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ΣΚΗΝΙΚΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ:
H σκηνή εμφανίζει ένα σούπερ μάρκετ σε πολύ αφηρημένη
έννοια. Στην μέση και λίγο πίσω, ένας θρόνος. Εντελώς πίσω
υπάρχουν κάγκελα και στο φόντο πλάνα σχολείων.
Οι ηθοποιοί, πλην των αναφερομένων σαν νέων φορούν μαύρες
ολόσωμες φόρμες που μπροστά, από κίτρινο ύφασμα, υπάρχει
απεικόνιση του ονόματος τους, π.χ. στομάχι, καρδιά κλπ. που
αποτελεί και το χαρακτηριστικό της όλης ανθρώπινης δομής του
χαρακτήρα τους, ενώ στην πλάτη φέρουν απεικόνιση πουλάδας.
Ακούγεται ένας κόκορας, τα φώτα ανάβουν σιγά σιγά οπότε
αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια του μαγαζιού που
αποτελούν μια γιρλάντα πάνω στο σκηνικό του σούπερ μάρκετ. Από
δεξιά μπαίνουν βιαστικά σπρώχνοντας καροτσάκια η Κυρία Στομάχι
και η Δεσποινίς Καρδιά.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Άκουσα πως τα μύδια είναι πολύ επίφοβα γιατί
προκαλούν κοιλιακά. Δεν ξέρω λοιπόν τί ν’ αγοράσω για το
βραδινό φαγητό! Για το τραπέζι ξέρεις που έχω.
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ΚΑΡΔΙΑ: Άμπα. Νομίζω πως είναι θέμα προελεύσεως. Τα ντόπια,
μάλιστα. Έχει όμως μια μάρκα κονσερβαρισμένα, μούρλια. Για
να τα βρω. Αα νάτα εδώ ναι.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Δες να τα πάρω; Βέβαια η προέλευσή τους εγγυάται,
αλλά τι να σου πως, φοβάμαι. Σκέφτομαι να φτιάξω κρεπ
σουζέτ, αρακά μινιόν και μύδια ογκρατέν. Ο κύριος Πρόεδρος
τρελαίνεται για μύδια ογκρατέν. Σου ομολογώ ότι μετά τα
τελευταία επεισόδια, που πολύ στεναχωρήθηκε, αποφασίσαμε
να του κάνουμε αυτό το τραπέζι για να ευχαριστηθεί ο
καημενούλης. Σκέψου τώρα τα μύδια που θα φάει να είναι και
εισαγόμενα.
ΚΑΡΔΙΑ: Μην ξεχάσεις τα λουλούδια. Ω, ο κύριος Πρόεδρος
τρελαίνεται για ορχιδέες! Βλέπεις έχει τόσο πολύ δουλειά, που
έχει στερηθεί τα πάντα. Αλήθεια δεν μου πες ποιοι άλλοι θα
‘ναι;
ΣΤΟΜΑΧΙ: Να σου πως, ο κύριος Πηδηχτούλης με την κυρία του, η
κυρία Πόδι με τον άντρα της και εκτός του κυρίου Προέδρου
έχω κάτι και για σένα. Το δεξί χέρι του κυρίου Προέδρου. Ο
κύριος Εγκέφαλος!
ΚΑΡΔΙΑ: Αχ,.. αχ.. είναι εξαιρετικός!
ΣΤΟΜΑΧΙ: Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε μια κοπέλα να σκεφτεί.
ΚΑΡΔΙΑ: Ναι, ναι. Μην ξεχάσεις τα κρασιά.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Μην ανησυχείς χρυσή μου. Με τάραξες με το μην
ξεχάσεις τούτο και μην ξεχάσεις κείνο. Τα ‘χω γραμμένα όλα σ’
αυτό το χαρτάκι. Όσο για τα κρασιά τα αγόρασε χτες ο
Διοικητής.
ΚΑΡΔΙΑ: Εσύ βλέπεις ήσουν τυχερή. Ο Διοικητής ξετρελάθηκε μαζί
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σου από την πρώτη στιγμή. ’Έχετε τόσα κοινά σημεία.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Τα παραλές χρυσή μου!
ΚΑΡΔΙΑ: Αχ -Παύση- Από που πήρε τα κρασιά ο Διοικητής;
ΣΤΟΜΑΧΙ: Είναι ένα μαγαζί καινούργιο. Γνωστός του κυρίου Χέρι.
Κάποια υποχρέωση, τα πήρε σε τιμή φανταστικά χαμηλή.
Σχεδόν τσάμπα.
ΚΑΡΔΙΑ: Τσάμπα. Με τα μύδια πάει κόκκινο.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Μην ανησυχείς, εξάλλου κάποιος φίλος μας έστειλε μια
κάσσα σαμπάνιες και κάτι κρασιά από την κάβα του.
-Προχωρούν προς την έξοδο. Εμφανίζεται ένας νέος έξω από το
σούπερ μάρκετ. Κάθεται σαν να ζητιανεύει.ΣΤΟΜΑΧΙ: Μήπως έχεις χρυσή μου ψιλά γι’ αυτόν τον φτωχό;
ΚΑΡΔΙΑ: Δυστυχώς τελειώσανε όλα τα ψιλά μου. Αλλά να. Βρήκα
εδώ μια δραχμούλα. Πάρε καλέ μου νέε.
ΝΕΟΣ: Ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω χρήματα.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Πάμε χρυσή μου, αυτός μας κοροϊδεύει. Έπρεπε να το
καταλάβω, τόσο νέος και να ζητιανεύει. -Ξαναγυρνά- Και δεν
μου λες, τί θες;
ΝΕΟΣ: Αγάπη καλή μου κυρία. Αγάπη.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Απορώ τί κάνει ο κύριος Διοικητής.
ΚΑΡΔΙΑ: Πρέπει το βράδυ να του κάνω και γω τα παράπονό μου.
Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ζητιάνοι που να μην είναι
ζητιάνοι. Στο κάτω κάτω θίγουν την συντεχνία των επαιτών. Και
προσβάλλουν και βαθύτατα τα ανθρώπινά μας αισθήματα!
ΣΤΟΜΑΧΙ: Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλει την αγάπη. Δεν πάει να
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δουλέψει λίγο να γεμίσει το στομάχι του ή να διαβάσει τώρα
που με την δωρεάν παιδεία αρκεί να θες και μορφώνεσαι.
(Παύση) Έστω, ας ζητιανέψει, αλλά όχι και να ζητά
αναιδέστατα αγάπη! Καρδιά, γλυκιά μου, μην στεναχωριέσαι.
Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ότι μπορώ για να επέμβει ο
Πρόεδρος. Ξέρω το ευαίσθητο σημείο του. Όταν τρώει ζήτα του
ότι θέλεις!
ΚΑΡΔΙΑ: Με έχει πιάσει μια ταχυκαρδία, άλλο πράγμα. Ακούς
αγάπη! Λες και δεν τους φροντίζουμε. Λες και δεν τους πονάμε!
Ο σύλλογος μου χτες να φανταστείς, μοίρασε τρόφιμα σε τρεις
φτωχές οικογένειες. Αυτό καταντά εκμετάλλευση! Να προσέξεις
την σαμπάνια. Να είναι παγωμένη. Του κύριου Προέδρου του
αρέσει η κρύα σαμπάνια.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Ο κύριος πρόξενος χτες έλεγε σε έναν κύκλο ότι παρ’ όλη
την έλλειψη της βενζίνης, η παροικία δεν αντιμετωπίζει κανένα
πρόβλημα.
ΚΑΡΔΙΑ: Χρυσή μου μην ανησυχείς. Κάτι θα γίνει και για μας. Αρκεί
να ξέρουμε που πάμε, γιατί όλοι αυτοί οι νέοι που ζητάν τάχα
αγάπη ενώ είναι αναρχικοί μέχρι το κόκκαλο είναι μια μόνιμη
πληγή στο κράτος μας. Δεν καταλαβαίνουν πως όλοι οι
κυβερνητικοί υπάλληλοι αλλά και ο κύριος πρόξενος βοηθούν
τόσο πολύ το κράτος μας με τα καλά τους λόγια.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Το βράδυ χρυσή μου κοίτα μην αργήσεις.
-Μπαίνει μια νέα και κάθεται πάλι μπροστά τους. Ο νέος παραμένει
καθισμένος χάμω με το χέρι απλωμένο.-

