∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2009-2010

(Βραβείο)

Η Μπαλάντα της µπανιέρας
Μαρινάκης Νίκος
1ο Λύκειο Νέας Μάκρης

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Αφηγητής
Αµαριλίζ ( ποιήτρια)
Νίκος (σύζυγος της Αµαριλίζ)
Θαυµάστρια
Πουλχερία (καλόγρια)
Ζαχαρίας (φάλαινα)
Κατάρα
∆έσποινα (µητέρα της Πουλχερίας, πεθερά του Νίκου)
ΣΚΗΝΗ 1η
(Η σκηνή ξεκινάει µε την ποιήτρια καθισµένη σε ένα πάγκο µε βιβλία και µία θαυµάστρια να της ζητάει αυτόγραφο)
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Στο κέντρο της Κυψέλης, µια µαύρη Κυριακή, καθώς η µέρα έφθανε στη δύση του ηλίου
µια νεαρή ποιήτρια, η Αµαριλίζ, υπέγραφε αντίγραφα στην έκθεση βιβλίου.
ΘΑΥΜΑΣΤΡΙΑ: Αχ!, να ξέρατε πόσο σας θαυµάζω. Στην τουαλέτα µέσα, τα βιβλία σας διαβάζω!
Θεέ µου, τι χαρά κι αυτή! Σας έχω εδώ µπροστά µου! Να, υπογράψτε και εδώ,
είναι για την πεθερά µου!
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Είχε εκδώσει πρόσφατα µια νέα συλλογή, ποίηση για τον έρωτα, γι’ αγάπες τσακισµένες
που ο κόσµος όλος λάτρεψε και θαύµασε πολύ, κι αυτόγραφα τις γύρευαν θαυµάστριες τρελαµένες.
(Τώρα µπαίνει ο σύζυγος αργά, σταθερός, χαµογελαστός, καµαρωτός).
∆ίπλα της σύζυγος πιστός ο ∆όκτορας Νικόλας,
που ήταν οδοντογιατρός και λάτρης της µπριζόλας.
ΑΜΑΡΙΛΙΖ: Καλώς την την αγάπη µου, και σ’ ήθελα κοντά µου
έχει πιαστεί το χέρι µου να γράφω το όνοµά µου.
∆εν ξέρω ο κόσµος τι θαρρεί, µα θέλω κάτι άλλο
να γράψω κάτι πιο καλό, ακόµα πιο µεγάλο.
ΝΙΚΟΣ: ∆ίπλα σου στέκω αγάπη µου, µην σκας, και µη σε µέλλει
αγάλι – αγάλι γίνεται η αγουρίδα µέλι.
(Ξαφνικά ο σύζυγος παίρνει µια ανήσυχη έκφραση)
Σόρι που φεύγω ξαφνικά, µα έχω αλλού το νου µου
γιατί η φύση µε καλεί, πηγαίνω προς νερού µου.
(Και µε τα λόγια αυτά τρέχει στην τουαλέτα)
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ανάµεσα στους θαυµαστές, µια νεαρή καλόγρια.
∆εν ήταν διόλου άσχηµη, ούτε καµιά µπαµπόγρια.
Την έβγαζε µε προσευχές και µε αυστηρές νηστείες,
ενώ τα βράδια γύρναγε στα µπαρ και στις πλατείες.
(Η καλόγρια µπαίνει µέσα όλο νάζι και περνάει έξω από τις τουαλέτες. Εκείνη τη στιγµή ακούγεται το καζανάκι και
βγαίνει ο Νίκος, σύζυγος της Αµαριλίζ).
ΝΙΚΟΣ: Γεια.
ΚΑΛΟΓΡΙΑ: Γεια.
ΝΙΚΟΣ: Είµαι ο Νίκος.
ΚΑΛΟΓΡΙΑ: Είµαι η Πουλχερία. Πάµε να κάνουµε νηστεία;
(Εκείνη την ώρα περνάει η Αµαριλίζ και τους βλέπει να φλερτάρουν)
ΑΜΑΡΙΛΙΖ: Νίκο, πες µου πώς µπόρεσες να πας µ’ αυτό το ούφο;

Πες µου, τι της λιµπίστηκες; Τα ράσα ή το σκούφο;
ΝΙΚΟΣ: Άσε µε πια, βαρέθηκα τα ποιήµατα, τα πόνυ,
κάτσε να µείνεις µόνη σου, µόνη σαν το λεµόνι.
ΚΑΛΟΓΡΙΑ: Λοιπόν, το πήρα απόφαση, φεύγω από τη µονή.
Στο σπιτικό της µάνας µου θα ζήσουµε µαζί.
Το λένε πως ο έρωτας περνάει από το στοµάχι,
θα τρώµε και καµιά ψητή µπριζόλα άµα λάχει.
(Η Αµαριλίζ φεύγει απελπισµένη ανάµεσα σε λυγµούς και δραµατικές κινήσεις. Ταυτόχρονα το πλήθος την κυνηγάει από πίσω)
ΘΑΥΜΑΣΤΡΙΑ: Αµαριλίζ, µη φεύγεις, σ’ αγαπάαααµεεε!
ΑΜΑΡΙΛΙΖ: Τι θέλουνε όλοι αυτοί; Ωωωωχ, δεν µε παρατάνε!
(Η Αµαριλίζ φεύγει, το πλήθος εξαφανίζεται και πέφτει η αυλαία)
ΣΚΗΝΗ 2η
Η Αµαριλίζ κάθεται στην άκρη της µπανιέρας.
ΑΜΑΡΙΛΙΖ: Γιατί ’ναι µαύρη η µοίρα µου, κι είµαι δυστυχισµένη.
Εγώ, µία ποιήτρια, µία επιτυχηµένη;
(Αφήνει µερικούς δραµατικούς λυγµούς και συνεχίζει µε απορία)
Το κάθαρµα, το απόβρασµα, τον τιποτένιο άντρα
κι εγώ η χαζή για χάρη του έγραφα και µπαλάντα.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σκέψεις πολλές και τροµερές γύριζαν στο µυαλό της
τρόποι για να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό της.
Να τον σκοτώσει; Όχι δα, κακή ιδέα έµοιαζε.
Να αυτοκτονούσε; Μπαα…σιγά, πολύ που θα τον ένοιαζε.
Κι ενώ κόλπα σκεφτότανε να τον ξανακερδίσει,
κορόµηλα τα δάκρυα στάζαν δίπλα στη βρύση.
Και τότε, από τα απύθµενα τα βάθη της µπανιέρας
µια φάλαινα πετάχτηκε, σωστό θαλάσσιο τέρας.
Τροµάζει η Αµαριλίζ, και φεύγει ζαλισµένη,
ενώ η γαλάζια φάλαινα από το σιφόνι βγαίνει.
ΑΜΑΡΙΛΙΖ: Τι είσαι συ; τον ρώτησε γεµάτη απορία
ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Μια φάλαινα, ένας σοφός, λέγε µε Ζαχαρία.
Τι έχουν τα µατάκια σου, κι είναι πληµµυρισµένα;
ΑΜΑΡΙΛΙΖ: Τον άντρα µου τον έκλεψαν, τον πήγανε στα ξένα.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ποιος άθλιος το έκανε, την ιστορία ξεκίνα!
ΑΜΑΡΙΛΙΖ: Μια βροµερή καλόγρια, µία παλιοκατίνα!
ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Οκέι, λοιπόν, κατάλαβα, µην κλαις, σου ’χω µια λύση,
ο άσωτος ο άντρας σου κοντά σου να γυρίσει.
Σε ένα από τα ταξίδια µου γνώρισα µια κατάρα,
σκληρή και τζαναµπέτισσα, άδικη, παλαβιάρα.
Με µαεστρία, µε άνεση και περισσή κακία,
ζευγάρια και αντρόγυνα χωρίζει µε ευκολία.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Και απρόσµενα όπως έφτασε, έτσι κι εξαφανίστηκε
ο Ζαχαρίας, η φάλαινα, µες στον αφρό βυθίστηκε.
ΑΜΑΡΙΛΙΖ: Τώρα σε θέλω, «µοναχή», µου κάνεις τη µοιραία
µα ίσως τελικά εσύ να κλάψεις τελευταία.
ΣΚΗΝΗ 3η
(Ο Νίκος και η Πουλχερία κάθονται µαζί σ’ ένα τραπέζι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου)
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σ’ ένα παλιό αρχοντικό, ο έρωτας ανθίζει
κι από την αγάπη δύο καρδιών η άνοιξη µυρίζει.
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ: Τι όµορφα κι αλλοτινά που είναι όλα κοντά σου.
ΝΙΚΟΣ: Υπέροχη η ιδέα σου να ’ρθουµε στη µαµά σου.
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ: Όταν κρατάς το χέρι µου νιώθω σαν να πετάω!
ΝΙΚΟΣ: Ακόµα και στην κόλαση για χάρη σου θα πάω!
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Εκεί που σαλιαρίζανε, να’ σου και η Κατάρα.
ΚΑΤΑΡΑ: Κακώς σας βρήκα πλάσµατα τη µαύρη ετούτη µέρα
έφτασα από µακριά να πω µια καλησπέρα,
µακάρι την αγάπη σας να φάει το µαύρο χώµα
µα µ’ όλα αυτά δεν πρόλαβα να συστηθώ ακόµα:

Κατάρα µαύρη κι άραχνη ήρθε να σας στοιχειώσει,
τον έρωτά σας τον τρελό να τον κατατροπώσει.
Φορέας είµαι γκαντεµιάς, γόνος του Μητσοτάκη,
Εγώ είµαι αυτή που χώρισε Λάτσιο και Μενεγάκη.
(Πλησιάζει την Πουλχερία και της λέει στο αφτί)
Νόµιζες ότι θα γλίτωνες από τη µοναξιά.
Και από το δρόµο του Θεού έτρεξες µακριά.
Όλα δικά σου τα ’θελες, τον σκύλο και την πίτα.
∆εν θα επιτρέψω πια εγώ να κάνεις ντόλτσε βίτα.
Περίµενε τώρα να δεις τι σου ’µελλε να πάθεις
αντροχωρίστρα υπόσχοµαι ότι θα κακοπάθεις.
(Τώρα πλησιάζει τον Νίκο και του λέει)
Όσο για σένα, κύριε, που µου ’θελες τρελίτσες,
ξεκίνα τώρα µάζευε όλες σου τις βαλίτσες.
Πόνο πολύ προκάλεσες, µα ήρθε και η σειρά σου
για να γνωρίσεις την καλή και άξια πεθερά σου.
(Κάνει µια θεατρική κίνηση και µε µια σβούρα φέρνει µέσα την πεθερά, ∆έσποινα)
ΠΕΘΕΡΑ: Να ’µαι κι εγώ παιδάκια µου, ήρθα να σας µονιάσω
Ααααχ! τι ωραία που κάθεστε! Φτού (φτύνει) µη σας µατιάσω.
Ορίστε οι εξετάσεις µου, χάλια χοληστερίνη.
Μα πείτε µου µε σας τους δυο επιτέλους τι θα γίνει;
Εσύ, βρε παλικάρι µου, παίρνεις καλό µισθό
ή µήπως θα πεινάσουµε η κόρη µου κι εγώ;
(Ο Νίκος πάει να απολογηθεί µα η πεθερά συνεχίζει απτόητη)
Θέλω στην κορούλα µου να µην της λείπει τίποτα.
Τσακίσου µωρή άχρηστη να µαγειρέψεις τίποτα.
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ: Εγώ δεν είµαι δουλικό, ούτε και χαζοβιόλα.
ΝΙΚΟΣ: Τσακίσου µωρή άχρηστη να ψήσεις µπακαλιάρο.
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ: Μη µου µιλάς και το ταψί στο φόρεσα κολάρο.
ΠΕΘΕΡΑ: Τι πάθατε και τρώγεστε έτσι στα ξαφνικά;
Να ’ξερα ποιος την άναψε τούτη τη φιτιλιά.
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ: Παράτα τα µανούλα µου µε τούτο τον γελοίο.
ΝΙΚΟΣ: ∆εν το πιστεύω αυτό που ζω, είν’ όλα ένα αστείο.
ΣΚΗΝΗ 4η
(Όλα τα πρόσωπα του έργου επί σκηνής ακίνητοι)
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το ζευγαράκι διάλυσε, οι δρόµοι τους χωρίσαν
και µια ζωή αλλοτινή και πάλι ξεκινήσαν.
Τις βίβλους και τα άρλεκιν έκαψε η Πουλχερία
και δήλωσε συµµετοχή, πήγε στα καλλιστεία.
Ο Νίκος καταράστηκε τα ξεπορτίσµατά του
κι ένα πρωί επέστρεψε στον πρώην έρωτά του.
Η Αµαριλίζ τον δέχτηκε και ζήσανε µαζί
αφού πρώτα τον χόρεψε λιγάκι στο ταψί.
Εκείνη όµως κατάφερε να επωφεληθεί
και το ροµάντζο τους αυτό να εκµεταλλευθεί.
Σαν µάζεψε το υλικό της ιστορίας ετούτης,
έγραψε την καλύτερη µπαλάντα της ζωής της.
Και επειδή θυµότανε την Κυριακή εκείνη
που µε τον Νίκο χώρισε, τη φάλαινα που γνώρισε
χάριν εκείνης της στραβής και της µοιραίας µέρας
ονόµασε το ποίηµα «Μπαλάντα της Μπανιέρας».

ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΥΛΑΙΑ

