Δεύτερη Πράξη
Σκηνή 3η
Παρόν… σαλόνι … μουσική… η σκηνή άδεια … Μπαίνει η Ζωή… κοιτάζει
με απορία το χώρο… αφήνει στην άκρη τα πράγματά της… χτυπά το κινητό
της… βλέπει την κλήση… το σηκώνει…
Ζωή
Σ ακούω!... Κοίτα, αν δεν έχεις κάτι καινούριο να μου πεις, μην κάνεις
τον κόπο να με παίρνεις… Σου είπα και πριν! Υπάρχει μια περίπτωση να
βρω τα λεφτά! … Να μην σε απασχολεί το «πώς»…
Μπαίνει η Βάσια… Αντικρίζει η μία την άλλη…
Ζωή
Σε κλείνω. Θα τα πούμε τη Δευτέρα… Βάσια;
Βάσια
Ζωή; Τι γυρεύεις εσύ εδώ;
Ζωή
Το ίδιο θα σε ρώταγα κι εγώ…
Βάσια
Δε μ’ αρέσει αυτό … Πρέπει να έχει γάτα εδώ μέσα… Πώς είσαι;
Ζωή
Περιττή ερώτηση… Εσύ;
Βάσια
Δε φαίνομαι;
Ζωή
Φαίνεσαι, ναι… Το δόντι σου;
Βάσια
Θέλει λεφτά για να φτιαχτεί… Το πόδι σου;
Ζωή
Κάνω φυσικοθεραπείες αλλά θα τις σταματήσω γιατί δεν έχω να τις
πληρώσω…

Μπαίνει η Πηνελόπη… Τις βλέπει… ξαφνιάζεται κι εκείνη με τη σειρά
της…
Πηνελόπη
Κάτι μου βρωμάει εδώ! Μάλλον δεν άλλαξες άρωμα Βάσια!
Βάσια
Πάντα κυνική… Τι γυρεύεις εδώ Πηνελόπη;
Πηνελόπη
Προφανώς ό,τι κι εσείς!
Ζωή
Τι κάνεις;
Πηνελόπη
Τα στραβά μάτια!
Βάσια
Πάντως τη μύτη σου την ίσιωσες!
Πηνελόπη
Ναι, όντως, αλλά βλέπω να ξαναστραβώνει, γιατί με κυνηγά ο πλαστικός!
Δεν έχει πάρει μία!
Μπαίνει η Θεοδώρα…
Θεοδώρα
Κι εσείς εδώ; `Επρεπε να το περιμένω… Κάποια στιγμή ο Θεός θα μας
τιμωρούσε…
Ζωή
Τώρα ολοκληρώθηκε το καρέ!
Πηνελόπη
Γεια σου Θεοδώρα!
Βάσια
Ο μόνιμος εραστής της Θεοδώρας… ο Θεός της!

Θεοδώρα
Αν και καλλίφωνη … το στόμα σου βουτηγμένο στην κακία!
Πηνελόπη
Ωωω… ακούς καλά βλέπω!
Θεοδώρα [δείχνει το ακουστικό στο αυτί της]
Με βοήθησε η τεχνολογία… κι εγώ της το ανταποδίδω … με 24
απλήρωτες δόσεις…
Βάσια
Πραγματικά, δε μ’ αρέσει όλο αυτό! `Εχω ένα κακό προαίσθημα… άσε
που έχει κολόγατο εδώ μέσα… Νομίζω πως θα φύγω…
Μπαίνει η Ιωάννα μ’ ένα μαχαίρι γεμάτο αίματα και την ποδιά της
λερωμένη …
Ιωάννα
Δεν έχεις να πας πουθενά! Ούτε εσύ, ούτε οι άλλες! Εδώ όποιος έρχεται,
σπάνια φεύγει…
Τα τέσσερα κορίτσια τρομάζουν… Μπαίνει και ο συμβολαιογράφος…
Βλέπει το σκηνικό… Είναι ανάκατος στα ρούχα, έχει κραγιόν στα μάγουλα
Σωτήρης
Πάλι τρομάζετε τον κόσμο κυρία Κατσουφιτσάκη; Τι σκοτώσατε πάλι;
Ιωάννα
Την ώρα μου! Μια αλανιάρα κότα πίσω στην αυλή για να την κάνω
σούπα όπως διέταξε η κυρία! Αλλά απ’ ό,τι βλέπω κυκλοφορούν κι άλλες
αλανιάρες μέσα στο σπίτι! Σκουπίστε το κραγιόν από πάνω σας κύριε
Φάκαρη!
Ο Σωτήρης βγάζει το μαντιλάκι του και σκουπίζει ντροπαλά το κραγιόν από
το πρόσωπό του και τα κορίτσια γελάνε με συμπάθεια απέναντί του…

Σωτήρης
Εγώ δεν… απλά … να … κόπηκα λίγο στο ξύρισμα και … πηγαίνετε στην
κουζίνα σας κυρία Κατσουφιτσάκη! Αποτελείτε εστία μικροβίων! Θα
ασχοληθώ εγώ με τις κυρίες…

Ιωάννα
Αλίμονο κύριε Φάκαρη! Εξάλλου το δηλώνει ξεκάθαρα και το επίθετό
σας!
Τα κορίτσια γελάνε ξανά και ο Σωτήρης εξοργίζεται…
Σωτήρης
Σα δε ντρεπόμαστε λέω εγώ! Αναιδεστάτη! `Όταν τελειώσουν όλα όμως,
σας ορκίζομαι κυρία Κατσουφιτσάκη πως θα σας … θα σας …
Ιωάννα
Μακάρι κύριε Φάκαρη! Μακάρι! … `Οσο για σας, εύχομαι καλή διαμονή
και ο Θεός να βάλει το χέρι του… αν δεν το βάλει κάποιος άλλος
πρώτα!!!
Και φεύγει από τη σκηνή γελώντας … Ο Σωτήρης προσπαθεί να βρει το
κύρος του …
Σωτήρης
Κυρίες μου ζητώ συγνώμη που γίνατε μάρτυρες μιας, επιεικώς,
απαράδεκτης στιχομυθίας μεταξύ εμού του Σωτήριου Φάκαρη,
συμβολαιογράφου και της κυρίας Ιωάννας Κατσουφιτσάκη, οικονόμου
τούτης εδώ της έπαυλης, αλλά …
Πηνελόπη
Αλάτια και πιπέρια! Συντομεύετε κύριε Φάκαρη, γιατί εκτός από
χιλιάδες απορίες έχουμε και δουλειές. Ο χρόνος είναι χρήμα!
Σωτήρης
Ακριβώς κυρία Κουτσοδόντη!
Πηνελόπη
Κουτσομύτη!
Σωτήρης
Εντάξει! Λίγο πιο πάνω είναι! Ο χρόνος είναι χρήμα λοιπόν και κάθε
λεπτό που περνά εδώ μέσα είναι υπέρ σας…
Ζωή
Μιλήστε πιο ξεκάθαρα σας παρακαλώ!

Βάσια
Πραγματικά τα πράγματα δείχνουν πολύ επικίνδυνα… Νομίζω πως…
Θεοδώρα
Νομίζω πως πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι να μάθουμε τι ακριβώς
συμβαίνει…
Ζωή
`Εχει δίκιο η Θεοδώρα! `Αλλωστε αφήσαμε τα πάντα πίσω μας για να
έρθουμε εδώ και οι τέσσερις! Κι απ’ ό,τι διαβάσαμε, φαντάζομαι όλες
μας, εδώ παίζονται πολλά χρήματα. `Ετσι δεν είναι κύριε Φάκαρη;
Σωτήρης
`Οσα δεν μπορείτε να φανταστείτε κυρία Κουτσοχέρη!
Ζωή
Κουτσοπόδη!
Σωτήρης
Εντάξει, κι αυτό άκρο είναι! Θα σας λυθούν όλες σας οι απορίες και στο
τέλος, αν όλα πάνε καλά, θα είστε πλούσιες… πολύ πλούσιες… Ωστόσο
αυτή τη στιγμή προέχει η ξεκούρασή σας, γι αυτό προτείνω να
αποσυρθείτε στα δωμάτιά σας μέχρι να σας ειδοποιήσει η νοσοκόμα του
σπιτιού, την οποία θα γνωρίσετε…
Μπαίνει η νοσοκόμα εκείνη τη στιγμή…
Μαρίτσα
… Ευθύς αμέσως! Καλώς ήρθατε! Τα δωμάτιά σας είναι έτοιμα! Θα βρείτε
ένα δίσκο με ένα ελαφρύ σνακ, φρέσκο χυμό και βιταμίνες… Υπάρχει
ζεστό νερό στο προσωπικό σας μπάνιο, αποστειρωμένα μπουρνούζια και
πετσέτες. Ακολουθείστε με σας παρακαλώ…
Τα τέσσερα κορίτσια παίρνουν τα πράγματά τους και ακολουθούν τη
Μαρίτσα… Ο Σωτήρης πάει να καθίσει στον καναπέ να αράξει λίγο …
βγάζει τις σημειώσεις του από την τσέπη του… μονολογεί…
Σωτήρης
Κουτσαφτή… Κουτσοπόδη… Κουτσομύτη … Κουτσοδόντη … Τι στο
διάτανο;… `Ολες κουτσές είναι; Εχέσθη η φοράς εις το αλώνιον! `Ετσι κι
αλλιώς σε λίγο θα είμαι πλούσιος και δε θα με νοιάζει τίποτα!

Κάθεται αναπαυτικά στον καναπέ. Ακούγεται η Κατάνια από μέσα.
Κατάνια
ΦΑΚΑΡΗ!!!
Ο Σωτήρης πετάγεται όρθιος από την τρομάρα και του πέφτουν όλα κάτω!
Σωτήρης
Μάλιστα κυρία Κατάνια!
Κατάνια
`Ελα μέσα που σε θέλω! Πρέπει να αλλάξουμε τη διαθήκη!
Σωτήρης
Που να καταπιείς το χνουδόμπαλο και να πνιγείς από τις τρίχες! `Ερχομαι
σε δυο λεπτάκια!
Κατάνια
Σε ένα!!!
Σωτήρης
`Ένα λεπτό να είναι η ώρα σου!!! Μάλιστα κυρία Φένια, έρχομαι…
Ο Σωτήρης σηκώνεται απρόθυμος και πηγαίνει προς τα μέσα…

