Σκηνή 1η

Στο γραφείο της Δημάρχου κυρίας Μαυρίδη… Μιλάει στο τηλέφωνο
Δήμαρχος
`Ετσι που λέτε αγαπητέ μου. Μαύρα χάλια εδώ στη Σκοτεινούπολη! … Σας
μαύρισα την ψυχή; `Εχετε δίκιο, αλλά τι να κάνω κι εγώ;

Μπαίνει η γραμματέας του μ ένα τεράστιο ντοσιέ στο χέρι…
Δήμαρχος
Σας αφήσω τώρα γιατί έχω δουλειά. Αντίο σας!
Γραμματέας
Καλημέρα κυρία Μαυρίδη
Δήμαρχος
Καλημέρα δεσποινίς Γκριζάκη. Τι έχουμε σήμερα;
Γραμματέας
Αχ αφήστε! `Ένα σωρό κόσμος περιμένει απέξω.
Δήμαρχος
Δηλαδή;
Γραμματέας
Δηλαδή:

Ο

αντιπρόσωπος

παιδιών,

αντιπρόσωπος πυροσβεστών και

ο

αντιπρόσωπος

ζωγράφων,

ο

ένας αντιπρόσωπος καλλυντικών… όχι,

αυτός είναι για μένα!!!
Δήμαρχος
Και τι θέλουν όλοι αυτοί;
Γραμματέας
Να δουν μια άσπρη μέρα!
Δήμαρχος
Ωχ! Μήπως να πάρω μια άδεια να φύγω για λίγο;
Γραμματέας
Δεν θα πάτε πουθενά. Η «Σκοτεινούπολη» σας χρειάζεται!!! Λοιπόν, ποιο να
φέρω πρώτο;

Δήμαρχος
Τη μαμά μου! … `Όχι ε; Καλά, φέρτε μου ένα ποτήρι γάλα και τον
αντιπρόσωπο των παιδιών.
Γραμματέας
Εντάξει, αλλά πρέπει να σας πω πως είναι σοκολατούχο.
Δήμαρχος
Ποιο; Το παιδί;
Γραμματέας
Ποιο παιδί καλέ; Το γάλα είναι σοκολατούχο!!!
Δήμαρχος
Αχ, πάει, λάλησα κι εγώ…
Γραμματέας
Α πα, πα, πα, πα… τη χάνουμε Δημαρχίνα μας…
Δήμαρχος
Τι θα κάνω;

Η γραμματέας φεύγει απ τη σκηνή κι η δήμαρχος σκύβει πάνω απ το γραφείο
της απελπισμένη. Μουσική. Μπαίνουν τα λουλουδάκια μπροστά στη σκηνή.
Χορογραφία…
Λουλούδι 1
Αχ πώς τα κάνανε έτσι οι άνθρωποι; Σνιφ!
Λουλούδι 2
`Αστα. Κατάμαυρη έγινε η πόλη μας.
Λουλούδι 1
Μα είναι δυνατόν να μένεις σ ένα μέρος που λέγεται «Σκοτεινούπολη»;
Λουλούδι 2
Ντροπή και αίσχος! Ούτε τον εαυτό μου δεν μπορώ να μυρίσω πια.
Λουλούδι 1
Κι η Δημαρχίνα μας φαίνεται πολύ στεναχωρημένη… Σνιφ!
Λουλούδι 2
Ναι.

`Εχει

βαλαντώσει

Βαλαντοπούλα!!! Κοίτα!

πια.

Σε

λίγο

θα

τη

φωνάζουμε

κυρία

…

Τα λουλουδάκια γυρίζουν και βλέπουν το δήμαρχο που φυσάει και ξεφυσάει…
Λουλούδι 1
Δίκιο έχεις. `Όμως χρειάζεται να κάνουμε κάτι!
Λουλούδι 2
Τι; Τα προβλήματα είναι πολλά!
Λουλούδι 1
Πρέπει να οργανωθούμε!
Λουλούδι 2
Πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε!
Λουλούδι 1
Καλά, μπορούμε και όρθιοι να σκεφτούμε!
Λουλούδι 2
Προς το παρόν πρέπει να πιούμε κάτι δυναμωτικό!!!

Μουσική… Μπαίνει ένα κοριτσάκι με ποτιστήρι και ποτίζει τα λουλουδάκια.
Μετά τη χορογραφία φεύγει…
Λουλουδάκια [μαζί]
Ααααχ! Καλύτερα!!!
Λουλούδι 1
`Ωρα για δράση!
Λουλούδι 2
`Ωρα για λύσεις!
Λουλούδι 1
`Ωρα για αλλαγές!
Λουλούδι 2
… Τι ώρα είναι;
Λουλούδι 1
`Ωρα για να φύγουμε απ τη σκηνή!!!

Μουσική… Τα λουλουδάκια φεύγουν απ τη σκηνή…

Σκηνή 2η

Μπαίνει η γραμματέας μ ένα ποτήρι σοκολατένιο γάλα κι από πίσω ακολουθεί
η αντιπρόσωπος των παιδιών φορώντας μάσκα οξυγόνου. Η Δημαρχίνα είναι
ακόμη σκυμμένη πάνω στο γραφείο της και δεν το έχει δει.
Γραμματέας
Περάστε από δω… Θα πάρετε κάτι;
Παιδάκι 1
Ναι! Το γάλα!

Το παιδάκι πίνει μονορούφι όλο το σοκολατούχο
Γραμματέας
Μα αυτό ήταν για τη δήμαρχο.
Παιδάκι 1
Καλά το είπατε: «ΗΤΑΝ»! Τώρα φέρτε της ένα ηρεμιστικό γιατί θα της
χρειαστεί!

Εκείνη την ώρα η δήμαρχος σηκώνει το κεφάλι, βλέπει το παιδάκι με τη μάσκα
και τρομάζει!
Δήμαρχος
Μαμάάά μου!!!
Παιδάκι 1 [απευθυνόμενος στη γραμματέα]
Τι σας έλεγα;
Γραμματέας
Τς, τς, τς, εσείς τα παιδιά έχετε δίκιο τελικά…

Η γραμματέας φεύγει απ τη σκηνή σκεπτική
Δήμαρχος
Τι είστε εσείς; Εξωγήινος; `Εχουν έρθει διαστημόπλοια;
Παιδάκι 1
Ηρεμήστε κυρία Δήμαρχε! `Ανθρωπος είμαι!

Το παιδάκι βγάζει τη μάσκα του
Δήμαρχος
Ε τότε γιατί φοράτε μάσκα; `Ηρθαν κιόλας οι απόκριες;
Παιδάκι 1
Κυρία Δήμαρχε! Τα πράγματα είναι σοβαρά!
Δήμαρχος
Πόσο;
Παιδάκι 1
`Εχουν μαζευτεί ένα σωρό προβλήματα!
Δήμαρχος
Πόσα;
Παιδάκι 1
Πρέπει να βρούμε άμεσα λύσεις!
Δήμαρχος
Σε πόση ώρα;
Παιδάκι 1
Θα σας τα πω με τη σειρά : 1) Το καυσαέριο μας έχει πνίξει. 2) Τα σκουπίδια
στους δρόμους έχουν γίνει βουνά. 3) Τα σπίτια μας είναι κατάμαυρα σα
τεράστια κάρβουνα
Δήμαρχος
Αααα, αυτά είναι τα προβλήματά σας; Είσαι μικρή ακόμη. Εμείς οι … μεγάλοι
τα έχουμε συνηθίσει…
Παιδάκι 1 [σηκώνεται όρθιο αποφασιστικά]
Τι λέτε καλέ! Το καυσαέριο πρέπει να φύγει απ την πόλη μας! Τα σκουπίδια
πρέπει να εξαφανιστούν απ τους δρόμους! Τα σπίτια πρέπει να γίνουν άσπρα
και πάλι! Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει θέληση!!!
Δήμαρχος
Αυτή πάει για δήμαρχος!!! Ααααχ, έχεις δίκιο!!! `Όμως δεν υπάρχουν χρήματα
ξέρεις…
Παιδάκι 1
Δε χρειάζονται χρήματα!

Δήμαρχος
Μπαααα; Γίνονται πράγματα χωρίς χρήματα; Πώς;;;
Παιδάκι 1
Θα σας πω, αλλά πρώτα θα έρθετε κάπου μαζί μου
Δήμαρχος
Πού; Στο τρελοκομείο;;;
Παιδάκι 1
Περίπου… Θα δείτε… Κρατείστε κι αυτή τη μάσκα. Θα σας χρειαστεί…
Δήμαρχος
Εντάξει… Μόνο αν γίνεται να βγούμε απ την πίσω πόρτα να μη με δει κανείς …

Μουσική…
Η Δήμαρχος και το παιδάκι φεύγουν απ τη σκηνή… Μπαίνει η γραμματέας μ
ένα ποτήρι νερό και το ηρεμιστικό χάπι. Δεν βλέπει κανέναν και απορεί…
Γραμματέας
Καλέ πού πήγαν κι οι δύο; Φαντάσματα έγιναν; Καλά, δε θα σκάσω κιόλας. Με
περιμένει κι ο αντιπρόσωπος των καλλυντικών για κάτι καλοκαιρινά μανό…
εεεε εννοώ για να μου πει τα προβλήματά του!!!

Μουσική… Η σκηνή αδειάζει…

