Σκηνή 1η
Στο γραφείο της διάσημης ψυχο[άνευ]λόγου κυρίας Ζωζώκας Ξερολάκη.
Ακούει μουσική στ’ ακουστικά και σερφάρει στο ίντερνετ [μουσική]… χτυπάει
η πόρτα… δεν ακούει… χτυπάει δεύτερη φορά… καμία απόκριση… στην τρίτη
φορά ανοίγει και μπαίνει η Αγιο-Βασιλίνα
Αγιοβασιλίνα
Καλημέρα… κυρία Ξερολάκη… είμαι η …
Ξερολάκη [τραγουδάει]
Το πουλάκι τσίου, η κοτούλα κο, η γαλοπούλα γλου … Ααα συγνώμη, δε σας
είδα… `Ημουν απορροφημένη … με τη δουλειά μου… Δουλειά … πολλή
δουλειά!!!
Αγιοβασιλίνα
Εμ δεν το βλέπω;
Ξερολάκη
Ξέρετε, κάνω μια διατριβή πάνω στα ζωάκια και τη σημασία τους στον
πλανήτη μας! Ιδίως τα πουλάκια, τα οποία σήμερα, αποτελούν είδος προς
εξαφάνιση…
Αγιοβασιλίνα
Ε, αφού τα πατάει το τρακτέρ…
Ξερολάκη
Τι είπατε;
Αγιοβασιλίνα
Τίποτα, τίποτα. Μήπως μπορώ να καθίσω; Ξέρετε, πονάνε τα πόδια μου και η
μέση μου. `Εχουν και σήμερα απεργία όλα τα μέσα μεταφοράς κι έτσι
αναγκάστηκα να έρθω από την Καισαρεία με τα πόδια…
Ξερολάκη
Παρακαλώ καθίστε. Από την Καισαρεία; Συ σαι αρχό… συ σαι αρχόντισσα
κυρία δηλαδή;
Αγιοβασιλίνα
Ακριβώς κυρία Ξερολάκη. Και ήρθα σε σας γιατί έχω πρόβλημα με τον `Αγιο
Βασίλη…
Ξερολάκη
Ααα! Με τον `Αγιο Βασίλη! Είμαστε φίλοι στο fakebook! Μάλιστα μόλις πριν
λίγο του έκανα “like” σε κάτι φωτογραφίες που κυλιόταν στο χιόνι…

Αγιοβασιλίνα
Βρε τον άνθρωπο, ξεμωράθηκε εντελώς! Τέλος πάντων. Κυρία Ξερολάκη μου
πρέπει να σας μιλήσω επειγόντως γιατί το πρόβλημά μου είναι σοβαρό και δεν
έχω πολύ χρόνο!
Ξερολάκη
Βεβαίως! Γι αυτό είμαι εγώ εδώ! Για να βοηθήσω το συνάνθρωπό μου σε κάθε
του πρόβλημα! … Πενήντα ευρώ!
Αγιοβασιλίνα
Τι πενήντα ευρώ;
Ξερολάκη
Πενήντα ευρώ η κάθε συνεδρία. Δίδονται προκαταβολικά έτσι ώστε να
ξεκινήσει χωρίς προβλήματα και εμπόδια η πλήρης ίασις του ασθενούς!
Αγιοβασιλίνα [βγάζει χαρτονομίσματα & κάτι ψηλά]
Ορίστε…
Ξερολάκη [ανοίγει ένα σεντουκάκι και τα ρίχνει μέσα]
Σας ευχαριστώ. Τώρα είμεθα έτοιμοι να ξεκινήσουμε…
Αγιοβασιλίνα
Δε θα μου δώσετε απόδειξη;
Ξερολάκη
1ον. Η απόδειξη είμαι εγώ! 2ον. Αποδείξεις από ψυχολόγους δεν περνάνε στην
εφορία γιατί όλος ο κόσμος πηγαίνει πλέον σε τέτοιες συνεδρίες κι έτσι δεν
υπάρχει φοροαπαλλαγή…
Αγιοβασιλίνα
Μάλιστα. Ας είναι. Λοιπόν κυρία Ξερολάκη μου. Το πρόβλημά μου είναι πολύ
μεγάλο!
Ξερολάκη
Πενήντα ευρώ!
Αγιοβασιλίνα
Τι πενήντα ευρώ; Τώρα δα δε σας έδωσα;
Ξερολάκη
Πενήντα ευρώ επιπλέον, εάν το πρόβλημα του ασθενούς είναι πολύ μεγάλο.
Ορίστε και ο τιμοκατάλογος [βγάζει ένα τιμοκατάλογο]
Αγιοβασιλίνα [τον κοιτάζει]

Μμμ… μεγάλο πρόβλημα 50,00 ευρώ, μεσαίο πρόβλημα 30,00 ευρώ,
ψιλοπρόβλημα 10,00 ευρώ, μια σίζαρς 8,50 ευρώ… όχι αυτό είναι άλλο…
Μάλιστα. Καλά, ας είναι… Ορίστε και τα πενήντα ευρώ…
Εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα. Ανοίγει και μπαίνει μέσα … ένας άκυρος
βοσκός
Βοσκός
Πού είστε προβατάκια μου; Γιατί μου κρύβεστε; Μη να χετε πάει στου λύκου
το σπίτι για καφέ; Βρε, μήπως μου κρύβεστε για να παίξουμε; Καλέ
φανερωθείτε γιατί με περιμένει η κυρά στο σπίτι να φάμε τραχανά.
Προβατάκια μου πού είστε; … Γειαααα!
Ο άκυρος βοσκός φεύγει απ τη σκηνή σα να μη συμβαίνει τίποτα… Οι δύο
γυναίκες απορούν και μετά συνεχίζουν …
Ξερολάκη [τα μαζεύει κι αυτά]
Ωραιότατα! Τώρα είμεθα έτοιμοι να λύσουμε το πρόβλημά σας. Μήπως θα
θέλατε κάτι να πιείτε ή να φάτε;
Αγιοβασιλίνα
`Εχετε άλλο τιμοκατάλογο γι αυτά;
Ξερολάκη
Βεβαίως. Να σας τον δώ…
Αγιοβασιλίνα
Αφήστε, δε χρειάζεται. Εξάλλου δεν έχω και πολύ χρόνο. Λοιπόν κυρία
Ξερολάκη μου, στο θέμα μας. Ο Αγιος Βασίλης όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο
μοιράζει τα δώρα σε όλα τα παιδάκια του κόσμου…
Ξερολάκη [περνάει ένα κουνούπι εκείνη την ώρα]
Αυτό το ξέρουν μέχρι και τα κουνούπια! Παρακάτω…
Αγιοβασιλίνα
Φέτος όμως κάτι έχει πάθει και αρνείται πεισματικά να μοιράσει έστω και ένα
δώρο. Εκτός αυτού, εδώ κι ένα χρόνο είναι κλεισμένος για ώρες στο δωμάτιό
του, μπροστά σ ένα κομπιούτερ και δεν κάνει τίποτε άλλο απ το να ασχολείται
μ αυτό… Νομίζω πως ήρθε πια το … «Αγιοβασίλεμα»… Αφήστε τα νεύρα που
έχει... Τον έχει φοβηθεί το μάτι μου…

Ξερολάκη
Καταρχήν ηρεμήστε και μην πανικοβάλλεστε. Όταν θα τον φοβηθεί … και το
άλλο σας μάτι, τότε να ανησυχήσετε. Προς το παρόν τα πράγματα χρήζουν
περαιτέρω εξήγησης… [πατάει ένα κουμπί]… Μαιρούλα! `Ελα μέσα παιδί μου
σε χρειάζομαι λίγο…
Χτυπάει η πόρτα και μπαίνει η Μαιρούλα. Φοράει κάτι πανύψηλες γόβες που
τη δυσκολεύουν να περπατήσει…Η Αγιοβασιλίνα τη βλέπει και σχολιάζει
Αγιοβασιλίνα
`Αχου το καλέ. Δεν είναι συναρμολογημένο καλά ε;
Μαίρη
Με φωνάξατε κυρία Ξερολάκη;
Ξερολάκη
Ναι Μαιρούλα παιδί μου. Κράτησε σε παρακαλώ τις σημειώσεις
Η Μαιρούλα … ψάχνει από δω και από κει περπατώντας με πολλή δυσκολία
Ξερολάκη
Τι ψάχνεις πουλάκι μου;
Μαιρούλα
Τις σημειώσεις κυρία Ξερολάκη. Πού είναι να τις κρατήσω;
Αγιοβασιλίνα
Και μετά λέω ότι εγώ έχω πρόβλημα! Σταμάτα να περπατάς βρε κορίτσι μου
πέρα δώθε μ αυτές τις γόβες κομοδίνα! Θα σπάσεις!
Μαιρούλα
Α δε με πειράζει. Είναι πολύ άνετες ξέρετε! Εξάλλου φέτος είναι στη μόδα οι
δωδεκάποντες γόβες!
Αγιοβασιλίνα
Ναι, ταιριάζουν με τους πόντους του I.Q σου!
Η Ξερολάκη όλη αυτή την ώρα είναι και πάλι στο κομπιούτερ της και τώρα …
γελάει…
Αγιοβασιλίνα
Γελάτε με τον πόνο μου κυρία Ξερολάκη;

Ξερολάκη
`Όχι καλέ, ούτε καν, απλά είδα κάτι σούπερ φωτογραφίες που ανέβασε ο
`Αγιος Βασίλης με τον τάρανδό του
Μαιρούλα [τρέχοντας…]
Αχ, για να δω κι εγώ!!! … Καλέ τι «ίχουτο» πού είναι το ταρανδάκι! Και ο
`Αγιος Βασίλης γλύκα σκέτη!
Ξερολάκη και Μαιρούλα σχολιάζουν τις φωτογραφίες του Α.Β. χωρίς να
δίνουν καμία σημασία στην Αγιοβασιλίνα η οποία έχει φουντώσει για τα καλά.
Χτυπάει το τηλέφωνό της… Το σηκώνει νευριασμένη!
Αγιοβασιλίνα
ΝΑΙ! Αααα, έλα «`Αι – Παράταμε»… Τι κάνεις; …Τα στραβά μάτια; … Γιατί,
πότε ήταν ίσια; …`Όχι, είμαι σ’ ένα ραντεβού…Το ξέρω ότι βιάζεσαι, μα έχε
λίγη υπομονή ακόμη να δούμε τι θα κάνω με τον `Αγιο Βασίλη… Καλά, καλά,
μη φωνάζεις… Μέχρι το βράδυ θα σου απαντήσω… `Αι παράτα με κι εσύ!!!
Η Αγιοβασιλίνα κλείνει το τηλέφωνο θυμωμένη. Η Ξερολάκη και η Μαιρούλα
την κοιτάζουν με απορία
Ξερολάκη
Τι πάθατε κυρία Αγιοβασιλίνα μου;
Μαίρη
`Εχω την εντύπωση ότι είναι ελαφρώς θυμωμένη κυρία Ξερολάκη
Αγιοβασιλίνα
Α καλά, εσύ είσαι μεγάλη ψυχολόγος!
Μαίρη
Αλήθεια; Αχ ξέρετε σκέφτομαι να γραφτώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο!
Αγιοβασιλίνα
Περίμενε να κλείσει πρώτα και μετά γράφεσαι! Ααα, δεν αισθάνομαι καλά.
Με πιέζει ο χρόνος, μ έχει φάει το άγχος, έχει στεγνώσει το στόμα μου… τι θα
κάνω;
Ξερολάκη
Ηρεμήστε κυρία Αγιοβασιλίνα μου και όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Θέλετε
ένα ποτήρι νερό;

Αγιοβασιλίνα
Λέτε; Μακάρι! Θέλω, ναι, παγωμένο, αν είναι εύκολο…
Μαίρη
Μάλιστα. Θα σας φέρω αμέσως
Η Μαίρη σκύβει στο αυτί της Ξερολάκη

Μαίρη
Κυρία Ξερολάκη είναι λίγο περίεργη αυτή η Αγιοβασιλίνα. Ποιος βάζει
ποτήρια στο ψυγείο για να είναι παγωμένα;;
Ξερολάκη
Εεε; Α, καλά, πρέπει να κλείσω και μαζί σου ένα ραντεβού. `Εχεις θέμα…
Πήγαινε παιδί μου. Πρέπει να μιλήσω με την πελάτισσά μου
Η Μαίρη φεύγει τρεκλίζοντας πάνω στις γόβες της και η Αγιοβασιλίνα δεν
κρατιέται και σχολιάζει πάλι
Αγιοβασιλίνα
Δε μου βάζεις και λίγο φραπέ μέσα στο ποτήρι καλύτερα;
Μαίρη
Γιατί καλέ;
Αγιοβασιλίνα
Γιατί κουνιέσαι σα σέικερ!!!
Μαιρούλα [φεύγει γελώντας]
Α καλό!!!
Αγιοβασιλίνα
Της άρεσε!
Ξερολάκη
Πάντως κυρία Αγιοβασιλίνα πρέπει να ομολογήσω πως παρόλα τα
προβλήματά σας, διατηρείτε το καυστικό σας χιούμορ… Μα πείτε μου όμως,
πώς μπορώ να βοηθήσω;
Αγιοβασιλίνα
Θέλετε να τα πάρουμε ένα – ένα;

Ξερολάκη
Να τα πάρουμε δύο – δύο καλύτερα γιατί τελειώνει η ώρα σας και έχω κι άλλα
ραντεβού μετά;
Αγιοβασιλίνα
Ας είναι… Λοιπόν που λέτε κυρία Ξερολάκη, όλα άρχισαν όταν …
Φώτα … Μουσική… flash back…

