες τα φορέµατά σου, 

γράφτηκες στο ποδόσφαιρο. Σε λίγο θα αποκτήσεις και προστάτη! 
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Ιουλιέτα 

Ο Ρωµαίος δεν έχει πρόβληµα! Δε µου έχει πει κάτι! 

Μητέρα Ι 

Εγώ πάντως, τον βλέπω πολύ πεσµένο τον τελευταίο καιρό! 

Ιουλιέτα 

Ίσως επειδή θα πέσει κατηγορία η οµάδα µου! 

Μητέρα Ι 

Νοµίζω ότι έχετε και επέτειο σήµερα! Έχεις κανονίσει τίποτα για τους δυο 

σας; 

Ιουλιέτα 

Ναι, αµέ! Μας έκλεισα εισιτήρια! 

Μητέρα Ι 

Για την όπερα; 

Ιουλιέτα 

Για το γήπεδο! Παίζει Μίλαν – Γιουβέντους απόψε στις 9,00! Σιγά µη δώσω 

φράγκα για να ακούω κάτι τρελές να ουρλιάζουν πάνω σε µια σκάλα!  

Μητέρα Ι 

Αχ, παιδί µου, τι έχεις πάθει; 

Ιουλιέτα 

Τίποτα, µητέρα. Είµαι µια χαρά και αυτή τη στιγµή πεθαίνω της πείνας! 

Έχουµε κάνα αγριογούρουνο να φάµε; 

Μητέρα Ι 

Τίποτα δεν έχουµε! Κανείς δεν κάνει καµία δουλειά εδώ µέσα. Κι η άλλη η 

µπιτσάρα, η συµπεθέρα, δε σηκώνει το κουλό της, ούτε το βρακί της να 

µαζέψει! Θα πάρω υπηρέτη, δεν πάει άλλο! 
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Ιουλιέτα 

Πάρε ό,τι θες. Πετάγοµαι στην ταβέρνα να φάω καµιά µπριζόλα κι 

έρχοµαι! 

Μητέρα Ι 

Κι εγώ πάω να βρω τον φάδερ Λαυρέντιο, να ... ολοκληρώσουµε την 

εξοµολόγησή µου... 

Ιουλιέτα 

Τα λέµε µετά! 

Κλείνουν την αυλαία και φεύγουν από τη σκηνή... 

 

Τέλος 2ης πράξης 

 

Πράξη 3η 

Σκηνή 1η 

Στην ταβέρνα ... Μπαίνει ο Πάρης κι από πίσω ακολουθεί ο υπηρέτης του, 

που κοιτάζει γύρω – γύρω ξινισµένος 

Υπηρέτης 

Μη µου πείτε, αφέντη, ότι θα καθίσουµε εδώ για το µεσηµεριανό µας! Δε 

θα τ’ αντέξω τόσο ντεκαντάνς! 

Πάρης 

Ναι, εδώ θα καθίσουµε και βγάλε το σκασµό, δούλε! Έχω νεύρα και δε 

θέλω πολλά – πολλά! 

Υπηρέτης 

Πάντως δε σας φαίνεται! Το κρύβετε πολύ καλά και µπράβο σας! 
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Πάρης 

Ναι, το χω αυτό! Πάντα έκρυβα τα αληθινά µου συναισθήµατα. Κάτσε 

κάτω και µη βγάλεις άχνα, γιατί θα στην κόψω τη γλώσσα!  

Υπηρέτης 

Καλά, βρε γενίτσαρε, θα καθίσω! Πού είναι ο κατάλογος; 

Πάρης 

Ποιος κατάλογος; 

Υπηρέτης 

Ο τηλεφωνικός! Ο κατάλογος µε το µενού. Να δω τι θα παραγγείλω! Είµαι 

σε δίαιτα! 

Πάρης 

Δεν ξέρω και δε µε νοιάζει! Εγώ θα πιω κρασί µόνο, να πνίξω τον πόνο 

µου! 

Υπηρέτης 

Δεν πέφτετε στον Τίβερη, να πνιγείτε µια και καλή, να ησυχάσω κι εγώ; 

Πάρης 

Τι είπες, ευνούχε; 

Υπηρέτης 

Τίποτα, τίποτα. Λέω, να πιείτε όλον τον Τίβερη, να πνίξετε τον πόνο σας! 

Πάρης 

`Αι γεια σου! 

Υπηρέτης 

`Αι γεια σας και σας! Μα πού είναι οι σερβιτόροι εδώ µέσα; 

Ο Πάρης χτυπάει παλαµάκια 

Υπηρέτης 

Καλέ, γιατί χειροκροτάτε; Ήρθε ο Αντόνιο Μπαντέρας; 
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Μπαίνει ο σερβιτόρος, ο Αντόνιο 

Πάρης 

Όχι. Ο Αντόνιο Μπανιέρας! 

Αντόνιο 

Μπουόνα σέρα, σινιόρι! Είµαι ο Αντόνιο Μπανιέρας, ο σερβιτόρος σας για 

σήµερα! Τι θα πάρετε; 

Υπηρέτης 

Τι µας δίνετε; 

Πάρης 

Κρασί για µένα και ψωµί! 

Αντόνιο 

Περφεταµέντε! Κι εσείς; 

Υπηρέτης 

Εγώ... εγώ.. αν σου πω τι θέλω να πάρω, θα κοκκινήσεις σαν το πουµαρό! 

Από ορεκτικά τι έχετε; 

Αντόνιο 

Νιέντε, στα κάρβουνα! 

Υπηρέτης 

Από κυρίως; 

Αντόνιο 

Νιέντε, αλλά κρεµ! 

Υπηρέτης 

Μάλιστα. Κι από επιδόρπια; 

Αντόνιο 

Νιέντε, µε σιρόπι καραµέλα! 
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Υπηρέτης 

Α ωραία. Φέρτε µου κι από τα τρία! 

Αντόνιο 

Μανννννιφικαµέντε! Και τι θέλετε να πιείτε; 

Υπηρέτης 

Αχ, αν σου πω τι θέλω να πιω, θα κοκκινίσεις σαν το παντζάρι! Από κρασιά 

τι έχετε; 

Πάρης 

Τελείωνε, δούλε! Έχουµε δουλειά!  

Υπηρέτης 

Μα να τελειώσω θέλω αφέντη και δε µ αφήνετε, µε τις αγριοφωνάρες σας!  

Αντόνιο 

Σας τα φέρνω γρήγορα, γιατί θα σχολάσω σε λίγο κι έχω ένα ραντεβού για 

δουλειά! 

Υπηρέτης 

Καλέ τι δουλειά; Θα γίνεις εξώφυλλο στο Βόγκ-α; 

Αντόνιο 

Δεν µπορώ να σας πω! Είναι µυστικό! Απλά πρέπει να φύγω από δω. Οι 

συνθήκες είναι άθλιες! Και δε µε πληρώνουν. Έχω  ένα  ραντεβού  να 

πάω για υπηρέτης σε ένα σπίτι, που µένουν κάτι τρελές ζωντοχήρες 

µε τα παιδιά τους. 

Πάρης 
 

Είναι που δε µπορείς να µας  πεις!  Άσε  τα  λόγια  πληβείε  και  τράβα  

φέρε  µας το κρασί. Έχει στεγνώσει το στόµα µου! 

Υπηρέτης 
 

Το δικό µου να δεις … 
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Αντόνιο 
 

Τόρνο ιµεντιαταµέντε! 
 

Υπηρέτης 

Εδώ θα είµαστε, Αντόνιο Ντουζιέρας... 

Αντόνιο 

Μπανιέρας! 

Υ π η ρ έ τ η ς  

Καλά, δεν σε είπαµε και γούρνα! 

 
Ο Αντόνιο φεύγει γρήγορα. Ο υπηρέτης τον κοιτάζει, ο Πάρης αγριεύει 

 
Πάρης 

 
Συγκεντρώσου, δούλε! 

 
Υπηρέτης  

Αυτό κάνω!  

Πάρης 

ΕΔΩ εννοώ! Έχουµε να καταστρώσουµε ένα σχέδιο! 
 

Υπηρέτης 
 

Πάλι; Κάθε χρόνο, όλο σχέδιο καταστρώνουµε, για να κερδίσετε την 

Ιουλιέτα. Δε βαρεθήκατε, αφέντη Πάρη;  

Πάρης 

 
ΟΧΙ! Θα προσπαθώ µέχρι να πεθάνω! 

 
Υπηρέτης 

 
Δεν το συντοµεύουµε, σιγά – σιγά; 

 
Πάρης 

 
Για µένα η Ιουλιέτα είναι το άπιαστο όνειρο, το gps για τον οδοιπόρο, 

το hot spot για τα δεδοµένα, το e-food για τον πεινασµένο, το... 
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Υπηρέτης 
 

Το τερµατίσατε. Και τι θα κάνετε φέτος, αφέντη Πάρη; 
 

Ο Πάρης βγάζει έναν τεράστιο πάπυρο και τον ξετυλίγει. 
 

Υπηρέτης 
 

ΟΛΟ αυτό είναι το σχέδιο; 
 

Πάρης 
 

Όχι, αυτά είναι τα ψώνια της µάνας µου. Να, εδώ στο τέλος το’ χω 

γράψει… Α νάτο! Το βρήκα! 

Υπηρέτης 

Τι γράφει;  

Πάρης 

Να κατακτήσω την Ιουλιέτα! 
 

Υπηρέτης 
 

Έχουµε δουλειά… πάω λίγο τουαλέτα να φρεσκαριστώ κι έρχοµαι! 
 

Ο υπηρέτης φεύγει. Ο Πάρης, διαβάζει τον πάπυρο ενώ καπνίζει το 

ηλεκτρονικό του τσιγάρο. Βγαίνει καπνός. Μπαίνει η Ροζαλίνα να 

καθαρίσει το δίπλα τραπέζι µε πετσέτα,, ξεσκονόπανο κλπ. Βλέπει τον 

καπνό µέσα απ το χαρτί. Πανικοβάλλεται. Τρέχει να σβήσει τη φωτιά. .  

Ροζαλίνα 

Βοήθεια, φωτιά, φωτιά! Άνθρωπος, καίγεται! Βοήθεια! 

Πάρης 

Μα, µισό λεπτό, εγώ δεν... 

Ροζαλίνα 

Μη µιλάτε! Θα σας σώσω εγώ! Δε θα µου καείτε κι εσείς σα τη Νότρ Νταµ! 

Μείνετε ακίνητος! 

Η Ροζαλίνα τα κάνει µαντάρα και καταστρέφει τον πάπυρο του Πάρη 
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Ροζαλίνα 

Ουφ! Σας έσωσα! Όποτε θέλετε, µου είστε ευγνώµων! 

Πάρης 

Τι λες, κοπέλα µου! Μου κατέστρεψες τον πολύτιµο πάπυρό µου, όπου 

εκεί µέσα είχα σηµειώσει µε κάθε λεπτοµέρεια, τι να κάνω για να πάρω 

πίσω την παλιά µου αγαπηµένη, την Ιουλιέτα... 

Ροζαλίνα [θυµώνει] 

Την ποια;;; 

Πάρης 

Την Ιουλιέτα Καπουλέτου, την πρώην αρραβωνιαστικιά µου, που µου την 

έφαγε αυτός ο µπακλαβάς, ο ... 

Ροζαλίνα 

... ο Ρωµαίος... 

Πάρης 

Ναι... Πού το ξέρεις; 

Ροζαλίνα 

Ξέρεις ποια είµαι εγώ; 

Πάρης 

Η Κατερίνα Γιαννά, η κόρη της Αρχανιώτη, η κοπέλα του Σωτήρη, η 

µαθήτρια της Κί... 

Ροζαλίνα 

Η Ροζαλίνα, άνθρωπέ µου! 

Πάρης 

Α, δε το’ ξερα... 

Ροζαλίνα 

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ρωµαίου... 
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Πάρης 

Ούτε αυτό το’ ξερα... 

Ροζαλίνα 

Που µε παράτησε για να παντρευτεί αυτή την ξαρακιανή, τη δικιά σου... 

Πάρης 

Ε αυτό, το’ ξερα... Κρίµα κι είσαι τόσο όµορφη κοπέλα... 

Ροζαλίνα 

Μωρέ κι εσύ κούκλος είσαι, αλλά δεν είναι αυτό το θέµα µας! Θέλω να 

εκδικηθώ το Ρωµαίο που µε παράτησε! 

Πάρης 

Εχω ένα σχέδιο! 

Ροζαλίνα 

Αλήθεια; Τι; 

Πάρης 

Να εκδικηθούµε το Ρωµαίο που σε παράτησε! 

Ροζαλίνα 

Ασύλληπτο! 

Μπαίνει η ... ταβερνιάρισσα, έξαλλη κρατώντας πετσέτες στα χέρια της. Πάει 

στο κοινό και ρωτάει 

Ταβερνιάρισσα 

Είναι κανενός από σας, ο υπηρέτης που είναι µέσα στο µπάνιο µου δέκα 

ώρες;;; 

Πάρης 

Εεεεε... µάλλον ο δικός µου, κυρά! Συµβαίνει κάτι; 
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Ταβερνιάρισσα 

ΑΝ συµβαίνει κάτι; Κι εσύ µωρή αλλοπαρµένη Ροζαλάιν, πού στα τσακίδια 

είσαι τόση ώρα; Άρπαξε το µαριδάκι στο τηγάνι και µαύρισε σα βδέλλα!  

Ροζαλίνα 

Μανούλα µου, το παλικάρι από δω είναι αυτός που... 

Ταβερνιάρισσα 

Που θα µου πληρώσει το µποτέ του υπηρέτη στο µπάνιο! 

Πάρης 

Ποιο µποτέ; 

Ταβερνιάρισσα 

Το µποτέ των µποτών! Ήρθε µέσα ο υπηρέτης σου και µου ζήτησε ζεστό 

νερό, αχνιστές πετσέτες, αποτριχωτική, µάσκα αργίλου και φέτες 

αγγουριού! 

Πάρης 

Α, ναι, ναι, ο υπηρέτης µου είναι λίγο ιδιότροπος, αλλά µου είναι πιστός 

χρόνια τώρα! 

Ταβερνιάρισσα 

Ε, πάρ’ του κι ένα λουράκι να τον βγάζεις στο πάρκο! Μαντόνα µία! 

Ροζαλίνα 

Μανουλίτσα µου, µην εξάπτεσαι! Το παλικάρι από δω είναι αυτός που … 

Ταβερνιάρισσα 

Που θα µου πληρώσει όλες τις ζηµιές στο µπάνιο και θα πάει να τον πάρει 

να τσακιστούνε από δω µέσα! Κι εσύ, µωρή αλαφροϊσκιωτη, από τότε που 

σε παράτησε ο άλλος ο καταϊφης, ο Ρωµαίος σου, έχεις σαλέψει τελείως. 

Πήγαινε µέσα να κόψεις κάνα κρεµµύδι. Περιµένει ο κόσµος! Δεν µπορώ 

όλα µόνη µου. Μου χει πέσει η µέση! Πόρκα µιζέρια! 
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Πάρης 

Αγαπητή και µελιστάλαχτη, κυρά ταβερνιάρισσα. Το ονοµατάκι σας; 

Ταβερνιάρισσα 

Πορνηλία! 

Πάρης 

Πορνηλία; 

Ταβερνιάρισσα 

Ναι, ο νονός µου αντί για το Κ έλεγε το Π.  

Πάρης 

Αρα, σας λένε Κορνηλία! 

Ταβερνιάρισσα 

Ήσουν απουσιολόγος στην τάξη σου; Ναι, παρακάτω. Τι θες; Κι εσύ µωρή 

αλόγα κόρη, µην στέκεσαι σαν τη κολόνα της ΔΕΗΣ. Τράβα δώσε τους 

λογαριασµούς να κλείσουµε καµιά ώρα ! 

Ροζαλίνα 

Πάω, πάω, αλλά πρώτα να σου πω ότι ο νεαρός από δω είναι ο Πάρης! 

Ταβερνιάρισσα 

Της ωραίας Ελένης; 

Πάρης 

Της ωραίας Ιουλιέτας… 

Ταβερνιάρισσα 

Μα αυτή είναι παντρεµένη µε τον πρώην τον δικό σου! 

Πάρης 

Ναι, κι εγώ ο  πρώην της Ιουλιέτας είµαι… 
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Ροζαλίνα 

Κι έχει ένα τροµερό σχέδιο να κερδίσουµε και πάλι τους δεσµούς µας! 

Πάρης 

Ναι, ναι, έχω! 

Ταβερνιάρισσα 

Κάνα σχέδιο να κόβονται µόνες τους οι πατάτες, έχεις; 

Πάρης 

Ε όχι ακόµη, αλλά… 

Ταβερνιάρισσα 

Αλάτια και πιπέρια τότε! Πήγαινε µέσα στην κουζίνα εσύ µωρή, να πλύνεις 

κάνα πιάτο να κλείσουµε καµιά ώρα κι εσύ πλήρωσέ µε και πήγαινε πάρε 

τη Μέριλιν τη Μονρό από µέσα, προτού φωνάξω την πολιτσία! 

Βγαίνει ο σερβιτόρος έξαλλος 

Σερβιτόρος 

Εγώ παραιτούµαι! Φινίτο λα µούζικα, πασάτο λα φιέστα! 

Ταβερνιάρισσα 

Με δικά σου λόγια! Γιατί, τι έγινε Αντόνιο Μπανιέρας; 

Ο Πάρης κάνει νόηµα στη Ροζαλίνα να πάνε πιο κει να πουν κάτι µυστικά 

Σερβιτόρος 

Δε φτάνει που είµαι ο χαµάλης εδώ µέσα… 

Ταβερνιάρισσα 

Σι… 

Σερβιτόρος 

Δε φτάνει που µου χρωστάτε ένα σωρό µεροκάµατα… 
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Ταβερνιάρισσα 

Σι… 

Υπηρέτης 

Δε φτάνει που δεν µου χρεώνετε τις υπερωρίες… 

Ταβερνιάρισσα 

Σι… 

Σερβιτόρος 

Εχω κι αυτόν τον τρελό µέσα στο µπάνιο που θέλει να του τρίψω την πλάτη 

και τις πατούσες! Ε µπάστα πια! 

Ταβερνιάρισσα 

Ααααα! Καταστρέφοµαι! Τι είναι τούτα τα καµώµατα τώρα δα;;; Περίµενε 

λίγο, Μπανιεράκι µου να το λύσουµε το θέµα! 

Βγαίνει ο υπηρέτης ωραίος, άνετος και ανανεωµένος 

Υπηρέτης 

Αντόνιο Ντουζιέρας, πού είσαι; Δεν µπορείς να φανταστείς τι απαλό 

δερµατάκι έχω τώρα δα!  

Σερβιτόρος 

Ω µαντόνα µία, αιγιούτα µι! Με νε βάντο σούµπιτο! 

Ο σερβιτόρος τα παρατάει και φεύγει. Τον ακολουθεί ο υπηρέτης από πίσω, 

φωνάζοντας 

Υπηρέτης 

Ούνο µινούτο, µπέλο ραγκάτσο! Έρχοµαι κι εγώ! 

Η ταβερνιάρισσα είναι θυµωµένη και στεναχωρηµένη. Μουρµουράει. Την 

πλησιάζουν η Ροζαλίνα και ο Πάρης 

Ροζαλίνα 

Μάµα, µη στεναχωριέσαι. Σου χουµε ούνα προποζιτζιόνε! 
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Ταβερνιάρισσα 

Τι; Να πέσω από το Κολοσσαίο στα λιοντάρια; 

Πάρης 

Να δουλέψω εγώ εδώ και δε θα µε πληρώνετε! 

Ταβερνιάρισσα 

Γιατί, τον άλλον τον πλήρωνα; 

Πάρης 

Και θα σας δώσω πολλά λεφτά. Είµαι πλούσιος!  

Ταβερνιάρισσα 

Και προφανώς και στούµπιτο! Γιατί θα µου δώσεις λεφτά; 

Ροζαλίνα 

Γιατί µανούλα, θα δουλεύουµε εδώ και οι δύο και θα κερδίσουµε και πάλι 

τους δεσµούς µας µε το σχέδιο του Πάρη! 

Ταβερνιάρισσα 

Εσύ το βιολοντσέλο σου! Τέλος πάντων. Δεν έχω κι άλλη λύση! Πάµε να 

κλείσουµε το µαγαζί γιατί είµαι µόλτο στάνκα και µου τα λέτε στο δρόµο! 

Πάρης 

Σας ευχαριστώ πολύ! Είµαι πολύ χαρούµενος! 

Ροζαλίνα 

Αχ κι εγώ! Με το σχέδιο του Παρούλη, θα έχουµε και πάλι δικούς µας 

τους αγαπηµένους µας! 

Ταβερνιάρισσα 

Βρε άστε τις παρόλες και µαζέψτε κάνα τραπέζι να κλείσουµε την ταβέρνα 

και το στρώνετε µετά το σχέδιο! 

Πάρης 

Σι, σι! 
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Ροζαλίνα 

Σι, σι, µάµα! 

Ταβερνιάρισσα 

Σύκα και µούσµουλα! Τελειώνετε! 

 

Σκηνή 2η 

Λίγες ώρες µετά. Στο σπίτι Ρ+Ι. Μπαίνει ο Ρωµαίος, καθαρός, περιποιηµένος. 

Κρατά µια ανθοδέσµη. Είναι ανήσυχος και πάει πέρα δώθε 

Ρωµαίος 

Ω, Μαντόνα µία, τι πρέγκο, αιγιούτα µι! Την αγαπώ τόσο πολύ, που 

σχεδόν... τη µισώ... Οµως, κάτι πρέπει να κάνω για να την κερδίσω... 

Μπαίνει η Ιουλιέτα. Είναι και πάλι θυµωµένη. Ψάχνει το χώρο, χωρίς να 

δώσει σηµασία στο Ρωµαίο 

Ρωµαίος 

Ωωωω, Ιουλιέτα µου, ήρθες; 

Ιουλιέτα 

ΜΗ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ! 

Ρωµαίος [στο κοινό] 

Δεν αρχίσαµε καλά! ... Ψάχνεις κάτι; Μπορώ να βοηθήσω; 

Ιουλιέτα 

ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΥΝΙΕΣΑΙ! 

Ρωµαίος [βγάζει ένα σηµειωµατάριο] 

Αδιαθέτησε! Καλά... Πού σε βολεύει να καθίσω; 

Ιουλιέτα 

ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ! 
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Ο Ρωµαίος κάθεται ακίνητος. Η Ιουλιέτα ψάχνει λίγο ακόµη, γυρίζει και τον 

βλέπει. Τον πλησιάζει, τον µυρίζει και τον ρωτά αηδιασµένη 

Ιουλιέτα 

Έκανες µπάνιο; 

Ρωµαίος 

Μµµµ... 

Ιουλιέτα 

Έχεις βάλει και ταλκ; 

Ρωµαίος 

Μµµµ... 

Ιουλιέτα 

Και µπέιµπι όιλ;;; 

Ρωµαίος 

Μµµµµ... 

Ιουλιέτα 

Στο τέλος θα µας πεις ότι φοράς και πάνα! 

Ρωµαίος 

Μµµµ... Μούκου! Μούκου! 

Ιουλιέτα 

ΜΙΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ! 

Ρωµαίος 

Όχι, όχι, βέβαια! 

Ιουλιέτα 

Δεν πιστεύω αυτά τα λουλούδια να είναι για µένα!!! 
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Ρωµαίος 

Εεε;;; όχι, όχι, να εδώ πιο πάνω, σε µια κηδεία τα πάω… 

Ιουλιέτα 

Α! Είπα κι εγώ! Ζωή σε εµάς! 

Ρωµαίος 

Ναι, καλό θα ήταν …  Μα, τι ψάχνεις τόση ώρα; 

Ιουλιέτα 

Έχασα τα εισιτήρια που είχα βγάλει για το γήπεδο απόψε και δεν τα 

βρίσκω πουθενά! Φαν κούλο τούα µάµα!  

Ρωµαίος [απογοητευµένος] 

Η δικιά µου; 

Ιουλιέτα 

Όχι! Αυτού που θα τα βρει! 

Ρωµαίος 

Αααα…σι, σι… Πεκάτο… Και θα ήταν µπελίσσιµα οπορτουνιτά να 

γιορτάσουµε την επέτειο του γάµου µας... 

Ιουλιέτα 

Μα αφού εσένα δεν σου αρέσει καθόλου το κάλτσο! 

Ρωµαίος 

Τιιι;;;; Εµένα δεν µου αρέσει το ποδόσφαιρο; Εγώ λατρεύω το ποδόσφαιρο! 

Ξέρω τα πάντα για το ποδόσφαιρο!!! 

Ιουλιέτα 

Μπα;;; Για πες µου έναν παίκτη της Μίλαν... 

Ρωµαίος 

... Ο ... Κουεντίν Ταραντίνος;;; 
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Ιουλιέτα 

Μµµµ... Και πόσοι παίκτες αποτελούν µια οµάδα; 

Ρωµαίος [µετράει από µέσα του] 

Εεεε... εξαρτάται... από τον καιρό... αν έχει κολλήσει κανείς τον 

κορονοβίρους, αν δεν έχει κανονίσει κάποιος κάτι εκείνη την ηµέρα, κλπ 

συνθήκες... 

Ιουλιέτα 

Κατάλαβα... Και δε µου λες. Ξέρεις τι σηµαίνει οφσάιντ; 

Ρωµαίος 

Οφσάιντ σηµαίνει εκτός θέσης και καταλογίζεται όταν ένας επιτιθέµενος 

παίκτης δέχεται τη µπάλα από συµπαίκτη του ή συµµετέχει µε 

οποιονδήποτε τρόπο στη φάση, έχοντας ξεκινήσει από αντικανονική θέση. 

Για να βρίσκεται ένας επιτιθέµενος παίκτης σε κανονική θέση πρέπει να 

καλύπτεται από δύο ποδοσφαιριστές της αντίπαλης οµάδας 

συµπεριλαµβανόµενου και του τερµατοφύλακα! ... ουφ! 

Ιουλιέτα 

Τι είπες τώρα δα; 

Ρωµαίος 

Ούτε κι εγώ ξέρω! ...Η µανούλα µου, µου τα’ µαθε... Ιουλιέτα, πρέπει να 

µιλήσουµε! 

Ιουλιέτα 

Τώρα;;; 

Ρωµαίος 

Σήµερα κλείνουµε τρία χρόνια γάµου... 

Ιουλιέτα 

Και συγκατοίκησης µε τη µάνα σου... 

 



 
 

45 

Ρωµαίος 

Και της δικιάς σου...  

Ιουλιέτα 

Η δικιά µου είναι ΑΝΤΖΕΛΟ µπροστά στη Μαλέφισεντ! 

Ρωµαίος 

Κι ο Εωσφόρος ΑΝΤΖΕΛΟ ήταν πριν γίνει Εωσφόρος!... Δε νιώθω 

ευτυχισµένος… 

Ιουλιέτα 

Υπονοείς κάτι περ λα µία µάµα;  

Ρωµαίος 

Στις αρχές, ήταν ωραία, δε λέω… περνούσαµε τόσο όµορφα… Αλλά µετά… 

Ιουλιέτα 

Μωρέ ας µην ήταν αυτή να µας µαγειρεύει και να µας συγυρίζει και θα 

σου’ λεγα εγώ! 

Ρωµαίος 

Μετά όµως… σαν κάτι να άλλαξε…  

Ιουλιέτα 

Όχι, σαν τη δικιά σου, που όλη µέρα είναι στο στάβλο, «και καλά» είναι 

φιλόζωη ή στον κήπο «και καλά» είναι βίγκαν! Που δεν έχει αφήσει 

σταβλάρχη για σταβλάρχη και κηπουρό για κηπουρό! 

Ρωµαίος 

Άρχισες να ασχολείσαι µόνο µε τον εαυτό σου, την καριέρα σου, και 

τίποτα και κανείς δε σε ένοιαζε… ιδίως εγώ… που έκανα τα πάντα για 

σένα… παράτησα τη Ροζαλίνα, µονοµάχησα µε τον Πάρη, τσακώθηκα µε 

τους γονείς µου, έχασα όλους µου τους φίλους…. 

Ιουλιέτα 

Δε σου ζήτησα ποτέ τίποτα από όλα αυτά! 
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Ρωµαίος 

Ορίστε; 

Ιουλιέτα 

Ο,τι έκανες, το έκανες επειδή εσύ ήθελες!  

Ρωµαίος 

Ναι, αλλά ο έρωτας και η αγάπη ... 

Ιουλιέτα 

Είναι αυτά που µας οδηγούν να κάνουµε θυσίες, και όχι ο άνθρωπος! 

Κατάλαβες, Ρωµαίο;;; Κι εγώ τρία χρόνια δε µιλάω για τίποτα, γιατί το 

κάνω από αγάπη! 

Ρωµαίος 

Τι εννοείς, δε µιλάς; Τι έκανα εγώ που δεν σου άρεσε; 

Ιουλιέτα 

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΙΠΟΤΑ, ΡΩΜΑΙΕ!  

Ρωµαίος 

ΤΙ;;; ΑΧΑΡΙΣΤΗ! 

Ιουλιέτα 

ΤΙ;;; ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕ! 

Ρωµαίος 

ΞΥΛΟΚΟΤΑ! 

Ιουλιέτα 

ΤΡΑΧΑΝΑ! 

Ρµωαίος 

ΑΓΟΡΟΚΟΡΙΤΣΟ! 
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Ιουλιέτα 

ΑΓΟΡΟΚΟΡΙΤΣΟ! 

Μπαίνει η µητέρα του Ρ 

Μητέρα Ρ 

Τι συµβαίνει εδώ; Γιατί τσακώνεστε; 

Ιουλιέτα 

Γιατί έτσι γουστάρουµε! 

Ρωµαίος 

Μη µιλάς έτσι στη µητέρα µου! Θα την πληγώσεις! 

Μητέρα Ρ 

Δεν σου έµαθε κανείς τρόπους, αλανιάρα κότα; 

Μπαίνει η µητέρα της Ιουλιέτας 

Μητέρα Ι 

Εγώ! Τι συµβαίνει εδώ µέσα; Μέχρι έξω ακούγεστε! 

Μητέρα Ρ 

Τι έγινε, µπουµπού; Σου διακόψαµε τη σεξοµολόγηση; 

Μητέρα Ι  

Δουλειά σου εσύ! Τι σου’ κανε κορίτσι µου αυτός ο µαµµόθρεφτος ο 

Βρωµαίος; 

Ρωµαίος 

Δεν είµαι Βρωµέος! 

Ιουλιέτα 

Με προσβάλλει και µε µειώνει και ... 

Ρωµαίος 

Τι; Εγώ; Πότε; 
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Μητέρα Ρ 

Ε ως εδώ και µη παρέκει! 

Ιουλιέτα 

Ποιο πράγµα ακριβώς; 

Μητέρα Ι 

Συµφωνώ απόλυτα! 

Ρωµαίος 

Τι λέτε;;; 

Μητέρα Ι 

Λοιπόν, το αποφάσισα! Χωρίζουµε! 

Ιουλιέτα 

Τι κάνουµε, λέει; 

Μητέρα Ρ 

Μωρέ δε σου δίνω διαζύγιο, που να χτυπιέσαι κάτω σαν µπουκλωτό 

χταπόδι! 

Ρωµαίος + Ιουλιέτα 

Ποιο διαζύγιο;;;; 

Μητέρα Ρ + Μητέρα Ι 

ΣΚΑΣΤΕ! 

Μητέρα Ρ 

Πήγαινε στο δωµάτιό σου, Ρωµαίο! 

Μητέρα Ι 

Κι εσύ στο δικό σου, Ιουλιέτα! 

Ρωµαίος + Ιουλιέτα 

Μα... έχουµε κοινό δωµάτιο! 
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Μητέρα Ι  

Από σήµερα έχετε ξεχωριστά!  

Μητέρα Ρ 

ΜΕΣΑ! 

Ρωµαίος + Ιουλιέτα 

Μάλιστα, µητέρα... 

Η Ιουλιέτα και ο Ρωµαίος φεύγουν προς τα µέσα. Οι µητέρες κάθονται 

εξουθενωµένες... 

Μητέρα Ρ 

Δε θα τα πάµε καλά εµείς οι δύο! 

Μητέρα Ι 

Γιατί, τρία χρόνια τι κάνουµε;;; 

Μπαίνει ο Αντόνιο, µε ποδιά, ξεσκονόπανα κλπ 

Αντόνιο 

Σινιόρα, τελείωσα! 

Μητέρα Ι 

Μ’ αρέσει αυτό σε σένα! 

Μητέρα Ρ 

Ποιος είναι αυτός πάλι; Κάνας καινούριος πάτερ; 

Αντόνιο 

Μι κιάµο, Αντόνιο Μπανιέρας και είµαι ο οικονόµος του σπιτιού σας! 

Μητέρα Ρ 

Από πότε έχουµε και µπανιέρα στο σπίτι µας; 

Μητέρα Ι 

Από σήµερα! 
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Μητέρα Ρ 

Δεν ενηµερώθηκα εγώ για κάτι τέτοιο! 

Αντόνιο 

Σενιορίτες, ανακοινώνω ότι έχω φτιάξει πίτσα αλ φόρνο, κον µοτσαρέλα, 

παπαρδέλα, σαρδέλα και µορταδέλα, σερβιρισµένη σε πιατέλα! 

Μητέρα Ρ 

Με βλέπω να γίνοµαι χοντρέλα! 

Μητέρα Ι 

Δεν ακούγεται άσχηµο! 

Αντόνιο 

Εχω αλλάξει σεντόνια, πετσέτες, µαξιλαροθήκες, κουρτίνες, παπλώµατα 

και σεµεδάκια. 

Μητέρα Ρ 

Τι είσαι εσύ, καλέ; 

Μητέρα Ι 

Βλέπεις τι κελεπούρι έφερα! 

Αντόνιο 

Επίσης, το µπάνιο είναι έτοιµο, για όποια κυρία θέλει κι έχω φέρει και 

λάδια για χαλαρωτικό µασάζ! 

Οι δυο µανάδες σηκώνονται γρήγορα 

Μητέρα Ρ 

Εγώ θέλω το µπάνιο! 

Μητέρα Ι 

Κι εγώ το µασάζ! 

Αντόνιο 

Περφεταµέντε! Πάω να ετοιµαστώ και σας περιµένω! 
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Ο Αντόνιο φεύγει 

 

Μητέρα Ρ 

Καλέ, αυτός είναι θησαυρός! 

Μητέρα Ι 

Και µου κόστισε ένα θησαυρό, αλλά αξίζει!  

Ακούγεται από µέσα ο Αντόνιο 

Αντόνιο 

Σενιορίτες, ελάτε! 

Μητέρα Ρ 

Τι θα κάνουµε µε τα παιδιά; 

Μητέρα Ρ 

Ας τα βρουν µόνα τους. Εµείς δεν επεµβαίνουµε, έτσι κι αλλιώς! 

Μητέρα Ι 

Ναι, ναι, ποτέ δεν το κάναµε! Πάµε, βιγκανοµπιτσάρα µου; 

Μητέρα Ρ 

Φύγαµε, ξανθοµπόµπα µου! 

Και οι µητέρες φεύγουν απ τη σκηνή 
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Σκηνή 3η 

Κάτω απ το µπαλκόνι του Ρωµαίου και της Ιουλιέτας… Μπαίνει ο Πάρης, 

µεταµφιεσµένος σε … γυναίκα. Δεν τον πολυβολεύουν τα ρούχα και το 

µακιγιάζ. Στο χέρι του κρατά µια αντρική περούκα.  Μετά από λίγο έρχεται 

και η Ροζαλίνα, µεταµφιεσµένη σε… άντρα. Στο χέρι της κρατά µια 

γυναικεία περούκα 

Πάρης 

Ελα, βρε Ροζαλίνα. Πού είσαι τόση ώρα; Με κοιτάζει περίεργα ο κόσµος! 

Ροζαλίνα 

Σκούζα µι, Παρούλη µου, αλλά έψαχνα την περούκα. Ορίστε! Φόρεσέ τη! 

Πάρης 

Πάρε κι εσύ τη δική µου! 

Φοράνε αντίστοιχα τις περούκες 

Πάρης 

Πώς είµαι;  

Ροζαλίνα 

Σαν τη Μόνικα… Μπαλούκι! Εγώ; 

Πάρης 

Σαν το Χαλβά Μπαρδέµ! 

Ροζαλίνα 

Πρέπει να πετύχει το σχέδιό µας! 

Πάρης 

Και να µη µας πάρει χαµπάρι κανείς, γιατί αλίµονό µας! 

Ροζαλίνα 

Αν δεν αλλάξεις τη φωνή σου, θα σε καταλάβει αµέσως! 
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Πάρης 

Ναι, δίκιο έχεις!  

Ροζαλίνα 

Ωχ, ωχ, ωχ! 

Πάρης 

Τι; Μου φυγε κάνας πόντος, µωρή; 

Ροζαλίνα 

Η Ιουλιέτα βγαίνει στο µπαλκόνι της. Πάω να κρυφτώ! 

Πάρης 

Τι;;; Μη φεύγεις. Δεν κάναµε πρόβα ακόµη! 

Ροζαλίνα  

Δεν πειράζει! Αυτοσχεδίασε! Καλή επιτυχία! 

Η Ροζαλίνα φεύγει 

Πάρης 

Ω Μαντονίτσα µία, αιγιούτα µι! 

Εµφανίζεται η Ιουλιέτα θυµωµένη, βρίζοντας. Ο Πάρης βγάζει ένα µαντιλάκι 

απ το µπούστο του κι αρχίζει να κλαίει 

Πάρης [µε γυναικεία φωνή] 

Μπαστάρδο, ε µπαστάρδο! Μίο Ντίο, θέλω να πεθάνω! 

Βγάζει ένα µπουκαλάκι και πάει να το πιει. Η Ιουλιέτα τρέχει γρήγορα κοντά 

του 

Ιουλιέτα 

Μηηηη! Τι πας να κάνεις, κοπελιά; 

Πάρης 

Να φαρµακωθώ... 
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Ιουλιέτα 

Μα περκέ; 

Πάρης 

Περκέ... περκέ... ίο σόνο ιναµοράτα κον ουν µπέλο ραγκάτζο, µα εκείνος 

δε µε θέλει. Είναι κολληµένος µε την πρώην του και της µένει πιστός, 

παρόλο που εκείνη τον παράτησε και παντρεύτηκε άλλον! 

Ιουλιέτα 

Τι  µου λες βρε κοπελιά! 

Πάρης 

Σι, σι, µα εγώ τον αγαπώ τόσο πολύ. Είναι όµορφος, ευγενικός, γενναίος, 

εργατικός, µε χιούµορ και κυρίως λατρεύει το ποδόσφαιρο! 

Ιουλιέτα 

Είναι αλήθεια αυτό που λες; 

Πάρης 

Σι, ε βέρο. Και µάλιστα, αυτό ήταν ένα από τα προβλήµατά µας! Εγώ δεν 

ήθελα µε τίποτα το κάλτσο κι αυτός δεν έχανε αγώνα.. 

Ιουλιέτα 

Ωωω, ποβερίνα ραγκατσίνα...  

Πάρης 

Σι, ίο σόνο ούνα ποβερίνα ραγκατσίνα κι αυτή τη στιγµή θα πιω για να 

φαρµακωθώ, µια ρετσίνα! 

Ιουλιέτα 

Μηηηη! Δεν αξίζει να χαραµιστείς για κανέναν άντρα! Κι είσαι τόσο 

όµορφη κοπέλα! Αν και κάποια µου θυµίζεις... 
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Πάρης 

Αξίζει... Για έναν άντρα σαν τον ... Πάρη, αξίζει... 

Ιουλιέτα 

Ποιον Πάρη; 

Πάρης 

Απ΄το Ρωµαίος και Ιουλιέτα του Σέξπιρ! Τον πρώην της Ιουλιέτας! 

Ιουλιέτα 

Τι;;;; Αυτόν τον Πάρη λες;;; 

Πάρης 

Σι, αυτόν τον Πάρη λέω. Τώρα συγνώµη, αλλά πρέπει να φαρµακωθώ... 

Ιουλιέτα 

Μη... περίµενέ µε, µισό λεπτό. Θέλω να σου µιλήσω! Θέλω να µου πεις κι 

άλλα γι αυτόν τον Πάρη!. Μισό, κατεβαίνω! 

Η Ιουλιέτα φεύγει γρήγορα απ το µπαλκόνι. Ο Πάρης πίνει λίγο απ τη 

ρετσίνα που χει στο µπουκαλάκι. Κοιτάζει το κοινό και λέει µε κανονική 

φωνή 

Πάρης 

Καλά αρχίσαµε! Μόνο που έχω φαγούρα εκεί κάτω µε το καλσόν και δε µε 

βλέπω καλά! 

Ιουλιέτα 

Ραγκατσίνα;;; Πού είσαι;;; 

Πάρης [µε λεπτή φωνή] 

Ερχοµαι, Ιουλιέτα µου! 

Και φεύγει από τη σκηνή… 
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Σκηνή 4η 

Βγαίνει ο Ρωµαίος, ψάχνοντας την Ιουλιέτα και κρατώντας ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι στα χέρια του. 

Ρωµαίος 

Τζουλιέτα µου; Πού είσαι; Μήπως θες να παίξουµε ένα επιτραπέζιο να 

περάσει η ώρα, τώρα που είµαστε τιµωρία; 

Μπαίνει η Ροζαλίνα κάνοντας ότι γράφει στίχους σ ένα µπλοκάκι ενώ 

απαγγέλει µε χοντρή φωνή 

Ροζαλίνα 

Ωωωω, Ροζαλίνα, Ροζαλίνα 

Γλυκιά σαν πραλίνα 

Αέρινη σαν κουρτίνα 

Ολόλευκη σαν τα κρίνα 

Απαραίτητη σαν τον σπλήνα 

Τσουπωτή σαν χήνα 

Ναζιάρα σαν ψιψίνα 

Να σπαρταράς στα χέρια µου σαν… σαν… 

Ρωµαίος 

Αθερίνα;;; 

Ροζαλίνα 

Αθερίνα! Ε;;; Ποιος µίλησε; 

Ρωµαίος 

Εδώ πάνω, φίλε µου! Αθελά µου σε άκουσα, να απαγγέλεις στίχους! 

Ροζαλίνα 

Ω ναι, ευγενικέ µου κύριε. Πρέπει να προλάβω να γράψω τούτο το ποίηµα 

γι αυτήν την πανέµορφη κοπέλα, προτού βάλω τέλος στη ζωή µου! 
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Ρωµαίος 

Γιατί να βάλεις τέλος στη ζωή σου; 

Ροζαλίνα 

Γιατί, είµαι τρελά ερωτευµένος µαζί της, αλλά εκείνη είναι ακόµη 

κολληµένη µε τον πρώην της, τον Ρωµαίο.  

Αχ, Ροζαλίνα, Ροζαλίνα 

Κοίτα κι εµέ την αγορίνα 

Που χω για σε µεγάλη πείνα 

Θα πάω να σκοτωθώ στην … στην … 

Ρωµαίος 

Γκιλοτίνα; 

Ροζαλίνα 

Αι, γεια σου! 

Ρωµαίος 

Συγνώµη, αν γίνοµαι αδιάκριτος, αλλά για ποια Ροζαλίνα λες; 

Ροζαλίνα 

Απ το Ρωµαίος και Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Την πρώην του Ρωµαίου! 

Ρωµαίος 

Αυτή τη Ροζαλίνα λες; 

Ροζαλίνα 

Σι, σι, αυτή λέω. Ω, µα είναι µια οπτασία. Πανέµορφη, ψηλή, µε τρόπους 

λεπτούς, λατρεύει την ποίηση, την commedia dell’ arte, την όπερα, ενώ 

σιχαίνεται παντελώς το ποδόσφαιρο! 

Ρωµαίος 

Το σιχαίνεται ε; 
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Ροζαλίνα 

Ε ναι, ναι. Γι αυτό κι εγώ της γράφω στίχους, µήπως και µε ερωτευτεί, 

αλλά εκείνη εκεί. Στον Ρωµαίο της. 

Ρωµαίος 

Εκεί ε; 

Ροζαλίνα 

Ναι, ναι, κάθε µέρα γράφει ποιήµατα γι αυτόν, ζωγραφίζει το πρόσωπό του 

σε καµβά, κι ανεβάζει τραγούδια στο facebook µόνο για εκείνον!  

Ρωµαίος 

Για εκείνον ε; 

Ροζαλίνα 

Ναι, ναι. Γι αυτό κι εγώ είπα, προτού βάλω τέλος στη ζωή µου, να της 

γράψω ένα τελευταίο ποίηµα µήπως και την κάνω να µε ερωτευτεί και 

ξεχάσει εκείνον που την παράτησε και παντρεύτηκε µια άλλη… 

Ρωµαίος 

Όχι, όχι, µη βάλεις τέλος στη ζωή σου. Μισό λεπτό, περίµενε. Εχουµε 

πολλά να πούµε! 

Ο Ρωµαίος τρέχει µέσα κι η Ροζαλίνα κοιτάζει το κοινό και λέει µε την 

κανονική της φωνή 

Ροζαλίνα 

Καλά αρχίσαµε! Μόνο που µε τρώει η περούκα, γαµώτο και δε µε βλέπω 

καλά! 

Ρωµαίος [απέξω] 

Αγορίνα; Πού είσαι; 

Ροζαλίνα [ µε χοντρή φωνή] 

Ερχοµαι, Ρωµαίο µου! 

Και φεύγει απ τη σκηνή 
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Σκηνή 5η 

Μπαίνει ο Λαυρέντιος µε το παραβάν. Το στήνε στη µέση της σκηνής. Βάζει 

δυο καρέκλες. Κοιτάζει το ρολόι του. Κάθεται στη µία καρέκλα. Βάζει 

ακουστικά στο κινητό του. Ακούει ποδόσφαιρο... Μετά από λίγο µπαίνει η 

ταβερνιάρισσα, η Κορνηλία. Κάθεται 

Ταβερνιάρισσα 

Φοργκίβ µι φάδερ, φορ ι χαβ σιντ! 

Πάτερ 

Σι, σι, άι φοργκίβ γιου! 

Ταβερνιάρισσα 

Εχει περάσει κάµποσος καιρός απ την τελευταία µου εξοµολόγηση. 

Πάτερ 

Και θα περάσει κι άλλος τόσος! 

Ταβερνιάρισσα 

Έχω κάνει κάποιες αµαρτίες, που µε βαραίνουν χρόνια τώρα... 

Πάτερ 

Αµα κάνεις δίαιτα, θα φύγουν όλα, µπαµ – µπαµ. 

Ταβερνιάρισσα 

Οταν ήµουν µικρή, έκλεβα τις λιρέτες απ το παγκάρι της εκκλησίας για να 

πάρω πατατάκια... 

Πάτερ 

Το’ χω κάνει κι εγώ. Δεν είναι αµαρτία αυτό! 

Ταβερνιάρισσα 

Αργότερα, στην εφηβεία, έκλεβα τσιγάρα από την αγορά... 
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Πάτερ 

Η εφηβεία είναι δύσκολη περίοδος. Δεν είναι αµαρτία αυτό! 

Ταβερνιάρισσα 

Πιο ύστερα, που παντρεύτηκα τον πρώτο µου άντρα, τον ταβερνιάρη, τον 

σκότωσα µε τσεκούρι, γιατί δεν έκαµε καλό σεξ και µου’ σπαγε τα νεύρα! 

Πάτερ 

Το σεξ είναι το 50 % σε µια σχέση! Δεν είναι αµαρτία αυτό! 

Ταβερνιάρισσα 

Λίγα χρόνια αργότερα, δηλητηρίασα το δεύτερο σύζυγό µου, γιατί µίλαγε 

ακατάπαυστα και µου’ σπαγε τα νεύρα! 

Πάτερ 

Μεγάλο ελάττωµα η φλυαρία! Δεν είναι αµαρτία αυτό! 

Ταβερνιάρισσα 

Μήπως είµαι πολύ αµαρτωλή για τούτο τον κόσµο; Μήπως να τα 

παρατήσω όλα και να αφοσιωθώ στην εκκλησία; Τι να κάνω, φάδερ; 

Πάτερ 

Να παντρευτείς για τρίτη φορά! Ασε τις εκκλησίες για µας, τέκνον µου! 

Ταβερνιάρισσα 

Δεν είναι κακή ιδέα, Λαυρέντιε. Αυτό θα κάνω, µάλλον! Α, να ρωτήσω και 

κάτι τελευταίο µια κι είµαι εδώ; 

Πάτερ 

Ναι, σύντοµα όµως, γιατί θα πάω µε τον πάπα της Ρώµης στο µοντ παρνές, 

... για αγιασµό! 
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Ταβερνιάρισσα 

Πριν 25 χρόνια άφησα εδώ απέξω απ την εκκλησία, σ΄ ένα ψάθινο 

καλαθάκι, το γιο µου, γιατί έκλαιγε όλη µέρα και µου’ σπαγε τα νεύρα. 

Δεν είναι αµαρτία αυτό, ε; 

Πάτερ 

Τιιιι;;; Τι είπες;;; 

Ταβερνιάρισσα 

Βέβαια, είχα αφήσει ένα µεγάλο χρυσό σταυρό κι ένα γράµµα µέσα στο 

καλάθι... 

Ο Λαυρέντιος βγάζει ένα γράµµα απ την τσέπη του... 

Ταβερνιάρισσα 

... που εξηγούσα ότι ήµουν φτωχή και άπορη και δεν µπορούσα να τον 

µεγαλώσω µόνη µου γι αυτό και το αφήνω στα χέρια του Θεού... τι να 

απέγινε άραγε; Λες να έγινε ένα παλικάρι ψηλό, αδύνατο και όµορφο, 

όπως η µάνα του; Λες να έγινε πάτερ; Ποιος το ξέρει; Ελπίζω µονάχα να 

είναι καλός άνθρωπος, τίµιος κι εργατικός, όπως εγώ. Χάιντε, να φεύγω 

όµως. Πάω στην ταβέρνα µου µπας και βρω τον τρίτο µου σύζυγο! Χάρηκα 

που τα είπαµε! 

Η ταβερνιάρισσα φεύγει απ τη σκηνή. Ο Λαυρέντιος σηκώνεται απ την 

καρέκλα του. Βγάζει απ το λαιµό του ένα µεγάλο χρυσό σταυρό... 

Πάτερ 

Μαµά;;; 

Φώτα... 

 

Τέλος 3ης πράξης 

 

 

Συνεχίζεται ... 


