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Σελίδα 2 
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Υπηρέτρια της λοκάντας Νο1 
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Σελίδα 3 

 

Το σκηνικό παρουσιάζει διάφορους χώρους στο πανδοχείο της Μιραντολίνας 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 

Χώρος υποδοχής-τραπεζαρία 

Ο Φαμπρίτσιο βγαίνει από το πλύσταριό-σιδερωτήριο, κρατώντας προσεκτικά ένα ζευγάρι 
φρεσκοσιδερωμένα σεντόνια, κατευθυνόμενος προς ένα δωμάτιο. Μουρμουρίζει ένα τραγούδι σε 
δικούς του στίχους. 

 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πολλές γυναίκες πόθησα, μα σε καμιά δε βρήκα το μπρίο και την 
τσαχπινιά που’χει η Μιραντολίνα…Μιραντολίνααα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΙΠΑΦΡΑΤΤΑ: (από το δωμάτιό του /δυνατά και θυμωμένα)Σσσσσσσσσσσουτ! 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ:  (σιγά)Μιραντολίνααα…(χώνεται στο δωμάτιο) 

Απ’ έξω ακούγεται θόρυβος από δύο άμαξες που φτάνουν  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  (απ’έξω) Λίγο σεβασμό, επιτέλους! 

Μπαίνουν ο κόμης και πίσω του ο Μαρκήσιος. Ακολουθούν οι υπηρέτες τους. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: …Το πρωτόκολλο απαιτεί να μπαίνουν πρώτα οι Μαρκήσιοι και 
μετά οι κόμητες… (βγάζει το πανωφόρι του και το δίνει στον 
υπηρέτη του) 

ΚΟΜΗΣ: Πρωτόκολλο στη λοκάντα;! Πού ακούστηκε! Εδώ μέσα έχουμε όλοι 
τα  ίδια δικαιώματα. Κι εσύ πληρώνεις κι εγώ πληρώνω. Πού είναι η 
διαφορά; (βγάζει το πανωφόρι του και το δίνει στον υπηρέτη του) 

Οι υπηρέτες παίρνουν τα πανωφόρια και τα ακουμπούν στην πλάτη μιας καρέκλας, την οποία 
τραβούν για να καθίσει ο αφέντης τους. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  Μα εγώ είμαι ο Μαρκήσιος Φορλιπόπολι. (κάθεται) 

ΚΟΜΗΣ:   Κι εγώ ο Κόμης Αλμπαφιορίτα! (κάθεται) 

Οι υπηρέτες φεύγουν προς την κουζίνα. 

ΜΑΡΚΗΙΣΟΣ:  Κόμης με αγορασμένο τίτλο; 

ΚΟΜΗΣ: Γιατί όχι; Μεγαλύτερη αξία έχει να αποκτάει κανείς παρά να 
κληρονομεί… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  Όσα δε φτάνει η αλεπού… 
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Σελίδα 4 

ΚΟΜΗΣ:   Πηδάει και τα φτάνει.. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  Σιωπή, άξεστε! Μάθε επιτέλους να σέβεσαι αυτούς που πρέπει. 

ΚΟΜΗΣ:   Σέβομαι τον παρά. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  Ένας γνήσιος τιτλούχος αξίζει πολλά περισσότερα. 

ΚΟΜΗΣ: Στο παλάτι. Αν θες περισσότερο σεβασμό, τσάμπα τον ψάχνεις στη 
λοκάντα. 

Ο Φαμπρίτσιο βγαίνει από ένα δωμάτιο κρατώντας βρώμικα σεντόνια, κατευθυνόμενος προς το 
πλυσταριό 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Στη λοκάντα ήρθα γιατί αγαπώ την Μιραντολίνα. 

Ο Φαμπρίτσιο σταματάει, γυρίζει και τους κοιτάζει. 

ΚΟΜΗΣ: Κι εγώ αγαπώ την Μιραντολίνα, γι’αυτό ήρθα στην Φλωρεντία.  

Ένας υπηρέτης βγαίνει από την κουζίνα κρατώντας ένα δίσκο με δυο φλιτζάνια τσάι.  Ο Φαμπρίτσιο 
του τον παίρνει και του δίνει τα σεντόνια. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Μα… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Εγώ θα σερβίρω… 

Ο Φαμπρίτσιο του κάνει νόημα να φύγει και μετά κινείται προς τον Κόμη και τον Μαρκήσιο. Στην 
αρχή τους σερβίρει κι ύστερα καθυστερεί να φύγει κάνοντας πως καθαρίζει τριγύρω. Είναι 
ολοφάνερα εκνευρισμένος απ’ όσα ακούει. 

ΚΟΜΗΣ: Αγαπώ την λοκαντιέρα και θα την πάρω. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (χαμογελάει κοροϊδευτικά)Όσο τη διεκδικώ εγώ, εσύ δεν έχεις  
καμιά πιθανότητα. 

ΚΟΜΗΣ: Δεν μπορείς να με εμποδίσεις να την αγαπώ. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όχι. Μπορώ όμως να σας εμποδίσω να την πάρεις. 

ΚΟΜΗΣ: (χαμογελάει κοροϊδευτικά)Πώς, με τα δώρα που δεν της κάνεις; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Η Μιραντολίνα δεν χρειάζεται δώρα. Προστασία χρειάζεται κι εγώ 
μπορώ να της την προσφέρω. 

ΚΟΜΗΣ: Προστασία!; Τι να την κάνει; Λεφτά χρειάζεται κι εγώ τα χω και 
περισσευούμενα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Και τα δικά μου περισσευούμενα είναι.  

ΚΟΜΗΣ: Σου περισσεύουνε μα δεν τα δίνεις. Όλοι εδώ μέσα ξέρουν πως το 
φιλοδώρημα είναι για σένα άγνωστη λέξη.  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αυτά είναι κακοήθειες! Και ξέρω και ποιος τις διαδίδει. 
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Σελίδα 5 

ΚΟΜΗΣ: Όποιος το σκούδο σου δεν έχει δει ποτέ. (Κοιτάζει τον Φαμπρίτσιο 
και χαμογελάει πονηρά) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Και μα την Άρτεμη, δεν θα το δει αυτός ο πονηρός ο Φαμπρίτσιο. 
(κοιτάζει κατάματα και απειλητικά τον Φαμπρίτσιο)Γιατί το ξέρω 
πως είναι αυτός ο συκοφάντης. 

ΚΟΜΗΣ: Δεν μπορείς να τον κατηγορείς χωρίς αποδείξεις. 

Ο Φαμπριτσιο κάνει ό,τι μπορεί για να ακούσει προσέχοντας μη τον πάρουν είδηση 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (πάει κοντά στον κόμη-σιγά)Τι να τις κάνω τις αποδείξεις; Μου 
φτάνει που η Μιραντολίνα τον καλοβλέπει.   

ΚΟΜΗΣ: Είπατε πως η Μιραντολίνα τον καλοβλέπει; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ναι. 

ΚΟΜΗΣ: Η Μιραντολίνα; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Η Μιραντολίνα. Και δεν καταλαβαίνω το γιατί. 

ΚΟΜΗΣ: Μα είναι τόσο απλό! Μόλις πριν έξι μήνες πέθανε ο πατέρας της κι η 
Μιραντολίνα, μια νέα κι άπειρη κοπέλα, έμεινε μόνη να κουμαντάρει 
ένα πανδοχείο όπου μπαινοβγαίνουν και πολλοί απατεώνες. Λογικό 
είναι να σκέφτεται το γάμο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Με έναν υπηρέτη!; 

ΚΟΜΗΣ: Με έναν άντρα που να εμπιστεύεται.  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μα είναι δυνατόν να εμπιστεύεται έναν υπηρέτη κι όχι έναν 
Μαρκήσιο όπως εγώ! 

ΚΟΜΗΣ: Άδικα παιδεύεσαι. Εγώ θα την πάρω. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Που να σε πάρει ο άνεμος… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εγώ θα την πάρω (φωνάζει)Καμαριέρη! 

ΚΟΜΗΣ: (κατ’ ιδίαν)Πραγματικός μα άφραγκος! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (κατ’ιδίαν)Άξεστε!  

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (πλησιάζει) Διατάξτε, κύριε. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; (προσβεβλημένος)Κύριε!; (θυμωμένος)Ποιος σου δίδαξε τις 
προσφωνήσεις; Εγώ είμαι ένας Μαρκήσιος! 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Συγχωρήστε με. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πώς είναι σήμερα η κυρία σου; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Μια χαρά, εκλαμπρότατε. 



19/10/2010 
 

 Λοκαντιέρα  © Ελεύθερη Απόδοση & Διασκευή: Μαριάννα Κυριακάκη 

Σελίδα 6 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ξύπνησε; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Μάλιστα, εκλαμπρότατε. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (θυμωμένος)Γάιδαρε! 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Γάιδαρος εγώ; Μα γιατί εκλαμπρότατε κύριε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι είναι αυτό το «εκλαμπρότατε» και «εκλαμπρότατε»; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ο τίτλος που έχω προσφωνήσει και εκείνον (δείχνει τον Κόμη)…τον 
άλλο αριστοκράτη. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ανάμεσα σε μένα και σε εκείνον τον άλλο «αριστοκράτη», υπάρχει 
μεγάλη διαφορά. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τη βλέπω κι εγώ στο φιλοδώρημα.  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (εκνευρισμένος)Πες στην κυρία σου να έρθει. Θέλω να της μιλήσω. 

ΚΟΜΗΣ: Εγώ θέλω να της μιλήσω. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εγώ το είπα πρώτος…(στον Φαμπρίτσιο)Το άκουσες; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Το άκουσα, εξοχότατε! Δεν λάθεψα αυτή τη φορά στον τίτλο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τρεις μήνες το ξέρεις, αλλά είσαι αναιδής. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Στις προσταγές σας, εξοχότατε. (πάει να φύγει) 

ΚΟΜΗΣ: (στον Φαμπρίτσιο)Μια στιγμή…Θέλεις να μάθεις την πραγματική 
διαφορά ανάμεσα σε μένα και τον Μαρκήσιο; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τη γνωρίζω, εξοχότατε. 

ΚΟΜΗΣ: Πάρε αυτό για να τη μάθεις καλύτερα. Σου δίνω ένα χρυσό 
βενετσιάνικο τζεκίνο. Προσπάθησε να σου δώσει (δείχνει τον 
Μαρκήσιο) κι εκείνος ένα. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (στον κόμη)Ευχαριστώ, εξοχότατε…(στον μαρκήσιο τεντώνοντας το 
χέρι του)Εξοχότατε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Άδικα τεντώνεσαι…Δεν τα σκορπάω εγώ τα χρήματα, όπως οι 
ασύνετοι. Πήγαινε. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πάω…(φεύγοντας) Αχ! Καημένε Μαρκήσιε, τίτλος και τρύπιες 
τσέπες δεν ταιριάζουν!  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Νομίζεις πως με τα χρήματα που σκορπάς θα με νικήσεις, αλλά, δεν 
θα πετύχεις τίποτα. Ο τίτλος μου αξίζει πολύ περισσότερο από τα 
χρήματά σου. 

ΚΟΜΗΣ: Έτσι λες εσύ μόνο που εγώ με τον παρά μου θα’χω και την κυρά 
μου… 
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Σελίδα 7 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ξόδεψε όσα θέλεις, η Μιραντολίνα δεν σε εκτιμάει. 

ΚΟΜΗΣ: Και θα εκτιμήσει εσένα που’χεις μόνο τίτλο και από χρήματα ένα 
τίποτα; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ο τιτλος φέρνει σεβασμό. 

ΚΟΜΗΣ: Όχι όσο τα χρήματα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύμαυτι. 

ΚΟΜΗΣ: Χαμένοι οι πτωχοί τω χρήματι. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τολμάς να παραφράζεις τη Βίβλο! Βέβηλε!  

ΚΟΜΗΣ: Βέβηλος εγώ ή εσύ τιτλούχε της κακιάς ώρας! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (απ’ έξω)Σκασμός που να πάρει ο διάβολος… 

Ανοίγει απότομα η πόρτα ενός δωματίου και εμφανίζεται αγουροξυπνημένος  ο Ιππότης 
Ριπαφράττα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έλεος, μ’αυτή τη φασαρία…(βλέποντάς τους) Εσείς φωνάζετε;  

ΚΟΜΗΣ: Διαφωνούμε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εν τη ρίμη του λόγου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Και τι είναι αυτή η ρίμη που σας ρήμαξε;. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ξέρει πως κάνει λάθος και επιμένει. 

ΚΟΜΗΣ: Εσύ κάνεις λάθος και επιμένεις. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (εκνευρισμένος)Το θέμα ποιο είναι;  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ο κόμης απαξιώνει τον τίτλο ευγενείας μου. 

ΚΟΜΗΣ: Με παραφράζεις, μαρκήσιε. Εγώ είπα πως καλοί οι τίτλοι, αλλά για 
να τα βγάλει κανείς πέρα με τις απαιτήσεις μιας γυναίκας πρέπει 
να’χει χρήματα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (στον μαρκήσιο)Δίκιο έχει ο κόμης. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Κανένα δίκιο, αλλά μια που κανείς δεν καταλαβαίνει, καλύτερα 
ν’αλλάξουμε συζήτηση. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μα γιατί; Το θέμα έχει ενδιαφέρον. Αλήθεια, εσείς τι λέγατε 
σχετικά; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Γελοιότητες. 



19/10/2010 
 

 Λοκαντιέρα  © Ελεύθερη Απόδοση & Διασκευή: Μαριάννα Κυριακάκη 

Σελίδα 8 

ΚΟΜΗΣ: Ε όχι και γελοιότητες. Ο Μαρκήσιος είναι ερωτευμένος με την 
λοκαντιέρα μας. Κι εγώ ακόμη περισσότερο. Ο Μαρκήσιος 
υποστηρίζει  πως μπορεί να την κατακτήσει με τον τίτλο του και την 
προστασία που θα της προσφέρει, ενώ εγώ ελπίζω να την κάνω δική 
μου με τα ακριβά δώρα που της κάνω. Τι λέτε τώρα, είναι γελοία 
όσα λέγαμε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Για να απαντήσει σωστά πρέπει να ξέρει με ποιόν τρόπο θα την 
προστατεύω. 

ΚΟΜΗΣ: (στον ιππότη)Αυτός θα την προστατεύει κι εγώ θα ξοδεύω. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τρελαθήκατε; Είναι δυνατόν όλη αυτή η φασαρία να γίνεται για μια 
γυναίκα; Για μια γυναίκα;! Εγώ πάντως, σας το λέω για να το ξέρετε, 
καθόλου δεν τις εκτιμώ και βέβαια δεν επέτρεψα ποτέ στον εαυτό 
μου να τις αγαπήσει. Η γυναίκα είναι για τον άντρα μια ανυπόφορη 
ασθένεια. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όσο γι’ αυτό, πράγματι, η Μιραντολίνα είναι ασθένεια, μια 
αξιαγάπητη ασθένεια. 

ΚΟΜΗΣ: Σ’ αυτό θα συμφωνήσω κι εγώ, η αγαπημένη μας λοκαντιέρα είναι 
αξιαγάπητη. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μη με κάνετε να γελάσω. Τι το ιδιαίτερο μπορεί να’χει η λοκαντιέρα 
μας που δεν το’χουν οι άλλες γυναίκες; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μια ευγένεια που σκλαβώνει. 

ΚΟΜΗΣ: Είναι όμορφη, μιλάει όμορφα, ντύνεται όμορφα και με γούστο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Περίεργο. Τρεις μέρες βρίσκομαι σε τούτο δω το πανδοχείο και 
πραγματικά η λοκαντιέρα του δεν μου’κανε καμιά εντύπωση. 

ΚΟΜΗΣ: Αν την προσέξεις καλύτερα, θα μας δικαιώσεις. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Όσο και να την κοιτάξω, η γνώμη μου για κείνη δεν θα αλλάξει. 
Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά η λοκαντιέρα σας είναι μια γυναίκα 
σαν όλες τις άλλες. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μα ποιες άλλες; Έχω γνωρίσει τόσες και τόσες αριστοκράτισσες και 
καμιά τους δεν συνδυάζει με τόση αρμονία την ευγένεια με την 
φινέτσα. 

ΚΟΜΗΣ: Και την αγνότητα! Τόσες γυναίκες γνώρισα μα όλες είχαν 
ελαττώματα, τάσεις για την αμαρτία. Μα η Μιραντολίνα ποτέ…ούτε 
για μια στιγμή μετά από τόσους μήνες που την πολιορκώ δεν μ’ 
άφησε να της αγγίξω έστω το μικρό της δαχτυλάκι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Φτωχοί μου, άρχοντες! Κι εσείς την πιστέψατε; Μα δεν σας πουλάει 
παρά την τέχνη της γυναικείας εξαπάτησης: Νάζια, τερτίπια και 
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ντροπαλοσύνη. Σε μένα όμως δεν θα τολμούσε ποτέ να τα κάνει, 
γιατί εγώ τις γυναίκες τις κρατάω σε απόσταση.  

ΚΟΜΗΣ: Εσύ δηλαδή  δεν ερωτεύτηκες ποτέ; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ποτέ και καμιά τους. Συγγενείς και φίλοι έπεσαν επάνω μου να με 
παντρέψουν, αλλά εγώ έλεγα πάντα «Όχι». 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δεν θέλεις ν’ αποκτήσεις  παιδιά; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Θέλω, μα αν είναι για να κάνω παιδιά, να φορτωθώ και τη μάνα τους, 
όχι, ευχαριστώ, να μου λείπει. 

ΚΟΜΗΣ: Και τι θα γίνει με την περιουσία σου; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Θα την γλεντήσω με τους φίλους μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μπράβο, φίλε μου…ας την γλεντήσουμε, λοιπόν! 

ΚΟΜΗΣ: Και δεν θα ξοδέψεις ούτε ένα τζεκίνο για τις γυναίκες; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ούτε μισό. Αν, περιμένουν από μένα, χαθήκανε. 

ΚΟΜΗΣ: (βλέποντας την Μιραντολίνα να έρχεται)Έρχεται η λοκαντιέρα μας. 
Ευκαιρία να την προσέξεις καλύτερα. Είναι αξιολάτρευτη! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Όχι για μένα. Το κυνηγόσκυλό μου είναι σίγουρα πιο αξιολάτρευτο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ας μη σου αρέσει. Φτάνει που αρέσει σε μένα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Χάρισμά σου.  

Μπαίνει η Μιραντολίνα 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τα σέβη μου, άρχοντες. Μου είπαν πως με ζητήσατε. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εγώ σας ζήτησα, αλλά όχι εδώ. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όχι εδώ; Που με θέλετε, εξοχότατε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Στο δωμάτιό μου. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τότε να σας στείλω τον καμαριέρη. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον ιππότη)Είδες τι διακριτικότητα;! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Καμιά διακριτικότητα! Εγώ βλέπω μόνο φόβο και αναίδεια! 

ΚΟΜΗΣ: Γλυκιά μου, Μιραντολίνα, εγώ δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση, 
προσκαλώντας σε στο δωμάτιό μου. Ό,τι έχω να σου πω, θα το πω 
εδώ, μπροστά σε όλους…(βγάζει ένα κουτάκι, το ανοίγει και της το 
δείχνει) Σου αρέσουν αυτά τα σκουλαρίκια; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όμορφα είναι. 
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ΚΟΜΗΣ: (ελαφρώς ενοχλημένος)Διαμάντια είναι. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τα αναγνωρίζω. Κάτι ξέρω κι εγώ από διαμάντια. 

ΚΟΜΗΣ: Τότε ξέρεις και την αξία τους. Δικά σου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (σιγά στον κόμη)Αγαπημένε μου φίλε, τα πετάς στα σκουπίδια! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δικά μου;…Μα… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μην τα πάρεις! Σου αξίζουν καλύτερα δώρα. 

ΚΟΜΗΣ: Είναι πολύ της μόδας. Σε παρακαλώ να τα κρατήσεις… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (κατ’ιδίαν)Ε είναι τρελός! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν μπορώ. 

ΚΟΜΗΣ: Αν τα αρνηθείς, θα με προσβάλλεις. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν ξέρω τι να πω…θέλω να τα’χω καλά με τους πελάτες του 
πανδοχείου μου. Θα τα πάρω, εξοχότατε…όμως, μόνο για να μην 
σας προσβάλλω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (κατ’ιδίαν)Κρεμάλα που σου χρειάζεται! 

ΚΟΜΗΣ: (στον ιππότη)Τι λές τώρα για τη φρονιμάδα της; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σπουδαία φρονιμάδα! Σας τα μασάει κανονικά και δεν λέει ούτε 
ευχαριστώ. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον Κόμη)Κύριε Κόμη, έπεσες σε μεγάλο σφάλμα! Έκανες 
δημόσια δώρο σε μια κυρία, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις τη  
ματαιοδοξία σου…(πλησιάζει την Μιραντολίνα)Μιραντολίνα, θα 
ήθελα να μιλήσουμε ιδιαιτέρως…Βλέπεις εγώ είμαι πάντα ένας 
σωστός αριστοκράτης! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κατ’ιδίαν)Τι επιμονή, Θεέ μου!...(στον μαρκήσιο)Πείτε μου… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (ψάχνει αμήχανα τις τσέπες του-χαμηλόφωνα)Ήθελα κάτι να σου 
δώσω…μονό που δεν ξέρω πού το’χω βάλει… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αν δεν με χρειάζεστε κάτι άλλο…πρέπει να πηγαίνω…με 
περιμένουν ένα σωρό δουλειές… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (μπαίνει μπροστά της)…που πρέπει να τις κάνετε σωστά; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Υπονοείτε κάτι, εξοχότατε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τα σεντόνια που μου στείλατε είναι πολυκαιρισμένα. Αν δεν έχετε 
καινούργια, πείτε το μου να λάβω τα μέτρα μου (απαξιωτικά). 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ:  (όσο πιο ευγενικά μπορεί)Έχουμε, κύριε και θα σας τα στείλω 
αμέσως, θα μπορούσατε όμως να μου το πείτε πιο ευγενικά. 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Πληρώνω και μιλάω όπως θέλω. 

ΚΟΜΗΣ: (στην Μιραντολίνα)Δείξε κατανόηση, είναι μισογύνης. 

ΙΠΠΙΤΗΣ: Και δεν έχω ανάγκη την κατανόηση σας. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καημένες γυναίκες! Μα τι σας έκαναν και τις μισείτε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αρκετά με τις συζητήσεις. Δεν θέλω οικειότητες μαζί σας. Μόνο 
αλλάξτε μου τα σεντόνια. Θα στείλω τον υπηρέτη μου να τα 
πάρει…(στους άντρες)Φίλοι μου, θα τα ξαναπούμε (κάνει υπόκλιση 
και φεύγει) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι αγριάνθρωπος! Σίγουρα όμοιός του δεν υπάρχει στον κόσμο. 

ΚΟΜΗΣ: Αγαπητή Μιραντολίνα, δεν είναι όλοι ικανοί να αναγνωρίσουν την 
αξία σου. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Με σύγχυσε τόσο με την κακοτροπιά του που θα τον διώξω απ’ την 
λοκάντα μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Κι αν αρνηθεί να φύγει, πες το μου, και θα στον κάνω όπου φύγει 
φύγει. Μπορείς να βασίζεσαι στην προστασία μου. 

ΚΟΜΗΣ: Κι όσο για τη χασούρα σου, θα πληρώσω εγώ στη θέση 
του…(σιγά)Διώξε και τον Μαρκήσιο, εγώ πληρώνω… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ευχαριστώ, άρχοντές μου, ευχαριστώ. Μα έχω τόση φούρκα μέσα 
μου που αρκεί για να πω σ’έναν ξένο πως δεν τον θέλω εδώ μέσα. Κι 
όσο για την επιχείρηση, δόξα τω Θεώ, στη λοκάντα μου ποτέ δεν 
μένουν δωμάτια ξενοίκιαστα. 

Μπαίνει ο Φαμπρίτσιο 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (στον κόμη)Εκλαμπρότατε, κάποιος σας ζητάει.. 

ΚΟΜΗΣ: Ξέρεις ποιος είναι; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Νομίζω πως είναι κάποιος χρυσοχόος…(σιγά στην 
Μιραντολίνα)Δεν είσαι ασφαλής μ’ αυτούς εδώ…(φεύγει) 

ΚΟΜΗΣ: Μα βέβαια! Ήρθε να μού δείξει ένα κόσμημα. Μιραντολίνα, εκείνα 
τα σκουλαρίκια χρειάζονται το ταίρι τους… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ω, μα όχι, κύριε κόμη… 

ΚΟΜΗΣ: Σου αξίζουν ακόμη περισσότερα, κι εγώ το χρήμα δεν το 
λογαριάζω. Πάω να δω εκείνο το κόσμημα. Στο επανιδείν, 
Μιραντολίνα. (στον μαρκήσιο)Μαρκήσιε, τα ξαναλέμε (φεύγει) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (κατ’ιδίαν)Ανάθεμά τον! Μ’ αυτό του το παραδάκι με καταστρέφει. 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κοιτάζοντας τα σκουλαρίκια που της έδωσε ο κόμης)Σίγουρα ο 
κόμης γνωρίζει από διακριτικότητα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Κάτι τέτοιοι νεόπλουτοι ξοδεύουν πάντα τα χρήματά τους 
επιδεικτικότατα. Την έχω σπουδάσει την κοινωνία εγώ. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κι εγώ το ίδιο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όλοι τους πιστεύουν πως οι γυναίκες σαν κι εσένα αγοράζονται με 
δώρα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (θαυμάζοντας τα σκουλαρίκια)Εμένα πάντως τα δώρα δεν μου 
κακοπέφτουν. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θα σε προσβάλλω, αν σε υποχρεώσω να δεχτείς δώρο από μένα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κλείνει το κουτί με τα σκουλαρίκια)Καμιά προσβολή, ειλικρινά, 
άρχοντά μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Κι εγώ τέτοιες προσβολές δεν τις κάνω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (προσπαθώντας να κρύψει ένα γελάκι)Σας πιστεύω. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πολλές φορές όμως θα ήθελα να ήμουν σαν τον κόμη. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πλούσιος; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πλούσιος είμαι κι εγώ…για την ξεδιαντροπιά του, λέω. Αν ήμουν 
σαν κι εκείνον… 

ΜΙΑΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι θα κάνατε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θα χάριζα την ψυχή μου στον διάβολο…και θα σας 
παντρευόμουν…(πάει να την αρπάξει από τη μέση) 

Η Μιραντολίνα τους ξεφεύγει γελώντας. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κύριε Μαρκήσιε… 

Μπαίνουν οι υπηρέτες κουβαλώντας ψώνια (2 γυναίκες και 2 άντρες). Ο Μαρκήσιος φεύγει σαν 
κυνηγημένος, ενώ η Μιραντολίνα συνεχίζει να γελάει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ακούστε τι μου είπε: Ο εξοχότατος Μαρκήσιος θα με  
παντρευόταν… 

ΥΠΗΡΕΤΕΣ: (γελάνε) 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μονολόγου της Μιραντολίνας, εκείνοι της δείχνουν τα ψώνια (κρέας, ψωμί, 
λαχανικά, φρούτα) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αλήθεια λέω. Μόνο που κι αν ακόμα εκείνος θέλει να με παντρευτεί, 
υπάρχει μια μικρή δυσκολία∙ δεν το θέλω εγώ. Μ’ αρέσει το ψητό, 
μα δεν αντέχω την τσίκνα. Αν παντρευόμουν όλους αυτούς που με 



19/10/2010 
 

 Λοκαντιέρα  © Ελεύθερη Απόδοση & Διασκευή: Μαριάννα Κυριακάκη 

Σελίδα 13 

ζήτησαν σε γάμο, θα με δίκαζαν για πολυγαμία! Γιατί το ξέρετε καλά 
πως οι κορτάκηδες δε μου έλειψαν. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Όσο γι’ αυτό!... 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τόσοι και τόσοι που βρίσκουν κατάλυμα στην λοκάντα μου, όλοι με 
ερωτεύονται, όλοι μου κάνουν κόρτε και οι πιο πολλοί μου 
προσφέρουν δαχτυλίδι γάμου… 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ: (στη διπλανή της)Και κανένα δεν παίρνει… 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 2: Να’ μουν εγώ…να’βλεπες…Πριν χαθεί η ανάσα τους… 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ: …το δάχτυλό μου θα στόλιζε… 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Γυναίκες… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …μα εγώ έχω χορτάσει από προτάσεις…(σταματάει 
ενοχλημένη)…Κι όμως αυτός ο ιππότης…άγριος σαν μια αρκούδα, 
μου φέρθηκε σα να’μουνα σκουπίδι… 

Οι υπηρέτες αναφωνούν με έκπληξη. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Είναι ο μόνος μέχρι τώρα που δεν με γλυκοκοίταξε… 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Μάλλον τα μάτια του δε βλέπουνε καλά… 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ 2: Ή τα γυαλιά του θέλουνε καθάρισμα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …Δε λέω πως θα’πρεπε όλοι με μιας να με ερωτεύονται, …αλλά όχι 
και να με περιφρονεί έτσι… 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ: Σε περιφρονεί;! 

ΜΙΑΡΝΤΟΛΙΝΑ: Αχ! Πόσο η συμπεριφορά του με αηδιάζει και με εξοργίζει! Αλλά τι 
να περιμένει κανείς από ένα μισογύνη; 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Μισογύνη; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Βλέπει γυναίκα και φεύγει μίλια μακριά. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ 2: Τρελός είναι. 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ: Φαίνεται πως δεν βρήκε ακόμη εκείνη που θα τον βάλει στα 
φουστάνια της. 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 2: Που θα πάει…θα την βρει… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μπορεί και να την βρήκε… 

ΥΠΗΡΕΤΕΣ: Ωχ!  

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Βεντέτα μου μυρίζει… 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ 2: Κανείς άντρας δεν γλίτωσε από μια φουρκισμένη γυναίκα… 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Είναι κακό που μου αρέσει να με πολιορκούν, να με υπηρετούν και 
να με λατρεύουν; Αυτό θέλω, το ομολογώ. Μα ποια γυναίκα δεν το 
θέλει;  

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Καμιά απ’ όσες ξέρω. 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ: Και από πάνω να μας κάνουν και πλούσια δώρα! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τα δώρα δεν είναι το παν! Δε λέω, καλά είναι τα πλούτη, μα δε 
φτάνουν μόνο αυτά. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ 2: Καημένε κόμη, το’χάνεις το παιχνίδι. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Λες να γίνει μαρκησία; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τόσον καιρό στη δούλεψή μου θα’πρεπε να ξέρετε πως δεν με 
θαμπώνουν οι τίτλοι κι οι αριστοκράτες, αλλά ούτε κι αυτοί που 
τρέχουν πίσω μου σαν τα σκυλάκια… 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 2: Αν τρέχαν πίσω μου, όχι δε θα’λεγα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί όλες σκέφτεστε μόνο το γάμο… 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ: Μια γυναίκα πρέπει να σκέφτεται μόνο το γάμο… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εγώ όχι, γιατί ανάγκη δεν έχω καμιά. Ζω τίμια κι απολαμβάνω την 
ελευθερία μου. Είμαι ευγενική  με όλους μα δεν ερωτεύομαι 
κανέναν… 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Μα σε ερωτεύονται όλοι… 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Εκτός του μισογύνη ιππότη… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αχ! Πόσο θα’θελα να γελοιοποιήσω  όλους αυτούς τους ανόητους 
κορτάκηδες και να συντρίψω όλες τις βάρβαρες σκληρές καρδιές που 
είναι εχθροί της γυναίκας, εμάς που’μαστε το καλύτερο 
δημιούργημα της μητέρας φύσης! 

Μπαίνει ο Φαμπρίτσιο. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Κυρία… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι συμβαίνει; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Αυτός ο ξένος που μένει στη μεσαία κάμαρα, ουρλιάζει για τα 
σεντόνια… 

ΥΠΗΡΕΤΕΣ: Ωχ! 

Η Μιραντολίνα τους κάνει νόημα να εξαφανιστούν κι εκείνοι υπακούουν τρέχοντας προς την κουζίνα. 
Στη συνέχει κάνει νόημα του Φαμπρίτσιο να συνεχίσει. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: …Λέει πως είναι πολυκαιρισμένα και δεν τα θέλει. 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Το ξέρω, το ξέρω. Το’πε και σε μένα και θέλω να τ’αλλάξω. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Καλώς. Έλα να μου δείξεις ποια θέλεις και θα του τα πάω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν χρειάζεται, θα του τα πάω εγώ. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Εσύ; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ:  Ναι. Μόλις τελειώσω την επιθεώρηση στην κουζίνα. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ:  Μου φαίνεται ή σε ενδιαφέρει πολύ ο συγκεκριμένος πελάτης; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όλοι οι πελάτες με ενδιαφέρουν. Τα λεφτά τους μου αφήνουν. Γι’ 
αυτό κοίτα τη δουλειά σου. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Η δουλειά μου είναι να αλλάζω τα σεντόνια στα  δωμάτια.  

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τώρα τελευταία όμως έχεις γίνει λίγο απότομος με τους πελάτες. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ (με υπονοούμενο)Κι εσύ πολύ ευγενική. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ξέρω τι κάνω, δεν χρειάζομαι συμβουλάτορες. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πολύ καλά. (βγάζει την ποδιά του εκνευρισμένος)Τότε καιρός είναι 
να ψάξεις γι’ άλλο καμαριέρη. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί, κύριε Φαμπρίτσιο; Με βαρέθηκες; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (επιστρέφοντας) Θυμάσαι τι μας είπε ο πατέρας σου πριν πεθάνει; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ναι και όταν έρθει η ώρα να παντρευτώ, θα θυμηθώ αυτό που είπε ο 
πατέρας μου. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ναι, αλλά εγώ τις πολλές κορδέλες δεν τις αντέχω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κορδέλες;! Για ποια με πέρασες; Για καμιά ιδιότροπή; Ή μήπως για 
φιλάρεσκη και τρελή, που μ’ αρέσει να΄χω παρεδώσε με όλους 
αυτούς που πηγαινοέρχονται στη λοκάντα μου; Αν τους φέρομαι 
καλά είναι γιατί κοιτάζω το συμφέρον μου που δεν είναι άλλο από 
μια λοκάντα γεμάτη κόσμο, με δωμάτια πάντα γεμάτα και τους 
πελάτες μου ευχαριστημένους… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: …για να σου κάνουν συνέχεια δώρα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τα δώρα δεν με ενδιαφέρουν. Κι όσο για τον έρωτα…Ξέρω τι μού 
ταιριάζει και τι όχι κι όταν θελήσω να παντρευτώ,…θα θυμηθώ τα 
λόγια του πατέρα μου. Μα κι εσύ να θυμάσαι πως δεν είμαι 
αχάριστη και δεν προδίδω τους δικούς μου ανθρώπους… 

Φεύγει εκνευρισμένη. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Και τότε γιατί με παιδεύει; Τη μια δείχνει πως μ’ αγαπάει και την 
άλλη όχι. Λέει πως δεν είναι ιδιότροπη μα θέλει πάντα να γίνεται το 
δικό της. Δεν ξέρω τι να πω. Τα’χω χαμένα με την Μιραντολίνα. Την 
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αγαπάω, τρελαίνομαι για κείνη και σίγουρα το συμφέρον μου είναι 
να’μαι δίπλα της, αλλά και τα καπρίτσια της με κάνουνε κομμάτια. 
Αν μπορούσα να ρίξω λίγο νερό στο κρασί μου, σίγουρα δεν θα 
υπέφερα τόσο…(σκέφτεται λίγο)…Θα το κάνω…θα το νερώσω το 
κρασί μου κι ίσως κι εκείνη ηρεμήσει…Στο κάτω κάτω οι ξένοι πάνε 
κι έρχονται, ενώ εγώ μένω πάντα εδώ…και φροντίζω για τα πάντα… 

Χτυπάει παλαμάκια, εμφανίζονται μέλη του προσωπικού που δήθεν καθαρίζουν, ενώ στην ουσία 
βοηθούν στην αλλαγή του σκηνικού. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2 

 

Στο δωμάτιο του Ιππότη. Ο Ιππότης βγαίνει πίσω από το παραβάν (φοράει παντελόνι και 
πουκάμισο). Ο υπηρέτης του παίρνει ένα φάκελο από το τραπεζάκι και του το δίνει. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ:   Κύριε, ήρθε αυτό το γράμμα για σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:   Από ποιόν είναι; 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ:   Από τον φίλο σας τον εξοχότατο Οράτιο Τακάνι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (με έκπληξη)Από τον Τακάνι!;…Τι να θέλει;…(ανοίγει την 
επιστολή)Φέρε μου τη σοκολάτα μου. 

Ο Ιππότης κάθεται στην καρέκλα μπροστά σε ένα τραπέζι που χρησιμοποιείται ως γραφείο, ενώ ο 
υπηρέτης πηγαίνει στο κομοδίνο να του φέρει τη σοκολάτα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (διαβάζει)Σιένα, 1η Ιανουαρίου 1753. Αγαπημένε μου φίλε,  σου 
γράφω για να σε ενημερώσω πως πρέπει να επιστρέψεις το 
συντομότερο δυνατό στη Σιένα. Πέθανε ο κόμης Μάννα…»…Α! 
τον κακομοίρη και τον συμπαθούσα… «Και όπως πολύ πιθανόν 
μαντεύεις, πεθαίνοντας άφησε όλη του την περιουσία στην 
μοναχοκόρη του.  150.000 σκούδα!  Μια τρομερή τύχη για όποιον 
παντρευτεί την Εριέττα Μάννα. Γι’αυτό εγώ και όλη η παρέα 
σκεφτήκαμε πως αυτή η περιουσία πρέπει να είναι δική σου, φίλε 
μου…» (τσαλακώνει το γράμμα εκνευρισμένος)Πάλι τα ίδια! Λες και 
δεν το ξέρουν πως εγώ δεν παντρεύομαι. Ούτε για τα 150.000 
σκούδα της δεσποσύνης Εριέττας! Γιατί και να την παντρευόμουν, 
πολύ σύντομα θα ήθελα τα διπλάσια για να ικανοποιήσω τις ανάγκες 
της και τις ανάγκες των παιδιών! Γάμος; Ούτε που να το συζητάω! 

Ακούγεται χτύπημα στην πόρτα και ο υπηρέτης πηγαίνει αμέσως να ανοίξει. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (από την πόρτα)Θα ήθελα να δω τον ιππότη Ριπαφράττα. 
Μαρκήσιος  Φορλιποπόλη πείτε του. 

Ο υπηρέτης γυρίζει προς το μέρος του ιππότη κι εκείνος του κάνει νόημα να περάσει μέσα τον 
επισκέπτη. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  (μπαίνει με φόρα)Φίλε μου, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες. Να 
καθίσω;  

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τιμή μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ευτυχώς, ευτυχώς που είσαι κι εσύ να πω μια κουβέντα σοβαρή γιατί 
η συζήτηση με τον κόμη έχει καταντήσει ανυπόφορη. Εμείς 
τουλάχιστον  μπορούμε να συνεννοηθούμε, είμαστε κι οι δυο γνήσιοι 
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αριστοκράτες,. μιλάμε την ίδια γλώσσα, σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, 
ενώ ο κόμης. .. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αν τον σεβαστείς, θα σε σεβαστεί κι εκείνος.  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Άδικος κόπος, δεν του αξίζει κανένας σεβασμός. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Επειδή είναι αντίζηλός σου στην καρδιά μιας λοκαντιέρας; Έλα τώρα, 
επιτρέπεται ένας ευγενήςτςη δικής σου αξίας , άνθρωπος σοβαρός, να 
τρέχεις πίσω από μια γυναίκα;! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι να κάνω; Η Μιραντολίνα με έχει τρελάνει,  μ’έχει μαγέψει, 
μ’έχει… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Γραμμένο σ’ έχει…εννοώ, τίποτα δεν σ΄ ΄χει…πόσο μάλλον 
μαγέψει.Η γυναίκα δεν κάνει μάγια. Απόδειξη πως εμένα δεν με έχει 
μαγέψει. Τα κόλπα που σου κάνει σε τρελαίνουν, αλλά αν μείνεις 
μακριά της, δεν κινδυνεύεις. Ακολούθησε το παράδειγμά μου και θα 
ησυχάσεις. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πώς να ησυχάσω; Μήπως η Μιραντολίνα είναι το μόνο μου 
πρόβλημα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι άλλο σ’ απασχολεί; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ο επιστάτης μου… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (γελώντας)Σε μάγεψε κι αυτός; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Με εκθέτει… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Με ποιόν τρόπο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μου είχε υποσχεθεί να μού στείλει καμιά πεντακοσαριά σκούδα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ναι… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Και δεν μου τα’στειλε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αφού στο υποσχέθηκε, θα στο στείλει. Υπηρέτης σου είναι και να’θελε 
δεν μπορεί να σε αγνοήσει… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ναι, αλλά, μέχρι να το κάνει, εγώ εκτίθεμαι…Καταλαβαίνεις; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ναι…(κατ’ ιδίαν)και δεν μ’αρέσει καθόλου… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: …Γιατί δεν υπάρχει πιο μεγάλο πρόβλημα για έναν ευγενή από το να  
μην μπορεί να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του…Εκτίθεμαι…έχω 
δώσει το λόγο μου… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ποιος θα τολμήσει να αμφισβητήσει έναν ευγενή σαν κι εσένα; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αυτό να μου πείς, αλλά εγώ έδωσα το λόγο μου και πρέπει να τον 
κρατήσω. 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Θα το κάνεις, μόλις λάβεις τα χρήματα…Δεν χάθηκε ο κόσμος για 
μερικές μέρες καθυστέρηση… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Για μας τους πραγματικούς αριστοκράτες, έστω και για μια ώρα 
καθυστέρηση ο κόσμος χάνεται…Ω, μου έρχεται να τρελαθώ… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Καταλαβαίνω… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αν ήθελες, θα μπορούσες να με βοηθήσεις… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (κατ’ ίδίαν)Να’τα…(δυνατά)Θέλεις να πιέσω τον επιστάτη σου; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ε…να, σκεφτόμουν μήπως θα μπορούσες να με…καλύψεις…μέχρι 
να λάβω τα χρήματα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Θα το έκανα…με μεγάλη μου χαρά… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ω, σ’ ευχαριστώ… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: …αλλά κι εγώ είμαι στην ίδια κατάσταση με σένα…περιμένω 
χρήματα 

ΜΑΚΗΣΙΟΣ: Ούτε εσύ έχεις; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ακριβώς αυτό…(του δείχνει ένα ανοικτό κασελάκι)Κοίτα. Αυτή είναι 
όλη μου η περιουσία:..σκάρτα δύο τζεκίνι…(δείχνει ένα τζεκίνο και 
μερικά άλλα νομίσματα) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (του δείχνει το τζεκίνο)Αυτό είναι χρυσό. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Το τελευταίο μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δάνεισέ το μου κι εγώ στο μεταξύ… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αν στο δανείσω, εγώ «πώς» στο μεταξύ; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μη φοβάσαι, θα στο επιστρέψω. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι να πω;…Ορίστε, πάρτο (του το δίνει) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ευχαριστώ. Φεύγω, μια επείγουσα υπόθεση με καλεί…Θα τα 
ξαναπούμε την ώρα του γεύματος (παίρνει το τζεκίνο και φεύγει 
βιαστικά) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μεγάλη μάρκα ο Μαρκήσιος! Ήθελε να με δαγκώσει είκοσι τζεκίνι 
και στο τέλος συμβιβάστηκε με ένα. Έτσι όπως με κύκλωσε, δεν 
μπορούσα παρά να του το δώσω, τουλάχιστον θα κλαίω μόνο αυτό.  

Ακούγεται χτύπημα στην πόρτα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αν είναι πάλι ο Μαρκήσιος, αλίμονό του…(δυνατά)Ποιος είναι; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (μισοανοίγει και κοιτάζει μέσα)Επιτρέπετε; 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: (άγρια)Τι θέλεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (μπαίνει δειλά, κρατώντας σεντόνια και πετσέτες)Σας έφερα τα 
καλύτερα σεντόνια της λοκάντας. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου ο Ιππότης μιλάει αδιάφορα ενώ η Μιραντολίνα κάνει ό,τι μπορεί 
να δείχνει ευγενική και χαριτωμένη. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Καλώς. Βάλ’τα  εκεί. (δείχνει ένα τραπεζάκι) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θα είχατε την καλοσύνη να ρίξετε μια ματιά για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι της αρεσκείας σας; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μου αρκςί απλά κάτι καλύτερο από τα προηγούμενα σεντόνια. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αυτά είναι λινά. Τα έχω για ιδιαίτερους πελάτες. Αυτούς που ξέρουν 
να ξεχωρίζουν την καλή ποιότητα. Και ειλικρινά σας το λέω, 
εξοχότατε, σε άλλον δεν θα τα έδινα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (κατ΄ιδίαν)Τα γνωστά κοπλιμέντα. (δείχνοντας τις πετσέτες που 
κρατάει)Κι αυτές τι είναι; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πετσέτες εξαιρετικής ποιότητας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αλλά δεν αντέχουν στα πολλά πλυσίματα. Μην τις χαλαλίζεις για 
μένα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Να τις χαλαλίσω;! Μα είναι τιμή μου να τις χρησιμοποιήσει η 
εξοχότητά σας.  

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πολύ καλά. Δώστε τα στον υπηρέτη μου ή ακουμπήστε τα 
κάπου…(κοιτάζει γύρω του)…οπουδήποτε. 

Ο Υπηρέτης του, Κλαούντιο, σηκώνεται για να πάρει τα σεντόνια και τις πετσέτες. Η Μιραντολίνα 
τον αγνοεί. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Προτιμώ να τα τακτοποιήσω εγώ. Θα τα βάλω στο ντουλάπι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Όπου να’ναι… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κατ’ιδίαν)Πολύ δύσκολος άνθρωπος… δε με βλέπω να βγάζω άκρη 
μαζί του…(βάζει τα πράγματα στο ντουλάπι) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πολύ πρόθυμη και καλόβολη δείχνει. Κάτι τέτοια κάνουν και 
διπλαρώνουν τους αφελείς! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Έχετε καμιά ιδιαίτερη προτίμηση για το γεύμα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μου αρκεί ό,τι υπάρχει στο μενού. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θα ήθελα να ξέρω τις προτιμήσεις σας. Αν υπάρχει κάτι που σας 
αρέσει ιδιαίτερα, πείτε το ελεύθερα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αν θελήσω κάτι, θα το πω στον καμαριέρη. 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καλύτερα όχι. Οι άντρες δεν δείχνουν την κατάλληλη προσοχή ούτε 
έχουν την υπομονή που έχουμε εμείς οι γυναίκες. Αν σας αρέσει 
κάποια συνταγή, κάποια σαλτσούλα, γαρνιτούρα, ο,τιδήποτε…κάντε 
μου τη χάρη να το πείτε σε μένα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σ’ ευχαριστώ, αλλά , σε προειδοποιώ, με όλα αυτά δεν θα καταφέρεις 
με μένα όσα κατάφερες με τον Κόμη και τον Μαρκήσιο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ω, ποιος νοιάζεται γι’ αυτούς! Έρχονται και κατασκηνώνουν στη 
λοκάντα πιστεύοντας πως έτσι θα γοητεύσουν τη λοκαντιέρα. 
Αλίμονο! Λες κι εμείς δεν έχουμε άλλη δουλειά από το να 
ασχολούμαστε μαζί τους. Εμείς έχουμε τα δικά μας νιτερέσσα, την 
λοκάντα μας, τη διαχείρησή της. Αν δίναμε σημασία στα παιχνίδια 
τους, θα το κλείναμε το μαγαζί. Βέβαια δεν μπορώ και να τους 
αποπάρω, πελάτες είναι, τα λεφτά τους μου αφήνουν, γι’αυτό τους λέω 
και καμιά καλή κουβέντα για το καλό της επιχείρησης. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μπράβο! Θαυμάζω την ειλικρίνειά σας. 

Χτυπάει παλαμάκια για να έρθει ο Κλαούντιο να του ρίξει νερό με την κανάτα για να πλύνει τα χέρια 
του. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν έχω τίποτ’ άλλο από την ειλικρίνειά μου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ξέρεις όμως μια χαρά να προσποιείσαι με αυτούς που σας 
κορτάρουν. 

ΜΙΡΑΝΤΠΛΙΝΑ: Εγώ;! Προσποιούμαι εγώ;! Μάρτυράς μου ο Θεός. Ρωτήστε και τον 
Κόμη και τον Μαρκήσιο που με φλερτάρουν, αν τους έδωσα ποτέ την 
παραμικρή αφορμή. Ποτέ, ούτε ένα βλέμμα, ούτε ένα αστείο, ούτε 
τίποτα. Εντάξει, δεν τους συμπεριφέρομαι άσχημα, λόγω της 
δουλειάς, αλλά, ειλικρινά, δεν τους αντέχω όλους αυτούς τρέχουν 
ξωπίσω από γυναίκες ή άντρες. Γιατί την ίδια γνώμη έχω και για 
κείνες τις γυναίκες που κυνηγούν όποιον άντρα τύχουν στο δρόμο 
τους.  

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εντύπωση μου κάνει που το λες ειδικά εσύ. (σκουπιζει τα χέρια του 
στην πετσέτα που του δίνει ο Κλαούντιο κι ύστερα πάντα με τη 
βοήθεια του υπηρέτη βάζει γιλέκο) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί με έχετε παρεξηγήσει…Αλλά δεν σκέφτεστε πως εγώ δεν είμαι 
πια καμιά καλλονή ούτε και τόσο παιδούλα για τέτοια παιχνίδια. 
Ούτε και παλιότερα τα’κανα αυτά. Όχι ότι δεν είχα τις ευκαιρίες 
μου…μεταξύ μας, ήταν πάρα πολλές, αλλά δεν παντρεύτηκα γιατί 
εμένα το μόνο που με ένοιαζε και εξακολουθεί να με νοιάζει είναι η 
ελευθερία μου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ελευθερία! Ανεκτίμητο δώρο! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κι όμως κάποιοι τη χάνουν επιπόλαια. 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Κι επειδή εγώ δεν είμαι τέτοιος, μακριά από μένα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Με συγχωρείτε κιόλας για την αδιακρισία, εσείς έχετε σύζυγο; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σύζυγο εγώ;! Ποτέ των ποτών! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Συγχαρητήρια! Και ποτέ να μην αποκτήσετε. Γιατί οι γυναίκες 
είναι…Ας μη συνεχίσω καλύτερα… γιατί κι εγώ γυναίκα είμαι. 

Από δω και πέρα αρχίζει να αλλάζει η στάση του Ιππότη, καθώς δείχνει ενδιαφέρον για κείνη. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Η μοναδική που μιλάει έτσι για το φύλο της.  

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Το ίδιο κάνουν όλες οι λοκαντιέρες. Βλέπουν τόσα τα μάτια μας κάθε 
μέρα που καταλαβαίνω τους άντρες που φοβούνται το φύλο μας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (κατίδίαν)Κάτι δεν πάει καλά μαζί της!(ο υπηρέτης τον βοηθάει να 
βάλει το σακάκι του) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Και τώρα θα μου επιτρέψετε…(προσποιείται ότι θέλει να φύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Βιάζεσαι να φύγεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δε θέλω να σας γίνω βάρος. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ίσα-ίσα! Με διασκεδάζεις αφάνταστα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τότε μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει και με τους άλλους άντρες. 
Είμαι ευχάριστη,  λέω και κανένα αστείο για να γελάσουμε κι εκείνοι 
το ερμηνεύουν κατά πως τους συμφέρει…Καταλαβαίνετε τι 
εννοώ…και με φλερτάρουν ασύστολα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Γιατί τους κάνεις να αισθάνονται ωραία. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κάνοντας υπόκλιση)Είστε πολύ καλός. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ώστε έτσι σ’ερωτεύονται όλοι αυτοί.. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ναι. Είδατε κάτι πράγματα! Να ερωτεύονται με μιας μια γυναίκα! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αυτό ούτε κι εγώ το καταλαβαίνω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κι ύστερα σου λένε «άντρας»! Πούντος; Πού’ναι ο ανδρισμός του; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ανόητες ανθρώπινες αδυναμίες! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μπράβο! Αυτές είναι αντρίκιες κουβέντες! Κύριε Ιππότη, δώστε μου 
το χέρι σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι να το κάνεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Να σας συγχαρώ. Δώστε το μου…(του δείχνει το χέρι της)Μη 
φοβάστε…τα χέρια μου είναι πεντακάθαρα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έστω…(της δίνει το χέρι του) 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχω την τιμή να κρατάω το χέρι ενός 
πραγματικού άντρα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εντάξει. Αρκετά! (τραβάει το χέρι του) 

Ο Ιππότης κάνει νόημα στον Κλαούντιο να του φέρει το σακάκι του για να το βάλει. Η λοκαντιέρα 
το παίρνει από τα χέρια του και βοηθάει εκείνη τον ιππότη 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ορίστε. Αν είχα πιάσει από το χέρι έναν απ’ τους δύο ερωτιάρηδες 
κυρίους, θα πίστευε ότι ερωτοτροπούσα μαζί του. Θα τρελαινόταν. 
Γι’αυτό δε θα τους έδινα ποτέ τέτοια αφορμή για όλο το χρυσάφι του 
κόσμου. Αυτοί δεν ξέρουν τι σημαίνει ζωή. Ενώ εσείς είστε 
διαφορετικός. Δεν κάνετε τέτοιες γελοιότητες. Εξοχότατε, 
συγχωρείστε μου το θάρρος, αλλά όποια επιθυμία κι αν μού 
εκφράσετε, εγώ θα σπεύσω να την ικανοποιήσω.  

ΙΠΠΟΤΗΣ: Γιατί τόση προθυμία με μένα; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί εσείς ό,τι έχετε να πείτε, το λέτε κι αυτό με κάνει να είμαι 
σίγουρη ότι μπορώ να σας μιλάω ελεύθερα, χωρίς να παρεξηγήσετε 
τις προθέσεις μου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (κατ’ιδίαν)Τι το περίεργο έχει αυτή που δεν το καταλαβαίνω; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κατ’ιδίαν) Πού θα πάει, θα του το βάλω το χαλινάρι… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πηγαίνε τώρα, οι δουλειές σου σε περιμένουν. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μάλιστα κύριε, πάω γιατί οι δουλειές εδώ μέσα δεν τελειώνουν ποτέ. 
Μ’ αρέσει όμως να τις κάνω. Πάω κι αν χρειαστείτε οτιδήποτε, πείτε 
το και θα σας στείλω τον καμαριέρη. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πολύ καλά…αλλά κι αν έρθεις εσύ, με χαρά θα σε ξαναδώ. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αν και δεν συνηθίζω να πηγαίνω στα δωμάτια των ξένων, για σας θα 
κάνω μια εξαίρεση. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Για ποιο λόγο; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί εσείς εξοχότατε κύριε, μού αρέσετε ιδιαίτερα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σου αρέσω εγώ;! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μ’αρέσετε γιατί δεν είστε επιτηδευμένος, ούτε ξεμωραίνεστε με τις 
γυναίκες. (φεύγοντας)Να μην ξημερωθώ, αν δεν τον κάνω να τρέχει 
πίσω μου σα σκυλάκι (φεύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πίσω μου σ’έχω σατανά! Μακριά απ΄τις γυναίκες..μακριά απ’όλες…. 
Πάντως μ’αυτή θα μπορούσα να την πατήσω. Αυτή της την 
ειλικρίνεια, την απλότητα, σπάνια τη συναντάει κανείς. Έχει κάτι το 
εξαιρετικό… Θα μπορούσα βέβαια να γευτώ μαζί της λίγες στιγμές 
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διασκέδασης. Αλλά να την ερωτευτώ; Ούτε γι’αστείο. Δεν τη χάνω 
εγώ την ελευθερία μου!   

Χτυπάει παλαμάκια και εμφανίζεται ο Κλαούντιο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: …Ετοιμάσου, φεύγουμε… 

Ο υπηρέτης αρχίζει να φτιάχνει το σκηνικό για την επόμενη σκηνή (με τη βοήθεια κι άλλων) 
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ΕΙΚΟΝΑ 3 

Στο χώρο υποδοχής της λοκάντας.  

Ακούγεται θόρυβος από άμαξα που σταματάει έξω από το πανδοχείο. Σχεδόν αμέσως μαπίνει ο 
Φαμπρίτσιο και ένας υπηρέτης που κουβαλάνε από ένα μπαούλο. Πίσω τους μπαίνουν η Ορτενσία 
και η Ντεγιανίρα κρατώντας από μια καπελιέρα. Παράλληλα στον χώρο υποδοχής μπαίνουν ο 
Ιππότης και ο Κλαούντιο (υπηρέτης) κατευθυνόμενοι προς την έξοδο της λοκάντας. Ο Ιππότης τις 
αγνοεί-ενώ οι δύο γυναίκες του ρίχνουν και μια δεύτερη ματιά, όπως κάνει και ο Κλαούντιο σ’ αυτές. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:   (στην Ντεγιανίρα-σιγά)Ωραίο κόσμο έχει εδώ! 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Περιμένετε εδώ μέχρι να ετοιμαστεί το δωμάτιό σας, εκλαμπρότατες.  

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (ακουμπώντας την καπελιέρα της)Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης ή ο 
καμαριέρης; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ο καμαριέρης. Στις διαταγές σας, εκλαμπρότατη. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (γελώντας σιγά στην Ορτενσία)Μας λέει εκλαμπρότατες… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (με ύφος)Καμαριέρη… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Εκλαμπρότατη. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πείτε στον ιδιοκτήτη να έρθει εδώ. Θέλω να μιλήσω μαζί του για τη 
διαμονή μας εδώ. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Θα έρθει η ιδιοκτήτρια. Σπεύδω να την ειδοποιήσω… 
(κατ’ιδίαν)Ποιες στην ευχή είναι αυτές οι δυο κυρίες μόνες; Απ’ τον 
αέρα και το ντύσιμο δείχνουν αριστοκράτισσες. 

Όταν οι δύο γυναίκες μείνουν μόνες μιλάνε σιγά έχοντας πάντα το νου τους μην τις ακούσει κάποιος. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Ορτενσία, μας είπε εκλαμπρότατες! Μας πίστεψε για 
αριστοκράτισσες! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Αυτό θέλαμε, Ντεγιανίρα. Έτσι θα μας περιποιηθεί περισσότερο. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Και θα μας χρεώσει περισσότερο. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Άσε και με το λογαριασμό θα καθαρίσω εγώ. Της πιάτσας είμαι, ξέρω 
απ’ αυτά. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Δε θα’θελα μ’όλα αυτά τα ψέματα να καταλήξουμε σε καμιά 
φυλακή. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Αγαπημένη μου φίλη, είσαι χαζή. Δυο ηθοποιοί έμπειρες στο να 
υποδύονται στη σκηνή τις μαρκησίες και τις δούκισσες δε θα 
δυσκολευτούν να πείσουν μέσα σε μια λοκάντα. 
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ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Ναι, αλλά όταν έρθει ο υπόλοιπος θίασος, τότε θα αποκαλυφθούν 
όλα.  

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ευτυχώς που αυτοί αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν με πλοίο. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Τι μαρτύριο! Τρεις μέρες στη θάλασσα μέσα στα κύματα…μπρρ… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ελλείψει χρημάτων, τι να’καναν;…Μην κοιτάς που εμείς είχαμε το 
ποσό για να ταξιδέψουμε με άμαξα…Γι’αυτό, μέσα στις τρεις αυτές 
μέρες πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε για προστάτη έναν πλούσιο 
αριστοκράτη, που θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τα 
μπουλούκια.  

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (επιστρέφει κρατώντας ένα βιβλίο)Η ιδιοκτήτρια έρχεται αμέσως. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (με ύφος)Σ’ ευχαριστώ, παιδί μου.  

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά) Τι ωραία που το παίζει! 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Στο μεταξύ, εκλαμπρότατες κυρίες, κάντε μου τη χάρη να μου πείτε 
το ονομά σας για το βιβλίο πελατών. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (τρομάζει-σιγά)Να’τα τα καλά! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ; Και γιατί να σου δώσουμε το όνομά μας; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Όλοι οι ιδιοκτήτες πανδοχείου είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουμε 
όνομα, επίθετο, τόπο προέλευσης και όλα γενικά τα στοιχεία των 
ταξιδιωτών που μένουν στη λοκάντα μας. Αν δεν το κάνουμε, θα μας 
κλείσουν. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Φιλενάδα, πάνε τα μεγαλεία! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πολλοί όμως θα δίνουν ψεύτικο όνομα. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Όσο γι’αυτό…Εμείς πάντως γράφουμε το όνομα που μας λένε και 
δεν το ψάχνουμε παραπάνω… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Τότε γράψε: Βαρόνη Ορτενσία ντέλα Φράγκα, από το Παλέρμο. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (γράφοντας)Σικελή! Βράζει το αίμα της! (στην Ντεγιανίρα)Κι εσείς 
εκλαμπρότατη; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κι εγώ φυσικά…(σιγά στην Ορτενσία με αγωνία)Τι λέω; Τι λέω; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ελάτε, κόμισσα Ντεγιανίρα, πείτε του το επώνυμό σας. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Σας παρακαλώ… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (στον Φαμπρίτσιο)Δεν το ακούσατε; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (γράφοντας)Εκλαμπρότατη κοντέσα Ντεγιανίρα…Το επίθετο; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Θέλετε και το επίθετο; 



19/10/2010 
 

 Λοκαντιέρα  © Ελεύθερη Απόδοση & Διασκευή: Μαριάννα Κυριακάκη 

Σελίδα 27 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ναι, κόμισσα ντέλα Τρύπα, απ’ τη Ρώμη. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (δείχνοντας την Ορτενσία)Ακριβώς όπως το’πε. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (σημειώνοντας)Κόμισσα ντέλα Τρύπα από Ρώμη. Πολύ 
ωραία…(κλείνει το βιβλίο)Δε χρειάζομαι άλλο.Συγχωρήστε με για 
την ταλαιπωρία. Τώρα θα έρθει η ιδιοκτήτρια (κατίδίαν) Το’πα εγώ 
πως είναι αριστοκράτισσες. Ελπίζω ότι θα τα κονομήσω. Τα 
φιλοδωρήματα θα πέφτουν βροχή. (φεύγει) 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Ταπεινή υπηρέτης της κυρίας Βαρόνης. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κοντέσα μου, υποκλίνομαι. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Τι τύχη να μπορώ να σας εκφράσω τα σέβη μου… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πάντα ευγενική, κόμισσα μου. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κυρία μου, με κολακεύετε. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κοντέσα, αξίζετε περισσότερα. 

Η Μιραντολίνα εμφανίζεται στην πόρτα προερχόμενη από την κουζίνα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πω πω τι ρεβεράντζες κάνουν μεταξύ τους. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Μου’ρχεται να πεθάνω από τα γέλια. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Σιωπή, ήρθε η ιδιοκτήτρια. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Υποκλίνομαι στις εξοχότητές σας. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Καλημέρα, νεαρή μου. 

ΝΤΕΓΙΕΝΙΡΑ: Τα σέβη μου, κυρία Λοκαντιέρα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ει…(κάνει νόημα στην Ντεγιανίρα)…όχι «σέβη» στην λοκαντιέρα 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (γελάει κρυφά) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γελάτε, εκλαμπρότατη; Γιατί; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Τι γλυκιά κοντέσα! Γελάει ακόμα με ένα αστείο που της είπα πριν. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κατ’ ίδίαν)Βάζω στοίχημα πως δεν είναι αριστοκράτισσες. Αν ήταν, 
θα συνοδεύονταν. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Σχετικά με το δωμάτιο και τη διαμονή μας εδώ, πρέπει να 
συζητήσουμε κάποια πράγματα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μαζί;…(η Ορτενσία την κοιτάζει έκπληκτη)…Εννοώ ,είστε 
μόνες;…Ούτε υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος συνοδός; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ο βαρόνος σύζυγός μου… 
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Σελίδα 28 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (γελάει) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί γελάτε; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Για το βαρόνο σύζυγό της…  

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ο συζυγός μου είναι καλαμπουρτζής και όταν αναφέρομαι σ’αυτόν η 
κόμισα θυμάται πάντα κάποιο αστείο που της έχει πει…Έτσι δεν 
είναι κόμισσα Ντεγιανίρα; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (γελώντας)Ναι…ναι… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Θα το δείτε όταν ο σύζυγός μου ο βαρόνος θα έρθει μαζί με τον 
κόμη Οράτιο, σύζυγο της κόμισσας. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (κάνει κόπο για να μη γελάσει) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κρατηθείτε επιτέλους, κόμισσα… 

Η Μιραντολίνα ρίχνει μια ματιά γύρω και βεβαιώνεται πως δεν τις ακούει κανείς. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κυρίες μου, κάντε μου τη χάρη να αφήσουμε αυτά τα «βαρόνη» και 
«κόμισσα»…Μόνες είμαστε, δεν μας ακούει κανείς. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Υπονοείτε κάτι για την ευγενική μας καταγωγή; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ει, εκλαπρότατη, μην παίρνετε φωτιά γιατί θα’αρχίσει πάλι τα γέλια η 
«κοντέσσα». 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Καλά λέει, εξάλλου τι σημασία έχουν οι τίτλοι; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μα τι λέτε κόμισσα;  

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αν δεν το πιάσατε το υπονοούμενο, θα σας το πω εγώ… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Τι θα πείτε, δηλαδή; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αυτό που εσείς δεν τολμάτε να πείτε καθαρά και ξάστερα: «Γιατί να 
παριστάνουμε τις αριστοκράτισσες αφού δεν είμαστε»; Ε, αυτό δε θα 
θέλατε να πείτε αγαπητή κόμισσα; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Η κόμισσα ποτέ δεν είπε ούτε καν υπονόησε κάτι τέτοιο. 

ΜΙΑΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ελάτε τώρα «βαρόνη», παιδί της πιάτσας είμαι κι εγώ, αυτούς που 
προσποιούνται τους μυρίζομαι από χιλιόμετρα. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Μα πώς μας αναγνωρίσατε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Έχεις δει πολλές κόμισσες να γελάνε με το παραμικρό σαν ηλίθιες; 
Κι ύστερα σου λέει «ηθοποιός» 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Εγώ δεν ξέρω να προσποιούμαι εκτός σκηνής. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Είπε η «μεγάλη θεατρίνα» και αποχώρησε στωικά στα παρασκήνια! 
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Σελίδα 29 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Με τα πικρόχολα σχόλια δεν αλλάζει η καταγωγή σας… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Στο είπα πως τον τίτλο θα τον πληρώσουμε ακριβά! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όχι από μένα.  

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Στο κάτω κάτω ένα αστείο κάναμε… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Σας βεβαιώ δεν γέλασε κανείς. Κι όσο για μένα, μη φοβάστε, το 
στόμα μου δεν το ανοίγω…μ’αρέσουν οι πνευματώδεις 
άνθρωποι…φτάνει να μην κάνουν πνεύμα εις βάρος μου… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση…κι αν μας αφήνατε να 
συνεχίσουμε το αστείο στη λοκάντα σας… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Με την άνεσή σας…συνεχίστε να παίζετε τις βαρονέσες και τις 
κόμισσες, με έναν όρο όμως… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Τι όρο; 

ΜΙΡΑΒΝΤΟΛΙΝΑ: Αν έρθουν πραγματικοί αριστοκράτες και μού ζητήσουν το δωμάτιο 
σας, εσείς θα μετακομίσετε σε κάποιο άλλο χωρίς δεύτερη κουβέντα. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Γιατί δεν πάμε από τώρα, να ξεμπερδεύουμε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εγώ δεν πάω πουθενά. Πληρώνω και απαιτώ να με αντιμετωπίζουν ως 
αριστοκράτισσα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …γιαλαντζί…Κυρίες μου, εγώ σας έθεσα τον όρο μου…ή 
συμμορφώνεστε ή … 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: …ή; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …ή τα μπογαλάκια σας και σε άλλη λοκάντα… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εντάξει…εντάξει… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τώρα εντάξει, γιατί πριν… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πριν έκανα ένα απλό αστείο… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κι άλλο αστείο; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Έτσι για να εκτιμήσετε ακόμη περισσότερο το πνεύμα 
μου…(χαμογελάει) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (χαμογελάει)Το εκτιμώ, το εκτιμώ κυρία βαρόνη… 

Μπαίνει ο Μαρκήσιος. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Βαρόνη;! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ω! Να κι άλλος ένας αριστοκράτης που μένει στη λοκάντα μου! 
(σιγά)Βλέπει γυναίκα και τρέχουν τα σάλια του. 
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Σελίδα 30 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (σιγά)Λεφτά έχει; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Έτσι λέει… 

Μπαίνει ο Φαμπρίτσιο. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Έτοιμο το δωμάτιό σας… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ωραία! Φρόντισε να πάνε αμέσως οι αποσκευές τους στο δωμάτιο. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Μάλιστα, κυρία. (κάνει νόημα προς την κουζίνα, βγαίνει ένας 
υπηρέτης και οι 2 τους παίρνουν τα μπαούλα)Από δω, 
εκλαμπρότατες… 

Οι δύο γυναίκες ετοιμάζονται να τον ακολουθήσουν. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μιραντολίνα…ποιες είναι αυτές οι κυρίες;; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μαρκήσιε,… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ/ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ:Μαρκήσιε!!! (γυρίζοντας προς τα πίσω) 

Κατά τη διάρκεια της παρακάτω συνομιλίας ο Φαμπρίτσιο και ο άλλος υπηρέτης ανταλλάσσουν 
βλέμματα απόγνωσης καθώς εξακολουθούν να στέκονται κρατώντας τα μπαούλα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …επιτρέψτε μου να σας συστήσω…Εκ δεξιών η βαρόνη Ορτενσία 
ντέλα Φράγκα…και εξ ευωνύμων…  

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Εγώ είμαι εξ ευωνύμων;  

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: η κόμισσα Ντεγιανίρα ντέλα Τρύπα! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μαρκήσιος  ντι Φορλιπόπολι! Τα σέβη μου. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πολύ χαίρομαι να γνωρίζω έναν αριστοκράτη…τόσο αριστοκράτη. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Κατάλαβα, τον καπάρωσες. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αν μπορώ να σας βοηθήσω, μη διστάζετε…Χαίρομαι που ήρθατε να 
μείνετε σε αυτή την λοκάντα. Η λοκαντιέρα μας είναι εξαιρετικής 
ευγένειας και χάρης. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Η εξοχότητά του είναι γεμάτη καλοσύνη. Με τιμά με την κηδεμονία 
του. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αν και δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ…την προστατεύω. Βεβαίως 
την προστατεύω, όπως προστατεύω και όλους όσοι έρχονται στη 
λοκάντα της. Κυρίες μου, είμαι έτοιμος να σας προσφέρω την 
προστασία μου… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μόλις παραστεί ανάγκη, θα απολαύσω τη βοήθειά σας. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Κι εσείς, κόμισσα, μπορείτε να υπολογίζετε στην προστασία μου… 
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Σελίδα 31 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Θα μπορώ κάλλιστα να μου αποδώσω το χαρακτηρισμό της 
ευτυχισμένης, αν θα έχω τη μέγιστη τιμή να συγκαταλέξω τον εαυτό 
μου ανάμεσα σε εκείνους που θα τύχουν της ευγενικής σας 
προστασίας… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μόνη της το’πε όλο αυτό; Καλό ε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ατάκα απ’ το ρόλο της είναι… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (στην Μιραντολίνα)Τι θα γίνει με αυτές τις συστάσεις; Πιάστηκα να 
περιμένω… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πήγαινε τα μπαούλα στο δωμάτιο κι όταν τελειώσουν, θα’ρθουν και 
οι κυρίες. 

Ο Φαμπρίτσιο φεύγει μουρμουρίζοντας 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Γυναίκες! Μας φορτώνουν σα γαϊδούρια και μετά πιάνουν την 
κουβέντα! (φεύγει ακολουθούμενος από τον άλλο υπηρέτη) 

Ο Μαρκήσιος βγάζει από την τσέπη του ένα μεταξωτό μαντήλι, το διπλώνει και προσποιείται πως 
θέλει να σκουπίσει το μέτωπό του. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ:  Τι εκπληκτικό μαντήλι είναι αυτό, μαρκήσιε! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Σ’ αρέσει; Δεν είναι μοναδικό; (στις άλλες)Ξέρετε, έχω εξαιρετικό 
γούστο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ:  Ατράνταχτη απόδειξη αυτό το μαντήλι! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  (στην Ορτενσία)Έχετε δει πιο ωραίο; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:   Σίγουρα όχι. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  Είναι από το Λονδίνο. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:   Είναι πολύ ωραίο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  Είπαμε, έχω πολύ καλό γούστο. Εξ’ού και το μαντήλι. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ:  Που ευτυχώς δε μιλάει. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ:  Ενώ ο κόμης… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:   (με ενδιαφέρον)Ο κόμης;… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ:  Ο κόμης ντι Αλμπαφιορίτα…πελάτης μου κι αυτός… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αυτός δεν έχει το γούστο μου…Πετάει τα χρήματά του δεξιά κι 
αριστερά αγοράζοντας ό,τι βρεθεί μπροστά του, αλλά ποτέ κάτι 
καλόγουστο. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Σοβαρά; (με ενδιαφέρον) 
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Σελίδα 32 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Δικός μου ο κόμης. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Η αλήθεια είναι ότι ο Μαρκήσιος βλέπει, γνωρίζει, ξεχωρίζει και 
αγοράζει εξαιρετικά πράγματα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πολύ σωστά!(διπλώνει προσεκτικά το μαντήλι) όπως βλέπετε, το 
διπλώνω προσεκτικά για να μην χαλάσει. Αυτού του είδους τα 
πράγματα πρέπει να τα φροντίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Πάρ’το  
(το δίνει στην Μιραντολίνα) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (Το παίρνει)Θέλετε να το πάω στο δωμάτιό σας; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θέλω να το πας στο δικό σου δωμάτιο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Στο δικό μου δωμάτιο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Στο δικό σου. Σου το κάνω δώρο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ω! κύριε Μαρκήσιε, με συγχωρείτε, αλλά… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Κρατήστε το. Σας το κάνω δώρο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μα δε θέλω… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μη με κάνεις να θυμώσω… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Α, αν είναι να θυμώσετε, το παίρνω αμέσως. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Έξυπνη η λοκαντιέρα! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κι ύστερα λένε για τις θεατρίνες!      

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μα τι λέτε τώρα; Ένα απλό δωράκι στη λοκαντιέρα μου έκανα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Και αριστοκράτης και γενναιόδωρος! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (με καμάρι)Είμαι, είμαι! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σιγά)Πώς το’παθε και μου’κανε δώρο! 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Μαρκήσιε, ξέρετε αν υπάρχει στη Φλωρεντία ένα ίδιο μαντήλι; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ίδιο;! Αποκλείεται. Είναι μοναδικό κομμάτι. Θα κοιτάξουμε όμως 
για κάτι παρόμοιο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κατίδίαν)Έξυπνη η κοντεσσίνα! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (κάνει στην άκρη την Ντεγιανίρα)Αλήθεια, μαρκήσιε, εσε΄ςι που 
ξέρετε καλά την Φλωρεντία, κάντε μου τη χάρη να μου στείλετε έναν 
καλό υποδηματοποιό. Χρειάζομαι κατεπειγόντως είκοσι ζευγάρια 
παπούτσια. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (πάει κοντά της-σιγά)Με το μαλακό, βαρόνη, μη σας περάσει για 
σαρανταποδαρούσα! 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θα σας στείλω τον δικό μου. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (κατ’ιδίαν)Άμα σου στείλουν το λογαριασμό να δεις! 

Εμφανίζεται ένας υπηρέτης 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Το γεύμα είναι έτοιμο. Να αρχίσουμε να σερβίρουμε στα δωμάτια; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πρώτα θα επιβλέψω εγώ τα πιάτα και μετά. Πήγαινε κι έρχομαι. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Μάλιστα, κυρία (φεύγει) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Άκουσα πως το γεύμα είναι έτοιμο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μάλιστα, εξοχοτάτη. Θέλετε να σας σερβίρουμε εδώ ή στο δωμάτιό 
σας; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Θα προτιμούσαμε εδώ. Τι λέτε κι εσείς κόμισσα Ντεγιανίρα ντέλα 
Τρύπα; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Συμφωνώ βαρόνη Ορτενσια ντέλα Φράγκα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Βολευτείτε, όπου θέλετε και θα ειδοποιήσω να σας 
σερβίρουν…(φεύγει) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μαρκήσιε, θα μας κάνετε την τιμή να μας κρατήσετε συντροφιά 
συζητώντας; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (όλο χαρά)Με μεγάλη μου χαρά. (βλέποντας την Μιραντολίνα να 
βγαίνει ακολουθούμενη από έναν υπηρέτη)Μου πρότειναν να καθίσω 
μαζί τους… Μη ζηλέψεις. Το ξέρεις πως είμαι δικός σου. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σιγά)Στα όνειρά σας…(δυνατά)Μην ανησυχείτε για μένα, με 
ευχαριστεί που περνάτε καλά. .(στον υπηρέτη)…Οι εξοχότητες τους 
θα σερβιριστούν εδώ. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Πού θα καθίσουν οι κυρίες; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (δείχνει)Εδώ. 

Ο υπηρέτης αρχίζει να ετοιμάζει το τραπέζι. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (πηγαίνοντας την καρέκλα του πίσω στο άλλο τραπέζι)Μαρκήσιε, 
εσείς θα είστε ο συνομιλητής μας. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλο εδώ. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (ξαναπαίρνει την καρέκλα του και πάει στο τραπέζι τους)Συνομιλεί 
κανείς καλύτερα από κοντά… 

Μπαίνει ο Κόμης. 

ΚΟΜΗΣ: (βλέποντας την Μιραντολίνα)Α εδώ είστε! 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Και όχι μόνο εγώ! (δείχνει τις δύο γυναίκες) 

ΚΟΜΗΣ: Καλημέρα, κυρίες μου! Υποκλίνομαι. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Καλημέρα σας! (στην Ντεγιανίρα)Αυτός πρέπει να’ναι ο κόμης. Αν 
τον θες, βάλε ατ δυνατά σου. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Εγώ; Δεν είπαμε ότι εγώ δεν ξέρω να υποκρίνομαι εκτός σκηνής; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (σιγά στην Μιραντολίνα)Δείξε το μαντήλι σας στον Κόμη. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ό,τι πείτε…(στον Κόμη)Κοιτάξτε, κόμη, τι ωραίο μαντήλι μου 
χάρισε ο μαρκήσιος! (δείχνει το μαντήλι) 

ΚΟΜΗΣ: Σου το χάρισε; Εντύπωση μου κάνει. Μπράβο μαρκήσιε! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (με ύφος)Ένα απλό, συμβολικό δώρο. (στην Μιραντολίνα)Κρύψ’το, 
δε θέλω να ξέρουν οι άλλοι τι κάνω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εμένα μου λές! Τη μια με βάζει να το δείξω και την άλλη να το 
κρύψω! Πολύ κουραστικά τα παιχνίδια σας, μαρκήσιε! 

ΚΟΜΗΣ: (στις κυρίες)Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στην αγαπημένη μου 
λοκαντιέρα… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Παρακαλώ… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στην Μιραντολίνα)Αυτό το μαντήλι στην τσέπη σου, θα χαλάσει 
έτσι που το τσαλάκωσες.  

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Έννοια σας και θα το βάλω εγώ μετά σε βιτρίνα κλεισμένη 
αεροστεγώς! 

ΚΟΜΗΣ: Άσε τώρα το μαντήλι και κοίτα αυτό το διαμαντένιο περιδέραιο.  

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πάρα πολύ ωραίο! 

ΚΟΜΗΣ: Ταιριάζει με τα σκουλαρίκια που σας χάρισα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ/ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ::Σκουλαρίκια! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ταιριάζει, αλλά αυτό είναι ακόμη πιο ωραίο! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ανάθεμά σε Κόμη και σένα και τα διαμάντια σου και τα λεφτά σου! 

ΚΟΜΗΣ: Σου χαρίζω και το περιδέραιο για να συμπληρωθεί το σετ. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ούτε να το συζητάτε. 

ΚΟΜΗΣ: Μη με προσβάλλεις… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Α, αν είναι να προσβληθείτε, το παίρνω αμέσως. 

Η Ορτενσία και η Ντεγιανίρα σιγοψιθυρίζουν σχολιάζοντας τη γενναιοδωρία του Κόμη. 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πώς σας φαίνετε, μαρκήσιε; Δεν είναι καταπληκτικό αυτό το 
περιδέραιο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αναλογικά, το μαντήλι είναι πιο καλόγουστο. 

ΚΟΜΗΣ: Τι θα πει αναλογικά; Κόσμημα από μαντήλι έχει τεράστια διαφορά. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Σπουδαία συμπεριφορά! Να κοκορεύεσαι δημοσίως για τα δώρα 
που κάνεις!  

ΚΟΜΗΣ: Το ίδιο έκανες κι εσύ πριν. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εγώ;! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πλάκα έχουν οι κοκορομαχίες τους. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον κόμη)Δεν σας χαλαλίζω άλλο λεπτό ανόητης 
συζήτησης…(στην Ορτενσία και στην Ντεγιανίρα)…Εξάλλου με 
περιμένουν οι δύο κυρίες να γευματίσω μαζί τους. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πιο πολύ λιγούρης παρά πλούσιος ο μαρκήσιος. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Αυτό νομίζω κι εγώ. 

Ο Μαρκήσιος πάει να καθίσει, η Ορτενσια τον προσπερνά και κινείται προς τον κόμη. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (στον Κόμη)Τόση ώρα και δεν έχουμε συστηθεί. 

ΚΟΜΗΣ: Παράληψη μου! Κόμης Αλμπαφιορίτα. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Μαντόνα! Πολύ γνωστή και πλούσια οικογένεια! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Βαρόνη Ντέλα Φράγκα. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κόμισσα Ντέλα Τρύπα. 

ΚΟΜΗΣ: Γοητευμένος! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Από ποια πόλη είστε, κόμη; 

ΚΟΜΗΣ: Απ’ τη Νάπολη. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ω! είμαστε σχεδόν συμπατριώτες. Εγώ είμαι από το Παλέρμο. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κι εγώ από τη Ρώμη, αλλά έχω πάει στη Νάπολη, ήθελα μάλιστα να 
συναντήσω κάποιον ευγενή ναπολιτάνο για να μιλήσω για ένα θέμα 
μου… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (τη μιμείται)Εγώ δεν ξέω να υποκρίνομαι εκτός σκηνής! 

ΚΟΜΗΣ: Αν μείνετε μέρες, θα’χουμε όλο το χρόνο να το συζητήσουμε…το 
θέμα σας…Είστε μόνες; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όχι. Είμαι εγώ μαζί τους. 
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ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μόνες είμαστε. 

ΚΟΜΗΣ: Τότε θα μου κάνετε την τιμή να γευματίσουμε μαζί στο δωμάτιό 
μου. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ/ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Μα φυσικά. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Άντε πάμε. 

ΚΟΜΗΣ: Λυπάμαι μαρκήσιε, αλλά η πρόσκληση αφορά μόνο τις κυριες. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μα εγώ είαμι καλεσμένος των κυριών. 

ΚΟΜΗΣ: Των κυριών, μπορεί, αλλά στη μικρή μου τραπεζαρία δεν χωράνε 
περισσότεροι από τρεις, εκτός αν θέλεις να καθίσεις στα γόνατά 
μου…(γελάνε) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ο ανταγωνισμός κτυπάει κόκκινο! Άντε να δούμε πού θα καταλήξει. 

ΚΟΜΗΣ: Πηγαίνουμε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πηγαίνουμε. Τον μαρκήσιο θα τον δούμε μια άλλη φορά. (φεύγει) 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (καθώς φεύγει-στον μαρκήσιο)Α, κι αν βρείτε εκείνο το μαντήλι που 
λέγαμε, μη με ξεχάσετε. (φεύγει) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μαθαίνει γρήγορα η κόμισσα! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (αφρίζοντας)Κόμη Φορλιπόπολι, θα μου το πληρώσεις αυτό… 

ΚΟΜΗΣ: (επιστρέφει προς στιγμή)Γιατί παραπονιέσαι; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Είμαι αυτός που είμαι και κανείς δεν μπορεί να μου συμπεριφέρεται 
έτσι…Κι η άλλη να θέλει και το μαντήλι! Ένα μαντήλι τέτοιας αξίας! 
Δεν θα το πάρει ποτέ. Μιραντολίνα, κράτησέ το. Τέτοιο μαντήλι δεν 
θα ξαναβρείς. Διαμάντια υπάρχουν πολλά, αλλά τέτοια μαντήλια, 
όχι. (φεύγει εκνευρισμένος αφού τσιμπήσει κάτι από το στρωμένο 
τραπέζι) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι τρέλα θεέ μου! 

ΚΟΜΗΣ: Αγαπημένη μου, Μιραντολίνα, δεν σε πειράζει που προσκάλεσα τις 
κυρίες σε γεύμα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ίσα-ίσα. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα που φροντίζετε τις πελάτισσές μου. 

ΚΟΜΗΣ: Ακριβώς αυτό κάνω, για σένα και τη λοκάντα σου. Εγώ παραμένω 
πάντα πιστός θαυμαστής της γοητεία σου. (φεύγει) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μ’όλα του τα πλούτη δε θα με κάνει να τον ερωτευτώ. Το ίδιο κι ο 
μαρκήσιος με τη γελοία προστασία που μου πουλάει. Αν έπρεπε να 
διαλέξω έναν απ’ τους δυο, σίγουρα θα διάλεγα αυτόν που ξοδεύει 
περισσότερα. Αυτό όμως που εγώ θέλω είναι να με ερωτευτεί ο 
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Ιππότης Ριπαφράττα και να πάρω εκδίκηση εκ μέρους όλων των 
γυναικών που ο Ιππότης έχει προσβάλει. Θα προσπαθήσω και κάτι 
μου λέει πως θα τα καταφέρω, γιατί κανένας άντρας δεν γλιτώνει 
όταν τον βάλει στο μάτι μια γυναίκα!  

Χτυπάει παλαμάκια, εμφανίζονται οι υπηρέτες για να μαζέψουν και να αλλάξουν το σκηνικό. 

ΑΥΛΑΙΑ 
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Το ίδιο βράδυ. 

Εικόνα Α 

Στο δωμάτιο του Ιππότη. 

Ο Ιππότης πηγαινοέρχεται στο δωμάτιο διαβάζοντας ένα βιβλίο, ενώ ο υπηρέτης και ο Φαμπρίτσιο 
τακτοποιούν πάνω σε ένα ντουλάπι το δίσκο που έφερε ο Φαμπρίτσιο.  

ΙΠΠΟΤΗΣ: (απαγγέλλει ποίημα του Σιμωνίδη) Εκτός της μέλισσας, έτσ' οι γυναίκες. 
Όλες 
υπάρχουνε χάρη στο τέχνασμα του Δία 
και με τους άντρες τους μαζί διάγουνε τον βίο. 
Αυτό το μέγιστο κακό που 'πλασ' ο Δίας 
-γυναίκες. Τάχα πως τον άντρα τους 'φελάν. 
Μ' αυτός πρώτος απ' όλους υποφέρει. 
Ποτέ, μια μέρα ολάκερη ξέγνοιαστος δε περνά, 
όποιος κι αν δέσει τη ζωή του με γυναίκα. 
 

Ο Φαμπρίτσιο παίρνει το πιάτο με τη σούπα και το τοποθετεί στο στρωμένο τραπέζι. Δίπλα του 
στέκεται και τον επιτηρεί ο υπηρέτης του Ιππότη. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πείτε στον αφέντη σας πως αν θέλει να σερβιριστεί, η σούπα σερβιρίστηκε. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ:  Μπορείτε να του το πείτε κι εσείς. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Δε μου’πες να μη μιλήσω; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ:  Για να μην τον διακόψεις άσκοπα. Τώρα έχεις λόγο. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Να μου λείπει. Είναι πολύ ιδιότροπος. Δε θέλω πολλές πάρε-δώσε μαζί του. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Δεν είναι κακός. Με τις γυναίκες έχει ένα πρόβλημα, αλλά με τους άντρες 
είναι γλυκύτατος. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Όσο και οι ξιδάτες ελιές.…(κινείται προς την πόρτα) 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  … Κι όποια φαντάζει μετρημένη και πως είναι συνετή, 
   κυρίως αυτή τη πιο μεγάλη βλάβη προξενεί. 
   Ο άντρας μένει με το στόμα ανοιχτό κι όλοι γελάνε 
   οι γείτονες που βλέπουν -κι αυτός ξεγελασμένος! 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (στον Ιππότη)Κύριε… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (στην πόρτα)Άκου έχει πρόβλημα με τις γυναίκες! Ο ανόητος, τα καλύτερα 
χάνει (φεύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (συνεχίζοντας το διάβασμα) …Του Δία το χειρότερον έργον είν' οι γυναίκες, 
πανίσχυρη στα πόδια μας κι άθραυστη αλυσίδα, 
αφ' ότου ο Πλούτωνας δέχτηκε κάτου, εκείνους, 
που σφάζονται για το χατίρι μιας γυναίκας... 
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ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Κύριε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αχ! Σοφέ, πάνσοφε Σιμωνίδη! «Του Δία το χειρότερον έργον είν’ οι 
γυναίκες…» Τ’ άκουσες Κλαούντιο; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Τ’ άκουσα. Για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια. Εσείς δεν ακούσατε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι πράγμα; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Το γεύμα είναι έτοιμο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κιόλας; (αφήνει το βιβλίο και πάει στο τραπέζι)Λίγο νωρίς δε μας σέρβιραν 
σήμερα; (κάθεται) 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (σερβίροντάς τον)Το δωμάτιό σας σερβιρίστηκε πρώτο. Ο κόμης 
διαμαρτυρήθηκε, αλλά η λοκαντιέρα τον αγνόησε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ώστε έτσι! Αυτή η γυναίκα με υποχρεώνει με τη στάση της. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Και διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Σιμωνίδη.  

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι εννοείς; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Πως η λοκαντιέρα μας ανήκει στα καλά έργα του Δία. Είναι σπάνια γυναίκα, 
εξοχότατε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έτσι φαίνεται… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Είναι. Είμαι σίγουρος πως είναι. Τόσα ταξίδια έχουμε κάνει, έχουμε 
γνωρίσει πολλές λοκάντες και λοκαντιέρες, μα καμιά δεν είναι σαν την 
Μιραντολίνα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σ’ αρέσει; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ; Είναι που δεν θέλω να φανώ αχάριστος απέναντί σας, αλλιώς, θα έδινα όσα 
όσα για να με πάρει στη δούλεψή της. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (ενοχλημένος)Τι λες βρε ανόητε! Να σε πάρει να σε κάνει τι; Κάτι τέτοιους 
σαν κι εσένα τους κάνει μπαλάκι και τους πετάει. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ; Ας με πετάξει. Εγώ για την Μιραντολίνα, γίνομαι και μπαλάκι. (επιστρέφει 
στο μπουφέ για να προετοιμάσει το επόμενο πιάτο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (μονολογώντας)Αμάν! Αυτή είναι επικίνδυνη. Όλους τους τρελαίνει! Αν με 
τρελάνει και με μένα, χάθηκα. (σταματάει σκεφτικός)Α πα πα πα πα! Αύριο 
κιόλας φεύγω για Λιβόρνο. Και στην επιστροφή θα πάω απ’ άλλο δρόμο. 
Στην Φλωρεντία δεν ξανάρχομαι ούτε περαστικός… 

Επιστρέφει ο υπηρέτης με ένα άλλο πιάτο.    

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Η λοκαντιέρα μας είπε πως αν δε σας αρέσει το κοτόπουλο, θα σας στείλει 
περιστέρι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (ενώ δοκιμάζει)Μου αρέσει. Όλα μου αρέσουν. Κι αυτό τι είναι; 



19/10/2010 
 

 Λοκαντιέρα  © Ελεύθερη Απόδοση & Διασκευή: Μαριάννα Κυριακάκη 

Σελίδα 40 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μια σάλτσα που την έφτιαξε με τα χρυσά της τα χεράκια. Θα ήθελε να ξέρει 
αν σας αρέσει. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (δοκιμάζει)Ανεκτίμητη! Πες της πως μ’αρέσει και την ευχαριστώ πολύ για 
όλα. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Θα της το πω. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (βλέποντάς τον να στέκει)Τώρα να της το πεις. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Όπως επιθυμεί η εξοχότητά σας…(κινείται προς την πόρτα)Με στέλνει να 
πω κομπλιμέντο σε γυναίκα. Και το βιάζεται κιόλας! Κάτι δεν πάει καλά. 
(φεύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εξαιρετική σάλτσα! Καλύτερη δεν έχω γευτεί…(τρώγοντας) Αν η 
Μιραντολίνα παρέχει τέτοιες υπηρεσίες, θα’χει πάντα πελατεία. Ωραίο 
φαγητό, καθαρά δωμάτια…Άσε που’ναι κι ευγενική και κυρίως ειλικρινής. 
Μεγάλο προτέρημα η ειλικρίνεια. Αν εγώ δεν αντέχω τις γυναίκες είναι γιατί 
όλες το ψέμα το’χουν ψωμοτύρι, αλλά η Μιραντολίνα… 

 

Επιστρέφει ο υπηρέτης. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Η αγαπημένη μας λοκαντιέρα σας ευχαριστεί για την καλοσύνη σας να μη 
βρείτε τίποτα το μεμπτό στο φαγητό. Χάρηκε μάλιστα τόσο πολύ που τώρα 
ετοιμάζει κι άλλο πιάτο… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (ευχάριστα ξαφνιασμένος)Το ετοιμάζει; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Πάντα με τα χεράκια της. (με ένα αναστεναγμό) Ανεκτίμητη γυναίκα! 
Ανεκτίμητη! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Βάλε μου να πιω. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Αμέσως, κύριε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (μονολογώντας)Ανεκτίμητη γυναίκα! (συνέρχεται)Θέλω να πω…πρέπει  κι 
εγώ να φανώ αντάξιος της γενναιοδωρίας της.  

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Της αρκεί που είστε τόσο ευγενικός. (του βάζει να πιεί)Έτσι μου’πε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Όχι, όχι. Δεν φτάνει μόνο η ευγένεια. Όταν φέρει το λογαριασμό θα της 
πληρώσω δυο φορές το ποσό που θα μου χρεώσει. 

Κτυπάει η πόρτα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αν είναι πάλι ο Μαρκήσιος, πες του ότι δεν είμαι εδώ. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μπα, απ’ ό,τι ξέρω έφυγε και δεν φάνηκε ακόμη. Τον πείραξε φαίνεται το 
χουνέρι που του’φτιαξε ο κόμης. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ποιο χουνέρι; 
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ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (πηγαίνοντας προς την πόρτα) Είχε κανονίσει να τον τραπεζώσουν δύο 
κυρίες κι ο κόμης του το χάλασε προσκαλώντας αυτός μόνο τις κυρίες σε 
γεύμα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι αδύναμοι χαρακτήρες! Μόλις δουν γυναίκα, τους πιάνει ντελίριουμ 
τρέμενς. Άνοιξε. 

Ο Υπηρέτης ανοίγει και στο άνοιγμα της πόρτας εμφανίζεται διστακτική η Μιραντολίνα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Επιτρέπεται; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ποιος είναι; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Η καλή μας λοκαντιέρα. 

Ο Ιππότης αναστατώνεται ελαφρά. Παρατάει το πιάτο του. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να περάσει. 

Ο υπηρέτης ανοίγει και μπαίνει η Μιραντολίνα χαμογελαστή. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καλησπέρα εξοχότητα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Καλησπέρα, Μιραντολίνα. (στον υπηρέτη)Πάρε το δίσκο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Άσε, θα σερβίρω εγώ. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Για τω θεώ, όχι. Δεν είναι δική σας δουλειά. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ίσα-ίσα. Δική μου δουλειά είναι να υπηρετώ τους κυρίους που καταδέχονται  
την λοκάντα μου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι ταπεινοφροσύνη! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ:  Θα το έκανα με όλους τους πελάτες μου, αλλά θα κινδύνευα να παρεξηγηθώ 
από μερικούς μερικούς…Καταλαβαίνετε τι εννοώ... Μαζί σας όμως μπορώ 
να το κάνω ελεύθερα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σ’ ευχαριστώ. (κοιτώντας το πιάτο που του σερβίρει)Τι είναι αυτό; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ραγού αλά λοκαντιέρα! Δική μου συνταγή. Φτιαγμένη με τα χεράκια μου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Με τα χεράκια σου! Σίγουρα θα είναι υπέροχο! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Το ελπίζω. Είχα πολύ καιρό να φτιάξω αυτό το πιάτο, αλλά το έκανα για να 
σας περιποιηθώ. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αύριο κιόλας Λιβόρνο! Πρωί πρωί… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν θα το δοκιμάσετε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Φυσικά. Φυσικά… αλλά να μην σε κρατάω, θα’χεις ένα σωρό δουλειές… 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τις τακτοποίησα όλες πριν έρθω σε σας…άλλωστε η λοκάντα μου διαθέτει 
πολλούς μάγειρες και υπηρέτες που φροντίζουν για όλα. Λοιπόν; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι λοιπόν; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Το ραγού…δεν θα το δοκιμάσετε; Θέλω να ξέρω αν είναι του γούστου 
σας… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν αμφιβάλλω καθόλου…(το μυρίζει) Τι μυρωδιά! (δοκιμάζει) Τι 
γεύση!...Εξαιρετικό! Και τι συνδυασμός μυρωδικών! Τι έχεις βάλει; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Α, αυτά είναι μυστικά του επαγγέλματος! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (στον υπηρέτη)Βάλε μου να πιω… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αυτό το πιάτο πρέπει να συνοδεύεται από εξαιρετικής ποιότητας κρασί. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (στον υπηρέτη)Φέρε μου το Βουργουνδίας. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εξαιρετική επιλογή! Το κρασί Βουργουνδίας είναι διαμάντι. Κατά τη γνώμη 
μου, το καλύτερο της αγοράς. 

Ο υπηρέτης φέρνει το κρασί. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τελικά έχεις πολύ καλό γούστο σε όλα! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Προσπαθώ. Αν και πολλές φορές πέφτω έξω. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Το πιστεύω. Μόλις σήμερα σε πρόδωσε το ένστικτό σου. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι εννοείτε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πίστεψες πως εγώ αξίζω ιδιαίτερης προσοχής. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ίσα ίσα…(αναστενάζει)…στο συγκεκριμένο έχω πέσει 
διάνα…(αναστενάζει)… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (αναστατωμένος)Γιατί αναστενάζεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί στενοχωριέμαι… φροντίζω για όλους κι αντί για ευχαριστώ, εισπράττω 
αχαριστία… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Όχι από μένα. Μπορεί να είμαι λίγο απότομος, αλλά δεν θα σε πληγώσω 
ποτέ. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Για τω θεώ! Δεν εννοούσα εσάς…Εξάλλου από σας δεν περιμένω 
κάτι…κάνω μόνο το χρέος μου σε έναν καλό πελάτη. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (αναστατωμένος)Ε…ναι…το ξέρω…(βάζει κρασί)Στην υγειά σου… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (χαριτωμένα)Υγιαίνετε! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Θα πιείς μαζί μου ένα ποτηράκι; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ειλικρινά δεν ξέρω… 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Επιμένω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τότε θα το πιω ευχαρίστως. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (στον υπηρέτη)Φέρε ένα ποτήρι. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αφήστε, θα πιω απ’ το δικό σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (αναστατωμένος)Απ’ το δικό μου;! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ναι, εκτός αν φοβάστε ότι θα μάθω τα μυστικά σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν έχω μυστικά. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όλοι οι άνθρωποι έχουν μυστικά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κι εσύ; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Άνθρωπος είμαι κι εγώ. (πίνει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ωχ! Ωχ! Ωχ! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τώρα αναστενάζετε εσείς… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ε…θα πιούμε άλλο ένα; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μη μας πειράξει… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δυστυχώς, δεν κινδυνεύουμε από το κρασί… Κάθισε… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ε όχι και να καθίσω! 

ΙΠΠΟΤΗΣ Μην αισθάνεσαι άβολα…στο κάτω κάτω δε μας βλέπει κανείς… 

 (στον υπηρέτη)Φέρε μια καρέκλα… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Πάει,… τρελάθηκε! Πρώτη φορά τον βλέπω έτσι. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κάηκα, αν το μάθουν ο μαρκήσιος και ο κόμης… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι σχέση έχουν αυτοί; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Έχουν και παραέχουν…ξέρετε πόσες φορές μου ζήτησαν να τους κάνω 
παρέα στο δείπνο κι αρνήθηκα;… 

Ο υπηρέτης φέρνει την καρέκλα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κάθισε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Να καθίσω…(κάθεται) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (στον υπηρέτη)Κι εσύ πρόσεξε μην πεις σε κανέναν ότι η Μιραντολίνα 
δείπνησε μαζί μου. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μην ανησυχείτε, κύριε, ξέρω να κρατάω το στόμα μου κλειστό…(καθώς 
απομακρύνεται)Αυτό κι αν είναι απ’ τ’ άγραφα! 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σηκώνοντας το ποτήρι)Πίνω σε ό,τι σας δίνει χαρά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Με εξαίρεση τις γυναίκες. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Νόμιζα πως οι γυναίκες δεν σας χαροποιούν… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αυτό εννοούσα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όπως το είπατε, ακούστηκε ακριβώς το αντίθετο…Πως οι γυναίκες σας 
ευχαριστούν, αλλά δε θέλετε να πιείτε στην υγειά τους… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Είσαι πολύ ικανή στο να αλλάζεις το νόημα των λόγων μου… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ας πούμε ότι μου αρέσει να παίζω με τις λέξεις… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ελπίζω όχι και με τους άντρες, όπως κάνουν συνήθως οι γυναίκες… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θέλω να πιστεύω πως εγώ δεν είμαι σαν όλες τις άλλες γυναίκες… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σίγουρα δεν είσαι…(στον υπηρέτη)Πήγαινε… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Πού;  

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ε…να μου φέρεις κι άλλο πιάτο… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θα μου επιτρέψετε να πάω εγώ. (κάνει να σηκωθεί) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αυτός θα πάει… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Εγώ να πάω…Επιθυμείτε κάτι ιδιαίτερο; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ε…ναι…επιθυμώ δυο αυγά.  

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Αυγά; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μάλιστα, έχω επιθυμήσει να φάω αυγά. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Αυγά….αυγά. Πώς τα θέλετε; Βραστά ή μάτια; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (σιγά στον υπηρέτη)Ποια αργούν περισσότερο; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Τα βραστά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τότε να τα βράσεις. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Θα τα βράσω…(φεύγοντας)Το’πιασα το υποννοούμενο. 

Ο υπηρέτης φεύγει. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (πλησιάζει προς το τραπέζι κοιτώντας την Μιραντολίνα)Ε λοιπόν ξέρεις κάτι; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι πράγμα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Είσαι πολύ ιδιαίτερη γυναίκα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καλό είναι αυτό ή κακό; 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Καλό φυσικά. Και ξέρεις γιατί;…(κάθεται)Γιατί είσαι η μόνη γυναίκα που 
συναναστρέφομαι και μάλιστα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Με κάνετε να κοκκινίζω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Την αλήθεια λέω…Βέβαια, όσο το σκέφτομαι, δεν το καταλαβαίνω, αλλά 
έτσι είναι… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Και μ’ εμένα έτσι είναι…φαίνεται πως είναι αλήθεια αυτό που λένε πως 
καμιά φορά οι άνθρωποι νιώθουν κάτι για κάποιον που μόλις γνώρισαν… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι κάτι; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κάτι περίεργο…δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά εγώ το νιώθω για σας…. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Ωχ! Ωχ! Ωχ!... 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πάλι αναστενάζετε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Και λίγο είναι…(σηκώνεται)Φοβάμαι πως κάνεις ό,τι μπορείς για να χάσω  
την ησυχία μου… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σηκώνεται)Αν είναι ένας άντρας συνετός όπως εσείς, να με βλέπει ως 
κίνδυνο, καλύτερα να πηγαίνω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να πηγαίνεις;! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …και να μην ξανάρθω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να μην ξανάρθεις;! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ναι. Γιατί έτσι όπως πάμε, θα με τρελάνετε…και δυστυχώς ύστερα θα με 
προσβάλετε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εγώ; Ποτέ. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τότε γιατί είπατε πως κάνω ό,τι μπορώ για να χάσετε την ησυχία σας; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αστειεύτηκα…Ξέρω πως μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αν είναι έτσι… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να πιούμε άλλο ένα ποτηράκι Βουργουνδίας; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ας το πιούμε κι αυτό… 

Ο Ιππότης ξαναγεμίζει τα ποτήρια. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όπου να’ναι πέφτει το οχυρό. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Στην υγειά μας. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Στην υγειά μας…(πίνει-βλέποντας τον ιππότη που δεν πίνει, αλλά έχει 
απομείνει να την κοιτάζει)Εσείς δεν πίνετε; 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Πίνω…πίνω…(σιγά)Μπας κι ο ένας διάβολος διώξει τον άλλον (πίνει 
μονορούφι) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (ξαναγεμίζει τα ποτήρια)Σε τι να πιούμε τώρα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σ’ ό,τι να’ναι. Αρκεί να πίνουμε. 

Τσουγκρίζουν. 

Μπαίνει ο μαρκήσιος. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Α, ώστε εδώ είστε! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (άγρια)Τι θέλεις; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πίνετε;…Πίνετε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (μέσα από τα δόντια του)Το αίμα σου…(δυνατά)Πώς μπήκες χωρίς να 
χτυπήσεις; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Και χτύπησα και φώναξα. Κι απάντηση δεν πήρα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εγώ καλύτερα να πηγαίνω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Περίμενε…(πάει προς τον Μαρκήσιο)Τι θέλεις; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Φίλοι είμαστε…Έψαχνα κάποιον να δειπνήσουμε μαζί…έπειτα σκέφτηκα 
εσένα…είπα, μόνος είναι ας πάω να του κάνω παρέα…Αλλά εσύ, απ’ ό,τι 
είδα, έχεις παρέα και μάλιστα την καλύτερη: την αξιαγάπητη Μιραντολίνα 
μας. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εγώ ήρθα μόνο για να σερβίρω. Ύστερα μου’ρθε κάτι σα ζάλη κι η 
εξοχότητά του, για να με συνεφέρει, μου’δωσε λίγο κρασί Βουργουνδίας. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (κοιτάζοντας το μπουκάλι το κρασί)Βουργουνδίας είναι αυτό; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ναι. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Γνήσιο Βουργουνδίας; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τουλάχιστον εγώ για γνήσιο το πλήρωσα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Άσε με να δοκιμάσω…Είμαι εξπέρ στα κρασιά… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (ανοίγει την πόρτα και φωνάζει τον υπηρέτη)Ει…Κλαούντιο… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (μπαίνοντας)Φωνάξατε, κύριε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Φέρε ένα ποτηράκι στον μαρκήσιο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ποτήρι. Όχι ποτηράκι. Για να αποφανθώ σωστά περί της ποιότητας και της 
γνησιότητας του κρασιού, πρέπει να πιω αρκετά. 

Ο υπηρέτης δίνει το ποτήρι στον μαρκήσιο. 
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ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Βράσανε τα αυγά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Κι εγώ στο ζουμί μου…(δυνατά)Πάρτα από δω… 
ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ:  Δεν θα τα φάτε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Όχι.  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι είναι; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Αυγά βραστά, κύριε. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (με αποδοκιμασία)Αυγά;…Δεν μου αρέσουν. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ:  (σιγά)Μ’ αρέσει που κάνει και τον δύσκολο! 

Ο υπηρέτης τα παίρνει και φεύγει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (στον ιππότη)Με την άδειά σας…(στον μαρκήσιο)δοκιμάστε λίγο από το  
ραγού που έφτιαξα με τα χεράκια μου…  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ραγού! (στον υπηρέτη)Πιρούνι και καρέκλα. 

Ο υπηρέτης τρέχει να τον εξυπηρετήσει. Μόλις τελειώσει και πάει να φύγει. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πιάτο. 

Του φέρνει πιάτο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ποτήρι. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (απομακρυνόμενος)Σχοινί και σαπούνι. 

Ο υπηρέτης του φέρνει και το ποτήρι 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Χρειάζεστε κάτι άλλο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θα δούμε…(αρχίζει να τρώει λαίμαργα) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (στον υπηρέτη)Βάλτου να πιεί… 

Ο υπηρέτης υπακούει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σιγά στον ιππότη)Καλύτερα να πηγαίνω. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (σιγά)Μείνε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σιγά)Με διατάζετε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (σιγά)Σε παρακαλώ. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (έχοντας δοκιμάσει το ραγού)Εξαιρετικό!!!...Μιραντολίνα, ξεπέρασες τον 
εαυτό σου… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Χαίρομαι που σας αρέσει…Να πηγαίνω τώρα…(κάνει να φύγει) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μείνε, σε παρακαλώ. 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: (ενοχλημένος)Τι τη θέλεις; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Να της ανταποδώσω την ευχαρίστηση… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν μπορεί…έχει πολλές δουλειές… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ας τις αφήσει…το κρασί που θα της δώσω να δοκιμάσει, είναι μοναδικό. 
Είναι από την Κύπρο. Πανάκριβο! Γουλιά και σκούδο! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Η εξοχότητά σας έχει καλό και ακριβό γούστο…όμως, ειλικρινά, πρέπει να 
πηγαίνω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μείνε, μη χαλάσεις το χατίρι του μαρκήσιου. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ο Μαρκήσιος δε θα με παρεξηγήσει… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δε θέλεις να το δοκιμάσεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μια άλλη φορά, εξοχότατε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μείνε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μόνο γιατί μου το ζητήσατε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Είναι επικίνδυνα υπάκουη. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον υπηρέτη)Φέρε ποτήρια… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μήπως ζηλέψει ο μαρκήσιος που κάθεσαι δίπλα μου; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καρφί δε μου καίγεται. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μισείς κι εσύ τους άντρες; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όσο κι εσείς τις γυναίκες. 

Ο υπηρέτης φέρνει τρία ποτήρια του κρασιού. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όχι τόσο μεγάλα. Το δικό μου το κρασί πίνεται σε μικρό ποτηράκι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ακόμη δεν δοκίμασες το δικό μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Έπρεπε πρώτα να προετοιμάσω τον ουρανίσκο μου. (πίνει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Λοιπόν; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Συγνώμη κιόλας, αλλά δεν αξίζει φράγκο. Το δικό μου όμως… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: …δεν το είδαμε ακόμα… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: εδώ το έχω…(βγάζει από το εσωτερικό του σακακιού του ένα μικρό 
μπουκαλάκι)… 

Ο υπηρέτης φέρνει τρία ποτηράκια του λικέρ. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ελάτε να δοκιμάσετε. 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Το σίγουρο είναι πως δε θα μεθύσουμε. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Σε ξεγελάει το μικρό μέγεθος. Αλλά το ανεκτίμητο κρασί μου πίνετε γουλιά 
γουλιά, όπως ο βασιλικός πολτός. (ανοίγει το μπουκάλι και βάζει από λίγο 
και στα τρία ποτήρια) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αυτό αρκεί μόνο για μυρωδιά… 

Πίνουν. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Νέκταρ των θεών! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (σιγά στη Μιραντολίνα)Τι λες γι’αυτή την αηδία; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σιγά στον Ιππότη) Χειρότερο κι από μπουγαδόνερο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον Ιππότη)Λοιπόν; Δεν είναι θεσπέσιο; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αμβροσία! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μιραντολίνα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εγώ, εξοχότατε, ψέματα δεν ξέρω να λέω. Το κρασί σας είναι φρικτό και 
γι’αυτό δεν μπορώ να σας πω πως είναι καλό. Θαυμάζω όμως όποιον μπορεί 
να υποκρίνεται…Αλλά όποιος ξέρει να λέει ψέματα για ένα πράγμα, ξέρει να 
λέει και για τα πολλά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εμένα κατηγορεί ή μου φαίνεται; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αγαπητέ, Μαρκήσιε, λυπάμαι αν σας στενοχώρησα, αλλά αυτή είναι η γνώμη 
μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Γλυκιά μου, Μιραντολίνα, καθόλου δε με λύπησες καθότι είναι προφανές 
πως δεν έχεις γνώσεις γύρω από τα κρασιά. Γι’αυτό και δεν μπορείς να τα 
εκτιμήσεις, όπως , αντίθετα, μπόρεσες να εκτιμήσεις το μεταξωτό μαντήλι 
που σου χάρισα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Είδατε πόσο κομπάζει; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ο δικός σας κομπασμός αφορά στην αποστροφή σας για τις γυναίκες. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κι ο δικός σου στην ταπείνωση των αντρών. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όχι όλων. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον υπηρέτη)Φέρε τρία καθαρά ποτήρια. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εγώ δεν θέλω άλλο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δεν είναι για σένα…(βάζει λίγο κρασί στα τρία ποτήρια)…(στον Ιππότη)Με 
τη άδειά σου, θέλω ο υπηρέτης σου να μου κάνει μια χάρη… 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Ελεύθερα… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον υπηρέτη)Πάρε αυτά τα ποτήρια και πήγαινέ τα στον κόμη 
Αλμπαφιορίτα και στις κυρίες που συνοδεύει. Και να τους πεις πως αυτό το 
πανάκριβο κυπριακό κρασί είναι κέρασμα από μένα.   

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Θα το πω. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δυνατά για να τ’ ακούσουν όλοι. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Ξέρω, σαν ντελάλης…(φεύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τελικά είσαι πολύ γενναιόδωρος. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όσο γι’ αυτό…ρώτα την Μιραντολίνα…(στην Μιραντολίνα)Έδειξες στον 
ιππότη το μαντήλι σου; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν πρόλαβα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δείξ’το. (κρύβοντας το μπουκάλι στο σακάκι του)Αυτό θα το φυλάξω για 
αύριο 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καλά θα κάνετε, γιατί πίνε πίνε θα σας ζαλίσει. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όχι όσο τα δυο σου μάτια!... 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αρχίσαμε πάλι! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον ιππότη)Είμαι θανάσιμα ερωτευμένος μαζί της. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Λυπάμαι για σένα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τα λες αυτά γιατί εσύ δεν ερωτεύτηκες ποτέ. Αν το δοκιμάσεις, θα με 
καταλάβεις. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Προτιμώ να μην το καταλάβω. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Χάνεις. Ο έρωτας είναι ένα αβυσσαλέο συναίσθημα. Ένα γλυκός πόνος που 
θεριεύει με τη ζήλια. Μόνο να’ξερες  πόσο ζηλεύω όποιον άντρα βρίσκεται 
κοντά της, θα τρομάζες. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εμένα με ζηλεύεις; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όχι γιατί ξέρω πόσο μισείς τις γυναίκες. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αυτός αρχίζει να μου τη δίνει στα νεύρα. 

Μπαίνει ο υπηρέτης κρατώντας ένα δίσκο με τρία άδεια ποτήρια και ένα μπουκάλι κρασί. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Ο κόμης σας ευχαριστεί και σαν ανταπόδοση της ευγενικής σας πράξης, 
στέλνει ένα μπουκάλι κρασί από την Τοσκάνη. 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Α, ώστε θέλει να συγκρίνουμε το κρασί του με το δικό μου ανεκτίμητο 
νέκταρ; Ο κακομοίρης! Το κρασί του είναι μια αηδία, το αναγνωρίζω απ’ τη 
μυρωδιά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Το δίκιο είναι να το δοκιμάσεις πριν το κρίνεις. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δεν θέλω να δοκιμάσω τίποτα. Ο Κόμης προσπαθεί για άλλη μια φορά να 
με κοντράρει για να βγει από πάνω. Θέλει να με προκαλέσει και να με 
εξοργίσει, αλλά ορκίζομαι πως δεν θα τον αφήσω έτσι. Μιραντολίνα, πρέπει 
να τον διώξεις αμέσως, διαφορετικά εγώ και αυτός θα’χουμε κακά 
ξεμπερδέματα.  

Φεύγει, εκνευρισμένος, παίρνοντας μαζί του το κρασί που έστειλε ο κόμης.  

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ο καημένος ο μαρκήσιος είναι θεότρελος. Κι εσύ τον έχεις αποτρελάνει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εγώ;!  

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εσύ. Εσύ τον αποτρέλανες όπως τρέλανες κι όλους τους άντρες. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Με προσβάλετε…δεν θέλω να ακούσω τίποτ’ άλλο. (πάει να φύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (την πιάνει από το χέρι)Μη φεύγεις. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν μένω εκεί που με κατηγορούν. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν σε κατηγορώ. Δεν φταις εσύ που όλοι παθιάζονται μαζί σου. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Φυσικά και δεν φταίω. Παθιάζεται όποιος θέλει να παθιαστεί. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εσύ θέλεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Να φεύγω τώρα γιατί έχω αφήσω πίσω τη δουλειά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μείνει λίγο ακόμα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Για ποιο λόγο; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έχει μείνει λίγο κρασί Βουργουνδίας κι είναι κρίμα να πάει χαμένο. Ας 
πιούμε από ένα ποτηράκι. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ας πιούμε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κάθισε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Προτιμώ όρθια. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έστω…(βάζει κρασί στα ποτήρια και της δίνει το ένα)…Στην υγειά μας… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θα κάνω μια πρόποση και μετά θα φύγω. 

 Στην υγειά του κρασιού και του έρωτα. 

 Και το ένα και το άλλο μας γλυκαίνει. 
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 Το ένα περνάει απ’ το λαιμό 

 Και τ’ άλλο απ’ τα μάτια (τον κοιτάζει στα μάτια) 

 Πίνω το κρασί κι ύστερα με τα μάτια… 

 Κάνω ό,τι κάνετε κι εσείς… 

Μένουν για λίγο να κοιτάζονται στα μάτια και μετά η Μιραντολίνα φεύγει βιαστικά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (συνέρχεται)Ει…περίμενε…(πάει προς την πόρτα και την ανοίγει)Έφυγε! 
Να πάρει! (κλείνει την πόρτα)Έφυγε η διαβόλισσα και μ’ άφησε να παλεύω 
με εκατό διαβόλους που με βασανίζουν. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Θέλετε να σας καθαρίσω τα φρούτα σας; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (εκνευρισμένος)Άντε στο διάολο κι εσύ… 

Ο υπηρέτης απομακρύνεται. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα…  

ΙΠΠΟΤΗΣ: «Πίνω το κρασί κι ύστερα με τα μάτια…Κάνω ό,τι κάνετε κι εσείς…»Τι 
μυστηριώδης πρόποση είναι αυτή! Καταραμένη, σε ξέρω καλά.  Θες να με 
πεθάνεις…(αλλάζοντας ύφος)Το κάνει όμως τόσο χαριτωμένα!....(αλλάζει 
ύφος)Όλο υπαινιγμούς και μετά αντιός!...(αλλάζει ύφος)Διάβολε, δε θα με 
καταφέρεις. Όχι. Θα πάω στο Λιβόρνο. Δε θέλω να την ξαναδώ. Ποτέ να 
μην μπλεχτεί στα πόδια μου…Καταραμένες γυναίκες! Όπου τις βλέπω, θα 
φεύγω τρέχοντας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/10/2010 
 

 Λοκαντιέρα  © Ελεύθερη Απόδοση & Διασκευή: Μαριάννα Κυριακάκη 

Σελίδα 53 

ΕΙΚΟΝΑ Β 

Στην χώρος υποδοχής-τραπεζαρία της λοκάντας. 

Η Ορτένσια και η Ντεγιανίρα κάθονται με τον κόμη σε ένα τραπέζι και τρώνε πρωινό. Μπαίνει ο 
μαρκήσιος και πίσω του ο υπηρέτης του. Ο Μαρκήσιος κοιτάζει γύρω του, βρίσκει ένα άδειο τραπέζι 
και κάθεται. Ο υπηρέτης του στέκεται όρθιος από πάνω του. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι θέλεις; 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ:  Εγώ δεν θα πάρω πρωινό; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Να πας στην κουζίνα να σου δώσουν ό,τι περισσεύει. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ:  Να πω να το χρεώσουν στο λογαριασμό σας; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όχι βέβαια! Εσύ θα φας, εσύ θα πληρώσεις. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ:  Μα έχετε δυο μήνες να μου δώσετε το μισθό μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τότε να μη φας. 

Ο υπηρέτης κάνει υπόκλιση και φεύγει απογοητευμένος. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ωφου! (βγάζει από την τσέπη του το τζεκίνο που πήρε από τον ιππότη και το 
κοιτάζει)Αν πάρω πρωϊνό, δεν θα φάω μεσημεριανό…Κι αν φάω μεσημεριανό, δεν θα φάω βραδινό 
κι αν… 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ:  Επιθυμεί κάτι η εξοχότητά σας; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ε…(κρύβει το τζεκίνο)…Όχι. Το στομάχι μου είναι χάλια και… 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ:  Όπως επιθυμείτε… 

Ο υπηρέτης κάνει  υπόκλιση και φεύγει. Ο μαρκήσιος κοιτάζει λαίμαργα τα πιάτα στα γύρω 
τραπέζια. Σηκώνεται απογοητευμένος και φεύγει. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Πολύ περίεργος άνθρωπος ο μαρκήσιος! 

ΚΟΜΗΣ:  Δεν φαντάζεστε πόσο.  

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Είναι στ’ αλήθεια μαρκήσιος; 

ΚΟΜΗΣ:  Ευγενής από κούνια. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Πλούσιος; 

ΚΟΜΗΣ: Ήταν. Αλλά μαζί με τον πατέρα του φάγανε το παραδάκι και τώρα υπάρχει 
στενότης! 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κρίμα! Πάντως, αν και άφραγκος κάνει ό,τι μπορεί να φαίνεται 
γενναιόδωρος. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Σιγά το γενναιόδωρο! Χαρίζει κάτι και το διατυμπανίζει… 
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ΚΟΜΗΣ: Πράγμα σπάνιο. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Να διατυμπανίζει; 

ΚΟΜΗΣ: Να χαρίζει. Ενώ εγώ, όποια γυναίκα αγαπώ τη γεμίζω με πανάκριβα δώρα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μα φαίνεται από μακριά η φινέτσα σας! Μόλις σας είδα είπα στη φίλη μου 
«Να ένας ωραίος και πραγματικός αριστοκράτης κύριος»  

ΚΟΜΗΣ: (με χαρά)Είπατε «πραγματικός αριστοκρατής»! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κατά λέξη. Δεν το είπα Ντεγιανίρα; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Το είπες…(σιγά)Συμφεροντολόγα! Έμαθες πως ο μαρκήσιος δεν έχει 
φράγκο κι έβαλες πλώρη για τον κόμη!  

ΚΟΜΗΣ: Κυρίες μου, θα με συγχωρήσετε για λίγο… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Για λίγο… 

Ο Κόμης απομακρύνεται πλησιάζοντας τον υπηρέτη του. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Είχες διαλέξει τον μαρκήσιο, 
δικαιωματικά ο κόμης είναι δικός μου. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Στη ζωή Ντεγιανίρα κερδίζει όποιος πιάνει την ευκαιρία επί τη εμφανίσει. Κι 
έπειτα ο μαρκήσιος, μπορεί να μην έχει λεφτά, έχει όμως τίτλο που στα 
μάτια κάποιων που δεν γνωρίζουν μεταφράζεται σε χρήμα. 

Μπαίνει ο υπηρέτης του κόμη και ο κόμης βιάζεται να πάει κοντά του. 

ΚΟΜΗΣ: (στις γυναίκες)Επιστρέφω αμέσως…(πάει στον υπηρέτη του) 

ΚΟΜΗΣ: Τι έγινε, επέστρεψε η Μιραντολίνα από την αγορά; 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Μάλιστα, κύριε. Είναι στην κουζίνα και επιθεωρεί τις τροφοδοσίες. 

ΚΟΜΗΣ: Πώς είναι τα κέφια της; 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Θαυμάσια, όπως πάντα. Χαμογελάει και αστειεύεται με όλους. 

ΚΟΜΗΣ: Είναι όμορφη όπως πάντα; 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Ομορφότερη από ποτέ. Με τα σπιρτόζικα μάτια της, τα ροδοκόκκινα 
μάγουλά της, τα μεστά χείλη της… 

ΚΟΜΗΣ: (εκνευρισμένος)Άρα δεν την παρακολούθησες, την είδες. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Το ίδιο κάνει. Όταν κάποιος παρακολουθεί, βλέπει κιόλας. 

ΚΟΜΗΣ: Χωρίς να θαυμάζει. 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Πώς γίνεται; Είναι τόσο όμορφη! Άντρα είμαι… 

ΚΟΜΗΣ: Δεν είσαι άντρας, υπηρέτης μου είσαι. Κατάλαβες; 
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ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Κατάλαβα. 

ΚΟΜΗΣ: Ωραία! Πήγαινε να συνεχίσεις την παρακολούθηση.  

Ο υπηρέτης κάνει υπόκλιση και πάει να φύγει. 

ΚΟΜΗΣ: Χωρίς να κοιτάς. 

Ο υπηρέτης φεύγει και ο κόμης επιστρέφει στο τραπέζι του. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Αν λοιπόν δε θες να πάει χαμένη όλη αυτή η μασκαράτα που στήσαμε, κοίτα 
να πλευρίσεις τον μαρκήσιο. Όλο και κάτι θα’χεις να κερδίσεις απ’ αυτόν. 

ΚΟΜΗΣ: (επιστρέφοντας)Δεν άργησα… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Αργήσατε αλλά ελπίζω να με αποζημιώσετε με μια βόλτα στη Φλωρεντία. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κι εγώ το ελπίζω. 

ΚΟΜΗΣ: Πώς μπορώ να σας αρνηθώ! Μόλις τελειώσουμε το πρωινό μας γεύμα, θα 
ειδοποιήσω τον αμαξά μου να μας περιμένει. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (στην Ντεγιανίρα)Δεν έλεγες πως κάτι θέλεις να ρωτήσεις τον μαρκήσιο; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Εγώ; Πότε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ακόμη είναι ζαλισμένη από τη χθεσινοβραδινό μας μεθύσι. (στην 
Ντεγιανίρα)Καλύτερα να μην έρθεις μαζί μας, γιατί το κούνημα της άμαξας 
θα σε αποτελειώσει… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Πονηρή, θέλεις να μείνεις μόνη με τον κόμη. 

ΚΟΜΗΣ: Θα πιείτε άλλο τσάι; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εγώ ναι, η Ντεγιανίρα όχι. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Γιατί εγώ όχι; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (σιγά)Γιατί δε λες να ξεκολλήσεις από δω. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (πεισμωμένη)Βάλτε μου κι εμένα, κόμη. 

ΚΟΜΗΣ: (της βάζει)Κυρίες μου, θα ήθελα τη γνώμη σας σε κάτι λεπτό. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Περί τίνος πρόκειται. 

ΚΟΜΗΣ: Θέλω να κάνω ένα δώρο σε μία κυρία, αλλά δυσκολεύομαι να διαλέξω. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Τα διαμάντια είναι πάντα το καλύτερο δώρο για μια κυρία. 

ΚΟΜΗΣ: Όχι, όχι, θα ήθελα κάτι άλλο. Κάτι λιγότερο συνηθισμένο. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Συνηθισμένα τα διαμάντια; (σιγά)Α, Ορτένσια δεν θα σου την κάνω τη χάρη 
να εγκαταλείψω…(δυνατά)Ένα όμορφο φόρεμα με ακριβή οργάντζα… 

ΚΟΜΗΣ: Οργάντζα! Εξαιρετική ιδέα! 
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ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: …κατά προτίμηση σε χρώμα ροζ… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Γιατί ροζ; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Είναι το αγαπημένο μου χρώμα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εμένα θα μού άρεσε κόκκινο. 

ΚΟΜΗΣ: Κόκκινο; Μα βέβαια, θα της πήγαινε πολύ. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Θα της πήγαινε; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Θα μου πήγαινε. 

ΚΟΜΗΣ: Το σημαντικό είναι ότι θα πήγαινε στην Μιραντολίνα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ/ΝΓΕΓΙΑΝΙΡΑ:Στην Μιραντολίνα!!!;;; 

ΚΟΜΗΣ: Ακριβώς. Θα ταίριαζε με το λευκό της δέρμα! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Συγνώμη, η Μιραντολίνα είναι η κυρία στην οποία θέλετε να κάνετε δώρο; 

ΚΟΜΗΣ: (με βλέμμα ονειροπόλο)Ω ναι! Κυρίες μου, θα σας το εμπιστευτώ, είμαι 
τρελά ερωτευμένος με την Μιραντολίνα! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μα είναι μια απλή, ποταπή λοκαντιέρα. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Και καθόλου αριστοκράτισσα. 

ΚΟΜΗΣ: Είναι όμως έξυπνη, πνευματώδης, ικανότατη και όμορφη! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ένας κύριος σαν κι εσάς θα’πρεπε να κοιτάζει από πρωταγωνίστρια και 
πάνω! 

ΚΟΜΗΣ: Θεατρίνα; Αν είναι ποτέ δυνατόν! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ/ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (θιγμένες)Γιατί όχι; 

ΚΟΜΗΣ: Γιατί αυτές είναι άστατες. Σήμερα εδώ κι αύριο εκεί. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Ο καλύτερος τρόπος να μην καταστρέφονται άνθρωποι και φιλίες. 

ΚΟΜΗΣ: Κυρίες μου, απορώ μαζί σας: Είναι δυνατόν εσείς, μια βαρόνη και μια 
κόμισσα να εκθειάζετε τις θεατρίνες;   

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ε…είναι που πηγαίνουμε πολύ συχνά στο θέατρο και τις έχουμε εκτιμήσει 
επειδή μας διασκεδάζουν πολύ. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κι ό,τι έχουν να πουν το λένε φάτσα κάρτα. 

ΚΟΜΗΣ: Κι εσείς έτσι κάνετε; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Ωχ! Ωχ! Ωχ! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Τι…τι εννοείτε; 



19/10/2010 
 

 Λοκαντιέρα  © Ελεύθερη Απόδοση & Διασκευή: Μαριάννα Κυριακάκη 

Σελίδα 57 

ΚΟΜΗΣ: Εννοώ πως ξέρω να ξεχωρίζω πολύ καλά έναν γνήσιο αριστοκράτη κι εσείς, 
βάζω το κεφάλι μου στην γκιλοτίνα, δεν είστε. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Πώς…πώς το καταλάβατε; 

ΚΟΜΗΣ: Ξέρω πολύ καλά πώς σκέφτεται και πράττει ένας κοινός θνητός γιατί κι εγώ 
είμαι ένας απ’ αυτούς. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Δεν είστε κόμης; 

ΚΟΜΗΣ: Είμαι, αλλά τον τίτλο μου δεν τον κληρονόμησα, τον αγόρασα. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Τι πειράζει, αφού είστε πλούσιος! 

Ο Ιππότης μπαίνει και κάθεται σε ένα τραπέζι. Ο υπηρέτης του Κλαούντιο σπεύδει στην κουζίνα, 
ενώ ο ιππότης βγάζει ένα βιβλίο και διαβάζει με ιδιαίτερη προσοχή. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Γι’αυτό δεν σας πειράζει που η Μιραντολίνα δεν είναι αριστοκράτισσα. 

ΚΟΜΗΣ: Δεν είναι, αλλά μπορεί να γίνει. Αν θελήσει να με παντρευτεί, θα της 
αγοράσω κι αυτηνής έναν τίτλο κι όλα μέλι γάλα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κι εγώ που πίστευα ότι το γούστο σας θα ήταν τουλάχιστον αντάξιο του 
πλούτου και του τίτλου σας. 

ΚΟΜΗΣ: Για να τελειώνουμε με αυτή την ενοχλητική συζήτηση, αν δε θέλετε να 
ξεσκεπάσω την απάτη σας, δεν θα ξανακάνετε άσχημο σχόλιο για την 
Μιραντολίνα. Σύμφωνοι; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (με δυσκολία)Σύμφωνοι. 

ΚΟΜΗΣ: Κι αν ψάχνετε πλούσιο γαμπρό, είμαι πρόθυμος να σας τον υποδείξω. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Πάντως αυτή η Μιραντολίνα είναι εξαιρετική. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εξαιρετικότατη. 

ΚΟΜΗΣ: Τώρα μιλάτε σωστά. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Τότε μπορείτε να μας υποδείξετε τον πλούσιο γαμπρό που λέγατε. 

ΚΟΜΗΣ: Να σας τον υποδείξω μπορώ, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα 
μπορέσετε να τον φέρετε στα νερά σας. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ω, μην ανησυχείτε γι’αυτό. Ξέρω καλά να κουμαντάρω τους άντρες. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Να τους καλοπιάνω και να τους δίνω ό,τι τραβάει η ψυχή τους. 

ΚΟΜΗΣ: Δυστυχώς και οι δύο έχετε κάτι που ο ιππότης μας μισεί. 

Μπαίνει ο υπηρέτης και σερβίρει ένα καφέ στον Ιππότη, ο οποίος δεν του δίνει σημασία γιατί είναι 
αφοσιωμένος στο βιβλίο που διαβάζει. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ/ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Θα το αλλάξουμε. 
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ΚΟΜΗΣ: Δύσκολο. Γιατί αυτό που μισεί ο Ιππότης Ριπαφράτα είναι οι γυναίκες. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πώς είναι δυνατόν; 

ΚΟΜΗΣ: Κι εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς είναι έτσι. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Μια νύχτα μαζί μας αρκεί για ν’αλλάξει γνώμη. 

ΚΟΜΗΣ: Μην ελπίζετε. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κόμη, μας υποτιμάτε. Μπορεί να μην είμαστε Μιραντολίνες, αλλά είμαστε 
περισσότερο καπάτσες απ’ όσο νομίζετε. 

ΚΟΜΗΣ: Τότε δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλή τύχη. Κι αν τα καταφέρετε να σας 
ερωτευτεί, είμαι πρόθυμος να σας πληρώσω κιόλας για τον κόπο σας. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Με έναν κούκλο σαν κι αυτόν δουλεύω αμισθί. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Εγώ πληρώνω κι από πάνω. 

ΚΟΜΗΣ: Τότε δε μας μένει παρά να τον φωνάξουμε στην παρέα μας…Να ξέρετε πως 
θα του πω πως σας χρησιμοποιώ για να κάνω την Μιραντολίνα να 
ζηλέψει…Επιτρέψτε μου…(κάνει ελαφρά υπόκλιση και κινείται προς τον 
ιππότη) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Αμάν μ’αυτή την Μιραντολίνα! Μέλι έχει τέλος πάντων;  

Ο Ιππότης εξακολουθεί φαινομενικά να ασχολείται με το βιβλίο του αλλά στην πραγματικότητα 
κοιτάζει κρυφά προς τη μεριά της κουζίνας. 

ΚΟΜΗΣ: (από πάνω του)Τόσο ενδιαφέρον έχει αυτό το βιβλίο που τόση ώρα δεν έχεις 
πάρει τα μάτια σου από πάνω του; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (πάντα απορροφημένος)Μμμμ… 

ΚΟΜΗΣ:  (διαβάζει τον τίτλο του βιβλίου)Αριστοτέλης Πολιτικά 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Πώς είπατε; 

ΚΟΜΗΣ: Λέω, πώς είναι δυνατόν να μπορείς να βλέπεις από δω την Μιραντολίνα κι 
εσείς να προτιμάτε αυτόν τον Αριστοτέλη Πολιτικά. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (εκνευρισμένος)Δεν είναι Αριστοτέλης Πολιτικά. Είναι τα Πολιτικά του 
Αριστοτέλη. 

ΚΟΜΗΣ: Μα και βέβαια είναι τα Πολιτικά του Αριστοτέλη…Αστειευόμουν. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν αστειεύονται με τους σοφούς. 

ΚΟΜΗΣ: Δεν αστειεύονται αλλά όχι και να τους προτιμάμε από την Μιραντολίνα! 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Θέμα αρχής. Οι γυναίκες είναι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει. 
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ΚΟΜΗΣ: Αν δεν πίστευα πως το έχεις ήδη κάνει, θα σας συνέστηνα έναν πολύ καλό 
γιατρό… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Θες να με προσβάλεις; 

ΚΟΜΗΣ: Κάθε άλλο. Θέλω να σε βοηθήσω να γνωρίσεις την πραγματική απόλαυση 
της ζωής… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (ειρωνικά)Με την Μιραντολίνα; 

ΚΟΜΗΣ:  Όχι, βέβαια! Η Μιραντολίνα είναι δική μου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (προσπαθώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του)Ό,τι πεις. Από μένα τι θέλεις; 

ΚΟΜΗΣ:  Να με βοηθήσεις να τα βγάλω πέρα με τις γυναίκες. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Πώς να σε βοηθήσω δηλαδή; 

ΚΟΜΗΣ:  Τόση ώρα φιλοξενώ στο τραπέζι μου δύο κυρίες… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Αν δεν κάνω λάθος, από χθες τις «φιλοξενείς»… 

ΚΟΜΗΣ: Ναι, προσπαθώ να κάνω την Μιραντολίνα να ζηλέψει και νομίζω πως άρχισα 
να το πετυχαίνω, γι’αυτό θα ήθελα, αν σου είναι εύκολο να μου κάνεις παρέα 
στο τραπέζι, μιλώντας με τη μία, έτσι ώστε εγώ και η άλλη να μοιάζουμε με 
ζευγάρι και η επιχείρηση ζήλια να γίνει πιο πιστευτή από την λατρεμένη μου 
λοκαντιέρα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Για  τω θεώ, καλύτερα να καταπιώ πυρωμένα σπαθιά, παρά αυτό. 

ΚΟΜΗΣ:  Αρνείσαι να με βοηθήσεις; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Ξέρεις πως δεν αντέχω τις γυναίκες και τις ανοησίες τους. 

ΚΟΜΗΣ: Πρώτον αυτές οι κυρίες, λόγω της ευγενικής τους καταγωγής-η μία βαρόνη, 
η άλλη κόμισσα-δεν είναι καθόλου ανόητες. Έχουν γνώσεις για τη ζωή, 
φιλοσοφούν και τρελαίνονται να συζητούν για τον (ξανακοιτάζει το εξώφυλλο 
του βιβλίου) Αριστοτέλη.  

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Συζητούν οι κυρίες για τον Αριστοτέλη;! 

ΚΟΜΗΣ: Και λένε μάλιστα και τα καλύτερα γι’αυτόν.  

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Συμφωνούν δηλαδή μαζί του ότι η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άντρα  

λόγω της περιορισμένης ικανότητά της για διανοητική δράση; 

ΚΟΜΗΣ:  Αυτά λέει; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Μεταξύ άλλων. 

ΚΟΜΗΣ:  Έτσι εξηγείται που τον διαβάζεις… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Αμ δεν τον διαβάζω, γιατί δε μ’ αφήνεις να τον διαβάσω… 
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ΚΟΜΗΣ: Θα σε αφήσω…κάνε μου πρώτα τη χάρη που σου ζήτησα και μετά, 
σου υπόσχομαι να σε αφήσω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έστω, να έρθω…αλλά για λίγο…Σε λίγο φεύγω…έχω μάλιστα ζητήσει να 
μου φέρουν και τον λογαριασμό…  

ΚΟΜΗΣ:  Τότε ας μην καθυστερούμε… 

Ο Κόμης τον περιμένει να σηκωθεί και οι δυο μαζί επιστρέφουν στο τραπέζι που κάθονται η 
Ορτενσια και η Ντεγιανίρα. 

ΚΟΜΗΣ; (βιάζεται να προχωρήσει μπροστά-περνώντας δίπλα από τις γυναίκες μιλάει 
σιγά)Φροντίστε να δείχνετε αριστοκράτισσες…(δυνατά στον 
Ιππότη)Αγαπημένε μου φίλε, να σου συστήσω την Βαρόνη Ντέλλα Φράγκα 
και την Κοντέσσα Ντέλλα Τρύπα…(στις γυναίκες)Ο αγαπημένος μου φίλος 
Ιππότης Ριπαφράτα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Μεγάλη μας χαρά! 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Και ακόμη πιο μεγάλη μας τιμή! 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Σαχλές μου φαίνονται! 

ΚΟΜΗΣ:  Τα φαινόμενα απατούν…(δυνατά)Ο φίλος μου επέμενε να σας γνωρίσει… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (σιγά στον κόμη)Εγώ! Ποτέ. Εσύ επέμενες… 

ΚΟΜΗΣ: (σιγά στον ιππότη)Εγώ επέμενα, αλλά δεν μπορώ να το αποκαλύψω στις 
κυρίες…θα τις προσβάλλω…(δυνατά)Κάθισε, φίλε μου… (του δείχνει να 
καθίσει ανάμεσα στις δύο γυναίκες) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Προτιμώ να καθίσω από κει…(δείχνει την άλλη καρέκλα από την απέναντι 
πλευρά του τραπεζιού) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Να υποθέσω πως μας αποφεύγετε; 

ΚΟΜΗΣ: Όχι βέβαια, απλά ο Ιππότης μας αποφεύγει να αφήνει τα νώτα του 
εκτεθειμένα… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Έτσι είναι; 

ΚΟΜΗΣ: Συγχώρα με που μου διέφυγε αυτή σου η επιθυμία…Βλέπεις εγώ δεν έχω 
βρεθεί σε τόσες πολλές μάχες όσες εσύ…  

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Ώστε είστε ήρωας!... 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Ένας ήρωας στο τραπέζι μας! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Ας ποιούμε στην υγειά σας… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Σίγουρα θα έχετε τραυματιστεί…όλοι οι ήρωες τραυματίζονται… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (στον κόμη)Είσαι σίγουρος πως αυτές διαβάζουν Αριστοτέλη; 
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ΚΟΜΗΣ:  Τρεις φορές τη μέρα…(σηκώνεται)Θα με συγχωρήσετε για λίγο… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Πού πας; 

ΚΟΜΗΣ:  Να δω τι άλλο υπάρχει στην κουζίνα για να παραγγείλω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Γιατί δεν φωνάζεις τον σερβιτόρο να στα πει; 

ΚΟΜΗΣ: Γιατί οι σερβιτόροι πολλές φορές δε δίνουν σωστές πληροφορίες για να 
ξεφορτωθούν τα μπαγιάτικα φαγητά…Καλύτερα είναι να τα δω πριν 
παραγγείλω…(φεύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (σιγά)Σίγουρα πάει να κολλήσει στην Μιραντολίνα…(σηκώνεται)κυρίες μου, 
θα μου επιτρέψετε, αλλα΄ξέχασα πως έχω μια επείγουσα δουλειά… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Και θα μας αφήσετε μόνες; Δεν είναι καθόλου ευγενικό. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σας είπα, έχω δουλειά… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Καθίστε τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψει ο Κόμης… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τουλάχιστον να’ρθω από κει να βλέπω… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Τι να βλέπετε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ε…γενικώς…(κινείται προς την καρέκλα ανάμεσά τους) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (σκύβει βιαστικά προς την Ντεγιανίρα και μιλάει σιγά)Δεν πρέπει να τον 
αφήσουμε να μας ξεφύγει… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Έννοια σου… 

Ο Ιππότης κάθεται ανάμεσά τους. Καθ’όλη τη διάρκεια της συζήτησης φαίνεται ότι δυσφορεί και για 
τη θέση και για όσα ακούει, ενώ το βλέμμα του παραμένει κολλημένο προς την κουζίνα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Ο Κόμης μας είπε πως είστε απ’ την Τοσκάνη. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (κοφτά)Είμαι. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Έχετε φίλους στην Φλωρεντία; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (κοφτά)Και συγγενείς και φίλους. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εμείς δυστυχώς δεν γνωρίζουμε κανέναν εδώ και γι’αυτό σκεφτόμουν μήπως 
θέλετε να μας δείξετε την Φλωρεντία. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Φαίνεται από το παράθυρο. Ανοίξτε και κοιτάξτε. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Σας αρέσει να αστειεύεστε, είναι ολοφάνερο. Αλί από μας…Αχ! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Αχ! Αχ! Αχ!...Είμαστε τόσο δυστυχισμένες… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: …και μόνες…(τον πιάνει απ’ το μπράτσο)Εσείς; Είστε μόνος; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Πώς είπατε; (συνεχίζοντας να κοιτάζει προς την κουζίνα) 
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ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (κολλάει πάνω του)Είστε μόνος; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (γυρίζει απότομα)Τι θέλετε, κυρία μου; 

Η Ντεγιανίρα βάζει δήθεν τα κλάματα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Τι πάθατε; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (μυξοκλαίγοντας)Και να σας πω, δεν θα καταλάβετε. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Ο Κόμης… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (αυθόρμητα)…σας ξεγέλασε κι εσάς; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Νομίζω πως μας χρησιμοποίησε για να ζηλέψει η λοκαντιέρα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Το ξέρετε;! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Ώστε είναι αλήθεια! 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Ε…όχι…δεν ξέρω…Εσείς το είπατε… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Μην το αρνείστε…το ξέρετε κι εσείς, αλλά από ευγένεια δεν μας το λέτε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Εγώ δεν ξέρω τίποτα…(σηκώνεται)Και τώρα με συγχωρείτε… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Μη μας εγκαταλείπετε…όχι κι εσείς… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Βρε, που έμπλεξα! Τι θέλετε από μένα, κυρίες μου; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Λίγη συντροφιά…Ιππότης είστε, δεν μπορείτε να μας την αρνηθείτε… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Αγαπητέ  φίλε, δυο αριστοκράτισσες που σας παρακαλούν, πρέπει να έχετε 
την ευγένεια να τις ακούσετε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ; Πολύ με στριμώχνουν αυτές και δεν μ’αρέσει καθόλου…(δυνατά)Σας 
ακούω, αλλά σύντομα γιατί βιάζομαι. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Δύσκολα τα πράγματα…(δυνατά)Λέτε πως εγώ και η φίλη μου δεν 
είμαστε αρκετά εμφανίσιμες  για να ασχοληθείτε μαζί μας; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ακούστε κυρίες μου,μου είναι αδιάφορη η εμφάνισή σας, όπως κι εσείς οι 
ίδιες… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πώς τολμάτε; Δεν μιλάνε έτσι στις κυρίες και μάλιστα στις 
αριστοκράτισσες… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (πιο ήρεμα)Συγχωρείστε τη φίλη μου, είναι λίγο ταραγμένη, όπως κι εγώ 
άλλωστε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κατανοητό πλην όμως αδιάφορο!...(σιγά)Αρκετά υπέφερα για χάρη του 
κόμη! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Είναι δυνατόν ένας ιππότης να μας συμπεριφέρεται έτσι;! 
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ΙΠΠΟΤΗΣ:  Και λίγα κάνω… εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Ε δε θα μας πείτε τώρα και χαζές… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Χαζές; Ίσα-ίσα που είστε πολύ πονηρές και πάτε να με μπλέξετε, αλλά εγώ 
δε θα σας την κάνω τη χάρη…Σε καμιά γυναίκα δεν θα κάνω εγώ τη χάρη… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Καλά σας λένε μισογύνη! 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Τιμή  μου και καμάρι μου! (σηκώνεται και απομακρύνεται από το τραπέζι) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ:  Τι αγροίκος! 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Είχε δίκιο ο κόμης, δε θα τα καταφέρουμε ποτέ μαζί του… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Δε θέλω ηττοπάθειες…Στο κάτω κάτω έχει κι άλλους πλούσιους και 
αριστοκράτες η λοκάντα…Εμπρός σήκω… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Πού πάμε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Στο δωμάτιό μας να ανασυνταχτούμε. Από δω μέσα θα φύγουμε νικήτριες ο 
κόσμος να χαλάσει.  

Η Ορτενσία και η Ντεγιανίρα φεύγουν ενώ ο Ιππότης ξανακάθεται στο τραπέζι του. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έφυγαν…Σίγουρα θα πα΄νε να παραπονεθούν στον κόμη, αλλά σκασίαλα 
μου…Του’χω κι αυτουνού ένα σωρό μαζεμένα…Δε φτάνει που μου τις 
φόρτωσε, μου τις παραουσίασε και για διανοούμενες…ταχα μου διαβάζουν 
Αριστοτέλη οι γελοίες!...Τι ανόητες! Μα επιτέλους τι νόμιζαν, πώς θα με 
έπιαναν κορόιδο; Εμένα που είμαι ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών;… 
(το ξανασκέφτεται)Δηλαδή όχι πάντα…Η Μιραντολίνα δε με 
φοβάται…Μάλλον με εκτιμάει…Κι εγώ την εκτιμώ…Ίσως και κάτι 
παραπάνω…Κι αυτό είναι επικίνδυνο…Πρέπει να φύγω…Έχω αρχίσει να 
αισθάνομαι περίεργα μαζί της και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω…Πρέπει 
να το κόψω εδώ…Μαχαίρι…(αποφασιστικά)Θα φύγω. Αύριο κιόλας θα 
φύγω…(το ξανασκέφτεται)Καλύτερα σήμερα. Αν μείνω ακόμη ένα βράδυ 
εδώ, ποιος μου εγγυάται ότι η Μιραντολίνα δε θα με καταστρέψει… 

Μπαίνει βιαστικά ο Κλαούντιο. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Εδώ είστε! Ευτυχώς σας πρόλαβα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ;  Τι συμβαίνει; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Σας περιμένει ο Μαρκήσιος στο δωμάτιό σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ;  Τι θέλει πάλι ο μουρλός; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Πάντως για καλό δεν είναι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Λες να θέλει πάλι να του δανείσω λεφτά; 
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ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ; Το πιο πιθανό. Πριν που είχα πάει στην κουζίνα να ελέγξω το φαγητό σας, 
άκουσα πως ο Μαρκήσιος χρωστάει ήδη πάρα πολλά για τις υπηρεσίες που 
του παρέχονται στη λοκάντα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Και θέλει να μου κάνει και τον γαμπρό! Ας περιμένει όσο θέλει, θα μείνω 
εδώ μέχρι να βαρεθεί και να φύγει. Εσύ στο μεταξύ πήγαινε να φτιάξεις τις 
αποσκευές μας. Φεύγουμε. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Φεύγουμε;! 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Σε μια ώρα. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Κι η Μιραντολίνα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (θορυβημένος)Τι η Μιραντολίνα; Τι σχέση έχει η Μιραντολίνα με τη δική 
μου αναχώρηση; Τι σχέση μπορεί να έχει οποιαδήποτε γυναίκα με τη δική 
μου αναχώρηση; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Δεν εννοούσα εσάς; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Ποιόν εννοούσες; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Εμένα φυσικά. Πώς να φύγω και να την αφήσω; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να την αφήσεις; Για να αφήσεις κάποιον πρέπει πρώτα να τον έχεις πιάσει. 
Την έπιασες;! 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Πιάνεται η Μιραντολίνα;! 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Δεν πιάνεται ε; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Όχι, αλλά όσο ζω ελπίζω. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Τσακίσου γρήγορα γιατί δε σε βλέπω να ζεις για πολύ. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ; Μα τι πάθατε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έπαθα ότι τόση ώρα καθυστερείς με ανόητες συζητήσεις και δεν πας να 
μαζέψεις τις αποσκευές. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ; Ώστε το αποφασίσατε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ;  Μια λέξη ακόμα και σε βλέπω έκθεμα σε σκλαβοπάζαρο… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Πάω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Και πρόσεξε μη σε πάρει είδηση ο Μαρκήσιος… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Αυτό δε γίνεται…Αφού είναι στο δωμάτιό σας, θα με δει να αμπαλάρω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Τότε φρόντισε να βρεις μια καλή δικαιολογία… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Να μην του ρίξω λίγο υπνωτικό στο κρασί να ξεμπερδεύουμε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Κάνε ό,τι θέλεις… 
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Ο υπηρέτης φεύγει και ο Ιππότης πέφτει εξουθενωμένος στην καρέκλα.  

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (στον Φαμπρίτσιο που έρχεται από την έξοδο)Φέρε μου να πιω. Κρασί. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τι κρασί; Έχουμε Βουργουνδίας και… 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  (τρομοκρατημένος)Όχι Βουργουνδίας…όχι Βουργουνδίας… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Κι όμως…είναι το καλύτερο της αγοράς. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Αυτό είναι που με τρομάζει. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πώς είπατε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Που να σου εξηγώ τώρα…Φέρε το κρασί… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τι κρασί; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Ο,τιδήποτε εκτός από Βουργουνδίας. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Αμέσως. (φεύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (σηκώνεται και κοιτάζει προς την κουζίνα)…Κοντεύει να με τρελάνει. Ξέρω 
πως πρέπει να φύγω τρέχοντας από δω, αλλά  και μόνο στη σκέψη μουδιάζει 
το κεφάλι μου. Κι αν μείνω, ξέρω πως θα τρελαθώ…  

Ξαναβγαίνει ο Φαμπρίτσιο με ένα μπουκάλι κρασί. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Μπορντώ έφερα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ό,τι να’ναι. Βάλε μου να πιω. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Έχετε σκοτούρες; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Και ανακατατοσούρες… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Είναι αλήθεια ότι ζητήσατε λογαριασμό; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εδώ και πόση ώρα…Πήγαινε να μου τον φέρεις… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Όπου να’ναι θα τον φέρει η λοκαντιέρα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Γιατί να μπει στον κόπο. Φέρτον εσύ. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Δε γίνεται. Ο λογαριασμός είναι δική της αρμοδιότητα. Εκείνη τον 
ετοιμάζει κι εκείνη τον φέρνει. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Εκείνη τον ετοιμάζει;! 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πάντα. Ακόμη κι όταν ζούσε ο πατέρας της. Η Μιραντολίνα ξέρει να γράφει 
και να κάνει λογαριασμούς καλύτερα και απ’ τους γραμματικούς του βασιλιά. 

ΙΠΠΟΤΗ: Ωχ! Ωχ! Ωχ! (σιγά)Είναι ανάγκη να΄ναι τόσο τέλεια! 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Αναστενάζετε; 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Ε; Ναι, γιατί βιάζομαι να φύγω και λογαριασμό δεν βλέπω.Γιατί δεν πας να 
μου τον φέρεις να τελειώνουμε; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ; Σας είπα πως δεν γίνεται. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μην ανησυχείς, θα πω πως εγώ σε πίεσα. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Κι έτσι να’ναι, πάλι δεν μπορώ να πάω κόντρα στη θέληση της γυναίκας που 
θα παντρευτώ… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Θα παντρευτείς; Ποια θα παντρευτείς; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Την Μιραντολίνα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κι άλλος γαμπρός!... 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ο μόνος. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ξεχνάς τον κόμη και τον μαρκήσιο που τρέχουν πίσω της σα σκυλιά; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τσάμπα τρέχουν. Εγώ θα την πάρω. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Συγνώμη, αλλά υπάρχει γυναίκα που θα αρνιόταν έναν αριστοκράτη για να 
παντρευτεί έναν σερβιτόρο σε λοκάντα; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ; Η Μιραντολίνα. 

ΚΠΠΟΤΗΣ: Πολύ σίγουρο σε βλέπω και δεν μ’ αρέσει καθόλου. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Και βέβαια είμαι σίγουρος. Πρώτον γιατί τη Μιραντολίνα δεν τη θαμπώνουν 
οι τίτλοι και δεύτερον γιατί την κρατάω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πώς την κρατάς δηλαδή; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (εμπιστευτικά)Με όρκο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (θορυβημένος)Τι όρκο; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Απ’ αυτούς που δεν μπορεί κανείς να παραβεί… 

Μπαίνει η Μιραντολίνα κρατώντας ένα χαρτί. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εδώ είστε; Κι εγώ ετοιμαζόμουν ναν πάω στο δωμάτιό σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Καλύτερα εδώ γιατί στο δωμάτιό μου έχει στήσει καρτέρι ο Μαρκήσιος. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί; 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Κάτι θέλει από μένα και δεν θα φύγει πριν το πάρει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κρίμα…Θέλω να πω που τόση ώρα αναγκάζεστε να παραμείνετε στην 
τραπεζαρία…(βλέποντας τον Φαμπρίτσιο να παραμένει στο 
χώρο)…Πήγαινε να δεις αν τα ξύλα στα δωμάτια επαρκούν… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τα είδα πριν. Όλα τα τζάκια είναι καργαρισμένα. 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ξαναπήγαινε. Με τόσο κρύο που κάνει σήμερα, οι πελάτες μας θα 
χρειαστούν σύντομα κι άλλα. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Καλά…πάω… 

Ο Φαμπρίτσιο φεύγει μουρμουρίζοντας  

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τώρα υπερβάλλει, αλλά τέλος πάντων. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; (πλησιάζοντας περίπλυπη)Σας έφερα το λογαριασμό. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (το παίρνει)Σ’ ευχαριστώ. Πόσα είναι;…(διαβάζει)Είκοσι πάολι; Τεσσάρων 
ημερών άψογης περιποίησης μόνο είκοσι πάολι; Θα σου δώσω σαράντα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αποκλείεται…(Κάνει πως σκουπίζει τα μάτια της) 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  …Τι έχεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τίποτα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ:  Πώς τίποτα; Αφού κλαις. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …Φαίνεται πως μπήκε καπνός στα μάτια μου… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (αισθάνεται άβολα)Καλά…(βγάζει από ένα πουγκί και της μετράει σαράντα 
παόλι)… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μα αυτά είναι πολλά…Ο λογαριασμός είναι είκοσι πάολι…. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ναι, αλλά ο λογαριασμός δεν είναι σωστός…Δεν έχεις γράψει τα δυο 
ιδιαίτερα γεύματα που μου έφερες χτες το βράδυ και σήμερα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν τα έγραψα γιατί αυτά είναι δώρο από μένα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δώρο; Για ποιο λόγο μου κάνεις δώρο; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι σημασία έχει…(σκουπίζει τα μάτια της) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κι άλλος καπνός; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (μυξοκλαίγοντας)Ντουμάνι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να δω…(πλησιάζοντας)…Όχι, να μη δω…(γυρίζει απ’ την άλλη)…Αν δε 
φύγω αμέσως, την πάτησα…(ξαναγυρίζει απ’ τη μεριά της)…Φεύγω… 

Η Μιραντολίνα λιποθυμάει στα χέρια του. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: …Αμάν!...Μιραντολίνα…Τι έπαθες;…Μιραντολίνα!... Λιποθύμησε… 
(αναστατωμένος)Λιποθύμησε;…Και τι κάνω τώρα; Τι κάνω;…(κοιτάζει 
γύρω του σαστισμένος)Να τη συνεφέρω…Αυτό θα κάνω…(την ακουμπά 
προσεκτικά σε μια καρέκλα και πάει να φύγει αλλά ξαναγυρίζει)…Πώς να τη 
συνεφέρω;…Δεντο’χω ξανακάνει…Μέχρι τώρα ήξερα μόνο να ισοπεδώνω 
τις γυναίκες…Μια κουβέντα μου και πάρτες κάτω…Αλλά τώρα…Μα γιατί 
λιποθύμησε;…Μωρέ λες να με ερωτεύτηκε;…Έτσι 
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γρήγορα;…Αποκλείεται…Δεν μπορεί οι άνθρωποι να ερωτεύονται έτσι 
γρήγορα…Τώρα θα μου πεις έτσι γρήγορα την ερωτεύτηκα κι 
εγώ!...(απελπισμένος)Χριστέ μου! Τι λέω και δεν λιποθυμώ κι 
εγώ;…(κοιτάζει γύρω του)…Ω ρε και δεν βλέπω από πουθενά 
βοήθεια…Που’πήγε κι αυτός ο Φαμπρίτσιο; Για ξύλα τον έστειλε και ξύλο 
έγινε…Τι να κάνω; Τι να κάνω;…(του’ρχεται ιδέα)Νερό…Αν της ρίξω λίγο 
νέρο, δε θα συνέρθει;…Μπα, μούσκεμα θα την κάνω, αλλά να σηκωθεί…δε 
θα σηκωθεί…(άλλη ιδέα)Άρωμα!...Να της φέρω κάτι να μυρίσει…Αυτό 
είναι…(προς την Μιραντολίνα)Περίμενε, έρχομαι…(φεύγει σφαίρα προς την 
κουζίνα) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (ανασηκώνεται και πάει προς την κουζίνα-μένει στην πόρτα και 
κρυφοκοιτάζει)Αυτό ήταν! Έπεσε το οχυρό! Όχι που θα μου γλίτωνε!...Βρε 
αν μια γυναίκα το βάλει στο νου της, κανένας άντρας δε γλιτώνει!...Γιατί 
έχουμε όπλα για κάθε αντίπαλο… Λίγο δάκρυ, λίγος αναστεναγμός και για 
τέλος μια λιποθυμία! Αλάνθαστο κόλπο…(ακούει θόρυβο απ’ την κουζίνα, 
ξαναγυρνάει και κάθεται από τη βιασύνη της σε μια άλλη καρέκλα) 

Ο Ιππότης μπαίνει τρέχοντας κρατώντας ένα μπουκαλάκι και κατευθύνεται στο σημείο που είχε 
αφήσει την Μιραντολίνα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ξίδι βρήκα. Ελπίζω να κάνει… 

Η Μιραντολίνα κάνει μια γκριμάτσα αηδίας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ήρθα…ήρθα…Τώρα θα σε συνεφέρω…(σκύβει στην άδεια καρέκλα)…Πού 
πήγε;…(ψάχνει γύρω του)Α, να’τη…Θεέ΄μου, έχω πελαγώσει…(παρατηρεί 
την Μιραντολίνα)Κούκλα είναι!...Να τη φιλήσω ή να την ξυπνήσω;…Πρώτα 
θα τη φιλήσω κι ύστερα θα την ξυπνήσω…(σκύβει προς το μέρος της αλλά 
τραβιέται αμέσως)…Όχι, δεν είναι σωστό…δεν είναι 
αντρίκιο…(αποφασιστικά)Πρώτα θα την ξυπνήσω…(πλησιάζει κοντά στο 
πρόσωπό της το μπουκαλάκι) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (δήθεν αρχίζει να συνέρχεται)Α…μμμ…(έκφραση αηδίας) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (πασιχαρής)Τα κατάφερα!!!...συνέρχεται… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (μπαίνοντας)Μπα, με τόσο υπνωτικό που ’ριξα θα είναι τέζα για δώδεκα 
ώρες… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (τινάζεται)Τι πράγμα;! Έριξες υπνωτικό; Θα σε σκοτώσω βρε! (τον βουτάει 
από τα πέτα) 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Γιατί κάνετε σα να το ακούτε πρώτη φορά; Σας το είπα και πριν και 
μου’πατε «Κάνε ό,τι θες». 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μου’πες εσύ ότι θα ρίξεις υπνωτικό στην Μιραντολίνα; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Ποια Μιραντολίνα; Στον Μαρκήσιο είπα…Καθόταν εκεί και με 
παρακολουθούσε με τα κουκουβαγίσια μάτια του και όλο με ρωτούσε «Γιατί 
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αμπαλάρεις;» και «Που’ναι ο κύριος σου;» και «Δεν του’πες ότι τον 
ζήτησα;»…Ε δεν άντεξα, το’κανα κι ησύχασα…(του τείνει το σπαθί και το 
καπέλο)…Ορίστε το σπαθί σας και το καπέλο σας… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι να το κάνω; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ Θα με τρελάνετε; Εσείς μου είπατε να τα φέρω για να φύγουμε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πού να πάμε; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Εντάξει. Έχει πανσέληνο και δεν το ξέρω. Παραιτούμαι…(πάει να φύγει και 
βλέπει την Μιραντολίνα)…Τι έγινε;…Τι έπαθε η Μιραντολίνα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Λιποθύμησε… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Γιατί; Τι της κάνατε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τίποτα δεν της έκανα. Μόνη της το έκανε…Κι εκεί που πήγα να στη 
συνεφέρω μπήκες εσύ και ξαναλιποθύμησε… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μιραντολίνα…Μιραντολίνα μου… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Βρε αι στο διάολο από κει…Πάρε τα χέρια σου… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Να τη βοηθήσω θέλω… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να μην κάνεις τίποτα…Εξαφανίσου… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Και να την αφήσω λιπόθυμη; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αν δε φύγεις,…(προτάσσει τη γροθιά του) θα αφήσω εγώ εσένα λιπόθυμο… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (βουτάει ένα βάζο από το τραπέζι)Βρε θα φύγεις ή θα σου σπάσω το 
κεφάλι;… 

Ο Υπηρέτης αναγκάζεται να φύγει και ο Ιππότης επιστρέφει στην Μιραντολίνα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (κοιτώντας την)Άντε πάλι απ’ την αρχή…(της βάζει κάτω από τη μύτη το 
μπουκαλάκι – Η Μιραντολίνα κάνει πάλι γκριμάτσα αηδίας)…Έλα, γλυκιά 
μου, σύνελθε…Σύνελθε να μου πεις τι έπαθες…Έλα, αγάπη 
μου…(παρασυρμένος σκύβει να τη φιλήσει) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (ξαναμουρμουρίζει δήθεν συνερχόμενη)Μμμ…α… 

Μπαίνει ο Κόμης. 

ΚΟΜΗΣ: Ώστε εδώ είσαι!...Ήταν ανάγκη να φανείς τόσο απρεπής με τις κυρίες;…Με 
εξέθεσες ανεπανόρθωτα!...(βλέπει την Μιραντολίνα)Τι της έκανες; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (έξαλλος)Τίποτα…Τίποτα δεν της έκανα… 
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ΚΟΜΗΣ: Πήγες να τη φιλήσεις....Τι υποκρισία! Εσύ ήσουν που δεν ήθελες ούτε να 
βλέπεις τις γυναίκες!... 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Παράτα με… 

ΚΟΜΗΣ: Όχι, κύριε, δεν σε παρατάω…Με κορόιδεψες, όλους μας κορόιδεψες για να 
μας κλέψεις την Μιραντολίνα…Απατεώνα!...Ψεύτη!...Υποκριτή! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Άι στο διάολο κι εσύ…(φεύγει εξοργισμένος και σαστισμένος) 

ΚΟΜΗΣ: (τον ακολουθεί φωνάζοντας)Με πρόσβαλες! Απαιτώ ικανοποίηση. Τ’ ακούς; 
Απαιτώ ικανοποίηση!... 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (ανασηκώνεται)Αυτό ήταν! Το σχέδιο πέτυχε! Η καρδιά του πήρε φωτιά, 
καίγεται! Στάχτη έγινε! Και τώρα για να ολοκληρωθεί ο θρίαμβός μου, 
πρέπει να το μάθουν όλοι. Μόνο έτσι ταπεινώνονται τα αλαζονικά 
αρσενικά!... 

 

ΤΕΛΟΣ Β΄ΠΡΑΞΗΣ 
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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ 

ΕΙΚΟΝΑ Α 

Στο πλυντήριο –σιδερωτήριο της λοκάντας. Τριγύρω υπάρχουν ράφια με σιδερωμένα ρούχα, 
στοίβες ασιδέρωτα και καλάθια. 

Η Λοκαντιέρα σιδερώνει ενώ από το δωμάτιο του ακούγεται ο ιππότης να τραγουδάει. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: La donna e mobile 

 Qual piuma al vento 

 Mutta d’accento – e di 

 Pensiero. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (ακούει σκεφτική)Πάει ο Ιππότης! Άλλος άνθρωπος! Αχ! Τελικά τι σου είναι 
ο έρωτας!...Το κακό είναι ότι ξεκίνησε παιχνίδι, αλλά τώρα νιώθω να με 
ξεπερνάει…Έχει γούστο να την πατήσω κι εγώ…Σύνελθε Μιραντολίνα, δεν 
είναι για σένα αυτοί οι άντρες…(ακούει θόρυβο από κάποιον που έρχεται 
και επιστρέφει στο σιδέρωμα) 

Μπαίνει ο Φαμπρίτσιο κουβαλώντας ένα πανέρι με ασιδέρωτα ασπρόρουχα. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πού να τα βάλω; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εκεί…(του δείχνει μια στοίβα ασιδέρωτα ρούχα)Θεέ μου, πότε θα τα 
τελειώσω όλα αυτά! 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τραγουδάει… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ποιος; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ο Ιππότης, λέω…Τραγουδάει. Δεν έφυγε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Το ξέρω. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Και δεν σε ενοχλεί; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί θα’πρεπε να με ενοχλεί; Το ότι αποφάσισε να μείνει μια μέρα ακόμη 
είναι καλό για την επιχείρηση. Πληρώνει ο άνθρωπος, δεν είναι τζαμπατζής. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ναι, αλλά το θέμα είναι γιατί έμεινε ενώ είχε πει ότι θα φύγει και μάλιστα 
είχε πληρώσει και τον λογαριασμό… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …Αυτά είναι δικά του νιτερέσσα… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πρόσβαλε και τον Κόμη…κανόνικα έπρεπε να ‘χει φύγει τρέχοντας… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Φέρε μου ένα καυτό σίδερο γιατί αυτό κρύωσε… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Όπως διατάξατε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν είναι διαταγή, παράκληση είναι. 
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ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Υπάλληλός σου είμαι, δέχομαι διαταγές… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Το ξέρεις πως για μένα δεν είσαι ένας απλός υπάλληλος. Είσαι ο μόνος 
άνθρωπος εμπιστοσύνης που έχω και ξέρω πόσα πολλά μου προσφέρεις… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Περίεργο, γιατί τώρα τελευταία εκτιμάς περισσότερο τους αριστοκράτες… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί το λες αυτό; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Γιατί τον είδα πώς σε κοιτάει…Κι εσύ…δεν πας πίσω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τρελέ! Γι’αυτό τα λες όλα αυτά!...Μακάρι να μπορούσα να σου τα πω όλα, 
αλλά…Ας σταματήσει εδώ η συζήτηση…Φέρε μου σε παρακαλώ το 
σίδερο… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πάω, αλλά…να το ξέρεις, δεν θα συνεχίσω για πολύ  έτσι…(φεύγοντας) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (δυνατά τόσο όσο χρειάζεται για να την ακούσει)Άντρες! Όσο θέλεις το 
καλό τους, τόσο παρεξηγούνται. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ; (γυρνώντας προς το μέρος της με τρυφερότητα)Τι είπες; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (χαμογελάει γλυκά)Τίποτα….Άντε, φέρε μου εκείνο το σίδερο. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ; (λάμποντας από χαρά)Το φέρνω αμέσως…(φεύγοντας)Με μπερδεύει…τη 
μια με ρίχνει στα Τάρταρα και την άλλη μ’ ανεβάζει στα ουράνια.(φεύγει) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αχ! Αυτός ο Φαμπρίτσιο, απ’ τη μια πεισμώνει κι απ’ την άλλη κάνει ό,τι 
του ζητήσω…Δεν ξέρω πια τι να σκεφτώ για τους άντρες που κάνουν πάντα 
ό,τι τους λέω…Ακόμη κι ο Ιππότης, ο πιο δύστροπος άντρας που γνώρισα 
ποτέ, είναι έτοιμος να κάνει για μένα τη μεγαλύτερη τρέλα! 

Ακούγεται χτύπημα στην πόρτα. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (μπαίνοντας)Καλημέρα, αγαπητή μας, Μιραντολίνα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καλημέρα… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μ’ έστειλε ο κύριός μου να μάθω πώς είστε σήμερα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πείτε του πως είμαι μια χαρά. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Επίσης μου είπε να πιείτε λίγο απ’ αυτόν τον βασιλικό πολτό που είναι ένα κι 
ένα για τις λιποθυμίες. (της δίνει ένα χρυσό μπουκαλάκι) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κι αφού είχε τον βασιλικό πολτό γιατί δεν μου τον έδωσε χτες που 
λιποθύμησα και με φλόμωσε στο ξίδι; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Γιατί δεν είχε το μπουκαλάκι; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Σήμερα το βρήκε; 
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ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μάλιστα. Αξημέρωτα σχεδόν με έστειλε να φωνάξω έναν χρυσοχόο για να 
του το φέρει. Δώδεκα τζεκίνι το πλήρωσε. Κι ύστερα μ’ έστειλε στον 
φαρμακοποιό για να αγοράσω τον βασιλικό πολτό. Και να’μαι…εννοώ νάτο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (γελώντας)Σοβαρά μιλάτε; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Σοβαρότατα. Μα γιατί γελάτε; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί μου στέλνει το γιατρικό κατόπιν θεραπείας. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Φοβάται  μην ξαναρρωστήσετε….Δεν έχετε ακούσει πως η καλύτερη 
θεραπεία είναι η πρόληψη! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δίκιο έχετε…Ας πιω λοιπόν μια γουλιά προληπτικά…(πίνει) 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Έτσι μπράβο!...Για να’μαστε σίγουροι πως δε θα μας πάθετε τίποτα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ωπα!!! Κι άλλο πουλί στη βέργα!...(πάει να του δώσει το 
μπουκαλάκι)Ευχαριστήστε εκ μέρους μου τον κύριό σας. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Α όχι. Κρατήστε το. Το μπουκαλάκι είναι δικό σας. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πώς δικό μου; 

ΥΠΗΡΕΤΣΗ: Ο κύριός μου το αγόρασε ειδικά για σας. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Ειδικά για μένα; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μάλιστα, αλλά καλύτερα να μην του το πείτε ότι σας το μαρτύρησα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν θα το πω γιατί δεν θα χρειαστεί. Δώστε του το πίσω. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Αποκλείεται. Πρέπει να το κρατήσετε, αλλιώς θα τον προσβάλλετε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν το θέλω. Πάρτε το λοιπόν και πηγαίνετε… 

ΥΠΗΡΕΤΣΗ: Μα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πηγαίνετε είπα… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Όπως θέλετε…(φεύγοντας) Άπιαστο πουλί η Μιραντολίνα μας! Αρνείται 12 
τζεκίνι έτσι εύκολα! Αχ!...Αχ!..Αχ!... Όσο κι αν ψάξω άλλη γυναίκα σαν κι 
αυτή δεν θα βρω(φεύγει) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τώρα θα θυμώσει, αλλά έτσι έπρεπε να κάνω. Ειδικά ο Ιππότης θέλω να 
αναγνωρίσει την ανωτερότητα των γυναικών χωρίς να μπορεί να μας 
κατηγορήσει για συμφεροντολόγες και παραδόπιστες. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ; (μπαίνοντας- φαίνεται εκνευρισμένος)Έφερα το σίδερο… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Έχει ζεσταθεί αρκετά; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ζεματάει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ωραία…δώσ’ το και πάρε αυτό (του δίνει ένα άλλο) 



19/10/2010 
 

 Λοκαντιέρα  © Ελεύθερη Απόδοση & Διασκευή: Μαριάννα Κυριακάκη 

Σελίδα 74 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (εκνευρισμένος)Τι έγινε; Ο Ιππότης μας έκανε πάλι το θαύμα του!..Τώρα 
στέλνει δώρα δια αντιπροσώπου…Μου’ το πε ο υπηρέτης του…Σου χάρισε 
ένα χρυσό μπουκαλάκι … 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …και του το έστειλα πίσω… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (όλο χαρά)Το έστειλες πίσω; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αυτό δεν σου το’πε; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Όχι. Γιατί το έστειλες πίσω;… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί…γιατί εγώ…Άστο καλύτερα…δεν είναι της ώρας αυτή η συζήτηση… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Μιραντολίνα, σε παρακαλώ, πες μου… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Έλα τώρα, πήγαινε. Άσε με να σιδερώσω… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Δεν σε εμποδίζω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πήγαινε να βάλεις στη φωτιά κι άλλο σίδερο κι όταν κάψει, φέρτο. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Πάω. Πίστεψέ με όμως, αν πω και καμιά κουβέντα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Να μη πεις γιατί θα θυμώσω… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Καλά…καλά…(βγαίνοντας)Είναι πεισματάρα, αλλά την αγαπάω… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Πάει κι αυτό! Με το να αρνηθώ το μπουκαλάκι του Ιππότη, έδωσα χαρά 
στον Φαμπρίτσιο. Πρέπει να κρατήσω τις ισορροπίες, διαφορετικά θα 
μπλέξω άσχημα. (σιδερώνει) 

Μπαίνει ο Ιππότης 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σιγά)Ήμουν σίγουρη! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (σιγά)Να’τη. Δεν ήθελα να’ρθω, αλλά ήρθα. Σα να μ’έσπρωξε ο 
διάβολος!...(δυνατά)Μιραντολίνα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καλημέρα…Τι θα θέλατε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Γιατί το έκανες αυτό; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ποιο; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σου έστειλα ένα δώρο και το αρνήθηκες. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να με στεναχωρήσεις ή να με προσβάλλεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τίποτα από τα δύο, απλά δεν δέχομαι δώρα. 

ΙΠΠΟΤΣΗ; Δέχτηκες όμως από τον μαρκήσιο και τον Κόμη. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Για να μην τους στενοχωρήσω. 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Άρα εμένα ήθελες να με στενοχωρήσεις. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πώς είναι δυνατόν μια οποιαδήποτε γυναίκα να καταφέρει να στεναχωρήσει 
έναν άντρα που όχι μόνο δεν υπολογίζει τις γυναίκες αλλά κι από πάνω δεν 
αντέχει ούτε να τις βλέπει; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Το ξέρεις πως αυτό δεν ισχύει πια. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν ισχύει; Σας επηρέασε η Πανσέληνος; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Η ομορφιά και η χάρη σου φταίει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (ξεσπάει σε γέλια) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Γελάς; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μα είναι να μη γελάω; Με κοροϊδεύετε και θέλετε να μη γελάσω; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ποτέ δεν σε κορόιδεψα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ελάτε τώρα, ας σοβαρευτούμε, ξέρω πολύ καλά τι μου γίνεται. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σε παρακαλώ, πάρε το μπουκαλάκι. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όχι, ευχαριστώ. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πάρ’το να το’χεις όταν ξαναλιποθυμήσεις. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Χριστός και Παναγιά! Ποιος σας είπε ότι συνηθίζω να λιποθυμώ; Πρώτη 
φορά το’παθα χθες. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Όπως και να’χει, θέλω να το πάρεις. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Όχι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πάρ’το αλλιώς θα θυμώσω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (δυνατά)Φαμπρίτσιο, το σίδερο… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (αναστατωμένος)Θα το πάρεις ναι ή όχι; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πω! Πω! Νεύρα! (παίρνει το μπουκαλάκι και το πετάει στο καλάθι με τα 
ρούχα) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πώς το πετάς έτσι; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (δυνατά)Φαμπρίτσιο… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Εδώ είμαι…(ζηλεύει βλέποντας τον Ιππότη) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (παίρνει το σίδερο)Είναι ζεστό; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (ψυχρά)φυσικά. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι συμβαίνει; 
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ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τίποτα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Πώς τίποτα, αφού σε βλέπω, δεν είσαι καλά. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Δώσε μου το άλλο σίδερο να το βάλω στη φωτιά. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όχι πριν μου πεις τι έχεις. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ; Τίποτα δεν έχω, δώσε μου το σίδερο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (έξαλλος)Δώσ’το να πάει στο διάολο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (στον Ιππότη)Νοιάζομαι γι’ αυτόν. Είναι ο πιο έμπιστός μου συνεργάτης. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (αναστενάζοντας)Δεν αντέχω άλλο! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; (στον Φαμπρίτσιο)Πάρ’το και βάλ’το στη φωτιά. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (τρυφερά)Αμέσως. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εμπρός, γρήγορα… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τι ζωή κι αυτή! Δεν αντέχω άλλο! (φεύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πολλές οικειότητες έχεις με τους υπηρέτες σου. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι εννοείτε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μοιάζεις να είσαι ξεμυαλισμένη μαζί του. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ξεμυαλισμένη εγώ με έναν υπηρέτη; Αν είναι ποτέ δυνατόν! Δε θα έχανα 
ποτέ το χρόνο μου με έναν υπηρέτη.Αν ήθελα να ερωτευτώ, δεν θα ξέπεφτα 
έτσι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Και καλά θα έκανες, γιατί εσύ αξίζεις την αγάπη ενός βασιλιά. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Της Αγγλίας ή της Γαλλίας για παράδειγμα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μιραντολίνα, άσε τα αστεία. Μιλάω σοβαρά… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Σας ακούω σοβαρά…(σιδερώνοντας) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Άσε επιτέλους το σιδέρωμα…(της πιάνει το χέρι) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (τον κοιτάζει στα μάτια)Αν το αφήσω, θα μείνει όλη η λοκάντα χωρίς 
καθαρά σεντόνια. (τραβάει απότομα το χέρι της) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σε νοιάζουν τα σεντόνια πιο πολύ από μένα; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ώστε το ομολογείς! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Φυσικά. Γιατί αυτά τα σεντόνια μπορώ να τα στρώσω…Εσάς τι μπορώ να 
σας κάνω; 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Πολλά πράγματα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πολλά πράγματα με κάποιον που δεν αντέχει ούτε να βλέπει τις γυναίκες! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μη με βασανίζεις άλλο.Αρκετά με εκδικήθηκες. Σ’ εκτιμώ, εκτιμώ τις 
γυναίκες σαν κι εσένα. Σ΄εκτιμώ, σ’αγαπώ και σου ζητώ να με λυπηθείς. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καλά τώρα…(αφήνει να της πέσει το μαντήλι που σιδερώνει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (τσακίζεται να το σηκώσει)Πίστεψε΄με… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αφήστε, μην μπαίνετε στον κόπο… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κανένας κόπος για σένα. Αξίζεις χίλιους υπηρέτες… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πλάκα έχετε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Με κοροιδεύεις; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εσείς με κοροϊδεύετε. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μιραντολίνα, δεν αντέχω άλλο… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν αισθάνεστε καλά; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σβήνω…χάνομαι… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σκύβει και πιάνει το χρυσό μπουκαλάκι)Ορίστε…πιείτε τον βασιλικό 
πολτό…ένα κι ένα για τις λιποθυμίες… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μη γίνεσαι τόσο σκληρή μαζί μου. Σ’ αγαπώ, πίστεψέ με…(προσπαθεί να 
αγγίξει το χέρι της, εκείνη το βλέπει και τον καίει ελαφρά με το 
σίδερο)Ααα!!! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Συγνώμη, δεν το ήθελα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κι όμως, με ζεμάτισες. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Σας το ξαναλέω, δεν το’θελα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν μιλάω για το χέρι. Την καρδιά μου έχεις ζεματίσει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Φαμπρίτσιο… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Σ’ ικετεύω, μη τον φωνάζεις. Όχι αυτόν. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μα χρειάζομαι κι άλλο σίδερο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Περίμενε…θα φωνάξω τον υπηρέτη μου να στο φέρει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Φαμπρίτσιο… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Στ’ ορκίζομαι, πως αν τολμήσει να έρθει, θα του σπάσω το κεφάλι. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ωραίο κι αυτό! Τώρα δεν έχω δικαίωμα να μιλάω στους συνεργάτες μου! 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Φώναξε όποιον άλλο θέλεις. Αυτόν δεν μπορώ να βλέπω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Όλα κι όλα! Ξεπεράσατε τα όρια. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Λυπήσου με…είμαι εκτός εαυτού… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θα πάω να το πάρω μόνη μου. Εντάξει; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Όχι…περίμενε… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μα κάπως πρέπει να το πάρω αυτό το σίδερο…(πάει προς την πόρτα) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να πάμε μαζί. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Μαζί;! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ναι. Είμαι πρόθυμος να σε συνοδεύσω… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μια στιγμή, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω…Θέλετε να με συνοδεύσετε δίπλα 
στην κουζίνα για να πάρω το σίδερο; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ναι. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Γιατί ζηλεύω! Αυτόν ζηλεύω! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ζηλεύετε; Εσείς; Εμένα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πρώτη φορά νιώθω τέτοιο έρωτα! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Για μένα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Κοντεύω να τρελαθώ!  

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μα τι θέλετε επιτέλους από μένα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αγάπη, συμπόνια, οίκτο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ένας άντρας που ως χθες δεν μπορούσε ούτε να βλέπει τις γυναίκες, τώρα 
ζητάει αγάπη και οίκτο από μια γυναίκα; Δεν σας πιστεύω…(φεύγει) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μιραντολίνα…μη…Μιραντολίνα…(καταρρέει)Καταραμένη η στιγμή που 
σε γνώρισα… 

Μπαίνει ο Μαρκήσιος θυμωμένος, κρατώντας το σακάκι του. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (απειλητικά)Αυτό που έκανες θα το πληρώσεις με αίμα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (εξουθενωμένος) Τι θέλεις; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (δείχνοντας ένα λεκέ στο σακάκι του)Το βλέπεις αυτό; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Το βλέπω. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Τι είναι; 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Σακάκι. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όχι. Αυτό δεν είναι σακάκι. Είναι λεκές πάνω στο σακάκι μου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Και λοιπόν. Τι σχέση έχω εγώ; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Έχεις. Γιατί εγώ χθες βράδυ σε περίμενα ώρες στο δωμάτιό σου και δεν 
φανήκες… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν είχαμε ραντεβού. Ας έφευγες. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Έπρεπε να σε δω, γι’αυτό σας περίμενα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με το σακάκι; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ο υπηρέτης σου με κέρασε κρασί, το ήπια και μετά κοιμήθηκα. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Στο δωμάτιό μου;! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Στο τραπέζι σου. Ξαφνικά έπεσα ξερός πάνω στο μπουκάλι, το κρασί χύθηκε 
και μου λέρωσε το σακάκι. Κάτι είχες βάλει στο κρασί ομολογήστε το. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τρελός είσαι. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Συνεχίζεις να με προσβάλλεις. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (αγριεμένος)Και τι θέλεις; Ικανοποίηση;…Να πάρω το σπάθί μου… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Σπαθί; Για όνομα του Θεού; Ποιος μίλησε για σπαθί; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν είπες πως θα το πληρώσω με το αίμα μου; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τρόπος του λέγειν… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μην παίζεις μαζί μου, Μαρκήσιε, γιατί εγώ τώρα είμαι τρελός. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Καλά…καλά…μια κουβέντα είπα…Το μόνο που θέλω είναι να με 
βοηθήσεις  να καθαρίσω το λεκέ… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Έτσι που’μαι εγώ τώρα μόνο εσένα μπορώ να καθαρίσω… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (οπισθοχωρώντας)Άσε, θα τον καθαρίσω μόνος μου…Η Μιραντολίνα μας 
που είναι; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (έξαλλος)Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει…Τ’ ακουσες; Δεν με ενδιαφέρει. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ηρέμησε. Κατανοώ το πρόβλημά σου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Το πρόβλημά μου; Ποιο πρόβλημά μου; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ο κύριος εχθρός των γυναικών νικήθηκε κατά κράτος! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι είναι αυτά που λες; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Έμαθα τι έγινε χθες … 
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ΙΠΠΟΤΗΣ (θορυβημένος)Τι έγινε χθες; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πήγες να φιλήσεις την Μιραντολίνα! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ψέματα… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Την ερωτεύτηκες. Παραδέξου το. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν έχω να παραδεχτώ τίποτα…Τίποτα…(κινείται απειλητικά προς το 
μέρος του) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (υποχωρώντας)Καλά…ό,τι πείς… 

Ο Ιππότης φεύγει σαν κυνηγημένος, ενώ πίσω από μια στοίβα σεντόνια ξεπροβάλλει ο υπηρέτης του 
κόμη, ο οποίος στη συνέχεια φεύγει χωρίς να τον αντιληφθεί ο Μαρκήσιος. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (χαμογελώντας πονηρά)Την ερωτεύτηκε! Όλη η συμπεριφορά του αυτό 
δείχνει! Την ερωτεύτηκε και ντρέπεται να το ομολογήσει πως την πάτησε 
αυτός, ο ορκισμένος εχθρός των γυναικών! Βέβαια φοβάται και μένα! Σου 
λέει, αν το παραδεχτώ, ο μαρκήσιος θα θυμώσει μαζί μου και αλίμονό μου! 
Σίγουρα αυτό είναι. Με φοβάται και δεν το ομολογεί! Γιατί, αν το 
ομολογούσε, θα’πρεπε να αντιμετωπίσει το σπαθί μου και δεν τον 
παίρνει…Τέλος πάντων, τον συγχωρώ…στο κάτω κάτω εμείς οι 
αριστοκράτες και γενναίοι άνδρες πρέπει να δείχνουμε κατανόηση με τους 
δειλούς…Εξάλλου έχω κι έναν λεκέ να καθαρίσω και δεν ξέρω το 
πώς…Μπορεί η λοκαντιέρα μας να έχει κανένα καθαριστικό…Για να 
δούμε…(κοιτάζει γύρω του)Λευκαντικό…νερό…σαπούνι…Τι να 
βάλω;…(βλέπει το χρυσό μπουκαλάκι)Τι να’ναι αυτό;…(το παίρνει μέσα 
από το καλάθι)Ωραίο αυτό το μπουκαλάκι! Να’ναι άραγε χρυσό ή επίχρυσο; 
Μπα, αν ήταν χρυσό δεν θα το πέταγαν δεξιά κι αριστερά. Σίγουρα είναι 
επίχρυσο. Φαίνεται άλλωστε από το χρώμα του. Βέβαια, ένα έμπειρο μάτι 
σαν το δικό μου τον χρυσό τον ξεχωρίζει από χιλιόμετρα. Επίχρυσο είναι το 
δίχως άλλο. Και για να’ναι πεταμένο στα ασπρόρουχα, μπορεί να είναι 
κανένα καθαριστικό για λεκέδες…(το μυρίζει)Βασιλικός πολτός. Καλό θα 
είναι, ας δοκιμάσω να δω τι γίνεται. 

 

Ο Μαρκήσιος προσπαθεί να καθαρίσει το σακάκι του, ενώ μπαίνουν η Ντεγιανίρα και η Ορτενσία. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εδώ είστε!  

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Επιτέλους, σας βρήκαμε! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Με ψάχνατε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Σε όλη τη λοκάντα. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Από χθες. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Καταλάβατε ότι ο Κόμης δεν είναι πραγματικός αριστοκράτης; 
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ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Όχ.. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ; (την σκουντάει)…Από την αρχή το ξέραμε… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Και τότε γιατί προτιμήσατε τη δική του παρέα από τη δική μου; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μα δεν την προτιμήσαμε. Κόλπο ήτανε. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Τι κόλπο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι κόλπο; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Θέλαμε να του δώσουμε ένα καλό μάθημα που σας πρόσβαλε 
προσκαλώντας μας σε δείπνο, ενώ ήδη εμείς είχαμε προσκαλέσει εσάς. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Πού τα βρίσκεις επιτέλους! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (σιγά στην Ντεγιανίρα)Σου είπα να μου έχεις εμπιστοσύνη….(δυνατά στον 
μαρκήσιο)…Φυσικά θα έπρεπε να σας προειδοποιήσουμε για το σχέδιό μας 
για να μην ενοχληθείτε από τη στάση μας, αλλά όλα έγιναν τόσο γρήγορα 
που ειλικρινά δεν υπήρχε χρόνος… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Το ήξερα! 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Το ξέρατε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Φυσικά. Δεν ήταν δυνατόν δύο κυρίες σαν εσάς να μην αναγνωρίσετε ποιος 
αξίζει πραγματικά και ποιος όχι. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μα και βέβαια, καθότι  η αρχοντιά σας κάνει μπαμ! 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (βλέποντας το μπουκαλάκι που κρατάει)Και η γενναιοδωρία 
σας!...(σκουντάει την Ορτένσια)…(σιγά)Χρυσό είναι το μπουκαλάκι που 
κρατάει; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (σιγά)Θα το μάθουμε σύντομα…(δυνατά)…Τι θα λέγατε να μας συνοδέψετε 
σε μια βόλτα με άμαξα στην Φλωρεντία! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θα το ήθελα πολύ αλλά δυστυχώς χθες είχα ένα μικρό ατύχημα με το 
σακάκι μου… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Σκίστηκε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Λερώθηκε. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Για να δω… 

Ο Μαρκήσιος της δείχνει το λεκέ. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ω! Μα δεν είναι τίποτα!...Φέρτε το να σας το καθαρίσω αμέσως. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Γνωρίζετε από λεκέδες; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Γνωρίζω απ’ όλα. (μυρίζει το σακάκι)Από κρασί είναι ο λεκές; 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ναι. Κόκκινο Βουργουνδίας…Μού το πρόσφεραν και-αν και δεν είναι σαν 
το δικό μου της Κύπρου-το ήπια για να μην προσβάλλω τον Ιππότη. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κακώς! Έπρεπε να τον προσβάλλετε! Τον γάιδαρο! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Συγχωρήστε την φίλη μου, αλλά αν ο αριστοκράτης δεν είναι γνήσιος 
αριστοκράτης όπως εσείς, πληγώνεται. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Έτσι είναι, δυστυχώς, είναι τόσο σπάνιοι οι γνήσιοι αριστοκράτες όπως εγώ! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Γι’αυτό αριστοκράτες σαν κι εσάς αξίζουν δίπλα τους γυναίκες γνήσιες 
αριστοκράτισσες όπως εμείς.  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όμοιος ομείω αεί πελάζει! 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά στην Ορτανσία)Ποιος βελάζει; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (σιγά στην Ντεγιανίρα)Σκάσε ηλίθια!...(δυνατά)Για να δούμε τώρα τι θα 
κάνουμε με το σακάκι σας κι ύστερα να πάμε εκείνη τη βόλτα που λέγαμε! 
Ντεγιανίρα, μπορείς να ζητήσεις απ’  την λοκαντιέρα να μας δώσει λίγο 
λευκό κρασί και αλάτι;  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Κρασί κι αλάτι;! Τι να το κάνετε; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Έλα ντε! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Το λευκό κρασί και το αλάτι είναι ένα κι ένα για να βγάλουν τον λεκέ από 
κρασί στα ρούχα! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μα τι λέτε; Αν ρίξουμε κι άλλο κρασί στο σακάκι θα με περάσουν για κανένα 
μεθύστακα! Αφήστε, αφήστε, προτιμώ τον βασιλικό πολτό (δείχνει το 
μπουκαλάκι) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Βασιλικό πολτό στον λεκέ; Μα αντί να τον καθαρίσει , θα τον κάνει 
μεγαλύτερο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Είστε σίγουρη; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πάντα είμαι σίγουρη γι’αυτό που λέω… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Είστε σίγουρη και για το λευκό κρασί; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Σιγουρότατη. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Και δεν θα μυρίζει; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Όχι, αν μετά ρίξουμε στο σημείο αλάτι. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Έστω…ας το δοκιμάσουμε… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ντεγιανίρα πήγαινε να κάνεις αυτό που σου είπα. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Πάω. 
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Η Ντεγιανίρα φεύγει. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πολύ καλόγουστο το σακάκι σας! Ό,τι φοράτε είναι ένα κι ένα… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Και πανάκριβα! Φροντίζω πάντα την γκαρνταρόμπα μου! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Και τα αξεσουάρ σας. Είναι ολοφάνερο! Εκείνο το υπέροχο μαντήλι που 
χαρίσατε στην λοκαντιέρα μου έμεινε αλησμόνητο! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πώς φαίνεται πως είστε γνήσια αριστοκράτισσα! 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κι αυτό το μικρό κομψοτέχνημα;…(δείχνει το μπουκαλάκι)Χρυσό είναι; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ολόχρυσο.  

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εξαιρετικού γούστου! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Σας αρέσει; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Είναι υπέροχο! Μοναδικό! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θα σας το χάριζα ευχαρίστως… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (το βουτάει από τα χέρια του)Σας ευχαριστώ πολύ… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: …αλλά, δεν θα τολμούσα ποτέ να σας κάνω ένα τόσο φτηνό δώρο!...(πάει να 
της πάρει) 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: (καταφέρνοντας να του ξεφύγει)Τι σημασία έχει η χρηματική αξία μπροστά 
στην ποιότητα! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μα γι’ αυτή ακριβώς την ποιότητα λέω κι εγώ. Το μπουκαλάκι αυτό δεν είναι 
αντάξιο μιας αριστοκράτισσας. Φέρτε το, θα σας δώσω κάτι καλύτερο… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Κάλλιο πέντε και στο χέρι… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πώς είπατε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Λέω, πως και μ’ αυτό είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη… 

Μπαίνει η Ντεγιανίρα και η Ορτενσία βιάζεται να κρύψει το μπουκαλάκι. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Έφερα το κρασί και το αλάτι. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ωραία! Καθάρισε τώρα το σακάκι του Μαρκήσιου, εγώ πάω να συνεννοηθώ 
με τον αμαξά για την βόλτα μας στην Φλωρεντία… 

ΝΤΕΓ/ΜΑΡΚ: Μα… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ορεβουάρ! 

Η Ορτένσια φεύγει τρέχοντας. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Μα πού πάει; 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δεν το ακούσατε;Να συνεννοηθεί για την άμαξα που θα μας κάνει βόλτα στη 
Φλωρεντία. 

 ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: (σιγά)Κάτι σκάρωσε αυτή. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Να το ακουμπήσω εδώ; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Ποιο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Το σακάκι, για να το καθαρίσετε. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Α, ναι…να το καθαρίσω…Πώς να το καθαρίσω; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εμένα ρωτάτε; Η βαρόνη είπε… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Η βαρόνη είπε αλλά εγώ δεν ξέρω…Δεν μου δίνετε το μπουκαλάκι να βάλω 
τον βασιλικό πολτό για πιο σίγουρα;… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Το μπουκαλάκι; Ποιο μπουκαλάκι; 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Αυτό που κρατούσατε πριν από λίγο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Α, το ολόχρυσο μπουκαλάκι που κρατούσα πριν από λίγο!...Δεν το’χω. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Δεν το’χετε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Όχι, το δώρισα στη βαρόνη! 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Το δωρήσατε;!...Α, την πονηρή, γι’αυτό εξαφανίστηκε τρέχοντας!...(πετάει το 
σακάκι) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Το σακάκι μου!...(σπεύδει να το μαζέψει)…Αυτό το σακάκι το’χει ράψει ο 
ράφτης του βασιλιά. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Σκοτίστηκα…(φεύγει τρέχοντας) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Σκοτίστηκε!...Πώς σκοτίστηκε; Αυτό το σακάκι είναι 
μοναδικό!...(σκέφτεται)Ανόητη γυναίκα! Αδιαφορεί για ένα τόσο κομψό 
σακάκι και τρέχει πίσω από ένα μπουκαλάκι δήθεν χρυσό!  Και η Βαρόνη 
και η κόμισσα είναι ανόητες! Κρίμα την αριστοκρατική τους φύση! Μα να 
μην ξέρουν να ξεχωρίσουν το χρυσό από το επίχρυσο!...(κοιτάζει το σακάκι 
του απογοητευμένος) 

Μπαίνει ο υπηρέτης του Ιππότη. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Πού είναι η Μιραντολίνα; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τολμάς να μου απευθύνεις το λόγο μετά απ’ αυτό που μου’κανες; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Τίποτα δεν σας έκανα (ενώ ψάχνει) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εξαιτίας σου λέρωσαν το σακάκι μου (του δείχνει το λεκέ) 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (ενώ ψάχνει)Εσείς επιμένατε να πιείτε κρασί, δεν σας το πρόσφερα εγώ. 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Κακώς! Όταν ένας ξένος και δη ευγενής όπως εγώ επισκέπτεται το δωμάτιο 
ενός Ιππότη ο υπηρέτης του οφείλει να του προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει ο 
κύριός του… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ; Καλά…καλά…οφείλει…Πού στην ευχή είναι αυτό το μπουκαλάκι; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ωχ! 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Είστε εδώ πολύ ώρα; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αρκετή! Προσπαθώ να καθαρίσω το σακάκι μου που εσύ… 

ΥΠΗΡΕΤΣΗ; (αγνοώντας τον)Μήπως είδατε ένα μπουκαλάκι με βασιλικό πολτό; Η 
Μιραντολίνα λέει πως το άφησε εδώ, αλλά δεν το βρίσκω. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Τι…τι μπουκαλάκι ήταν; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μικρό όσο ένα δάχτυλο και χρυσό. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Χρυσό!!!; 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Ολόχρυσο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ολόχρυσο;!!! 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Το αγόρασα εγώ για τον κύριό μου για δώδεκα τζεκίνι! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δώδεκα τζεκίνι! Κάηκα! 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Μήπως το είδατε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εγώ;!...Τίποτα δεν είδα… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Τέλος πάντων, θα της πω πως δεν το βρίσκω. Αυτή φταίει αν το έχασε. 
Έπρεπε να το φυλάξει στην τσέπη της κι όχι να το πετάει δεξιά και αριστερά. 
(φεύγει) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Μα πετάνε χρυσό μπουκαλάκι δεξιά κι αριστερά!; Μπερδεύεται ο άλλος! Αχ! 
Πώς την πάτησα έτσι; Χάρισα στη βαρόνη ένα ολόχρυσο μπουκαλάκι που 
κοστίζει 12 τζεκίνι! Αν το ζητήσω πίσω, θα ρεζιλευτώ στην βαρόνη. Κι αν το 
ανακαλύψει η Μιραντολίνα, θα ρεζιλευτώ χειρότερα και τότε η αγαπημένη 
μου θα προτιμήσει να παντρευτεί τον Κόμη! Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα! 
Αν είχα τουλάχιστον τα χρήματα να της τα δώσω ως αντάλλαγμα, ίσως να 
διασωζόμουν! 

Μπαίνει ο Κόμης φουριόζος. 

ΚΟΜΗΣ: Πού είναι η Μιραντολίνα; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι τη θέλεις; 

ΚΟΜΗΣ; Να μου πει την αλήθεια. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ποια αλήθεια; 
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ΚΟΜΗΣ; Δεν σας είπα πως ο Ιππότης την ερωτεύτηκε; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Μου το είπες και συμφωνώ μαζί σου. Ο Ιππότης είναι τρελός για την 
Μοραντολίνα μας. Επιτέλους, κατάλαβε πως η γυναίκα που θα παντρευτώ 
είναι ανεκτίμητη! 

ΚΟΜΗΣ: Μην κάνεις όνειρα τρελά! Η Μιραντολίνα μας κοροϊδεύει και τους δύο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εσένα σίγουρα. Εμένα με λατρεύει! 

ΚΟΜΗΣ: Τον Ιππότη λατρεύει. Τ’ άκουσε όλα ο υπηρέτης μου. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Και τι ξέρει ο υπηρέτης σου; 

ΚΟΜΗΣ: Τον έχω βάλει να παρακολουθεί κάθε κίνησή της.  

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (ανήσυχος)Και; 

ΚΟΜΗΣ: Δυό μέρες τώρα του κάνει όλα τα χατίρια, του στρώνει τα καλύτερα 
σεντόνια, μαγειρεύει η ίδια το φαγητό του – και τι φαγητό! Περιστέρια, 
σάλτσες, ραγού… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ραγού!...Κι εμένα μου’δινε ρύζι. 

ΚΟΜΗΣ: Αμ το άλλο…κάθεται στο τραπέζι του, πίνει μαζί του κρασί, λιποθυμάει στα 
χέρια του… και το χειρότερο, ο Φαμπρίτσιο πάει να σκάσει από τη ζήλια 
του… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι σχέση έχει αυτός ο παλιουπηρέτης; 

ΚΟΜΗΣ: Αφού είναι ερωτευμένος μαζί της. Το ξέρεις και το ξέρω. Κι όπως κάθε 
ερωτευμένος έχει τα μάτια του ανοικτά και βλέπει. Μάλιστα εδώ μέσα, πριν 
από λίγο είχε έρθει ο Ιππότης και παρακαλούσε την Μιραντολίνα να τον 
αγαπήσει… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Αφού την πίεζε, σημαίνει πως η Μιραντολίνα δεν τον αγαπάει.  

ΚΟΜΗΣ: Πείσματα του κάνει. Είμαι σίγουρος, για να τον παιδέψει και να της 
παραδοθεί άνευ όρων. Αχ! Έτσι είναι οι γυναίκες, ερωτεύονται πάντα τον πιο 
ακατάλληλο. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Μα είναι δυνατόν να προτιμάει τον Ιππότη από μένα! 

ΚΟΜΗΣ: Κι εγώ ο ανόητος που της έκανα ένα σωρό πανάκριβα δώρα! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Γιατί, εγώ; Δεν ήταν το μαντήλι μου πανάκριβο;! 

ΚΟΜΗΣ: Εκείνη όμως φαίνεται πως αξιολόγησε μόνο το δώρο που της έκανε ο 
ιππότης. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι δώρο; 

ΚΟΜΗΣ: Ένα χρυσό μπουκαλάκι με βασιλικό πολτό. 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Αμάν! 

ΚΟΜΗΣ: Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, αλλά εγώ φεύγω. Εγκαταλείπω την αχάριστη 
λοκαντιέρα και τη λοκάντα της. Κι εσύ να φύγεις. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; Και πού να πάω; Ο επιστάτης μου δεν μου έστειλε ακόμη τα χρήματα που 
του ζήτησα και χρωστάω στη λοκαντιέρα. 

ΚΟΜΗΣ: Πόσα; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δώδεκα τζεκίνι… 

ΚΟΜΗΣ: Πόσα!;…Πόσους μήνες χρωστάς; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ε..αρκετούς…σου είπα, ο επιστάτης μου…Αν μπορούσες να… 

ΚΟΜΗΣ: Μπορώ…(του δίνει τα χρήματα)Πάρε… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τώρα που το σκέφτομαι…δεκατρία της χρωστάω…(σιγά)Να ξοφλήσω και 
τον Ιππότη. Όσα λιγότερα μπλεξίματα έχω μαζί του, τόσο το καλύτερο… 

ΚΟΜΗΣ: Άντε πάμε… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Να πάμε…αλλά που…Μόλςι ξοφλήσω την λοκαντιέρα δεν θα έχω ούτε 
σκούδο. 

ΚΟΜΗΣ: Μην ανησυχείς, θα πάμε στο σπίτι ενός φίλου μου. Δε θα ξοδέψουμε 
τίποτα… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πάντα το ήξερα ότι εμείς οι δύο μπορούσαμε να γίνουμε πολύ καλοί φίλοι! 

ΚΟΜΗΣ: Πάμε τώρα να εκδικηθούμε την αχάριστη λοκαντιέρα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πώς να την εκδικηθούμε; 

ΚΟΜΗΣ: Θα της διώξουμε όλους τους πελάτες και τις θεατρίνες. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ποιες θεατρίνες; 

ΚΟΜΗΣ: Την Ορτένσια και την Ντεγιανίρα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Την βαρόνη και την κοντέσσα; Δεν είναι αριστοκράτισσες; 

ΚΟΜΗΣ; Όχι βέβαια. Με το που τις είδα τις κατάλαβα…αλλά δεν τις πρόδωσα, μου 
χρωστάνε χάρη και τώρα ήρθε η ώρα να μου το ξεπληρώσουν… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πρέπει να τους πάρω το μπουκαλάκι πάσει θυσία… 

Ακούγονται φωνές από τη ρεσεψιόν και δυνατά χτυπήματα σε πόρτα.  

ΙΠΠΟΤΗΣ: (απ’ έξω)Άνοιξέ μου… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τι συμβαίνει; 

ΚΟΜΗΣ: Κάποιος φωνάζει και χτυπάει τις πόρτες. 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ποιος; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (δυνατά)Μιραντολίνααα!...Μιραντολίνααα!...Άνοιξέ μου… 

ΚΟΜΗΣ: Ο Ιππότης! 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (φοβισμένος) Ο έξαλλος Ιππότης! 

Φεύγουν γρήγορα 

Αμέσως βλέπουμε να μπαίνουν υπηρέτριες τρέχοντας προς τον χώρο υποδοχής. Στην ουσία 
βοηθούν στην αλλαγή του σκηνικού. 
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ΕΙΚΟΝΑ Β 

Αμέσως μετά στον χώρο υποδοχής της λοκάντας. 

Η Μιραντολίνα στέκεται έξω από την πόρτα του Ιππότη. Είναι αναστατωμένη. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (απ’ το δωμάτιό του)Άνοιξέ μου, Μιραντολίνα… 

Εμφανίζονται οι δυο υπηρέτριες.  

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; (δυνατά προς το δωμάτιο του Ιππότη)Προσπαθώ, αλλά η πόρτα έχει 
σφηνώσει…Κάντε λίγο υπομονή μέχρι να’ρθει ο μαραγκός… 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 1; Μα τι συμβαίνει; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Σφήνωσε η πόρτα στο δωμάτιο του Ιππότη και δεν ανοίγει. 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 1: Πότε σφήνωσε; Πριν λίγο μπήκα και του αέρισα το δωμάτιο. 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 2: Κι εγώ μπήκα κι άλλαξα το νερό στην κανάτα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Πριν λίγο μπήκατε, τώρα δεν μπαίνει κανείς. Έτσι είναι αυτά τα 
πράγματα…Άντε πηγαίνετε στις δουλειά σας… 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 1: Να μη φωνάξουμε έναν άντρα να βοηθήσει; 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 2: Ποιόν; Όλοι οι υπηρέτες κι ο Φαμπρίτσιο είναι στην αγορά για τα ψώνια της 
ημέρας… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Ευτυχώς…Άντε, άντε στις δουλειές σας… 

Οι υπηρέτριες φεύγουν. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (αναστενάζει με ανακούφιση)Ω ρε πώς έμπλεξα! Αν ο ιππότης βγει από κει 
μέσα, χάθηκα. Τον έχει καβαλήσει ο διάβολος…και δεν ξέρει πλέον τι 
κάνει…Δε λέω πως δε μ’αρεσε που τον είδα να τρέχει πίσω μου σαν το σκυλί 
μα κι αυτόν τον εξευτελισμό του δεν τον αντέχω…Η κατάσταση έφτασε στα 
μη περαιτέρω…ή θα τον διώξω με τον τρόπο μου ή…Όχι, το «ή» δε θέλω 
να το σκέφτομαι…Εγώ ένα μάθημα ήθελα να του δώσω όχι να…Ξέρω τη 
θέση μου…Ξέρω πως δεν είναι για μένα οι Ιππότες κι οι ευγενείς…όχι πως 
δεν τους αξίζω, μα ξέρω πως αν υπέκυπτα στην αναμφισβήτητη γοητεία του 
Ιππότη…στο παράλογα ακραίο πάθος του…θα’μουν εγώ μετά η χαμένη για 
μια ζωή…Γιατί οι γυναίκες σαν ερωτεύονται, υποτάσσονται ηθελημένα στον 
αγαπημένό τους και δε σηκώνουν ποτέ κεφάλι…Κι εγώ το κεφάλι μου δε 
θέλω να το σκύψω…όχι για κάποιον που δεν θα το εκτιμήσει… Κι αυτός 
εκεί μέσα είμαι σίγουρη πως δεν θα το εκτιμούσε…γιατί τώρα, άμαθος στον 
έρωτα, ξαφνιάστηκε και παραδόθηκε, μα σαν περάσει η πρώτη μπόρα, θα 
τον πιάσει η περηφάνια του αρσενικού και θα αρχίσει τους εγωϊσμούς…Όχι, 
δεν είναι για μένα οι άγριες θάλασσες…Για καμιά γυναίκα δεν είναι…Γιατί 
εμείς τα θηλυκά θέλουμε ηρεμία, ασφάλεια, σταθερότητα… 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: (χτυπώντας την πόρτα)Μιραντολίνα, ανοίξτε…μα τι γίνεται εκεί 
έξω;…Μιραντολίνα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κάντε λίγη υπομονή ακόμα…(μονολογώντας)Τον κλείδωσα…δεν γινόταν 
αλλιώς…Έπρεπε να κερδίσω χρόνο, μπας και κουραστεί και ηρεμήσει… 
Ήταν που ήταν, μόλις έμαθε ότι έστειλα τον υπηρέτη του να πάρει πίσω το 
μπουκαλάκι, αποτρελάθηκε…Πήγε να τα σπάσει όλα από το θυμό 
του…Μόνη μου εδώ μέσα πώς αλλιώς να τα’βγαζα πέρα;…Αν είχα έναν 
άντρα να με υπερασπιστεί, όλα θα ήταν διαφορετικά…Βέβαια, αν τον είχα, 
δεν θα έπαιζα αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια…(κάθεται σκεφτική σε μια 
καρέκλα)…Τελικά ίσως πρέπει να το αποφασίσω…ο γάμος είναι μια 
λύση…κι ο μόνος κατάλληλος είναι ο Φαμπρίτσιο…Ο πατέρας είχε δίκιο: 
μια γυναίκα πρέπει να ξέρει τη θέση της και να την εξασφαλίζει παίρνοντας 
για σύζυγο έναν της σειράς της…Ο Φαμπρίτσιο είναι της σειράς 
μου…μ’αγαπάει και με υπομένει…Είναι ήρεμος και δεν ξεχνάει ποτέ πως 
δεν μπορώ παρά να έχω ίσα δικαιώματα με εκείνον, γιατί δουλεύω όπως 
δουλεύει κι εκείνος… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (χτυπώντας δυνατότερα)Μιραντολίνα, αν δεν ανοίξεις θα σπάσω την 
πόρτα… 

Μπαίνουν ο Κόμης και ο Μαρκήσιος και πίσω τους οι υπηρέτες τους κρατώντας τα μπαούλα τους. 

ΚΟΜΗΣ: Τι συμβαίνει; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μάγκωσε η πόρτα στο δωμάτιο του Ιππότη και δεν ανοίγει. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Γι’αυτό φωνάζει; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ναι. Του είπα πως φώναξα τον μαραγκό να τον ελευθερώσει, αλλά ο Ιππότης 
είναι ανυπόμονος. 

ΚΟΜΗΣ: Πονηρός είναι. 

Μπαίνουν οι υπηρέτες του κόμη και του μαρκήσιου κουβαλώντας από ένα μπαούλο. 

ΚΟΜΗΣ: Πήγαινε το μπαούλο στην άμαξα και περίμενέ με εκεί… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον υπηρέτη του)Κι εσύ κάνε το ίδιο. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι συμβαίνει; Φεύγετε; 

ΚΟΜΗΣ: Ναι. Πάρτε και τα χρήματά σας…(τα αφήνει στο τραπέζι) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Πάρτε τα…(τα αφήνει κι αυτός) 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΑΝ: Μα γιατί έτσι ξαφνικά;  

ΚΟΜΗΣ: (στον Μαρκήσιο)Κοίτα με πόση δήθεν αφέλεια μας ρωτάει. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Είναι αξιαγάπητη. 

ΚΟΜΗΣ: Μας κορόιδεψε. 
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ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (τάχα θυμωμένος)Εμένα έναν μαρκήσιο! Δε θέλω να τη βλέπω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μύγα τους τσίμπησε;…(πλησιάζοντας)Αναστατωμένους σας βλέπω. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (με πείσμα)Είμαστε! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί, εξοχότατε; 

ΚΟΜΗΣ: Μας κοροϊδέψατε, Μιραντολίνα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Σας κορόιδεψα; Πότε; Με ποιόν τρόπο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Φτιάχνατε ραγού στον Ιππότη και εμένα με ταΐζατε με ρύζι και σούπα! 

ΚΟΜΗΣ: Αγνόησες την έκδηλη συμπάθεια προς το πρόσωπό σου και τα δώρα αγάπης 
που σας κάναμε… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Μα πώς τα αγνόησα; Δεν τα δέχτηκα για να μη σας προσβάλω; 

ΚΟΜΗΣ: Δεν τα αξιολογήσες όσο θα έπρεπε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εξοχότητα, με κατηγορείτε άδικα. Γνωριζω πολύ καλά την ανεκτίμητη αξία 
τους και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, αλλά… 

ΚΟΜΗΣ: Προτιμήσες να ερωτευτείς τον Ιππότη… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εγώ; Ερω…ερωτεύτηκα εγώ τον Ιππότη; Αν είναι δυνατόν να υπάρχει 
γυναίκα που μπορεί να ερωτευτεί αυτή την άγρια αρκούδα, τον άξεστο, τον 
μισογύνη, τον … 

ΚΟΜΗΣ: …Ναι, τον…τον…τον…Αλλά τον ερωτευτήκες και έχω αποδείξεις… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (με πείσμα)Έχουμε αποδείξεις… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι αποδείξεις; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (με πείσμα και έκδηλη στενοχώρια)Το ραγού… 

ΚΟΜΗΣ: Κάθισες στο τραπέζι του…Ήπιες απ’ το κρασί του… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Και θεωρείτε όλα αυτά αποδείξεις για τον έρωτα μιας 
γυναίκας;…(γελάει)Πως φαίνεται, εξοχότητές μου, πως δεν γνωρίζετε τι 
σημαίνει θηλυκό μυαλό…Να τον εκδικηθώ ήθελα που τόλμησε να 
προσβάλλει το γυναικείο φύλο…Γι’αυτό χρησιμοποίησα όλα τα κόλπα των 
γυναικών…Και τη λιποθυμία…Γιατί δεν λιποθύμησα, προσποιήθηκα  τη 
λιπόθυμη…Πάντα ένας άντρας τα χάνει, όταν στην αγκαλιά του βρεθεί μια 
ανήμπορη γυναίκα… 

Ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Η Μιραντολίνα και ο Κόμης ξαφνιάζονται ενώ ο Μαρκήσιος 
αναπηδάει τρομαγμένος. 

ΚΟΜΗΣ:  Τι θόρυβος ήταν αυτός; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ελπίζω όχι αυτό που φαντάζομαι… 
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Ακούγονται απανωτοί θόρυβοι. Μπαίνει τρέχοντας ο Φαμπρίτσιο κουβαλώντας δυο καλάθια με ξύλα 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τρέξτε γρήγορα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι έγινε; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ο Ιππότης έσπασε το παράθυρο και βγήκε στην βεράντα κλωτσώντας όποια 
γλάστρα βρίσκει μπροστά του… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ωχ! Ωχ! Ωχ!  

ΚΟΜΗΣ:  Ως εδώ! Δεν πρόκειται να επιτρέψω αυτή τη συμπεριφορά… 

Μπαίνει ο Ιππότης σε έξαλλη κατάσταση κινούμενος απειλητικά προς την Μιραντολίνα. Πίσω του 
μπαίνει τρέχοντας και ο Κλαούντιο. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Ώστε ήθελες να με εκδικηθείς που τόλμησα να προσβάλλω το γυναικείο 
φύλο!...Και νομίζεις πως εσύ είσαι καλύτερη… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ηρεμήστε…δεν ξέρετε τι λέτε… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τι θέλετε από την κυρία μου, κύριε; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (τον σπρώχνει στην άκρη)Να μη σε νοιάζει. Μαζί σου δε θέλω καμία σχέση. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (στον Φαμπρίτσιο)Τι έγινε; 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ο αφέντης σου τρελάθηκε. 

ΚΟΜΗΣ: Παραδέξου ότι εσύ ο μέγας εχθρός των γυναικών ερωτεύτηκες την 
Μιραντολίνα. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Δεν αντέχω, θα του ορμήσω. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τίποτα να μην κάνεις. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (άγρια)Λες ψέματα. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εγώ δεν λέω τίποτα…(δείχνοντας τον κόμη και ύστερα απομακρύνεται από 
τον Ιππότη) 

ΚΟΜΗΣ: Μην το αρνείσαι, την αγαπάς… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Μη με αναγκάζεις να σου κόψω το λαιμό… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θεός φυλάξοι! 

ΚΟΜΗΣ: Νομίζεις πως σε φοβάμαι;…(τραβάει το σπαθί του) 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (στον Μαρκήσιο)Δώσ’ μου το σπαθί σου… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Α όχι…αυτό αποκλείεται… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δώστο μου είπα…(το τραβάει σπάζοντας τη ζώνη) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μη…αυτό το σπαθί δεν είναι συνηθισμένο… 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Μου αρκεί να σκοτώνει…(τραβάει το σπαθί απ’ τη θήκη και βλέπει πως είναι 
μισό) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Αμ δε σκοτώνει… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τι είναι αυτό; Πού είναι το υπόλοιπο; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Μου’σπασε σε μια μονομαχία…Δεν το θυμόμουνα… 

ΚΟΜΗΣ: Κατά τον ξιφομάχο και το ξίφος! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Να πάρει…Ένα κανονικό σπαθί θέλω...(φωνάζει)Κλαούντιο… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Στις διαταγές σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Το σπαθί μου. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Στο δωμάτιο είναι. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (στον κόμη)Έρχομαι…(κάνει να πάει προς το δωμάτιο) 

ΚΟΜΗΣ: Όπου κι αν πας, δε θα μου τη γλιτώσεις…Άδικα το βάζεις στα πόδια… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ; Ωχ! Ωχ! Ωχ! 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (επιστρέφει ακόμη πιο θυμωμένος)Τολμάς να με αποκαλείς δειλό!...Έφτασε 
το τέλος σου.(ορμάει κατά τον Κόμη) 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (στην Μιραντολίνα)Σταματήστε τους. Μόνο εσείς μπορείτε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Κύριοι, για τω Θεώ…Σταματήστε… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τώρα είναι αργά για όλους μας…(ξαναπαίρνει θέση μάχης) 

ΚΟΜΗΣ: Δίκιο έχει ο Ιππότης…Εσύ μας έφτασες ως εδώ…τώρα δεν μπορούμε να 
κάνουμε πίσω… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θερμόαιμα αρσενικά και βέβαια μπορείτε να κάνετε πίσω…Κανείς δεν θα 
σας κατηγορήσει για έλλειψη ανδρισμού αν φανείτε συνετοί… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πώς μπορούμε όταν μια γυναίκα βάλθηκε να μας ρεζιλέψει! 

ΚΟΜΗΣ: Όταν λέω εγώ πώς την έχεις ερωτευτεί, με λες  ψεύτη… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Άτιμε, θα σε σκοτώσω…Όλους θα σας σκοτώσω… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εγώ τι φταίω; (δείχνει τον κόμη)Αυτός το λέει. 

ΚΟΜΗΣ: Λέω ό,τι βλέπω. Τα μάτια σου σε προδίδουν. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αγαπητέ κόμη, μην επιμένετε γιατί δεν ξέρετε να διαβάζετε τα μάτια των 
άλλων. Ο Ιππότης δεν είναι ερωτευμένος μαζί μου. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ; Το καλό που του θέλω. 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εξάλλου το αρνείται μπροστά μου κι αυτό είναι μια απόδειξη. Πώς θα 
μπορούσε άλλωστε να ερωτευτεί ένας άντρας που δεν αντέχει να βλέπει τις 
γυναίκες, που τις υποτιμά και τις κατηγορεί με την πρώτη ευκαιρία; Έτσι δεν 
είναι, Ιππότη Ριπαφράτα; Εμπρός λοιπόν, διαψεύστε τους να σώσετε την 
υπόληψή σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ; (πάντα θυμωμένος)Δεν έχω ανάγκη να διαψεύσω κανέναν. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τότε θα συνεχίσω να το κάνω εγώ για σας. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Δεν χρειάζομαι δικηγόρους. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Σίγουρα όχι, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Το ακούσατε κι εσείς πως 
έκανα ό,τι μπορούσα για να με ερωτευτείτε, ήθελα να σας εκδικηθώ, αλλά 
εσείς δεν πέσατε στην παγίδα μου. 

ΙΠΠΟΤΣΗ: Παγίδα; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ακριβώς. Σας την έστησα πολύ καλά, ομολογουμένως, αλλά απέτυχα. Γιατί 
αν πραγματικά ήσασταν ερωτευμένος μαζί μου, θα ζηλεύατε τον άντρα που 
έχω δίπλα μου. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Τον άντρα που έχεις δίπλα σου;(κοιτάζει γύρω του έξαλλος) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (οπισθοχωρώντας)Όχι εμένα. 

ΚΟΜΗΣ; Ούτε εμένα, δυστυχώς. 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (απειλητικά στον Φαμπρίτσιο)Εσένα; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Τι σημασία έχει το πρόσωπο. Σημασία έχει πως εσείς δεν ζηλέψατε ποτέ 
κανέναν, άρα δεν είστε ερωτευμένος μαζί μου. Γιατί σας το λέω να το ξέρετε, 
ο έρωτας έχει πολλούς διαβόλους να τον βασανίζουν, αλλά ο πιο μεγάλος 
είναι η ζήλια… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (στην Μιραντολίνα -σιγά)Ούτε εσύ με ζήλεψες ποτέ. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (σιγά)Τώρα δε μιλάμε για μένα…(στον Ιππότη)…Έτσι δεν είναι, Ιππότη 
Ριπαφράτα; 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Αρκετά, δε θέλω ν’ακούσω τίποτ’ άλλο Παντρέψου όποιον θες. Μετά απ’ 
όσα μου έκανες θα σου άξιζε ένα γερό χέρι ξύλο, αλλά αυτό θα με εξευτέλιζε 
περισσότερο. Γι’ αυτό φεύγω… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Δόξα τω θεώ, τη γλιτώσαμε!...(δυνατά)Να πάτε στο καλό 

ΙΠΠΟΤΗΣ: (τον αγριοκοιτάζει) 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (μαζεύεται)Μια ευχή σας έδωσα… 

ΙΠΠΟΤΗΣ: Πάντως σε ευγνωμονώ για ένα πράγμα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Εμένα; 
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ΙΠΠΟΤΗΣ: Ναι. Μ’ έκανες να καταλάβω πως για να νικήσω μια γυναίκα, δεν πρέπει 
απλά ναν την περιφρονώ, αλλά να φεύγω μίλια μακριά της…(φεύγει) 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: Όπως καταλαβαίνετε, έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Καλό ταξίδι να’χετε… 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ: (σιγά στην Μιραντολίνα)Πολύ αμφιβάλλω…έτσι που τον κάνατε τον κύριό 
μου…Αντίο, αγαπημένη μου λοκαντιέρα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αντίο. 

Ο Κλαούντιο πηγαίνει προς την έξοδο. Πριν φύγει ρίχνει μια τελευταία ματιά στην Μιραντολίνα, 
αναστενάζει και ύστερα φεύγει. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ; (ανακουφισμένος)Ευτυχώς τελείωσε. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (στηνΜιραντολίνα)Έπρεπε να μ’αφήσεις να του σπάσω τα μούτρα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Και να βρει αφορμή για να μονομαχήσει μαζί σου;  

ΚΟΜΗΣ; Είδες πώς προστατεύει τον άντρα που αγαπάει; 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Συγνώμη, τον ιππότη δεν αγαπάει; 

ΚΟΜΗΣ; Όχι. Τώρα το ξέρω. Αν τον αγαπούσε, δεν θα τον άφηνε να φύγει. Τον 
Φαμπρίτσιο αγαπάει… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τον υπηρέτη; Α όχι, αυτό δεν μπορώ να το ανεχτώ. Να χάσω από έναν 
Ιππότη, έχει μια λογική όχι όμως κι από έναν υπηρέτη…(στον Κόμη)Πάμε 
να φύγουμε αμέσως από δω… 

ΚΟΜΗΣ: Και πολύ αργήσαμε…Αντίο, Μιαρντολίνα… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αντίο, εξοχότατε…και να θυμάστε, δεν αρκούν τα δώρα για να κερδίσετε 
την καρδιά μιας γυναίκας… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον κόμη)Είδες που στα’λεγα;…Ο τίτλος μετράει. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ούτε ο τίτλος, ούτε το χρήμα. Όλα αυτά μπορεί να προκαλούν ενδιαφέρον, 
μα όχι αγάπη…Να πάτε στο καλό κι αν ξαναβρεθείτε στην Φλωρεντία… 

ΚΟΜΗΣ: Θα θυμηθούμε την Μιραντολίνα και το πάθημά μας. 

ΜΙΑΝΤΟΛΙΝΑ; Μου κρατάτε ακόμη κακία; 

ΚΟΜΗΣ: Είσαι τόσο αξιολάτρευτη για να θυμώσει κανείς μαζί σου… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Εγώ είμαι θυμωμένος… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ω, μα ελάτε τώρα, Μαρκήσιε, ξέρετε πως δεν θα έκανα ποτέ κάτι που θα σας 
έβλαπτε… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Ναι, αλλά δεν μου μαγειρέψες ποτέ ραγού με τα χεράκια σου… 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Σας υπόσχομαι να σας το φτιάξω την επόμενη φορά που θα σας φέρει πάλι ο 
δρόμος σας στην λοκάντα μου… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Θα το θυμάμαι αυτό. (βγάζει από την τσέπη του το χρυσό μπουκαλάκι)Και 
για να σας αποδείξω πως δεν είμαι πια θυμωμένος, πάρτε και το μπουκαλάκι 
που χάσατε. Το βρήκα και σας το επιστρέφω… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; (το παίρνει)Ευχαριστώ. 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: (στον κόμη) Είπες πως στο σπίτι του φίλου σου δεν θα πληρώσουμε τίποτα. 

ΚΟΜΗΣ; Τίποτα απολύτως… 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ: Τότε να μην καθυστερούμε…Αντίο, Μιραντολίνα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Αντίο… 

Ο Κόμης και ο μαρκήσιος φεύγουν. Ο Φαμπρίτσιο τρέχει πίσω τους για να βεβαιωθεί ότι έφυγαν, 
ενώ η Μιραντολίνα κάθεται σκεφτική σε μια καρέκλα και χαζεύει το μπουκαλάκι. Αμέσως μετά 
ακούγεται θόρυβος από άμαξα που απομακρύνεται. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Επιτέλους, ξεκουμπίστηκαν…Πάντως θα μπορούσες να του πεις πως εμένα 
θα παντρευτείς…Θα’θελα να δω τα μούτρα του ψωροπερήφανου μετά από 
μια τέτοια ανακοίνωση… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα για ένα τόσο σοβαρό θέμα. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Ψέματα; Δεν είμαι εγώ εκείνος που έχεις δίπλα σου; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Και βέβαια είσαι δίπλα μου, αλλά ως βοηθός, ως έμπιστος και αφοσιωμένος 
συνεργάτης… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Δηλαδή δε θα με παντρευτείς; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Πριν δυο μέρες ήμουν σίγουρη πως θα σε παντρευτώ. Σήμερα ξέρω πως δεν 
πρέπει να το κάνω. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Εξαιτίας του Ιππότη; Ώστε τον ερωτεύτηκες! 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Έπεσα στην παγίδα μου… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Και τότε γιατί τον άφησες να φύγει; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Γιατί έτσι έπρεπε να κάνω…Εμπρός, αρκετά καθίσαμε κι οι δουλειές 
περιμένουν… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Εγώ δεν πάω πουθενά…Με κορόιδεψες και πάτησες και τον όρκο στον 
πατέρα σου…Του  ορκίστηκες να παντρευτείς έναν άντρα της σειράς 
σου…Εγώ είμαι ένας άντρας της σειρά σου… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Είσαι, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη μαζί σου…Σ’αγαπάω, σε νοιάζομαι, σε 
χρειάζομαι… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τότε παντρέψου με. 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; Και να χάσω έναν τόσο σπουδαίο φίλο; Όχι. Δεν θέλω να σε κάνω 
δυστυχισμένο, δεν το αξίζεις… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τότε θα φύγω κι εγώ… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Αν αυτό σε κάνει ευτυχισμένο, φύγε… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: (πεισμωμένος)Φεύγω… 

Φεύγει προς την κουζίνα. 

Μπαίνουν η Ορτένσια και η Ντεγιανίρα. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Μα είστε εντελώς τρελή; Τόσοι άντρες έτρεχαν πίσω σας σαν τα σκυλιά και 
δεν κρατήσατε κανέναν; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Εδώ είστε ακόμη, νομίζα ότι είχατε ήδη φύγει. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Και να χάναμε όλη αυτή την καταπληκική ιστορία; Ποτέ. 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Εγώ πάντως θα’βαζα στοίχημα πως είστε ερωτευμένη με τον Ιππότη. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (χαγελώντας)Και δεν θα το χάνατε. 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Κι όμως το αρνηθήκατε. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θα το αρνιόταν αργά ή γρήγορα  ο ίδιος. Ένας αριστοκράτης με μια κοινή 
θνητή;…Πόσο θα κρατούσε; 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Καλά κάνατε. Στο κάτω κάτω ο Ριπαφράτα  είναι κακότροπος, μισογύνης, 
άξεστος. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Είναι ικανός όμως να νιώσει έντονα συναισθήματα, μόνο που δεν θα του 
είναι εύκολο να πάψει να τα φοβάται… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Αλίμονο στην γυναίκα που θα βρεθεί μπροστά του… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Ως τότε μπορεί ο Ιππότης μας να έχει συμφιλιωθεί με τους φόβους του… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Ώρα να φεύγουμε κι εμείς…Δεν ήταν γραφτό να αποκτήσουμε έναν 
προστάτη πλούσιο κι αριστοκράτη… 

Ακούγεται θόρυβος από μπάντα που περνάει 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Άλλωστε έφτασε κι ο υπόλοιπος θίασος… 

ΝΤΕΓΙΑΝΙΡΑ: Και πρέπει να ετοιμαστούμε για την παράσταση… 

ΟΡΤΕΝΣΙΑ: Πόσα σας οφείλουμε; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Δέκα εισιτήρια για την αποψινή παράσταση…Λέω, να διασκεδάσω το 
προσωπικό της λοκάντας…  

ΟΡΤΕΝΣΙΑ; Τότε μπορούμε να τα πατσίσουμε… 
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ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Θα τα πούμε το βράδυ… 

Η Ντεγιανίρα και η Ορτένσια φεύγουν. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: Άντε, μπας και γελάσει κι εμάς το χειλάκι μας…(σκύβει και σηκώνει τα 
καλάθια με τα ξύλα) 

Μπαίνει ο Φαμπρίτσιο, κρατώντας έναν μπόγο. 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Αν φύγω, ποιος θα βάζει σε τάξη αυτή την λοκάντα; 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: (γελώντας)Κανείς… 

ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ: Τότε θα μείνω…κι ίσως με τον καιρό με ερωτευτείς… 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ; (χαμογελάει)Αν είναι γραφτό μου… 

Ο Φαμπρίτσιο χαμογελάει, παρατάει τον μπόγο του, παίρνει από τα χέρια της τα καλάθια με τα 
ξύλα και πάει προς την κουζίνα. 

ΜΙΡΑΝΤΟΛΙΝΑ: …Δύσκολη μέρα η σημερινή. Νίκησα μα και νικήθηκα. Γιατί όποιος παίζει 
με τη φωτιά, το λιγότερο που έχει να πάθει είναι να καεί κι ο ίδιος. Κι εγώ 
τώρα το φυσάω και ποιος ξέρει πότε θα κρυώσει… 

 

ΑΥΛΑΙΑ 

ΤΕΛΟΣ 
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