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Αντί Προλόγου

Κάθε χρόνο, τις ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων, 
που, ανάμεσα στα ωραία, κυκλοφορούν και κάμποσα χαζο-
τράγουδα προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα κλίμα χαράς 
και ευφορίας, νιώθω την ανάγκη για κάτι πιο ουσιαστικό και 
πιο κοντά στο πνεύμα της μεγάλης γιορτής της Γέννησης του 
Χριστού. Κάτι, που να δημιουργεί περισυλλογή και ουσία. 

Το θέατρο, πιστεύω, είναι αυτό που θα μπορούσε να υπηρε-
τήσει έναν τέτοιο σκοπό. Κάτι, την έλλειψη του οποίου νιώθω 
ιδιαίτερα τις μέρες αυτές. 

Έτσι «δημιούργησα» ένα «θεατρικό έργο» κάτω από τον γε-
νικό τίτλο Αύριο είναι Χριστούγεννα, συμπεριέλαβα τις θε-
ατρικές διασκευές τριών διηγημάτων, αριστουργημάτων της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας: α) Ο Βάνκας του Τσέχοφ, β) Το κορι-
τσάκι με τα σπίρτα του Άντερσεν, γ) Το δώρο των Μάγων του 
Ο’ Henry. Η πρόταση/τίτλος είναι παρμένη από το έργο του O’ 
Henry.

Τα δύο πρώτα διηγήματα διδάσκονται στο γυμνάσιο και σκέ-
φτηκα πως μια θεατρική τους μεταφορά θα μπορούσε να πα-
ρουσιαστεί στις σχολικές γιορτές, πράγμα που κάναμε άλλω-
στε για Το κοριτσάκι με τα σπίρτα σε ένα από τα σχολεία που 
εργάστηκα. 



Ο Βάνκας πιστεύω ότι προσφέρεται, γιατί είναι έργο πολυ-
πρόσωπο και σε μια σχολική γιορτή θα δώσει την ευκαιρία για 
ευρεία συμμετοχή μαθητών, χώρια που, χάρη στο χιούμορ 
του, θα είναι ένα ευχάριστο θέαμα για τους μαθητές και θα 
αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση.

Το τρίτο το διάβαζα στα παιδιά του σχολείου μου κάθε χρό-
νο, όσα χρόνια δίδασκα, την τελευταία μέρα πριν τις διακοπές 
των Χριστουγέννων, και έβλεπα την ευλάβεια με την οποία το 
άκουγαν επί 45 λεπτά και τη συγκίνηση που τους μεταγγιζό-
ταν. Είναι λιτό και εύκολα μπορεί να παρασταθεί, χωρίς πολλά 
έξοδα.

Αυτό ως προς τα σχολεία, όπου μπορεί να γίνεται μεμονω-
μένη παρουσίαση ενός ή δύο από αυτά. Θεωρώ όμως ότι η 
συνδυαστική τους παρουσίαση από έναν θίασο, θα ήταν μια 
πολύ καλή ιδέα, αφού το θέμα, το κλίμα και το μήνυμα των 
τριών αυτών αριστουργημάτων δρουν ενοποιητικά και επι-
τρέπουν τη συνολική τους αντίκριση. Επί πλέον το κλείσιμο 
της παράστασης με Το δώρο των μάγων, αλλάζει τη διάθεση 
των θεατών, που φεύγουν ικανοποιημένοι για την εφαρμο-
γή στην πράξη του πνεύματος των Χριστουγέννων. Η φτώχεια 
κατανικιέται και ξεπερνιέται χάρη στη μεγάλη αγάπη των δύο 
πρωταγωνιστών. 

Άννα Τενέζη 
συγγραφέας



Βάνκας
του Άντον Τσέχοφ
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Ο Βάνκας

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Bάνκας

Αλιάχιν (αφεντικό)

Κάλφας α΄

Κάλφας β΄ 

Γκουβερνάντα

Μαγείρισσα α΄

Αντρέγιεβνα

Μητέρα                  

Δεσποινίς Όλια 

Παππούς  

Μαγείρισσα β΄ 

(Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να παιχτούν από τέσσερεις άντρες 
και δύο γυναίκες ή από τρεις άντρες και τρεις γυναίκες, αν ο 
Βάνκας παιχτεί από γυναίκα.)
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

(Τσαγκαράδικο του Αλιάχιν. Δυο καλφάδες δεξιά κι αριστε-
ρά δουλεύουν γρήγορα και με μεράκι καρφώνοντας πρόκες 
και καρφιά σαν να συναγωνίζονται, ενώ το ρυθμικό χτύπημα 
των σφυριών δημιουργεί έναν αντίλογο. Στο κέντρο ο Αλιάχιν 
επιθεωρεί επισταμένα ένα ζευγάρι μπότες με γούνα. Ο Βάν-
κας στο βάθος της σκηνής προσπαθεί να μείνει ξύπνιος, αλλά 
κάθε τόσο το κεφαλάκι του γέρνει και τα μάτια του κλείνουν. 
Αμέσως όμως τινάζεται απότομα, κοιτάζει τρομαγμένος το 
αφεντικό του και βλέποντάς τον απασχολημένο, αφήνεται και 
πάλι.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Ικανοποιημένος από την επιθεώρηση.) Μάλιστα! 
Ο Ιβάν Ασίμοφ θα ευχαριστηθεί πολύ! Ωραίο δέρμα, καλή 
γούνα, γερό ράψιμο. Θα τις φορά και θα τρίζουν. Θα μπο-
ρεί να είναι πολύ περήφανος! Ιβάν! (Πιο επιτακτικά) Ιβάν! 
(Ο Βάνκας, που καταλαβαίνει, προσπαθεί να σηκωθεί, αλλά 
τον τσακώνει το αφεντικό του, του δίνει μια σβερκιά.) Πάλι 
κοιμάσαι, τεμπέλικο σκυλί; 

ΒΑΝΚΑΣ: Όοχι, όχι, αφεντικό.

ΑΛΙΑΧΙΝ: Τι όχι, βρε παλιόσκυλο! Τι έκαμνες εκεί;

ΒΑΝΚΑΣ: Προσπαθούσα να μην κοιμηθώ, αφεντικό!

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Άλλη σβερκιά.) Προσπαθούσες να κοιμηθείς, θέ-
λεις να πεις.

ΒΑΝΚΑΣ: Όχι, όχι αφεντικό! (Σταυρώνει τα δάχτυλα και τα 
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φιλά.) Να, μα το σταυρό, προσπαθούσα να μην κοιμηθώ. 
Αλλά τα μάτια, βλέπετε... Τα μάτια μου έκλειναν. (Τρομαγμέ-
νος) Δεν το ήθελα, αφεντικό! (Παίρνει και του φιλά το χέρι.) 
Έκλειναν, αφεντικό!.. Επειδή χτες βράδυ... 

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Οργισμένος) Τι χτες βράδυ, βρε αχάριστο σκυλί; 
Χτες βράδυ! Που δε μας άφησες να κοιμηθούμε όλη νύχτα. 
Τι σου ζήτησα, βρε; Να το κουνάς σου ζήτησα. Να κουνάς 
την κούνια του. Να το κουνάς να μην κλαίει. Αυτό σου ζήτη-
σα. Αλλά εσύ κοιμόσουν του καλού καιρού.

ΒΑΝΚΑΣ: Όχι, αφεντικό. Όχι, στ’ ορκίζομαι στη ζωή του παπ-
πού μου. Δεν κοιμόμουνα! Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Το 
κουνούσα. Το κουνούσα συνέχεια, αλλά εκείνο έκλαιγε. Δεν 
ξέρω τι είχε αφεντικό. Ούτε ήξερα τι να κάνω. Το κουνούσα, 
το κουνούσα, αλλά εκείνο πάλι έκλαιγε. 

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Άλλη σβερκιά) Άι στ’ ανάθεμα, βρομόσκυλο που θα 
μου πεις και ψέματα τώρα...

ΒΑΝΚΑΣ: (Χαμηλόφωνα, στον εαυτό του.) Δε λέω ψέματα, 
αφεντικό!..

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Τον αρπάζει από το σβέρκο.) Άσ’ τα αυτά τώρα! 
Τώρα κοίταξε να πας στον Ιβάν Αλεξέγεβιτς Ασίμοφ. Να του 
δώσεις τις μπότες του και να του πεις: Το αφεντικό μου σου 
εύχεται χρόνια πολλά, υγεία και μακροημέρευση. 

(Ο Βάνκας προσπαθεί να αποστηθίσει «μερε – μέρευση – 
μάκρο – ημέρευση.) Ο Θεός να έχει καλά τον ίδιο και την οι-
κογένειά του. Να συγχωρεί τ’ αποθαμένα του και να ευλογεί 
τα ζωντανά του. Να αυξάνει τ’ αγαθά του... (Προς τον εαυτό 



ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

11

του) να μπορεί να φτιάχνει μπότες ακριβές... να ζεσταίνονται 
τα ποδαράκια του κι εμένα η τσεπούλα μου. (Σαν να συνέρ-
χεται.) Να του πεις τριάντα δύο ρούβλια οι μπότες και τίποτα 
λιγότερο. Και να μη γυρέψει να σου δώσει λιγότερα. Θα τα 
μετρήσεις και δε θα φύγεις από κει, αν δε σου τα δώσει όλα! 
(Ο Βάνκας συγκατανεύει διαρκώς.) 

Και κοίταξε, επιστρέφοντας μη χασομερήσεις πουθενά. Όχι 
ν’ αρχίσεις να χαζεύεις και να χάσεις τα λεφτά!

ΒΑΝΚΑΣ: Όχι, αφεντικό.

ΑΛΙΑΧΙΝ: Πού θα τα βάλεις τα λεφτά;

ΒΑΝΚΑΣ: Εδώ αφεντικό. (Δείχνει μια εσωτερική τσέπη.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: Να δω! Μην είναι τρύπια. Α, καλά! Πήγαινε τώρα. 
Ξέρεις το σπίτι. Τρία τετράγωνα δεξιά και δυο καντούνια αρι-
στερά. Έχει σιδερένια πόρτα απ’ έξω. Μην τα μπερδέψεις! 

ΒΑΝΚΑΣ: Όχι, αφεντικό. Μάλιστα, αφεντικό.

ΑΛΙΑΧΙΝ: Έφυγες. Καπνός! Και κοίταξε μην αργήσεις! (Πιο 
ήρεμα, αφού έχει φύγει ο Βάνκας.) Κι έχουμε δουλειές! 
Πολλές δουλειές. Να παραδώσουμε τα τελευταία ζευγάρια, 
να πάρουμε το παραδάκι μας! Να πάμε ν’ αγοράσουμε τα 
δώρα. Χριστούγεννα αύριο! Θα πάρω της Αλεξάνδρας μου 
ένα ωραίο καπέλο! Με λουλούδια, με φτερά! Να το φορέ-
σει απόψε στην εκκλησία να βγουν τα μάτια της γυναίκας 
του Πιότρ Φιοντόροβιτς. Να ζηλέψει ως και η Όλια Πέτροβ-
να. Να δούνε όλοι ότι οι δουλειές μου πάνε καλά. Και δε με 
νοιάζει εμένα που άνοιξαν άλλα - έξι νέα - τσαγκαράδικα σ’ 
όλη τη Μόσχα. Γιατί ο Αλεξέι Ζορόνοβιτς Αλιάχιν είναι ένας 
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και μοναδικός στη Μόσχα ολόκληρη και σ’ όλα τα περίχω-
ρα. Ο πρίγκιπας Φιοντόρ Πέτροβιτς Αντόνοφ, ο αξιωματικός 
του Τσάρου, Ιωσήφ Ιβάνοβιτς Γκρηγόροφ, η Ιλόνα Μακάρο-
βα Πετρώφ και πόσοι άλλοι και πόσοι άλλοι αποτελούν τη 
λαμπρή πελατεία του πιο λαμπρού τεχνίτη παπουτσιών. Ε, 
δε λέω τώρα...

ΓΚΟΥΒΕΡΝΑΝΤΑ: (Μπαίνει φουριόζα, φωνάζοντας.) Βάνκα, 
Βάνκα. Πού είναι, καλέ, αυτό το παιδί. Είναι η ώρα να πάει 
να φέρει το νερό, να λούσουμε το μωρό! Πού ’ν’ τόνε να 
πάει να μου το φέρει!.. Κι ώσπου να το ζεστάνω!.. Αχ κι έχω 
τόσες δουλειές, τόσες δουλειές σήμερα. Και πρέπει να προ-
λάβω! Αύριο είναι Χριστούγεννα! Βάνκα! Βάνκα! Πού τρύ-
πωσε πάλι! Πώς αποφεύγει τις δουλειές! 

ΑΛΙΑΧΙΝ: Ελένα Ζαχάροβα. Ο Βάνκας λείπει σε δουλειά. Εγώ 
τον έστειλα. Αλλά μόλις, έρθει... Αλλά όχι, όχι. Δε γίνεται! 
Πρέπει να πάει ξανά. Να παραδώσει κι αυτά τα δυο τελευ-
ταία ζευγάρια (δείχνει αυτά που δουλεύουν οι δύο καλφά-
δες) και μετά μπορώ να σου τον στείλω.

ΓΚΟΥΒΕΡΝΑΝΤΑ: (Πανικόβλητη) Τι χασομέρι, τι χασομέρι! Θεέ 
μου! Και πώς να προλάβω! Πώς να προλάβω.

ΑΛΙΑΧΙΝ: Καλά, καλά. Πες του Γιούρι, του κηπουρού να σε βο-
ηθήσει. 

ΓΚΟΥΒΕΡΝΑΝΤΑ: (Απελπισμένη) Μα εκείνος πήγε να κόψει το 
έλατο! 

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Αδιαφορώντας) Πες του αμαξά!

ΓΚΟΥΒΕΡΝΑΝΤΑ: (Ακόμα πιο απελπισμένη) Μα εκείνος πήγε 
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μαζί του. Ή μάλλον ο Γιούρι πήγε με τον αμαξά. Πώς αλλιώς 
θα πήγαινε μέχρι το δάσος; Πώς να κόψει μόνος του το έλα-
το και πώς να το φορτωθεί να το φέρει από κει!.. (Χτυπιέται 
απελπισμένη και φεύγει.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: Τι έλεγα; Α, ναι λαμπρή πελατεία! Γιατί τις προάλλες! 
Που ήρθε ο στρατηγός Ζανίσκι; Και βλέπω, που λες, χρυσά 
σιρίτια και λάμπαν, χρυσά κουμπιά κι αστράφταν. Ένα καπέλο 
στο κεφάλι και μια βεργούλα στο χέρι. Και δώστου να χτυ-
πά τις μπότες του: «Πάλιωσαν», λέει. Και τι πάλιωσαν τώρα, 
που άνθρωποι και άνθρωποι θα δοξολογούσαν το Θεό να 
τις έχουν! Αλλά... «πάλιωσαν», λέει. «Μπορείς να μου κάνεις 
ένα νέο ζευγάρι;» «Αν μπορώ, στρατηγέ μου, αν μπορώ! Σε 
χρόνο ρεκόρ. Και δουλειά που κανένας άλλος δεν μπορεί να 
την κάνει!» «Τρε μπιεν» μου λέει ο στρατηγός. Τι θα πει αυτό; 
Ρώτησα από δω, ρώτησα από κει... Μου είπαν πως αυτά εί-
ναι γαλλικά. Και θα πει «Πολύ ωραία». «Πολύ ωραία» μου 
είπε ο στρατηγός.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Α΄: Βάνκα, Βάνκα. (Μπαίνοντας με φούρια κά-
νοντας πολύ σταματά.) Αλεξέι Ζορόνοβιτς, είδατε πουθενά 
τον Βάνκα; Αλώνισα όλο το σπίτι για να τον βρω. Άφαντος! 
Εξαφανισμένος. Εδώ έμεινε να κοιτάξω. 

(Πέφτει το μάτι της στα σκαρπίνια της κυρίας Θεοντόροβας, 
που στο μεταξύ έχει τελειώσει ο κάλφας και τους περνά τα 
κορδόνια. Γεμάτη ενθουσιασμό πλησιάζει τον κάλφα.) 

Καλέ! Τι σκαρπίνια είναι αυτά! (Παίρνει το ένα στα χέρια της 
και το περιεργάζεται.) Τι θαυμάσιο δέρμα! (Το ακουμπά στο 
μάγουλο.) Φαντάζομαι πώς θα είναι να τα φοράς! (Ανασηκώ-
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νει την φούστα.) Να κάμνεις έτσι για ν’ ανεβείς στην άμαξα!.. 
Κι ύστερα έτσι, για να κατεβείς! Να σε βλέπουν οι άντρες και 
να τους τρέχουν τα σάλια... (Χαϊδεύει τον κάλφα που «λιώ-
νει».) Και να σε ζητούν στο χορό και να χορεύεις (χορεύει), 
να χορεύεις ανάλαφρα!.. Αχ, Θεέ μου! Τι όνειρο είναι αυτό:

Και οι γυναίκες! Οι γυναίκες να σκάζουν από το κακό τους. 
Γιατί όλοι οι άντρες (Χαϊδεύει τον άλλο κάλφα, που τα ’χει 
χάσει.), όλοι οι άντρες (περνά με νάζι μπροστά από τον Αλιά-
χιν κι αγκαλιάζει ξανά τον πρώτο κάλφα.) θα θέλουν εσένα. 
Και θα χορεύεις, θα χορεύεις, πότε με τον ένα και πότε με 
τον άλλον. Θα στροβιλίζεσαι 

(Στροβιλίζεται, ώσπου σταματά μπροστά στο θυμωμένο κι 
έκπληκτο βλέμμα του Αλιάχιν.) 

Ναι... για τον Βάνκα έλεγα! Τι τεμπέλικο παιδί! Τον γυρεύω 
να μου να μου σπάσει τα καρύδια, τα αμύγδαλα, να καθαρί-
σει τα σκόρδα, (ο τόνος της φωνής της χαμηλώνει όσο συ-
νέρχεται και υποχωρεί μπροστά στο απειλητικό βλέμμα του 
Αλιάχιν), γιατί πώς θα κάνω τη σκορδαλιά! Πώς θα κάνω 
την αμυγδαλότουρτα, πώς θα στολίσω την πουτίγκα να φάει 
ο αφέντης μου (κάμνει υπόκλιση μπροστά του υποχωρώ-
ντας όλο και πιο τρομαγμένη) αύριο που είναι Χριστούγεννα 
(αποχωρεί).

ΑΛΙΑΧΙΝ: Βρομοθήλυκα. Τις πληρώνεις να σου κάνουν δου-
λειά κι εκείνες έχουν το νου τους στο κεχρί. (Τη μιμείται κο-
ροϊδεύοντας.) «Να χορεύεις, να χορεύεις!» (Φουρκισμένος 
προς τον κάλφα.) Κι εσύ, αντί να τελειώνεις τη δουλειά σου, 
να σαλιαρίζεις με δαύτηνε!
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Α΄ ΚΑΛΦΑΣ: Εγώ, ξέρεις, αφεντικό!..

ΑΛΙΑΧΙΝ: Ξέρω και ξεράδια και τα ξεραμένα σου κουράδια. 
Ξέρω. Είσαι ανύπαντρος. Και θέλεις να παντρευτείς. Και τη 
γλυκοκοιτάζεις. Ή νομίζεις πως δε βλέπω τι γίνεται κάτω 
από την μύτη μου.

Α΄ ΚΑΛΦΑΣ: Ε, ναι, αφεντικό. Μέρες που είναι! (Συνεχίζει δι-
σταχτικά κάτω από το οργισμένο βλέμμα του αφεντικού του.) 
Θέλω κι εγώ... Δηλαδή, να, όλοι, αυτές τις μέρες... έχουν τις 
οικογένειές τους. Εγώ.. την αδελφή μου την έχασα. Οχτώ 
μήνες τώρα... εκείνη η καταραμένη η φυματίωση. Πάτερα 
δε γνώρισα, το ξέρεις, κι η μάνα μου, πόσα ν’ αντέξει μια 
γυναίκα, αφεντικό! Μας άφησε από τα δεκαπέντε μου. (Πιο 
ξεθαρρεμένος, καθώς εκείνος δε μιλά.) Δουλεύω αφεντι-
κό! Δουλεύω δώδεκα ώρες την ημέρα. Κάνω καλή δουλειά, 
αφεντικό! (Του δείχνει με θαυμασμό και ταπεινό καμάρι το 
παπούτσι.) Το ξέρεις και μόνος σου. 

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Οργισμένος παίρνει ένα σφυρί και χτυπά τον πάγκο, 
αφού προηγουμένως έχει απειλήσει πως θα χτυπήσει τον 
κάλφα.) Τομάρι! Αχρείε! Σκυλί αδέσποτο! Το βλέπω τώρα 
πού το πας. Θέλεις να μου ζητήσεις αύξηση, για να μπορείς 
να παντρευτείς! Και τι φταίω εγώ, βρε, αν εσύ είσαι ανίκανος 
να θρέψεις μια γυναίκα!

Α΄ ΚΑΛΦΑΣ: Όχι, αφεντικό, με παρεξήγησες. Εγώ, την Όλια... 
θέλω... να... σου... ζητήσω...

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Ενώ σηκώνει οργίλος το σφυρί πάνω απ’ το κεφάλι 
του κάλφα και δεν έχει ακούσει τα τελευταία λόγια του) Αχά-
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ριστα πλάσματα που φτύνετε εκεί που σας ταΐζουν. Σε έχω 
στη δούλεψή μου από δεκαπέντε χρονώ. Σου δίνω ψωμί και 
τρως... 

(Καθώς ο κάλφας ζαρώνει και υποχωρεί, βγάζει λεφτά και 
του δίνει.) Να πάρε τα λεφτά σου και δίνε του και να μην 
τολμήσεις ξανά να μου πεις πως δε σου δίνω αρκετά, γιατί 
θα μείνεις χωρίς δουλειά μια για πάντα.

Α΄ ΚΑΛΦΑΣ: (Τα παίρνει πικραμένος και υποχωρεί ανόρεχτα. 
Τα μετρά. Φαίνεται πως τα βρίσκει λιγότερα. Κάνει να πει 
κάτι, αλλά υποχωρεί μπρος στο τρομερό βλέμμα του Αλιά-
χιν.) Συμπάθα με, αφεντικό. (Από το βάθος της σκηνής επι-
στρέφει δισταχτικά, υποκλίνεται.) Καλά Χριστούγεννα, αφε-
ντικό!..

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Περιφρονώντας τον κατευθύνεται κάπως πιο συ-
γκρατημένος προς τον β΄ κάλφα που νεύει βουβά στον συ-
νάδελφό του σε ανταπόδοση του «καλά Χριστούγεννα».) Κι 
εσύ που έχεις μείνει με το στόμα ανοιχτό, τι κάνεις τόση ώρα 
και δε δουλεύεις;

Β΄ ΚΑΛΦΑΣ: (Σκύβει στη δουλειά του.) Δουλεύω, αφεντικό...

ΑΛΙΑΧΙΝ: Δουλεύεις, δουλεύεις. Κι ακόμα δεν έχεις τελειώσει 
τις μπότες της κυρίας στρατηγού. Κι ο στρατηγός πληρώνει 
καλά. Α, χα, χα, χα! (Του αρπάζει την μπότα που κρατά κι αρ-
χίζει να τη βάφει.) Φέρ’ τες εδώ! Θα τις βάψω εγώ. (Βγάζει 
και του δίνει λεφτά.) Να, πάρε τα λεφτά σου (διστάζοντας) κι 
ένα καπίκι για τα Χριστούγεννα και δίνε του.

Β΄ ΚΑΛΦΑΣ: (Σχεδόν έτοιμος να κλάψει.) Ένα καπίκι, αφεντι-



ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

17

κό; Ένα καπίκι! Έχω γυναίκα, πέντε παιδιά. Ένα γέρο πατέρα. 
(Στον εαυτό του) Τι να μου κάνει ένα καπίκι, Χριστούγεννα 
μέρα!

ΑΛΙΑΧΙΝ: Αααα! Δεν υποφέρεστε όλοι σας σήμερα! Τι πάθατε 
όλοι και δεν έχετε ευχαρίστηση; Έχεις πέντε παιδιά. Και τι 
θέλεις; Να τα ταΐζω εγώ; Εγώ τα έκανα; Ή με ρώτησες όταν 
τα έκαμνες; (Σηκώνεται απειλητικός και θυμωμένος) Αν δεν 
ήμουν εγώ να σας δίνω δουλειά...

Β΄ ΚΑΛΦΑΣ: Ο Θεός τα έδωσε, αφεντικό.

ΑΛΙΑΧΙΝ: Ποια, βρε;

Β΄ ΚΑΛΦΑΣ: Τα παιδιά, αφεντικό. Ο Θεός τα έστειλε.

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Ορμάει καταπάνω του.) Βλάσφημε! Που τα φορτώ-
νεις τώρα όλα στο Θεό! Αν δεν πλάγιαζες με τη γυναίκα σου, 
πώς θα τα έδινε ο Θεός; 

Β΄ ΚΑΛΦΑΣ: (Σταυροκοπιέται) Ήμαρτον σου, Κύριε! Γίνεται 
να μην πλαγιάζω με την γυναίκα μου! Κύριε, ελέησον, τι θα 
ακούσουμε ακόμη! (Γυρίζει και φεύγει.) Ήμαρτόν σου, Κύ-
ριε.

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Ευχαριστημένος που έχει μείνει μόνος, βγάζει και 
μετρά τα λεφτά του.) Μμμ. Μμμ. Πενήντα... μμμ... μμμ... 
μμμ... εκατό... μμμ... εκατόν πενήντα οχτώ και τριάντα δύο, 
εκατόν σαράντα, ου λάθος, εκατόν εξήντα, εκατόν εβδο-
μήντα, εκατόν ογδόντα, εκατόν ενενήντα. Εκατόν ενενήντα 
(χαίρεται, χοροπηδά). Εκατόν ενενήντα ρούβλια και είκο-
σι τρία καπίκια! (Πιάνοντας τις μπότες και υπολογίζοντας 
πόσα ακόμα έχει να παίρνει) Εκατόν πενήντα εφτά... διακό-
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σια, διακόσια δέκα τρία... Διακόσια δεκατρία ρούβλια σε μια 
μόνο μέρα! (Παίρνει τα σκαρπίνια με αβρότητα και χάρη) Και 
είκοσι οχτώ... διακόσια δέκα... διακόσια είκοσι ένα και εί-
κοσι ένα... διακόσια... σαράντα... δύο! (Όχι πολύ ευχαριστη-
μένος) Διακόσια σαράντα δύο. Χμ... Ούτε διακόσια πενήντα 
ρούβλια. (Βλέπει και τα ψιλά του) Ε, καλά! (Πονηρά) Γλιτώ-
σαμε κι εννιά ρούβλια: Πέντε απ’ τον ένα και τέσσερα απ’ τον 
άλλο. Καλά, καλά. (Σταυροκοπιέται επιδεικτικά) Δόξα να ’χει 
ο Θεός.

ΒΑΝΚΑΣ: (Μπαίνει δισταχτικά και κουρασμένα. Σταματά σε μια 
γωνιά.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: Πού είσαι συ!

ΒΑΝΚΑΣ: Εδώ, αφεντικό!

ΑΛΙΑΧΙΝ: Είσαι εδώ. Το βλέπω. Αλλά που ήσουνα τόση ώρα;

ΒΑΝΚΑΣ: Στου Ιβάν Ασίμοφ, αφεντικό! 

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Κοροϊδευτικά) «Στου Ιβάν Ασίμοφ, αφεντικό!» Τόση 
ώρα στου Ιβάν Ασίμοφ; (Ο Βάνκας σκύβει το κεφάλι.) Στου 
Ιβάν Ασίμοφ ή μήπως... (πονηρά για να τον ξεβγάλει) χάζευ-
ες πουθενά; Σε καμιά βιτρίνα;

ΒΑΝΚΑΣ: Βιτρίνα; Όοοχι, αφεντικό! Μόνο, να, κοίταζα τα που-
λιά. Μεγάλα πουλιά. Κρέμονταν έξω από τα μαγαζιά με χρω-
ματιστά φτερά! Όμορφα πουλιά. Κρέμονταν έξω από τα μα-
γαζιά σκοτωμένα. Τα είχαν κρεμασμένα από τα πόδια. Και τα 
κεφαλάκια τους κρέμονταν, να έτσι, αφεντικό. Και τα φτερά 
τους δεν πετούσαν πια. Ούτε κελαηδούσαν. Τα καημένα τα 
πουλιά! 



ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

19

(Ο Αλιάχιν τον κοιτά καλά καλά.) Και λαγούς είχε, αφεντικό. 
Κρέμονταν κι εκείνοι ανάποδα. Κι οι άνθρωποι τους αγόρα-
ζαν κι έφευγαν πολύ χαρούμενοι. (Ο Αλιάχιν εξακολουθεί 
να τον κοιτά. Ο Βάνκας ξεχνιέται) Αχ, αφεντικό! Ο παππούς 
μου σκότωνε τους λαγούς στο δάσος. Μ’ έπαιρνε και μένα 
μαζί του κάποτε. Φορούσε τα φυσεκλίκια του, περνούσε το 
τουφέκι του στον ώμο, μ’ έπιανε από το χέρι και πηγαίναμε 
όλο χαρά!...

ΑΛΙΑΧΙΝ: Έτσι ε;

ΒΑΝΚΑΣ: Ναι, αφεντικό! Ήταν πολύ όμορφα στο δάσος, Το 
χιόνι σκέπαζε τα πάντα. Ήταν όλα κάτασπρα. Τα δέντρα, το 
χώμα, τα βουνά. Είχε πολύ ησυχία. Και όταν περπατούσα-
με, το χιόνι τριζοβολούσε κάτω από τις γούνινες μπότες του 
παππού. Ύστερα, σταματούσαμε πίσω από ένα θάμνο, στή-
ναμε καρτέρι και μόλις ο παππούς έβλεπε κάποιον λαγό να 
κουνιέται, έστηνε το όπλο του (δείχνει πώς) κι ύστερα μπάμ! 
Και ο λαγός έπεφτε κάτω. «Όρμα, Χέλη» έλεγε και τότε ο 
παππούς κι ο Χέλης ορμούσε με μια δύναμη, αφεντικό!.. Κι 
ώσπου ν’ ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, ο λαγός ήταν μπρο-
στά σου.

ΑΛΙΑΧΙΝ: Έτσι έ; Σπουδαίο σκυλί ο Χέλης. 

ΒΑΝΚΑΣ: Ναι, αφεντικό, πολύ σπουδαίο. (Χαρούμενα) Ξέρεις 
γιατί τον λένε Χέλη, αφεντικό;

ΑΛΙΑΧΙΝ: Όχι. Πού να ξέρω;

ΒΑΝΚΑΣ: Επειδή είναι μακρύς σαν χέλι. Κι όταν τεντώνεται και 
τρέχει, αφεντικό, μοιάζει σαν μια μακριά ουρά που πετά!
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ΑΛΙΑΧΙΝ: Έτσι έ;

ΒΑΝΚΑΣ: Ναι, αφεντικό, είναι πολύ όμορφο και δυνατό σκυλί. 
Αλλά είναι και πονηρός. Πολλές φορές, όταν ερχόταν ένας 
ξένος στο σπίτι, αυτός πήγαινε κοντά του ήσυχα ήσυχα, δε 
γαύγιζε, δεν τον μάλωνε, αλλά μόλις ο ξένος περνούσε δί-
πλα του, χραπ, του πατούσε μια δαγκωνιά (γελά).

ΑΛΙΑΧΙΝ: Φαρμακερός σκύλος ο Χέλης, ε;

ΒΑΝΚΑΣ: Ναι, αφεντικό. (Γελά χαρούμενα) Μια φορά ήρθε 
ένας κύριος. Φορούσε καπέλο και κρατούσε μπαστούνι. Και 
πήγαινε έτσι (τον μιμείται) κορδωτός κορδωτός, τινάζοντας 
λίγο το ένα του πόδι. Ο Χέλης τον πλησίασε, αλλά από λίγο 
μακριά. Ο κύριος δεν έδωσε σημασία. Συνέχισε το βήμα του 
αγέρωχος. 

ΑΛΙΑΧΙΝ: Αγέρωχος! Πού ξέρεις εσύ αυτή τη λέξη;

ΒΑΝΚΑΣ: (Πολύ ευχαριστημένος) Μου την έμαθε η δεσποινίς 
Όλια. Με μάθαινε πολλά πράγματα η δεσποινίς Όλια. Από 
τότε που πέθανε η μάνα μου και με βγάλανε από το σχολείο, 
πήγα κοντά στον παππού κι εκεί η δεσποινίς Όλια με μάθαινε 
γράμματα. Και καινούριες λέξεις! Ήταν πολύ καλή η δεσποι-
νίς Όλια... 

ΑΛΙΑΧΙΝ: Μμμμμάλιστα...

ΒΑΝΚΑΣ: Πήγαινε, που λες, αγέρωχος ο κύριος με το καπέ-
λο και το μπαστούνι του και ο Χέλης από κοντά και μακριά. 
Κι όταν ο ξένος πήγε να περάσει το παρτέρι με τις αζαλέες, 
χραπ, όρμησε ο Χέλης και του πάτησε μια δαγκωνιά. Έφυγε, 
μια κομμάτα από το παντελόνι του, έτρεχε αίμα το πόδι του 
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κι εκείνος, θύμωσε τόσο πολύ, που άρχισε να του δίνει με το 
μπαστούνι του. Του έδινε, του έδινε κι εκείνο έκλαιγε κι είχε 
ζαρώσει κι ούτε να φύγει δεν μπορούσε, αφεντικό.

ΑΛΙΑΧΙΝ: Έτσι παθαίνει όποιος είναι κακός.

ΒΑΝΚΑΣ: Όχι, δεν ήταν κακός ο Χέλης! Προστάτευε το σπίτι 
του αφεντικού.

ΑΛΙΑΧΙΝ: Ήταν όμως ύπουλος.

ΒΑΝΚΑΣ: Ε, αυτό, ναι, ήταν λιγάκι ύπουλος, αλλά ήταν και 
πολύ παιχνιδιάρης. Παιχνίδια που έκαμνε! Με κυνηγούσε... 
πηδούσε, έτρεχε και κουνούσε την ουρά. Παίζαμε πολλά 
παιχνίδια μαζί. Αφού μια φορά...

ΑΛΙΑΧΙΝ: Πάψε! Γι’ αυτό το σκυλί θα μου μιλάς τώρα;

ΒΑΝΚΑΣ: Όχι! Μπορώ να σου μιλήσω και για την Καστάνκα. 
(Ο Αλιάχιν ανοίγει διάπλατα τα μάτια.) Η Καστάνκα, που λες, 
τη λέμε έτσι γιατί έχει καστανό χρώμα και κάτι μάτια γλυκά, 
παραπονεμένα, που σε κοιτάνε σαν άνθρωπος, λες μιλάνε 
τα μάτια της. 

ΑΛΙΑΧΙΝ: Για δες τι λέει αυτό το παιδί!

ΒΑΝΚΑΣ: Αλήθεια, αφεντικό, σαν μάτια παιδιού είναι τα μάτια 
της. Σε κοιτάνε έτσι (μιμείται) και λες τώρα, τι θέλει αυτό το 
ζωντανό; Να φάει έχει, να κοιμηθεί έχει, χάδια και αγάπη 
ένα σωρό, αλλά τι θέλει και σε κοιτάει μ’ αυτά τα μάτια (σαν 
να σκέφτεται) τα μεγάλα, τα καστανά. 

(Σαν να του ήρθε επιφοίτηση.) Ξέρεις, αφεντικό, θα είναι 
που γέρασε και λυπάται που χάνει τέτοια ζωή: Να κοιμάται 
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πλάι στο τζάκι, να τρώει όσα κόκαλα θέλει, να έχει χάδια και 
αγάπη απ’ το αφεντικό. (Μαζεύεται συνειδητοποιώντας ότι 
ο ίδιος δεν τα έχει.) Κι αντί να προστατεύει... τώρα πια που 
γέρασε, να το προστατεύουν.

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Εκνευρισμένος) Για δες! Τόση ώρα να κάθομαι και 
να ακούω αυτόν τον κοπρίτη, να μου μιλά για σκυλιά!.. 

ΒΑΝΚΑΣ: Μπορώ να σου μιλήσω και για άλλα πράγματα αν 
θέλεις. Μπορώ να σου μιλήσω για τα άλογα του αφέντη, που 
είναι όμορφα και δυνατά. Έχει ένα άσπρο άλογο! Αυτό ήταν 
το αγαπημένο της δεσποινίδας Όλιας. Αυτό έπαιρνε για να 
πηγαίνει περίπατο στο δάσος. Είναι περήφανο και ήμερο, γι’ 
αυτό το προτιμούσε η δεσποινίς Όλια. Δεν το φοβόταν. Ποτέ 
δεν την έριξε κάτω. Την αγαπούσε την δεσποινίδα Όλια. 
Όσο κι αν έτρεχε, την πρόσεχε πάντα. (Έχει απορροφηθεί 
από το όραμά του.) Συχνά φορούσε κι εκείνη λευκά κι όπως 
απομακρύνονταν λευκοφορεμένη πάνω στο άσπρο άλογο, 
έμοιαζε σαν να τους είχε απορροφήσει το χιόνι, σαν να είχαν 
γίνει ομίχλη και καπνός και δε θα ξαναγύριζαν. 

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Εκνευρισμένος, αλλά και γοητευμένος) Άκου, άκου!

ΒΑΝΚΑΣ: Ναι, αφεντικό! Και τότε φοβόμουν μήπως χαθεί η 
δεσποινίς Όλια και δεν ξαναφανεί ποτέ ξανά, σαν τη μητέρα. 
Κι έκλαιγα, αφεντικό, και παρακαλούσα το Θεό να μου τη 
φέρει πίσω, γιατί από τότε που πέθανε η μητέρα μου, η δε-
σποινίς Όλια με είχε σαν παιδί της, με αγαπούσε πολύ. (Με 
χαρά) με μάθαινε γράμματα. (Με τρυφερότητα) Πολλές φο-
ρές καθόταν δίπλα μου, έπιανε το χέρι μου που κρατούσε 
την πέννα, τη βουτούσε στο μελανοδοχείο κι ύστερα ζωγρά-
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φιζε μαζί μου τα γράμματα. Τι όμορφα που ήταν τότε!

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Σαν να συνέρχεται.) Άντε, άντε το παράκανες. Τέ-
λειωνε κι έχουμε δουλειές να κάνουμε. 

ΒΑΝΚΑΣ: Τι δουλειά θέλεις να κάνω, αφεντικό;

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Θυμωμένα) Πρώτα πρώτα, λέγε πού πήγες και χα-
σομέρησες και άργησες να ’ρθεις. 

ΒΑΝΚΑΣ: Πουθενά, αφεντικό! Σου είπα, να, κοίταξα λιγάκι 
αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε λαγούς και φασιανούς. Ξέρεις 
γιατί, αφεντικό;

ΑΛΙΑΧΙΝ: Γιατί;

ΒΑΝΚΑΣ: Να... γιατί σκέφτηκα... ότι ο παππούς μου έπιανε 
τους λαγούς στο δάσος. (Κάπως πονηρά) Κι όταν του ξέ-
φευγε κανένας, θύμωνε, αφεντικό, χτυπούσε το πόδι στο 
χώμα και το χέρι στο πόδι κι έλεγε «Άι, διάολε, τρικέρη.» 
(Γελά με αφέλεια.) Έχει τρία κέρατα ο διάβολος, αφεντικό; 

ΑΛΙΑΧΙΝ: Όχι, έχει τρεις ουρές!

ΒΑΝΚΑΣ: (Δε χαμπαρίζει) Σκέφτηκα λοιπόν, αφεντικό, πού 
τους πιάνουν τους λαγούς και τα πουλιά, αφού εδώ δεν έχει 
δάσος; Και τα ψάρια, αφεντικό; Γιατί είχε και μαγαζιά που 
πουλούσαν ψάρια. Ο παππούς τα ψάρια τα έπιανε στη λί-
μνη. Ήταν μια γαλάζια, ήρεμη λίμνη... και μέσα έβλεπες τα 
δέντρα... ψηλά και όμορφα, ίδια μέσα στο νερό, όπως και 
έξω. Α, εκεί με έπαιρνε πιο συχνά ο παππούς! Ετοιμάζαμε το 
δόλωμα μαζί. Με μάθαινε πώς να το κάνω. Έβαζε το δόλω-
μα στην άκρη του αγκιστριού, έριχνε την πετονιά στο νερό, 
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περίμενε λίγο, ύστερα την τραβούσε κι ένα ψάρι λαχταριστό 
σπαρταρούσε στην άκρη της πετονιάς. 

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Τρίβοντας την κοιλιά του.) Για δες, που μας λαχτά-
ρησε στην πείνα! 

ΒΑΝΚΑΣ: Πείνα, αφεντικό; Τι να πω εγώ! Εσύ καλά περιδρο-
μιάζεις. Τι ρέγκες ψητές...ααχ, και πώς μοσχοβολούν!.. τι 
παστά μυρωδάτα, τι καπνιστά! Κρέατα, ψάρια κι ό,τι άλλο 
λαχταρά η ψυχή σου. Εγώ κουρκούτι το πρωί, κουρκούτι το 
μεσημέρι, κουρκούτι...

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Του δίνει μια φάπα.) Α, να χαθείς, παλιοτόμαρο! Που 
να πνιγείς στην αχαριστία σου. (Του ξαναδίνει άλλη μια.) Που 
τρως το φαί μου και τρώγεσαι απ’ τη ζήλεια και την αχαρι-
στία! (Του δίνει άλλη μία.) Κατέβαινε τα λεφτά.

ΒΑΝΚΑΣ: (Ψάχνει στην τσέπη του, βγάζει και του δίνει τα λε-
φτά, δισταχτικά, φοβισμένα, περιμένοντας άλλο χαστούκι.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Τα μετρά, γίνεται έξω φρενών, του δίνει μια φάπα.) 
Μόνο τόσα;

ΒΑΝΚΑΣ: (Προσπαθώντας να προστατευτεί.) Τόσα μου έδωσε, 
αφεντικό!

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Θυμώνει ακόμα πιο πολύ κι αρχίζει να τον ψάχνει 
στις τσέπες, στα παπούτσια, παντού.) Φέρ’ τα δω! Πού τα 
έκρυψες; Πού τα έβαλες; Φέρ’ τα, γιατί θα σε κάνω άχρηστο. 
(Τον τραβολογά βίαια, καθώς τον ψάχνει.)

ΒΑΝΚΑΣ: Δεν έχω άλλα, αφεντικό, δεν τα έχω, δεν τα έκρυψα! 

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Σταματά για λίγο.) Τί τα έκανες τότε; Τα ξόδεψες! 
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Τι πήρες; Ζεστά κάστανα από τον καστανά; (Ο Βάνκας νεύει 
«όχι».) Της γριάς το μαλλί; (Ξανά «όχι».) Ζαχαρωμένα μήλα, 
στραγάλια, καραμέλες, λέγε, γι’ αυτό άργησες; Για να τα φας; 
Λέγε! (Και τον δέρνει.)

ΒΑΝΚΑΣ: (Κλαίγοντας) Όχι, αφεντικό, όχι. Περίμενα. 

ΑΛΙΑΧΙΝ: Περίμενες; Τι περίμενες, βρε, αχάριστο σκυλί;

ΒΑΝΚΑΣ: (Ρουφώντας τη μύξα του.) Περίμενα, αφεντικό. Μου 
είπες, να μη φύγω. Να περιμένω, ώσπου να μου φέρουν 
τα λεφτά. Στην αρχή μου έκλεισαν την πόρτα. Αλλά, εγώ, 
δεν έφυγα, περίμενα. Αλλά τίποτα. Ύστερα, χτύπησα ξανά. 
Βγήκε ο υπηρέτης: «Τι θέλεις;» μου λέει. «Τα λεφτά» του 
λέω. «Ποια λεφτά;» μου λέει. «Τα λεφτά για τις μπότες. Μου 
είπε το αφεντικό να μη φύγω, αν δε μου δώσετε τριάντα δύο 
ρούβλια.» Έκλεισε την πόρτα, μπήκε μέσα κι ύστερα γύρισε 
μ’ αυτά τα λεφτά. «Αυτά» μου λέει « και πες του αφεντικού 
σου τα άλλα μετά από δυο μήνες».

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Έξω φρενών) Μετά από δυο μήνες; Μετά από δυο 
μήνες (τον ξυλοφορτώνει άγρια). Άχρηστο σκυλί, ανίκανο, 
ανάξιο να τελειώσεις σωστά μια δουλειά. Να, για να μάθεις. 
(Όταν ο Βάνκας πέφτει κάτω ξερός, εκείνος φεύγει και τον 
αφήνει.) Και δε θα φας απόψε, για να μάθεις πώς βγαίνει 
το ψωμί. (Ο Βάνκας απομένει μόνος, κουλουριασμένος, να 
αναρουφά τους λυγμούς τους. Αποκοιμιέται.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Ξαναγυρίζει φουρκισμένος, τον βλέπει να κοιμάται 
και γίνεται έξαλλος. Αρπάζει το καλαπόδι και δίνει μια στο 
κεφάλι του παιδιού, που πετάγεται τρομοκρατημένο. Τον 
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σηκώνει από το σακάκι, τον καθίζει στον πάγκο του β΄ κάλ-
φα.) Κοιμάσαι τεμπελόσκυλο και οι δουλειές περιμένουν! 
Κάθισε εδώ και βάψε αυτές τις μπότες και μόλις τελειώσεις, 
να τις πας στου Αντρέι Ζαχάροφ. Κοίταξε να τις γυαλίσεις 
καλά. Και να φέρεις όλα τα λεφτά, γιατί αλλιώς... αλλοίμονό 
σου! (Το παιδί κλαίει και δουλεύει όσο προσεχτικά μπορεί.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Πιάνει και περνά το κορδόνι στο άλλο σκαρπίνι της 
κυρίας.) Πάψε να μυξοκλαίς και κάνε καλά τη δουλειά σου! 
Μια ολόκληρη ρέγκα σε τάϊσα την περασμένη εβδομάδα. 

ΒΑΝΚΑΣ: (Ακούγεται η σκέψη του.) Δε μου την τάϊσες αφε-
ντικό!.. Μου την έτριψε η κυρά στη μούρη... και σαν να μην 
έφτανε αυτό, την πέταξε κάτω και την τσαλαπάτησε...

ΑΛΙΑΧΙΝ: Παντζαρόσουπα μια βδομάδα τώρα. Την προπερα-
σμένη κουτρούβι! Πρόσεξε τη μύξα σου μη στάξει και κάνει 
κανένα λεκέ! Θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει! (Το 
παιδί ρουφά τη μύξα του και σκουπίζεται με το μανίκι.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: Πάψε να μυξοκλαίς και κάμνε γρήγορα. (Το παιδί κα-
ταπίνει τους λυγμούς του.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Αλλάζοντας ύφος) Εγώ θα πάω στης κυρίας Αντρέ-
γεβνας. (Έχει περάσει στο μεταξύ το κορδόνι και σηκώνεται. 
Η σκηνή σκοτεινιάζει, μένει φωτισμένος ο ίδιος, παρουσιά-
ζεται η κυρία Αντρέγεβνα όλο σκέρτσο και νάζι.)

ΑΝΤΡΕΓΕΒΝΑ: (Του απλώνει το χέρι, που της το φιλά όλο δου-
λικότητα.) Ω, αγαπητέ μου Αλιάχιν! Ήρθατε επιτέλους; Φο-
βήθηκα πως δεν θα μου τα φέρνατε και ήμουν πολύ θυμω-
μένη μαζί σας.
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ΑΛΙΑΧΙΝ: Μα, αγαπητή μου Ιλόνα Αντρέγεβνα, πώς ήταν δυ-
νατό να κάνω κάτι τέτοιο σε σας; Να σας αφήσω να πάτε 
στην εκκλησία, Χριστούγεννα μέρα, χωρίς τα καινούρια σας 
σκαρπίνια!

ΑΝΤΡΕΓΕΒΝΑ: Και όχι μόνο στην εκκλησία. Αύριο βράδυ, εί-
μαστε καλεσμένοι στου πρίγκιπα Φιοντόρ Γκρηγκόροβιτς. 
Α! Πώς ήταν δυνατό, με το καινούριο μου φόρεμα, το και-
νούριο καπέλο, το καινούριο παλτό και το μανσόν, να πάω 
στη δεξίωση χωρίς καινούρια παπούτσια! Φρίκη, φρίκη!

ΑΛΙΑΧΙΝ: (Γονατίζει και της φιλά τα χέρια.) Συγχωρήστε με, 
κυρία Ιλόνα Αντρέγεβνα Γιοχάριν, δε φαντάστηκα πόσο θα 
σας στενοχωρούσα. 

(Εκείνη απομακρύνει ακατάδεχτα τα χέρια της.) 

Αλλά τα σκαρπίνια έχουν πολλή δουλειά. Όλες αυτές οι τρύ-
πες για τα κορδόνια... Κοιτάξτε όμως! Κοιτάξτε τέχνη! Έβαλα 
όλη μου την τέχνη ειδικά για σας, ωραία μου κυρία.  

ΑΝΤΡΕΓΕΒΝΑ: Ειδικά για μένα;

ΑΛΙΑΧΙΝ: Ειδικά για σας! Για να σας ευχαριστήσω. Έκανα την 
καλύτερη δουλειά! Κοιτάξτε! Κοιτάξτε τι ραφές σας έκανα! 
Κέντημα. Κέντημα σωστό. Κι αν βρείτε άλλα σαν αυτά... αν 
βρείτε το παραμικρό ελάττωμα, δε θέλω να με πληρώσετε, 
δε θέλω λεφτά. (Ανυπόμονα) Φορέστε τα, φορέστε τα, να 
δείτε!..

ΑΝΤΡΕΓΕΒΝΑ: (Με νάζι) Α, μπα! Μα τώρα; (Ανασηκώνει τη 
φούστα έτοιμη να υποχωρήσει.)
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ΑΛΙΑΧΙΝ: (Ξεθαρρεμένος) Επιτρέψτε μου, αγαπητή μου κυ-
ρία. (Ενώ της χαϊδεύει το πόδι.) Επιτρέψτε μου να σας το 
φορέσω. 

(Της βγάζει το παλιό παπούτσι και της φορά το καινούριο. 
Εκείνη το καμαρώνει κολακευμένη. Εκείνος παίρνει και της 
φορά και το άλλο, χαϊδεύοντας την πάντα. Εκείνη σηκώνεται 
και περπατά.)

ΑΝΤΡΕΓΕΒΝΑ: Τι ανάλαφρα! Τι μαλακά! Υπέροχα! 

(Στριφογυρίζει σαν να χορεύει. Ο Αλιάχιν ξεθαρρεύει και την 
παίρνει στην αγκαλιά του και χορεύουν, χορεύουν, στριφο-
γυρίζουν, ώσπου εκείνη χάνεται, τα φώτα ανάβουν, ο Αλιά-
χιν στριφογυρίζει, ενώ έχει σταματήσει η μουσική, ο Βάνκας 
τον κοιτά άναυδος, εκείνος τον αντιλαμβάνεται και σταματά.)

ΑΛΙΑΧΙΝ: Πάλι χάζεψες; 

(Χαστούκι. Του θυμώνει εμφαντικά.) Νηστικός απόψε. Νη-
στικός θα κοιμηθείς! 

(Φεύγει οργισμένος. Ο Βάνκας μένει περίλυπος.)

ΒΑΝΚΑΣ: (Τραγουδά λυπημένα)



ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

29

Πατέρα δεν έχω
μανούλα, αδελφό,
στον κόσμο μονάχο, 
φτωχό κι ορφανό.

Μικρή η ζωή μου,
μα ξύλο πολύ. 
Δουλειά μέρα νύχτα 
και λίγο φαΐ. 

Παππού, σε λατρεύω, 
πολύ σ’ αγαπώ, 
’τι άλλον στον κόσμο
δεν έχω εγώ.

Κάνε, Θεούλη μου, 
να ’ρθει, να με βρει.
Για πάντα να μείνω 
δικό του παιδί.

Από δω να με πάρει, 
να πάμε μακριά,
στο σπίτι κοντά του, 
που είναι ζεστά.
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

(Ο Βάνκας κοιμάται κατάχαμα, πάνω στο γιατάκι του. Κάπου 
κάπου ακούγονται τα αναφιλητά του. Ακούγονται μακρινά 
χριστουγεννιάτικες καμπάνες. Θόρυβος προετοιμασίας στο 
σπίτι. Λόγια βιαστικά. Βήματα, πήγαινε - έλα. Βήματα που 
απομακρύνονται. Πόρτες που κλείνουν. Οι θόρυβοι του σπι-
τιού έχουν κοπάσει. Ησυχία. Κανείς φαίνεται να μην έχει μεί-
νει στο σπίτι. Ο Βάνκας μόνος του, με ύφος παραπονεμένο, 
μισοσηκώνεται από το γιατάκι του, βγάζοντας προσεκτικά το 
κεφάλι από το σκέπασμα. Αφουγκράζεται λυπημένα.)

ΒΑΝΚΑΣ: Κανείς δεν ακούγεται. Έφυγαν όλοι. Κανείς δε νοιά-
στηκε να με ξυπνήσει κι εμένα, να πάω κι εγώ στην εκκλη-
σία... (Κάθεται στο γιατάκι του και τυλίγει τα γόνατα με τα 
χέρια του. Ένα γεροντικό βήξιμο ακούγεται από το πουθε-
νά.) Αν ήμουνα στο σπίτι με τον παππού... θα μου έβαζαν 
τα καλά μου, θα μου φορούσαν τη σκούφια, θα με έπιανε η 
δεσποινίς Όλια από το χέρι και θα πηγαίναμε όλοι μαζί στην 
εκκλησία. (Σηκώνεται.) Ύστερα, θα ερχόμασταν σπίτι και θα 
τρώγαμε τη ζεστή σούπα... τη γαλοπούλα τη γεμιστή... και 
μια ωραία πουτίγκα.... (Κλαίει) Αλλά τώρα... έφυγαν όλοι... 
κι εμένα η κοιλιά μου (διπλώνεται στα δυο) πονάει από την 
πείνα...

 (Κοιτάζει ολόγυρα προσεκτικά, βεβαιώνεται ότι δεν είναι 
κανείς κι αρχίζει να ψάχνει με την ελπίδα ότι ίσως βρει κάτι 
να φάει.)
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Τίποτα! Δεν υπάρχει τίποτα πουθενά. (Καθώς ψάχνει, ανοίγει 
ένα ντουλαπάκι στον τοίχο και βλέπει τα σύνεργα της αλλη-
λογραφίας. Μένει για λίγο να τα κοιτά. Παίρνει την πέννα, 
την περιεργάζεται, το μελανοδοχείο, το χαρτί, φαίνεται να 
νοσταλγεί τον καιρό που μάθαινε γράμματα. Ύστερα, με θλί-
ψη και μ’ ευλάβεια τα επανατοποθετεί στην θέση τους, κλεί-
νει το ντουλάπι, μένει για λίγο με την πλάτη ακουμπισμένη 
πάνω του κι ύστερα, αργά, πάει και κάθεται στο γιατάκι του.) 
Άλλη μια νύχτα νηστικός. Άλλη μια νύχτα... να γουργουρίζει 
η κοιλιά μου και να μη με αφήνει να κοιμηθώ.

(Είναι έτοιμος να ξαπλώσει και να σκεπαστεί, όταν «ακούει» 
ξανά το γέλιο και το βήξιμο του παππού.) 

ΒΑΝΚΑΣ: (Ανασηκώνει παραξενεμένος το κεφάλι.) Παππού! 
(Αφουγκράζεται. Τίποτα. Ξανά.) Παππού Κωνσταντή! (Τί-
ποτα, ξανά. Ανασηκώνεται.) Παππού Κωνσταντή Μακάριτς! 
(Ψάχνει στην αρχή αργά, μετά εναγώνια.) Παππού Κωνστα-
ντή Μακάριτς!; Παππού! Παππού! (Στον εαυτό του) Κι όμως 
άκουσα τον βήχα του. (Ακούγεται ένα καλόκαρδο γέλιο.) 
Παππού! (Το γέλιο σβήνει. Ησυχία.) Παππού Μακάριτς; Που 
είσαι; Κρύβεσαι; Γιατί κρύβεσαι; Όλο ζαβολιές είσαι παππού! 
Μια κρύβεις την κουτάλα της μαγείρισσας, μια πειράζεις τις 
δούλες, μια δίνεις ταμπάκο στα σκυλιά να φταρνίζονται. Μια 
εξαφανίζεις το φτερό της καμαριέρας... Όλο και κάτι σκαρώ-
νεις. Τώρα; Πού κρύβεσαι; Θέλεις να παίξεις μαζί μου;

Θέλεις να παίξεις, όπως παίζαμε όταν ήμουν μικρός; Που 
κρυβόμουν και δε μ’ έβρισκες... κι έψαχνες, έψαχνες, κι 
εγώ σ’ έβλεπα και κρυβόμουν πιο πολύ και πήγαινα πίσω 
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σου και σου τραβούσα το σουρτούκο και μόλις γύριζες, εγώ 
πάλι κρυβόμουν και γελούσα, γελούσα παππού, που δε μ’ 
έβρισκες... που έκαμνες πως δε μ’ έβρισκες παππού. Πόσο 
σ’ αγαπώ, παππού Κωνσταντή πόσο σ’ αγαπώ! Είσαι το μόνο 
πλάσμα που έχω στη ζωή από τότε που... η μάμα μου πήγε 
στα ουράνια, όπως μου είπες, παππού. Αλλά εγώ δεν κα-
τάλαβα ακόμη, γιατί πήγε στα ουράνια; Τι κάνει εκεί; Γιατί 
δεν έρχεται, που την πεθύμησα τόσο πολύ, παππούλη μου... 
(Καταπίνει ένα λυγμό. Απ’ το σκοτάδι εμφανίζεται η μητέρα 
του.)

ΜΗΤΕΡΑ: (Απαλά, γλυκά, ενώ ανάλογη μουσική ακούγεται.) 
Βάνκα, μικρούλη μου! Πώς είσαι έτσι, καλό μου παιδί! Έλα 
να σε χτενίσω! (Τον χτενίζει τρυφερά, του φτιάχνει τα ρούχα, 
τον παίρνει αγκαλιά και του τραγουδά) 

 

Το χιόνι πέφτει, πέφτει από ψηλά,
μα στην αγκαλιά της μανούλας
είναι ζεστά.
 
Άσε το χιόνι να πέφτει απαλά,
να στροβιλίζεται.
Νυφούλα η φύση ντυμένη λευκά.

Η μαμά θα ζεστάνει
το γλυκό της αγόρι
καθώς η πλάση 
θα στολίζεται.
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(Αρχίζει να χιονίζει. Ο Βάνκας φροντίζεται μονάχος, καθώς 
η μητέρα εξαφανίζεται. Παραξενεμένος πλησιάζει το παρά-
θυρο.)

ΒΑΝΚΑΣ: Μανούλα! (Καμιά απάντηση. Παύση. Μένει για λίγο 
στο παράθυρο κι ύστερα αργά πάει και μπαίνει στο γιατάκι 
του.)

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΟΛΙΑ: (Μπαίνει κεφάτη.) Βάνκα! (Ο Βάνκας αναση-
κώνεται.) Σήμερα θα πάμε στην εξοχή. Να μάθεις τα ονό-
ματα των δέντρων. (Τον πιάνει από το χέρι.) Χτες ήσουνα 
πολύ καλός. Έμαθες το μάθημά σου όπως πρέπει. Έμαθες 
να ξεχωρίζεις το σ από το σh, το ζ από το ζh κι έμαθες να τα 
γράφεις πολύ όμορφα! Είμαι περήφανη για σένα, Βάνκα! Γι’ 
αυτό... θα πάμε στην εξοχή! Ο αμαξάς μας περιμένει.

ΒΑΝΚΑΣ: (Με παιδική χαρά και αφέλεια χοροπηδά πάνω της 
και την αγκαλιάζει.) Ευχαριστώ δεσποινίς Όλια Ιγνάτιεβνα, 
ευχαριστώ. Είστε τόσο καλή! (Την αγκαλιάζει ζεστά και τη 
φιλά) Ευχαριστώ που με μαθαίνετε να γράφω και να δια-
βάζω! Ευχαριστώ που με μαθαίνετε τόσα ωραία πράγματα! 
(Εκείνη τον στριφογυρίζει, τον φιλά και τον κατεβάζει από 
την αγκαλιά της. Ο Βάνκας πάει να της πιάσει το χέρι, αλλά 
εκείνη εξαφανίζεται.)

ΒΑΝΚΑΣ: (Με παράξενη φωνή.) Καλή μου δεσποινίς Όλια, για-
τί φεύγετε; Από τότε που πέθανε η μαμά μου, εσείς είστε... 
Σας αγαπώ, δεσποινίς Όλια! Είστε για μένα... (Η φράση του 
κόβεται, καθώς συνειδητοποιεί ότι είναι ξανά μόνος.)

ΠΑΠΠΟΥΣ: (Μπαίνει βήχοντας και γελώντας. Κρατά μια ποντι-
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κοπαγίδα και χαίρεται σαν μικρό παιδί.) Βάνκα! Α, χα, χα, 
χα, χα! Τον έπιασα! Τον τσάκωσα. Πού θα μου πήγαινε ο αρ-
χικλεφταράς! Ακούς εκεί να τρώει το τυρί του αφεντικού 
μου...

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β΄: Κωνσταντή Μακάριτς! Τί κάνετε εκεί! Δείχνε-
τε ένα ποντικό πιασμένο στη φάκα στο παιδί; 

ΠΑΠΠΟΥΣ: (Κοροϊδευτικά απλώνοντας το χέρι να πιάσει τη 
φούστα της μαγείρισσας.) «Κωνσταντή Μακάριτς! Τι κάνετε 
εκεί;» Κάνω ό,τι θέλω! Δείχνω ένα ποντικό πιασμένο στη 
φάκα στον εγγονό μου. Να μαθαίνει...

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β΄: Και δε βρήκατε κάτι καλύτερο να του δείξετε;

ΠΑΠΠΟΥΣ: (Με προσποιητό θυμό) Άντε από κει που θα μου 
πεις εμένα τι θα μάθω στο εγγόνι μου! (Παίρνει μια πρέζα 
καπνό και φτερνίζεται δυνατά. Η μαγείρισσα τρομαγμένη, 
φεύγει σαν κυνηγημένη από το φτάρνισμα.)

ΠΑΠΠΟΥΣ: (Συνωμοτικά προς το εγγόνι του) Α, χα, χα, χα, χα! 
Την έδιωξα! Έφυγε σαν να πήρε φωτιά η φούστα της. Την 
έδιωξα, για να σου δώσω (βγάζει από μια εσωτερική τσέπη 
μια σοκολάτα) χαχαχα, μια σοκολατίτσα, που μου έδωσε η 
κυρία Λιούμπα Τακάροβα, να τη δώσω, λέει, στο καλό μου 
το εγγόνι, που μαθαίνει έτσι όμορφα τα γράμματα!

(Ο Βάνκας κάνει να την πιάσει, αλλά ο παππούς εξαφανίζε-
ται και πάλι, έχοντας εξαφανίσει πρώτα την σοκολάτα με μια 
ταχυδακτυλουργική κίνηση.)

ΒΑΝΚΑΣ: Παππού!
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ΠΑΠΠΟΥΣ: (Εμφανίζεται κρατώντας από τα πόδια μια κότα 
που κακαρίζει.) Έλα, Βάνκα, έλα να πάμε να τη σφάξουμε 
κι ύστερα θα τη ζεματίσουμε μες στο βραστό νερό, να της 
βγάλουμε τα πούπουλα, να μας κάνει η Πελαγία Μακάροβνα 
μια σούπα για το βράδυ, ζεστή ζεστή, μμμ! (Φιλά τα δάχτυλά 
του.)

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β΄: (Μπαίνει σαν να τρέχει ξοπίσω του.) Κωνστα-
ντή Μακάριτς! Τι  κάνεις πάλι εκεί; Τι ζαβολιάρης παππούς 
που είσαι! Γέμισες τους τόπους πούπουλα. Δεν αποκλείεται 
να κουτσουλίσει κιόλας τώρα!..

ΠΑΠΠΟΥΣ: (Γυρίζει την κότα κατά πάνω της.) Πες το κι έγινε! 
Χαχαχα! Πες το κι έγινε.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β΄: Α! (Τραβιέται προς τα πίσω και σκουπίζει κάτι 
από το μάτι της) Α, τον παλιόγερο! Τέτοιο ζαβολιάρη γέρο... 
(Φεύγει χειρονομώντας.)

(Ο Βάνκας γελά με παιδική αφέλεια, αλλά το γέλιο του σβή-
νει, καθώς διαπιστώνει και πάλι ότι είναι μόνος. Αυτή τη 
φορά όμως το γέλιο του επανέρχεται δίνοντάς του μια ιδέα:)

ΒΑΝΚΑΣ: Θα γράψω στον παππού! Θα γράψω γράμμα του 
παππού! (Κοιτάει δυο τρεις φορές εδώ-εκεί, αφουγκράζε-
ται να βεβαιωθεί ότι είναι μόνος και κατευθύνεται προς το 
ντουλάπι με τα σύνεργα της αλληλογραφίας. Ανοίγει με προ-
σοχή, τα παίρνει –πέννα, μελανοδοχείο, χαρτί– παραμερίζει 
τα εργαλεία από έναν πάγκο, στρώνει το χαρτί, τοποθετεί το 
μελανοδοχείο, την πέννα, το στυπόχαρτο, κάθεται ευχαρι-
στημένος και παίρνει θέση. Ανάβει το κερί. Βουτά την πέννα 
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στο μελανοδοχείο και αρχίζει να γράφει με καμάρι.)

ΒΑΝΚΑΣ: Πολυαγαπημένε μου παππού, Κωνσταντή Μακά-
ριτς. Σου γράφω γράμμα. Σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα 
και ο Θεός να σου δίνει όλα τα καλά. Δεν έχω πια ούτε πα-
τέρα, ούτε μάνα, μονάχα εσύ  μου απόμεινες, παππού... (Ο 
Βάνκας σταματά και κοιτάζει το κενό. Η μια μεριά της σκη-
νής φωτίζεται κι εμφανίζεται ο παππούς να κοιμάται σε μια 
μεριά της κουζίνας σ’ ένα χαμηλό, ξύλινο κρεβάτι. Καθώς η 
μαγείρισσα πηγαινοέρχεται ετοιμάζοντας το φαγητό, ο παπ-
πούς μισανοίγει τα μάτια και προσπαθεί να πιάσει τη φούστα 
της μαγείρισσας. Εκείνη ενοχλείται και κάμνει κινήσεις για 
να τον αποφύγει τάχα, ενώ κολακεύεται.)

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β΄: Κάτω τα κουλά σου (και προσπαθεί να τον 
χτυπήσει με την κουτάλα. Ο παππούς κάμνει τον αχάμπα-
ρο και μόλις εκείνη γυρίζει από την άλλη, την ενοχλεί πάλι.) 
Ααα! Κωνσταντή Μακάριτς! Ξεκούτιανες για τα καλά; Εβδο-
μήντα χρονών άνθρωπος και...

ΠΑΠΠΟΥΣ: Αα! Όχι κι έτσι Πελαγία Μακάροβνα. Όχι κι εβδομή-
ντα. Εξήντα οχτώ... Εξήντα οχτώ, κι ακόμα δεν τα έκλεισα

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β΄: Τρομάρα σου! Και κάμνει διαφορά;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Κάμνει και καλοκάμνει! Δύο χρονάκια είν’ αυτά! 
(Και κάμνει ξανά να της πιάσει τη φούστα, αφού έχει ση-
κωθεί απ’ το στρώμα. Εκείνη ξαφνιάζεται, προσπαθεί να τον 
αποφύγει, της φεύγει η πιατέλα που κρατά στο χέρι, τα πάντα 
σκορπίζονται παντού, εκείνη γλιστρά και πέφτει, ο παππούς 
ξεκαρδίζεται. Ο Βάνκας, που στο μεταξύ έχει καθίσει πάνω 
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στον πάγκο ξεκαρδίζεται στα γέλια με παιδική αφέλεια.)

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β΄: (Σηκώνεται, μαζεύει τις φούστες της) Γελάς, 
παναθεματισμένο, γελάς! (Τον κυνηγά, εκείνος της ξεφεύγει. 
Ενώ εκείνη ακόμα μουρμουρά και ο παππούς γελά, το φως 
σβήνει και ο Βάνκας ξαναβρίσκεται μπροστά στο γράμμα.)

ΒΑΝΚΑΣ: «Σου γράφω τα βάσανά μου παππού. Χτες το αφε-
ντικό με άρπαξε από τα μαλλιά, με τράβηξε στην αυλή και 
με ρήμαξε στο ξύλο, γιατί εκεί που κουνούσα το μωρό με 
πήρε ο ύπνος. (Σταματά και μονολογεί στο κενό.) Θυμάσαι, 
παππού, που έδινες πρέζα στις δούλες, κι εκείνες φτερνίζο-
νταν κι εσύ γελούσες; Γελούσαμε μαζί, παππού... κι ύστερα 
έδινες και στον Χέλη και στην Καστάνκα κι εκείνα... κουνού-
σαν την ουρά και γύριζαν γύρω γύρω... Τι αστείος που είσαι, 
παππού! Εδώ κανένας δε γελάει! Μόνο διαταγές είναι και 
καρπαζιές.

(Η σκηνή γεμίζει από τα πρόσωπα του σπιτιού. Οι δυο καλ-
φάδες κάθονται στον πάγκο τους.)

Α΄ ΚΑΛΦΑΣ: Βάνκα, έλα ένα καπίκι και πήγαινε να φέρεις βό-
τκα από την ταβέρνα του Ιωσήφ Γιεμένιν.

Β΄ ΚΑΛΦΑΣ: Και φέρε και λίγο τουρσί.

ΒΑΝΚΑΣ: Μα... ένα καπίκι δε φτάνει για βότκα και τουρσί!

Β΄ ΚΑΛΦΑΣ: Ε (πονηρά, κάνοντας την κατάλληλη κίνηση της 
κλεψιάς) αυτό θα το πάρεις δωρεάν.

ΒΑΝΚΑΣ: Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα! Θα με δει ο κά-
πελας και θα με δείρει.
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Β΄ ΚΑΛΦΑΣ: (Του δίνει καρπαζιά.) Μπορείς και δε θα σε δει. Κι 
αν σε δει, θα τρέξεις.

ΜΑΓΕΡΙΣΣΑ Α΄: (Του δίνει καρπαζιά.) Πάλι δεν έπλυνες καλά 
τα χόρτα κι είχε μια κάμπια... να! (Τον κυνηγά χτυπώντας 
τον.) Άλλη φορά να προσέχεις. Δε θα χάσω εγώ τη δουλειά 
μου για σένα!

ΚΟΥΒΕΡΝΑΝΤΑ: (Του φράζει το δρόμο.) Έι! Πού πας; Έλα να 
προσέχεις το μωρό, εγώ πρέπει να βάλω μπουγάδα. (Ο 
Βάνκας ξεγλιστρά, η σκηνή σκοτεινιάζει και βρίσκεται πάλι 
μπρος στο γράμμα.)

ΒΑΝΚΑΣ: «Πεινάω παππού. Δε χορταίνω φαγητό. Το πρωί ξε-
ροκόμματο. Το μεσημέρι κουρκούτι. Το βράδυ πάλι ξερο-
κόμματο. Πού είσαι, παππού, να μου προσφέρεις μια ζεστή 
κούπα τσάι, να με τυλίξεις με το σουρτούκο σου, όταν κρυ-
ώνω, και να με πάρεις στο δάσος, εκεί όπου όλα είναι τόσο 
σιωπηλά κι ειρηνικά; Να μου δώσεις το κομματάκι το γλύ-
κισμα που φύλαξες, τη σούπα που περίσσεψε από τ’ αφεντι-
κά... 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΧΙΝ: (Έξαλλη, τσιρίζοντας) Βάνκααααα! 
Βάνκα! Βάνκα! Τόλμησες κι έφαγες από τη ρέγκα που σου 
έδωσα να καθαρίσεις!

ΒΑΝΚΑΣ: Όοοχι, κυρά, μόνο λίγο, να, τα κόκαλα έγλειψα και το 
κεφάλι. Δεν έφαγα τίποτα! Μόνο το αλάτι της γεύτηκα! Μύ-
ριζε τόσο όμορφα! Μου τρέχαν τα σάλια. Δεν άντεξα. Μόνο 
λίγο την πέτσα έγλειψα. Πεινούσα, κυρά!

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΧΙΝ: (Του δίνει μια στο κεφάλι με τη ρέγκα.) 
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Κλέφτη, αχάριστε! Που σε ταΐζω και δεν έχεις ευχαρίστηση 
και κλέβεις και από πάνω! (Του τρίβει τη μούρη με τη ρέ-
γκα.) Να, πάρε μυρωδιά να ευχαριστηθείς. (Την πετά κάτω 
και την πατά.)

ΒΑΝΚΑΣ: (Κλαίγοντας) Μη, κυρά, μη! Ήμαρτον, κυρά μου! (Γο-
νατίζει για να την παρακαλέσει κι εκείνη του τρίβει τη μούρη 
στη γη.)

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΙΑΧΙΝ: Φα’ την τώρα, να ευχαριστηθείς.

(Το φως χαμηλώνει. Η σκηνή αδειάζει. Ο Βάνκας σιγοκλαίγο-
ντας σηκώνεται και ξανακάθεται μπροστά στο γράμμα με το 
φως του κεριού.)

ΒΑΝΚΑΣ: «Αγαπημένε μου παππού! Κάνε μου, σε παρακαλώ, 
μια χάρη: Πάρε με από δω, πάρε με στο σπίτι στο χωριό, δεν 
αντέχω άλλο. Τα πόδια θα σου φιλήσω, όλη μου τη ζωή θα 
παρακαλώ το Θεό για σένα. Θα κάνω ό,τι μου λες. Πάρε με 
από δω, γιατί θα πεθάνω. Δεν αντέχω άλλο. (Η μουσουδίτσα 
του ζαρώνει, κλαίει.)

(Αλλάζει ύφος, πετιέται απάνω, φέρνει ένα γύρο ενθουσια-
σμένος.) Άμα μεγαλώσω, θα σου αγοράσω ένα τουφέκι, ένα 
από κείνα που έχει ο αφέντης. Από κείνα τα στολισμένα που 
έχει πάνω από το τζάκι. Που τα παίρνει κάποτε και τα κοιτά-
ζει με τόσο καμάρι!.. Εσύ,  θα το έχεις στον ώμο σου, παπ-
πού. Και όταν θα πηγαίνεις να σκοτώσεις λαγούς, όλοι θα σε 
ζηλεύουν που έχεις ένα τέτοιο τουφέκι. Εδώ πουλάνε στα 
μαγαζιά. Αυτά έχουν το λιγότερο εκατό ρούβλια το ένα. Θα 
σου πάρω ό,τι λογής θέλεις. Και τότε να δεις λαγούς που θα 
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πιάνεις! Δε θα σου ξεφεύγει κανένας. (Αλλάζει ύφος.) Μόνο 
πάρε με από δω, καλέ μου παππού. Θα σου γυαλίζω τις μπό-
τες, θα σου τρίβω ταμπάκο, θα σε βοηθώ στις δουλειές του 
αφέντη. Θα κάνω ό,τι δουλειά θέλεις. Θα βοηθάω τον τσο-
πάνη, στη Φιέτκα. Θα παρακαλάω τον Θεό για σένα και αν δε 
σε ακούω, παππού, να με χτυπάς, όσο βαστούν τα χέρια σου. 
Εγώ πάλι θα τα φιλάω, αγαπημένε μου, παππού!.. (Κλαίει και 
με την λερωμένη από το μελάνι γροθίτσα του σκουπίζει τα 
μάτια του, μουντζουρώνεται, γίνεται αστείος.)

Θα ερχόμουνα με τα πόδια στο χωριό, μα δεν έχω παπού-
τσια (δείχνει τα δάχτυλά του που ξεμυτίζουν από κάτι σαν 
παντόφλες) και πώς να περπατήσω στο κρύο! Κι ύστερα... 
είναι μακριά, δεν είναι; Πώς να βρω το δρόμο; Κι αν νυχτω-
θώ; Έχει λύκους στη στέπα, δεν έχει; Κι εγώ δεν έχω τουφέ-
κι ούτε μαγκούρα ούτε γούνα για να τυλιχτώ. Ή ένα σκύλο 
έστω, να με προστατέψει. Να παλέψει με τους λύκους και να 
τους νικήσει. Φοβάμαι, παππού. Αλλά κι εδώ οι άνθρωποι 
λύκοι είναι. Λύκοι και θα με κατασπαράξουν. Θα πεθάνω, 
σ’ το λέω, να το ξέρεις. Αγαπημένε μου παππού, έλα να με 
πάρεις!..

(Ένας απαλός θόρυβος ακούγεται, κάτι σαν σύρσιμο, ο Βάν-
κας τρομαγμένος πετιέται και κρύβεται σε μια γωνιά, ο παπ-
πούς περνάει σαν να κυλάει στο πάτωμα, ο Βάνκας τον πα-
ρακολουθεί συνεπαρμένος, πάει να τον ακολουθήσει.)

ΒΑΝΚΑΣ: (Σαν ηχώ) Παππού! (Ησυχία) Γιατί έφυγες; Γιατί μ’ 
έφερες και μ’ άφησες εδώ; Η Μόσχα είναι μεγάλη πολιτεία. 
Δεν έχω φίλους εδώ, δεν έχω κανέναν. Κι όταν με δέρνουν 
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δεν έχω σε ποιον να το πω!.. Όλο πλουσιόσπιτα είναι εδώ 
με ψηλούς τοίχους και μεγάλες καγκελόπορτες. Κι ανοίγουν 
μόνο άμα είναι να μπουν ή να βγουν οι άμαξες. Και δεν ξέ-
ρεις ποιοι είναι μέσα! 

(Αλλάζει ύφος.) Τι όμορφες που είναι οι άμαξες! Και τα άλο-
γα περνούν καμαρωτά καμαρωτά και χτυπούν τα πόδια τους 
στα καλντερίμια του δρόμου (ακούγεται ήχος αλόγων και 
άμαξας και το παράγγελμα του αμαξά) και βροντούν τα κου-
δούνια τους. Τι όμορφα που είναι τότε! (Σχεδόν εμπιστευτι-
κά.) Κάθομαι και τα χαζεύω, παππού. Και νομίζω πως είμαι 
μέσα σε ένα από αυτά, εκείνο με τις κατεβασμένες κουρτί-
νες για να μη με δει ο αφέντης μου και με φέρει πίσω με το 
ξύλο. Κι εγώ κρύβομαι εκεί μέσα κι έρχομαι σε σένα, αγαπη-
μένε μου παππού. Έρχομαι στο χωριό και η δεσποινίς Όλια 
ανοίγει τα χέρια της και με παίρνει στην αγκαλιά της και με 
στριφογυρίζει γελώντας. Γελούμε, γελούμε και χορεύουμε 
καντρίλιες. 

«Καλώς όρισες Βάνκα», μου λέει. «Καλώς όρισες! Τώρα δε 
θα σ’ αφήσω πια να φύγεις!»  Έρχεται και η μαγείρισσα κι η 
δούλα και η πλύστρα κι ο τσοπάνης, ο Φιοντόρ. (Εμφανίζο-
νται όλοι και τελευταίος ο παππούς. Ο Βάνκας κατεβαίνει 
από την αγκαλιά της Όλιας, πάει στον παππού, τον αγκαλιά-
ζει και του φιλά τα πόδια.) Εγώ θα σε προσέχω, παππού! 
Εγώ θα σε φροντίζω. Εγώ θα σε ταΐζω, όταν δεν θα μπορείς 
να τρως... θα σε σκεπάζω, άμα αρρωστήσεις. Θα σου φέρνω 
το τσάι σου και θα σου κάμνω εντριβές. (Εξαφανίζονται όλοι. 
Ο Βάνκας μένει σκυμμένος εκεί.) Μόνο πάρε με από δω. Και 
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άμα πεθάνεις, θα παρακαλώ τον Θεό ν’ αναπάψει την ψυχή 
σου και να σε βάλει στον Παράδεισο, κοντά στη μάνα μου 
την Πελαγία και θα σου ανάβω κάθε μέρα το καντήλι, παπ-
πού... (Η φωνή του σβήνει στο κλάμα. Παύση. Ακούγονται 
κάλαντα και τρίγωνα, ο Βάνκας σηκώνεται παραξενεμένος.) 

Εδώ δε λένε τα κάλαντα στα σπίτια τα παιδιά! Ούτε παίζουν 
στους δρόμους! Ούτε βόσκουν πρόβατα ούτε γελάδια!.. Και 
τα σκυλιά δε δαγκώνουν! (Τα κάλαντα σβήνουν. Ένα φως 
αναβοσβήνει κάπου.) 

Τώρα, θα έχετε στολίσει το δέντρο, θα έχετε ανάψει τα κερά-
κια και όλο το σπίτι θα φωτίζεται τόσο όμορφα!.. Τα δώρα θα 
κρέμονται απ’ τα κλαδιά... Παππού, ζήτησε και για μένα ένα 
χρυσό καρύδι και κρύψε το στην πράσινη κασέλα! Παρακά-
λεσε την δεσποινίδα Όλια Ιγνάτιεβνα. «Είναι για τον Βάνκα», 
πες της. 

(Όλος ενθουσιασμό πάει χορεύοντας και κάθεται στο γρα-
φείο. Γράφει βιαστικά, ανυπόμονα.) Έλα γρήγορα, αγαπημέ-
νε μου παππού, για όνομα του Θεού, σε παρακαλώ, πάρε 
με από δω, λυπήσου με το δύστυχο ορφανό, γιατί όλοι με 
δέρνουν και πεινάω πολύ. Κι έχω τόση στενοχώρια που δεν 
ξέρω πώς να σου την πω. Όλο κλαίω, παππού. Και μια μέρα, 
το αφεντικό μου ’δωσε μια στο κεφάλι με το καλαπόδι, τόσο 
δυνατά που έπεσα κάτω κι έλεγα πως δε θα σηκωθώ. Δεν 
είναι ζωή αυτή. Χειρότερη κι από του σκύλου… Χαιρετίσμα-
τα στην Αλιόνα, στον Ιγκόρ το στραβό, και στον αμαξά. 

Και τη φυσαρμόνικά μου να μην τη δώσεις σε κανένα. Ο εγ-
γονός σου, Ιβάν Ζούκοφ, αγαπημένε μου παππού, έλα. 
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(Διπλώνει το γράμμα ευχαριστημένος, το βάζει επιδεικτικά 
σ’ ένα φάκελο, βγάζει τη γλωσσίτσα του και τον κολλά, ύστε-
ρα βουτά την πέννα στο μελάνι και γράφει) Για τον παππού. 
Στο χωριό. 

(Ξύνει το κεφάλι του, σκέφτεται, συμπληρώνει.) Κωνσταντή 
Μακάριτς. (Χαρούμενος φιλά το γράμμα, το βάζει κάτω απ’ 
το μαξιλάρι του, μαζεύει τα σύνεργα της αλληλογραφίας, κι 
ενώ καθαρίζει τα δάχτυλά του από το μελάνι…) Αύριο θα 
πάω να ρίξω το γράμμα στο κουτί που είναι στη γωνία, εκεί 
που μου είπαν τα παιδιά του χασάπικου πως ρίχνουν όλα τα 
γράμματα και πάνε όπου θέλεις. Τα κουβαλούν σε όλο τον 
κόσμο με τρόικες! Πάνε σε πολιτείες και σε χωριά. 

Κι εμένα το γράμμα μου θα πάει στον παππού στο χωριό κι ο 
παππούς θα το διαβάζει στις δούλες καθισμένος στο πατάρι 
και τα πόδια του θα κρέμονται. Ύστερα θα σηκωθεί, θα πάρει 
τη μαγκούρα του νυχτοφύλακα και χτυπώντας την με θυμό, 
«πάω να φέρω το εγγόνι μου», θα πει. 

(Μαλακά, γλυκά, με συνοδεία ανάλογης μουσικής.) Κι ο 
παππούς θα ’ρθει και θα με πάρει κοντά του και δεν θα χω-
ρίσουμε ποτέ πια… (Χαμογελώντας ανασηκώνει τα σκεπά-
σματα, μπαίνει στο γιατάκι του, γέρνει το κεφάλι) Ο παππούς 
θα μου χαϊδεύει τα μαλλιά, θα με φιλά στο μάγουλο και θα 
με σκεπάζει ζεστά. (Σκεπάζεται, χαμογελώντας ευτυχισμέ-
να, νανουρισμένος από τη μουσική που συνεχίζει, ενώ τα 
φώτα χαμηλώνουν.)

ΤΕΛΟΣ



Το κορίτσι 
με τα σπίρτα

του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Α’ κυρία - καλεσμένη

Β’ κυρία - καλεσμένη

Γ’ κυρία - καλεσμένη

Ένας κύριος

Οικοδέσποινα

Οικοδεσπότης

Α’ μαγαζάτορας - καλεσμένος

Β’ μαγαζάτορας - καλεσμένος

Γ’ μαγαζάτορας - καλεσμένος

Η γιαγιά

Το Κορίτσι 

(Όλα αυτά τα πρόσωπα μπορούν να παιχτούν από οχτώ, στην 
ανάγκη από έξι ηθοποιούς.)
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(Σκηνικό πόλης του Βορρά του 19ου αι. Παραμονή Πρωτο-
χρονιάς. Κόσμος πάει κι έρχεται, βλέπει τις βιτρίνες, μπαίνει 
βγαίνει στα καταστήματα. Απαλή χριστουγεννιάτικη μουσική. 
Χιονίζει. Οι άνθρωποι κατεβάζουν τα καπέλα τους, για να προ-
στατευτούν. Γυναίκες με γούνες και μανσόν, φορτωμένες με 
δώρα, διασχίζουν την πλατεία. Σε μια γωνιά μια μικρούλα, 
κοκαλιασμένη, φαίνεται να χαμογελά καθώς κοιμάται. Δίπλα 
της ένα άδειο κουτί από σπίρτα και γύρω της πολλά μισοκα-
μένα σπίρτα).

Α΄ ΚΥΡΙΑ: (Καθώς διασχίζει την πλατεία, πέφτει σχεδόν πάνω 
στη μικρή. Τρομάζει, υποχωρεί κι ύστερα πλησιάζει. Τη βλέ-
πει καλά καλά κι ύστερα πιάνει το χεράκι της που σηκώνεται 
άψυχο, καταλαβαίνει, βγάζει μια κραυγή κι απομακρύνεται 
υποχωρώντας.) Ω, Θεέ μου!

Β΄ ΚΥΡΙΑ: (Τη βλέπει από μακριά, στέκεται για λίγο, την πλη-
σιάζει, την αγγίζει δισταχτικά και ανοίγει διάπλατα τα μάτια.) 
Είναι παγωμένη.

Γ΄ ΚΥΡΙΑ: (Σκύβοντας από πάνω) Πέθανε; (Σκύβει, πάει να 
την αγγίξει, αλλά μετανιώνει.) Ω, φτωχό μου πλάσμα! (Μι-
σοκλαίει).

Α΄ ΚΥΡΙΑ: Πέθανε; Πέθανε ολότελα (κοιτάζει σαστισμένη τους 
περίεργους που έχουν μαζευτεί.)

Β΄ ΚΥΡΙΑ: (Μαζεύοντας τα σπίρτα.) Άναβε τα σπίρτα. Γιατί άρα-
γε;

Γ΄ ΚΥΡΙΑ: Για να ζεσταθεί. Τι άλλο;
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Α΄ ΚΥΡΙΑ:  Ίσως να ήθελε να παίξει!

ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ: Τι ανοησία! Πώς φαντάστηκε πως θα ζεσταινό-
ταν με τα σπίρτα! (Φεύγει περιφρονητικά.)

Β΄ ΚΥΡΙΑ: (Τη χαϊδεύει.) Όμορφη που είναι! Τα μαλλιά της, αν 
και αχτένιστα, απαλά. Το προσωπάκι της ροδαλό και φαίνε-
ται σαν να χαμογελάει! Φτωχό μου παιδί. Πώς έγινε άραγε;

(Το κορίτσι αρχίζει ν’ ανασηκώνεται αργά στους ήχους μιας 
ανάλογης μουσικής, ο κύκλος των περιέργων ανοίγει σιγά 
σιγά. Οι περίεργοι γίνονται κανονικοί διαβάτες που πηγαί-
νουν αδιάφοροι στις δουλειές τους.)

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Αρχίζει να πλησιάζει δισταχτικά τους διαβάτες) Σπίρ-
τααα! Πάρτε σπίρτα. Πάρτε σπίρτα για το τζάκι. Πάρτε σπίρτα 
ν’ ανάψετε το τζάκι σας! Σπίρτα;.. (Ικετευτικά) Πάρτε σπίρ-
τα!.. (Οι περαστικοί την προσπερνούν αδιάφορα.) 

Ούτε ένα δεν πούλησα. Ούτε ένα κουτί. (Κοιτάζει την πο-
διά της). Κι έχω ένα ολόκληρο πακέτο. Πάρτε σπίρτα! (Μόνη 
της.) Από το πρωί γυρίζω! Γύρισα σχεδόν όλη την πόλη. 
Αλλά σήμερα, όλοι περνούν βιαστικοί. (Πάει να προλάβει 
έναν περαστικό.) Σπίρτα! (Την προσπερνά σχεδόν ενοχλη-
μένος.) Παραμονή Πρωτοχρονιάς, βλέπεις. Όλοι τρέχουν να 
προλάβουν τα τελευταία τους ψώνια. Σπίρτα. Πάρτε, καλή 
μου κυρία σπίρτα! (Α΄ κυρία γυρίζει, τη βλέπει και απομα-
κρύνεται χώνοντας τα χέρια στο μανσόν. Το κορίτσι κοιτάζει 
τα χέρια του.) Τα χέρια μου πάγωσαν. Σε λίγο δε θα μπορώ 
να κρατήσω τα σπίρτα. Χιονίζει από τα μεσάνυχτα. Και κο-
ντεύει να νυχτώσει. Σπί – ρ – τα. (Η φωνή της σβήνει. Αρχί-
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ζει να χάνει τις ελπίδες της.) Και πώς θα γυρίσω στο σπίτι; 
(Σχεδόν κλαίει.) Ο πατριός μου θα με αρπάξει από τα μαλλιά 
και θα με χτυπάει, θα με χτυπάει, θα με χτυπά αλύπητα.

Δε θα τον συγκινούν οι φωνές μου. Ούτε τα παρακάλια μου. 
Είναι σκληρός άνθρωπος. Θέλει μόνο λεφτά. Θα με χτυπάει 
και δε θα υπάρχει κανείς για να με γλιτώσει. (Απλώνει ικε-
τευτικά τα σπίρτα σ’ έναν περαστικό, χωρίς να του πει τίπο-
τα. Εκείνος στέκει, βγάζει την πίπα του, την ανάβει με τα δικά 
του σπίρτα, τραβά μια βαθιά ρουφηξιά και φεύγει.) «Πώς θα 
φάμε;» θα μου πει. «Αφού δεν έχουμε λεφτά, δε μπορού-
με ν’ αγοράσουμε τίποτα». (Μιμούμενη την άγρια φωνή του 
πατριού.) Αχαΐρευτο, τεμπέλικο σκυλί. Ούτε ένα κουτί σπίρ-
τα δεν είσαι άξια να πουλήσεις.

Άι να χαθείς από δω! (Ξαναπλώνει τα σπίρτα και πάλι δίχως 
να μιλά, αλλά και χωρίς ελπίδα.) Και πού να πάω τότε; Πού να 
πάω! Η γιαγιά μου, η καλή γιαγιά, με άφησε μόνη, ένα χρόνο 
τώρα. (Κάμνει μια τελευταία προσπάθεια). Σπίρτα, καλή μου 
κυρία. (Η β΄ κυρία την κοιτά συμπονετικά, κουνά το κεφάλι 
αρνητικά και προσπερνά. Το κορίτσι εγκαταλείπει κάθε προ-
σπάθεια, ξεκινά να φύγει, αλλά η μισή παντόφλα της φεύγει 
από το πόδι. Την παίρνει. Κλαίγοντας.) Βράχηκε. Έπεσε μες 
στο νερό. Κι εγώ δεν έχω άλλη! Το πρωί, όταν έχασα τη μία, 
την ώρα που με προσπερνούσε το αμάξι και πήγα να το απο-
φύγω, είπα «δεν πειράζει, έχω μία και θα τη φορώ πότε στο 
ένα πόδι, πότε στο άλλο. (Λυγμός) Τώρα όμως δεν έχω κα-
μία και τα πόδια μου κρυώνουν.  Κρυώνουν από το πρωί και 
σε λίγο, θ’ αρχίσουν να πονάνε. (Κλάμα) Γιατί, γιαγιά μου; 
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Γιατί, καλή μου γιαγιά; Και ήσουνα το μόνο πράγμα που είχα 
από τη μαμά... Τότε που εκείνη έφυγε, ανέβηκε στους ουρα-
νούς, μου είπες. Ο Θεός παίρνει κοντά του αυτούς που αγα-
πά, μου είπες. Καλή μου γιαγιούλα με άφησες στον κόσμο 
αυτόν μονάχη! Στα χέρια αυτού του κακού ανθρώπου που 
μόνο λεφτά ζητά και όλο θέλει να πίνει. Να πίνει και να με 
χτυπά. (Κρατώντας την παντόφλα, περπατά αργά. Ο κόσμος 
έχει αραιώσει στην πλατεία. Οι καταστηματάρχες κλείνουν 
τα μαγαζιά τους και καληνυχτίζονται.)

Α΄ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ: Καληνύχτα και καλή Πρωτοχρονιά!

Β΄ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ: Καλή Πρωτοχρονιά! Καληνύχτα!

Γ΄ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ: Καλό νέο έτος!

Α΄ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ: Με το καλό η νέα χρονιά.

Β΄ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ: Καλό να μας φέρει!

(Όλη αυτή την ώρα το κοριτσάκι με κινήσεις χορευτικές και 
βλέμμα ικετευτικό απλώνει τα σπίρτα πότε στον ένα μαγα-
ζάτορα πότε στον άλλο, πότε σε κάποιον ξεμείναντα περα-
στικό. Κάποιοι ήχοι που πάει να βγάλει επισκιάζονται από 
τις ευχές που ανταλλάσσονται, κανείς δεν της δίνει σημασία. 
Φεύγει και ο τελευταίος περαστικός. Η πλατεία μένει άδεια 
και σχεδόν σκοτεινή, το κοριτσάκι εξακολουθεί να χορεύει, 
να χορεύει όλο και πιο αποθαρρημένα, τείνοντας  τα χέρια 
και λέγοντας «σπίρτα, σπίρτα» σε φανταστικούς πλέον πε-
ραστικούς, με όλο και μεγαλύτερη πίκρα, ώσπου συνειδη-
τοποιεί ότι έχει μείνει ολότελα μόνη. Κρυώνει, Τα πόδια της 
δεν την κρατούν. Πονά. Τρεκλίζει. Πέφτει. Κλαίει. Σηκώνεται 
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και αρχίζει να χορεύει αργά. Καθώς περπατά και χορεύει, 
περνά έξω από ένα σπίτι. Κοιτάζει από το πααράθυρο. Ανά-
βουν τα φώτα. Το σπίτι στολισμένο, γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι 
καλεσμένοι όρθιοι σε εύθυμη διάθεση, πίνουν απεριτίφ και 
τσιμπούν ορεκτικά.) 

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: (Προς τον καλεσμένο δίπλα της) Τι θα λέγατε 
για λίγο σολομό;

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Γλιστρά ανάμεσα στους καλεσμένους, απλώνει το 
χέρι να πάρει, αλλά την προλαβαίνει ο κύριος.)

Α΄ ΚΥΡΙΟΣ: (Με υπονοούμενο) Δε λέω όχι στις όμορφες κυ-
ρίες! 

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: (Γυρίζοντας από την άλλη.) Θα πάρετε λίγο 
σολομό;

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Απλώνει το χέρι, αλλά...)

Α΄ ΚΥΡΙΑ: Α, όχι! Ευχαριστώ! Πάντα προτιμώ το χαβιάρι. Το 
μαύρο χαβιάρι με τρελαίνει. (Βάζει στο στόμα της ένα κομ-
ματάκι ψωμί με χαβιάρι και απολαμβάνει.)

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: (Προτείνει το πιάτο σε άλλη κυρία) Εσείς τι θα 
λέγατε; 

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Επαναλαμβάνει την προσπάθεια, αλλά για τρίτη φορά 
το πιάτο φεύγει από μπροστά της.) 

Β΄ ΚΥΡΙΑ: Ευχαριστώ. Μ’ αρέσει ν’ αρχίζω από τα σπαράγγια.

Β΄ ΚΥΡΙΟΣ: Εγώ θα πάρω (τσιμπά και υψώνει μια μεγάλη, 
πράσινη ελιά) αυτό το θαυμάσιο, εξωτικό φρούτο! (Πλησιά-
ζει τον Οικοδεσπότη) Λοιπόν, τα καράβια σας κάνουν πολύ 
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καλή δουλειά. Μας προμηθεύουν όλα αυτά τα υπέροχα 
πράγματα. Πώς πάνε, αλήθεια, οι δουλειές;

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Θα το έχετε πληροφορηθεί, φαντάζομαι ότι ο 
στόλος μου έχει συμπληρωθεί με μια κορβέτα.

Β΄ ΚΥΡΙΟΣ: Πώς όχι! Ήθελα απλώς να το επιβεβαιώσω.

Α΄ ΚΥΡΙΟΣ: Και εις ανώτερα. Στην υγειά σας.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Ευχαριστώ, στην υγειά σας! (Τσουγκρίζουν 
και πίνουν.)

(Όλη αυτή την ώρα ο υπηρέτης και η υπηρέτρια στρώνουν 
το τραπέζι με ακριβά σερβίτσια.)

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: (Βλέποντας ότι το τραπέζι έχει στρωθεί) Πα-
ρακαλώ, ας περάσουμε στο τραπέζι. 

(Παίρνουν τις θέσεις τους, ενώ το Κορίτσι μαζεύεται στη 
γωνιά. Εμφανίζεται η υπηρέτρια με τη σουπιέρα και αρχίζει 
να σερβίρει. )

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Ενώνει τις παλάμες σαν να κρατά ένα μπολ και το 
τείνει στην υπηρέτρια, αλλά εκείνη δεν τη βλέπει. Είναι αό-
ρατη. Αποθαρρημένο το κορίτσι μαζεύεται στη γωνία.) 

Β΄ ΚΥΡΙΟΣ: Υπέροχη εντράδα!

Α΄ ΚΥΡΙΑ: Και με το κρύο που έχει σήμερα, ήταν ό,τι έπρεπε.

Β΄ ΚΥΡΙΑ: Πραγματικά!

Α΄ ΚΥΡΙΟΣ: Προσυπογράφω!

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: Ευχαριστώ, φίλοι μου!

(Μαζεύονται τα πιάτα, έρχεται η γαλοπούλα, ενώ οι καλε-
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σμένοι απολαμβάνουν ακόμη τη γεύση της σούπας, κόβεται 
και μοιράζεται. Το Κορίτσι προσπαθεί και πάλι να πάρει κα-
νένα κομμάτι, αλλά τα κομμάτια της γαλοπούλας μπαίνουν 
στα πιάτα κι εκείνη πάει στη γωνιά και ξεροσταλιάζει.)

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: (Χτυπά τα χέρια, εμφανίζεται ο υπηρέτης, μ’ 
ένα μπουκάλι κρασί.) Κυρίες μου, κύριοι! (Γίνεται ησυχία. 
Στρέφονται όλοι.) Με την ευκαιρία της άφιξης νέας μου κορ-
βέτας και για το καλό της Νέας Χρονιάς, έχω την τιμή να σας 
προσφέρω και θα έχετε την ευχαρίστηση να πιείτε ένα σπά-
νιο κρασί! Μοναδικό στον κόσμο. Ένα κρασί φερμένο από τη 
μέση του Ατλαντικού, πριν από τρεις και πλέον αιώνες. Το 
κρασί Μαδέρα, του 1648.  

(Ο υπηρέτης το επιδεικνύει. Οι καλεσμένοι θαυμάζουν, ο 
υπηρέτης το ανοίγει, σερβίρει τον οικοδεσπότη που το δοκι-
μάζει, επιδοκιμάζει και νεύει καταφατικά. Ο υπηρέτης σερ-
βίρει τους καλεσμένους.)

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Με τα χέρια σαν κούπα) Λίγο τσάι έστω... λίγο ζεστό 
τσάι! (Αγνοημένη και αποθαρρημένη, πάει ξανά στη γωνιά, 
μαζεύεται σαν έμβρυο και αναρροφά τους λυγμούς της.)

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: (Υψώνει το ποτήρι.) Στην υγειά σας.

Α΄ ΚΥΡΙΟΣ: Στην υγειά σας! Στις επιτυχίες σας!

Β΄ ΚΥΡΙΟΣ:  Καλή χρονιά να έχετε!

Α΄ ΚΥΡΙΑ: Στα καράβια σας και να τα διπλασιάσετε.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: (Ευχαριστημένος) Ευχαριστώ, κυρία μου, κι 
εσείς να διπλασιάσετε τα διαμαντικά σας. 
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Α΄ ΚΥΡΙΑ: (Κολακευμένη) Ω, κύριέ μου. Τι γενναιοδωρία! Σας 
ευχαριστώ.

Β΄ ΚΥΡΙΑ: Ό,τι επιθυμείτε!

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Κι εσείς, κυρία μου! Στην υγειά σας, καλή μου 
φίλοι!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Στην υγειά σας.

(Η σκηνή συνεχίζεται με παρόμοιο τρόπο, στο τέλος έρχε-
ται το γλυκό, μια εντυπωσιακή τούρτα ή κάτι φλαμπέ, που 
ανάβει κι κάνει το Κορίτσι να γουρλώσει τα μάτια, αλλά πια 
δεν έχει το κουράγιο να σηκωθεί. Οι φωνές χαμηλώνουν 
σταδιακά, το δείπνο τελειώνει, οι καλεσμένοι αρχίζουν να 
φεύγουν.)

Α΄ ΚΥΡΙΑ: Ω, καλή μου φίλη! Το δείπνο σας θα μας μείνει αξέ-
χαστο.

Β΄ ΚΥΡΙΟΣ: Ω, εγώ... ξέχασα κιόλας την εντράδα. Όλα τα άλλα 
ήταν τόσο πιο...

(Γελούν όλοι μετά το πρώτο ξάφνιασμα.)

Β΄ ΚΥΡΙΑ: Ήταν υπέροχα, καταπληκτικά.

Α΄ ΚΥΡΙΟΣ: Θαυμάσια!

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: Ευχαριστώ, με κολακεύετε.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Είναι μετριόφρων, βλέπετε...

Α΄ ΚΥΡΙΑ: Και του χρόνου!

Β΄ ΚΥΡΙΑ: Και του χρόνου με υγεία!

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ - ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: Ευχαριστούμε, επίσης!
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Α΄ - Β΄ ΚΥΡΙΟΣ: Και με νέες επιτυχίες, με περισσότερα καρά-
βια!

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε 
όλους!

(Φεύγουν, ο Οικοδεσπότης αγκαλιάζει την  Οικοδέσποινα 
και την οδηγεί κοντά στο τζάκι.)

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Υπέροχη βραδιά. Τα οργάνωσες όλα στην 
εντέλεια, καλή μου!

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: Έλα, τώρα! Αφού ξέρεις ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της επιτυχίας ήταν το... «πιο παλιό κρασί της οικου-
μένης».

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα μήπως... είχε 
ξινίσει και... καταλαβαίνεις, θα είχαμε γίνει ρεζίλι, αλλά το 
κελάρι του προπάππου, βλέπεις, κρατάει τη θερμοκρασία 
σταθερή χειμώνα, καλοκαίρι...

(Έχουν καθίσει πλάι στο τζάκι. Εκείνος πίνει την τελευταία 
γουλιά, αφήνει το ποτήρι και της χαϊδεύει τα μαλλιά.)

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Όταν γεννηθεί η μικρή μας Μαριλίζα...

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: (Γυρίζει και τον κοιτάζει.) Μα, αγάπη μου, πώς 
ξέρεις ότι θα είναι κορίτσι;

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Θα είναι κορίτσι, γιατί θέλω να σου μοιάζει.

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: Αγάπη μου!..

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ: Θα έχει τα δικά σου μαλλιά και αυτά τα υπέ-
ροχα μπλε – βιολετιά μάτια.
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ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ: (Τον κοιτάζει, του χαμογελά, του χαϊδεύει τα 
μαλλιά.)

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Ανασηκώνεται) Μανούλα! Πατέρα! Εγώ είμαι το κο-
ριτσάκι... (Περιμένει να την πάρουν αγκαλιά, αλλά το ζευγά-
ρι συνεχίζει την κουβέντα. Απογοητευμένη, μ’ ένα λυγμό.) 
Εγώ είμαι το κοριτσ... άααα.... (κλείνει το στόμα με τα δυο 
της χέρια και απομακρύνεται κλαίγοντας και τρεκλίζοντας 
χορευτικά. Τα φώτα σβήνουν, το Κορίτσι μένει μόνο στη 
σκοτεινή πλατεία. Μοιάζει να θέλει να φύγει μακριά, μακριά, 
αλλά μετά από λίγο κουράζεται, ο ρυθμός της μουσικής γί-
νεται πιο αργός, εξαντλείται και πέφτει στη γωνιά όπου την 
βρίσκουν το πρωί. Παύση.)

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Τρέμει από το κρύο, μαζεύεται, προσπαθεί να σκε-
παστεί με την ποδιά της και όπως τη διπλώνει, πέφτουν τα 
σπίρτα.) Αχ, ένα! Μόνο ένα. Αν άναβα μόνο ένα, ο πατέρας δε 
θα το καταλάβαινε και θα ζέσταινα λίγο τα δάχτυλά μου. Κι 
ίσως τότε να μπορούσα να γύριζα στο σπίτι. Ένα. Μόνο ένα. 
(Ανάβει ένα και βάζει τα δάχτυλά της κοντά. Το σπίρτο καί-
γεται και σβήνει.) Τι λίγο που κρατάει η φλόγα ενός σπίρτου! 
Άλλο ένα. Μόνο ένα ακόμη. (Ανάβει ξανά.) Αχ! Μόλις που 
ένιωσα να ζεσταίνονται λίγο τα δάχτυλά μου. (Ανάβει άλλο κι 
άλλο νιώθοντας ελάχιστη διαφορά, κάθε φορά, ώσπου ανά-
βει πολλά μαζί. Αρχίζει να χαλαρώνει.) Αχ, τι γλυκιά ζέστη! 
Τι ωραία μεγάλη σόμπα! Μπουμπουνίζει και τριζοβολούν 
τα ξύλα. Ν’ απλώσω να ζεσταθούν λιγάκι τα πόδια μου. (Τα 
σπίρτα σβήνουν και το κορίτσι μαζεύεται ξανά στη γωνιά. 
Παύση για λίγο.) Τώρα ο πατέρας μπορεί να το καταλάβει 
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ότι λείπουν μερικά σπίρτα. Αλλά, αφού θα με δείρει έτσι κι 
αλλιώς... (Ανάβει άλλο σπίρτο. Εμφανίζεται για μια στιγμή η 
σκηνή με τους καλεσμένους και, ως δια μαγείας, η πιατέλα 
με την ψημένη γαλοπούλα φεύγει από το τραπέζι κι έρχεται 
μπρος στη μικρή μ’ ένα μαχαίρι κι ένα πιρούνι καρφωμένα 
στην πλάτη της. Η μικρή πάει να σηκωθεί, αλλά το σπίρτο 
σβήνει και η γαλοπούλα εξαφανίζεται. Μαγεμένη, ανάβει 
άλλο σπίρτο. Ένα στολισμένο δέντρο εμφανίζεται, με αναμ-
μένα κεριά. Το κοριτσάκι ζωντανεύει, σηκώνεται, χορεύει 
έκθαμβο ολόγυρα από τα στολισμένα κλαδιά, θαυμάζει τα 
στολίδια, ενθουσιάζεται, πάει να πιάσει ένα, αλλά το δέντρο 
ανεβαίνει στον ουρανό και τα κεριά του γίνονται άστρα. Ένα 
από αυτά ξεκολλά και «κυλά» στη γη.)

ΚΟΡΙΤΣΙ: Αστέρι, αστεράκι μου, κάνε μου ένα καλό! Κάνε ν’ 
ανέβω στον ουρανό! (Ανάβει άλλο σπίρτο και κάμνει άλλες 
δυο φορές την ευχή. Ανάβει κι άλλο, το φέρνει πολύ κοντά 
στα μάτια της σαν να κοιτάζει κάτι μέσα στη φλόγα του.) Ν’ 
ανταμώσω τη γιαγιά μου, που ήτανε τόσο καλή και με αγα-
πά πολύ. (Ανάβει άλλο σπίρτο.) Ν’ ανεβώ στον ουρανό και 
να μπω στην αγκαλιά της, (με παράξενη, αργή και χαμηλή 
φωνή) να πεθάνω απ’ τα φιλιά της. (Το σπίρτο σβήνει. Σκο-
τάδι. Παύση. Απόκοσμη μουσική και η γιαγιά εμφανίζεται 
ολοφώτεινη.)

ΚΟΡΙΤΣΙ: Γιαγιούλα!

ΓΙΑΓΙΑ: ...

ΚΟΡΙΤΣΙ: Καλή μου, γιαγιά! (Πάει κοντά της δισταχτικά. Η για-
γιά απλώνει τα χέρια, τη χαϊδεύει.) Γιαγιάκα μου! Καλή μου, 
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αγαπημένη μου γιαγιά! Μόνο εσύ μ’ αγάπησες, γιαγιά μου! 
Από τότε που γεννήθηκα, μόνο εσύ με πόνεσες! Η μητε-
ρούλα, όσο τη θυμάμαι, όλο άρρωστη, πήγαινε στο κρεβά-
τι της για λίγο, γύριζε, με κοίταζε, κάποτε άπλωνε αργά το 
χέρι να με αγγίξει κι ύστερα έκλεινε τα μάτια. Τότε εγώ... 
έφευγα, έφευγα από κοντά της. Να την αφήσω να κοιμηθεί, 
να γειάνει. Ώσπου... έφυγε εκείνη από κοντά μου. Για πά-
ντα! Αλλά τότε εγώ... είχα εσένα. Εσένα που μ’ αγαπούσες, 
γιαγιά μου! Θυμάσαι, που μου έλουζες τα μαλλιά κι ύστερα 
μου τα χτένιζες μ’ εκείνο το ψιλό χτένι που το ’χες βουτήξει 
στο νερωμένο πετρέλαιο για να μη με αγγίζουνε οι ψείρες; 
Ύστερα μου τα έπλεκες πλεξούδες και τα έκαμνες ένα γύρο 
σαν στεφανάκι πάνω στο κεφάλι μου. (Η γιαγιά την παίρνει 
στην αγκαλιά της και τη λικνίζει.) «Είσαι όμορφη έτσι», μου 
έλεγες. «Όμορφη σαν το φεγγάρι το φωτεινό στον ουρανό.» 
Κι ύστερα μου τραγουδούσες (τραγουδά. Μαζί και η γιαγιά) 
«Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να κοιμηθώ, να μπορώ 
να ονειρευτώ έναν κόσμο όμορφο!»

ΚΟΡΙΤΣΙ: Πού είναι αυτός ο κόσμος γιαγιά; Μήπως εκεί πάνω; 
Γιατί ο κόσμος εδώ κάτω, γιαγιά, είναι τόσο άκαρδος, τόσο 
σκληρός!.. Γιατί, καλή μου γιαγιά; Τώρα, δεν υπάρχει κα-
νείς να μου χτενίσει τα μαλλιά. Ο μπαμπάς... με δέρνει και 
μ’ αφήνει νηστική, άμα δεν του φέρω λεφτά. Με κλειδώνει 
στα σκοτεινά. Στο κρύο. Και σήμερα δεν πούλησα ούτε ένα 
κουτί, γιαγιά. Ούτε ένα σπίρτο! 

Χωρίς ούτε ένα φιορίνι, πώς να πάω σπίτι, γιαγιά; Θα με τσα-
κίσει στο ξύλο. Θα μου σπάσει τα κόκαλα. Κι εγώ... πονάω 
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τόσο πολύ! Και κρυώνω, καλή μου γιαγιά. Γι’ αυτό... τι καλά 
που ήρθες! Τι  καλά που ήρθες, καλή μου γιαγιά! Πάρε με 
κοντά σου, γιαγιούλα μου! Πάρε με κοντά σου, καλή μου 
γιαγιά! (Η γιαγιά απομακρύνεται οπισθοχωρώντας αργά, 
ώσπου βγαίνει από τη σκηνή.)

ΚΟΡΙΤΣΙ: (Στο κενό, σαν ηχώ.) Γιαγιάαα!.. Γιαγιάαααα!...(Κάνει 
τις τελευταίες χορευτικές κινήσεις σε όλη τη σκηνή, ενώ η 
μουσική παθιασμένη και «απελπισμένη» γεμίζει το χώρο, 
ώσπου πέφτει στο ίδιο ακριβώς σημείο και στην ίδια στάση 
που την βρίσκουν το πρωί. Ανάβουν τα φώτα, έχει ξημερώ-
σει. Η σκηνή της αρχής επαναλαμβάνεται ως τα λόγια του 
Α΄ κυρίου: «Τι ανοησία! Πώς φαντάστηκε ότι θα ζεσταινόταν 
με τα σπίρτα!  Τα πάντα σταματούν σ’ ένα ταμπλό βιβάν.)

ΤΕΛΟΣ



Το δώρο
των μάγων

του Ο’ Χένρι
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Συγγραφέας

Ντέλλα

Τζιμ

Μπέβερλι
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ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Εικόνα α΄:
(Το σκηνικό κρύβεται από μια οθόνη προβολής. Ο συγγραφέ-
ας έρχεται από πίσω και στέκεται μπροστά από αυτήν.)  

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε; Είστε καλά; Είστε 
χαρούμενα; Γιατί; Α, ναι! Έρχονται Χριστούγεννα. Και θα πά-
ρετε δώρα! Τι δώρο θέλετε; (Παίρνει απαντήσεις και τις σχο-
λιάζει.) Εγώ... εγώ δεν ξέρω τι δώρο θα πάρω. Ξέρω όμως 
τι δώρο θέλω να δώσω. Θέλετε να μάθετε τι δώρο θέλω να 
δώσω; Σε σας, τα μικρά παιδιά, αλλά και στους μεγάλους; Σε 
όλο τον κόσμο. 

Για να δούμε! Μπορείτε να το βρείτε; Για δοκιμάστε! 

Πες μου εσύ, τι δώρο νομίζεις ότι θέλω να δώσω στους αν-
θρώπους; Μμμμ, ναι, ωραίο δώρο, αλλά εγώ δεν το έχω! 
(Ψάχνει στις τσέπες του, ψάχνει ολόγυρα, λυπημένα) Δεν 
το έχω... Ας δούμε τότε τι θα πει άλλο παιδί. (Παίρνει άλλες 
απαντήσεις και επαναλαμβάνεται περίπου το ίδιο.) 

Εγώ, παιδιά, ξέρετε, δεν είμαι Άι-Βασίλης. Είμαι; Όχι, βέ-
βαια! Ξέρετε τι είμαι; (Παίρνει πάλι απαντήσεις) Όχι δεν είμαι 
ηθοποιός. Ναι, δηλαδή... είμαι ηθοποιός, αφού παίζω στο 
θέατρο, αλλά τώρα... είμαι... ο συγγραφέας του έργου. Ξέ-
ρετε τι είναι ένας συγγραφέας; Πολύ σωστά. Είναι αυτός που 
γράφει το έργο, που το παίρνει ο σκηνοθέτης, βρίσκει τους 
ηθοποιούς που θα παίξουν τους ρόλους, βάζει μουσική, βά-
ζει τραγούδια, χορό και... (με ενθουσιασμό) γίνεται το έργο. 
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Εγώ λοιπόν, σαν φτωχός συγγραφέας, δεν έχω τίποτε άλλο 
παρά μόνο την πένα μου. Και το φτωχό μου το μυαλό. (Χτυπά 
το κούτελό του και ακούγεται σαν άδειος τενεκές.) Όμως... 
μ’ αυτό το μυαλό... γράφω ιστορίες, χμ, και ας είναι φτωχό. 
Ιστορίες χαρούμενες, ιστορίες λυπημένες, γιατί η ζωή έχει 
και λύπες και χαρές. 

Αυτό λοιπόν το δώρο θέλω να κάνω στους ανθρώπους αυτά 
τα Χριστούγεννα. Θα τους γράψω μια ιστορία. Μια ιστορία 
για δύο νέα παιδιά που αγαπιούνταν τόσο πολύ, ώστε θυσί-
ασαν ο ένας για τον άλλον, ό,τι πιο πολύτιμο είχαν. Θέλετε να 
γράψουμε μαζί την ιστορία. Ωραία! Ας δοκιμάσουμε.

Γνωρίζετε μια χώρα που τη λένε Αμερική; Μπράβο, παιδιά. 
Για να τη δούμε και στο χάρτη! (Στην οθόνη που είναι πίσω 
του εμφανίζεται η υδρόγειος σφαίρα.) Αυτή είναι η γη μας. Ο 
όμορφος γαλαζοπράσινος πλανήτης μας. (Η σφαίρα γυρίζει 
και φτάνει στην Αμερική.) Και αυτή είναι η Αμερική. Στην 
Αμερική υπάρχει μια πολιτεία, που τη λένε Νέα Υόρκη. Την 
έχετε ακουστά, παιδιά; Μπράβο, παιδιά, πολύ ωραία. 

Η Νέα Υόρκη είναι τεράστια! Η πιο μεγάλη πόλη της Αμε-
ρικής. Αυτή η μεγάλη πόλη έχει μεγάλα αγάλματα (στην 
οθόνη προβάλλεται το άγαλμα της Ελευθερίας), κτήρια που 
καρφώνονται στον ουρανό, δρόμους που δεν τελειώνουν, 
πολύ μεγάλες πολυκατοικίες, που είναι τόσο μεγάλες, τόσο 
ψηλές, που τις είπαν... (και πάλι περιμένει απάντηση από τα 
παιδιά. Κάνει ένα γύρο δείχνοντας με το χέρι και επανέρ-
χεται) που τις ονόμασαν ου-ρα-νο-ξύ-στες! Ουρανοξύστες 
λοιπόν. Γιατί λέει ξύνουν το ουρανό! Τι είναι ο ουρανός; Η 
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μύτη μας, για να τον ξύσουν; Χι, χι, χι!

Τέλος πάντων... πού είχαμε μείνει; Α, ναι στη Νέα Υόρκη. Σ’ 
αυτή τη μεγάλη, την απέεεραντη πολιτεία. Με τους πολλούς 
ανθρώπους, τα μεγάλα σπίτια, τι ψηλές, ψηλές πολυκατοι-
κίες και τους ουρανοξύστες... (ξύνει ξανά τη μύτη του και 
γελά).

Εκεί όμως που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και μεγάλα σπί-
τια, υπάρχουν και φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν καθό-
λου σπίτι, ούτε ένα τόσο δα μικρό-μικρούτσικο διαμερισμα-
τάκι και ζουν έξω στους δρόμους. Κοιμούνται στα πάρκα και 
στα πεζοδρόμια και το χειμώνα κρυώνουν, κρυώνουν πολύ, 
γιατί χιονίζει στη Νέα Υόρκη. 

Υπάρχουν και άλλοι που ζουν σε μικρά, μικρά, φτωχά διαμε-
ρίσματα, επειδή τα λεφτά τους είναι λίγα και δε φτάνουν για 
ένα μεγάλο, άνετο διαμέρισμα. Όμως... δεν πειράζει. Καλό 
είναι κι αυτό.

Το ζευγάρι λοιπόν, για το οποίο θα μιλήσουμε, ζει σε ένα τέ-
τοιο μικρό, φτωχό διαμέρισμα. 

(Σε όλη αυτή τη διάρκεια, στην οθόνη προβάλλονταν η Νέα 
Υόρκη και τώρα έχουμε φτάσει σε μια φτωχική της συνοικία 
και σε μια παλιά, φτωχή πολυκατοικία.)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Για να δούμε... πού μένουν αυτά τα παιδιά... Α, 
να το! Τζέιμς Ντίλιγκαμ Γιαγκ. Σαν καμπανούλα ακούγεται! 
(Βγάζει από την τσέπη και χτυπά ένα κουδουνάκι στο ρυθ-
μό που επαναλαμβάνει το όνομα.) Τζέιμς Ντίλιγκαμ Γιαγκ.  
Τζέιμς Ντίλιγκαμ Γιαγκ! (Προσέχει καλύτερα.) Αχ, τι κρίμα! 
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Τέτοιο μεγαλοπρεπές όνομα, σαν το Τζέιμς Ντίλιγκαμ Γιαγκ, 
και να είναι το κουδούνι για το θυροτηλέφωνο σπασμένο! 
Για να δούμε, χτυπά; (Δοκιμάζει, το κουδούνι δεν ακούγε-
ται. Ξαναδοκιμάζει, τίποτα. Στην τρίτη προσπάθεια παραιτεί-
ται.) Δεν πειράζει... Θα πάω να χτυπήσω την πόρτα. (Πάει 
να ξεκινήσει) Πω, πω! Τι παλιές σκάλες! Από τον καιρό του 
πάππου Φιλίππου. (Πάει πίσω από την οθόνη και ακούγεται 
ν’ ανεβαίνει τη σκάλα, ενώ η οθόνη μαζεύεται αργά και εμ-
φανίζεται η σκηνή.)  

Εικόνα β΄: 
(Εσωτερικό φτωχού διαμερίσματος στη Νέα Υόρκη. Ένα 
φθαρμένο χαλί στο πάτωμα, δύο κάδρα στον τοίχο – το ένα 
παριστάνει καραβέλα, το άλλο έναν αγέρωχο άντρα περα-
σμένης εποχής – ένα παλιό κομό, ένα τραπέζι με λίγες καρέ-
κλες, ένας καναπές, ένας στενός καθρέφτης σ’ έναν τοίχο και 
μια κρεμάστρα).

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: (Μπαίνει στο διαμέρισμα, κοιτά ολόγυρα απο-
γοητευμένος.)

Αχ, τα καημένα τα παιδιά! Κοιτάξτε τι έπιπλα! Ένας καναπές... 
(κάθεται και σηκώνεται σαν ελατήριο.) Ωχ! (πιάνει τα κωλο-
μέρια του) είναι και σκληρός! Μια πολυθρόνα... μια σόμπα, 
για να ζεσταίνονται... Εδώ μαγειρεύουν άραγε; (πλησιάζει 
το τραπέζι) κι εδώ... σίγουρα τρώνε, γιατί (κοιτάει προς την 
κουζίνα) απ’ ό,τι βλέπω, η κουζίνα δεν έχει τραπέζι... είναι 
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και μικρή. Χμ, κι ένα κάδρο. Ποιος είναι αυτός ο κύριος με 
το χρυσό ρολόι που κρατά στο χέρι και μας το δείχνει καμα-
ρωτός; Εντάξει, κύριε! Ωραίο είναι το ρολόι σου. Αλλά νο-
μίζεις... έχεις μόνο εσύ; Κι εγώ έχω! (Δείχνει το ρολόι του.) 
Ε, καλά. Ξέρω. Το δικό σου δε συγκρίνεται!.. Χειροποίητο 
ρολόι με χρυσή του αλυσίδα!.. Οποιοσδήποτε θα ήταν πολύ 
περήφανος να το βγάζει κάθε τόσο από το τσεπάκι του και 
να κοιτά την ώρα. Ποιος δε θα ζήλευε ένα τέτοιο ρολόι!

(Μπαίνει η Ντέλλα) Αυτή είναι η Ντέλλα. Κοιτάξτε πόσο 
όμορφη είναι! Τι υπέροχα μαλλιά έχει! (Η Ντέλλα κοιτάζεται 
στο στενό καθρέφτη του τοίχου)

ΝΤΕΛΛΑ: (Τραγουδά χαρούμενη)

Τα μαλλιά μου, τα καλά,
τα όμορφα και λαμπερά,
που τρελαίνουν γειτονιές
και ζηλεύουνε  οι νιες.

Φωτεινά σαν το χρυσάφι, 
απαλά σαν το μετάξι, 
κυματίζουν σκαλωτά, 
πλούσια και δυνατά.

Είναι ο μόνος θησαυρός μου,
η πλατίνα κι ο χρυσός μου 
που θαυμάζει ο καλός μου
και τα χαίρετ’ ο εαυτός μου.
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(Μπαίνει ο Τζιμ)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Τώρα, βέβαια, ποιος είναι αυτός... θα το κατα-
λάβετε μόνοι σας, γι’ αυτό... ώρα να το στρίβω. 

ΤΖΙΜ: Και βέβαια, αγαπημένη μου, έχεις τα πιο όμορφα μαλ-
λιά του κόσμου! Απ’ όπου κι αν περνάς τα θαυμάζουν. Οι 
κοπέλες τα κοιτάζουν και τα μάτια τους λάμπουν από θαυ-
μασμό και τα χείλια τους σφίγγονται από ζήλια. Οι δε άντρες 
με κάνουν να νιώθω πως έχω την πιο όμορφη γυναίκα του 
κόσμου. Φαντάζονται, πως όταν ξαπλώνω, είναι σαν να κοι-
μάμαι σε μεταξένιο μαξιλάρι.

ΝΤΕΛΛΑ: Αχ, καλέ μου! Τι όμορφα που τα λες!

ΤΖΙΜ: Τι όμορφα που τα ζω, να λες. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος 
άνθρωπος του κόσμου!

ΝΤΕΛΛΑ: Τις προάλλες, δε σου είπα! Τη μέρα που είχαμε πάει 
με τη Μπέβερλι να κοιτάξει για ένα παλτό που χρειαζότα-
νε, μετά περάσαμε από το κομμωτήριο της μαντάμ Σοφρονί. 
Ήθελε να φτιάξει τα μαλλιά της κι έτσι μπήκαμε, να τη δούμε, 
για να κλείσει ένα ραντεβού. Α, η μαντάμ Σοφρονί! Ξέρεις... 
εκείνη η χοντρή κυρία, με τη χοντρή φωνή (μιμείται τη φωνή 
της), που νομίζεις ότι το στήθος της θα σπάσει την μπλούζα 
της και θα πεταχτεί έξω! 

(Γελάνε κι οι δυο μαζί), που, ενώ είναι κομμώτρια τα μαλλιά 
της είναι πάντα αχτένιστα!

ΤΖΙΜ: Ναι, ξέρω, ξέρω. Που έχει το μαγαζί στη γωνία. Τη βλέ-
πω συχνά που περνώ από κει.
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ΝΤΕΛΛΑ: Ε, λοιπόν... η μαντάμ Σοφρονί (με ύφος θριάμβου) 
μου πρότεινε είκοσι ολόκληρα δολάρια, αν δεχτώ να της 
πουλήσω τα μαλλιά μου.

ΤΖΙΜ: Είκοσι δολάρια! (Μένει έκθαμβος.)

ΝΤΕΛΛΑ: Είκοσι ολόκληρα δολάρια. Δεν είναι απίστευτο;

ΤΖΙΜ: (Πειραγμένος) Απίστευτο, γιατί; Έχεις τα πιο όμορφα 
μαλλιά του κόσμου. Αν η βασίλισσα του Σαβά, η μυθική 
εκείνη βασίλισσα, με τα απέραντα πλούτη, τους πολύτιμους 
λίθους και τα χρυσαφικά, άνοιγε τους θησαυρούς της, για να 
τους δει και να τους θαυμάσει ο κόσμος, βέβαια, θα έμεναν 
όλοι έκθαμβοι από τα πολλά της πλούτη. Αν όμως (παίρνει 
στα χέρια του τα πλούσια μαλλιά της, τα φέρνει στο πρόσω-
πό του και τα φιλά) εμφανιζόσουν εσύ, πλάι σε κείνα τα αμύ-
θητα πλούτη, με τα μαλλιά λυμένα και χυτά στους ώμους... 
ε, τότε... ο κόσμος όλος δε θα είχε μάτια να δει τα πλούτη 
της βασίλισσας...

ΝΤΕΛΛΑ: Πω, πω!.. Θα έσκαγε η βασίλισσα από το κακό της.

ΤΖΙΜ: Σκόνη θα γινότανε μπρος στο χρυσάφι των μαλλιών σου! 
(Αφήνει τα μαλλιά της να πέσουν σταδιακά.)

ΝΤΕΛΛΑ: Αχ, καλέ μου Τζιμ! Είναι η αγάπη σου που τα βλέπει 
όλα τόσο όμορφα και τα λέει όλα αυτά.

ΤΖΙΜ: Επειδή... η αγάπη μου (εννοώντας εκείνην) είναι όμορ-
φη. Είναι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου.

(Αγκαλιάζονται και τραγουδούν.) 
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Η αγάπη μάς ενώνει
σαν ανθίζει στην ψυχή 
και την κάνει έναν κήπο 
που ευωδιάζει κι ευλογεί.

Η αγάπη μας θα ζήσει
και θα είναι πάντα εκεί,
για να δίνει στην ψυχή μας
ό,τι την ευχαριστεί.

Όσες μπόρες κι αν περάσουν
και ας είμαστε φτωχοί,
η  αγάπη μας θα μένει,
να γλυκαίνει τη ζωή.

(Κοιτάζονται και τον χαϊδεύονται τρυφερά.)

ΝΤΕΛΛΑ: (Με σοβαρό νάζι.) Τζιιιμ!

ΤΖΙΜ: Ναι, αγαπημένη μου.

ΝΤΕΛΛΑ: Τζιμ, αγάπη μου!

ΤΖΙΜ: Ναι, καλή μου.

ΝΤΕΛΛΑ: Τζιμ, αγαπημένε μου, έχω κάτι να σου πω.

ΤΖΙΜ: Έχεις κάτι να μου πεις και το σκέφτεσαι;

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, καλέ μου, γιατί μπορεί να στενοχωρεθείς.

ΤΖΙΜ: Να στενοχωρεθώ; Γιατί;

ΝΤΕΛΛΑ: Γιατί... γιατί... επειδή είμαστε φτωχοί. Δες! Χρειάζεσαι 
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ένα καινούριο παλτό και δεν έχουμε λεφτά να το αγοράσεις. 
Πας στη δουλειά μ’ αυτό το τριμμένο, που πάλιωσε πια, δε 
σε ζεσταίνει και δεν μπορεί να σε προστατέψει από το κρύο. 
Και έξω χιονίζει. Φέτος ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς. Τι 
θα κάνουμε, αν αρρωστήσεις;

ΤΖΙΜ: Καλή μου! Δεν πρόκειται να αρρωστήσω. Η αγάπη σου 
με ζεσταίνει και φτάνω στη δουλειά, πριν προλάβω να νιώ-
σω το κρύο.

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, αλλά χρειάζεσαι και παπούτσια. Αυτά πάλιωσαν 
και γλιστρούν πάνω στο χιόνι. Ή μάλλον ένα ζευγάρι ζεστές 
μπότες με γούνα, για να κρατούν τα πόδια σου ζεστά. 

ΤΖΙΜ: Μη σε νοιάζει, καλή μου! Η αγάπη σου μου δίνει φτερά 
και πάω πετώντας στη δουλειά κι έτσι δεν πατώ μέσα στα 
χιόνια. 

ΝΤΕΛΛΑ: Χρειάζεσαι όμως...

ΤΖΙΜ: Ναι, κι ένα ζευγάρι γάντια... και μια καινούρια ομπρέ-
λα... κι ένα κασκόλ...

ΝΤΕΛΛΑ: Κασκόλ, μπορώ να σου πλέξω εγώ. Δεν είναι δύ-
σκολο! Μάλιστα κι ένα σκούφο!

ΤΖΙΜ: Πολύ ωραία! Δώσε μου τώρα το καπέλο μου να πάω 
στη δουλειά μου και όταν θα είναι έτοιμα, θα με τυλίγεις με 
το ζεστό κασκόλ σου και θα μου φοράς τη ζεστή σκούφια 
και όλοι θα με ζηλεύουν.  (Η Ντέλλα του δίνει το καπέλο, 
εκείνος το φορά, πάει να τη φιλήσει, για να φύγει, αλλά θυ-
μάται.)
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ΤΖΙΜ: Ντέλλα, αγάπη μου! 

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, Τζιμ!

ΤΖΙΜ: Μου είπες ότι θα μου έλεγες κάτι ...

ΝΤΕΛΛΑ: Δεν πειράζει, αγάπη μου! Άσ’ το, σου το λέω άλλη 
φορά.

ΤΖΙΜ: Α, μα δε γίνεται!

ΝΤΕΛΛΑ: Άσ’ το, άσ’ το, άλλη φορά...

ΤΖΙΜ: (Επιμένει) Γιατί;

ΝΤΕΛΛΑ: Φοβάμαι μη στενοχωρεθείς.

ΤΖΙΜ: Αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι στενοχωρημένη. Και θέλεις 
να φύγω και να σε αφήσω με τη στενοχώρια σου; 

ΝΤΕΛΛΑ: (Αυθόρμητα) Όχι, δεν είμαι! (Σκύβει το κεφάλι, μ’ ένα 
χαμόγελο.)

ΤΖΙΜ: (Της ανασηκώνει το κεφάλι, πιάνοντάς της το πιγούνι. 
Την κοιτά ερευνητικά.) Δεν είσαι; Και τότε εγώ γιατί να στε-
νοχωρηθώ;

ΝΤΕΛΛΑ: Σου είπα, καλέ μου. Επειδή είμαστε φτωχοί.

ΤΖΙΜ: Και τι μ’ αυτό! Είμαστε φτωχοί, αλλά είμαστε αγαπημέ-
νοι. (Την κοιτάζει μέσα στα μάτια.) Ή μήπως έπαψες να μ’ 
αγαπάς;

ΝΤΕΛΛΑ: Ω, Τζιμ, αγάπη μου! Πώς είναι ποτέ δυνατό  να πάψω 
να σ’ αγαπώ. Ιδίως τώρα...

ΤΖΙΜ: Ιδίως τώρα; Τι το ιδιαίτερο συμβαίνει τώρα;
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ΝΤΕΛΛΑ: Τζιμ, καλέ μου! Θα γίνεις πατέρας!

ΤΖΙΜ: Πατέρας;! Τι; Πώς; Τι; (Τρελαίνεται. Γυρίζει ολόγυρα και 
τραγουδά.)

Τι, πως, τι; Τυρί, τυρί, τυρί!
Νταχτιρντίρι, ντίρι, ντίρι,
Το μικρό μου το τσαντίρι
Θα γεμίσει από παιχνίδι
Θα γεμίσει από ζωή.

Θε να γίνω ένας πατέρας 
και δε θα ’μαι πια φρικιό.
Θα κρατώ στην αγκαλιά μου 
το μικρό μου το μωρό. 

Ντάχτιριντί, ντάχτιριντό, 
Το γλυκό μου το μωρό, 
που θα τ’ αγαπώ εγώ 
όσο ζω στον κόσμο αυτό.

(Τραγουδά, χορεύει, παίρνει τη Ντέλλα και τη σηκώνει ψηλά. 
Έχει «μεθύσει».)

ΤΖΙΜ: Και μου λες ότι θα στενοχωρεθώ; Για ένα τέτοιο γεγο-
νός! Θα αποκτήσουμε παιδάκι, θα γεμίσει το σπίτι μας «ουά, 
ουά!» κι εσύ μου λες ότι θα στενοχωρεθώ;

ΝΤΕΛΛΑ: Μα, αγάπη μου, ένα παιδί έχει έξοδα. Θέλει το κρε-
βατάκι του, το καλαθάκι του, το μπανάκι του, τις πάνες του, 
τις τροφές του...
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ΤΖΙΜ: Και βέβαια τα θέλει! Θέλει τα ρουχαλάκια του, τα παπου-
τσάκια του!.. Θα του τα αγοράσουμε όλα. Όλα! Το μωρό μας 
θα τα έχει όλα!

ΝΤΕΛΛΑ: Μα πώς, τζιμ!

ΤΖΙΜ: Μη σε νοιάζει, αγαπημένη μου! Θα ψάξω για άλλη δου-
λειά. Τώρα έχω πείρα. Δεν είμαι ο αρχάριος που ήμουν όταν 
πρωτοέπιασα αυτή τη δουλειά. Θα βρω άλλη, καλύτερη, με 
πιο πολλά λεφτά. Κι αν όχι, θα κάμνω δύο δουλειές. Το μωρό 
μας θα μου δίνει δύναμη. Δε θα του λείψει τίποτα!

ΝΤΕΛΛΑ: Αχ, καλέ μου Τζιμ! Πόσο ευτυχισμένη με κάνεις!

ΤΖΙΜ: Εσύ μου έκανες το πιο μεγάλο δώρο. Εσύ με γέμισες 
ευτυχία. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός, που σε έφερε στο 
δρόμο μου. (Την αγκαλιάζει τρυφερά.) Πόσες χαρές μας πε-
ριμένουν, αγάπη μου! (Τη φιλά, μένουν για λίγο αγκαλιασμέ-
νοι, ενώ η Ντέλλα σιγομουρμουρίζει κάτι απαλό σαν νανού-
ρισμα.)

ΤΖΙΜ: (Βγάζει το ρολόι από το τσεπάκι του, βλέπει την ώρα,  
θυμάται ότι πρέπει να πάει στη δουλειά, παίρνει το κασκέτο 
του, το φορά, το βγάζει, κάνει ένα γύρο όλο ενθουσιασμό, 
χαιρετώντας τα παιδιά, φιλά τη γυναίκα του, που μένει μ’ ένα 
χαμόγελο να τον κοιτά.) Δρόμο τώρα. Όχι ν’ αργήσουμε και 
στη δουλειά! (Πριν βγει κάνει μια τρικλοποδιά, παίρνει τη γυ-
ναίκα του από τη μέση και τραγουδά.) 

Τη δουλειά μας, βρε παιδιά,
να τη φροντίζουμε καλά,
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για μας δίνει τα λεφτά
και... ουδέν χωρίς αυτά.

Αν υπάρχει αναδουλειά,
δεν υπάρχουνε λεφτά.
Και του κόσμου τ’ αγαθά, 
δεν τ’ αποκτάς χωρίς αυτά.

(Σταματά να τραγουδά.)
Ας πάμε στη δουλίτσα μας, 
για να γεμίσει η κοιλίτσα μας.
 
Στη δουλειά άμα δεν πάμε, 
δε θα έχουμε να φάμε.

Όχι, πείτε μου, θα έχουμε; Αμ δε!

(Χαιρετά και βγαίνει. Γλυκιά, χαρούμενη μουσική. Χαμηλώ-
νουν τα φώτα.)
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Εικόνα γ΄ 

(Ίδιο σκηνικό. Η Ντέλλα έχει μείνει μόνη. Κοιτάζει γύρω της 
ευτυχισμένη. Μια απαλή μουσική γεμίζει το χώρο. )

ΝΤΕΛΛΑ: Καλέ μου, γλυκέ μου Τζιμ! Είσαι τόσο υπέροχος! Αξί-
ζεις τόσα πολλά! Γι’ αυτό κι εγώ θα σου πάρω το πιο όμορφο 
δώρο για τα Χριστούγεννα. Κάτι που να λάμπει πάνω σου 
και να ξεχωρίζει και να σε κάμνει ακόμα πιο όμορφο και ελ-
κυστικό. 

Αλλά, για να δούμε τι λέει ο κουμπαράς! 

(Πάει στον κομό και βγάζει ένα τενεκεδένιο κουτί. Το κρα-
τάει σφιχτά στην αγκαλιά της.) Τα μαζεύω από την αρχή του 
χρόνου! Πέννα την πέννα, σεντ το σεντ. Όποτε  παίρνω ρέστα 
από τον μπακάλη, το μανάβη, το χασάπη, μετρώ προσεχτικά 
τις πέννες μου κι ας με κοιτάνε με συμπάθεια. «Τι φτωχή 
που είναι, η καημένη», σκέφτονται. Αλλά εμένα δε με νοιά-
ζει! Προσπαθώ να κάνω τις πένες σεντ και τα σεντ δολάρια. 
Ύστερα τα φυλάω σ’ αυτό εδώ το κουτί. Είναι ο κουμπαράς 
μου. Έχει όλο μου το βιος! Για να δούμε λοιπόν πόσος είναι 
ο... θησαυρός μου!

(Πριν πάει να καθίσει, κάνει ένα γύρο και τραγουδά:)

Ντιν, νταν, ντουν,
οι πέννες μου ηχούν!
Ντιν, νταν, ντοοο...
και θα φχαριστηθώ,
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να πάρω ένα δώρο
υπέροχο γλυκό
σαν τον γλυκό μου Τζιμ,
τον όμορφο, καλό,
που τόσο αγαπώ.

(Κάθεται στη μια μεριά του τραπεζιού και ανοίγει το κουτί με 
λαχτάρα.) Για να δούμε, για να δούμε! (Αδειάζει το περιεχό-
μενό του στο τραπέζι και αρχίζει να μετρά τα ψιλά.) 

Ένα, δύο, τρία, πέντε, δεκαπέντε, τριάντα, σαρανταενιά... 
(ψάχνει ανάμεσα στα κέρματα) πενήντα τέσσερα, εξήντα 
τέσσερα, ογδόντα πέντε, ενενήντα, εκατό. (Τα βάζει στην 
άκρη) Ένα δολάριο. (Τα «αγκαλιάζει» με τις φούχτες της 
όλο στοργή.) Ένα δολάριο! Αν τώρα τα άλλα (τα συμμαζεύ-
ει με τα χέρια της) ξεπερνούν το δολάριο... ίσως μπορέσω 
να πάρω κάτι. Κάτι για τον Τζιμ. Τον καλό μου Τζιμ! (Αρχί-
ζει να μετρά ξανά.) Ένα και εικοσιπέντε, είκοσι έξι, είκοσι 
εφτά, είκοσι οχτώ, είκοσι εννιά, τριάντα και πενήντα, ένα και 
ογδόντα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά!.. (Τα κέρ-
ματα τελειώνουν. Απογοητευμένη) Ένα δολάριο και ογδό-
ντα εφτά σεντς. Ούτε καν δύο δολάρια! Τι να κάνω; Αχ, τι να 
κάνω με ένα δολάριο και ογδόντα εφτά σεντς; Αλλά και με 
δύο δολάρια, τι περισσότερο θα μπορούσα να  αγοράσω! Τα 
μετρώ (τα ξαναμετράει), τα ξαναμετρώ, αλλά... τόσα είναι! 
Δεν αυξάνουν! Δεν πληθαίνουν! Δεν είναι κότες, να κάνουν 
αυγά, να βγάλουν πουλιά! Τι να κάνω, Θεέ μου! Τι να κάνω! 
(Σηκώνεται, ψάχνει σε τσέπες, σε συρτάρια). Κανένα δολά-
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ριο πουθενά; Κανένα δολάριο ξεχασμένο σε καμιά τσέπη! 
Μισό δολάριο έστω! (Παραξενεμένη με τον εαυτό της). Μα 
τι να μου κάνει μισό δολάριο, ένα δολάριο έστω. Αν βρω 
ένα ακόμη δολάριο, θα έχω δύο δολάρια και ογδόντα εφτά 
σεντς. Ούτε καν τρία δολάρια κι αν βρω πενήντα σεντς θα 
έχω δύο δολάρια και τριάντα εφτά σεντς. Μα, τι μπορείς να 
κάνει κανείς με τόσα λεφτά, Θεέ μου! Τι μπορώ να κάνω! Τι 
μπορώ ν’ αγοράσω για τον καλό μου τον Τζιμ! Κι αύριο είναι 
Χριστούγεννα! Χριστούγεννα!    

Τα μαζεύω μήνες τώρα. Πέννα την πέννα. Σεντ το σεντ! Και 
μόνο ένα δολάριο και ογδόντα εφτά σεντς. Ο μπακάλης, ο 
μανάβης, ο κρεοπώλης σταματούν από ντροπή το μέτρημα, 
όταν τους δίνω τα ψιλά,  και κάποτε... μου χαρίζουν μερικές 
πέννες. Αλλά  εγώ κάνω πως δεν καταλαβαίνω κι ας πεθαί-
νω από ντροπή. Ω, Τζιμ! Καλέ μου Τζιμ, πόσο θα ’θελα να 
σου το πω πόσο πολύ σ’ αγαπώ μ’ ένα δώρο ξεχωριστό και 
υπέροχο, ένα δώρο διακριτικό και ντελικάτο σαν εσένα Τζιμ! 
Μήνες τώρα μάζευα αυτά τα λεφτά κι είχα σχεδιάσει με τόση 
χαρά τι δώρο να σου πάρω! Αλλά τώρα! Τώρα καλέ μου Τζιμ, 
πώς ν’ αγοράσω οτιδήποτε μ’ ένα δολάριο και ογδόντα επτά 
σεντς! 

(Χτυπά η πόρτα, η Ντέλλα ανοίγει, μια φίλη της ορμά σαν 
σίφουνας μέσα, κρατώντας τσάντες με ψώνια.)

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Γεια σου, Ντέλλα! Γεια σου, καλή μου! (Τη φιλά στα 
δυο μάγουλα και χωρίς να περιμένει απάντηση, στρώνεται 
στον καναπέ.) Αχ, κούραση! Γύρισα όλη την αγορά. Πήρα... 
Για δες τι πήρα! (Αρχίζει να βγάζει και να ξεδιπλώνει τα ψώ-
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νια της.) Μια μπλούζα με μεγάλο γιακά, για να μου κρατά 
ζεστό το λαιμό. Ένα παντελόνι!.. που είναι μούρλια επάνω 
μου. Αυτό το φόρεμα για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων 
και αυτό για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς! Ε, δεν μπορώ 
βέβαια να πάω με το ίδιο φουστάνι Χριστούγεννα και Πρω-
τοχρονιά και ας είναι σε διαφορετικά σπίτια! Όλο και κάποιος 
γνωστός μπορεί να βρίσκεται και στα δύο. Και τότε τι θα σκε-
φτεί; Ότι δεν έχω δεύτερο φουστάνι να φορέσω! Α, πα, πα, 
πα, πα! (Στριφογυρίζει με το ένα από τα φουστάνια.)

ΝΤΕΛΛΑ: (Την κοιτάζει και τα έχει λίγο χαμένα.)

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Δεν είναι υπέροχο;

ΝΤΕΛΛΑ: Είναι πολύ ωραίο. 

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Κι αυτό εδώ;

ΝΤΕΛΛΑ: Κι αυτό είναι πολύ ωραίο. Όλα είναι ωραία. Κι αυτό 
το πράσινο θα σου πηγαίνει πολύ. Θα είσαι πολύ όμορφη και 
θα κάνεις πολλή εντύπωση.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Αχ, ναι! Όλοι θα μιλούν για μένα και ο Άντριου θα εί-
ναι πολύ περήφανος για τη γυναίκα του. (Αλλάζει ύφος) Αλλά 
το πιο ωραίο δε σου το έδειξα! (Βγάζει ένα παλτό με γούνα στο 
γιακά.) Δες! 

ΝΤΕΛΛΑ: (Πάει κοντά, το αγγίζει «μετά φόβου Θεού», το φέρ-
νει στο μάγουλό της.) Ω, Θεέ μου! Τι υπέροχο που είναι!

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Ω, ναι! Είναι θαυμάσιο! Και όχι πολλά! Μόνο διακό-
σια πενήντα δολάρια.

ΝΤΕΛΛΑ: (Σιγά στον εαυτό της.) Διακόσια πενήντα δολάρια; 
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Αχ, ο καλός μου Τζιμ, θα έπρεπε να δουλεύσει έξι μήνες, για 
να κερδίσει αυτά τα λεφτά!

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: (Επιστρέφει από το πίσω μέρος της σκηνής, όπου 
είχε πάει πρωτύτερα, φορώντας το πράσινο φουστάνι και το 
παλτό από πάνω. Παίρνει πόζες και κάνει σαν να βρίσκεται 
σε επίδειξη μόδας. Η Ντέλλα μένει έκθαμβη και άφωνη.)

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Πες μου, λοιπόν! Πες μου. Δεν είναι θαυμάσιο;

ΝΤΕΛΛΑ: (Αποχαυνωμένη) Είναι θαυμάσιο.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: (Παίρνει διάφορες πόζες, πότε βάζοντας και πότε 
βγάζοντας το παλτό και σιγοτραγουδά.) Α, ξέχασα! Πήρα και 
τσάντα. (Τη βγάζει και την κρατά πότε έτσι και πότε αλλιώς.) 
Και παπούτσια ασορτί. (Τα βγάζει και τα κρατά επιδεικτικά 
στο χέρι.) Ε, δε γινότανε να πάω με άλλα παπούτσια και άλλη 
τσάντα! (Τα φορά κι εκείνα, κάνει ένα γύρο.) Πώς σου φαί-
νομαι;

ΝΤΕΛΛΑ: (Αποχαυνωμένη) Υπέροχη, θαυμάσια, καταπληκτι-
κή...

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Αχ, σ’ ευχαριστώ, καλή μου! Α, περίμενε, το πιο 
καλό δε σου το έδειξα!.. (Βγάζει ένα μικρό κουτί.) Για δες! 
(Βγάζει ένα εντυπωσιακό κολιέ και προτείνει στη Ντέλλα να 
της το φορέσει. Η Ντέλλα ανταποκρίνεται και το περιδέραιο 
στραφταλίζει στο λαιμό της.)

ΝΤΕΛΛΑ: Μα, δεν άφησες τίποτα, για να σου κάνει δώρο ο 
Άντριου αύριο που είναι Χριστούγεννα!

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Τι λες καλή μου! Όλα αυτά ο Άντριου μου τα αγό-
ρασε.
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ΝΤΕΛΛΑ: Ο Άντριου;

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Ναι, δηλαδή... εγώ τα αγόρασα, αλλά τα πλήρωσε 
εκείνος.  

ΝΤΕΛΛΑ: Και για κείνον; Δεν αγόρασες τίποτα;

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Πώς! Τι λες τώρα; Έτσι θα τον άφηνα! (Βγάζει και 
ξεδιπλώνει μια υπέροχη βαθυκόκκινη γραβάτα.) Κοίτα! 
Μεταξωτή. Θα τη φορέσει με το λευκό του πουκάμισο και 
το βαθύ μπλε κοστούμι του και θα είναι μούρλια! Δεν είναι 
υπέροχη;

ΝΤΕΛΛΑ: (Θαυμάζει διφορούμενα.) Μια γραβάτα. Μια ομολο-
γουμένως θαυμάσια γραβάτα.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: (Θυμάται την ώρα) Αχ, Ντέλλα μου, κοντεύει με-
σημέρι. Πρέπει να πάω σπίτι (αρχίζει να μαζεύει τα πράγμα-
τα) και θέλω να περάσω και από τη Ρέιτσελ, να της τα δείξω 
και εκεινής. Δεν αντέχω να μην το κάνω! Θα σκάσει από τη 
ζήλια της! Δεν μπορώ να μην το κάνω! Θέλω να δω τα μά-
τια της να γουρλώνουν και το στόμα της να μένει, έτσι, α, 
ανοιχτό. (Έχει μαζέψει τα πράγματα και πάει να φύγει. Κοντά 
στην πόρτα πάει να τη φιλήσει, αλλά σταματά.) Εσύ δε μου 
είπες... τι πήρες για τα Χριστούγεννα;

ΝΤΕΛΛΑ: Εγώ... εγώ για μένα... (σηκώνει τον ώμο.) Εγώ... 
ήθελα να πάρω κάτι για τον Τζιμ...

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Για τον Τζιιιιμ;! Για σένα όχι;

ΝΤΕΛΛΑ: Όχι. Ήθελα να πάρω κάτι μόνο για τον Τζιμ. Για τον 
καλό μου Τζιμ.
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ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Και τι περιμένεις; Κοντεύει μεσημέρι και τα κατα-
στήματα θα είναι ανοιχτά μόνο μέχρι τις οχτώ το βράδυ. 

ΝΤΕΛΛΑ: (Στενοχωρημένη, δεν απαντά.)

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Και τι λογαριάζεις να του πάρεις;

ΝΤΕΛΛΑ: (Τραγουδά θλιμμένα.)

Πώς και τι, και τι και τι; 
Που ’ναι άδειο το κουτί 
και οι πέννες δεν αρκούνε 
δυο δολάρια να βγούνε.  

Να’ ταν κότες να γεννούσαν
τα λεφτά και να μπορούσαν 
ό,τι θέλει η καρδιά 
ν’ αγοράζαμε συχνά.

Μα δεν είναι ορνιθούλες, 
να μας κάνουν τις χαρούλες 
που η καρδιά μας λαχταρά.

Έτσι εμείς τα φτωχαδάκια, 
μένουμε μ’ άδεια χεράκια
και καμένη την καρδιά.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Δε μου είπες; Τι σκοπεύεις να του πάρεις τελικά;

ΝΤΕΛΛΑ: (Ονειροπαρμένα) Ξέρεις ότι έχει ένα και μοναδικό 
πολύτιμο πράγμα.
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ΜΠΕΒΕΡΛΙ: (Λίγο αφ’ υψηλού.) Ε, ναι. Όπως το λες. Ένα και 
μοναδικό! 

ΝΤΕΛΛΑ: Και ξέρεις ότι αυτό είναι το ρολόι του.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: (Με παραδοχή και μάλλον με θαυμασμό.) Ναι... 
ένα ρολόι αντίκα, του παππού του, πολύ μεγάλης αξίας, 
αλλά...(περιφρονητικά) που το έχει δεμένο με ένα... δερμά-
τινο κορδόνι. Αν είναι δυνατό! Ένα τέτοιο ρολόι, επίχρυσο, 
χειροποίητο, που δε χάνει ούτε λεπτό όσα χρόνια κι αν πε-
ράσουν, να το έχει δεμένο μ’ ένα λουρί. Θαρρείς και είναι 
σκύλος. Χα, χα, χα, χα, χα!

ΝΤΕΛΛΑ: (Στενοχωρημένη) Γι’ αυτό ακριβώς ντρέπεται να το 
βγάζει από το τσεπάκι του ένα τέτοιο ρολόι.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Ε, και βέβαια είναι για να ντρέπεται. Να μην έχει 
μια αλυσίδα!

ΝΤΕΛΛΑ: Αυτό ακριβώς θέλω! Να του αγοράσω μια αλυσίδα 
χρυσή, τέτοια που να ταιριάζει και με το πολύτιμο ρολόι του 
παππού του, αλλά και με τη χρυσή ψυχή του καλού μου Τζιμ. 

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Ε, πάρ’ του τη λοιπόν! Τι περιμένεις; Η ώρα περνά 
και αύριο είναι Χριστούγεννα. (Της πετά δυο φιλιά, φορτώ-
νεται τις τσάντες με τα ψώνια της και φεύγει.) Άντε, γεια! 
(Πριν βγει, γυρίζει) Και καλά Χριστούγεννα!

ΝΤΕΛΛΑ: Καλά, ευτυχισμένα Χριστούγεννα! 
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Εικόνα α΄:
(Ίδιο σκηνικό, αλλά άδειο. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Ντέλ-
λα. Φοράει ένα τριμμένο παλτό παλιάς μόδας και ένα καπέλο 
- σκούφο, που σκεπάζει όλα τα μαλλιά της. Κλείνει την ομπρέ-
λα και τινάζει τα νερά από πάνω της.)

ΝΤΕΛΛΑ: Πωπώ, κρύο! Ψοφόκρυο. Κι αυτό το χιονόνερο, δε 
λέει να σταματήσει από το πρωί. Μάλλον θα χιονίσει το βρά-
δυ κι όπως φαίνεται, θα το στρώσει για καλά. (Όσο μιλά, ξε-
κουμπώνει και βγάζει το παλτό της, το κρεμά, παίρνει και 
ρίχνει στους ώμους ένα σάλι.) Τι ωραία! Θα έχουμε λευκά 
Χριστούγεννα. Θ’ ανάψουμε τη σόμπα με τον Τζιμ, θα καθί-
σουμε αγκαλιά στον καναπέ και θα βλέπουμε το χιόνι να πέ-
φτει. Όμορφες, λευκές νιφάδες θα πέφτουν απαλά από τον 
ουρανό και θα χορεύουν μες στην απόλυτη ησυχία σαν να 
υπακούν σε μια άφωνη μουσική. Σε μια μουσική, που άμα 
τεντώσουμε πολύ τα αφτιά μας, μπορεί και να την ακούσου-
με. 

(Ακούγεται μια υπερκόσμια λεπτή μουσική.) Α! Νάτην! Βλέ-
πετε, παιδιά; Άμα έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, μπορούμε 
ν’ ακούσουμε πολλά. Ακούτε τη μουσική; Ναι, παιδιά μου! 
Είναι μια όμορφη λεπτή μουσική, σαν τις λεπτές νιφάδες του 
χιονιού. Και... άμα έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, τότε μπο-
ρεί επίσης να δούμε πολλά. (Αρχίζουν να πέφτουν νιφάδες 
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χιονιού.) Βλέπετε! Βλέπετε το χιόνι που πέφτει απαλά; Ω, τι 
ωραία, παιδιά μου! Χοντρές νιφάδες χιονιού... (Χορεύει μαζί 
τους, προσπαθεί να τις πιάσει, είναι ευτυχισμένη. Η μουσική 
και το «χιόνι» σταδιακά σταματούν.)   

Μπορεί να του πω και καμιά ιστορία από κείνες που μου 
’λεγε η γιαγιά τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Ιστορίες με κα-
κούς δράκους, που έκλεβαν τις όμορφες κοπέλες και μετά 
το γενναίο παλικάρι τις ελευθέρωνε... (Γίνεται σκυθρωπή.) 
Φτάνει μόνο... φτάνει μόνο, ο καλός μου ο Τζιμ να μην πάψει 
ξαφνικά να μ’ αγαπά, όταν με δει έτσι. (Τραβάει το σκουφί 
και φαίνονται τα κομμένα της μαλλιά.) Σαν κακόγουστη θε-
ατρίνα τρίτης επιλογής έγινα! Πώς να του αρέσω τώρα έτσι!

(Τραγουδά θλιμμένα) 

Τα μαλλιά μου, τα καλά,
τα όμορφα και λαμπερά,
που τρελαίναν γειτονιές
και τα θέλανε οι νιες.

Φωτεινά σαν το χρυσάφι, 
απαλά σαν το μετάξι, 
κυματίζαν σκαλωτά, 
πλούσια και δυνατά.

Τα μαλλιά μου τα καλά, 
που τα είχα μια φορά,
μα που δεν υπάρχουν πια. 
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(Παύει να τραγουδά) Δεν υπάρχουν πια τα όμορφα μαλλιά 
μου, υπάρχει όμως η αγάπη μου για τον Τζιμ. Αν όμως ο 
Τζιμ... αν με δει έτσι και πει «τι, τι μαλλιά είναι αυτά; Αγόρι 
έγινες; Δεν είσαι εσύ η Ντέλλα μου! Δεν είσαι πια το όμορ-
φο κορίτσι που αγάπησα». Τι θα κάνω τότε; (Στριφογυρίζει 
αμήχανη.)

Τι λέτε, παιδιά; Θα συνεχίσει ο Τζιμ να μ’ αγαπά ή δε θα με 
αναγνωρίζει πια; 

(Πάει μπροστά στον καθρέφτη και τρομάζει.) Ιιιιχ! Τι είναι 
αυτό που βλέπω; Τι μαλλιά είναι αυτά; Πώς έγινα έτσι; Γρήγο-
ρα, γρήγορα, να τα κατσαρώσω τουλάχιστον, μήπως γίνουν 
λίγο καλύτερα. (Βάζει το σίδερο του κατσαρώματος πάνω 
στη σόμπα, βάζει ακόμα ένα ξύλο μέσα, ύστερα σαλιώνει το 
δάχτυλο και δοκιμάζει αν έκαψε το σίδερο. Χτυπά η πόρτα. 
Τα χάνει, κάνει να φορέσει το καπέλο, δεν τα καταφέρνει, 
πάει μια από δω, μια από κει πααραζαλισμένη.) Ααααχ! Αχ, 
αχ, αχ! Ήρθε ο Τζιμ κι εγώ δεν πρόλαβα! Τι θα κάνω τώρα... 
(ξαναπιάνει το καπέλο, προσπαθεί να το φορέσει) τουλάχι-
στον να μη με δει έτσι απότομα μπροστά του και πάθει ο 
καημένος και τον χρειάζομαι τόσο τώρα που θ’ αποκτήσου-
με μωρό... (Ξαναχτυπάει το κουδούνι, πιο επίμονα αυτή τη 
φορά.) Έρχομαι, έρχομαι, καλέ μου, Τζιμ!.. (Ανοίγει με επι-
φύλαξη την πόρτα, εμφανίζεται η Μπέβερλι.)

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: (Μπαίνει με αέρα μέσα.) Έλα, βρε Ντέλλα, τι έπα-
θες, γιατί δεν ανοίγεις; Πόση ώρα να σου χτυπώ!

ΝΤΕΛΛΑ: (Απολογητικά) Νόμιζα ότι ήταν ο Τζιμ...
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ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Γιατί; Ο Τζιμ δεν έχει κλειδιά;

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, βέβαια... έχει...

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Και τότε; Γιατί νόμισες ότι είναι ο Τζιμ;

ΝΤΕΛΛΑ: Τίποτα, να... είναι από την αγωνία...

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Αγωνία, γιατί; (Την προσέχει καλύτερα.) Μα τι έχεις 
εσύ; Παράξενη μου φαίνεσαι;

ΝΤΕΛΛΑ: Παράξενη; Όχι, τι, δηλαδή... παράξενη; Γιατί;

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Να, για παράδειγμα, φοράς το καπέλο σου μέσα 
στο σπίτι. (Κοιτάζει ολόγυρα) Και δε θα έλεγα ότι κάνει τόσο 
κρύο εδώ μέσα... Αντίθετα μάλιστα, η σόμπα καίει...

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, μόλις έβαλα ένα ξύλο στη φωτιά...

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Και τότε, γιατί φοράς το καπέλο σου; (Κάνει να της 
το βγάλει, αλλά η Ντέλλα τραβιέται πίσω.)

ΝΤΕΛΛΑ: Όχι, μη... (Το κατεβάζει πιο χαμηλά.)

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Γιατί; (Εκνευρισμένη σχεδόν, πιάνει και της τραβά 
το καπέλο.) Ντέλλα;! Τι έκανες, παιδάκι μου; Έκοψες τα μαλ-
λιά σου;

(Η Ντέλλα κατεβάζει το κεφάλι.) Πες μου ότι είναι ψέματα! 
Πες μου ότι δε βλέπω καλά! Πες μου ότι έχω παραισθήσεις!

ΝΤΕΛΛΑ: Όχι, καλή μου Μπέβερλι, δεν είναι ψέματα... ούτε 
έχεις παραισθήσεις... καλά βλέπεις. Ναι, έκοψα τα μαλλιά 
μου...

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Τρελάθηκες; Γιατί; Πώς σου ήρθε Χριστουγεννιά-
τικα.
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ΝΤΕΛΛΑ: Μα... ακριβώς γι’ αυτό. Επειδή είναι Χριστούγεννα!

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Τι θέλεις να πεις; (Με φρίκη) Θέλεις να είσαι άσχη-
μη τα Χριστούγεννα;

ΝΤΕΛΛΑ: Όχι, Μπέβερλι... θέλω να είμαι όμορφη τα Χριστού-
γεννα Θα ήθελα μάλιστα να είμαι πιο όμορφη, παρά ποτέ. 
Τώρα ίσα ίσα θα ήθελα να μ’ αγαπά πιο πολύ ο Τζιμ...

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Τότε; Γιατί έκοψες τα μαλλιά σου;

ΝΤΕΛΛΑ: Γιατί... ήθελα να του κάνω ένα δώρο. Ένα δώρο πο-
λύτιμο. Τόσο πολύτιμο, όσο...

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Μη μου πεις ότι έκοψες τα μαλλιά σου, για να του 
πάρεις εκείνη την υπέροχη αλυσίδα που θαύμαζες τις προ-
άλλες στη βιτρίνα του χρυσοχοείου;

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, καλή μου. Αυτό έκανα.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Τρελάθηκες; Για μια αλυσίδα; Θυσίασες τα υπέρο-
χα μαλλιά σου; Και πώς θα σε δει τώρα ο Τζιμ;

ΝΤΕΛΛΑ: Αυτό ακριβώς φοβάμαι, καλή μου Μπέβερλι. Γι’ αυτό 
ετοίμασα το σίδερο του κατσαρώματος. Σε παρακαλώ, βοή-
θησέ με να κατσαρώσουμε λιγάκι τα μαλλιά μου, μήπως και 
δεν τα βρει τόσο άσχημα ο Τζιμ.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Ναι, αλλά εγώ πρέπει να φύγω! Δεν έχω πολλή 
ώρα. Ήρθα να πάρω την μπλούζα που ξέχασα...

ΝΤΕΛΛΑ: Έλα, καλή μου Μπέβερλι, σε παρακαλώ! Κάνε μου 
τη χάρη! (Την παίρνει από το χέρι και την οδηγεί να πιάσει το 
«ψαλίδι» του κατσαρώματος, ύστερα κάθεται μπροστά στον 
καθρέφτη και παριμένει.)
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ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Εντάξει, τι να κάνω; (Αρχίζει να της τα κατσαρώ-
νει. Μια μια αρχίζουν να σχηματίζονται οι μπούκλες.) Ε, δεν 
τα καταφέρνω και πολύ καλά...

ΝΤΕΛΛΑ: Τα καταφέρνεις μια χαρά... (Ενώ διορθώνει μια 
μπούκλα που δεν πέτυχε) τι θα έκαμνα μόνη μου. Δε θα τα 
κατάφερνα καθόλου. Μπορεί και να καιγόμουν. 

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Σιγά σιγά... νομίζω ότι κάτι γίνεται...

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, τώρα... ίσως δε με βρει τόσο άσχημη ο Τζιμ. 
Και αν δε με πετάξει έξω από το πρώτο λεπτό, τότε σημαίνει 
ότι... ίσως με συγχωρέσει. Και ίσως δεν πάψει να μ’ αγαπά.

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Ο Τζιμ... δε θα πάψει ποτέ να σ’ αγαπά.

ΝΤΕΛΛΑ: Εσύ το λες αυτό. Για να δούμε τι θα πει εκείνος!

ΜΠΕΒΕΡΛΙ: Εκείνος θα πει ότι το κορίτσι του μπορεί να είναι 
κουτό, μπορεί να θυσίασε τα υπέροχα μαλλιά του, αλλά δεν 
παύει να είναι όμορφο. (Τη φιλά και αφήνει το ψαλίδι. Παίρ-
νει την μπλούζα και φεύγει.) Καλά Χριστούγεννα.

ΝΤΕΛΛΑ: Καλά Χριστούγεννα! Σ’ ευχαριστώ πολύ. (Κλείνει την 
πόρτα και ξανακοιτάζεται στον καθρέφτη.) Χμ... σαν ένα χα-
μίνι του δρόμου. 

(Ακούγεται κλειδί στην πόρτα, μπαίνει ο Τζιμ, κλείνει την 
ομπρέλα, την ακουμπά στην άκρη.)

ΤΖΙΜ: Γεια σου, Ντέλ...λλλλ...ααα... (Μένει με το στόμα ανοι-
χτό.)

ΝΤΕΛΛΑ: (Πάει κοντά του, σχεδόν ικετευτικά) Γεια σου, Τζιμ, 
γεια σου καλέ μου...



ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ

90

Το δώρο των μάγων

ΤΖΙΜ: Ντέλλα;

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, καλέ μου...

ΤΖΙΜ: Ντέλλα;

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, καλέ μου...

ΤΖΙΜ: Έκοψες τα μαλλιά σου;

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, καλέ μου Τζιμ, πειράζει; Δεν είμαι ακόμη όμορ-
φη;

ΤΖΙΜ: Δηλαδή τι; Τα έκοψες; Πάνε; Τα όμορφα μαλλιά σου δεν 
υπάρχουν πια;

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, Τζιμ... τα έκοψα, πάνε. Μην τα ψάχνεις. Τα έκο-
ψα και τα πούλησα, πειράζει; 

ΤΖΙΜ: (Σαν χαμένος) Τα έκοψες; Τα πούλησες; Αν πειράζει; Όχι, 
ναι, δηλαδή όχι...

Δηλαδή τα έκοψες; Πάνε;

ΝΤΕΛΛΑ: Ναι, Τζιμ, τα έκοψα, πάνε. Αλλά δεν είμαι και έτσι 
όμορφη;

ΤΖΙΜ: (Ακόμα πιο χαμένος) Ναι, δηλαδή... ναι, αλλά γιατί τα 
έκοψες; 

ΝΤΕΛΛΑ: (Πάει και παίρνει ένα κουτί, το ανοίγει και του πα-
ρουσιάζει την αλυσίδα.)

Για σένα τα έκοψα, καλέ μου Τζιμ! Για να σου αγοράσω αυτή 
την αλυσίδα. Αύριο είναι Χριστούγεννα. Κι εγώ... δεν άντεχα 
να μη σου αγοράσω ένα δώρο! Ένα δώρο ξεχωριστό και πο-
λύτιμο, όπως ξεχωριστός και πολύτιμος είσαι εσύ για μένα, 
Τζιμ.
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Μήνες τώρα την έβλεπα στη βιτρίνα του χρυσοχοείου και τη 
θαύμαζα, γιατί είναι ό,τι πιο κατάλληλο για το παλιό ρολόι 
του παππού σου. Τώρα πια θα μπορείς να είσαι όσο χρειάζε-
ται περήφανος για το πολύτιμο ρολόι σου και να το βγάζεις 
όσο συχνά θέλεις, για να βλέπεις την ώρα, χωρίς να ντρέπε-
σαι για το φτηνό του λουρί.  

ΤΖΙΜ: (Την αγκαλιάζει συγκινημένος.) Ω, καλή μου Ντέλλα! 
Έκανες τέτοια θυσία για μένα; Τόσο πολύ λοιπόν μ’ αγαπάς;

ΝΤΕΛΛΑ: Θυσία; Τι λες τώρα, Τζιμ! Καμιά θυσία δεν είναι αρκε-
τή, για να εκφράσει την αγάπη μου για σένα. Μπορείς... ίσως 
μπορείς να μετρήσεις τρίχα τρίχα τα μαλλιά μου, αλλά ποτέ 
δε θα μπορέσεις να μετρήσεις την αγάπη μου για σένα, καλέ 
μου Τζιμ! 

(Ζαρώνει στην αγκαλιά του.) Τα μαλλιά μου θα μεγαλώσουν 
πάλι. Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα... (με αισιοδοξία) και θα 
γίνω ξανά όμορφη όπως πρώτα. Όμως τώρα... έχεις πάψει 
να μ’ αγαπάς;

ΤΖΙΜ: (Την αγκαλιάζει, τη φιλά) Κανένα κούρεμα ή ξύρισμα ή 
χτένισμα δε θα μπορούσαν να με κάνουν να αγαπώ λιγότερο 
το κορίτσι μου. Είσαι η αγάπη μου, η μοναδική μου αγάπη, 
που τώρα μ’ έχεις κάνει να σ’ αγαπώ ακόμα πιο πολύ.

ΝΤΕΛΛΑ: Αχ, καλέ μου, Τζιμ! Σ’ ευχαριστώ. (Ενθουσιασμένη) 
Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου, που έκανες τον καλό μου Τζιμ να μη 
θυμώσει και  να μην πάψει να μ’ αγαπά. 

Έλα τώρα, δώσε μου το ρολόι σου, να του περάσω την όμορ-
φη αλυσίδα...
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ΤΖΙΜ: Ας φάμε πρώτα, Ντέλλα μου, πεινάω πολύ. Και μυρίζει 
τόσο όμορφα!

ΝΤΕΛΛΑ: Α, δεν έκανα τίποτε σπουδαίο (ενώ αρχίζει να φέρνει 
τα πιάτα και να ετοιμάζει το τραπέζι.) Μπριζόλες έκανα, αλλά 
τις έσβησα με το κρασί, έβαλα και κάρδαμο...

ΤΖΙΜ: Ω, κρασί και κάρδαμο! Θαυμάσια. Το ξέρεις ότι μου αρέ-
σει πολύ. 

(Κάθονται και τρώνε χαμογελώντας ο ένας στον άλλο. Πίνουν 
και λίγο κρασί.)

ΝΤΕΛΛΑ: (Σηκώνει το ποτήρι) Στην υγειά σου και καλά Χρι-
στούγεννα.

ΤΖΙΜ: Στην υγειά της πιο όμορφης και πιο καλής γυναίκας του 
κόσμου. Στην υγειά του μωρού μας. (Πίνουν και αφήνουν τα 
ποτήρια. Τελειώνουν το φαγητό.)

ΝΤΕΛΛΑ: (Πάει κοντά στον Τζιμ, τον χαϊδεύει στα μαλλιά.) Τζιμ, 
καλέ μου, δώσε μου το ρολόι σου να του περάσω την αλυ-
σίδα...

ΤΖΙΜ: (Την αποφεύγει και πάει στο παράθυρο.) Θα το στρώσει 
απόψε... ήδη άρχισαν ψιλά ψιλά οι πρώτες νιφάδες.

ΝΤΕΛΛΑ: (Πάει κοντά του.) Ναι, θα έχουμε μια πολύ όμορφη 
παραμονή Χριστουγέννων. Και αύριο όλα θα είναι λευκά. 
(Τραγουδά «Χριστούγεννα λευκά», ο Τζιμ την αγκαλιάζει.) 
Τζιμ, δώσε μου το ρολόι σου...

ΤΖΙΜ: (Πάει και παίρνει ένα δέμα που είχε αφήσει μπαίνοντας 
στο έπιπλο της κρεμάστρας. Κάθεται συμμαζεμένος στον 
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καναπέ σαν κάτι να μελετά. Η Ντέλλα πάει κοντά του. Την 
αγκαλιάζει. Εκείνη ψάχνει στο τσεπάκι του.) Ντέλλα, αγάπη 
μου... μη με παρεξηγήσεις... αλλά, αν ανοίξεις αυτό το δέμα, 
θα καταλάβεις... 

(Η Ντέλλα πιάνει και ξετυλίγει το δέμα. Ανοίγει την κασετίνα. 
Μια σειρά από όμορφα χτενάκια για τα μαλλιά στραφταλί-
ζουν στα μάτια της, που ανοίγουν διάπλατα.)

ΝΤΕΛΛΑ: Ω, τι όμορφα! Τα έβλεπα τόσες φορές σε κείνην τη 
βιτρίνα και τα θαύμαζα τόσο και τα ονειρευόμουν!.. (Το φως 
χαμηλώνει, παίρνει ένα ωραίο λιλά χρώμα, μια λεπτή μου-
σική ακούγεται και η Ντέλλα βρίσκεται με τα μακριά της 
μαλλιά. Βάζει ένα ένα τα χτενάκια, πρώτα τη γιρλάντα, μετά 
εκείνο για την αλογοουρά, ύστερα πιάνει να στερεώσει τα 
μαλλιά της στο πλάι, σηκώνεται και ο Τζιμ και τη βοηθά να τα 
στερεώσει από την άλλη πλευρά. Δοκιμάζει όλα τα χτενάκια, 
ενώ ο Τζιμ τη βοηθά. Όταν τα έχει δοκιμάσει όλα, τα βάζει 
ξανά στο κουτί και κάθεται πλάι στον Τζιμ. Το φως δυναμώ-
νει κι εκείνη βρίσκεται με το κουτί στο χέρι.)

ΤΖΙΜ: Κατάλαβες τώρα, καλή μου Ντέλλα, γιατί τα έχασα έτσι, 
όταν σε είδα με κομμένα μαλλιά;

ΝΤΕΛΛΑ: Δεν πειράζει, Τζιμ! Τα μαλλιά μου μεγαλώνουν τόσο 
γρήγορα!.. Δώσε μου τώρα κι εσύ το ρολόι σου κι ας ευ-
χηθούμε να έχουμε πάντα τόσο ευτυχισμένα Χριστούγεννα, 
όπως φέτος.

ΤΖΙΜ: Το ρολόι μου, Ντέλλα, δεν υπάρχει.

ΝΤΕΛΛΑ: Δεν υπάρχει; 
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ΤΖΙΜ: Δεν υπάρχει, Ντέλλα μου. Το πούλησα. Το πούλησα, για 
να αγοράσω όλη αυτή την υπέροχη συλλογή από χτενάκια 
για τα μαλλιά.

ΝΤΕΛΛΑ: (Πέφτει στην αγκαλιά του.) Αγαπημένε μου! Ποια γυ-
ναίκα μπορεί να είναι τόσο ευτυχισμένη όσο εγώ σήμερα; 

ΤΖΙΜ: Και ποιος άντρας τόσο ευτυχισμένος όσο εγώ σήμερα... 
(Αγκαλιάζονται και φιλιούνται, ενώ κορδέλες πολύχρωμες 
ξετυλίγονται και πέφτουν από ψηλά. Η οθόνη πέφτει ξανά 
και δείχνει αντίστροφα τώρα το φτωχικό διαμέρισμα, τις 
σκάλες, την πολυκατοικία των δύο νέων,  τη Νέα Υόρκη, 
τους δρόμους της, τη γη, τα αστέρια. Εμφανίζεται ο συγγρα-
φέας.)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Οι Μάγοι, όπως ξέρετε, ήταν σοφοί άνθρωποι. 
Θαυμαστά σοφοί άνθρωποι – κι έφεραν δώρα στο μικρό μας 
Χριστό. Αυτοί επινόησαν την τέχνη να προσφέρεις δώρα τα 
Χριστούγεννα. Καθώς λοιπόν ήταν σοφοί, τα δώρα τους, 
χωρίς καμιά αμφιβολία, ήταν κι αυτά σοφά. Και να τώρα 
εγώ, ένας αδέξιος συγγραφέας, που σας διηγήθηκα την 
πεζή ιστορία δύο ανόητων παιδιών, που θυσίασαν ο ένας 
για τον άλλο ό,τι πιο πολύτιμο είχαν. Ή μήπως δεν ήταν ανό-
ητα; Γιατί έδειξαν έτσι την αγάπη τους. Γιατί η αγάπη είναι η 
φλόγα που ζεσταίνει την καρδιά και χωρίς αυτήν τίποτα δεν 
έχει νοστιμιά. 

(Εμφανίζονται τα δυο παιδιά και τραγουδούν)
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Η αγάπη μάς ενώνει
σαν ανθίζει στην ψυχή 

και την κάνει έναν κήπο 
που ευωδιάζει κι ευλογεί.

Η αγάπη μας θα ζήσει
και θα είναι πάντα εκεί,

για να δίνει στην ψυχή μας
ό,τι την ευχαριστεί.

Όσες μπόρες κι αν περάσουν
και ας είμαστε φτωχοί,
η  αγάπη μας θα μένει,
να γλυκαίνει τη ζωή.

(Η οθόνη σηκώνεται και ένας απαλός ροζ φωτισμός κάνει το 
διαμέρισμα να φαίνεται πιο όμορφο.
(Συγγραφέας, Ντέλλα, Τζιμ και Μπέβερλι τραγουδούν όλοι 
μαζί σ’ ένα ρυθμό «κυματιστό») 

Αγάπη, αγάπη, 
έλα μαζί μας, 

στην ύπαρξή μας 
δώσε χαρά.

Κάν’ την ψυχή μας 
χορό ν’ αρχίσει,
να κελαηδήσει 

και μ’ όλο τον κόσμο 
ν΄αγκαλιαστεί.   
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Γιατί η αγάπη 
είναι στολίδι, 

που την ψυχή μας 
ωραία κοσμεί.

 
Που την καρδιά μας 
ξανοίγει στον κόσμο 

και σαν λουλούδι 
την κάνει ν’ ανθεί.

Σαν το πουλάκι, 
που κελαηδεί, 

η αγάπη τραγούδια λέει 
και μας ευφραίνει  την ψυχή.

Είναι μια φλόγα, 
που καίει το μίσος 

κι όλα τα πάντα 
τα ευλογεί.
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Αγάπη, αγάπη, 
έλα μαζί μας, 

στην ύπαρξή μας 
δώσε χαρά.

Κάν’ την ψυχή μας 
να κελαηδήσει,
χορό ν’ αρχίσει

και σ’ όλο τον κόσμο 
να ξαπλωθεί!   

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Γεια σας, παιδιά, καλά, ευτυχισμένα Χριστούγεννα 
και να έχετε πάντα αγάπη στην καρδιά. Γεια σας, γεια σας, 
γεια και χαρά!
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