
«Αντρες έτοιµοι για Φ...όλα» - Μαρία Ν Κίτρα 
 

www.mkitra.com 
 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Μαρία Κίτρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Αντρες έτοιµοι για Φ...όλα» - Μαρία Ν Κίτρα 
 

www.mkitra.com 
 

2 

 
Εισαγωγή… 

 

Γνωριµία µε τους Παπαδοπουλαίους 

 

Μουσική επένδυση ανάλογη µε τον καθένα ήρωα. Μπαίνει ένας-ένας στο 

σαλόνι και κάνει τις δικές του προσωπικές κινήσεις… 

 

Δηµήτρης: Κουρασµένος από τη δουλειά, αφήνει τα πράγµατά του κάτω, 

χασµουριέται, ανοίγει τηλεόραση, πηγαίνει στην κουζίνα και επιστρέφει µε 

ένα τάπερ παγωµένο φαγητό και µια µπύρα, τον παίρνει ο ύπνος στον 

καναπέ… 

Αργύρης: Έρχεται από τη σχολή, κρατάει ένα πανό που το αφήνει κάτω, 

τρώει ένα µισοτελειωµένο σάντουιτς, βλέπει λίγο τηλεόραση, σηκώνεται και 

φεύγει… 

Αποστόλης: Μπαίνει στο σαλόνι ακούγοντας µουσική από τα ακουστικά 

του. Πίνει ένα χυµό και παρατάει το άδειο κουτάκι στο τραπέζι. Νυστάζει… 

σηκώνεται και φεύγει… 

Αννα: Μπαίνει κατάκοπη από τη δουλειά της… Κοιτάζει την ακαταστασία 

γύρω της και τον άντρα της που κοιµάται και απελπίζεται… Αρχίζει να 

µαζεύει τη σαβούρα γύρω της αλλά θυµώνει. Παίρνει ένα τάπερ και το ρίχνει 

στο κεφάλι του κοιµισµένου της άντρα  
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 
 

Σκηνή 1η 
 
Ο Δηµήτρης ξυπνάει ταραγµένος… 
 
Δηµήτρης 
Επ.. Τί έγινε;… Σεισµός; 
Αννα 
Ναι! Μπες κάτω από το τραπέζι γιατί θα σου έρθουν κι άλλα στην 
κεφάλα σου! 
Δηµήτρης (συνέρχεται σιγά-σιγά) 
`Αννούλα µου, τι συµβαίνει; Γιατί έχω το τάπερ καπέλο; 
Αννα 
Ας τα «Αννούλα µου» Παπαδόπουλε, γιατί θα σου φέρω ΚΑΙ το βάζο 
καπάκι! Και µια και µε ρώτησες για το τάπερ, αφού δεν το βρήκα 
στο νεροχύτη που είναι η θέση του, είπα να στο φέρω στο κρανίο! 
Δηµήτρης [απευθύνεται στο κοινό] 
Και πού να τη δείτε το πρωί όταν ξυπνάει… Τι έγινε; Πάλι σε χώσανε 
εφηµερίες στο «Παίδων»; 
Αννα 
Βρε συ! Τι ψυχολογική υποστήριξη αυτή; Δηµήτρη, πρέπει να 
µιλήσουµε! Δεν πάει άλλο! Δεν αντέχω άλλο!!! 
Δηµήτρης 
Μα µατάκια µου… 
Αννα  
Άσε τα µατάκια σου µη σου βγάλω τα δικά σου! Το ΄χετε κάνει 
ξενοδοχείο το σπίτι. Κι εσύ και τα γαϊδούρια οι γιοι σου! Εκεί που 
αφοδεύετε, εκεί τρώτε!!! 
Δηµήτρης [κοιτάζοντας το κοινό] 
`Οταν η `Αννα µεταµορφώνεται σε Ανναµπελ, σιγά σιγά! [κοιτάζει το 
ρολόι του] Εεεε ξέρεις… πρέπει να πάω για µπάνιο… 
Αννα 
Ούτε ένα µπάνιο µε την ησυχία µου δεν προλαβαίνω να κάνω. 
Πρέπει συνέχεια να τρέχω από πίσω σας και να καθαρίζω τη 
σαβούρα σας… 
Δηµήτρης 
Ε ξέρεις, σε λίγο πρέπει να πάω στη δουλειά µου… 
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Αννα 
Το ξέρεις ότι στη δουλειά µου πάω πτώµα και οι συνάδερφοι µου 
κάνουν παρατηρήσεις; Σήµερα παραλίγο να στείλω για κλύσµα ένα 
παιδάκι… 
Δηµήτρης 
Συγνώµη, αυτή δεν είναι η δουλειά σου; Να φροντίζεις τα άρρωστα 
παιδάκια; 
Αννα 
Μόνο που αυτό το παιδάκι ήταν επισκέπτης, όχι ασθενής!!! 
Δηµήτρης 
Λεπτοµέρειες. Ισα – ίσα που θα καθάριζε και το αντεράκι του! ... Πάω 
για µπάνιο. 
Αννα 
Δηµήτρη! Εγώ σου λέω τον πόνο µου κι εσύ θες να πα να πλύνεις 
των κώ… άντε να µην πω! 
Δηµήτρης 
Κι όµως κάποτε ήθελες να τον πλένω συνέχεια!!! 
Αννα 
Δηµήτρη!!! 
Δηµήτρης 
Ε τι Δηµήτρη και Δηµήτρη συνέχεια βρε µωράκι µου; Το ξέρεις ότι 
τώρα τελευταία µε έχεις παραµελήσει εντελώς;;; `Ολο µε τα παιδιά 
ασχολείσαι... 
Αννα 
Οταν λες παιδιά, εννοείς τα γαϊδούρια τους γιους σου;;; Και για να 
έχουµε καλό ρώτηµα, πού βρίσκονται τα µουλάρια; 
Δηµήτρης 
Αποφάσισε! Γαϊδούρια ή µουλάρια; Δεν ξέρω µατάκια µου. Με πήρε 
λίγο ο υπνάκος  εδώ στον καναπέ γιατί το βράδυ θα πάω στο µπαρ 
να παίξω µουσική. 
Αννα 
Μµµ.. σπουδαία δουλειά..D.J. 
Δηµήτρης 
Ούτε αυτό σ’ αρέσει; Κούριερ το πρωί, σου βρωµάει, D.J. το βράδυ, 
σου ξινίζει! Μα τι να κάνω επιτέλους για να είσαι ευτυχισµένη; Να 
στείλω βιογραφικό στη NASA; 
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Αννα 
Ναι, βρε, πώς δεν το σκεφτήκαµε τόσο καιρό;;; ... Γκρινιάζω συνέχεια 
ε; 
 
Δηµήτρης 
Ε δεν το λες και συνέχεια. Εξαιρούνται οι ώρες που… κοιµάσαι! 
Αννα 
Έλα µωρέ, µην µε πειράζεις. Το ξέρω... έχω γίνει απαράδεκτη. Όλο 
γκρίνια είµαι.. Αλλά έχουν σπάσει τα νεύρα µου πια… 
Δηµήτρης 
Εχεις κι εσύ τα δίκια σου. Με όλη αυτή την οικονοµική κρίση, τους 
λογαριασµούς που µαζεύονται, τις δόσεις του σπιτιού, το σούπερ 
µάρκετ κάθε βδοµάδα που… 
Αννα 
Δηµήτρη! Φτάνει! Θα κρεµαστώ απ΄ το φωτιστικό! 
Δηµήτρης 
Ποιο φωτιστικό λες! Αυτό απ τα Lidl που έκαψε το γενικό την πρώτη 
µέρα;;; Πριν πουλήσουµε τον πολυέλαιο είχες ελπίδες, τώρα… 
Αννα 
Δηµήτρη!!! Ελεος πια! 
Δηµήτρης 
Δεν κάνω για ψυχολόγος ε; … (κοιτάζει το ρολόι του). Αµάν! Άργησα! 
Πάω να κάνω µπάνιο γιατί θα µου φωνάζουν από το µαγαζί αν 
αργήσω! 
Αννα 
Να πας… Θα µαζέψω λιγάκι και θα πάω για ύπνο… Έχω πάλι 
εφηµερία αύριο… 
Δηµήτρης 
Θα µε περιµένεις το βραδάκι… να κάνουµε ... τρελίτσες; 
Αννα 
Α! Καλά που µου το θύµησες βρε Μιτσάκο! Θα βάλω το ξυπνητήρι 
στις 4,00 τα χαράµατα, θα φορέσω την πέτσινη στολή, θα ρίξω αλάτι 
στο µαστίγιο και θα σε περιµένω για τρελίτσες!!! 
Δηµήτρης 
Όχι ε;… Πάντως να ξέρεις… µε παραµελείς…Τούµπανο έχω γίνει!!! 
Αννα 
Θα΄ ναι τα φασόλια που τρως δυο µέρες! Άσε µας ρε Δηµήτρη. 
Πήγαινέ µε ένα ταξίδι και θα δεις διάθεση! Προς το παρόν πάω να 
µαζέψω.. όσο αντέχω.. Μαζέψτε τις σαβούρες σας!  
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Η Αννα φεύγει σχεδόν σέρνοντας. Ο Δηµήτρης µαζεύει όπως – όπως 
τη σαβούρα απ το σαλόνι και φεύγει κι αυτός. Μουσική… Μπαίνει ο 
Αποστόλης µε την κιθάρα. Βάζει τα πόδια στο τραπέζι,  τα ακουστικά 
στ αυτιά του και τραγουδά… Μετά από λίγο µπαίνει ο Αργύρης µε 
βιβλία… 
 
Αργύρης 
Κατέβασε τα ξερά σου ρε! 
Αποστόλης (δεν ακούει καλά λόγω µουσικής) 
Επανέλαβε µία! 
Αργύρης 
Κατέβασε τα ξερά σου είπα! Και βγάλε αυτή τη µαλακία απ τα αυτιά 
σου! Που κυκλοφορείτε παντού όλοι σα τα ζόµπι! Στο µετρό, στο 
λεωφορείο, στο δρόµο, στα µαθήµατα! Τι να σας πω καηµένε.. τι να 
σας πω… 
Αποστόλης 
Τι έγινε µεγάλε; Νευράκια; Φάγαµε ζυµαρικό από το γκοµενάκι; 
Αργύρης 
Αποστόλη! Κόφ’ το! Δεν έχω την όρεξή σου! 
Αποστόλης 
Θα σου κόπηκε όταν έτρωγες τη χυλόπιτα!  
 
Τα δύο αγόρια αγριοκοιτάζονται αλλά σταµατάνε για λίγο, κάνοντας ο 
καθένας τα δικά του… Ο Αργύρης ανοίγει τα βιβλία του και κρατά 
σηµειώσεις και ο Αποστόλης ακούει µουσική. Παίρνει την κιθάρα του 
κι αρχίζει να παίζει ένα κοµµάτι τραγουδώντας δυνατά… Ο Αργύρης 
θυµώνει και τον κοιτάζει… 
 
Αργύρης 
Αναρωτιέµαι ρε, µήπως έκανε λάθος η µάνα µας στο µαιευτήριο και 
της δώσαν λάθος βλήµα! Δεν βλέπεις που διαβάζω; 
Αποστόλης 
Εσύ στο σαλόνι βρήκες να διαβάσεις; Τι είσαι ρε; Γάτα αγκύρας; 
Αργύρης 
Ναι, ρε εδώ! Θέλω να δω και τις ειδήσεις. Να ενηµερωθώ για το τι 
γίνεται στον κόσµο. Όχι σαν και σένα που είσαι στον πλανήτη σου! 
Αποστόλης 
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Άσε ρε Τσε Γκεβάρα! Επαναστάτη! Που έχεις την ψευδαίσθηση ότι 
θα αλλάξεις τον κόσµο! Εγώ εδώ θα παίξω τη µουσική µου. Έχει 
καλύτερη ακουστική! 
Αργύρης 
Τουλάχιστον εγώ, τροβαδούρε του κώλου, όσο προσπαθώ να αλλάξω 
τον κόσµο, εσύ αλλάζεις πάνες ακόµη! Μαµµόθρεφτο! Που ούτε ένα 
φραπέ δεν ξέρεις να χτυπάς µόνος σου!  
 
Αποστόλης (γελάει) 
Άκου Αργυράκο! Όταν εγώ θα δίνω συναυλίες και θα µου τα σκάνε 
χοντρά για τη φωνή µου, εσύ θα κάνεις διαδηλώσεις στην 
Πανεπιστηµίου µε δυο ευρώ στη τσέπη! 
Αργύρης 
Αυτά σου λένε στο facebook  οι funs σου ψωνάρα; Που βγάζεις µια 
κραυγή και πατάνε όλοι οι κωφάλαλοι like ;;; Αγόρι µου, η ζωή θέλει 
κότσια, θέλει αγώνα, θέλει συνεχή ενηµέρωση, θέλει… 
Αποστόλης 
Θέλει επειγόντως γκόµενα! 
Αργύρης 
Σκάσε! 
Αποστόλης 
Όπα! Άγγιξα ευαίσθητη χορδή; Υπάρχει κάποιο µωρό που µας 
αρέσει αλλά δεν µας κάθεται; 
Αργύρης 
Είπα σκάσε! Κόφ’το! Τράβα µέσα. Θέλω να δω τις ειδήσεις! 
Αποστόλης 
Καλά… άστο, µη σπαταλάς σάλιο! Κατάλαβα! Ο Αργύρης 
Παπαδόπουλος, επιτέλους δάγκωσε τη λαµαρίνα!!! 
Αργύρης 
Ε είσαι µαλάκας αγόρι µου! 
Αποστόλης 
Είναι γονιδιακό!!! 
 
Ta δύο αγόρια επιστρέφουν στα δικά τους… Μετά από λίγο µπαίνει η 
Αννα µε µια ρόµπα και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Τους κοιτάζει µε 
απορία… 
 
Αννα 
Εδώ είστε; Πολλή ησυχία βλέπω! Τσακωµένοι είστε; Ποιος φταίει;;; 
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Αποστόλης + Αργύρης (µαζί) 
Ο µαλάκας ο γιος σου!!! 
Αννα 
Έτσι και ξανακούσω τη λέξη «µαλάκας» ... 
Αγόρια 
Μόλις την είπες!!! 
Αννα 
Σκασµός! Λέω! Αυτή τη λέξη εδώ µέσα αν την ξανακούσω … δεν ξέρω 
κι εγώ τι θα γίνει. Ονόµατα δεν έχετε; 
 
Ξεκινάνε και οι δύο ταυτόχρονα να κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Η 
Αννα εκνευρίζεται… 
 
Αννα 
Ε σκάστε πια! Σηκωθείτε από δω και οι δύο! Στα δωµάτιά σας! Τώρα! 
 
Τα  αγόρια σηκώνονται ανόρεκτα 
 
Αποστόλης 
Έχει τίποτα να φάµε; 
Αννα 
Εχει κάτι µακαρόνια στο ψυγείο. 
Αποστόλης 
Αυτά είναι περούκα, όχι µακαρόνια! 
Αργύρης 
Φτιάξε µόνος σου ρε να φας άµα πεινάς! Όταν θα πας στρατό θα σου 
φέρνει κοτοµπουκιές στο θάλαµο ο λοχαγός φλωρούµπα; 
Αποστόλης 
Όχι σαν και σένα ρε βλήµα που θα καθαρίζεις τουαλέτες και θα έχεις 
την εντύπωση ότι αλλάζεις τον κόσµο καθώς αλλάζεις χαρτιά υγείας!!! 
Αννα 
Παδαπόπουλοι!!! Τέλος!!! Στα δωµάτιά σας!!! Τώρα!!! 
 
Τα αγόρια ετοιµάζονται να φύγουν. Ο Αποστόλης ξεχνά να πάρει την 
κιθάρα του… 
 
Αργύρης 
Ξέχασες το …όργανό σου… ‘’Χατζηγιάννη’’!!! 
Αποστόλης (παίρνει την κιθάρα του) 
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Τουλάχιστον εγώ έχω κάτι να παίξω!!! 
 
Και φεύγουν απ το σαλόνι.. Η Αννα παίρνει µια ανάσα, κάθεται στον 
καναπέ και πίνει µια γουλιά από το κρασί της… µουσική ... Ακούγονται 
ηχογραφηµένες οι σκέψεις της… 
 
Αννα 
«Ωχ Χριστέ µου! Επιτέλους! Λίγο µόνη! Πόσο µου λείπει αυτό… Όπου 
και να γυρίσω το κεφάλι µου πάντα κάποιος θέλει, ζητάει, µιλάει, 
γκρινιάζει ... Κουράστηκα.. Έχω ανάγκη να φύγω, να ηρεµήσω, να 
βρω τον εαυτό µου… Να µπορούσα να πάω για λίγο στην Κρήτη, στον 
τόπο µου, στην αδερφή µου που έχω είκοσι χρόνια να τη δω και την 
κορούλα της που έχω να τη δω απ τη βάφτισή της» 
 
Η Αννα ξεφυσάει λίγο απ τη συγκίνηση.. Χτυπάει το τηλέφωνο… 
Κοιτάζει το ρολόι της γιατί είναι αργά…. 
 
Αννα 
Ποιος να είναι τέτοια ώρα;… Λέγετε; 
Μαριορή (κρητική προφορά) 
Παρακαλώ την κυρία Κιτράκη θα ήθελα! 
Αννα  
Δεν έλεγα έξι αριθµούς του Λόττο; Μαριορή; 
Μαριορή 
Ω ρε Αννούσκα, εσύ είσαι µαρή; Ε ίντα κάµεις; 
Αννα 
Μαριορή µου! Δεν θα το πιστέψεις! Τώρα δα σε σκεφτόµουν! 
Μαριορή 
Το ίδιο µου λένε και οι δανειστές µου. Πώς είσαι µαρή κουζουλή 
αδερφή; Πώς τα πάτε εκεί πάνω µε την οικονοµική κρίση; Έχει 
δουλειά ακόµη ο χαλβάς ο άντρας σου ή τρίβει τους δίσκους και τα 
σιντιά; 
Αννα 
Δύσκολα Μαριορή µου, πολύ δύσκολα. Εσείς πώς είστε; Τι κάνει το 
Κατερινιώ; Ο Σίφης; 
Μαριορή 
Άστα µαρή Αννούσκα. Άστα! Ο Σίφης έγινε Σιφαλίτσα! 
Αννα 
Τι εννοείς; 
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Μαριορή  
Ε τον έπιασα τον ντιντιγκάνγκα στο κρεβάτι µας να ναι πίσω απ το 
Μανωλίο, τον κρεοπώλη!!! 
Αννα 
Τιιι; Τι λες τώρα µωρή αδερφή;  
Μαριορή 
Εµένα λες αδερφή ή τη Σιφαλίτσα; Άστα σου λέω, θα στα πω όλα από 
κοντά. Για αυτό σε πήρα. Λέω να έρθουµε µε το Κατερινιώ λίγες 
µέρες στην Αθήνα, γιατί µου έφαγε όλη την περιουσία η …Λίτσα! 
Αννα 
Ποια Λίτσα; Μ έχεις µπερδέψει! 
Μαριορή 
Η Λίτσα η κουφαλίτσα! Ο Σίφης ντε! Τα φαγε όλα στα καζίνα! Μπορώ 
να έρθω λίγες µέρες να µείνω σπίτι σου;; 
Αννα 
Το ρωτάς; Και βέβαια. Χαρά µας. Πότε λες να ανέβεις; 
Μαριορή  
Αύριο κιόλας. Θα πάρω το πρωινό παπόρι και θα σου ρθω κατά το 
απογευµατάκι!  Έλα, σε κλείνω τώρα γιατί δεν έχω µονάδες στο 
«whatsupάκι»! 
Αννα 
Στο ποιο; 
Μαριορή 
Στο «whatsupακι µαρή αδερφή, το κινητό της κόρης µου! Έλα γεια, 
τα λέµε αύριο από κοντά πρώτα ο Θεός… 
Αννα 
Μαριορή;.. Μαριορή;… Έκλεισε.. Ωχ, Παναγιά µου.. Καινούριοι 
µπελάδες πάλι. Πώς λένε τώρα του Παπαδόπουλου ότι θα έρθει η 
αδερφή µου να µείνει µαζί µας;… Μου φαίνεται πως θα βάλω το 
ξυπνητήρι στις 4 τελικά. Πέτσινα και µαστίγιο! Πέτσινα και 
µαστίγιο!!! 
 
 
Moυσική …φώτα.. επόµενη µέρα. 
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Σκηνή 2η 

 
 
Η οικιακή βοηθός του σπιτιού {Ρωσίδα} κάνει δουλειές στο σαλόνι… 
Σιγοτραγουδάει {έχει ακουστικά στα αυτιά της}… Μπαίνει η Αννα 
{έτοιµη να φύγει για τη δουλειά της}… Κρατάει ένα χαρτί στο χέρι της… 
 
Αννα 
Λοιπόν Κωνσταντίνα, αυτές είναι οι δουλειές που θέλω να κάνεις 
σήµερα. Για ρίξε µια µατιά. Τα καταλαβαίνεις; 
Κων/να 
…Μάλιστα κυρία… Εντώ τι λέει; 
Αννα 
Να περάσεις τα µπάνια µε χλωρίνη. 
Κων/να 
Κι εντώ; Τι είναι τα µαύρα χάλια; 
Αννα 
Μαύρα χαλιά! Να τινάξεις τα µαύρα χαλιά. Πρέπει να φύγω όµως, 
έχω αργήσει… 
Κων/να 
Το κυρία τέλει κάτι άλλο να κάνω εκτός από αυτά; 
Αννα 
Όχι κοπέλα µου... Α! Πώς είναι η µαµά σου; 
Κων/να 
Πονάει κυρία πολύ στη µέση της. Το γιατρό είπε να κατίσει στο 
κρεβάτι ντύο µήνες… Θα έρχοµαι εγκώ κάθε βντοµάντα αντί για τη 
µητέρα µου… Έχουµε ανάγκη τα χρήµατα για τους γιατρούς… 
Αννα 
Περαστικά σας κοπέλα µου και όλα θα πάνε καλά, µην ανησυχείς. 
Όσο για το σπίτι µας, µη ντρέπεσαι. Μόνη σου θα είσαι. Οι άντρες 
λείπουν όλη µέρα! Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς! Λοιπόν, πρέπει να 
φύγω… 
Κων/να 
Εντάξει κυρία. Καλό ντουλειά να έχετε. Θα κάνω ό,τι µου γκράψατε 
στο χαρτί… 
Αννα 
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Σ ευχαριστώ Κωνσταντίνα µου. Τα χρήµατα, στα έχω αφήσει στο 
κοµοδίνο µου… Ό,τι χρειαστείς πάρε µε τηλέφωνο. Και πάλι, 
περαστικά στη µανούλα σου. Έφυγα… 
Κων/να 
Στο καλό κυρία, στο καλό… 
 
Η Αννα φεύγει για τη δουλειά της και η Κων/να συνεχίζει τις δουλειές 
της στο σαλόνι {ξαναβάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά της}. Καθώς 
είναι σκυµµένη µαζεύοντας κάτι πράγµατα, µπαίνει ο Δηµήτρης 
αγουροξυπνηµένος… Βλέπει τον… πισινό της Κων/νας και … 
ξεσηκώνεται…. 
 
Δηµήτρης 
Όπα η Ανναµπελ σφριγηλά βουναλάκια!!! Βρε το µωρό µου, σαν 
εικοσάχρονο είναι!!! 
 
Ο Δηµήτρης πλησιάζει χασµουριώντας και της δίνει µια στα πισινά 
 
Δηµήτρης 
Τι κάνει το µικρό µου πόνυ; 
 
Η Κων/να ξαφνιάζεται, τροµάζει, γυρίζει απότοµα και βγάζει µια 
κραυγή. Βγάζει και ο Δηµήτρης 
 
Δηµήτρης 
Ωχ! Τι έγινε; Σε λάθος σπίτι κοιµήθηκα; Ποια είσαι εσύ; 
Κων/να 
Καληµέρα κύριε. Είµαι η Κωνσταντίνα, η κόρη της κυρίας 
Μαρίζας… 
Δηµήτρης 
Ποια είναι η κυρία Μαρίζα; 
Κων/να 
Η κυρία που σας καταρίζει το σπίτι. Απλά το µητέρα µου είναι 
άρρωστη και τα έρκοµαι εγκώ να κάνω τις ντουλειές µέχρι να γκίνει 
καλά η µαµά µου… 
Δηµήτρης 
Ωωωω, συγνώµη κοπέλα µου… σε πέρασα για τη γυναίκα µου. Είπα 
κι εγώ! Δεν είχα σκοπό να σου πιάσω τον κώ… εε εννοώ να σου πιάσω 
το χώρο εδώ… Κάνε τις δουλίτσες σου. Δεν θα σε ενοχλήσω… 
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Κων/να 
Τέλετε να σας φτιάξω γκαφέ; 
Δηµήτρης 
Όχι, όχι τον φτιάχνω µόνος µου… Πάντως µπράβο σου που βοηθάς 
τη µητέρα σου! Πόσο χρονών είσαι κορίτσι µου; 
Κων/να 
Είκοσι και ντύο κύριε… 
Δηµήτρης 
Είκοσι και ντύο … Μάλιστα.. Ε µη µε λες κύριο όµως. Να µε 
φωνάζεις Δηµήτρη. Λοιπόν, πάω να φτιάξω το καφεδάκι µου γιατί 
πρέπει να φύγω για τη δουλειά και εσύ συνέχισε ό,τι έκανες… 
Κων/να 
Μάλιστα κύριε.. εεε εννοώ Ντηµήτρη.. 
 
O Δηµήτρης πάει να φύγει απ το δωµάτιο και ρίχνει επίτηδες κάτω κάτι 
περιοδικά.. Φεύγοντας λέει… 
 
Δηµήτρης 
Σήκωσε κι αυτά τα περιοδικά αν µπορείς, γιατί τα χρειάζοµαι για τη 
δουλειά µου… 
 
Η Κων/να πηγαίνει να τα σηκώσει και καθώς σκύβει ο Δηµήτρης την 
παρακολουθεί χωρίς να τον βλέπει απ την πόρτα… 
 
Δηµήτρης 
Απεταξάµην το σατανά! 
 
Και φεύγει.. Μετά από λίγο µπαίνει ο Αργύρης. Έτοιµος, ντυµένος, έχει 
τσάντα στον ώµο, βιβλία στα χέρια. Διαβάζει κάτι σκυµµένος και 
πέφτει επάνω στην Κων/να. Τα βιβλία πέφτουν κάτω… 
 
Αργύρης 
Ωωω, χίλια συγνώµη! Δεν σε είδα! 
Κων/να 
Εγκώ συγγνώµη! Καληµέρα! Είστε ο Αργύρης; 
Αργύρης 
Ναι. Κι εσύ να υποθέσω είσαι µία από τις... του αδερφού µου; 
Κοιµήθηκες εδώ το βράδυ; 
Κων/να 
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Ορίστε; 
Αργύρης 
Έλα, µην ντρέπεσαι. Δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνει κάποια 
σπίτι µας ο Αποστόλης… Όµως εσύ δεν είσαι σαν τις άλλες… Είσαι… 
διαφορετική… Σοβαρή.. όµορφη.. σεµνή.. Πώς σε λένε; 
 
Κων/να 
Κωνσταντίνα.. αλλά δεν.. 
Αργύρης 
Αλλά δεν χρειάζεται να εξηγήσεις.. Καταλαβαίνω… Κοιµάται ακόµα 
το γαϊδούρι; 
Κων/να 
Ποιο γκαιντούρι; Έχετε και γκαϊντούρι στο σπίτι σας;  
Αργύρης 
Ναι, τον Αποστόλη! 
Κων/να 
Ντεν ξέρω… Εγκώ το πρωί ήρτα. Είµαι η κόρη της κυρίας Μαρίζας, 
που σας καταρίζει το σπίτι… 
Αργύρης 
Ωωω συγνώµη Κωνσταντίνα, σε πέρασα για… 
 
Μπαίνει ο Αποστόλης αγουροξυπνηµένος και τους βρίσκει στο σαλόνι 
να κοιτάζονται κάπως…  
 
Αποστόλης 
Καληµέρα! Αυτή είναι η… 
Αργύρης 
Κόφτο! Κωνσταντίνα να σου γνωρίσω το γαϊδούρι…εννοώ τον αδερφό 
µου τον Αποστόλη 
Αποστόλης (της φιλά το χέρι) 
Ουάου! Κούκλα! Δεν απορώ που ο αδερφός µου δάγκωσε τη… 
Αργύρης 
Τι λες µωρέ βλήµα! Η κοπέλα είναι η κόρη της κυρίας Μαρίζας που 
µας βοηθά στο σπίτι! 
Κων/να 
Καληµέρα! Τέλετε να σας φτιάξω να φάτε κάτι πριν φύγετε; 
Αποστόλης 
Ναι, µια οµελέτα θα την ήθελα! Εξάλλου δε θα φύγω απ το σπίτι 
σήµερα. Θα δουλέψω εδώ… 
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Αργύρης 
Ελα ρε! Δουλεύεις τον κόσµο και από το σπίτι; 
Αποστόλης 
Άρχισες πάλι; 
Κων/να 
Εεε εγκώ να πάω µέσα αν ντεν µε χρειάζεστε κάτι… Μπορώ να 
καταρίσω τα ντωµάτιά σας; 
Αργύρης 
Ναι αµέ, αλλά άµα βρεις τίποτα φωλιές από αράχνες, µην τροµάξεις! 
Λοιπόν εγώ φεύγω. Γεια σου Κωνσταντίνα. Καλά κουράγια και…. 
προσοχή στον αδερφό µου.. 
Κων/να 
Τι εννοείτε; 
Αποστόλης 
Εννοεί πως τις Δευτέρες γίνοµαι επικίνδυνος και δαγκώνω τις 
όµορφες κοπέλες! 
 
Η Κωνσταντίνα γελάει και ο Αργύρης φεύγοντας σχολιάζει στο κοινό 
… 
 
Αργύρης 
Οταν η µαλακία πάει σύννεφο… 
 
Μένουν οι δυο τους… 
 
Αποστόλης 
Μην τον παρεξηγείς  τον αδερφό µου… Έχει εισπνεύσει πολύ 
µολότοφ! 
Κων/να (γελάει) 
Ντεν καταλαβαίνω... Πάντως εµένα µου φάνηκε πολύ 
συµπαθέφσκαγια! 
Αποστόλης 
Είναι που είσαι από άλλη χώρα, γι αυτό! Δε µου λες Ντινάκι, σ΄ 
αρέσει η µουσική; 
Κων/να 
Ουυουυυυ! Πολύ. Όλη την ηµέρα ακούω. Να δείτε λίγο… 
 
Του δίνει τα ακουστικά της… Ο Αποστόλης ακούει κάτι 
ακαταλαβίστικα ρωσικά και κάνει ότι ενθουσιάζεται... 
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Αποστόλης 
Καλόοοο!!! Από εξορκισµό είναι; 
Κων/να 
Ουρίστε; 
 
Αποστόλης 
Τίποτα, τίποτα. Να σου πω. Θέλεις να έρθεις στο δωµάτιό µου να σου 
παίξω κάτι καινούρια κοµµάτια και να µου πεις την γνώµη σου; 
Κων/να 
Πολύ θα το θελα αλλά δεν µπορώ, έχω ντουλειές να κάνω… Ίσως µια 
άλλη φορά…ναι; 
Αποστόλης 
Καλά... Πάω µέσα κι ό,τι χρειαστείς µου λες… 
Κων/να 
Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ… Θα σας φτιάξω και την ουµελέτα! 
Αποστόλης 
Αααα! Ωραιότατα! ... Θέλεις να σου δώσω το κινητό µου, µήπως πάµε 
µαζί σε καµιά συναυλία; 
Κων/να 
Πολύ θα το ήθελα αλλά δεν έχω χρήµατα για διασκέδαση… 
Αποστόλης 
Α, µη σε νοιάζει καθόλου! Εκεί στο στούντιο που κάνω πρόβες, µου 
δίνουνε ένα σωρό δωρεάν εισιτήρια. Λοιπόν; Να σου δώσω το κινητό 
µου;  
 
Η Κων/να συµφωνεί και ανταλλάσσουν κινητά…. 
 
Κων/να 
Πρέπει να συνεχίσω τώρα τις δουλείες µου… 
Αποστόλης 
Εντάξει Ντινάκι. Πάω κι εγώ µέσα… Πάντως… ήθελα να σου πω.. 
πως είσαι πολύ όµορφη Κωνσταντίνα…Πολύ όµορφη όµως… 
 
Ο Αποστόλης φεύγει και η Κωνσταντίνα χαµογελά… Μουσική.. 
Φώτα… 
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Σκηνή 3η 

 
Αργά το απόγευµα…Η Κωνσταντίνα ετοιµάζεται να φύγει… Έχει 
τελειώσει τις δουλειές της… Δείχνει κουρασµένη… Μετρά τα λεφτά που 
της είχε αφήσει η Αννα … Χτυπά το κουδούνι… Η Κων/να πάει να 
ανοίξει… Μπαίνει φουριόζα η Μαριορή κρατώντας ένα σωρό πράγµατα 
και βαλίτσες κι από πίσω ακολουθεί αδιάφορη και βαριεστηµένη η 
κόρη της που γράφει στο κινητό της 
 
Κων/να 
Μα µισό λεπτό σας παρακαλώ… Πώς µπαίνετε έτσι µέσα; 
Μαριγώ  
Ε πώς σε βολεύει; Να µπω µε διπλό άξελ και τριπλό τόλουµ; Δε µου 
λες. Επαέ δεν είναι το σπίτι τση Αννούσκας Κιτράκη; 
Κων/να 
Μάλιστα! Εσείς ποια είστε; 
Μαριγώ  
Ε τότε κάµε στην µπάντα κοπελιά γιατί έχουµε και γοφίδια. Μη σε 
τραυµατίσω κατά λάθος!  Και για να έχουµε καλό ρώτηµα! Εσύ ποια 
είσαι του λόγου σου; Κολοπετσωµένη φαίνεσαι! 
Κων/να 
Είµαι η Κωνσταντίνα, η κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι! Εσείς θα µου 
πείτε τελικά ποια είστε; 
Μαριγώ 
Ε µα λύσσαξες! Είµαι η Μαριγώ Κιτράκη, η αδερφή της Αννούσκας. 
Κι αυτό εδώ το πράµα, είναι η κόρη µου, το Κατερινιώ… 
Κατερινιώ 
Ελαααααααα…. 
Μαριορή 
Ελάφια! 
Κων/να 
Ααα, συγνώµη, δεν µου είπε τίποτα το κυρία όταν έφυγε το πρωί… 
Μαριγώ 
Δεν πειράζει. Θα το ξεπεράσεις! Λοιπόν, πάρε αυτά και βάλ’ τα στην 
κουζίνα! 
Κων/να 
Τι είναι αυτά; 
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Μαριγώ 
Πεσκέσια απ τον τόπο µου. Χοχλιούς, σταµναγκάθια, ένα κόκορα 
βαρβάτο και λίγη µαλάκα… 
Κων/να 
Ουρίστε; 
Μαριγώ 
Έχω ουρήσει στο παπόρι! Λίγη µαλάκα λέω. Είναι τυρί τση Κρήτης! 
Κατερινιώ 
Μάνα…πεινάω, νυστάζω, κατουριέµαι και σκυλοβαριέµαι! 
Μαριγώ 
Ρε συ κόρη; Τόση ενεργητικότητα πού την έκρυβες τόσο 
καιρό;;;;Κάτσε εκειά µαρή βλογιοκοµένη και µη βγάλεις άχνα! Πού 
σαι συ; Βάλε τα πεσκέσια στο ψυγείο να µη χαλάσουν! 
Κων/να 
Μάλιστα, πάω. Αλλά µετά θα φύγω, γιατί έχω σχολάσει. 
Μαριγώ 
Μη µας το κάµεις αυτό, και δεν έχω µαντίλι να σου κουνήσω! Να 
σου πω. Έχεις µαρή κανένα τσακουµάκι; 
Κων/να 
Τι να έχω; 
Κατερινιώ 
Ωχού! Άι ρε µάνα κι εσύ µε τα Κρητικά σου! Αναπτήρα λέει, ρε 
κοπελιά. Εχεις κανέναν αναπτήρα; 
Κων/να 
Όχι δεν έχω. Δεν καπνίζει κανείς εδώ. Λοιπό, πάω γιατί έχω αργήσει 
και θα χάσω το λεωφορείο… Γεια σας και χάρηκα! 
Μαριγώ 
Άι τράβα στην ευκή τση Παναγίας. Μην ξεχάσεις τη µαλάκα! 
Κων/να 
Ουρίστε; 
Μαριγώ 
Τι έχω µαρή; Προστάτη; Ουρίστε και ουρίστε κάθε λίγο! 
Κατερινιώ 
Έλα ρε συ µάνα πια! Έλεος δηλαδή! Να βάλεις το τυρί στο ψυγείο, 
να µη χαλάσει. Θα έρθω κι εγώ στην κουζίνα, να φάω κάτι, γιατί 
πεινάω! 
Μαριγώ 
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Κατερινιώ! Σταµάτα να τρως συνέχεια! Θα κάνεις κάτι κώλους σαν 
τη µάνα σου και δε θα χωράµε στο ίδιο σπίτι µωρή! 
 
Χτυπάει το κινητό της Κατερινιώς… 
 
Κατερινιώ 
Έλα µάνα, για σένα είναι πάλι… Ο πατέρας.. Μου τα’ χετε κάνει 
τσουρέκια κάθε λίγο και λιγάκι! 
Μαριγώ 
Γιάντα παίρνει πάλι; Φέρτο δω. Άι τραβάτε µέσα σεις… Ναι; Έλα ίντα 
θες;.. Σίφη άστα αυτά και µη χωρατεύεις µαζί µου για θα σε πάρει ο 
διάολος θα σε πάρει… Να κάτσεις εκειά που σαι.. όι..οι λέµε µη µε 
χολοσκάς! … Ετσι κι έρθεις προς τα δω, θα γίνει τση Πόπης Σίφη, 
τ΄ακούς; ... Ποιας Πόπης; Της Πόπης Μαλλιωτάκη! Σίφη! Θα το 
φυσείς και δεν θα κρυώνει! Άι τράβα τώρα στο Μανούσο να τρέξετε 
στους αγρούς µε τση γόβες σας! Άι στα τσακίδια από δω χάµου… Άι 
στα τσακίδια… 
 
Η Μαριγώ κλείνει το τηλέφωνο εξοργισµένη µουρµουρίζοντας… 
Ψάχνει για αναπτήρα… 
 
Μαριγώ 
Ε ρε γλέντια που έχουν να γίνουν. Που στο δαίµονα είναι ένα 
τσακουµάκι; Κατερινιώ!... Κατερινιώ! Πού σαι µαρή να µου πάρεις 
από το περίπτερο ένα τσακουµάκι; Κατερινιώ;;; 
 
Η Μαριγώ σηκώνεται φουριόζα…Χτυπάει µήνυµα στο κινητό… 
 
Μαριγώ  
Ε ρε έτσι και είναι πάλι ο προκοµµένος, θα τον εχέσω πατόκορφα!… 
(κοιτάζει το µήνυµα). Τι λέει; … Μου λείπεις Κιττάκι µου. Πότε θα 
ρθεις πίσω να κάνουµε αγκαλίτσες; Θα ξεράσω … Σε φιλώ παντού… 
Ποιος είναι αυτός ο τρίχα που φιλάει παντού το Κατερινιώ µου; Πού 
σαι µωρή βαρεµένη να σε περιλάβω! Κατερινιώ!!! 
 
Φεύγει από το σαλόνι φουριόζα… Μουσική.. φώτα.. σκοτεινιάζει… 
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Σκηνή 4η 

 
Μπαίνουν o Αργύρης και από πίσω του [λίγο ντροπαλά] η Ελένη, η 
συµφοιτήτριά του...  
 
Αργύρης  
"Ελα, πέρασε... κάθισε...  
Ελένη  
Σ’ ευχαριστώ! `Οµορφο είναι το σπίτι σας! Ωραία χρώµατα!  
Αργύρης  
Παραδόξως και καθαρό! Θες πριν ξεκινήσουµε να σου φέρω κάτι να 
φας; Να πιεις; "Evα χυµό; Να σου φτιάξω έναν καφέ;  
Ελένη  
"Οχι, όχι, ευχαριστώ. Είµαι µια χαρά. "Εχω πιει ήδη τρεις καφέδες 
σήµερα στη σχολή. Να σου πω. Σίγουρα δεν θα ενοχλήσουµε 
κάποιον εδώ στο σαλόνι;  
Αργύρης 
Μπα, µην ανησυχείς. `Ολοι λείπουν τέτοια ώρα. Το πολύ πολύ να 
είναι εδώ ο Τόλης.  
Ελένη  
Ποιος είναι ο Τόλης;  
Αργύρης 
Ο γκόµενος! 
Ελένη 
Ποιος γκόµενος;  
Αργύρης 
Πάντως όχι ο δικός µου! Σίγουρα όµως των κοριτσιών των νοτίων 
προαστείων!  
Ελένη 
Δεν καταλαβαίνω βρε Αργύρη! 
Αργύρης 
Ούτε οι γκόµενες των νοτίων καταλαβαίνουν ότι τις δουλεύει!!! Ο 
Αποστόλης είναι ο αδερφός µου! Ο καλλιτέχνης της οικογένειας! 
Τραγουδάει, παίζει κιθάρα και να µην πω τι άλλο παίζει!  
Ελένη [γελάει λίγο ντροπαλά]  
Το εντελώς αντίθετο από σένα δηλαδή! Είναι πιο µικρός ή πιο 
µεγάλος από σένα;  
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Αργύρης  
Ρε συ Ελένη, δεν αφήνουµε τον Αποστόλη στην άκρη να 
ασχοληθούµε µε µας; 
Ελένη  
Τι εννοείς;  
Αργύρης 
 Τι εννοείς τι εννοώ; Τίποτα δεν εννοώ! ... Εννοώ να ξεκινήσουµε την 
εργασία µας για να προλάβουµε Έχεις φέρει τις σηµειώσεις σου;  
Ελένη  
Ναι, όλα εδώ τα έχω… Δώσε µου µισό λεπτό…  
 
Καθώς η Ελένη ψάχνει τις σηµειώσεις στην τσάντα της ο Αργύρης την 
παρακολουθεί...  
 
Αργύρης  
"Αλλαξες τα µαλλιά σου;  
Ελένη [ψάχνοντας ακόµη]  
Ναι, τα έκοψα λίγο! 
Αργύρης 
Α! Σου πάνε πολύ! 
Ελένη 
Βρε άνθρωπε! Την ψαλίδα έκοψα! 
Αργύρης 
Εεεεε ναι, ναι, αλλά φαίνεται η διαφορά! Και το άρωµά σου άλλαξες. 
Όµορφο... χειµωνιάτικο... µείγµα εσπεριδοειδών µ’ ένα τόνο 
κανέλας, βανίλιας και ...  
Ελένη [τον κοιτάζει περίεργα] 
Αργυράκο, µήπως δουλεύεις στα «Sephora” βρε αγόρι µου και µας 
το κρύβεις;;; Εδώ οι φίλες µου και δεν µου έχουν πει τίποτα ούτε για 
τα µαλλιά µου ούτε για το άρωµά µου κι εσύ ...  
Αργύρης [αµήχανος] 
E ναι, η αλήθεια είναι ότι µε έχουν επηρεάσει όλες αυτές οι χηµικές 
ενώσεις που διαβάζω για την εξεταστική... Και γιασεµί...  
Ελένη  
Τι «και γιασεµί»;  
Αργύρης 
Το άρωµά σου. `Εχει έναν τόνο γιασεµιού µέσα...  
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Ελένη [χαµογελώντας]  
Ελα Παναγία µου! Ούτε εγώ η ίδια δεν ξέρω τι έχει µέσα. Απλά ήταν 
σε προσφορά, µου άρεσε και το αγόρασα. Λοιπόν, να ξεκινήσουµε 
σιγά -σιγά  γιατί βιάζοµαι λίγο;  
Αργύρης  
Εντάξει. Να αρχίσουµε µε τη ραδιοχηµεία που είναι παλούκι;  
 
Βγάζουν και ανοίγουν τα βιβλία και τα τετράδιό τους...  
 
Αργύρης  
Σίγουρα δε διψάς; Πρέπει να έχουµε χυµό στο ψυγείο...  
Ελένη  
Η αλήθεια είναι ότι πάει τώρα λίγος χυµός...  
Αργύρης  
Επιτέλους! Πάω να σου φέρω αµέσως!  
 
Σηκώνεται και διστακτικά της λέει .  
 
Αργύρης  
 Ξέρεις Ελένη, ήθελα να σου πω εδώ και καιρό ... 
 
Χτυπάει το τηλέφωνό της …   
 
Ελένη 
Αχ συγνώµη µισό λεπτό! ... Η αδερφή µου είναι! Παντρεύεται τον 
άλλο µήνα και είναι µέσα στο άγχος...  
Αργύρης  
Κάνε δουλειά σου. Πάω να φέρω το χυµό...  
 
O Αργύρης κάνει βήµατα προς τα έξω και η Ελένη απαντά στο 
τηλέφωνο... O Αργύρης την παρακολουθεί για λίγο ...  Ακούγεται το 
γέλιο της Ελένης που µιλά στο τηλέφωνο και τον βγάζει απ τις σκέψεις 
του... Μιλάει ασυναίσθητα δυνατά...  
 
Αργύρης  
ΣΚΑΤΑ! Δε θα της πω ποτέ ότι µ αρέσει! 
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Και φεύγει...  Η Ελένη τελειώνει το τηλεφώνηµα της και συνεχίζει να 
γράφει στο τετράδιό της... Μπαίνει ο Αποστόλης... τραγουδάει στίχους 
από ένα τραγούδι... σιγοντάρει και η Ελένη... Μόλις τελειώνουν...    
 
Ελένη 
Οικονοµόπουλος! 
Αποστόλης [ δίνει το χέρι του]  
Οχι! Παπαδόπουλος! Χάρηκα!  
Ελένη  [γελώντας]  
Εεεεε εννοώ, το τραγούδι! Ηταν του Οικονοµόπουλου!!!! Είσαι ο 
αδερφός του Αργύρη;  
Αποστόλης  
Ενηµερωµένη βλέπω! Να υποθέσω ότι θα σου είπε τα καλύτερα για 
µένα! Κι εσύ είσαι η ;;; 
Ελένη  
Ελένη! Συµφοιτήτρια του Αργύρη στη σχολή... 
Αποστόλης 
Και θα έβαζα στοίχηµα ότι είσαι η ωραία Ελένη της Τροίας!  
Ελένη 
Ε τότε θεωρητικά θα ήµουν 800 χρονών αυτή τη στιγµή! 
Αποστόλης 
Μου χαλάς το κοµπλιµέντο! Πού είναι ο Αργύρης; Επαθε κρίση 
άγχους και πήγε να πάρει φιάλη οξυγόνου; 
Ελένη . 
Στην κουζίνα νοµίζω. Πήγε να µου βάλει λίγο χυµό.  
Αποστόλης 
Α καλά. Τον ήπια όλο το µεσηµέρι. Άσε που δεν είναι στην κουζίνα. 
Λογικά θα πήγε να σου αγοράσει… Έχεις ώρα; 
Ελένη  
Για ποιο πράµα;  
Αποστόλης  
Εννοώ, αν ξέρεις τι ώρα είναι, γιατί µάλλον έχω αργήσει.  
Ελένη  
Αααα… Συγνώµη... Εεεε ... Οκτώ και είκοσι...  
Αποστόλης  
`0χι ρε πούστη µου, δεν Θα προλάβω...  
 
Χτυπάει το κουδούνι...  
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Αποστόλης  
O Αργύρης θα είναι. Μπορείς να ανοίξεις σε παρακαλώ γιατί πρέπει 
να αλλάξω; 
 
Ελένη  
Ναι, και βέβαια!  
Αποστόλης  
Σ ευχαριστώ πολύ ... ωραία Ελένη της Ηλιούπολης!!! Λοιπόν, την 
κάνω! Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα! Θα τα ξαναπούµε.…  
Ελένη  
Κι εγώ χάρηκα Αποστόλη!  
 
Ο Αποστόλης φεύγει γρήγορα... Η Ελένη σηκώνεται ...  
 
Ελένη  
Πολύ θα έλεγα...  
 
Φεύγει απ τη σκηνή.. Πάει να ανοίξει την πόρτα... Μετά από λίγο 
µπαίνει φουριόζος o Γιώργος...κρατάει βαλίτσα και πράγµατα στα 
χέρια...  
 
Γιώργος 
Where’s daddy;  
Ελένη   
Συγνώµη;  
Γιώργος  
Apology accepted, but tell me! Τι δεν κατάλαβες; Το “where’s” ή το 
“daddy”;  
Ελένη  
Και πάλι δε σας καταλαβαίνω...  
Γιώργος  
I'm not surprised! Mε τέτοιο dressing dear, ούτε σε σαλάτα δεν θα 
σε έβαζα!  
Ελένη  
Πολύ φτηνό το χιούµορ σας κύριε!  
Γιώργος  
Thanks! To πήρα στις εκπτώσεις! Και τώρα πες µου! Where’s my 
daddy;  
Ελένη  
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Δεν ξέρω άνθρωπέ µου! Εγώ είµαι συµφοιτήτρια του Αργύρη και 
ήρθα να κάνουµε µια εργασία, αλλά δεν το κόβω... 
Γιώργος  
Oh please, Stop το µπλα µπλα. Αρκετά jet -lug έχω απ το airplane 
και το κεφάλι µου πάει να σπάσει...  
 
Κάθεται στον καναπέ και ξεφυσά…  
 
Γιώργος  
Βάλε µου ένα ουίσκι on the rocks please!  
Ελένη  
Βρε Χριστιανέ µου, πας καλά; Τι ουίσκι on the rocks λες; Απ το 
διάστηµα κατέβηκες; Σου είπα και πριν, είµαι συµφοιτήτρια του 
Αργύρη. Δε µένω εδώ!  
Γιώργος  
Ο.κ., darling, µη γίνεσαι hysterical! Θα κάνεις ρυτίδες νωρίς! Tell 
me όµως, ποιος άλλος είναι στο house;  
Ελένη 
Μακάρι να ξερα! Πάω να ψάξω τον Αργύρη γιατί εσύ δεν παίζεσαι…  
 
H Ελένη µαζεύει τα πράγµατά της όπως όπως... O Γιώργος την 
παρακολουθεί που κάνει βιαστικές κινήσεις και σχολιάζει...  
 
Γιώργος  
Περιµένεις ε;  
Ελένη  
Τι πράµα;  
Γιώργος  
Your period!!!  
Ελένη  
Θα ooυ’ λεγα κάτι τώρα αλλά έχε χάρη....  
Γιώργος  
Jesus και Απόστολοι! Κάνε κάτι µε το ντύσιµό σου darling πρώτα κι 
ύστερα tell me...  
Ελένη 
Βρε άντε χέσου, Αµερικάνε του κώλου! 
Γιώργος 
I love you too βλαχάρα! 
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H Ελένη µαζεύει όπως όπως και φεύγει εκνευρισµένη απ το σαλόνι. O 
Γιώργος βολεύεται καλύτερα στον καναπέ. Μπαίνει η Κατερίνα βαριά 
... Κάθεται δίπλα του στον καναπέ. Τρώει ένα αγγούρι... Κοιτάζονται 
λίγο, δεν µιλάνε, ξανακοιτάζονται  
 
 
Γιώργος 
 Ηί!  
Κατερίνα  
Αν είχα κάνει κάνα µπάφο µπορεί και να ήµουν «high» τώρα. Προς 
το παρόν σκυλοβαριέµαι… Συστήνοµαι. Κατερίνα. `Η άµα βαριέσαι 
να το πεις όλο, σκέτο Κίττυ...  
Γιώργος  
Hallo Kitty! George! 
Κατερίνα  
Κοίτα χαρά η µπαλαρίνα! Γιατί έχεις αράξει εδώ µεγάλε;  
Γιώργος  
Ι m looking for my daddy. Μήπως τον είδες;  
Κατερίνα  
Κοίτα George, αυτό δεν είναι πάντα καλό. Κι εµείς που τον ψάχναµε, 
τον βρήκαµε πίσω απ το Μανωλιό, να κάνουν τα βαγόνια του µετρό! 
Το ένα πίσω στ άλλο. Με πιάνεις;   
Γιώργος  
Excuse me;  
Κατερίνα  
Ξεσκιούζµι θες να πεις αλλά να µην το κάνουµε θέµα...  
Γιώργος  
Ι don’t understand ! 
Κατερίνα  
Κι εγώ που κατάλαβα, τι κατάλαβα νοµίζεις; "Αστο… άραξε… γιατί 
σε λίγο θα γίνουµε πολλές...  
 
Μπαίνει η Μαριγώ, εκνευρισµένη... κρατάει το κινητό της κόρης της 
 
Κατερίνα  
Τι σου έλεγα;  
Μαριγώ 
Κατερινιώ, πάρε αυτό το πράµα από δω να µην το σπάσω. Πόσα 
κοπέλια έχεις µαρή σακαφιόρα;  
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Της πετάει το κινητό. Η Κατερίνα το παίρνει κι ατάραχη ανοίγει να δει 
τα µηνύµατά της. Η Μαριγώ καλοκοιτάζει το Γιώργο από πάνω µέχρι 
κάτω 
 
Μαριγώ   
Ναααα! Εσύ πάλι, τι µέρος του λόγου είσαι; H Μπάρµπι ή ο Τζον 
Τζον;  
Γιώργος  
Hi! I ‘ m George! Σκηνοθέτης! 
Μαριγώ 
Ναααα! Εσύ και ο Γιώργος Λάνθιµος! Και δε µου λες βρε 
σαφρακιασµένο! Την κουνάς την αχλαδιά;  
Γιώργος  
Excuse me;  
Μαριγώ  
Λέω, τις γάµπες τις ξυρίζεις µε κερί για µε ξουράφι;;;  
Κατερίνα 
"Ελα ρε µάνα, ας τον ήσυχο τον άνθρωπο και ψάχνει τον πατέρα του!  
Μαριγώ  
Αµ κι εµείς που τον ψάχναµε, τον βρήκαµε να βάζει το ... λουκάνικο 
στο χοτ ντογκ!!!  
Γιώργος 
Και µένα µ αρέσει το χοτ ντογκ! 
Μαριγώ 
Νααααα! Πρόσεχε µη σου χυθεί η µουστάρδα! 
Κατερίνα 
Και τυχερός είσαι! Την πέτυχες στις καλές της!  
 
Μπαίνει o Αργύρης κρατώντας έναν αγορασµένο χυµό...  
 
Αργύρης  
Τελικά δεν είχαµε χυµό στο ψυγείο και πήρα αυτόν µε φράουλα Οπ! 
Τι γίνεται εδώ; Θεία Μαριγώ; Κατερίνα;  
Μαριγώ  
Ε θα ζουρλαθώ! Ο Αργύρης είναι τούτος ορέ;  
 
Μπαίνει ο Αποστόλης. Στο χέρι του κρατάει ζελέ και βάζει στα µαλλιά 
του. Είναι σκυµµένος  
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Αποστόλης  
Λοιπόν Ελένη ήθελα να σε ρωτήσω... Οπα! Τι γίνεται εδώ; Θεία 
Μαριγώ; Κατερίνα;  
Μαριγώ  
Ε µα να κι ο Αποστόλης! Τι έπαθαν τα µαλλιά σου; Αγελάδα τα 
έγλειψε;  
George  
Excuse me! I’ In looking for my daddy!  
Κατερίνα  
Χαλάρωσε εσύ, µη σκίσεις κάνα καλσόν! Θα έρθει η σειρά σου...  
 
Και πάνω που ξεκινά ένας µικροπανικός µε χαιρετούρες, αγκαλιές, 
φιλιά, απορίες κλπ µπαίνει η Αννα κατάκοπη ενώ βρίζει στο κινητό 
της...  
 
Αννα 
Να του πεις να πάει στο διάολο κι αυτός κι όλο το διοικητικό, τ' 
άκουσες;  
Μαριγώ; Κατερινιώ; Πότε ήρθατε;  
 
Και πάνω που ο µικροπανικός συνεχίζεται µεταξύ τους  
 
Αργύρης  
Συγνώµη, είπες Ελένη όταν µπήκες ή δεν άκουσα καλά;  
Αποστόλης 
Γιατί; Απαγορεύεται; 
Αννα 
Ποιος είναι αυτός µωρή αδερφή; Ο αρραβωνιαστικός της Κατερίνας; 
Μαριγώ 
Καλά, εσύ απ όλα που είπες, κράτα το «µωρή αδερφή»! 
George 
 Ωωωω! Θα µε πιάσει ηµικρανία! Where’s my daddy 
επιτέλους;;;  
Κατερίνα 

Δώς του ακόµη λίγο µαύρε κύκνε εσύ! Κορυφώνεται η σκηνή όπου 
να' ναι... 
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Εκεί λοιπόν µπαίνει και ο Δηµήτρης όπου και αυτός µιλά στο τηλέφωνο 
εκνευρισµένος... 

Δηµήτρης 

Να κόψεις το λαιµό σου αγόρι µου! Εγώ παραιτούµαι! ... Βρε δεν 
πάτε όλοι σας να ... Τι συµβαίνει εδώ; 
Αννα 

Δηµήτρη µου ήρθες; Κοίτα ποιους έχουµε µουσαφιραίους!!! Τη 
Μαριγώ και την Κατερίνα!!! 
Μαριγώ 
Τι έγινε γαµπρέ µου; Τρένο σε πάτησε; 
Αργύρης 
Λέγε ρε, που είναι η Ελένη; 
Αποστόλης 

Χέστηκα ρε αγόρι µου πού είναι η Ελένη! Μάνα, έχεις ένα εικοσάρικο 
να µου δώσεις γιατί έχω αργήσει; 
Κατερίνα 
Τώρα µίλα µεγάλε! Δώσε ρεσιτάλ! 
Geοrge  
Daddy! ! ! Επιτέλους! Ήρθα! Look at me! I’ m yουr sοη!!! George!!! 
Μαριγώ 
Κάν’ το ντότερ καλύτερα, να σαι µέσα! 
 
Ολοι µένουν κόκαλο εκτός από την Κατερίνα, που δαγκώνει λίγο απ του 
αγγούρι της και λέει άνετη 
 
Κατερίνα, 
Αγγούρι κανείς;;; 
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Πράξη Δεύτερη 

Σκηνή 5η 

 
Κοιτάζουν όλοι την Κατερίνα για τρία δευτερόλεπτα και µετά 
αρχίζουν να τσακώνονται και να φωνάζουν : Αποστόλης µε Αργύρη, 
Geοrge να ωρύεται µόνος του, Αννα µε Δηµήτρη να τσακώνονται για 
το ποιος είναι ο Geοrge, να  χτυπά της Κατερίνας το τηλέφωνο και να 
είναι ο Σίφης που Θέλει τη Μαριγώ...  
 
Μπαίνει ο Σίφης µε ένα τεράστιο κοντρόλ και πατάει «ραυse». 
Παγώνουν όλοι πίσω ... 

Σίφης 
Εντάξει! 'Ελεος πια! Λίγη ησυχία εδώ µέσα! Πώς κάνετε έτσι; 
Πνίγεστε όλοι σε µια κουταλιά νερό! Πάρτε το λίγα πιο χαλαρά... Δε 
βγαίνει αλλιώς η ζωή. Γιατί δηλαδή πρέπει να είναι όλα τραγικά; 
Αφού τα πάντα µπορούν να λυθούν µε τα διάλογο και την 
κατανόηση... Χαλαρά ... Κοιτάξτε τι εννοώ! 

 

Χαβανέζικη µουσική και ηχητικά από θάλασσα. Πατάει ένα πλήκτρο 
απ το κοντρόλ και ζωντανεύουν `Αννα και Δηµήτρης  

Αννα 
Αγάπη µου γλυκιά, ποιος είναι αυτός ο συµπαθέστατος νεαρός 

που σε αποκάλεσε " daddy"•; 

Δηµήτρης 
Ααα µατάκια µου κι ήθελα να στο πω εδώ και είκοσι χρόνια 
περίπου! Να, καρδούλα µου, είχα µια περτπετειούλα µε µια 
αµερικανιδούλα, τότε, στο γαµήλιο  ταξίδι µας που είχαµε πάει στη 
Χαβάη... 
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Αννα 
Πότε πασάκο µου έγινε αυτό; Τότε που έπαθα γαστρεντερίτιδα από τα 
µύδια κι έµεινα τρεις µέρες στο ξενοδοχείο ενώ εσύ ήσουν συνέχεια 
έξω; 

Δηµηήτρης 
'Αι γεια σου µωράκι µου! Γνώρισα που λες µια τουρίστρια σε ένα 
µπαρ που  έπινα για να πνίξω τον πόνο µου επειδή ήσουν άρρωστη, 
ε και καταλαβαίνεις... ποτό στο ποτό, σφηνάκι στο σφηνάκι, 
ξαπλώστρα σε ξαπλώστρα,  βρεθήκαµε στο κρεβάτι ... για µία φορά 
µόνο, µη φανταστείς! 

Αννα 

'Ελα βρε κουτούτσικο, αν ήταν για µία φορά µόνο, δεν πειράζει! 
Μα γιατί δεν µου είπες τίποτα τότε; 

Δηµήτρης 
Ε να µωρέ, φοβήθηκα ότι θα Θύµωνες. Νιόπαντροι, στο γαµήλιο 
ταξίδι µας, εσύ να ξερνάς κι εγώ να ...  

Αννα 

Κουτά παιδί! Πόσο λίγο µε ξέρεις! Μα κοίτα τι προέκυψε από την 
όµορφη βραδιά που πηδηχτήκατε! 'Ενας λεβέντης µέχρι εκεί πάνω! 

 Δηµήτρης 

'Ωστε να υποθέσω ότι δε µου θύµωσες; 
Αννα 
Αντε καλέ! Ούτε καν! Ισα – ίσα! Εξάλλου, πάντα ήθελα ... µια 
κόρη!!! Μπορεί να µείνει µαζί µας άµα θέλει, να είµαστε όλοι σαν 
µια οικογένεια.  

Δηµήτρης [κοιτάζει  το  κοινό  απορηµένος ]  
Τι έγινε ρε παιδιά; Πού πήγε η Ανναµπελ;;; Α! Επίσης να σου 
πω ότι παραιτήθηκα από τη δουλειά µου κι έτσι θα ζούµε µόνο µε 
τα δικά σου χρήµατα! 
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Αννα 
Δεν πειράζει µωράκι µου! Κι εγώ παραιτήθηκα, άρα δε θα χουµε 
καν να φάµε! ...Οπότε, προτού πεθάνουµε απ την πείνα, πάµε να 
χρησιµοποιήσουµε το µαστίγιο και τα πέτσινα εσώρουχα;;; 

Δηµήτρης 
Μα τι ωραία ιδέα! Πάµε λοιπόν! 

 

Η µουσική δυναµώνει και η Αννα µε το Δηµήτρη φεύγουν χεράκι – 
χεράκι απ τη σκηνή 

Σίφης 
Τα βλέπετε έτσι; Ολα λύνονται, αρκεί να πάρουµε τα θέµατα 
χαλαρά και να τα λύσουµε πολιτισµένα! Ας κοιτάξουµε όµως και 
την άλλη πλευρά, για να συγκρίνετε και να δείτε τη διαφορά... 

Πατάει ένα κουµπί στο κοντρόλ και ξεπαγώνει τον Αργύρη και τον 
Αποστόλη 
 
Αργύρης 
Λέγε ρε κολόπαιδο! Πού είναι η Ελένη; Τι της είπες και έφυγε; Δεν 

πιστεύω να της την έπεσες! 
Αποστόλης 
Δε χρειάστηκε αγόρι µου! Μην τρέµεις! Μου την έπεσε από µόνη 
της! Ο,τι κι αν έλεγα, κρεµόταν απ τα χείλη µου! 

Αργύρης 

Αµα σου δώσω µια µπουνιά µέσα στα µούτρα ρε... 

Ο Αργύρης σηκώνει χέρι να βαρέσει τον αδερφό του και ο Σίφης 
πατάει pause στο κοντρόλ 

Σίφης 

Ενώ αν τα πράγµατα ήταν κάπως έτσι... 

Το χέρι του Αργύρη προσγειώνεται στον Αποστόλη αλλά 
χαϊδεύοντάς του τα µαλλιά  

34  
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Αργύρης 

Α, ρε µπαγάσα, σε παραδέχοµαι! Καµία δε σου γλιτώνει! Μέχρι 
και την Ελένη έριξες, που είναι πολύ ντροπαλή! 
Αποστόλης 
'Ελα, καλά τώρα, τα παραλές! 'Ασε που έχω την εντύπωση ότι κατά 
βάθος σε γουστάρει! 
Αργύρης 
Αλήθεια το λες; Τώρα αν σου πω ότι είµαι ερωτευµένος µαζί της 
από το πρώτο έτος Θα µε πιστέψεις; Απλά δεν ξέρω π να κάνω. Τι 
να της πω... Είµαι τελείως βλάκας ρε γαµώτο... 
Αποστόλης 
Λοιπόν, κοίτα. ' Εχεις το κινητό της; 
Αργύρης 
Τα χω! Ε και; 
Αποστόλης 
Ωραία! Πάµε στο δωµάτιό µου, να σου πω τι θα της γράψεις και 
µόλις διαβάσει το µήνυµά σου, θα πέσει  αµέσως στα πόδια σου! 
Αργύρης 
Αλήθεια το λες; Εντάξει ρε Αποστόλη, είσαι πραγµατικός 
αδερφός! Θες να πούµε και κάνα τραγουδάκι µετά; Ο Σταν και 
ο ... Πακιστάν!!! 
Αποστόλης 
'Άλλη φορά. Δεν προλαβαίνω τώρα. 'Εχω ραντεβού σε 
λίγο... Με την Κωνσταντίνα! ! ! Θα πάµε σε µια συναυλία! 

Αργύρης 
Ποια Κωνσταντίνα; Την ... συµπαθέφσκαγια;;; Κι αυτή ρε; Οκ, 
απλά υποκλίνοµαι!!! 

Αποστόλης 
Σιγά, µην πάθεις λουµπάγκο! Αντε, πάµε να στείλουµε το µήνυµα 
γιατί έχω αργήσει! 

Αργύρης και Αποστόλης φεύγουν αγκαλιασµένοι από τη σκηνή... 
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Σίφης 
Αµα τα λέω εγώ, να µε ακούτε! Είπαµε! Η ζωή θέλει χαλαρά 
και όµορφα! Ούτε γάτα, ούτε ζηµιά, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα! 

Κοιτάζει τον Τζόρτζ και την Κίττυ που έχουν αποµείνει στη σκηνή... 

Σίφης 
Καλά, αυτούς δεν τους φοβάµαι! 

Πατάει κουµπί Κατερίνα και George ξεπαγώνουν 

George 

Oh Kitty, Kitty, i found my daddy, i found my daddy!!! 

Κατερίνα 
Ψιτ, να σου πω ... πεταλουδίτσα! Τώρα πού βρήκες το daddy σου, 
δεν πάµε να χτυπήσουµε κάνα χάµπουργκερ µε  κόκα κόλα, 
µέχρι να περάσει η κρισάρα εδώ µεσα και µετά το πιάνουµε ξανά 
το θέµα από κει που το αφήσαµε; 
 Geοrge 

Oh darling! What a worderfull idea!  I’m so hungry!  Εχω να βάλω 
κάτι στα στόµα µου από το  aeroplane! 
Κατερινα 

Να τα κοιτάξεις αυτό! Μην το αφήσεις έτσι! `Ελα πάµε! `Εχεις 
κάνα ψιλό πάνω σου γιατί είµαι ρέστη; 

Gevrge 

Οh, οf course my deαr! Μου έδωσε η my mother ένα check1! 

Κατερίνα 

E πάµε να κάνουµε κάνα check in τότε στο Γκάζι! `Ελα, 
ξεκουβάλα! 

Gevrge 

Ουάου! Κίττυ είσαι πολύ cool!!! Πάmε! Θέλω να ξεσαλώσω! 
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Κατερίνα 

Πόσο πια µωρή κι εσύ; Προχώρα... 

Ο Τζορτζ και η Κατερίνα φεύγουν κι αυτοί από τη σκηνή. Q Γιώργος 
βρίσκεται σε αµηχανία γιατί έµεινε µόνος του µε τη Μαριγώ...Κρητική 
µουσική... Ο Σίφης βγάζει ένα σαρίκι απ την τσέπη του, το φοράει κι 
αλλάζει ύφος. Μιλάει Κρητικά από δω και πέρα... 
 
 
 

Σκηνή 6η 
 
Σίφης 
Ωχου Παναγία µου... Τσε τώρα οι δυο µας! Ας κάµω τα σταυρό 
µου τσε ό,τι Θέλει ας ζίνει ... Μαριγώ; ... Μαριγούλα; ... 
Μαριγούλα ΜΟΥ; 
Μαριγώ 
Σίφη! Ασε τα «Μαριγώ» µου µη σε πάρει ο Χάρος, µη σε πάρει!!! 
Σίφης 
Μαριγώ µου! Βάστα εκεί δα που είσαι και µην πλησιάζεις πολύ 
γιατί ξέρω ότι κρύβεις πάντα µια µάχαιρα στο µεσοφόρι σου! 

Μαριγώ 

Αααα! Βλέπω ότι ακόµα θυµάσαι τι πράµα έχω κάτω απ’ το 
µεσοφόρι µου. Λέγε γρήγορα τι θες για θα θολώσει το µάτι µου το 
γυάλινο το  µπιρµπιλωτό! 

Σίφης 
Μαριγώ µου παινεµένη! Καταρχήν να σου πω ότι λάµπεις ολάκερη! 
Μαριγώ 
Ο προβολέας από πάνω είναι! Παρακάτω! 
Σίφης 
Κατά δεύτερον να σου πω πως έχεις αδυνατίσει! 
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Μαριγώ 
'Ασε τις µαλαγανιές Σιφαλιό για θα’ χουµε άσχηµα 
ξεµπερδέµατα, Θα' χουµε! By the way, έχω χάσει 250 
γραµµάρια!!! Παρακάτω! 
Σίφης 
Μαριγώ µου! ' Εγινε παρεξήγηση! Δεν είναι αυτό που νοµίζεις! 
Εγώ µε το Μανωλιό δεν κάναµε σεξ επάνω στο κρεβάτι! 

Μαριγώ 

Μπααααα;;; Και τι κάνατε πουλάκι µου; Εκατό µέτρα πρόσθιο; 

Σίφης  
... Ρέικι... 

Μαριγώ 
Ρέι τι; 

Σίφης 
Ρέικι!!!  

Μαριγώ 
Δεν την ξέρω αυτή τη στάση! Σίφη! Θα σε πάρει α διάολος θα σε 
πάρει, που χεις και τα θράσος να ` ρχεσαι δω να και να µου λες τα 
καµώµατά σου µε τον άλλο τον ... 

Σ ί φ η ς  [ θ υ µ ώ ν ε ι ]  
Μαριγώ! Βάστα το στόµα σου κλειστό κι άκου µε µια φορά, να 
µην τα σπάσω όλα εδώ µέσα, µη τα σπάσω! Είµαι α Σίφης ο 
Τσερκεζάκης και θα πω δυο κουβέντες ντόµπρες κι αντρίκιες! 
Μαριγώ 
Τσιγάρο να φουµάρω; 
Σίφης 
Να φουµάρεις! Λοιπόν, άκου µε προσεκτικά! Τον τελευταίο καιρό 
είχα πρόβληµα µε τη µέση µου, όπως θυµάσαι! Κι αν έχω πάει 
σε γιατρούς, µα κανείς δεν µου βρήκε τίποτα. 'Ωσπου µια µέρα, 
εκεί δα στο καφενείο που παίζαµε πρέφα, µου είπε ο Μανωλιός 
για το Ρέικι! 'Αρχισα να τονε καντηλίζω ότι τούτα είναι δεν ειναι 
αντρίκια πράµατα µα µε έπεισε να το δοκιµάσω µια φορά! Ε τι να 
σου πω βρε γυναίκα! 'Εχω βρει την υγειά µου από τότε! 'Ολο το 
σύµπαν συνωµοτεί και δεν πονάω πουθενά! 
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Μαριγώ 
Μµµ... Εσύ και ο Κοέλιο ένα πράµα! Και γιάντα δεν µου είπες 
τίποτα βρε εφταµηνίτικη αποβολή; 

Σίφης 

Ε πού να προλάβω βρε Μαριγώ µου! Με το πού µας είδες στο 
κρεβάτι, άρχισες να ουρλιάζεις, να µας βρίζεις και να πετάς 
πράγµατα! Ε, µετά έφυγες µε το Κατερινιώ µας κι ήρθες δω να 
στην αδερφή σου! 

Μαριγώ 
Ε µα µου λες αλήθεια Σιφαλάκι µου; 
Σίφης 
Στο σταυρό που σου κάµω! Κι άµα θες, σε βάζω στα τέσσερα και σου 
πετάω ένα ... ρέικι να ιδείς κι εσύ!  
Μαριγώ 
Να µου λείπει! 
Σίφης 
Μαριγώ µου... σ αγαπώ!!! 
Μαριγώ 
Σίφη µου ... κι εγώ ... 

Κάνουν κίνηση να φιληθούν ... Μπαίνει έξαλλος ο Geοrge. Παίρνει 
το κοντρόλ στα χέρια του, πατά ένα κονµπί και τους παγώνει και τους 
δύο... 

Geοrge 
Οh my Goοdness! ! ! Οh Jesus and the 40 virgins! Οh Μather οf 
God! Θα µου το κάνουν τούρκικο το έργο! 'Ελεος dαrliηgs! 'Ελεος!!! 
Λίγο ίντριγκα! 

G George πατά ένα κουµπί απ το κοντρόλ. Το ζευγάρι αλλάζει ύφος 
και ... η Μαριγώ τραβάει τα µαλλιά του Σίφη... 

 
Μ α ρ ι γ ώ  
Σίφη µου ... κι εγώ ... θα σε ξεµαλλιάσω γιατί έφαγες όλο µας το 
βιος στα καζίνα χαραµοφάη! 
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Στφης 
Μα να σου εξηγήσω Μαριγώ µου! 'Ηθελα να επενδύσω για το 

µέλλον της κόρης µας της Κατερινιώς! 

Μαριγώ 

Μα θα σε πάρει ο διάολος Θα σε πάρει, πού φαγες όλα της τα 
προικιά κι άντε να βρει γαµπρό το µοσχοκούζουλο έτσι δα όπως 
είναι! 

Σίφης 
Μαριγώ µου µε παρεξήγησες! Εγώ απλά ήθελα να ... 

Η Μαριγώ φεύγει θυµωµένα π τη σκηνή και λέει... 

Μαριγώ 
Να κόψεις το λαιµό σου και να βρεις τα λεφτά σύντοµα, για θα 
µιλήσεις µε το δικηγόρο µου! 

Ο Σίφης την ακολουθεί από πίσω λέγοντας δικαιολογίες... 

Σίφης 
Μα ζαργάνα µού ... µισό λεπτό ... έχω παίξει ένα ΚΙΝΟ δω απέναντι 
στον ΟΠΑΠ και είµαι σίγουρος ότι...   

Geοrge 

Better! Τώρα Θυµίζει «οικογενειακές ιστορίες»! Ας πάω κι εγώ να 
βρω τον daddy! Πρέπει να του µιλήσω! Where's daddy; 
Where's daddy; 

 


