Σκηνή 1η
Μουσική… χαμηλός φωτισμός… σκηνικό όλο σε μαύρο και κόκκινο… δύο
πολυθρόνες τοποθετημένες στη σκηνή… Μια γυναίκα από τη μία κι ένας
άντρας από την άλλη καθισμένοι… Ο άντρας [κόμης Τράπουλα Εδουάρδος]
παίζει με μια τράπουλα, ενώ η γυναίκα [κόμισσα Κούνια Μπέλα] πίνει ένα
ποτό … Η γυναίκα διαβάζει κάτι χαρτιά… Φωνάζει τον υπηρέτη της …
Κούνια Μπέλα
Βρώμιε! Βρώμιε! Πού στο δαίμονα είσαι;
Ο υπηρέτης έρχεται σέρνοντας
Βρώμιος 1
Εδώ είμαι αφέντρα!
Κούνια Μπέλα
Ε τότε πάρε τα πόδια σου ποταπό σκουλήκι και τσακίσου!
Βρώμιος 1
Μια κουβέντα είναι αυτή, Κούνια Μπέλα. Ξεχνάς ότι το ένα μου πόδι είναι
ξύλινο από τότε που μου επιτέθηκαν οι Γλυκάνθρωποι και μου έκαναν τη
γάμπα μερίδα γύρο …
Κούνια Μπέλα
Εντάξει, εντάξει, εντάξει, κλαψιάρη! Πάρε αυτά τα έγγραφα και φρόντισε να
φτάσουν έγκαιρα … σ αυτόν!
Βρώμιος 1
Το αποφάσισες τελικά;
Κούνια Μπέλα
Ναι, το αποφάσισα. Μου χει πιει το αίμα εκατό χρόνια τώρα!
Βρώμιος 1
Κι όμως Κούνια Μπέλα. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα μέσα σας αυτή η φλόγα
που …
Κούνια Μπέλα
… Που θα κάψει τον τριχωτό σου πισινό αν δεν παραδώσεις ΤΩΡΑ αυτά τα
έγγραφα… Εξαφανίσου από μπροστά μου και πες στον Φρανκ να μου φτιάξει
άλλο ένα bloody Mary …

Βρώμιος
Μάλιστα αφέντρα! `Όπως διατάξεις… Πάντως εγώ νομίζω πως …
Κούνια Μπέλα
… πως έχουν αρχίσει και κατεβαίνουν οι κυνόδοντές μου Βρώμιε!
Ο Βρώμιος επιταχύνει την έξοδό του…
Βρώμιος
Πες ότι παραδόθηκαν κιόλας αφέντρα μου γλυκιά!!!
Ο Βρώμιος φεύγει από την σκηνή. Αμέσως μπαίνει ο Βρώμιος 2 στην άλλη
πλευρά της σκηνής κρατώντας έναν ασημένιο δίσκο που πάνω έχει το φάκελο
με τα χαρτιά. Πλησιάζει [σέρνοντας] τον αφέντη του ο οποίος παίζει με μια
τράπουλα ενώ έχει λόξυγκα…
Βρώμιος 2
Κόμη Τράπουλα! Μόλις ήρθε αυτός ο φάκελος για σένα…
Κόμης Τράπουλα
Θα καταπιώ τη γλώσσα μου μ αυτό το λόξυγκα! Τι γράφει επάνω παράσιτο
του πλανήτη;
Βρώμιος 2
Παραδόθηκε στα ΕΛ.ΤΑ. στις …
Κόμης Τράπουλα
`Όχι αυτό σιχαμένο υποκείμενο!
Βρώμιος 2
Α, να αφέντη! Βρήκα τη λέξη … «ΕΠΕΙΓΟΝ»!
Κόμης Τράπουλα
Ωχ, από την τράπεζα θα’ ναι πάλι… Θα μου τον πάρουν τον πύργο… Τίποτε
άλλο;
Βρώμιος 2
Μισό λεπτό… Ναι, γράφει!
Κόμης Τράπουλα
Και τι λέει;

Βρώμιος 2 [ακούγεται η φωνή της Μπέλα]
«Θα ανοίξεις το φάκελο επιτέλους;»
Κόμης Τράπουλα
Ωχ, από τη Μπέλα είναι. Τώρα εξηγείται ο λόξυγκας! `Ανοιξέ τον Βρώμιε και
διάβασέ μου τι λέει …
Βρώμιος 2 [ανοίγει το φάκελο…βλέπει τον τίτλο και σοκαρισμένος διαβάζει]
Αίτηση διαζυγίου…
Ο κόμης πετάγεται έξαλλος όρθιος στο άκουσμα του τίτλου…
Κόμης Τράπουλα
Τιιιιιι;;;;; Πώς τολμάει;
Βρώμιος 2
Ηρέμησε κόμη Τράπουλα!
Κόμης Τράπουλα
Μετά από 100 χρόνια γάμου έχει το θράσος να μου ζητά διαζύγιο;
Βρώμιος 2
Πιες λίγο αίμα αφέντη!
Κόμης Τράπουλα [πίνει λίγο αίμα]
Εγώ, που την πήρα άνθρωπο και την έκανα βρυκόβλακα;
Βρώμιος 2
Μη συγχύζεσαι Εδουάρδε, θα χαλάσει το μαλλί σου!
Κόμης Τράπουλα
Που σε τέσσερις ταινίες κοιμάται όρθια ενώ εγώ χτυπιέμαι με τους
Γλυκάνθρωπους για πάρτη της;
Βρώμιος 2
Μη Εδουάρδε! Μη θυμώνεις άλλο. Θα λιώσει το γκλίτερ!
Κόμης Τράπουλα
Που έχω βάλει τόνους γκλίτερ για να φωσφορίζω στην κυρία;
Μουσική … Ανοίγει θυμωμένος το πουκάμισό του και το σώμα του είναι
γεμάτο γκλίτερ. Ο Βρώμιος 2 τυφλώνεται από τη λάμψη του… Παγώνουν για
λίγο… Από την άλλη πλευρά της σκηνής η Κούνια Μπέλα έχει λόξυγκα.

Μπαίνει ο … Φρανκνεστάιν μ ένα ποτό στο δίσκο… Πλησιάζει… Μιλάει
σπαστά…
Φρανκεστάιν
Αυτό … ποτό … τελευταία μπουκάλα … γνήσιο αίμα …
Κούνια Μπέλα
Επιτέλους! Μ’ έχει φάει ο λόξυγκας! Θα μ’ έχει πιάσει στο στόμα του αυτός ο
…
Φρανκενστάιν
Ο Αφέντης … αγαπάει πολύ … Κούνια …
Κούνια Μπέλα
Κούνια που τον κούναγε! Δεν τον θέλω!
Φρανκεστάιν
Θέλει … αφέντρα … Φρανκενστάιν … κόψει … κεφάλι κόμη …στα τέσσερα…
και το βάλει… σε σώμα αρουραίου;
Κούνια Μπέλα
Μμμμ! Δεν είναι κακή ιδέα! Προς το παρόν, ετοίμασε το άλογό μου! Θέλω να
πάω στην τράπεζα αίματος να κάνω μια ανάληψη…
Φραννκεστάιν
Ο,τι πει αφέντρα… Φρανκενστάιν … αγαπάει αφέντρα … Φρανκεστάιν …
δούλος … Φρανκενστάιν …
Κούνια Μπέλα
Φρανκενστάιν θα σου ξηλώσω το στόμα αν δεν σκάσεις! Τράβα μέσα! Πρέπει
να ετοιμαστώ …
Φρανκενστάιν
Μάλιστα… Φρανκενστάιν θέλει το στόμα του …
Κούνια Μπέλα
Κλειστό! Προχώρα!!!
Η Κούνια Μπέλα και ο Φρανκενστάιν φεύγουν από τη σκηνή. Ξεπαγώνουν
Βρώμιος 2 και κόμης…

Βρώμιος 2
Ντύσου αφέντη! Θα τυφλωθεί το κοινό από τη λάμψη σου και δε θα δουν το
υπόλοιπο έργο!
Κόμης Τράπουλα
Μη μου λες τέτοια και παίζω και στις επόμενες σκηνές!
Ο Κόμης ντύνεται…
Βρώμιος 2
Τι σκέφτεσαι να κάνεις κόμη Τράπουλα Εδουάρδε;
Κόμης Τράπουλα
Αρχικά θα σκίσω αυτά!
Ο κόμης σκίζει την αίτηση διαζυγίου της Κούνια Μπέλα…
Βρώμιος 2
Τι κάνεις εκεί αφέντη; Ξεχνάς την οργή της Κούνια Μπέλα;
Κόμης
Η Μπέλα ήταν, είναι και θα είναι δική μου για πάντα!
Βρώμιος 2
Και τι θα κάνεις τότε για να την κρατήσεις;
Κόμης
Θα διοργανώσω … έναν χορό!
Βρώμιος 2
Τι χορό;
Κόμης
Το χορό του Ζαλόγγου! `Αθλιο υποκείμενο! `Ενα χορό προς τιμή της! Κι εκεί
θα της αποδείξω ότι είμαι ο καλύτερος βρυκόβλακας ever και πως δεν μπορεί
να ζήσει χωρίς εμένα!
Βρώμιος 2
Ωραία ιδέα Κόμη! Ευκαιρία να χορέψω κι εγώ λίγο.
χορεύουν disco για λίγο και οι δύο! Μετά από λίγο…

Βρώμιος 2
Πω – πω! Είχε σκουριάσει το σιδερένιο μου πόδι, από τότε που οι
Γλυκάνθρωποι μου έκαναν τη γάμπα γύρο κοτόπουλο…
Κόμης
Εντάξει, εντάξει, εντάξει κλαψιάρη! Σημείωσε τη λίστα των καλεσμένων για
να στείλεις γρήγορα τις προσκλήσεις, γιατί δεν έχουμε καιρό…
Βρώμιος 2
Μάλιστα αφέντη! Ακούω!
Κόμης
Γλυκάνθρωπο Τζέικομπ!
Μουσική… Μπαίνει αργά στη σκηνή ο Τζέικομπ…Είναι γυμνός από τη μέση
και πάνω…
Βρώμιος 2
Τι; Τι λες αφέντη; Είναι δυνατόν να καλάς τον χειρότερο εχθρό σου; Εκείνον
που σε τρεις ταινίες δεν έχει βάλει μπλούζα; Αυτόν που προσπάθησε να σου
πάρει την Κούνια Μπέλα μέσα από τα δόντια σου;
Κόμης
Ναι, αυτόν! `Εχω το λόγο μου. Θα δεις…Γράψε: Red Riding Hood
Βρώμιος 2
Μπαρδόν;
Κόμης
Κοκκινοσκουφίτσα αμόρφωτε!
Μουσική… Μπαίνει τρέχοντας η Κοκκινοσκουφίτσα με την κόκκινη μακριά
της κάπα. Στο χέρι της κρατά μια μικρή τσαντούλα ενώ φωνάζει :
Κοκκινοσκουφίτσα
Λύκε, λύκε είσαι εδώ;
Ο Γλυκάνθρωπος τη βλέπει και ζορίζεται …

Γλυκάνθρωπος
Ωχ… Η Κοκκινοσκουφίτσα! Δεν πρέπει να με δει! Τι να κάνω; … Το βρήκα! Θα
κάνω το άγαλμα!
Ο Τζέικομπ παίρνει μια πόζα και παγώνει. Η Κοκκινοσκουφίτσα ψάχνει γύρω
– γύρω και τον βλέπει. Πλησιάζει χαρούμενη και τον … γαργαλάει! Ο
Τζέικομπ ξεραίνεται στο γέλιο…
Κοκκινοσκουφίτσα
Γεια σου γλυκούλι! Τι κάνεις εκεί;
Γλυκάνθρωπος
Αααα γεια σου Κοκκινοσκουφίτσα! Ε, να … πάγωσα μόλις σε είδα!
Κοκκινοσκουφίτσα
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ομορφύνει τον τελευταίο καιρό! Μα πού
χάθηκες; Σε ψάχνω μέρες τώρα. Μήπως με αποφεύγεις;
Γλυκάνθρωπος
Εεε όχι… απλά ήμουν πολύ απασχολημένος … `Εφαγα τον κόσμο τώρα με την
πανσέληνο να βρω μια δουλειά!!! Ξέρεις, με την οικονομική κρίση δε βρίσκει
κανείς εύκολα εργασία…
Κοκκινοσκουφίτσα
Ναι, έχεις δίκιο… Πάμε για πικ – νικ στο δάσος; Σου έχω πάρει κι ένα δωράκι!
Γλυκάνθρωπος
Α πα πα πα πα πα πα! Δεν προλαβαίνω. Εξάλλου η μαμά σου δεν σ αφήνει να
κυκλοφορείς στο δάσος! Είδες τι έγινε τις προάλλες! Μας έγραψαν τα
παραμύθια! Δεν το ρισκάρω άλλη φορά!
Κοκκινοσκουφίτσα
Δε με νοιάζει! Εγώ σ αγαπώ και θέλω να σε παντρευτώ! `Ελα!!! Πάμε!!! Θα
σου κόψω και βατόμουρα να φας!
Γλυκάνθρωπος
Ωωω, δεν προλαβαίνω! Εξάλλου έχω ένα ραντεβού σε ένα … κρεοπωλείο για
μια δουλειά!!! Γεια σου και χάρηκες που με είδες!!!
Ο Τζέικομπ ξεκινά να φύγει κι η Κοκκινοσκουφίτσα τον παίρνει από πίσω

Κοκκινοσκουφίτσα
Μα δεν σου έδωσα καν το δωράκι σου! Τζέικομπ γύρνα πίσω! Θέλω να σε
παντρευτώ!!! Θα σε κάνω να ξεχάσεις και την Κούνια Μπέλα!!!
Γλυκάνθρωπος
Μαζί σου θα ξεχάσω ότι υπάρχει και Θεός! Αντίο Κοκκινοσκουφίτσα!
Η Κοκκινοσκουφίτσα αλλάζει ύφος …
Κοκκινοσκουφίτσα
Δεν θα μου γλιτώσεις τόσο εύκολα γλυκούλι! Κάπου θα σε πετύχω!!!
Και φεύγουν από τη σκηνή…
Βρώμιος 2
Καλά, πολύ δαιμονικό σχέδιο αφέντη μου! Καλάς τον Τζέικομπ αλλά καλάς
και την Κοκκινοσκουφίτσα που δεν τον αφήνει σε ησυχία κι έτσι η Μπέλα θα
θυμώσει και …
Κόμης
Και θα μας πεις όλο το έργο πανίβλακα βρυκόβλακα;
Βρώμιος 2
`Εχεις δίκιο! Ζητώ ταπεινά συγνώμη! Ποιους άλλους καλάς στο χορό;
Κόμης
Θα σου πω στο δρόμο, γιατί βιάζομαι να πετύχω την τράπεζα αίματος
ανοιχτή. Θέλω να κάνω μια ειδική ανάληψη από τη θυρίδα μου! Λοιπόν
γράφε… Χιονάτη… Κακιά μητριά … τον κυνηγό της Χιονάτης … τον καθρέφτη
της κακιάς μητριάς…
`Ενας - ένας εμφανίζονται στη σκηνή και παίρνουν θέση…
Βρώμιος 2
Ωωω αφέντη, πολύ παραμυθένιο ακούγεται!
Κόμης
Να σαι σίγουρος για ένα πράγμα! Ότι θα είναι ένα παραμυθένιο θρίλερ!

Μουσική … φώτα … χορογραφία όλων…

