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Κατερίνα Λουκίδου

ΜΠΕΕΕΕ

Πρόσωπα

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

(από «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας»)

(Ένα τραπέζι κουζίνας. Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ μαγειρεύει.)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Πέρασαν τόσοι μίζεροι και άλλοι τόσοι αλέγκροι
Άλλοι ψηλοί, άλλοι κοντοί, λευκοί αλλά και νέγροι
Και όλους τους κανόνισα
Όσο μυαλό κι αν έχουν
Εγώ έχω περισσότερο, γι’ αυτό κι ακόμη τρέχουν  

Κι ήρθες εσύ στα ξαφνικά μια μέρα που βαριόμουν
Και πρέπει να ήμουνα χαζή, όρθια να κοιμόμουν
Για να με πείσεις, ποια; Εμέ! Το ατίθασο το άτι
Να σε δεχτώ στα δυο μαζί: κουζίνα και κρεβάτι

Αλλά τα λάθη της στιγμής εγώ θα τα εξαλείψω
Όλα στη θέση τους θα μπουν όταν σε εγκαταλείψω
Γιατί άλλο δεν αντέχω πια να καρτερώ τη μοίρα
Μέχρι να γίνω μια εύθυμη, καλοντυμένη χήρα

(Μπαίνει ο ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ και κάθεται στο τραπέζι.)
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ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Τι έγινε; Είπες τίποτα; Άκουσα έναν ήχο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Όχι αγαπημένε μου, να τώρα λίγο βήχω

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Άκου να δεις τι έλεγαν προ ολίγου στις ειδήσεις

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τις διακοπές τις έψαξες; Ακόμα πια να κλείσεις;

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Έρχεται λέει αύριο ο Πούτιν στην Αθήνα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Μα πόση ανικανότητα, τι άνθρωπος, τι κρίμα!

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Θα ξεκινήσει απ’ το Καστρί, θα πάει στη Γλυφάδα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ορίστε! Έλα εδώ να φας, κοίτα μακαρονάδα

(Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ σερβίρει μια ξεραμένη μακαρονάδα, ο ΠΕΤΡΟΥ-
ΚΙΟΣ δοκιμάζει και αηδιάζει.)

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Μα τι θεσπέσιο φαΐ, τι ωραία μαγειρεύεις

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Σου έχω πει πολλές φορές να μη με κοροϊδεύεις
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ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Τα δάχτυλά σου τα όμορφα που μαγειρεύουν φίνα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Άστα αυτά, σε είδα χθες που έφαγες στην καντίνα

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Μα δε σ’ ακούω καθαρά, μην είσαι μπουκωμένη;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Να καθαρίσεις τα αυτιά, ο ήχος για να μπαίνει

(Της δίνει ένα κουτί.)

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Είδα κάτι όμορφο εχθές κι αμέσως σου το πήρα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δεν πήγαινες καημένε μου να πιεις καμία μπύρα

(Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ το ανοίγει.)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Μα τι υπέροχο είναι αυτό! Διαμάντι και τοπάζι!

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Αλήθεια λέω αγάπη μου, η φωνούλα σου αλλάζει

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Μα τι εννοείς;

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Μα τι εννοώ;



- 6 -

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τι εννοείς αλλάζει;

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Μου φαίνεται σαν να άκουσα αρνάκι να βελάζει

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αρνάκι εγώ;

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Είναι κακό;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Εγώ είμαι λιονταρίνα

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Μα δεν βρυχάσαι πια όπως πριν, ιδίως στην κουζίνα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τα μάτια σου όμως μια χαρά μπορώ να σου τα βγάλω

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Κι εγώ σου τα ’βγαλα εχθές, αυτό όμως είναι άλλο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Μα πες μου πια, γιατί με θες; Γιατί με πιλατεύεις;

ΠΕΤΡΟΥΚΙΟΣ
Γιατί με τη στριγγλάδα σου, εμένα με μαγεύεις

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δεν σ’ αγαπώ


