
 
Σκηνή Πρώτη  

 
Μουσική. Φώτα κλειστά. `Ηχοι από πόρτες που τρίζουν, βήματα αργά σε 
ξύλινο πάτωμα… Τα φώτα ανάβουν. Η Μαρίκα κάθεται στη μέση του 
σαλονιού. Εκατέρωθέν της βρίσκονται η `Ολγκα η νοσοκόμα μ ένα 
ηλεκτρονικό πιεσόμετρο στα χέρια και μια μόνιμη τσίχλα στο στόμα κι απ΄ 
την άλλη ο Γώγος – ο συμβολαιογράφος, ο οποίος βαστά ένα στυλό κι ένα 
μπλοκ… 
 

Μαρίκα 

`Ετοιμος; 

Γώγος 

Μάλιστα! 

Μαρίκα 

`Ετοιμη; 

`Ολγκα 

Αχά!  

 

Η Μαρίκα την αγριοκοιτάζει γιατί κάνει ενοχλητικές φούσκες με την τσίχλα 

της, σε αντίθεση με τον συμβολαιογράφο που την κοιτάζει με πόθο [έχει 

πάντα ένα μαντιλάκι και σκουπίζεται γιατί ιδρώνει συχνά] 

 

Μαρίκα 

Βγάλε την τσίχλα χαζοβιόλα ! Πόσες φορές σου έχω πει ότι με εκνευρίζει; 

νοσοκόμα 

Mε αυτή… 666;;; … Μάλιστα κυρία! [βγάζει την τσίχλα και την κολλάει στο 

πιεσόμετρο]  

Μαρίκα 

Ας ξεκινήσουμε! 

 

Η νοσοκόμα βάζει το πιεσόμετρο στο χέρι της Μαρίκας και ο 

συμβολαιογράφος ανοίγει το στυλό του έτοιμος να γράψει 

Μαρίκα 

Αγαπητό … κάθαρμα! … Ξέρω!  

Γώγος 

[γράφει]… Ξέρω… 



 

Μαρίκα 

[αγριεμένη] Τι ξέρεις; 

Γώγος 

Εεε; Δεν ξέρω! Εεε εννοώ εγώ δεν ξέρω τίποτα! Εσείς ξέρετε! 

Μαρίκα 

Πού ξέρεις εσύ τι ξέρω εγώ; 

Γώγος 

Οχι, όχι, δεν ξέρω! Εσείς το είπατε, εγώ … απλά … το έγραψα…Θέλετε να μην 

ξέρω; Εεε εννοώ θέλετε να το σβήσω; 

 

Η `Ολγκα της μετρά την πίεση αλλά δε δίνει σημασία στο πόσο δείχνει απλά 

της κάνει νόημα να ηρεμήσει με ανάσες… 

 

Μαρίκα 

ΟΧΙ! Επαναλαμβάνω λοιπόν : «Αγαπητό κάθαρμα. Ξέρω τι έκανες πέρυσι το 

χειμώνα … αλλά θα σου πω όταν θα έρθει η ώρα! Μάθε όμως το εξής …Πως 

εγώ η Μαρίκα Κιτράντια του Νικολάου,  δηλώνω ότι έχω σώας τας φρένας… 

Γώγος 

… τας φρένας, τας ταχύτητας, τας γκάζιας… 

 

Τον αγριοκοιτάζει… 

 

Γώγος 

… εεε είπα να κάνω λίγο χιούμορ για να δώσω μία νότα  … `Οχι ε; Ζητώ 

ταπεινά συγνώμη… Συνεχίστε…  

Μαρίκα 

και αφήνω όλη μου την κινητή και ακίνητη περιουσία  στους: 1) Αθανάσιο 

Κουτσαφτή του Γεωργίου, 2) Ιωάννη Κουτσοδόντη του Σωτηρίου και 3) 

Βασιλίνα Κουτσομύτη του Βασιλείου, κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου … Η 

διαθήκη θα ανοιχτεί αύριο Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, τα μεσάνυχτα ακριβώς 

…Χα, χα, χα, χα [η Μαρίκα γελά χαιρέκακα] 

Γώγος 

Χα, χα, χα, και χα! Ωραία. Τα έγραψα. 



 

Η Μαρίκα τον αγριοκοιτάζει [ξανά!] 

 

Γώγος 

`Όχι, ε; … Καλά, το σβήνω αμέσως… Ξέρετε το άγχος μου έχει δημιουργήσει 

ένα … 

Μαρίκα 

`Ολγκα!!! 

`Ολγκα 

Μάλιστα κυρία. 

Μαρίκα 

Ειδοποίησε την Ουρανία να ετοιμάσει το νερό για το μπάνιο μου και πάμε 

μέσα να με γδύσεις.  

 

Η `Ολγκα κάνει μια γκριμάτσα αηδίας στη σκέψη της γυμνής γριάς 

 

`Ολγκα 

Μάλιστα κυρία 

Μαρίκα 

Βρες και τη Νιαουρίτσα μου γιατί πρέπει να πάρει κι αυτή το μπάνιο της, και 

μετά τις βιταμίνες της, τ’ άκουσες; Πού στα τσακίδια χάνεται τον τελευταίο 

καιρό; 

`Ολγκα 

Μην ξεχνάτε κυρία ότι είναι στα τελευταία της ΚΑΙ αυτή! 

Μαρίκα 

Τι εννοείς «ΚΑΙ αυτή»; Γιατί ποια άλλη είναι στα τελευταία της; 

Γώγος 

Μην συγχύζεστε κυρία Κιτράντια. Πρέπει να είμεθα ψύχραιμοι ανά πάσα 

στιγμή. Η Νιαουρίτσα θα είναι στον κήπο μάλλον και θα τον έχει πάρει 

…[γλυκοκοιτάζει τη Νίτσα]  τον υπνάκο εννοώ!  Θα πω της Ουρανίας να τη 

βρει και να σας τη φέρει. 

Μαρίκα 

Καλά λες. Πρέπει να είμεθα ψύχραιμοι. Μέτρα μου την πίεση εσύ και πρόσεχε 

τα λόγια σου γιατί τον τελευταίο καιρό όλο με ταράζεις. 



 

`Ολγκα 

Μάλιστα κυρία… [της παίρνει την πίεση αδιάφορα…] Επτά με δύο!  

Μαρίκα 

Τι εννοείς επτά με δύο; 

`Ολγκα 

… Εεε; Η μικρή είναι 7 και η μεγάλη … 2; 

 

Η Μαρίκα πιάνει το κεφάλι της απελπισμένη 

 

Μαρίκα 

Ω Θεέ μου… Δεν θα προλάβω …  

`Ολγκα 

Γιατί; Τι ώρα πήγε; 

Μαρίκα 

Πεθαίνω … 

`Ολγκα 

Αααααα! 

 

Ο Γώγος της κάνει νόημα να ξανακοιτάξει το πιεσόμετρο. Η `Ολγκα βλέπει ότι 

έχει κολλήσει την τσίχλα της στην οθόνη! Τη βγάζει αμέσως και την ξαναβάζει 

στο στόμα της… 

 

`Ολγκα 

Ελάτε κυρία, μη γίνεστε υστέρω. Πρόκειται για ένα μικρό λαθάκι. Η πίεσή 

σας είναι ιδανική. `Εχετε 7 με 12, απλά είχε κολλήσει επάνω … 

 

Την αγριοκοιτάζει ξανά… 

 

`Ολγκα 

μια … μύγα(;) [λέει καθώς κάνει μια τσιχλόφουσκα] αλλά την έδιωξα! 

 

 

 



 

Μαρίκα 

Κύριε Γάμα, άναψέ μου ένα τσιγάρο αμέσως, γιατί αυτή θα με πεθάνει πριν 

της ώρας μου. `Εχε υπ’ όψιν σου, Ρουμάνα bimbo ότι θα σε στείλω πακέτο 

στη χώρα σου, μόλις τελειώσουν όλα! Πού είναι το τσιγάρο το διάολό μου; 

 

Ο Γώγος το έχει ήδη ανάψει και τραβάει γερές τζούρες ο ίδιος 

 

Γώγος 

Κυρία Μαρίκα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το τσιγάρο απαγορεύεται διά 

ροπάλου λόγω του βεβαρημένου αναπνευστικού σας! 

 

Η `Ολγκα το παίρνει απότομα απ τα χέρια του και το δίνει στη γριά 

 

`Ολγκα 

Αφού στο ζήτησε η κυρία, εσύ γιατί φέρνεις αντίρηση; Ορίστε το τσιγάρο σας! 

`Ολο να το καπνίσετε! 

 

Η γριά τραβάει δυο τρεις γερές ρουφηξιές απ το τσιγάρο – πνίγεται λίγο - και 

το επιστρέφει στο Γώγο… 

 

Μαρίκα 

Βοήθησέ με να σηκωθώ εσύ. Θα πάω μόνη μου μέσα. 

`Ολγκα 

Μάλιστα κυρία. Θέλετε να έρθω στο δωμάτιό σας να σας γδύσω για το μπάνιο 

σας; 

Μαρίκα 

Πόσες φορές πρέπει να σου πω ότι δεν πατάει ΚΑΝΕΙΣ στο δωμάτιό μου; Θα 

κάνω αύριο μπάνιο. Τώρα θέλω να ξαπλώσω. `Εχω να σκεφτώ πολλά 

πράγματα. Μονάχα βρες μου τη Νιαουρίτσα αμέσως! Θέλω να τρίψω λίγο … 

το γατάκι μου πριν κοιμηθώ ... Μου έλειψε! 

 

Η `Ολγκα μουρμουράει χαμηλόφωνα 

`Ολγκα 



Αφού δεν μπορεί να στο τρίψει κάποιος άλλος… 

Μαρίκα 

Τι είπες Ξεκολέσκου; 

`Ολγκα 

Τίποτα κυρία, λέω πως εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να φροντίσω τη Νιαουρίτσα 

σας γιατί έχω αλλεργία στις γάτες όπως γνωρίζετε… 

 

Η Μαρίκα  προσπαθεί με κόπο να σηκωθεί βρίζοντας … 

 

Γώγος 

Μα κυρία Κιτράντια, δεν τελειώσαμε το γράμμα. 

Μαρίκα 

`Εχεις δίκιο κύριε Γάμα. Μα με συγχύζει αυτή η … πουτ … πού τα’ βαλα τα 

γυαλιά μου πάλι; 

Γώγος 

Ηρεμήστε κυρία Κατάντια, εεε εννοώ κυρία Κιτράντια! Η Ξεκολίδου … 

`Ολγκα 

Ξεκολέσκου! [διορθώνει] 

Μαρίκα [μουρμουρά] 

Και ποια η διαφορά; 

Γώγος 

Η δεσποινίς Ξεκολέσκου λέγω, κουράζεται πολύ μέσα στη μέρα και είναι η 

μόνη που σας προσέχει με τόση φροντίδα. Είναι καλή και φιλότιμη κατά 

βάθος… 

Μαρίκα 

Εσένα μόνο το βάθος της σε απασχολεί! Τέλος πάντων. Ας συνεχίσουμε… Πού 

είχαμε μείνει; 

Γώγος 

Χα, χα, χα και χα! [γελάει] 

Μαρίκα 

Τι γελάς άνθρωπέ μου σα βλαμμένο;; 

Γώγος 

Μα εκεί είχαμε μείνει κυρία Κιτράντια, στο γέλιο σας, αν θυμάστε! 

 



Η Μαρίκα σταυροκοπιέται 

 

Μαρίκα 

Δεν θα το γλιτώσω το διπλό απανωτό εγκεφαλικό έμφραγμα. Λοιπόν, σκίσε το 

χαρτί. `Εχω κάτι άλλο στο μυαλό μου …`Ετοιμοι; 

Γώγος+Ολγκα 

`Ετοιμοι! 

 
 


