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KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1

√ ∞ÓÙˆÓ¿ÎË˜ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘
∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓË ÈÛÙÔÚ›·

∂ °Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

«Ο Γιαννκης µ,νει στην .δια γειτονι µ’ εµς, να
τον αγαπτε, να µη µαλAνετε» λ,ει η µαµ του
Αντωνκη και της Λου.ζας. «Μα, ο Γιννης θ,λει
να ,χει φ.λη του τη Λιλ-, που ε.ναι δικ- µας φ.λη»
διαµαρτ0ρονται τα «διδυµκια», /πως τα ,λεγαν,
γιατ. ο ΑντAνης και η Λου.ζα -ταν δ.δυµα
αδ,ρφια.

9

∂ ° Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

Με τον Γιννη δεν ,χουν λλες διαφορ,ς π,ρα
απ/ τα παιχν.δια. Πηγα.νουν και οι τρεις στο .διο
νηπιαγωγε.ο και ,χουν την .δια δασκλα, την
κυρ.α Ευλαλ.α.
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∂ °Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

Η Λιλ- πηγα.νει στην α τξη του δηµοτικο0 σχολε.ου. Ε.ναι κ/ρη της κυρ.ας που καθαρ.ζει το
νηπιαγωγε.ο. Μετ τα µαθ-µατ της, µ,χρι να
τελειAσει η µητ,ρα της τη δουλει, ,ρχεται στο
ολο-µερο νηπιαγωγε.ο και πα.ζει µε τα παιδι.
11

∂ ° Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

(χουν γ.νει φ.λοι και οι τ,σσερις: ο Αντωνκης, η
Λου.ζα, ο Γιννης και η Λιλ-. Τους λ,ει ιστοριο0λες απ/ /σα γ.νονται στο σχολε.ο της, τους λ,ει
και αν,κδοτα. Ε.ναι πολ0 καλ- και /λοι την αγαπο0ν. +µως και εκε.νη βρ.σκει τρ/πους να δε.χνει
τη δικ- της αγπη.
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∂ °Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

– «Θ,λετε να πµε στο σχολε.ο µου, να σας δε.ξω την τξη µου; Αφο0 ε.µαστε στην .δια
αυλ-...» λ,ει στους φ.λους της.
– «Α, τι ωρα.α!» λ,νε εκε.νοι µ’ ,να στ/µα, και
την ακολουθο0ν.

13

∂ ° Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

Ο Αντωνκης ρχισε τις ερωτ-σεις:
– «Ε.στε /λοι φ.λοι εδA; Ε.ναι καλ/ς ο δσκαλος; Χωρνε /λα αυτ τα βιβλ.α στη σκα
σου;»
– «ΠAς µθατε να διαβζετε;», «Ε.ναι δ0σκολα;», «Ε.ναι ωρα.α να ,χεις τ/σο πολλο0ς
φ.λους;» συνεχ.ζουν τις ερωτ-σεις ο Γιννης
και η Λου.ζα.
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∂ °Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

Η Λιλ- απαντει ευγενικ σε /,τι τη ρωτο0ν. Στο
τ,λος, /µως, προτιµ να βγει στην αυλ- να πα.ξει,
γι’ αυτ/, /ταν τη ρωτει η Λου.ζα π/σα βιβλ.α
,χει, η Λιλ- απαντ:
– «Ε, /ταν του χρ/νου ,ρθεις στο δηµοτικ/, θα
το µθεις» και βγα.νει απ/ την τξη της ,ξω
στην αυλ-.
15

∂ ° Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

Η Λιλ- αγαπει πολ0 τη ζωγραφικ-. Φτιχνει
δ,ντρα ψηλ µε κλαρι φουντωτ, ποταµκια και
µικρ ζωκια να κυκλοφορο0ν µ,σα στο δσος.
Ο Αντωνκης ,χει πντα απορ.ες:
– «Γιατ. βζεις, Λιλ-, τα δ,ντρα δ.πλα στο ποτµι;»
– «Μα για να π.νουν νερκι» απαντει εκε.νη.
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∂ °Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

Στη Λου.ζα και στον Αντωνκη αρ,σει πολ0 η
χαρτοκοπτικ-. Φτιχνουν σπ.τια, ανθρAπους,
καρβια και /,τι µπορε. να φανταστε. κανε.ς. Τα
σχεδιζουν πρAτα και 0στερα προσεκτικ δουλε0ουν µε το ψαλ.δι.
– «Τι κνετε; ∆εν καταλαβα.νω», ρωτει ο Γιννης.
– «Θα καταλβεις» του απαντο0ν κι /ταν τελειAνει το σχ,διο το δ.νουν στη Λιλ- για να το
χρωµατ.σει ανλογα.
17

∂ ° Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

Η κυρ.α Ευλαλ.α, η νηπιαγωγ/ς, κοιτζει τη συνεργασ.α τους και δε.χνει να χα.ρεται.
– «Γιαννκη, κοιτζεις µ/νο; ∆ε θα -θελες να
κνεις κτι και συ;»
Σαν να ντρπηκε κπως εκε.νος... Πηγα.νει και
φ,ρνει το καλθι για τα χρηστα χαρτκια.
Βοηθει να καθαρ.σουν το τραπεζκι και µετ
καλο0ν τη δασκλα τους να δει τι ,χουν κνει.
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∂ °Ã∂ πƒπ ¢π √ ¢ƒ ∞™ ∆∏ƒ π√∆∏∆ø¡ °π ∞ ¡ ∏¶π∞ • ∫ ∂º∞§∞π√ 1

– «Μπρβο, µπρβο! Ε.στε /λοι καλλιτ,χνες. Κι
ο Γιαννκης, πολ0 πρακτικ/ς» λ,ει εκε.νη µε
φων- ζεστ-. «Συγχαρητ-ρια και στη Λιλ- που
τ/σο σας αγαπει».
– «Μα του χρ/νου, κυρ.α Ευλαλ.α, θα πηγα.νουµε στο .διο σχολε.ο» απαντει η Λιλ-.

– «Ναι, ναι στο δηµοτικ/!» λ,νε µε ,να στ/µα η
Λου.ζα, ο Αντωνκης και ο Γιννης και
λµπουν απ/ χαρ τα προσωπκια τους.

∆∂§√™
F
19

KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2

√È ·ÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ¿ÎË
∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Σκην$ πρ8τη
(Tο σκηνικ- δε,χνει την α,θουσα του νηπιαγωγε,ου.
Πρ?τη εµφαν,ζεται η Λιλ+, µαθ+τρια του
δηµοτικο.)
Λιλ: Καλησπ*ρα, π*ρα ως π*ρα... . Ψχνω τους
φ,λους µου τον Γιννη, τη Λου,ζα και τον Αντωνκη. Μ+πως τους ε,δατε, παιδι; Τι; Πο. ε,πατε
-τι ε,ναι;  κνει &τι ψχνει  Μπα, δεν τους
βρ,σκω... Πο. να ε,ναι, πο. να ε,ναι;

23

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Νηπιαγωγς: 

εµφαν%ζεται στη σκην$ και δε%χνει ευχ-

ριστη #κπληξη που βλ#πει τη Λιλ$ 

Καλ?ς τη Λιλ+
µας! ∆ε,χνεις αν+συχη, συµβα,νει κτι;
Λιλ: Καληµ*ρα, κυρ,α Ευλαλ,α! Να, ψχνω τ-ση
?ρα τους φ,λους µου και δεν βλ*πω καν*να. Πο.
*χουν πει -λοι;

Νηπιαγωγς: Ω, µην ανησυχε,ς. Μ-λις τελε,ωσαν
*να γλυκ- που *φτιαχναν στην κουζ,να. Τ?ρα
πλ*νουν τα χ*ρια τους και θα *ρθουν.

24

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Λιλ: Ωρα,α, µ*χρι να τελει?σει η µητ*ρα µου τη
δουλει της, µπορ? να τους κνω παρ*α;
Νηπιαγωγς: Πολ. ευχαρ,στως, Λιλ+ µου. (λοι
χαιρ-µαστε τη συντροφι σου.
Αντωνκης: 

ακο'γεται η φων$ του και η νηπιαγωγ&ς,

µε µ%α πρ&φαση, φε'γει απ& τη σκην$ εµφαν%ζεται ο Αντωνκης που δε%χνει στενοχωρηµ#νος 
25

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Λιλ: Τι *παθες Αντωνκη µου;
Αντωνκης:  διστακτικ&ς  Να...
Λιλ:  τον ενθαρρ'νει να συνεχ%σει  Να; Τι θ*λεις να
πεις;
Αντωνκης: Να...
Λιλ:  προστατευτικ  $λα, πες µου.

26

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Αντωνκης: Να, σκ*φτοµαι... του χρ-νου, που θα
γ,νω κι εγ? µαθητ+ς, -πως ε,σαι εσ., και θα *ρθω
στο σχολε,ο σου, θα µε *χεις φ,λο;
Λιλ: Και β*βαια θα σε *χω φ,λο. Αφο. σ’ αγαπω πολ., το ξ*ρεις.
Αντωνκης: Το ξ*ρω, αλλ να, σκ*φτοµαι θα ε,ναι
δ.σκολα τα µαθ+µατα, µα δε θα *χω κι εσ*να
φ,λη, π?ς θα τα καταφ*ρω...
27

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Λιλ: Αχ, µου θυµ,ζεις εµ*να, τ-τε που π+γαινα κι
εγ? στο νηπιαγωγε,ο. (λο *τσι *λεγα: «θα ε,ναι
δ.σκολα τα µαθ+µατα» και «θα ε,ναι δ.σκολα τα
µαθ+µατα». Αυτ που κνετε στο νηπιαγωγε,ο
ε,ναι δ.σκολα;

Αντωνκης: (χι, β*βαια, αυτ ε,ναι πανε.κολα,
σιγ το πργµα, και παραµ.θια ξ*ρω και να γρφω ξ*ρω και να ζωγραφ,ζω ξ*ρω και να πα,ζω
ξ*ρω, -λα τα ξ*ρω.
28

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Λιλ: Ε, αφο. ε,ναι τ?ρα -λα ε.κολα, του χρ-νου
που θα *χεις µεγαλ?σει κι λλο και θα πηγα,νεις
στο δηµοτικ- σχολε,ο, θα σου φα,νονται το ,διο
ε.κολα -λα.
Αντωνκης: $τσι λες;
Λιλ: $τσι λ*ω, β*βαια...  µ#νει λ%γο σκεφτικ$ και µετ
προτε%νει  ∆ε µου λες, Αντωνκη, τ?ρα που θα κνουµε διλειµµα, θα +θελες να πµε να σου δε,ξω
την τξη µου; Αφο. ε,µαστε στην ,δια αυλ+.

29

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Αντωνκης:  ενθουσιασµ#νος  Ναι, ναι, το θ*λω
πολ.!  φε'γουν 
Λουζα & Γιννης: Αντωνκη, Αντωνκη...

 εµφαν%ζονται στη σκην$ ο #νας µετ τον λλο, φων-

ζοντας το &νοµα του Αντωνκη 

Λουζα:  απευθυν&µενη στον Γιννη  Μ+πως ε,δες
τον Αντωνκη;
30

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Γιννης: (χι, τ?ρα δεν τον βλ*πω, πριν απ- λ,γο
-µως τον κουσα να µιλει µε τη Λιλ+, στενοχωρηµ*νος µου φνηκε...
Λουζα: Γκρινιρης σου φνηκε, να λες καλ.τερα... ∆εν τον αντ*χω πια, και στο σπ,τι τα ,δια
κνει. (λο ρωτει για το δηµοτικ- σχολε,ο, την
*χει ζαλ,σει τη µαµ µε τις ερωτ+σεις του.
Γιννης: Αχ, εγ? πολ. χα,ροµαι που θα πω του
χρ-νου στο σχολε,ο, πρα πολ. χα,ροµαι. Ο
δσκαλος της πρ?της ε,ναι πολ. καλ-ς.

31

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Λουζα: Και πο. ξ*ρεις εσ. -τι θα *χουµε το
δσκαλο, µπορε, να *χουµε δασκλα.
Γιννης: Και δασκλα να *χουµε πλι καλ θα
ε,ναι, -λες µε γνωρ,ζουν µε το -νοµ µου και µε
αγαπνε, το ξ*ρω εγ?.

Λουζα: Κι εγ? το ξ*ρω. Προχθ*ς η κυρ,α ΑγλαIα,
την ?ρα που ε,µαστε στο διλειµµα, µου χιδεψε
το κεφλι... Πµε να βρο.µε τον Αντωνκη;
Γιννης: Πµε!
32

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Σκην$ δε'τερη
(Το σκηνικ- δε,χνει την α,θουσα
του δηµοτικο. σχολε,ου)
Λιλ: Να, Αντωνκη µου, εδ? ε,ναι η τξη µου.
Αντωνκης: Α, ε,ναι µεγλη η α,θουσα και ο
π,νακας µεγλος. Και η βιβλιοθ+κη...

33
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Λιλ: Σου αρ*σει;
Αντωνκης:

 κοιτζει γ'ρω του και δεν ακο'ει τ%ποτα

απ& &σα του λ#ει 

... και διαφορετικ θραν,α. Πω,

πω!

Λιλ: Ε, µην κνεις *τσι. Του χρ-νου θα ε,σαι και
συ στην ,δια α,θουσα.
Αντωνκης: Εγ? θα πισω εδ?, κοντ στο
παρθυρο.
Λιλ: Μπα, τι βλ*πω, απ- τ?ρα ρχισες να διαλ*γεις!
34

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 2

Αντωνκης: Και δε µου λες, Λιλ+ µου, *χεις φ,λους εδ?;
Λιλ: Και β*βαια *χω φ,λους, µε -λα τα παιδι
ε,µαστε φ,λοι. Κι εσ., του χρ-νου, θα *χεις φ,λους,
αφο. πολλ ν+πια θα *ρθουν στην ,δια τξη µ’
εσ*να.
Αντωνκης: Αυτ- δεν το ε,χα σκεφτε,. Και θα
ε,ναι και ο Γιννης µαζ,; Και η Λου,ζα;
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Λιλ: Φυσικ, θα ε,ναι και η Λου,ζα, αφο. ε,ναι
αδελφ+ σου. Τα αδ*λφια πηγα,νουν µαζ,, στο ,διο
το σχολε,ο. Και ο Γιννης θα ε,ναι. (σα παιδι
µ*νουν στην ,δια γειτονι, πηγα,νουν στο ,διο το
σχολε,ο.
Αντωνκης: Αχ, ε,µαι πολ. ευχαριστηµ*νος. Πµε στην αυλ+ να πα,ξουµε;
Λιλ: Πµε!  φε'γουν 
36
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 Στη σκην$ εµφαν%ζονται ο Γιννης και η Λου%ζα 

Λουζα: Μα, πο. *χουν πει αυτο, οι δ.ο και δεν
µπορο.µε να τους βρο.µε;  φωνζουν  Λιλ+;
Αντωνκη; Κανε,ς δεν ε,ναι εδ?.
Γιννης: Πω, πω, κο,τα τι ωρα,α που ε,ναι, πρ?τη
φορ µπα,νω µ*σα στην τξη.
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Λουζα: Εγ? *χω ξανα*ρθει µια φορ ακ-µη.
Ε,δες τι καλ που ε,ναι; Να, στον π,νακα γρφουν κι εδ? κθονται και διαβζουν. Θ*λω να
περσει γρ+γορα ο καιρ-ς, να γ,νω µαθ+τρια.
Γιννης: Κι εγ? θ*λω να περσει γρ+γορα ο καιρ-ς και να γ,νω µαθητ+ς. Να µε ρωτνε «πο.
πηγα,νεις;» κι εγ?, να λ*ω «πω στο δηµοτικσχολε,ο».
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Λουζα: Ναι, και µετ να λ*νε «πω, πω, π-σο µεγλωσες, µπρβο!»

Γιννης: Θ*λω να τραγουδ+σω!
Λουζα: Κι εγ?!
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 τραγουδνε παρ#α 

∆ÒÚ· È· ÌÂÁ¿ÏˆÛ·
¿ˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
ÁÂÈ· ÛÔ˘ Û’ ·Ô¯·ÈÚÂÙÒ
Î·Ïﬁ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô

 Κλε%νει η σκην$, εν8 το τραγο'δι ακο'γεται 
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Σκην$ τρ%τη
(Το σκηνικ- δε,χνει την α,θουσα
του νηπιαγωγε,ου)

Νηπιαγωγς: Αχ, τα καλ µου τα παιδκια, τραγουδο.ν. Χα,ρονται που µεγλωσαν και θα πνε
στο δηµοτικ- σχολε,ο. Κι εγ? χα,ροµαι µαζ, τους.
Θα τ’ αγαπ? πντα πολ. και θα τα *χω στην
καρδι µου.
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ªÚ¿‚Ô ÛÙÔÓ ∞ÓÙˆÓ¿ÎË.
ªÚ¿‚Ô Î·È ÛÙË §ÈÏ‹,
™’ ﬁÏ· Ù· ·È‰È¿,
Î·È ÛÙÔ °È·ÓÓ¿ÎË
Ô˘ Á›Ó·ÓÂ ﬁÏÔÈ Ê›ÏÔÈ
ÁÏ˘Îﬁ ÙÛ·Ì› ÛÙ·Ê‡ÏÈ
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Νηπιαγωγς:  απευθυν&µενη σε &λα τα παιδι  Στο
σχολε.ο που θα πτε, θα σας αγαπο0ν οι
δσκαλοι, αλλ κι εγA, να το θυµστε, θα σας
αγαπA /λους πολ0!

 Αρχ%ζει να σιγοτραγουδ το τραγο'δι των παιδι8ν:

Τ?ρα πια µεγλωσα...

και να αποµακρ'νεται απ& τη σκην$ 

F
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KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3

∆Ú›·, ‰‡Ô, ¤Ó·, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰ÈÎÈ¿
Ì·˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ÙÔÓ
∫·Ú·ÁÎÈﬁ˙Ë Î·È ÙÔ ∫ÔÏÏËÙ‹ÚÈ
£¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ
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Κολλητ$ρι: Μπαµπκο, ε,µαστε οι µοναδικο,
στον κ-σµο;
Καραγκι&ζης: (χι, βρε Κολλητ+ρι, π,σω απ’ το
σεντ-νι κρ.βονται και λλοι +ρωες και διασκεδζουν τον κοσµκη.
Κολλητ$ρι: Στην Ελλδα, -µως, ε,µαστε οι µοναδικο,!
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Καραγκι&ζης: Αχ, τι *ξυπνο παιδ, ε,σαι εσ.! Λοιπ-ν, για να µην µπερδε.εσαι, θα σου πω την ιστορ,α της οικογ*νεις µας, για να τη λες στους φ,λους σου. Εγ? µε το θε,ο σου τον Χατζηαβτη
δουλε.αµε στην Τουρκ,α για τον Πασ. Ο Πασς,
-µως, +θελε να τελει?σει το σαρι του γρ+γορα
και µας φοβ*ριζε -τι θα µας σκοτ?σει, αν δεν
αφ+σουµε τα αστε,α και δεν στρωθο.µε στη δουλει. Εγ?, -µως, συν*χεια πε,ραζα τα µαστ-ρια
και τα *κανα να γελνε. Και ο Πασς -λο θ.µωνε
και -λο µε µλωνε.
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Κολλητ$ρι: Α, τον τιµο τον Πασ! Μπαµπκο,
θα του δε,ξω εγ?! ∆ηλαδ+, µπαµπκο, +λθαµε
απ’ την Τουρκ,α;
Καραγκι&ζης: Τι να σου πω, βρε Κολλητ+ρι, +ρθαµε
απ’ την Τουρκ,α + π+γαµε στην Τουρκ,α. Π*ρασαν
πρα πολλ χρ-νια απ- τ-τε.
Κολλητ$ρι: Πες µου, πες µου, π+γαµε + +λθαµε;
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Καραγκι&ζης: Να σου δ?σω µια, να σου πω εγ?...
Ο παππο.ς µου ο µαυροµτης +ταν στην Κ,να
και π+γε στην Τουρκ,α κι *παιζε θ*ατρο π,σω απ’
το σεντ-νι στην Κωνσταντινο.πολη. Κι επειδ+
µαυροµτης στα το.ρκικα σηµα,νει Καραγκι-ζης, -λοι τον φ?ναζαν Καραγκι-ζη.
Κολλητ$ρι: ∆ηλαδ+ και π+γαµε στην Τουρκ,α και
+λθαµε απ- την Τουρκ,α... Μπερδε.τηκα.
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Καραγκι&ζης: Πο. να σου πω και για την Κ,να,
ξευτ*ρι µου.
Κολλητ$ρι: Να µου πεις, να µου πεις, µπαµπκο,
ε,µαι *νας ν*ος γεµτος διθεση για γν?ση.
Καραγκι&ζης: Εγ? ε,µαι *νας γ*ρος γεµτος
διθεση για µσα.
Κολλητ$ρι: Για να ξεχσουµε την πε,να, πες µου
για την Κ,να.
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Καραγκι&ζης: Λοιπ-ν, στα παλι τα χρ-νια οι
Κιν*ζοι δεν ε,χαν κουρτ,νες στα παρθυρ τους.
Για να µην τους βλ*πουν οι γε,τονες, -µως, σκ*παζαν τα τζµια µε χαρτι. Την ηµ*ρα +ταν µια
χαρ και δε φαιν-ταν τ,ποτα, το βρδυ -µως που
ναβαν τα φανρια και τα κερι για να βλ*πουν,
οι γε,τονες *βλεπαν µ*σα απ- τα παρθυρα τις
σκι*ς τους. Κθε σπ,τι +ταν και *να θ*ατρο σκι?ν.

Κολλητ$ρι: Μπρβο στους Κιν*ζους! Μπαµπκο, εµε,ς γιατ, δεν *χουµε κουρτ,νες; Μπαµπκο,
µπαµπκο, το βρ+κα! Τ?ρα, που δε µας *χει κ-ψει
ακ-µη η ∆ΕΗ το ρε.µα, να βλουµε, λ*ει, χαρτ,
στο παρθυρ- µας, για να βλ*πει ο κ-σµος απ’
*ξω τις σκι*ς µας και να γελει!
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Καραγκι&ζης:  &λο γλ'κα
µου, *λα εδ? καµρι µου...



$λα εδ? παιδκι

Κολλητ$ρι:  πλησιζει  Ναι, µπαµπκο, παρ?ν!
Καραγκι&ζης:  του δ%νει µ%α ξαφνικ$ σφαλιρα  Να,
πρε µ,α, για να µθεις να λες βλακε,ες.
Κολλητ$ρι:  κλα%ει  Γιατ,; Ε,ναι καλ+ ιδ*α, θα
γ,νουµε παγκ-σµιοι πρωταγωνιστ*ς, θα...
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Καραγκι&ζης: Να, πρε ακ-µη µ,α, για να σταµατ+σεις να κλαις.
Κολλητ$ρι: Γιατ...., δε θ,λεις να γ.νουµε πρωταγωνιστ,ς;
Καραγκι&ζης: Ε,µαστε παγκ-σµιοι πεινλες.

54

∂°Ã∂πƒ π¢ π√ ¢ƒ ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ °π∞ ¡∏¶π ∞ • ∫∂º ∞§∞π√ 3

Κολλητ$ρι: Μπαµπκο, οι φ,λοι µου στο νηπιαγωγε,ο θ*λουν να φτιξουν *να µικρ- θ*ατρο
σκι?ν και εγ? σαν ξιος γιος σου πρ*πει να τους
βοηθ+σω.
Καραγκι&ζης: Θ*ατρο; Και τι να το κνουνε το
θ*ατρο σκι?ν;
Κολλητ$ρι: Θ*λουνε να καλ*σουνε µ,α µ*ρα τα
παιδι του δηµοτικο. και να πα,ξουνε -λοι µαζ,
παρ*α.
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Καραγκι&ζης: Γνωρ,ζονται τα ν+πια µε τα παιδι
του δηµοτικο.;
Κολλητ$ρι: Ναι, αµ*, αµ*, *χουν φ,λους εκε,... Ε,
και -σοι δεν *χουνε, θ*λουν ν’ αποκτ+σουνε.
Καραγκι&ζης: Μπρβο Κολλητ+ρι, να βοηθ+σεις
τα παιδι κι -ταν το φτιξετε, να φτε, να πιε,τε
και νηστικο, να κοιµηθε,τε.
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Κολλητ$ρι: Στο ολο+µερο που µε στ*λνεις και
τρ?µε και π,νουµε και ξαπλ?νουµε να ξεκουραστο.µε, αλλ θ*λουµε να πα,ξουµε και θ*ατρο.
Καραγκι&ζης: Και γιατ, δεν µου το ε,πες, βρε, να’
ρθω να γραφτ? κι εγ?, να τρ?ω και να π,νω και
να ξαπλ?νω τζµπα;
Κολλητ$ρι: Λ*γε µπαµπκο, κουρστηκα, λ*γε τι
χρειζεται για να πα,ξουµε θ*ατρο σκι?ν...
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Καραγκι&ζης: Λοιπ-ν, µ-νο *να λευκ- σεντ-νι
τεντωµ*νο και π,σω του µια λµπα. Τζµπα θ*ατρο, που λ*νε.
Κολλητ$ρι: Μ-νο; Και µε τι θα πα,ζουµε, πο. θα
βρο.µε κο.κλες;
Καραγκι&ζης: Στην αρχ+ µπορε,τε να
πα,ζετε µε το σ?µα σας. Θα *χει πολ.
πλκα! Στη συν*χεια µπορε,τε να
φτιξετε µεγλες κο.κλες
πλι µε το σ?µα σας
µπα,νοντας µπροστ στο
φως και σχεδιζοντας τη
σκι σας πνω σε *να χοντρχαρτ-νι.
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Κολλητ$ρι: Α, θα φτιξει ο καθ*νας τον εαυττου;
Καραγκι&ζης: Μπρβο ξεφτ*ρι µου! Και θα πα,ζετε το δικ- σας θ*ατρο σκι?ν µε πρωταγωνιστ*ς
εσς τους ,διους.
Κολλητ$ρι: Επιτ*λους, θα γ,νω πρωταγωνιστ+ς!
Τι λλο µπορο.µε να κνουµε, µπαµπκο, -λοι
µαζ,, -ταν βρεθο.µε µε τα παιδι του δηµοτικο.
σχολε,ου;
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Καραγκι&ζης: Βρε µπελ που βρ+κα! Και πεινω! Μπορε,τε να φτιξετε και πιο µικρ*ς χρτινες κο.κλες, αλλ πρ*πει να σας βοηθ+σει και η
δασκλα σας, για να µπορ*σετε να τις κνετε να
κουννε τα χ*ρια και τα π-δια τους. Και φυσικ
θα χρειαστε,τε διπλ-καρφα.
Κολλητ$ρι: Μπαµπκο, τι ε,ναι τα διπλ-καρφα;
Τρ?γονται;
Καραγκι&ζης: (χι βρε! ∆εν τρ?γονται. Ε,ναι καρφι µε δ.ο π-δια, θα τα βρε,τε στα βιβλιοπωλε,α.
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Κολλητ$ρι: Κι αν... αρχ,σουν να τρ*χουν; $χουν
π-δια, ε,πες...
Καραγκι&ζης: (τον αρχ%ζει στις σφαλιρες) Να, να, να,
για να µθεις να λες εξυπνδες.
)σ τ ε ρ α α π - µ * ρ ε ς . . .

Κολλητ$ρι: Μπαµπκο, να σου πω τα ν*α. Φτιξαµε κο.κλες µαζ, µε τα παιδι του δηµοτικο.
και γ,ναµε φ,λοι! Του χρ-νου θ*λω και γω να γ,νω
µαθητ+ς στο δηµοτικ-!
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Καραγκι&ζης: Κολλητ+ριιιιιι.  τον φωνζει 
Κολλητ$ρι: Ναι, µπαµπ!
Καραγκι&ζης:  του δ%νει µ%α  Να, για να µθει να
ε,σαι ευγενικ-ς! Ξαναφωνζω: Κολλητ+ριι.
Κολλητ$ρι: Ναι, µπαµπ!
Καραγκι&ζης:  του
µ,α, να γ,νουνε δ.ο.

δ%νει ακ&µη µ%α 
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Πρε ακ-µη
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Κολλητ$ρι:  κλα%ει  Γιατ, βαρααας;
Καραγκι&ζης: Ακ-µη δεν κατλαβες; Ξαναφωνζω: Κολλητ+ρι.
Κολλητ$ρι:  κθεται για λ%γο σκεφτικ& και µετ σπε'δει
να απαντ$σει  Μλιστα, πατ*ρα.
Καραγκι&ζης: $τσι, µπρβο. ∆ε µου λες, παιδ, µου,
στο δηµοτικ- θα... τρ?τε;
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Κολλητ$ρι: ∆εν ξ*ρω. Θα µαθα,νουµε γρµµατα
και θα ε,µαστε -λοι φ,λοι. Να, θα ε,µαστε του
χρ-νου, -λα τα ν+πια παρ*α, στην πρ?τη τξη
του δηµοτικο. και στο διλειµµα θα *χουµε για
φ,λους µας τα µεγαλ.τερα παιδι!
Καραγκι&ζης:  ανυπ&µονα  Τ,ποτε λλο; Τ,ποτε
λλο;
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Κολλητ$ρι: Τ?ρα που το λες, ε,δα -τι τα παιδι
στο διλειµµα τρ?νε το κολατσι- τους. Α, ναι και
το µεσηµ*ρι, τα παιδι του ολο+µερου δηµοτικο.
τρ?νε το φαγητ- τους.
Καραγκι&ζης:  ανακουφισµ#νος  Ε, µα ε,ναι
*τσι, να πας παιδ, µου στο δηµοτικ-, και -ταν
τρ?τε να φωνζετε κι εµ*να. Θα φµε, θα πιο.µε
και νηστικο, θα κοιµηθο.µε!
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Κολλητ$ρι: Μπαµπκο, σε προσκαλο.µε στο
ολο+µερο νηπιαγωγε,ο µας να παρακολουθ+σεις
την παρστασ+ µας. Θα ε,ναι και οι φ,λοι µας απτο δηµοτικ-!
Καραγκι&ζης: ΦαI θα ’χει;
Κολλητ$ρι: Ουουου!
Μπ-λικο! Ετοιµσαµε µπουφ*, µας βο+θησαν και οι γονε,ς.
Θα φτε, θα πιε,τε
και θα µας δε,τε.
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Καραγκι&ζης: Μωρ*, για να δω, κατ πο. π*φτει
ο µπουφ*ς; Τον ε,δα! Τρ*χω!
Κολλητ$ρι: Τρ*χω, τρ*χω κι εγ?, δε θα µε,νει
τ,ποτε για µ*να... Κι *χω να φω απ- χτες. Ευχαριστο.µε που µας χειροκροτ+σατε, µπαµπκο,
τρ*ξε στο µπουφ* να προλβεις το φαI. #σε και
για µ*να!

∆∂§√™
F
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αραµυθς: Παραµ.θι, παραµ.θι, το κουκκ,
και το ρεβ.θι εµαλ?νανε στη βρ.ση, π*ρασε και η
φακ+ και τα βζει φυλακ+, και η φβα τους φωνζει, φακ+ βγλ’ τα δεν πειρζει.  αφ$γηση µε
τ#τοιο τρ&πο 8στε να ακο'γονται καθαρ οι συλλαβ#ς και να
γ%νεται αντιληπτ&ς ο ρυθµ&ς 
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Σσσσς... Ησυχ,α...  πα'ση  Το παραµ.θι µας
αρχ,ζει, αλλ αυτ- δεν ε,ναι *να παραµ.θι -πως
τα λλα. Σε αυτ- το παραµ.θι πρ*πει να µπεις κι
εσ. και να πα,ξεις µαζ, µε τους +ρωες της ιστορ,ας. Λοιπ-ν, ξεκινµε; $να – δ.ο – τρ,α, µπες
µ*σα στο παραµ.θι γρ+γορα: Μια φορ κι *ναν
καιρ-, +σουν εσ., +µουν κι εγ?  µε κποιο ρυθµ&
, και π+γαµε σε τ-πο µακριν-...  µελωδ%α που να
δε%χνει φανταστικ$ ατµ&σφαιρα 
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Σε λ,γο φτνουµε  ακο'γονται αργ β$µατα – ολ&κληρο µ#τρο , πολ. αργ βαδ,ζεις, περπτα πιο γρ+γορα  ακο'γονται β$µατα σε µισ& 2/4 ,

ακ-µα πιο γρ+γορα, δεν θα προλβουµε τους +ρωες
του παραµυθιο.  ακο'γονται β$µατα σε 1/4 , µλλον
πρ*πει να τρ*ξουµε λ,γο, αργ+σαµε  1/8 .
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Ουφ, τα καταφ*ραµε, βρισκ-µαστε στη χ?ρα των
φρο.των. Πµε να γνωρ,σουµε τους +ρω*ς µας.
Πρ-σεξε -µως εκε, που θα πµε, πρ*πει να τραγουδµε. Να, µπροστ µας βλ*πω το Μ+λο.
Μ$λο: Καλ?ς τα παιδι, π?ς απ- δω;
µπσα 

 φων$

Παραµυθς: Σκεφτ+καµε να µπο.µε στο παραµ.θι σας, να σας γνωρ,σουµε και να γ,νουµε φ,λοι.
Μ$λο: Γιατ,, δεν µας ξ*ρετε; ∆εν ξ*ρετε τα φρο.τα; Αφο. ε,µαστε δισηµα, -λοι οι νθρωποι µας
αγαπνε.
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Παραµυθς: Ναι, αλλ εσε,ς δεν ε,σαστε απλ
φρο.τα, ε,σαστε «λλα φρο.τα»!
Μ$λο: Ε, ναι! $χεις δ,κιο, ε,µαστε κουρδιστ φρο.τα. (ποιος µας κουρδ,ζει, -µως, πρ*πει να χορε.ει µαζ, µας.
Παραµυθς: Τι λ*τε, παιδι, να το κουρδ,σουµε
λ,γο;  µικρ$ πα'ση για να ακουστε% η απντηση των παιδι8ν  Να το κουρδ,σω; Για φωνξτε δυνατ, να
σας ακο.σω.  µικρ$ πα'ση 
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Μ$λο: Πολ. ευχαρ,στως, αλλ θα πα,ξετε κι εσε,ς
µαζ, µου, εγ? θα βγζω +χους και εσε,ς θα κινε,στε σ.µφωνα µε αυτο.ς, εντξει; $λα, κο.ρδισ* µε.  ακο'γεται κο'ρδισµα, το Μ$λο βγζει κποιους
$χους, µε #νταση, 'ψος, χροι 

Μ$λο: Αχ κο.ρδισ*, µε περισσ-τερο, θ*λω να
βγλω µουσικ+ και να τραγουδ+σω  κο'ρδισµα και ακο'γεται το «Μ$λο µου κ&κκινο»
στην πρ8τη στροφ$ σταµατ
απ&τοµα η µουσικ$ .
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Ε, τι κθεσαι και ακο.ς; Ακολο.θα το ρυθµ-, χτ.πα τα χ*ρια, τα π-δια, το κεφλι σου, -,τι θες,
µ-νο χτ.πα.  ξαναρχ%ζει το τραγο'δι µε συνοδε%α πα-

λαµκια, π&δια, κρουστ 

Ε,µαι πολ. ευτυχισµ*νο, οι νθρωποι µε αγαπνε,
µε τρ?νε για τις βιταµ,νες µου, µε βζουν στα
τραγο.δια τους, οι αρρ?στιες µε φοβο.νται ε,µαι
δυνατ-οοοοοο.  $χος µακρ'ς και αυξαν&µενος 
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Ρ&δι: Σσσσς... Ησυχ,α!
Μ$λο: Ε,µαι δυνατ-οοοοοοοοοοοο  $χος µακρ'ς
που ελαττ8νεται . Μπα, +ρθε και το Ρ-δι! Καλ?ς
το, π?ς απ- δω;
Ρ&δι: #κουσα το τραγο.δι µου και +ρθα και γω,
να δω τι κνετε; Ε,στε καλ; Π?ς απ- δω;  µιλει
κοφτ 
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Μ$λο: Το τραγο.δι µου θ*λεις να πεις.
Ρ&δι: Γιατ, σε λ*νε ρ-ιδο βαµµ*νο; Χα, χα, χα, χα.
 κοφτ και ψηλ 

Μ$λο: (χι, µε λ*νε µ+λο µου κ-κκινο, χι, χι, χι, χιιιιιιιιιιι.  $χος µακρ'ς – συνεχ&µενα και χαµηλ 

Παραµυθς: Σσσσς... Σταµατ+στε  πα'ση , το
τραγο.δι δεν αν+κει σε καν*ναν. Το τραγο.δι
γρφτηκε για µια -µορφη κοπ*λα που µοιζει µε
µ+λο και ρ-ιδο, δροσερ+, µε κ-κκινα µγουλα,
για λλον γρφτηκε και µαλ?νετε εσε,ς;
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Μ$λο: Το *να µ+λο την ηµ*ρα το γιατρ- τον κνει
π*ρα, για ποιον γρφτηκε;

Ρ&δι: Ποιο φρο.το ε,ναι τυχερ- και γουρλ,δικο;
Ε,µαι γεµτο τ.χη! Ωχ, τι βλ*εεεπω; $ρχεται η
Λεµον,τσααα! Αχ, κουρδ,στε µε γρ+γορα να πρω φ-ρα, µιµιµιιιιι, φαφαφααααα, ντοντοντοοοοο.

 κο'ρδισµα µε το σ$µα της #ναρξης 1-2-3 και, ακο'γεται το
τραγο'δι «Λεµονκι µυρωδτο» 

Στην πρ?τη στροφ+

βοηθτε και σεις.  χτυπο'ν το ρυθµ& 
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Λεµον%τσα:  µιλει χαµηλ  Σε ευχαριστ? πολ.
Ρ-δι µου, µε συγκ,νησες.
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Ρ&δι:  µιλει ψηλ και κοφτ  Ωωω, στην οµορφι
και στη δροσι σου τραγουδ? και το χ*ρι σου
φιλ?. Παιδι, σηκ?στε κι εσε,ς τα χ*ρια σας ψηλ, χοροπηδ+στε µαζ, µου! Ωωωωωωω!  σε
υψηλο'ς τ&νους 

Λεµον%τσα: Και τ?ρα, ακο.νητοι και τα χ*ρια
πολ. χαµηλ. Ωωωω!  σε χαµηλο'ς τ&νους 
Ρ&δι: Ψηλ: Ωωωω!  ψηλ 
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Λεµον%τσα: Χαµηλ: Ωωωω!  χαµηλ 

Μ$λο: Και τ?ρα, π-τε ψηλ, π-τε χαµηλ! Ωωωωωωωωω  µια ψηλ, µια χαµηλ 
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Λεµον%τσα:  µιλει χαµηλ  Σε ευχαριστ? πολ.
Ρ-δι µου, µε συγκ,νησες. Αχ, κουρδ,στε µε, θ*λω
να τραγουδ+σω κι εγ?. Παιδι, χορ*ψτε µαζ, µου!
 κο'ρδισµα 1-2-3 και... 

∆εν ε,µαι µ-νη, δεν ε,µαι µ-νη
Ε,µαι το κ,τρινο λεµ-νι
$χω τους φ,λους µου παρ*α
και η ζω+ ε,ναι ωρα,α
∆εν ε,µαι µ-νη, δεν ε,µαι µ-νη
$χω το κ,τρινο κυδ?νι
Που η οµορφι του ε,ναι κρυµµ*νη
Μ*σα σε χνο.δι φυλαγµ*νη
∆εν ε,µαι µ-νη, δεν ε,µαι µ-νη
$χω το κ,τρινο πεπ-νι
(λη τη γλ.κα του χαρ,ζει
Και -λους γ.ρω τους δροσ,ζει  βαλς 
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Ρ&δι: Με πληγ?νει το Λεµ-νι. ∆ηλαδ+ εµε,ς δεν
ε,µαστε φ,λοι σου, Λεµον,τσα;
Λεµον%τσα: Ωωωω, δεν +θελα να πω αυτ-. (λα
τα κουρδιστ φρο.τα ε,µαστε µια παρ*α, αλλ
το Λεµ-νι, το Κυδ?νι και το Πεπ-νι *χουν το
,διο χρ?µα και στο τ*λος φωνζουν και «-νι».
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Παραµυθς: $τοιµα ε,ναι τα φρο.τα να µαλ?σουν, χλασε ο κ-σµος, κτι πρ*πει να κνουµε
γι’ αυτ-. Ας ακο.σουµε +συχη µουσικο.λα να ηρεµ+σουµε. Κλε,στε -λοι τα µατκια, µην κουνι*ται
κανε,ς...  απαλή µουσική 
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 Εισαγωγ$ µε µια µουσικ$ σιωπητ$ριο Μπετ&βεν 
 "στερα απ& λ%γο ακο'γεται: µπαµ, µπαµ, µπαµ, µπαµ 

Παραµυθς: Παιδι, βλ*πω να *ρχεται η καυτερ+
Πιπερι τραγουδ?ντας.
Πιπερι: Γεια σας φρο.τα, θα σας κψω και φωτι θα σας ανψωωωω.  υψ%φωνη 
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!λα µαζ% τα φρο'τα: Τρ*ξτε -λοι, τρ*ξτε -λοι,
-ποιον πισει η Πιπερι θα τον κψει µε φωτι.
Τρ*ξτε παιδι!  ακο'γονται &γδοα 

Παραµυθς: Σταµατ+στε -λοι, η Πιπερι *σπασε
το π-δι και του Ρ-δη π-νεσε η κοιλι, *να φρουτοφ-ρο γρ+γορα, πρ*πει να τους πµε στο Φρουτοσκειο νοσοκοµε,ο.  ακο'γεται $χος νοσοκοµειακο' .
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Ανεβα,νουµε στο νοσοκοµειακ- λεωφορε,ο. Εσε,ς,
παιδι, ε,στε οι οδηγο,. Με προσοχ+, παρακαλ?,
για να φτσουµε στην ?ρα µας. (που ακο.γεται
µουσικ+, θα οδηγε,τε. (που ακο.γεται πα.ση, θα
σταµαττε.  ακο'γεται #να επαναλαµβαν&µενο γρ$γορο
µουσικ& κοµµτι µε µικρ#ς πα'σεις ανµεσα 
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Παραµυθς: Φτσαµε! Πω, πω, τι βλ*πω... Η Πιπερι κουτσα,νει  ακο'γεται #να µουσικ& κοµµτι ,

ο Ρ-δης περπατει σκυµµ*νος  ακο'γεται λλο µουσικ& κοµµτι 

και η Λεµονι χοροπηδ απ- την αγων,α της!
ακο'γεται #να τρ%το διαφορετικ& µουσικ& κοµτι 
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Ας κνουµε -,τι κνουν! Η Πιπερι... ακο'γεται η
µουσικ$ της Πιπερις , ο Ρ-δης...  ακο'γεται η µουσικ$ του Ρ&δη , και η Λεµονι!  ακο'γεται η µουσικ$
της Λεµονις  Πµε -λοι µαζ, απ- την αρχ+. 
Ακο'γονται τα τρ%α κοµµτια, το #να µετ το λλο, µε µικρ#ς
πα'σεις ανµεσ τους τα παιδι αναγνωρ%ζουν το ρυθµ& και
κινο'νται ανλογα 

 Χτυπει η π&ρτα: τακ, τακ, τακ 
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Παραµυθς: $φτασε το Μνγκο, ο Ανανς, η
Καρ.δα και η Μπαννα. 'ρθανε να διασκεδσουν µε τους φ,λους µας. Ας χορ*ψουµε κι εµε,ς
µαζ, τους.
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 Ακο'γεται αφρικνικη µουσικ$ ταµ ταµ 

Παραµυθς: Τι βλ*πω, αγκαλιστηκαν -λοι και
λικν,ζονται, πηγα,νουν το σ?µα τους απαλ π*ρα
δ?θε. Ας το κνουµε κι εµε,ς...  ακο'γεται ρυθµικ&
το τραγουδκι και τα παιδι λικν%ζονται στο ρυθµ& του 

Περαστικ σας, περαστικ σας
να ξαναβρε,τε τη δροσι σας
φρο.τα του κ-σµου ενωµ*να
πντα θα ε,µαστε αγαπηµ*να
Παραµυθς: Σσσσς...  πα'ση  Ακο.ς β+µατα;
Κποιος πλησιζει το δωµτιο του Ρ-δη... Ε,ναι η
Λεµον,τσα µε το Πορτοκλι!
Λεµον%τσα: Ααααχ, κουρδ,στε µε, κουρδ,στε µε,
θα σας τραγουδ+σω πλι παρ*α µε το Πορτοκλι.
Θα χορ*ψετε µαζ, µας; Ας κνουµε -λοι *ναν κ.κλο! Ωρα,α. Τ?ρα, ας πιαστο.µε απ- τα χ*ρια.
 κο'ρδισµα  Και... ο χορ-ς αρχ,ζει! (λοι µαζ,!
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(λα καλ κι -λα ωρα,α
Ε,µαστε -λοι µια παρ*α
Φ,λοι για πντα αγαπηµ*νοι
Στα παραµ.θια ευτυχισµ*νοι
Λεµον%τσα: Να το πο.µε -λοι µαζ, απ- την αρχ+;
Τραγουδµε και χορε.ουµε, -λοι µαζ,!
 Το %διο τραγο'δι το τραγουδο'ν &λοι µαζ% και χορε'ουν 

Παραµυθς: Μια φορ κι *ναν καιρ-, +σουν εσ.,
+µουν κι εγ?, και π+γαµε σε τ-πο µακριν-, σε
ευχαριστ?...
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