Μέρος 1ο
Πρωινή βάρδια
(Είναι ξημερώματα Δευτέρας). Σιγά-σιγά ανάβουν τα φώτα. Το ταξί είναι
στη μέση της σκηνής. Αριστερά υπάρχει το περίπτερο. Μουσική … Μπαίνει
ο σκουπιδιάρης του Δήμου που σκουπίζει το χώρο… υποτίθεται. `Ο,τι
σκουπίδια υπάρχουν τα βάζει κάτω από το ταξί! Μπαίνει ένας και πετάει
ένα πακέτο με περιοδικά και εφημερίδες μπροστά στο περίπτερο. Φεύγουν
και οι δύο. `Ερχεται βαριεστημένος ο περιπτεράς κι αρχίζει να τακτοποιεί τα
έντυπα στο περίπτερο μουρμουρώντας ενώ χασμουριέται. Δεν προλαβαίνει
να κρεμάσει μια εφημερίδα και έρχεται η πρώτη πελάτισσα κρατώντας ένα
σκυλάκι στην αγκαλιά της που του μιλάει μέχρι να φτάσει στο περίπτερο…
Μανδάμ
Καλημέρα χρυσό μου. Θα ήθελα ένα πακέτο χαρτομάντιλα, μεταξωτά
εννοείται, και κάνε γρήγορα γιατί έχω ραντεβού με τον κομμωτή μου.
Εχει κατέβει η ρίζα στις φτέρνες!
Περιπτεράς
Μισό λεπτό μανδάμ, ακόμα δεν έφυγε η τσίμπλα από το μάτι… Στον
ύπνο σου μ’ έβλεπες;
Μανδάμ
Ωωω, μοντιέ! Κελ μπρουτάλ περιπτεράς!
Περιπτεράς
Τώρα αυτή πρέπει να με βρίζει στα ρώσικα! Ορίστε, τα χαρτομάντιλα
μανδάμ… μες στο μετάξι!
Μανδάμ
Πόσο κάνουν χρυσό μου;
Περιπτεράς
30 λεπτά μαντεμουαζέλ
Μανδάμ
Ορίστε, κράτα…
Η πελάτισσα δίνει πεντακοσάρικο κι ο περιπτεράς τρελαίνεται
Περιπτεράς
Τι να κρατήσω κυρία μου; Χαρακτήρα; Τι είναι αυτό; Πεντακοσάρικο;;;
Πού να βρω ρέστα από πεντακοσάρικο! `Ελα Χριστέ και Παναγιά πρωί –
πρωί!
Μανδάμ
Μη συγχύζεσαι χρυσό μου. Θα σου ανέβουν τα τριγλυκερίδια! Τι να σου
κάνω κι εγώ. Εμένα ο μπούμπης μου …
Περιπτεράς
Ο ποιος;
Μανδάμ
Ο μπαμπάκας μου καλέ, μου δίνει κάθε πρωί ένα τέτοιο για να περνώ τη
μέρα μου.

Περιπτεράς
Εγώ θα πέρναγα ένα χρόνο μ’ αυτό! Κοιτάξτε κυρία μου, για να μη
συγχυστώ άλλο πρωί – πρωί και δεν έχω πάρει ακόμη το χάπι της
πιεσίως, ορίτστε τα χαρτομάντιλά σας, πάρτε και το 500άρικο πίσω!
Μανδάμ
Πουρκουά;
Περιπτεράς
Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Πουρκουάς που λέτε, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ
ΡΕΣΤΑ 499 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 70 ΛΕΠΤΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!!
Μανδάμ
Ωωω, τελικά δεν είσαι και τόσο μπρουτάλ μον πετίτ γκαρσόν.
Περιπτεράς
Ρε αυτή τελικά με βρίζει στα ιταλικά!
Μανδάμ
Μόλις κάνω ψιλά θα έρθω να σας ξεχρεώσω…
Περιπτεράς
Ναι, μην ξεχάσεις γιατί αλλιώς θα σου στείλω τον κλητήρα σπίτι!
Μανδάμ
Ααα, να ρωτήσω, πού μπορώ να βρω ένα ταξί;
Περιπτεράς
Να το αγοράσεις θες;
Μανδάμ
Τι αστειούλης που είσαι! `Όχι καλέ, θέλω να πάω στο Κολωνάκι για το
μαλλί και μετά για ψώνια. `Εχω από χτες να κάνω shopping therapy!
Περιπτεράς
Κι εγώ από σήμερα θα αρχίσω ψυχο - θέραπι! Δεν το γλιτώνω… Αν πάτε
ευθεία, στα τριακόσια μέτρα θα βρείτε ταξί! `Εχει πιάτσα!
Μανδάμ
Ωωω και θα περπατήσω τριακόσια μέτρα; Μήπως να πάρω ένα ταξί
καλύτερα… να με πάει μέχρι το ταξί;
Περιπτεράς
Θα κρεμαστώ απ’ τη γραβάτα μου… Αντίο σας κυρία μου!
Μανδάμ
Ορεβουάρ πετίτ περιπτερά! Θα τα ξαναπούμε!
Περιπτεράς
Αυτό φοβάμαι…
Η πελάτισσα φεύγει κι ο περιπτεράς βγαίνει έξω για να συνεχίσει τη
δουλειά του. Μετά από λίγο εμφανίζεται μια γιαγιάκα
Γιαγιά
Καλημέρα γιόκα μου!
Περιπτεράς
Εεεε δεν την λες και «καλημέρα» …
Γιαγιά
Γιατί να πάω παραπέρα; Εμποδάω δω χάμω;
Περιπτεράς
Ωχ, σε κουφή πέσαμε… Λ Ε Ω, καλημέρα γιαγιάκα! Τι θα θέλατε;

Γιαγιά
Μη φωνάζεις παλικάρι μου, δεν είμαι κουφή… `Ακουσέ με λεβέντη μου.
Μισό κιλό κιμά σπάλα θα’ θελα, ένα κιλό γίδα να την κάμω βραστή για
τον Χαρίλαο που τ’ αρέσει κι αν έχεις βάλε και κάνα λουκάνικο, γιατί
εμείς με τον Χαρίλαο κάθε Παρασκευή το καίμε. Τρώμε λουκάνικα και
βλέπουμε “χ-factor”!
Περιπτεράς
`Ότι βλέπετε, βλέπετε, αλλά σίγουρα δεν ακούτε!!! Εεεε γιαγιάκα, πιο
κάτω είναι το χασάπικο! Εδώ είναι ΠΕ-ΡΙ-ΠΤΕ-ΡΟ!!!
Γιαγιά
Ποιος έχει ίκτερο γιόκα μου; Δε μου φαίνεσαι κίτρινος!
Περιπτεράς
Φέρτε μου ένα μπαζουκας να αυτοκτονήσω!!! Γιαγιάκα, εδώ λέω, είναι
περίπτερο, πιο κάτω είναι το ΧΑΣΑΠΙΚΟ!!!
Γιαγιά
Βρε κακόχρονο να’χεις. Μη φωνάζεις παιδάκι μου. Με ξεκούφανες! Α πα
πα μου η δόλια. Λάθος έκαμα; Ε μα το’ χω χάσει τελείως!
Περιπτεράς
Τελείως όμως!!!
Γιαγιά
Συγχώρα με λεβέντη μου για την παρεξήγηση. Για να μη σ αφήσω έτσι
όμως, χωρίς σεφτέ, θα πάρω κάτι κι από σένα.
Περιπτεράς
Ορίστε, σ ακούω! … Σε αντίθεση…
Γιαγιά
Που έγινε επίθεση; … Λοιπόν, δώσε μου δύο σοκολάτες με αμυγδαλάκι,
δύο παγωτά πυραύλους από τα μεγάλα, ένα γαριδάκι γίγας και ένα
πακέτο τσιγάρα Καρέλια!
Περιπτεράς
Για ποιον είναι αυτά καλέ γιαγιά; Για τα παιδιά σας;
Γιαγιά
Καλέ δεν έχουμε παιδιά. Είμαστε νέοι ακόμη. Θέλουμε να χαρούμε τη
ζωή μας πρώτα! Για μένα και τον Χαρίλαο τα θέλω! Κάθε Παρασκευή το
καίμε, δεν σου’ πα;
Περιπτεράς
Γεια σου ρε γιαγιά λεβέντισσα!!!
Γιαγιά
Τιιιι; Σ’ έφτυσα; Αχ συγνώμη παλικάρι μου, αλλά κάπου έχω βάλει τη
μασέλα μου και με τα ούλα μου σκέτα μου φεύγουν τα σάλια…
Περιπτεράς
Αε με πυροβολήσει κάποιος … Λοιπόν, δύο σοκολάτες, δύο παγωτά, ένα
γαριδάκι κι ένα Καρέλια. Σύνολο … έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά…
Γιαγιά
Ααα, είκοσι λεπτά όλα αυτά; Φτηνούλης είσαι… κάτσε να βρω το
πορτοφόλι μου μια στάλα…
Η γιαγιάκα ψάχνει να βρει το πορτοφόλι της ενώ ο περιπτεράς προσπαθεί
να πει στη γιαγιά ότι είναι 11 ευρώ και 20 λεπτά κι όχι 20 λεπτά… η γιαγιά
δε βρίσκει το πορτοφόλι της κι αρχίζει να κατεβάζει όλο το εικονοστάσι…

Γιαγιά
Ωχου Βαγγελίστρα μου! Πάει το πορτοφόλι μου. `Αγιε μου Φανούρη
κάμε το θαύμα σου! Μου κλέψανε το πορτοφόλι!!! Πω – πω και τι θα πάω
τώρα στον Χαρίλαο που περιμένει τη γίδα του και το παγωτάκι του;;;
Περιπτεράς
Ηρέμησε γιαγιάκα μου. Μην κάνεις έτσι. Θα βρεθεί το πορτοφόλι σου.
Μπορεί να σου’ πεσε στο δρόμο και να βρεθεί κάποιος να…
Γιαγιά
Τι λες κι εσύ μωρέ βλογιοκομμένο μη σου κάτσω καμία στο σβέρκο!
`Εχεις δει κανέναν να βρίσκει πορτοφόλι και να το επιστρέφει στον
κάτοχό του; Πω – πω συμφορά μου. Τι θα πω στον Χαρίλαο;;;
Περιπτεράς
`Ελα γιαγιάκα, μην κάνεις έτσι. Πάρε όλα αυτά, πάρε και δέκα ευρώ να
αγοράσεις τον κιμά σου, κι αν βρεθεί το πορτοφόλι σου κάποτε, έρχεσαι
και με πληρώνεις! Μη μου στεναχωριέσαι…
Γιαγιά
Ωωω, μα είσαι ένας άγγελος!
Περιπτεράς
Ναι, και τώρα περιμένω τα φτερά με το κούριερ! `Αντε γεια σου γιαγιάκα,
γιατί δε με βλέπω να τη βγάζω καθαρή απόψε…
Γιαγιά
Σ ευχαριστώ αγόρι μου. Ο Θεός να σ’ έχει καλά και να σου δίνει
διπλάσια όλα τα κιλά που χάνεις!
Περιπτεράς
Μπαρδόν;
Γιαγιά
Εννοώ να σου δίνει διπλάσια όλα τα καλά που κάνεις! Α πα πα μου,
συγχίστηκα η δόλια... `Αντε, γεια σου γιόκα μου, γεια σου!
Περιπτεράς
Στο καλό γιαγιάκα… στο καλό…
Η γιαγιά φεύγει και ο περιπτεράς μονολογεί…
Περιπτεράς
Ας μη μου τύχει τίποτα άλλο σήμερα, γιατί με βλέπω στο Δαφνί και δεν
έχω κάνει κράτηση…
Ο περιπτεράς ανοίγει μια εφημερίδα κι αρχίζει να διαβάζει… μουσική…
μπαίνει στη σκηνή η ταξιτζού. Κρατά καφέ στα χέρια της, χασμουριέται και
περπατά αργά, σέρνοντας σχεδόν. Μπαίνει στο ταξί της… Αδειάζει το
τασάκι με τα αποτσίγαρα στο δρόμο [φυσικά]. Εμφανίζεται ο σκουπιδιάρης
και σκουπίζει τα αποτσίγαρα, βάζοντάς τα … κάτω από το ταξί!
Εμφανίζεται μια κυρία [τσιγκούνα] που ψάχνει για ταξί…
Τσιγκούνης
Ταξί! Ταξί!… Α! Γυναίκα είσαι;
Ταξιτζού
Γιατί, εσύ τι είσαι; Υβρίδιο;

Τσιγκούνης
`Όχι βέβαια, αλλά οι γυναίκες είναι σπάταλες! Τέλος πάντων. Δεν βρίσκω
Και κανέναν άλλο εδώ γύρω. Ελεύθερη;
Ταξιτζού
`Όχι, παντρεμένη με το Μήτσο το λεβέντη από τη Λεβαδειά!
Τσιγκούνης
Κουβέντα θα ανοίξουμε κυρία μου; Δεν πιστεύω να γράφει το ρολόι τόση
ώρα!!!
Ταξιτζού
Πτου σου ρε μάγκα μου... Σε τσιγκούνη έπεσα, πρώτη κούρσα. Κρίμαα…
Τσιγκούνης
Είπατε κάτι κυρία μου;
Ταξιτζού
Τίποτα, τίποτα, λέω, πέρνα μέσα να φύγουμε καμιά ώρα… Πού πάμε;
Ο τσιγκούνης μπαίνει μέσα κι η ταξιτζού γυρίζει το ταξίμετρο…
Τσιγκούνης
Σιγά κυρία μου που γυρίζεις και το ταξίμετρο. Δεν σου είπα ακόμη πού
θα πάμε.
Ταξιτζού
Γιατί `Αγιε μου Ταξιάρχη σε μένα; Ορίστε, το έκλεισα. Θα μου πεις τώρα
πού πάμε;
Τσιγκούνης
Ουφ! Ευτυχώς. Λοιπόν, Παγκράτι πάμε. Πάρε την Ακαδημίας ευθεία.
Αυτή την ώρα δεν έχει πολλή κίνηση. Μετά θα σου πω κάτι στενά για να
γλιτώσουμε κίνηση.
Ταξιτζού
`Ο,τι πει το αφεντικό! Να το βάλω τώρα μπρος το ταξίμετρο ή όχι;
Τσιγκούνης
Το θεωρείς απαραίτητο; Καλά ντε, αστειεύομαι. Να το βάλεις. Τι είναι
αυτό; Τι λέει εδώ; 1,75 ευρώ ήδη; Γιατί κυρία ταξιτζού μου; Πότε
πρόλαβε να πάει κιόλας 1,75 ευρώ;
Ταξιτζού
Ελάχιστη διαδρομή κυρία μου. Με 1,75 ευρώ ξεκινάνε όλα τα ταξί.
Τσιγκούνης
Ποια ελάχιστη διαδρομή καλέ, ακόμα δεν ξεπαρκάραμε; Τέλος πάντων.
Ξεκίνα τώρα και βλέπουμε. Θα τα αφαιρέσουμε από το συνολικό ποσό
άμα είναι. `Ακου ελάχιστη διαδρομή…
Ταξιτζού
Ας μην ανοίξω το στόμα μου Δευτεριάτικα…
Η ταξιτζού βάζει δυνατά το ραδιόφωνο κι ακούγονται διαφημίσεις.
Τσιγκούνης
Ορίστε, τ’ ακούς κυρία ταξιτζού μου; Ακρίβεια και καταναλωτισμός.
Πάρτε αυτό, πάρτε και τ’ άλλο, στο επόμενο στενό στρίβεις δεξιά, πάρτε Iphone, πάρτε καινούριο αυτοκίνητο. Δύο αυτοκίνητα έχει ο καθένας

σήμερα και από ένα i-phone, το ξέρεις; Και μετά σου λέει κρίση ο
άλλος…
Ταξιτζού
Εγώ κυρία μου ένα ταξί έχω, κι αυτό μισό - μισό με τον άντρα μου τον
Μήτσο από τη Λεβαδειά.
Τσιγκούνης
Μα γιατί λες συνέχεια «ο Μήτσος από τη Λεβαδειά»; Τι είναι; Σαν τη
γραβιέρα Νάξου; `Ασε που είναι πανάκριβη. 10,00 ευρώ το κιλό έχει! Μη
σταματήσεις στο πορτοκαλί γιατί πέφτουν βροχή οι μονάδες! Δεν πιστεύω
να’ χεις βάλει κάνα μαγνητάκι στο ταξίμετρο;
Ταξιτζού
Τι λες άνθρωπέ μου πρωί – πρωί και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι;
Είμαι φτωχιά ... συν πλην τίμια. `Ακου μαγνητάκι!!! Βρε πού έμπλεξα.
Πώς σε λένε «καλέ» μου, να ξέρει να σε αποφεύγει η ένωση ταξιτζήδων;
Τσιγκούνης
Αγησίλαο Τσιγκουνίδη!!!
Ταξιτζού
Αμ, πες το έτσι για να το καταλάβω κύριε Τσιγκουνίδη μου, πες το έτσι!
`Ονομα και πράγμα δηλαδή. `Ακουσέ με, θα κάνουμε μία στάση λίγο πιο
κάτω στο περίπτερο. Θέλω να πάρω μια εφημερίδα και τσίχλες για
δροσερή αναπνοή.
Τσιγκούνης
Τι να την κάνεις τη δροσερή αναπνοή κυρά – ταξιτζού μου; Air condition
είσαι; Και το ρολόι; Θα γράφει όση ώρα θα ψωνίζεις;
Ταξιτζού
`Ένα λεπτό θα κάνω κύριε Τσιγκουνίδη μου! Πώς κάνεις έτσι;
Τσιγκούνης
`Ένα λεπτό; Δεν είμαστε καλά μου φαίνεται. Θα τα αφαιρέσουμε από το
συνολικό ποσό.
Ταξιτζού
Καλά, καλά. Να το περίπτερο. Δόξα σοι ο Πανάγαθος. Πονοκέφαλος μ’
έπιασε με τον Σκρουτζάρα από δω! Δεν θ’ αργήσω...
Τσιγκούνης
Το καλό που σου θέλω! ... `Εχεις παρκάρει νόμιμα καλέ ή θα πληρώσω
καμία κλήση εξαιτίας σου;
Ταξιτζού [φεύγοντας, κοιτάζει το το κοινό και λέει]
Και κάπως έτσι γίνονται οι φόνοι εν βρασμώ ψυχής!
Η ταξιτζού φεύγει, πάει προς το περίπτερο, ο τσιγκούνης κοιτάζει το
ταξίμετρο και το πειράζει. Μονολογεί…
Τσιγκούνης
Πώς στο δαίμονα μηδενίζει αυτό το δαιμονισμένο; Βαγγελίστρα μου, έξι
ευρώ έχει φτάσει. Πώς καταπίνει έτσι τις μονάδες σα λυσσασμένο; `Αμα
σου λέω εγώ ότι έχει βάλει μαγνητάκι… Πού΄ ντο καλέ;;;… Α! νάτο! Τι
είναι αυτό; «Μπαμπά μην τρέχεις»; Λάθος μαγνητάκι…
Εμφανίζεται ο executive μιλώντας στο κινητό του ενώ ψάχνει για ταξί. Η
τσιγκούνα τον βλέπει και τρίβει τα χέρια της περιχαρής.

Τσιγκούνης
Χε, χε, χε! Να πώς θα μοιραστώ τα έξοδα! Εεεε, κύριος, μήπως ψάχνετε
για ταξί;
Executive
Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Δε βλέπετε που μιλάω στο τηλέφωνο;
Ο executive πλησιάζει ενώ μιλά στο κινητό του
Τσιγκούνης
Ε καλά καημένε, στο τηλέφωνο μιλάς, δεν κάνεις και καμιά εγχείρηση
ανοιχτής καρδιάς!
Executive
Βεβαίως κύριε Ηλιθίου. Μα τι λέτε τώρα. Σας διαβεβαιώνω. Με τη
διαφήμιση που σας ετοιμάζω, το προϊόν σας θα φτάσει στα ύψη των
πωλήσεων… Μείνετε ήσυχος! `Όπως και δήποτε! Θα σας ενημερώσω
σύντομα.
Τσιγκούνης
Εεε, μήπως τελειώνετε γιατί γράφει το ρολόι;
Ο executive την αγριοκοιτάζει για λίγο…
Executive
Ναι κύριε Ηλιθίου. Τώρα πάω στο γραφείο μου. Θα βγάλω την προσφορά
και θα σας τη στείλω αμέσως! Αντίο σας... Είναι ελεύθερο το ταξί;
Τσιγκούνης
Ε ναι, καλέ, τι είναι, αρραβωνιασμένο;;; Περάστε παρακαλώ, περάστε.
Πού πάτε;
executive
Στην εταιρία μου, στο Μαρούσι. Πρέπει να φτάσω γρήγορα! `Εχω μια
προσφορά για έναν πελάτη που βιάζεται να προωθήσει το προϊόν του.
Τσιγκούνης
Συγκλονιστικό! Εγώ Παγκράτι πάω. Συνεχίζετε από κει.
executive
Κανένα πρόβλημα! Συγνώμη, ο ταξιτζής πού είναι;
Τσιγκούνης
Η ταξιτζού θέλετε να πείτε. Πήγε στο περίπτερο να πάρει εφημερίδα.
`Ακου τώρα! Και το ρολόι τρέχει. Αν και μόλις τώρα μπήκα δηλαδή,
οπότε μαζί θα τα πληρώσουμε.
Executive
A!
Χτυπά το τηλέφωνό του ξανά…
Executive
Συγνώμη, χτυπάει το τηλέφωνό μου.
Τσιγκούνης
Κάντε το μάκια να περάσει!

Executive
Παρακαλώ; Μάλιστα κύριε Βλαμενίδη. Βεβαίως και ετοίμασα τη
διαφήμισή σας για την τούρτα που αδυνατίζει. Μα τι λέτε τώρα; Θα κάνει
θραύση σας λέω. Η ιδέα μου είναι μο-να-δι-κή !!! Ναι, ναι, πάρ’ τε με
όποτε θέλετε… Γεια σας!
Τσιγκούνης
Συγνώμη, διαφημιστής είστε;
Executive
Ούτε καν! Είμαι «executive manager and special adviser of commercial
sports, art and design»!
Τσιγκούνης
A! Πρέπει να φταίνε οι παρενέργειες από τα χάπια!
Executive
Πολύ πιθανόν… Εσείς με τι ασχολείστε αν επιτρέπεται;
Τσιγκούνης
Εγώ προσωπικά, με τίποτα. Οι άλλοι ασχολούνται μαζί μου!
Executive
A! Και πώς λέγεστε;
Τσιγκούνης
Αγησίλαος Τσιγκουνίδης!!!
Executive
Εσείς είστε ο γνωστός Τσιγκουνίδης με τα κότερα;
Τσιγκούνης
Βλέπετε κάποιον άλλον στο ταξί; Η ταξιτζού που στα τσακίδια είναι;
Executive
Χαίρω πολύ! Τζορτζ Σπονσοράκης! Πώς είναι άραγε να είστε τόσο
πλούσιος;
Τσιγκούνης
Ιδέα δεν έχω. Δε χαλάω ποτέ μου λεφτά!!!
`Ερχεται η ταξιτζού απορημένη που βλέπει κι άλλος πελάτης στο ταξί της…
Ταξιτζού
Τι συμβαίνει εδώ; Ποιος είναι ο κύριος στο ταξί μου;
Τσιγκούνης
Α, η κύριος είναι φίλος μου. Πάει εδώ πιο πάνω στο Μαρούσι. Θα τα
πληρώσει εκείνος όλα, είπε!
Executive
Είπα;;;
Τσιγκούνης
Καλέ ναι!
Ταξιτζού:
Και ποιος σου είπε χριστιανέ μου ότι θέλω να φτάσω μέχρι εκεί πάνω;
Τσιγκούνης
Δε φτάνει κυρία μου που παίρνεις διπλοκούρσα παράνομα, θες και τα
ρέστα από πάνω. `Αντε να μην σε καταγγείλω. Θα κατέβω εδώ να πάω με
τα πόδια. Εξάλλου ο personal trainer μου, μου έχει πει να περπατάω
για την καλή κυκλοφορία της καρδιάς.

Ταξιτζού
Για την κυκλοφορία του εγκεφάλου δεν σου έδωσε τίποτα; Κοίτα ρε κάτι
άνθρωποι που παιδεύουν τον κοσμάκη. Α, ρε μάνα, δεν μ’ έκανες
κομμώτρια!…
Executive
Ηρεμήστε κυρία μου. Ο κύριος που έφυγε είναι ο γνωστός Τσιγκουνίδης
με τα κότερα!
Ταξιτζού
Μπαααα; Και γιατί δε μπαίνει σε κάνα κότερο να πα να πνιγεί στο
Ικάριο, να γλιτώσουμε κι εμείς! Τέλος πάντων. Ας βάλω λίγη μουσική να
ηρεμήσω… Πού πάμε;
Executive
Στο Μαρούσι, πίσω από το Mall.
Ταξιτζού
Φύγαμε…
Μουσική… Μπαίνει ένας τροχονόμος με πολύ στυλ. Κοιτάζει δεξιά και
αριστερά. Σφυρίζει λίγο ρυθμίζοντας την κυκλοφορία.. Λίγο πιο κάτω
εμφανίζεται ο «στραβός». Διστακτικά πλησιάζει τον τροχονόμο και τον
ρωτάει με φόβο…
Στραβός
Συγνώμη, κύριε πόλισμαν, μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω;
Τροχονόμος
Τι είπες;
Στραβός
Είπα … «Συγνώμη, κύριε πόλισμαν, μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω»;
Τροχονόμος
Τι είπες ρε; Μίλα πιο δυνατά, δεν ακούω!
Στραβός
Ναι, μάλιστα.. Συγνώμη, κύριε πόλισμαν, μια ερώτηση μπορώ να σας
κάνω;
Τροχονόμος
Θα μιλήσεις πιο δυνατά ρε ή θα σε μπαγλαρώσω;
Στραβός
Βεβαίως! ΣΥΓΝΩΜΗ ΚΥΡΙΕ ΠΟΛΙΣΜΑΝ. ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΣΑΣ ΚΑΝΩ;
Τροχονόμος
Τι φωνάζεις ρε, κουφός είμαι; Θες να σου κόψω καμιά κλήση;
Στραβός
`Όχι, όχι κύριε πόλισμαν, προς Θεού! Μία τόση δα ερωτησούλα θα
ήθελα μονάχα να σας κάνω.
Τροχονόμος
Για ρίξ’ τη. Γρήγορα όμως, γιατί έχω δουλειά. Πρέπει να πατάξω την
εγκληματικότητα.
Στραβός
Ναι, ναι, αμέσως! Θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως γνωρίζετε αν σήμερα
έχουν απεργία τα μου, μου, μου;

Τροχονόμος
Τα ποια;;;
Στραβός
Τα μου μου μου. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λεωφορεία, τρόλει, τραμ,
μετρό …
Τροχονόμος
Και τι είμαι εγώ ρεεεε; Το apergia.gr;;;
Στραβός
Καλά, καλά μη θυμώνετε. Να πάρω λέτε καλύτερα ένα ταξί για σιγουριά;
Τροχονόμος
Ρε δεν πα να πάρεις και το «Μπόινγκ 747»! Πολύ αυθάδης είσαι, το
ξέρεις; Για κάτσε να σου κόψω μια κλήση για παρεμπόδιση εργασίας του
οργάνου!
Στραβός
Ποιου οργάνου;
Τροχονόμος
Του μπαγλαμά! Αααα! Δεν τη γλιτώνεις την κλησάρα!
Στραβός
Μα κύριε πόλισμαν εγώ δεν ….
Τροχονόμος
ΣΚΑΣΜΟΣ! Πώς ονομάζεσαι;
Στραβός
Πολύκαρπος Στραβάδης του Αδάμ και της Εύας!
Τροχονόμος
Το «Πολύκαρπος» με γιώτα γράφεται;
Στραβός
Όχι κύριε πόλισμαν με ύψιλον.
Τροχονόμος
Φέρνεις αντίρρηση ρε στο όργανο;
Στραβός
Ποιο όργανο;
Τροχονόμος
Το μπουζούκι! Αααααα δεν θα τα πάμε καλώς, δεν θα τα πάμε καλώς!!!
Στραβός
Όχι, όχι προς Θεού κύριε πόλισμαν.
Τροχονόμος
Τσίμπα την κλησάρα σου τώρα και μ’ αυτή θα εμφανιστείς στο
αστυνομικό τμήμα μαζί με την ταυτότητά σου, μέσα σε 15 ημέρες. Και
φτηνά τη γλίτωσες!
Στραβός
Σας ευχαριστώ κύριε πόλισμαν και σας ζητώ ταπεινά συγνώμη.
Τροχονόμος
Και πολύ καλά κάνεις! `Ετσι πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στο
όργανο!
Στραβός
Ποιο όργανο;

Τροχονόμος
Φιρί – φιρί το πας, να ακούσεις κάτι άλλο μου φαίνεται!!! `Αιντε,
εξαφανίσου τώρα από μπροστά μου!
Στραβός
Μάλιστα… μάλιστα …
Τροχονόμος
Μαλλιά!

