ΡΟΛΟΙ:
ΡΟΖΑ: Νεαρη γυναικα, εργατικη, υπευθυνη, η μεγαλη αδερφη της Εστερ.
ΕΣΤΕΡ: Νεαρη γυναικα, ανησυχη, περιπετειωδης, ακομπλεξαριστη. Η μικρη αδερφη της Ροζας.
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: Και οι δυο casual, συμφωνα με την προσωπικοτητα τους.
ΤΟΠΟΣ: Η κουζινα του σπιτιου της Ροζας.
ΣΚΗΝΙΚΟ: Εχουν βρεθει για να συζητησουν για το σχεδιο που εχουν απο κοινου, ενα online
καταστημα. Καθονται στο τραπεζι, η Ροζα εχει μπροστα της καποια χαρτια, ενα στυλο και ενα
φορητο υπολογιστη.Στη μεση του τραπεζιου υπαρχει ενα cupcake ομορφα στολισμενο .
****
Ροζα-(ενω κοιταει τα χαρτια της) Δοκιμασε το.
Εστερ- Οχι,οχι..
Ρ-Δοκιμασε το.
Ε- Γνεφει οχι. Σιγουρα θα'ναι υπεροχο.
Ρ- Ενταξει, μην δοκιμαζεις. (Κοιταει παλι τα χαρτια)
Τα νουμερα ελεγχω.Τιμη πωλησης, υπολογιζοντας κερδος 70 %, 1,5 ευρω το τεμαχιο.Αν
αγορασουν 6, 8ευρω. Αν αγορασουν 12, 15ευρω. Συμφωνουμε?
Ε-Ναι.
Ρ- Αυτο για τα νορμαλ cupcake.Τα προσωποποιημενα, ενα ευρω επιπλεον 2,5 το τεμαχιο. Τι να
κανεις με 24% ΦΠΑ!
Τα νορμαλ θα 'χουν οριο παραδοσης απο 24 ως 48 ωρες.Τα προσωποιημενα απο 48 ως 72 ωρες
και αποστολες σε εθνικο επιπεδο μονο. Αρχικα, δε θα κανουμε διεθνεις αποστολες γιατι το να
στελνεις τροφιμα εξω μπορει να ειναι περιπλοκο, αναλογα με τη χωρα, ξερεις, τελωνεια, δασμοι,
νομοθεσιες, ενα μπερδεμα! Καλυτερα ας το ξεχασουμε, αρκετα θα εχουμε με τα εδω! Ενταξει?
Ε-Ωραια.
Ρ-Τα cupcake θα τα φτιαχνουμε μετα σ' αυτη την κουζινα. Αν αργοτερα παρεις φουρνο για το σπιτι
σου, θα μπορουσαμε ν' αλλαξουμε, αν θελεις. Αλλα πιστευω οτι εδω θα τα βολεψουμε μια χαρα.
Οσον αφορα την ιστοσελιδα εχουμε καταληξει, θα την φτιαξει ο Σακης. Λεει οτι δεν ειναι δυσκολο,
θα χρησιμοποιησει το φορματ των online καταστηματων και με τις τελειες φωτογραφιες που θα
κανεις εσυ, θα ειναι τελεια. Αυτος θα αναλαβει και τη διαχειρηση της σελιδας μας και οτι εχει να
κανει μ'αυτην.Δεν θα μας χρεωσει τη δουλεια του, μονο τα εξοδα διαχειρησης. Σκεφτομαι να του
παρουμε ενα ωραιο δωρο για το ευχαριστω...
Ε-Βεβαια.
Ρ-Μερικα cupcakes. (χαμογελα)
Να του στειλουμε ενα ωραιο κουτι με προσωποποιημενα cupcake με συμβολα της πληροφορικης!

Kαι να μην ξεχασω να τον παρω τηλεφωνο γιατι εχουμε ραντεβου σημερα το απογευμα αλλα
μαλλον δε θα μπορεσω. Θα του τηλεφωνησω μολις τελειωσουμε....Λοιπον, νομιζω οτι τα ειπαμε
ολα, δεν εχουμε ξεχασει κατι...Εσυ τι εχεις να πεις? Πως σου φαινεται?
Ε- Ειναι ενταξει, μου αρεσει..
Ρ- Αλλα τι?
Ε- Μου'ρθε μια ιδεα.
Ρ-Τελεια! Πες μου!
Ε-Οχι, οχι , δεν ειναι κατι σχετικο μ'αυτα που λεγαμε.
Ρ-Δεν ειναι σχετικο?
Ε-Ειναι κατι αλλο...( η Ροζα την κοιταει επιμονα)
...Ποσος χρονος χρειαζεται για να κανεις ενα cupcake?
Ρ-Ενα cupcake? Πες 2 ωρες. Πρεπει να κανεις τη ζυμη, να το ψησεις, να το διακοσμησεις..
Ε-2 ωρες..(παιρνει αερα)...πιστευω οτι εχω μια καλυτερη ιδεα, σκεφτηκα κατι..
Ρ- Μια καλυτερη ιδεα?
Ε- Ναι.
Ρ- Ωραια!Τοτε πες (προσπαθει να μη φανει αντιθετη).
Ε- Μπορω να σου το δειξω?
Ρ- Τι να μου δειξεις?
Ε- Αυτο που σκεφτηκα.
Ρ- Το εχεις ετοιμο ηδη? Τι καλα!
Ε- Κοιτα! (βγαζει ενα μικρο μπουκαλακι απο την τσαντα της και το ακουμπα απαλα στο τραπεζι)
Ρ- (Διαβαζει την ετικετα) 'Αερας απο Παρισι'. Αυτο ειναι?
Ε- Ναι.
Ρ-Τι ειναι? Αρωμα?
Ε- Οχι.
Ρ- Αποσμητικο χωρου?
Ε- Οχι, κοιτα μεσα..τι εχει?
Ρ-Τι εχει? Τι ειναι? (παιρνει το μπουκαλακι και βλεπει οτι ειναι ελαφρυ). Δεν εχει βαρος, ειναι
αδειο.
Ε- Αδειο?
Ρ- Ναι ειναι αδειο, δεν εχει τιποτα μεσα, δεν βλεπω τιποτα.
Ε-Τιποτα? Εισαι σιγουρη?
Ρ- Βρε συ, με δουλευεις?
Ε- Οχι.
Ρ-Τοτε τι?

Ε- Σιγουρα δεν εχει τιποτα?
Ρ- Δεν ξερω, πες μου εσυ.
Ε- Δεν εχω μηχανημα που δημιουργει κενο.
Ρ- Εχει αερα?
Ε-Ακριβως.
Ρ- Α, ναι, (μαντευοντας) αερας απο Παρισι.
Ε-Voila! Aερας απο Παρισι. Θα μπορουσε να ειναι απο τη Νεα Υορκη, το Λονδινο, την Κων/πολη...
Ρ- Μμμμ...
Ε- Τι το καλο εχει? Οτι δεν κανεις ουτε 15 δευτερολεπτα για να το ετοιμασεις.. οσο κανεις για να
παρεις ενα μπουκαλακι, να εκτυπωσεις μια ετικετα απ'αυτες ...(βγαζει μια ετικετα απο την τσαντα
της και την δειχνει) ...και να την κολλησεις. Αυτο ειναι. Το μπουκαλακι κοστιζει 40 λεπτα, η
ετικετα 10, κοστος προ'ι'οντος 50 λεπτα. Τιμη πωλησης του προ'ι'οντος οχι κατω απο 30 ευρω.
Κερδος σχεδον 30 ευρω, σχεδον 100%! Πως σου φαινεται?
Η ΡΟΖΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ. ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΤΗΣ
Ρ- Πως μου φαινεται?
Ε- Εχω ψαξει ολο το ιντερνετ και δεν εχω βρει μερος οπου πωλειται κατι τετοιο.
Ρ- Μη μου πεις!
Ε-Θα ειμαστε οι πρωτες! Ξερεις τι σημαινει αυτο? Το να εισαι πρωτη σε παγκοσμιο επιπεδο?
Η ΡΟΖΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ
Ε- Σε πρωτη φαση, προτινω να ξεκινησουμε με ενα μικρο καταλογο, με μερη κλασσικα, του τυπου
'Αερας απο Παρισι', 'Αερας απο Ρωμη', 'Αερας απο Σαν Φρανσισκο', οτι θελουμε. Και σιγα σιγα να
βαλουμε και μερη πιο εξωτικα, 'Αερας απο Καλιμαντζαρο, απο Σαντορινη, απο Σορρεντο'..Καθε
βδομαδα κατι καινουριο. Η καθε μηνα.Τι λες? Εχει πολυ λιγη δουλεια και μπορουμε να το κανουμε
η καθεμια απο το σπιτι της.
Η ΡΟΖΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ , ΜΕΤΑ ΡΩΤΑ.
Ρ-Για πες μου κατι...ο αερας που υπαρχει μεσα (δειχνει το μπουκαλι), απο που ειναι?
Ε-Ειναι ηδη εκει, κυρια Προκατειλημενη. Και αυτο τι σημασια εχει?
Ρ-Εγω λεω οτι εχει καποια σημασια.
Ε-Μα δεν ειναι οτι πουλαμε αερα!
Ρ-Μπα?
Ε -Οχι. Πουλαμε..συναισθηματα.
Ρ- Συναισθηματα..
Ε-Ναι, συναισθηματα, το ανοιγεις (δειχνει το μπουκαλι) και απο δω βγαινει ενα συναισθημα.
Ρ-Φυσικα, ενα συναισθημα, ειναι το πρωτο που σκεφτηκα μολις το ειδα.Και για 30 ευρω το
κομματι, δεν ειναι ασχημα.Τι συναισθημα ειναι ακριβως?

Ενας οργασμος?
Ε-Θα μπορουσε να ειναι. Μπορει να ειναι ενας οργασμος η ο,τι θελει κανεις. Εξαρταται απ'αυτον
που το αγοραζει.
Γιατι, αυτο που κανει ετουτο, ειναι να ξυπναει τη φαντασια, τις αισθησεις. Με ποιο τροπο?Αυτο
εξαρταται απ'τον καθενα. Γιατι ειναι προσωπικο, πολυ προσωπικο. Και σε προσωπικα θεματα δεν
μπορουμε να επεμβουμε.
Ρ-Να σου πω κατι?Δεν ξερω τι με εκπλησσει περισσοτερο.. το οτι μου ερχεσαι τωρα μ'αυτο
σημερα, η οτι στ'αληθεια πιστευεις οτι υπαρχει ανθρωπος στον κοσμο τοσο ανοητος που θα θελει
ν'αγορασει κατι τετοιο.
Ε-Ελα, σε παρακαλω, ανοιξε λιγο το μυαλο σου.
Ρ-Το εχω τοσο ανοιχτο τωρα (ανοιγει τα χερια).
Ε- Ποσο σας στοιχισε αυτο το διαμερισμα?
Ρ-Τι?
Ε- Πες μου ποσο πληρωσατε ο Στεργιος και συ γι'αυτο το διαμερισμα? Το διαλεξατε αναμεσα σε
πολλα διαμερισματα μερικα απο τα οποια ηταν και σε καλη τιμη. Ομως εσεις πηρατε αυτο, που
ηταν πανακριβο και σε μια περιοχη που δεν ειναι και η καλυτερη της πολης.Γιατι?..
….Θα ειχατε τους λογους σας. Πως θα σου φαινοταν αν ερχοταν καποιος και σας ελεγε οτι ειστε
ανοητοι που διαλεξατε αυτο το διαμερισμα κι οχι ενα αλλο?
Ρ-Μη συγκρινεις.
Ε-Ακριβως. Αυτο ακριβως σου λεω, οτι τις προσωπικες προτιμησεις δεν μπορει κανεις να τις
συγκρινει, ουτε να τις αμφισβητησει.
Ρ-(κουναει το κεφαλι) Εστερ, σε παρακαλω.
Ε-Σκεψου καποιον που παντα ηθελε να ταξιδεψει στο Παρισι και για τον ενα η τον αλλο λογο δεν
μπορεσε να το κανει, κι ισως να μην μπορεσει ποτε να το κανει. Αυτο(δειχνει το μπουκαλι) ειναι το
Παρισι. Βρισκεται στο σπιτι, κλεινει τα ματια, ανοιγει το μπουκαλι και...αφηνεται στην φαντασια.
Θα ελεγες οτι αυτο το ατομο ειναι ανοητο?
Η ΡΟΖΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ
Ε- Σκεψου καποιον που εζησε στο Παρισι αλλα επρεπε να φυγει απο κει για καποιο λογο,
αφηνοντας εκει τον ερωτα της ζωης του.. Μια μερα, χρονια μετα, αυτος ο ανθρωπος αγοραζει το
“Αρωμα απο Παρισι”, το ανοιγει και για μια στιγμη εχει μνημες εντονες. Σου φαινεται χαζο? Και
εξακολουθει να σου φαινεται τοσο ακριβο?
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ
Ε- Και τωρα σκεψου εμας, την δουλεια μας. Εχουμε μια περιπτωση που ειναι σουπερ αποδοτικη
και μια αλλη που δεν ειναι (δειχνει το μπουκαλι και το cupcake). Ειναι τοσο τραβηγμενο η μια
χαζομαρα, που εγω τωρα βαζω στο τραπεζι και μια αλλη προταση για να διαλεξουμε, ισως

καλυτερη απο την δικη σου?
ΣΙΩΠΗ
Ρ- Καλυτερη απο ποια αποψη?
Ε- Ειναι φανερο. Μονο να δεις τι μας δινει η μια και τι η αλλη (δειχνει το μπουκαλακι και το
cupcake).
Ρ-Γιατι δεν το δοκιμαζεις?
Ε-Ειμαι σε διαιτα.
Ρ-Μονο να το δοκιμασεις ζηταω, οχι να το φας ολο.
Ε-Δεν χρειαζεται, ειναι σιγουρα πεντανοστιμο, δεν το συζητω.
Ρ-Μια μπουκιτσα μονο, για τη γευση.
Ε-Δεν ακουσες τι σου ειπα?
Ρ-Κοριτσι μου, μια μπουκιτσα δε θα σου χαλασει τη γραμμη.
Ε-Σε παρακαλω.
Ρ-Και να σκεφτεις οτι μικρη ετρωγες τα κεκακια τρια-τρια.
Η ΕΣΤΕΡ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ. Η ΡΟΖΑ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑ, ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ Η ΕΣΤΕΡ
ΕΤΡΩΓΕ ΤΑ ΚΕΚΑΚΙΑ ΤΡΙΑ ΤΡΙΑ.
Ε-Λοιπον, τι λες?
Ρ-Ας δουμε Εστερ, ποιος ηταν ο σκοπος?
Ε-Τι?
Ρ-Ο σκοπος για ολο αυτο που παμε να κανουμε. Γιατι ειπαμε να το κανουμε?
Ε-Αυτο?
Ρ-Το online καταστημα.
Ε-Ρε γαμωτο..
Ρ-Θυμασαι?
Ε-Γιατι το λες αυτο τωρα?
Ρ-Γιατι εχει καποια σημασια.
Ε-Σημασια εχει το οτι εχουμε δυο επιλογες και πρεπει να διαλεξουμε...
Ρ-Ο σκοπος. Θα πρεπει να εχουμε κατα νου το σκοπο, αν θελουμε να κανουμε τη σωστη επιλογη.
Νομιζω οτι ειχαμε εναν...
Ε-Πολυ καλα
Ρ-Θυμασαι ποιος ηταν?
Ε-Διαφωτισε με, σε παρακαλω.
Ρ-Θυμασαι η δε θυμασαι τελικα?
Ε-Φυσικα και θυμαμαι.

Ρ-Δεν το δειχνεις.
Ε-Αυτο το λες εσυ.
Ρ-Τι λες Εστερ! Ο σκοπος δεν ειναι να πλουτισουμε σε μια νυχτα, ο σκοπος ειναι -η τουλαχιστον
ηταν- να περναμε πιο πολυ χρονο μαζι. Αυτος ηταν ο σκοπος, να περναμε πιο πολυ χρονο μαζι.
ΣΙΩΠΗ. Η ΕΣΤΕΡ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ.
Ρ-(ξεσπωντας )Χρονομετρησε με. (Παιρνει το μπουκαλι, η Εστερ δε χρονομετρα, η Ροζα παιρνει
τ'αυτοκολλητα κι αρχιζει να χρονομετρα τον εαυτο της) Δυο, τρια , τεσσερα... (παιρνει ενα
αυτοκολλητο, γραφει γρηγορα 'ΑΕΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΙΣΙ', το κολλαει στο μπουκαλι πανω στην αλλη
ετικετα και το αφηνει στο τραπεζι) ...εννια, εννια δευτερολεπτα, οχι 15.(Δειχνει το cupcake και
μετα το μπουκαλι )..2ωρες, 9 δευτερολεπτα. Ε, ναι λοιπον, βλεπω ξεκαθαρα τι μας δινει το ενα
πραγμα και τι το αλλο. Κι αυτο που θα επρεπε να διαλεξουμε. Ομως, παλι, εξαρταται απο το σκοπο.
Αν θελεις ν'αλλαξεις το σκοπο, πες το, να πεταξουμε στα σκουπιδια το αρχικο πλανο μας και
ν'αρχισουμε απο το μηδεν. Αλλα να ξερεις οτι θα περιμενω απο την μερια σου μια καποια
δεσμευση.Εστω και λιγη, για μια φορα. Βλεπω οτι δεν καταλαβαινεις καλα τι σημαινει αυτη η
λεξη.
Ε-(Κοιταει τη Ροζα καλα καλα) Αυτο πιστευεις?
Ρ-Δεν το πιστευω. Το ξερω. Παντα εκανες το ιδιο,Εστερ. Δουλεια σε χρωματοπωλειο?''Ναι,
μπαμπα, θα δουλεψω στο χρωματοπωλειο''..σημερα ξεκινω τη δουλεια, σε 2 μερες σταματαω γιατι
θελω να σπουδασω φωτογραφια, ξεκινω τις σπουδες στη φωτογραφια, σε 2 μερες το αφηνω γιατι
παντρευομαι, ξαναγυρνω στο χρωματοπωλειο, ξαναπαντρευομαι, ξανα...
Ε- Οχι παλι, σε παρακαλω..
Ρ- Και προσφατα,.. ησουν με τους γονεις οταν χρειαστηκε? Οοχι!Γνωριζεις εναν ανεγκεφαλο
εθελοντη και φευγεις στην Αφρικη να σωσεις τα παιδακια εκει βγαζοντας τα φωτογραφιες.....
Κοιτα, για να ξερεις, αν ζουμε σ'αυτο το διαμερισμα, σ'αυτη τη γειτονια, που δεν ειναι και τιποτα
ξεχωριστο, ειναι για να μπορουμε να ειμαστε πιο κοντα στους γονεις μας, γιατι ο μπαμπας δεν
μπορουσε μονος να φροντιζει τη μαμα κι εγω περνουσα τον καιρο μου μεσα σ'ενα αυτοκινητο
πανω-κατω και γιατι μου ελειπε μια αδερφη για να μοιραστω τις δουλειες, γιατι η αδερφη
μου,...που ακριβως βρισκοταν η αδερφη μου?Τρεχα γυρευε...καπου ανα τον κοσμο απ'οπου μας
στελνει καρτ ποσταλ!
Ε-Δεν ηταν καρτ ποσταλ, ηταν φωτογραφιες.
Ρ-Το ιδιο μου κανει. Το γεγονος ειναι οτι δεν ησουν εδω και η μητερα μου ηταν επισης και δικη
σου.Τελικα μπορεις να μου πεις τι σημαινει δεσμευση για σενα?
Ε-(Σιωπη.Παρατηρει την αδερφη της, δε μιλα...)Τελειωσες?
Ρ-Ναι
ΣΙΩΠΗ.

Ρ-(Κοιταει το cupcake) Κι αυτο μπορουσες να το δοκιμασεις, γαμωτο. Δεν ειναι μια βλακεια δικια
μου, ειναι η συνταγη της μαμας.
Ε-Το φανταζομουν, γι'αυτο δεν το τολμησα. (Σηκωνει το κεφαλι και κοιταει την αδερφη της).
Νομιζα οτι το ηξερες, αλλα θα σου το πω εν πασει περιπτωσει.. δεν ειχα ιδεα οτι η αρρωστια της
μαμας ηταν τοσο σοβαρη, μεχρι την τελευταια βδομαδα. Ο μπαμπας και η μαμα μου το εκρυβαν
ολο εκεινο το διαστημα. Εγω τους τηλεφωνουσα, τους εστελνα mails μα παντα μου ελεγαν τα ιδια,
οτι δεν ειναι τιποτα , οτι ηταν νορμαλ, συμπτωματα της εμμηνοπαυσης. Και σου ορκιζομαι, οτι απο
τετοια αποσταση, εχεις να πιστευεις μονο ο,τι σου λενε. ..(Η Ροζα την ακουει προσεκτικα)
....Πηρα το πρωτο αεροπλανο, ηρθα τρεχοντας σπιτι, θα 'χομουν ακομη και κολυμπωντας. Δεν
ξερεις τι θα εδινα για να φτασω εγκαιρως. Γιατι δεν μου το ειπες εσυ, τουλαχιστον?
Ρ-Γιατι δε με ρωτησες (Η απαντηση τρανταζει την Εστερ). Ναι,γιατι δε με ρωτησες. Γιατι δεν μου
τηλεφωνησες ουτε μια φορα, Εστερ. Εμενα, δε μου τηλεφωνησες,.. αν μου τηλεφωνουσες θα σου
το ειχα πει....και ηθελα πολυ να το κανω, αλλα ηθελα να ησουν εσυ αυτη που θα ρωτουσε. Ενα
τηλεφωνημα, μονο ενα τηλεφωνημα, του τυπου “Ροζα, μ'ακους? πως ειναι η μαμα, θελω την
αληθεια”. Και θα σου τα εξηγουσα ολα. Ομως δεν πηρα ποτε εκεινο το τηλεφωνο, ουτε καν ενα
mail. Ουτε μια καταραμενη καρτ ποσταλ με το ονομα μου. Τιποτα, υπαρχει κοσμος που πιστευει
οτι ειμαι μοναχοκορη, το ξερεις? Και ειναι δικαιολογημενοι. Εμεινα εδω, μονη με τους γονεις. Δε
θα σου ζητουσα να εμενες εδω για να τους φροντιζεις, μονο σου ζητω..σου ζητουσα να με
θυμοσουν. Να δω το ονομα μου σε μια καρτα, μονο αυτο. Ηταν πολυ?
Η ΕΣΤΕΡ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η ΡΟΖΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ CUPCAKE.
Ρ- Η μαμα μου ζητησε να της υποσχεθω οτι θα ειμασταν πιο κοντα οι δυο μας. Μπορω να ορκιστω
οτι το προσπαθησα.
ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΩ ΤΟ CUPCAKE. ΣΙΩΠΗ. Η ΕΣΤΕΡ ΒΓΑΖΕΙ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑΚΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ.
Ε- Αυτο ειναι δικο σου (το αφηνει στο τραπεζι). Εφτασε σημερα στο σπιτι μου. Εδω εχει το ονομα
σου. Να σου πω τη διαδρομη που εκανε.. απο τη Μοζαμβικη στο παλιο σου διαμερισμα κι απο κει
πισω στη Μοζαμβικη, λογω αγνωστου παραλειπτη. Επειτα απο, δεν ξερω τι διαδικασιες, σταλθηκε
αυτοματα στο δικο μου σπιτι, και να το τωρα..! Συνολικος χρονος του ταξιδιου του, κοντα 4 μηνες,
το πιστευεις? (της το δινει) Οταν ξεκινησε το ταξιδι του, η μαμα ηταν καλα, ειχε μονο καποια
θεματα με την κλιμακτηριο...
Ρ- Θελεις να το ανοιξω?
Ε- Αν το θελεις εσυ..
Η ΡΟΖΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ, ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.
Ρ-Τι ειναι?
Ε- Εσυ τις ονομαζεις καρτ ποσταλ, ειναι φωτογραφιες, ενα βιβλιο με φωτογραφιες με θεμα τα

προβληματα που υπαρχουν στην Αφρικη. Το εχει δημοσιευσει η UNICEF.
Ρ-Και το εχεις κανει εσυ?
Ε-Ναι.
Ρ-(Αφου ξεφυλλισει για λιγο το βιβλιο) Ειναι ομορφο, πολυ καλη δουλεια. (Της το δινει πισω).
Ε-Κρατα το, ειναι για σενα. Κοιτα Ροζα ειναι κατι που θελω να σου πω (δειχνει το βιβλιο). Λοιπον,
αυτο το βιβλιο θα εβγαινε σε περιορισμενα αντιτυπα, αυτη ηταν η αρχικη ιδεα, αλλα ομως η
UNICEF με ανακυρηξε πολιτιστικη πρεσβειρα στην Ν.Αφρικη...
(Η Ροζα δεν ξερει τι σημαινει αυτο) ..αν δεν ξερεις τι σημαινει αυτο, θα σου εξηγησω. Ειναι το
μεγιστο, υπαρχουν μονο 10 πολιτιστικοι πρεσβεις στον κοσμο και ειναι μεγαλη τιμη. Εκπροσωπουν
χιλιαδες ανθρωπους.
Ρ- Σοβαρα, δεν το ηξερα.
Ε- Μου το ειπαν μολις αυτη τη Δευτερα. Ειναι ενα ονειρο. Και ξερεις, δεν μπορω να κοιμηθω απο
τη λαχταρα να κανουμε μαζι αυτο το διαδυκτιακο μαγαζι. Και θελω να το πραγματοποιησουμε. Δε
μ'ενδιαφερει τι θα πουλαμε, θελω μονο να κανουμε κατι μαζι, ακομα κι αν ειμαστε χωρια.
Η ΡΟΖΑ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.Η ΕΣΤΕΡ ΤΗ ΒΛΕΠΕΙ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε-Αυτο ειναι ενα baobab (δειχνει το εξωφυλλο).Ειναι το χαρακτηριστικο δεντρο της Ν.Αφρικης..
Οταν ημουν στη Μοζαμβικη, καθε φορα που ειχα ενα διαλειμα, μου αρεσε πολυ να καθομαι κατω
απο ενα τετοιο δεντρο, λιγο απομερα, και να χαζευω το τοπιο. Τις περισσοτερες φορες, οταν
καθομουν εκει, στη ησυχια, με το φρεσκο αερακι στο προσωπο, μου ερχοταν στο μυαλο η πολη
μας. Ενοιωθα σα να μεταφερομουν εκει για μερικες στιγμες. Και δεν ξερεις ποσο με γεμιζε αυτο. ..
(Χαμογελαει. Κοβει ενα κομματακι απο το cupcake και το βαζει στο στομα).
Ρ-(Ξαναξεφυλλιζει το βιβλιο) Ειναι πολυ ομορφες.
Ε- Σ'ευχαριστω.
Ρ- Ειναι μονο φωτογραφιες, δεν υπαρχει κειμενο..
Ε- Οχι. Εχει τυπωμενη μονο μια αφιερωση στην αρχη, αλλα το θεμα ειναι να μιλουν οι
εικονες...Πιθανοτατα τωρα θα κανουν μια εκδοση μεγαλυτερη, σε παγκοσμιο επιπεδο. Πιστευω οτι
θα μπορει κανεις να το βρει μεχρι και στα σουπερ μαρκετ. Ομως, θα ηθελα να κρατησεις αυτο, που
ειναι η μαλλον θα γινει συλλεκτικο και επειτα απο ολα αυτα τα ταξιδια που επρεπε να κανω, για να
φτασω εδω..
Ρ-Ευχαριστω
Ε-Ξερεις που θα'θελα να ειμαι τωρα? Στη Χαλκιδικη!
Ρ-(Χαμογελα) Ειναι οπως της μαμας, στ'αληθεια? (Αναφερεται στο cupcake)
Η ΕΣΤΕΡ ΚΑΝΕΙ ΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.
Ε-Θυμασαι τα καλοκαιρια στη Χαλκιδικη?
Ρ-Ναι.

Ε-Τα ετρωγα δυο-δυο.
Ρ- Και τρια-τρια
Ε- Και τεσσερα-τεσσερα, οταν δεν με βλεπατε.
Ρ-Και τα επαιρνες στην παραλια, θυμασαι, κουβαλουσες μια τσαντα γεματη..
Ε- Πωπω, Χαλκιδικη.. ποσο μικρες ειμασταν.
Ρ- Θυμαμαι ποσο μου αρεσε να κανω πυργακια στην αμμο. Και συ, δε σταματουσες να τρεχεις και
μερικες φορες βουτουσες στο νερο ξαφνικα και ο μπαμπας ετρεχε απο πισω σου. Η μαμα του
φωναζε “αστην ειναι ελευθερο πνευμα”.
Ε- Κι εσυ ελεγες “αστην, ειναι τρελλη”...Πιστευεις και τωρα οτι ειμαι τρελλη?
Ρ- (Σκεφτεται λιγο) Ναι. (Χαμογελαει)
Ε- Ροζα, ειναι πολυ νοστιμο.
Ρ- Πιστευω οτι δεν θα μπορεσουμε να πουλησουμε αυτα τα cupcakes, λυπαμαι. Αλλα θα μπορουσα
να φτιαξω μερικα για σενα αφου εισαι η αδερφη μου.
Ε- Εισαι σιγουρη οτι δε θα μπορουν να πωληθουν?
Ρ- Καλυτερα να ειμαστε πιο πρακτικες ωστε να κατευθυνουμε καλυτερα το μαγαζι, να του δωσουμε
αλλο αερα...
Ε- Αλλο αερα?
Ρ- Κοιτα, σκεφτηκα κατι. Δε θα το πιστεψεις, ισως σου φανει χαζομαρα ομως αν το σκεφτεις λιγο,
ειναι τελειο..
ΓΕΛΑΝΕ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
Ε-Τελικα?..
Ρ- Θα τηλεφωνησω στον Σακη.
Ε- Για να του πεις τι?
Ρ-Τιποτα, να συνεχισει την δημιουργια της σελιδας μας και θα τον ενημερωσω για τα υπολοιπα
μετα.
Ε- Ωραια.(Χαμογελαει)
Ρ- Ας τον παρω καλυτερα τωρα, που θα τον βρω σιγουρα.
Ε- Σε πειραζει αν παω να...
Ρ- Οχι, οχι, πηγαινε να κανεις τη δουλεια σου. Θα βρεθουμε τα βραδυ, ειχαμε πει να τσιμπησουμε
κατι ε?(Βγαζει το κινητο για να τηλεφωνησει στο Σακη).
Ε- Ναι, βεβαια!
Ρ - Κι μετα να το πουμε στον μπαμπα.. η μηπως το ξερει ηδη..
Ε-Οχι, οχι δεν ειπα τιποτα εγω. Βασικα δεν εχω πει τιποτα σε κανεναν. Ουτε για το βιβλιο μου.
Ηθελα πρωτα να μιλησω μαζι σου.
Ρ- Αντε, λοιπον,τι περιμενεις. Πηγαινε.

Ε-Ενταξει, παω. (Σηκωνεται)
Ρ- (Στο τηλεφωνο) Σακη?
Ε-Τα λεμε μετα.
Ρ- (Στο τηλεφωνο) Σακη?
Η ΕΣΤΕΡ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ, Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΚΑΝΕΙ ΟΚ
ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ. Η ΕΣΤΕΡ ΦΕΥΓΕΙ.
Ρ- Σακη, μ'ακους? Συνεχισε οπως ειπαμε...(ενω μιλα ανοιγει το βιβλιο). Μονο θα αλλαξουμε το
αντικειμενο, θα σου πω αυριο, ενταξει?
ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΑΦΩΝΗ. Ο ΣΑΚΗΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΜΙΛΗΣΕΙ.
Ναι, ναι εδω ειμαι, δεν επεσε η γραμμη. Ειναι που διαβασα σε ποιον ειναι αφιερωμενο ενα βιβλιο
κι εχω..
ΜΕΝΕΙ ΞΑΝΑ ΑΦΩΝΗ
..Ναι, εδω ειμαι. Ενταξει θα μιλησουμε αυριο. Αντιο.
ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΦΙΕΡΩΣΗ
ΧΑΜΟΓΕΛΟΝΤΑΣ.
ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ “ΑΕΡΑΣ
ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ”
ΚΟΛΛΑΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ
Ρ- Συλλεκτικη εκδοση!
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΤΕΛΟΣ

