Σκηνή 1η
Οίκος ευγηρίας «Κ.Α.Π.Η και Ψύχραιμοι». Στο σαλόνι. Τρεις γιαγιάδες πίνουν
το αφέψημά τους και συζητούν. Μπαίνει μια νέα κοπέλα με μια βαλίτσα στο
χέρι κι από πίσω ακολουθεί μια μεσόκοπη γυναίκα στο χώρο
Μαρίνα
Περάστε από δω κυρία Φειδούκλα
Νατάσσα
Δεσποινίς παρακαλώ! Δεσποινίς! Είμαι κατά του γάμου…μέχρι βεβαίως να
βρεθεί ο κατάλληλος!
Μαρίνα [ξεροβήχει]
Γιατί, χάθηκε στο δρόμο; … Σας το εύχομαι. Βέβαια εμείς είμαστε ένας οίκος
ευγηρίας που αποτελείται μόνο από κυρίες, αλλά έχουμε και τα τυχερά μας.
Νατάσσα
Το γνωρίζω χρυσή μου, μην κουράζεσαι κι είσαι και 25 κιλά. Τι τρως και δεν
παχαίνεις; Κανναβούρι;
Μαρίνα
Αχ αφήστε κυρία Φειδούκλα. Μου το λέει κι γιαγιά μου. Μα ελάτε να σας
δείξω και τους υπόλοιπους χώρους κι αργότερα αν θέλετε πίνετε ένα τσάι με
τις υπόλοιπες κυρίες για να γνωριστείτε κιόλας. Είναι αξιολάτρευτες…
Η Νατάσσα γυρίζει και βλέπει τις κυρίες που την κοιτάνε βλοσυρά, εξεταστικά
και με εντελώς κουτσομπολίστικη διάθεση
Νατάσσα
Ναι, το βλέπω…
Μαρίνα
Και σήμερα το βράδυ έχουμε το πάρτι προς τιμήν της κυρίας Μαθουσαλίδου
που απεβίωσε χτες το απόγευμα.
Νατάσσα
Και αυτό το γνωρίζω χρυσό μου. Και δε μου λες, εγώ πού θα μείνω; Θα
προτιμούσα ένα μονόκλινο με θέα το βουνό και το ποτάμι…Ξέρεις, είμαι
συγγραφέας!

Μαρίνα
Αχ αλήθεια; Και τι γράφετε;
Νατάσσα
Επικήδειους!!! Εγώ θα απαγγείλω τον αποχαιρετιστήριο λόγο για την
αποβιώσασα! Γι αυτό ας συντομεύουμε την ξενάγηση, γιατί θέλω να
ξεκουραστώ…
Μαρίνα
Πολύ ωραία. Μονάχα που θα μείνετε στο δωμάτιο της

κυρίας

Μαθουσαλίδου… Δεν έχουμε άλλο άδειο.
Νατάσσα
Δε σφάξανε! Σιγά μη μείνω στο το δωμάτιο που κυκλοφορεί το φάντασμα της
νεκρής! Θα μιλήσω με την κυρία Μποτοξίδου και δεν πα να λες εσύ… Πάρε
τις βαλίτσες τώρα και πάμε να μου δείξεις και τους υπόλοιπους χώρους…Θέλω
χρόνο για να συγκεντρωθώ!
Νατάσσα
Μάλιστα κυρία Φειδούκλα! `Όπως θέλετε…
Νατάσσα
Δεσποινίς είπαμε, δεσποινίς. Αλτσχάιμερ έχεις;
Οι δύο γυναίκες φεύγουν σιγά – σιγά απ τη σκηνή. Οι τρεις κυρίες που
κάθονται στο σαλόνι αρχίζουν το … κουτσομπολιό!
Μυρσίνη [η Κρητικιά]
Τσούπρες, κάπου την ξέρω εγώ αυτή τη νταρντάνα!
Βασιλίνα [η Καλαματιανή]
Μήπως είναι έκθεμα στο μουσείο φυσικής ιστορίας;
Οι γυναίκες γελάνε…
Μαίρη
Κορίτσια, είστε κακές. Γιατί εμείς, πάμε πίσω; Συνομήλικες πρέπει να
είμαστε. Δεν είναι σωστό να … θάβουμε!
Οι γυναίκες φτύνουν τον κόρφο τους στη λέξη «θάβουμε»…

Μυρσίνη
`Εχουμε πει να αποφεύγουμε τέτοιου είδους λέξεις. Μην ξεχνάτε κορίτσια ότι
πριν λίγο θάψαμε τη Μαθουσαλίδου….
Οι γυναίκες αναστενάζουν όλες μαζί…
Μαίρη
Ζωή σε λόγου μας! Τι καλός άνθρωπος που ήταν! Θα μου λείψει… Κι έφυγε
τόσο νωρίς…
Βασιλίνα
Ε, δεν το λες και πολύ νωρίς. 113 ετών ήταν η ευλογημένη.
Μαίρη
`Ηταν άτυχη η καημένη. Αν δεν έπεφτε απ το μπαλκόνι, σήμερα θα ήταν εδώ
κοντά μας. Τελικά έμαθε καμιά σας πώς φούνταρε από κει;
Μυρσίνη
Καλά μαρή θα μας τρελάνεις εσύ! Πού ζεις; `Εχει βουίξει ο τόπος! Εξαιτίας
του κηπουρού δεν έπεσε απ το μπαλκόνι;
Μαίρη
Γιατί καλέ; Ηθελε να τη φυτέψει;
Βασιλίνα
`Αστο Μυρσίνη, θα της εξηγήσω εγώ, γιατί θα σε πιάσει το Κρητικό σου και
θα φουντώσεις πάλι. Βρε Μαιρούλα μου άκου. Δεν ήταν ερωτευμένη η
Μαθουσαλίδου με τον κηπουρό του Κ.Α.Π.Η.;
Μαίρη
Ιιιιιιι; Ποιον καλέ; Αυτό τον Μεξικανό, με τα μελαψά μπράτσα, το άσπρο
ιδρωμένο φανελάκι, το σκισμένο στενό τζιν και την οδοντογλυφίδα στα
σαρκώδη χείλη; … Ούτε που τον έχω προσέξει!!!
Μυρσίνη
Είναι ολοφάνερο! Μ αυτόν λοιπόν η Μαθουσαλίδου είχε πάθει εμμονή.
`Ηθελε να τον παντρευτεί!
Μαίρη
Α πα, πα, πα μου η κολασμένη! Μα αυτός είναι δεν είναι 25 χρονών!
Βασιλίνα
Ο έρωτας χρόνια δεν μετρά!

Μυρσίνη
Δεν θα ξέρει πρόσθεση!
Βασιλίνα
Η Μαθουσαλίδου λοιπόν αποφάσισε να του εξομολογηθεί τον έρωτά της. Κι
εχτές εκεί που ο Μεξικανός φύτευε κάτι βιόλες… εκείνη βγήκε στο μπαλκόνι
κι άρχισε να απαγγέλλει Σαίξπηρ!
Μαίρη
Αχού η δόλια! Και τι έλεγε δηλαδή;
Μυρσίνη
Κάτσε να δεις η κουζουλή πώς το είπε… α, ναι: «Ω Ρωμαίε, Ρωμαίε, κηπουρέ
ρωμαλέε, να λύσω το μαλλί, να ανέβεις για ένα φιλί;»
Μαίρη
Αχ, τι ρομαντικό! Κι εκείνος τι έκανε;
Βασιλίνα
Το σταυρό του! Πρώτον, δεν ξέρει γρι Ελληνικά, δεύτερον νόμισε ότι η
Μαθουσαλίδου τρελάθηκε έτσι όπως την είδε να κουνιέται, και τρίτον …
[ψιλοδρακύζει]
Μαίρη
Και τρίτον; Θα με σκάσετε!
Μυρσίνη
`Επαθε σοκ όταν είδε να προσγειώνεται μπροστά στα μάτια του η
Μαθουσαλίδου σαν οβίδα στο χώμα! `Ετσι όπως κουνούσε το μαλλί σα
διαφήμιση του Timotei, της έφυγε η περούκα απ το κεφάλι κι όπως πήγε να
την πιάσει από ντροπή, μαζί με την περούκα… [ψιλοδακρύζει]
Μαίρη
Ακολούθησε κι η Μαθουσαλίδου… Τι άδικο τέλος! Για την αγάπη ενός
Ρωμαίου… απ το Μεξικό! [ψιλοδακρύζει και η τρίτη]
Βασιλίνα
Να σας πω, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Την έζησε τη ζωή της η
καθηγήτριά μας! Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της!
Μυρσίνη
`Εχουμε ακόμη καιρό μέχρι τότε. Προς το παρόν είπαμε ότι δεν θα
στενοχωριόμαστε για τίποτα στην ηλικία που είμαστε!

Βασιλίνα
Αφήστε που σήμερα έχουμε το πάρτι προς τιμήν της και θα το κάψουμε!
Μαίρη
Αχ ναι. Κι έχω πάρει μια ωραία ρόμπα να φορέσω το βράδυ!
Μυρσίνη
Σιγά μωρή έξαλλη εσύ! Κορίτσια τι ώρα είναι;
Βασιλίνα
`Ωρα να πάρουμε τα χάπια μας. Θα μας τα έχουν μοιράσει στα δωμάτια.
Μυρσίνη
Ε άντε κλώσες, ξεκουβαλάτε. Ποιο χάπι μαρή παίρνεις τώρα;
Βασιλίνα
Το ροζ. Εσύ;
Μαίρη
Εγώ το πράσινο. Εσύ Μυρσινοπούλα;
Μυρσίνη
Το ριγέ!!! `Αιντε πάμε!
Οι γυναίκες σηκώνονται αργά εκτός από τη Βασιλίνα που βιάζεται και κάνει
κάπως πιο γρήγορα…
Μυρσίνη
Κάτσε μαρή Βασιλίνα. Σπρίντερ είσαι;
Βασιλίνα
Τι λέει μωρέ και δεν ακούω;
Μαίρη
Σε ρώτησε … αν ψώνισες απ τα σπρίντερ!!!
Μυρσίνη
Α καλά. Πάρ τη μία χτύπα την άλλη είμαστε….
Οι γυναίκες φεύγουν απ τη σκηνή… Μουσική…

