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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 

 
Μουσική και ήχοι από δάσος... Μπαίνει ένα σκυλάκι στη 

σκηνή...κρατάει ένα σάκο στον ώµο και τραγουδάει 

1.είσοδος Λάκη 
 
Σκύλος 

Είµαι σκύλος φοβερός 

Στα παιχνίδια τροµερός 

Τρέχω και χοροπηδώ 

Κι όταν θέλω τραγουδώ! 

Μες στην πόλη τριγυρνώ 

Κι απ τα πάρκα γω περνώ 

Είµαι ελεύθερος πολύ 

Κάνω µια ζωή καλή! 

Ααααααχ, τι ωραία που είναι η ζωή φίλοι µου! Να µπορείς να κάνεις 

ό,τι θέλεις και να µη δίνεις λογαριασµό σε κανέναν! Να τριγυρνάς από 

δω κι από κει, όποτε θέλεις κι όπου θέλεις! Αααααχ, αισθάνοµαι τόσο 

ελεύθερος, τόσο ευτυχισµένος, τόσο ... [ξύνεται παντού], τόσο... τόσο... 

αααα! Αυτά τα τσιµπούρια µ έχουν τρελάνει πια! Ωχού!!! Κάτι πρέπει 

να κάνω µε δαύτα ... αλλά δεν ξέρω τι! Τέλος πάντων. Πέρα από αυτό, 

τίποτα άλλο δε µ ενοχλεί!  

2.γουργούρισµα 

Ακούγεται ηχητικό από γουργούρισµα κοιλίτσας. Το σκυλάκι, κοιτάζει 

την κοιλίτσα του, την τρίβει, ντρέπεται λίγο, κοιτάζει δεξιά – αριστερά, να 

δει αν τον βλέπει κανείς και λέει στα παιδάκια... 
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Σκύλος 

Ωχου! Αντε πάλι αυτή η κοιλίτσα µου! Συνέχεια γουργουρίζει. Την 

ακούσατε κι εσείς παιδάκια ε; Ε κι εσάς δε γουργουρίζει όταν πεινάτε; 

Μα τι κάνετε όταν σας συµβαίνει αυτό; ... Αααα, τρώτε φαγάκι. 

Λογικό... Κι εγώ θα ήθελα να είχα φαγάκι όταν πεινάω... αλλά ... 

αλλά, δε συµβαίνει πάντα αυτό. Η αλήθεια είναι, ότι µερικές φορές, 

περνάνε µέρες που είµαι συνέχεια πεινασµένος, γιατί δε βρίσκω 

πουθενά φαγάκι... όµως, πέρα από αυτό αυτό, τίποτα άλλο δε µ 

ενοχλεί! 

3.είσοδος γατούλας 

Μουσική... µπαίνει µια όµορφη λευκή γατούλα στην άλλη πλευρά της 

σκηνής, η οποία δείχνει λίγο ανήσυχη και ότι ψάχνει κάτι... Το σκυλάκι 

λέει στα παιδάκια... 

 

Σκύλος 

Μµµ, τώρα αυτή η κυρία γάτα, τι γυρεύει στα µέρη µου; Θα της πω να 

φύγει, γιατί µ’ ενοχλεί! Αυτό το µέρος είναι δικό µου! 

 

Πριν προλάβει το σκυλάκι να την πλησιάσει, η γατούλα φεύγει από τη 

σκηνή ψάχνοντας... 

 

Σκύλος 

Χα! Με φοβήθηκε! Δε σας το’ πα ότι είµαι σκύλος φοβερός; Πω – πω, 

πώς πεινάω όµως. Και ξύνοµαι συνέχεια! Ας πάρω έναν υπνάκο εδώ, 

που είναι ήσυχα κι ωραία και βλέπουµε µετά τι θα κάνω! 

4.τραγούδι σκύλου 

Το σκυλάκι ψάχνει από δω κι από κει πού να ξαπλώσει ενώ τραγουδάει 

πάλι το τραγουδάκι του 

 



«Ζώα	  ...	  και	  αβλαβή»	  -‐	  Μαρία	  Κίτρα	  
	  

www.mkitra.com	  
	  

4	  

Σκύλος 

Είµαι σκύλος φοβερός 

Στα παιχνίδια τροµερός 

Τρέχω και χοροπηδώ 

Κι όταν θέλω τραγουδώ! 

Μες στην πόλη τριγυρνώ 

Κι απ τα πάρκα γω περνώ 

Είµαι ελεύθερος πολύ 

Κάνω µια ζωή καλή! 

 

Και καθώς τελειώνει το τραγούδι του, βρίσκει ένα µέρος και ξαπλώνει... 

Δε βολεύεται όµως πολύ κι όλο αλλάζει στάση, µουρµουρώντας... 

 

Σκύλος 

Ωχού! Σκληρά είναι εδώ κάτω!... Ααααα, έχει και κουνούπια! ... Εεεε, 

κι αυτή η υγρασία µου πονάει την κοιλίτσα!  

 

Κοιτάζει τα παιδάκια και λέει 

 

Σκύλος 

Καλά, εντάξει, σταµατώ τη µουρµούρα και κοιµάµαι! 

 

Ξαπλώνει κι αρχίζει να ροχαλίζει... ,µετά από λίγο µπαίνει η άσπρη 

γατούλα στη σκηνή, ψάχνοντας πάλι. Βλέπει το σκυλάκι και κάνει κάτι 

γκριµάτσες επειδή εκείνο ροχαλίζει και σχολιάζει!  
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Γατούλα 

Ααααα! Μα πώς ροχαλίζει έτσι αυτό το σκυλάκι; Σαν φορτηγό στην 

ανηφόρα! Μάλλον θα είναι πολύ κουρασµένο το καηµένο, γι αυτό ας 

κάνω ησυχία να µην το ξυπνήσω!  

 

Η γατούλα περπατά στις µύτες των ποδιών της, µέχρι που βλέπει τα 

παιδάκια και ξαφνιάζεται χαρούµενη! 

 

Γατούλα 

Αχ! Παιδάκια! Δεν το πιστεύω! Πόσο χαίροµαι που σας βλέπω! Πάντα 

χαίροµαι όταν βλέπω παιδάκια! Τα αγαπάω όλα τόσο πολύ! Και κάθε 

φορά που είµαι µε παιδάκια, ξέρετε τι κάνω; ... Τραγουδάω και 

χορεύω από τη χαρά µου! 

5.Τραγούδι γατούλας 

Μουσική. Η γατούλα τραγουδάει και χορεύει 

 

Γατούλα 

Είµαι µια µικρή γατούλα 

Τσαχπινούλα, ζωηρή 

Την ουρίτσα µου κουνάω 

Όταν είµαι χαρωπή! 

Εχω φίλους τα παιδάκια 

Είµαστε παντού µαζί! 

Με φροντίζουν, µε προσέχουν 

Κάθε µέρα είναι γιορτή! 

 

Η γατούλα συνεχίζει να χορεύει λίγο ακόµη χαρούµενη, αλλά το 

σκυλάκι αλλάζει πλευρά, µουρµουρίζοντας κάτι στον ύπνο του, αλλά 
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συνεχίζει να κοιµάται. Τον βλέπει η γατούλα και σταµατάει το τραγούδι 

και το χορό! 

 

Γατούλα 

Ωχ, ωχ, ωχ! Παραλίγο να τον ξυπνήσω τον καηµένο! Και είναι κρίµα 

να κάνουµε φασαρία όταν κάποιος κοιµάται. Χµµµ, τώρα κατάλαβα, 

γιατί εσείς παιδάκια, είστε τόσο ήσυχα όλη αυτή την ώρα. Για να µην 

τον ξυπνήσετε! Πω, πω, πρέπει κι εγώ τότε να κάνω ησυχία... 

 

Δείχνει λίγο σκεπτική και κάπως στεναχωρηµένη... 

 

Γατούλα 

Οµως... όµως... για να πω την αλήθεια µου, θα ήθελα να ξυπνήσει 

τώρα δα... Έχω ένα πρόβληµα, ξέρετε... 

 

Το σκυλάκι σχολιάζει µέσα στον ύπνο του, αλλά η γατούλα δεν τον 

παίρνει χαµπάρι 

 

Σκύλος 

Όλοι από ένα ξεκινάµε... 

Γατούλα 

Έκανα µία αταξία σήµερα... 

Σκύλος 

Σιγά µην έκανες µόνο ΜΙΑ... 

Γατούλα 

Και τώρα που τα’ κανα θάλασσα... 

Σκύλος 

Σιγά µην τα’ κανες και ποτάµι... 
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Γατούλα 

Πρέπει να τα διορθώσω... 

Σκύλος 

Αργά το σκέφτηκες... 

Γατούλα 

Μπορώ να σας πω τον πόνο µου, παιδάκια, µήπως και µε 

βοηθήσετε;;; 

 

Τα παιδάκια λένε «ναι», η γατούλα χαίρεται και ο σκύλος ξυπνάει από τη 

φασαρία, λίγο βαρύς και λίγο θυµωµένος 

 

Σκύλος 

Ωωωω, µα τι φασαρία είναι αυτή;;; Μα δεν µπορεί ένας σκύλος να βρει 

την ησυχία του;;; 

Γατούλα 

Αµάν, ξύπνησε το σκυλάκι! 

 

Ο σκύλος σηκώνεται πιασµένος, ενώ ξύνεται παντού. Βλέπει τη γατούλα 

 

Σκύλος 

Πάλι εσύ εδώ;  

Γατούλα 

Εεεεε, ξέρεις καλό µου σκυλάκι... 

Σκύλος 

Ώστε εσύ έκανες όλη αυτή τη φασαρία λοιπόν; 

Γατούλα 

Εγώ απλά... να ... λίγο ...  

Σκύλος 

Πρέπει να φύγεις από δω! Αυτό το µέρος είναι ΔΙΚΟ ΜΟΥ! 
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Γατούλα 

Μπαααα; Κι από πού είναι δικό σου; Στο αγόρασαν οι γονείς σου 

δώρο;;;; 

Σκύλος 

Εεεε; Όχι, αλλά... αλλά ... αλλά έρχοµαι κάθε µέρα εδώ, κάνω τις 

βόλτες µου, παίζω, κοιµάµαι ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΩ, οπότε... 

Γατούλα 

... Οπότε, αυτό το µέρος ΔΕΝ είναι ΜΟΝΟ δικό σου! 

Σκύλος 

Δεν είναι;;; Και ποιανού είναι δηλαδή;;; Δικό ΣΟΥ; 

Γατούλα 

Κανενός και όλων! Εξάλλου, εγώ έχω σπίτι που µένω κι έτσι δεν έχω 

ανάγκη να ψάχνω, σαν και σένα, από δω κι από κει και να πιστεύω ότι 

όλα τα µέρη µου ανήκουν! 

Σκύλος 

Α, ώστε έχεις σπίτι εεεε; Ε, και γιατί δεν πας σπίτι σου τότε, να µας 

αφήσεις κι εµάς στην ησυχία µας; 

6.λυπηµένη 

Μουσική... Η γατούλα στεναχωριέται που της µιλάει κάπως αυστηρά το 

σκυλάκι και ρουφώντας τη µυτούλα της παραπονιάρικα, λέει... 

 

Γατούλα 

Γιατί χάθηκα... Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω στα παιδάκια, την ώρα 

που ξύπνησες... 

Σκύλος 

Που ΜΕ ξύπνησες, θες να πεις! 

Γατούλα 

Έστω... Έχω χαθεί από το πρωί, δεν ξέρω πώς να γυρίσω σπίτι και 

είµαι σίγουρη ότι θα ανησυχούν οι δικοί µου και θα µε ψάχνουν ... 
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Το σκυλάκι στεναχωριέται κι εκείνο. Την πλησιάζει και τη χαϊδεύει... 

 

Σκύλος 

Ωωωω, πολύ λυπάµαι γατούλα µου... Δεν το ξερα... Σου ζητώ 

συγνώµη, τότε, που ήµουν τόσο απότοµος µαζί σου, αλλά... όποτε 

βλέπω γάτα στο δρόµο µου, κάτι παθαίνω! Τρελαίνοµαι! Εχω 

φαγούρα, γουργουρίζει η κοιλιά µου, δεν µπορώ να σταθώ πουθενά 

και ... 

Γατούλα 

Αυτό συµβαίνει γιατί έχεις τσιµπούρια στο τρίχωµά σου και γιατί 

πεινάς, κουτέ! 

Σκύλος 

Τι;;; Δε συµβαίνει δηλαδή επειδή τα σκυλιά µισούν τις γάτες και 

θέλουν να τις κυνηγούν; 

 

Η γατούλα βάζει τα γέλια δυνατά. Το σκυλάκι απορεί... 

 

Σκύλος 

Χέι, γιατί γελάς; Είπα κάτι αστείο; Μήπως µου’ πεσε το παντελόνι µου; 

Μήπως έχει κολλήσει κάνα φύλλο στο κεφάλι µου; 

 

Το σκυλάκι κοιτάζεται, κάνει σβούρες γύρω από τον εαυτό του να δει αν 

είναι όλα εντάξει 

 

Γατούλα 

Μπα σε καλό σου, καλό µου σκυλάκι! Μ’ έκανες και γέλασα και 

ξέχασα λίγο τον πόνο µου. Μα καλά, συγνώµη, ποιος σου είπε ότι τα 

σκυλάκια δε συµπαθούν  τις γατούλες και οι γατούλες τα σκυλάκια; 
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Σκύλος 

Εεεεε; ... Ολοι! Χρόνια γίνεται αυτό! Οοοοοοποιον και να ρωτήσεις, 

Γατούλα 

Ναι; 

Σκύλος 

... θα σου πει, αυτό που λέω κι εγώ τώρα!  

Γατούλα 

Μάλισταααα... Και δε µου λες, καλό µου σκυλάκι. Εµένα τώρα που µε 

βλέπεις και µιλάµε τόοοοοση ώρα, δε µε συµπαθείς; Θες να αρχίσεις 

να µε κυνηγάς, ας πούµε;;; 

Σκύλος 

Εεεεεε... να πω την αλήθεια... όχι... ίσα – ίσα... που σε συµπαθώ 

πολύ... είσαι τόσο γλυκιά... απλά ... νόµιζα... 

Γατούλα [του δίνει το χεράκι της για χειραψία] 

Χούλα! 

Σκύλος [ξαφνιάζεται] 

Εεεε; Τι χούλα; 

Γατούλα 

Χούλα χουπ!!! Χούλα, είναι το όνοµά µου! Χαίρω πολύ!  

Σκύλος 

Ααααα! Λάκης! 

Γατούλα 

Λάκης;;;; Από πού βγαίνει; 

Σκύλος 

Από το κουταλάκης! Σκέτο Λάκης! Λάκης Σκυλάκης, µε το όνοµα! 

Γατούλα [κάνουν χειραψία] 

Χούλα Γατούλα! Χάρηκα! ... Να, βλέπεις ότι δεν ήταν και τόσο 

δύσκολο τελικά; Ακου τα σκυλάκια δε συµπαθούν τις γατούλες! Τς, τς, 

τς. Εσείς παιδάκια, έχετε ξανακούσει κάτι τέτοιο; 
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Και καθώς η γατούλα ρωτάει τα παιδάκια κι εκείνα απαντάνε, το 

σκυλάκι, επειδή είναι πιασµένο, βογκάει λίγο και προσπαθεί να 

τεντωθεί... 

 

Σκύλος 

Ωχ... ουγκ... αχ... µµµ... 

Γατούλα 

Λάκη µου, τι σου συµβαίνει και βογκάς λες και σε πάτησε τρένο; 

Σκύλος 

Έχω πιαστεί παντού και πονάνε όλα µου τα κοκαλάκια! 

Γατούλα 

Α, έχω µια ιδέα;! 

Σκύλος 

Τι; Να αλλάξω κοκαλάκια;;; 

Γατούλα 

Οχι βρε χαζούλη µου. Να κάνουµε λίγη γυµναστική! 

Σκύλος 

Γυµναστική;;; Τι είναι αυτό βρε Χούλα; Τρώγεται;;; 

Γατούλα 

Ναι, µε πατατούλες και ρυζάκι! 

Σκύλος 

Αχ, τι ωραία κι έχω λυσσάξει στην πείνα! 

Γατούλα 

Ωχου! Τίποτα δεν καταλαβαίνεις! Γυµναστική είναι κάτι ασκησούλες 

που κάνουµε για να ξεπιαστούµε. Εγώ, στο σπίτι που µένω, κάνω κάθε 

πρωί µε τα παιδάκια, για να τεντωθούµε και να ξεπιαστούµε, προτού 

εκείνα πάνε στο σχολείο τους! 
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Σκύλος 

Ωωωω! Τι ωραίο που ακούγεται. Και δε µου λες, θα πονέσω; 

Γατούλα 

Ξέρω γω; Άµα πας να κουτουλήσεις σε κανα δέντρο, µπορεί!!! Λοιπόν, 

θες να κάνουµε µαζί λίγες ασκησούλες; 

Σκύλος 

Θέλω! Πολύ! ... Οµως, εσύ δεν πρέπει να βρεις το σπίτι σου να 

γυρίσεις πίσω;;; 

Γατούλα 

Πρέπει, ναι, αλλά πρέπει και να βοηθάµε τους φίλους µας όταν µας 

χρειάζονται! Κι εσύ, χαζούλι Λάκη Σκυλάκι ... είσαι ... φίλος µου! 

Σκύλος 

Ωωωω! Είµαι φίλος σου; Ε λοιπόν εξυπνούλα Χούλα Γατούλα, κι εσύ 

είσαι φίλη µου και είµαι πολύ χαρούµενος γι αυτό!!! 

Γατούλα 

Τέλεια! Πάµε λοιπόν να χορέψουµε!!! 

7.γυµναστική 

Μπαίνει χαρούµενη µουσική 

 

Σκύλος [απευθύνεται στα παιδάκια] 

Αµάν, πολύ χαρούµενη είναι τούτη, παιδιά! Να σας πω! Άµα δείτε να 

λιποθυµάω, φωνάξτε κάνα κτηνίατρο! 

Γατούλα [µες στην ενέργεια και την τρελή χαρά] 

Έτοιµος Λάκη;;; 

Σκύλος 

Εεεεετοιµος Χούλα! ... Αρκεί να µη µου πέσουνε τα ούλα!!! 

 

Η µουσική δυναµώνει. Η Χούλα και ο Λάκης ξεκινάνε τη γυµναστική – 

χορό. Στην αρχή, ο Λάκης δεν µπορεί να κάνει ακριβώς όλα εκείνα που 
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κάνει η γατούλα, αλλά µετά κάνουν ακριβώς τις ίδιες κινήσεις. 

Τραγουδάνε! 

 

Χούλα & Λάκης 

Ζήτω η γυµναστική 

Είτε βράδυ είτε πρωί 

Να γυµνάζεσαι µε φίλους 

Με γατούλες και µε σκύλους! 

Άνοιξε τα δυο χεράκια 

Άπλωσε τα ποδαράκια 

Σκύψε, σήκω και στροφή 

Απ τα νύχια ως την κορφή! 

Ζήτω η γυµναστική 

Έλα τώρα και εσύ 

Θα περάσουµε ωραία 

Είµαστ’ όλοι µια παρέα! 

 

Η µουσική συνεχίζεται, η γατούλα συνεχίζει να χορεύει ακάθεκτη, ενώ 

του σκύλου του έχει βγει η γλώσσα έξω. Πάει µε κόπο µπροστά στα 

παιδάκια και ζητάει βοήθεια 

 

Σκύλος 

Παιδιά, βοήθεια! Θα µε ξεκάνει αυτή η Χούλα! Κάποιος να της βγάλει 

τις µπαταρίες!!! 

Γατούλα 

Λάκη; Τι λες εκεί µε τα παιδιά; Έλα πίσω να συνεχίσουµε τη 

γυµναστική µας καλέ! 
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Σκύλος 

Ε Χούλα µου, νοµίζω πως πρέπει να σταµατήσουµε! Να, εδώ τα 

παιδάκια µου είπαν ότι περνάει η ώρα και θα αργήσεις! 

 

Η µουσική σταµατάει απότοµα. Η γατούλα αγχώνεται λίγο 

 

Γατούλα 

Αµάν! Δίκιο έχουν τα παιδάκια! Τι ώρα είναι; 

Σκύλος 

Ώρα να φάµε κάτι. Έχω πεθάνει στην πείνα! .... Εεεεε, εννοώ είναι ώρα 

να γυρίσεις σπίτι σου! 

 

Η Χούλα πάλι δείχνει λίγο ανήσυχη και στεναχωρηµένη... 

 

Σκύλος 

Χέι! Τι σου συµβαίνει; Γιατί είσαι στεναχωρηµένη; Μήπως είπα κάτι 

που σε πείραξε;  

Γατούλα 

Τσου... 

Σκύλος 

Εεεεε τότε, µήπως σε κλώτσησα κατά λάθος πάνω στη γυµναστική;;;; 

Γατούλα 

Τσου... 

Σκύλος 

Εµµµµ, µήπως ... δε µυρίζω όµορφα; Η αλήθεια είναι ότι έχω κάποιες 

µέρες να κάνω µπάνιο, αλλά ... 

Γατούλα 

Τσου... 
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Σκύλος 

Τσου... Αχ αυτά τα κορίτσια... κανείς δεν τα καταλαβαίνει! Θέλεις να 

µου πεις από µόνη σου γιατί θα µε σκάσεις;;; 

Γατούλα 

... Δεν ξέρω πώς να γυρίσω σπίτι µου... έχω χαθεί... νοµίζω πως θα 

µείνω για πάντα εδώ... σνιφ... 

 

Ο Λάκης αρχίζει να γελάει και η Χούλα ξαφνιάζεται 

 

Χούλα 

Χέι, γιατί γελάς; Μήπως έχει καθίσει καµιά πασχαλίτσα στο κεφαλάκι 

µου και δείχνω αστεία; 

Λάκης 

Τσου! 

Χούλα 

Μήπως έχω παχύνει πολύ και δείχνω σα χιονόµπαλα;;; 

Λάκης 

Τσου! 

Χούλα 

Τσουκνίδες! Τσου και τσου δυο ώρες τώρα! Θες να µου πεις; 

Λάκης 

ΕΣΥ µπορεί να µην ξέρεις πώς να γυρίσεις σπίτι σου, αλλά ... ξέρω 

ΕΓΩ! 

Χούλα 

ΕΣΥ;;;; 

Λάκης 

ΕΓΩ!!! 

Χούλα 

Ξέρεις;;; 
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Λάκης 

Ξέρω!!! 

Χούλα 

Πώς;;; 

Λάκης 

Σ έχω δει! 

Χούλα 

Μ’ έχεις δει;;; 

Λάκης 

Πολλές φορές! 

Χούλα 

Πού; 

Λάκης 

Στο σπίτι σου! Στην αυλή σου, στον κήπο σου, µε την οικογένειά σου! 

Χούλα 

Αλήθεια το λες;;; Και γιατί δεν ήρθες ποτέ να µου µιλήσεις ή να 

παίξουµε; 

Λάκης 

Εεεε;;; ... Δεν ξέρω... Δεν µιλάω ποτέ σε κανέναν, ούτε παίζω µε 

άλλους... Ιδίως µε γατούλες! 

Χούλα 

Αχ, βρε χαζούλη µου! Δεν ξέρεις τι χάνεις! Είναι τόσο τέλεια να παίζεις 

µε άλλους! Είναι τόσο καταπληκτικά να βρίσκεσαι στην αγκαλιά ενός 

παιδιού και να σε χαϊδεύει...  

Λάκης 

Μπορεί, δε λέω... αλλά επίσης καταπληκτικό είναι να ζεις ελεύθερος, 

να πηγαίνεις από δω, να πηγαίνεις από κει, να µη δίνεις λογαριασµό 

σε κανέναν, να κοιµάσαι σήµερα εδώ, αύριο παραπέρα, να παίζεις 

όποτε θέλεις, να τρως ό,τι θέλεις και χίλια δυο άλλα! 
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Χούλα 

Και µε ποιον τα µοιράζεσαι όλα τα αυτά τα καταπληκτικά πράγµατα; 

Λάκης 

Ε; Τι εννοείς µε ποιον τα µοιράζοµαι; Χα! Με κανέναν! Είµαι µόνος 

µου! 

Χούλα 

Ιιιιιιιι! Αχ, το σκυλάκι µας έχει πυρετό! Δεν είναι καλά! Είναι άρρωστο! 

Πρέπει να τον πάω σ έναν κτηνίατρο να τον κοιτάξει!!! 

Λάκης 

Τι λες καλέ; Μια χαρά είµαι. Απλά ξύνοµαι πού και πού, γουργουρίζει 

λίγο η κοιλίτσα µου από την πείνα καµιά φορά, κρυώνω µερικές 

φορές το χειµώνα, βαριέµαι πότε – πότε το καλοκαίρι .... Κατά τα 

άλλα όµως ...... [αλλάζει ύφος] ωχ ... ναι... είµαι µόνος µου... έχεις 

δίκιο... δεν έχω κανέναν στον κόσµο να µοιραστώ όλα όσα µου 

συµβαίνουν...  

 

Πανικοβάλλεται στη σκέψη ότι είναι µόνος του κι αρχίζει να πηγαίνει 

πάνω – κάτω, πέρα – δώθε µουρµουρώντας ενώ πού και πού φωνάζει 

στον εαυτό του 

 

Λάκης 

ΑΑΑ! Τι θα κάνω; Είµαι ένας µαγκούφης, ένας στριµµένος, ένας 

Σκρουτζ, δεν έχω φίλους, δεν παίζω µε κανέναν, θα πεθάνω µόνος 

µου, θα µε βρούνε σε κάνα ποτάµι, δε θα λείψω σε κανέναν ... δεν 

Χούλα 

Δεν σταµατάς λίγο, γιατί το’ κανες δράµα το έργο;;; Καταρχήν, 

ηρέµησε. Πάρε βαθιές ανάσες! 
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Ο Λάκης σταµατά τα πέρα δώθε 

 

Λάκης 

Πόσες; 

Χούλα 

Τρεις! Μία... δύο ... τρεις... ! Λίγο καλύτερα; 

Λάκης 

Λίγο, ναι! 

Χούλα 

Κατά δεύτερον, να σου υπενθυµίσω ότι τώρα ΕΓΩ είµαι φίλη σου! 

Εντάξει Λάκη µου; 

Λάκης 

Ουφ, εντάξει! 

Χούλα 

Κατά τρίτον, µπορείς να µοιράζεσαι τα πάντα µαζί µου! Εγώ είµαι εδώ! 

Λάκης 

Αχ, τι ωραία! Μπορώ να µοιραστώ την πείνα µου, γιατί κοντεύει ... να 

µε φάει ολόκληρο;  

Χούλα 

Αυτό είναι λίγο δύσκολο, χαζουλάκι Λάκη µου, αλλά ... τώρα που το 

σκέφτοµαι έχω µια ιδέα! 

Λάκης 

Να παραγγείλουµε πίτσα;;; 

Χούλα 

Πού τις βρίσκεις αυτές τις ιδέες ήθελα να ήξερα! Εσύ δεν µου είπες 

πριν λίγο ότι ξέρεις πού µένω; 
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Λάκης 

Ναι, αµέ! Ξέρω όλους τους δρόµους, όλες τις πλατείες, όλα τα πάρκα 

και µάλιστα, το σπίτι σου δεν είναι και πολύ µακριά από δω! Αλλά 

γιατί µε ρωτάς; Τι σχέση αυτό µε την πείνα µου; 

Χούλα 

Γιατί κοντά στο σπίτι που µένω, υπάρχουν ένα σωρό µαγαζιά που µε 

ξέρουν και όποτε µε πάει βόλτα η οικογένειά µου, µε κερνάνε πάντα! 

Οπότε, θα πάµε µαζί και θα µας κεράσουν, γλυκά, ζαµπονάκι, 

κουλουράκια και ό,τι άλλο θέλουµε! 

Λάκης 

Πω – πω, µου τρέχουν τα σάλια! 

Χούλα 

Πού σου τρέχουν;;; 

Λάκης 

Στην ανηφόρα! Εννοώ ότι δεν κρατιέµαι! Λοιπόν; Πάµε Χούλα µου; 

Χούλα 

Πάµε, ναι, προτού νυχτώσει, γιατί φοβάµαι λίγο και το σκοτάδι... 

Λάκης 

Αααα, δεν έχεις λόγο να φοβάσαι! Ο Λάκης ο Σκυλάκης θα σε 

προστατέψει από τα πάντα! Εγώ δε φοβάµαι τίποτα! Εκτός ... εκτός ... 

από τη µοναξιά, να πω την αλήθεια! 

Χούλα 

Ε λοιπόν, αυτό ξέχνα το! Δεν θα είσαι ποτέ ξανά µόνος σου! Έχεις 

εµένα και σε λίγο θα έχεις ... και κάποια άλλη που θα σε αγαπήσει 

πολύ! 

Λάκης [αγχώνεται πάλι κι αρχίζει τα πάνω – κάτω] 

Τιιιιι;;;; Ποια άλλη; Αααααα, δεν πιστεύω, να µου φέρεις καµιά 

σκυλίτσα και να µε παντρέψεις! Ααααα, δεν είµαι εγώ για παντρειές 

και µετά µωρά και δως του κλάµατα και δως του γάλα να πιει και ... 



«Ζώα	  ...	  και	  αβλαβή»	  -‐	  Μαρία	  Κίτρα	  
	  

www.mkitra.com	  
	  

20	  

Χούλα 

Σταµάτα βρε παιδάκι µου πια! Θα µας τρελάνεις εσύ! Δεν εννοώ 

σκυλίτσα. Εννοώ ένα µικρό κοριτσάκι! Το Μαράκι!  

Λάκης [ηρεµεί απότοµα] 

Κοριτσάκι; ... Δηλαδή... εννοείς άνθρωπο; Αληθινό παιδάκι εννοείς;  

Χούλα 

Αληθινότατο! Να! Σαν κι αυτά τα παιδάκια που έχουµε µπροστά µας 

τώρα δα! 

Λάκης 

Και ... και ... και ... θα µε αγαπήσει; Εµένα; Πού όλο γουργουρίζει η 

κοιλίτσα µου και ξύνοµαι από πάνω µέχρι κάτω και που όλο 

γκρινιάζω;;;; Α πα πα πα, δε νοµίζω! 

Χούλα 

Δεν υπάρχει παιδάκι που δεν αγαπάει τα ζωάκια! 

Λάκης 

Δεν υπάρχει; 

Χούλα 

Οχι! Κι αν ΔΕΝ µε πιστεύεις, ρώτησε τώρα τα ίδια τα παιδάκια! 

Λάκης 

Τι, τι, τι να τα ρωτήσω; 

Χούλα 

Αν έπλυναν τα δόντια τους το πρωί! Αν αγαπάνε τα ζωάκια! 

Λάκης 

Ααααα, δεν µπορώ, ντρέποµαι! Ρώτησέ τα εσύ! 

Χούλα 

ΕΣΥ! 

Λάκης 

ΕΣΥ! 

 



«Ζώα	  ...	  και	  αβλαβή»	  -‐	  Μαρία	  Κίτρα	  
	  

www.mkitra.com	  
	  

21	  

Χούλα 

ΕΣΥ! 

Λάκης 

ΕΣΥ! 

Χούλα 

ΕΣΥ! 

Λάκης 

ΕΣΥ! 

Χούλα 

Ωχου! Δεν τρώγεσαι µε τίποτα! 

Λάκης 

Και τι είµαι για να τρώγοµαι ; Χοτ ντογκ;;;; Αχαχαχαχα, τι χιούµορ 

έχω ο άτιµος!!! Αντε, άντε ρώτησέ τα! 

Χούλα 

Ουουουφ! Παιδάκια! Αγαπάτε τα ζωάκια;;;; 

 

Τα παιδάκια απαντάνε «ναι». Ο Λάκης ενθουσιάζεται κι αρχίζει να 

πηγαίνει πάνω κάτω 

8.τσισάκια 

Χούλα 

Και τις γατούλες;;;; [ναιιιιιιι] ... και τα σκυλάκια; ... [ναιιιιι] ! ... Βλέπεις 

που στα λεγα Λάκη µου; Θα σταµατήσεις τώρα να πηγαίνεις πέρα 

δώθε απ τη χαρά σου; 

Λάκης 

Ναι, ναι, είδα κι είµαι πολύ ευτυχισµένος! Κι εγώ αγαπάω πολύ τα 

παιδάκια κι εσένα, αλλά δεν πάω πάνω κάτω απ τη χαρά µου µόνο! 

Χούλα 

Αλλά; 
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Λάκης [χαµηλόφωνα υποτίθεται] 

Αλλά θέλω ... και τσισάκια µου! Πάµε!!! 

Χούλα 

Φύγαµε! Ζήτω η φιλία! 

Λάκης 

Ζήτω η φιλία! 

Χούλα 

Ζήτω τα παιδάκια! 

Λάκης 

Ζήτω τα ... σουβλάκια!!! Εεεεε εννοώ ζήτω τα παιδάκια! 

 

 Η µουσική δυναµώνει και τραγουδάνε φεύγοντας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


