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ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΙΟΥΝΗΣ 2017 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ  

1. Ιλιριάν 2. Χάµζα 3. Μπλεντάρ 4. Ναβίντ 5. Σένκο 6. Τζαλάλ,   

7. Αντίλ,  8. Οβίντιου 9. Κόµπα 10. Γιάννης 11. Τσαµπίκος 

 

ΣΚΗΝΙΚΌ εξωτερικό καφενείου 

 

Οι δυο οµάδες (Ιλιριάν, Χάµζα, Γιουλιγιάν, Μπλεντάρ) φαίνεται να 

συζητούν έντονα. Α κύκλος - Β κύκλος  

 

Χάµζα Θα αρχίσουµε εµείς πρώτοι που είµαστε οι παλιοί!  

Αρµπέν Γιατί ο Α’ κύκλος δεν έχει δικαιώµατα; Ε; ε;  

Ναβίντ 
κόσµος! Σταµατείστε βρε παιδιά! Ήρθανε! 

(γυρνώντας στον κόσµο) Εεε… είµαστε έτοιµοι… 

δηλαδή… ερχόµαστε… δηλαδή…  

 

Οι παρουσιαστές ανασκουµπώνονται, παίρνουν θέση, οι µεν από 

την µια µεριά, οι δε από την άλλη.  

Ιλιριάν Καληµέρα!  

Αρµπέν Καληµέρα κι από εµάς, τους µαθητές του Α’ 

κύκλου! 

Χάµζα Σήµερα είναι η τελική γιορτή µας και χαιρόµαστε 

πολύ που είσαστε όλοι εδώ 

Γιουλιγιάν Ναι, χαιρόµαστε πάρα πολύ!  

Ιλιριάν Σήµερα θα θυµηθούµε στιγµές της χρονιάς που 

πέρασε…  

Αρµπέν Θα φάµε (τρίβει την κοιλιά του), θα πιούµε…  

 

 

Τραπέζι µε Ναβίντ, Σένκο, Τζαλάλ, Αντίλ   

Αντίλ και νηστικοί θα κοιµηθούµε! 

Ναβίντ Ρίχτο ρε Βιντιόν το τραγουδάκι σου να καλέσουµε 

κανονικά τον κόσµο, γιατί µας πήρανε φαλάγγι οι 
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τζιτζιφιόγκοι!  

ΒΙΝΤΙΟΝ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 

Τζαλάλ Σωστοοοοςς! 

 

ΤΈΧΝΗ θΕΡΙΝΌ DUINO 

Γιουλιγιάν Η φυλακή είναι δύσκολη  

Χάµζα  αλλά στο σχολείο έχουµε και ωραίες στιγµές 

Αρµπέν …Αφού µας φέρνει σ’ επαφή µε την τέχνη! 

Ιλίρ  Εκφραζόµαστε µέσα από τα χρώµατα,  

Γιουλιγιάν ζωγραφίζουµε τους γκρίζους τοίχους, 

Χάµζα δηµιουργούµε το λογότυπο του σχολείου µας… 

Αρµπέν Κάνουµε ταινίες µικρού µήκους…  

Ιλίρ Εµείς του Β κύκλου κάναµε ένα φοβερό ταινιάκι για 

τη µετανάστευση 

Χάµζα Γιατί οι περισσότεροι από εµάς είµαστε και οι ίδιοι 

µετανάστες  

 

Τραπέζι µε Ναβίντ, Σένκο, Τζαλάλ, Αντίλ   

Τζαλάλ  Αχ, πατρίδαααα!  

Ναβίντ Ένα τραγούδι ρε παιδιά!  

ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΣΟΥ  

Σένκο  Ωραίοι! 

 

 

Αρµπέν Και του Α κύκλου πιάνουν τα χέρια του, βεβαίως!  

Γιουλιγιάν Κάναµε κι εµείς µια ταινία µικρού µήκους  

Αρµπέν Για τη φυλακή και το ταξίδι που κάνει ο καθένας 

από εµάς εδώ µέσα για να παλέψει µε τη µοναξιά 

του  

 

Τραπέζι µε Ναβίντ, Σένκο, Τζαλάλ, Αντίλ   

Αντίλ Τι µας λέει τώρα ρε φίλε…   

Σένκο Ααααχχχ!! φυλακή 

Ναβίντ Ρίχτο ρε Γιάννη να πάνε τα φαρµάκια κάτω! 

ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ ΓΙΟΣ  
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Τζαλάλ  Μπράβο ρε συ Γιάννη!  Και γρήγορα ελεύθερος! 

 

 

Ιλίρ  Εµείς πήραµε και βραβείο για την ταινία µας, 

βέβαια!  

Αρµπέν Γιατί, εµείς δεν πήραµε;;;; (δείχνει τις 

φωτογραφίες) 

 

 

Χάµζα Δηµιουργήσαµε παιχνίδια στον υπολογιστή  

Γιουλιγιάν Πήραµε µέρος στο Φεστιβάλ ψηφιακής δηµιουργίας 

Ιλιριάν Αλλά φιλοξενήσαµε και το σχολείο του Duino όπως 

κάθε χρόνο 

Αρµπέν Ζωγραφίσαµε, τραγουδήσαµε, νιώσαµε για λίγο 

παιδιά! 

 

Τραπέζι µε Ναβίντ, Σένκο, Τζαλάλ, Αντίλ   

Αντίλ Ει…. Για σταµάτα σ αυτή τη φωτογραφία! Μ’ αυτή 

την κοπέλα δεν έπαθε πλάκα ο ;  

Σένκο Καλά λές!  

Ναβίντ Μου χει πάρει τα’ αυτιά από τότε! Τα βράδια το 

ρίχνει στο τραγούδι!  

ΑΡΜΠΕΝ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΑ 

Τζαλάλ  Πω , πω ρε συ! Τι περνάς! Είναι και φάλτσος!  

Ναβίντ Άστα να πάνε! Και κάποιες φορές βάζει και τον 

Diderot από δίπλα να της λέει ένα τραγούδι στα 

γαλλικά! Γιατί λέει ότι τα γαλλικά είναι η γλώσσα 

του έρωτα!  

Σένκο Για να δούµε µήπως αυτός το λέει καλύτερα!  

DIDEROT ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ  

 

 

ΜΟΥΣΕΙΑ 
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Ιλιριάν Καµιά φορά, για να µην πλήττουµε, κάνουµε και 

περιπάτους προς τα έξω…  

Αρµπέν Μεταφορικά µιλάµε, παιδιά! Μην παρεξηγηθούµε!  

Χάµζα …επισκεπτόµαστε Μουσεία!  

Γιουλιγιάν Δηλαδή, αφού δεν µπορούµε να πάµε εµείς σ’ 

αυτά… 

Χάµζα Έρχονται τα Μουσεία σε µας! 

Ιλιριάν Έτσι πήγαµε στην Καλαµπάκα 

Γιουλιγιάν Δυο φορές, παρακαλώ! 

Ιλιριάν Την πρώτη γνωρίσαµε το Μουσείο Ελληνικής 

Παιδείας 

Χάµζα Και πεταχτήκαµε στα σχολεία παλιότερων χρόνων. 

Αρµπέν Εδώ βλέπουµε ένα χαρακτηριστικό µοντέλο… 

Γιουλιγιάν Αλλά ανεβήκαµε και στα Μετέωρα.. 

 

Τραπέζι µε Ναβίντ, Σένκο, Τζαλάλ, Αντίλ   

Τζαλάλ Εγώ κουράστηκα και µόνο που το είδα….  

 

 

Χάµζα Την άλλη φορά συνδεθήκαµε µε το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας  

Ιλιριάν Είδαµε ζώα, φυτά από όλο τον κόσµο  

Αρµπέν Και ένα σωρό µανιτάρια… 

ΜΠΑΤΑΛΑΣ  (περνάει µπροστά τους στο ξεκάρφωτο) Ουουου… 

από µανιτάρια! 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ Μ΄ έχει τρελάνει ο άνθρωπος να βάλουµε και 

µανιτάρια στον κήπο!  

ΜΠΑΤΑΛΑΣ Μόνο µε τα κολοκυθάκια και τις ντοµάτες θα τη 

βγάλουµε πάλι;  

 

 

 

Τραπέζι µε Ναβίντ, Σένκο, Τζαλάλ, Αντίλ   

Ναβίντ Καλά, από τότε ο Γιάννης νοµίζει πως είναι ο 

µάγος της φυλής!  
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Τζαλάλ  Έχει καηµό ο άνθρωπος! 

Σένκο  Βρε Βιντιόν, πες µας εκείνο το τραγούδι για τον 

καηµό!  

ΒΙΝΤΙΟΝ ΕΧΩ ΚΑΥΜΟ ΜΕΓΑΛΟΝΕ 

 

 

ΕΠΕΤΕΙΟΙ  

Ιλιριάν Θυµηθήκαµε επίσης στο σχολείο -   

Χάµζα -και κάποιοι µάθαµε- 

Ιλιριάν σηµαντικές στιγµές από την Ελληνική Ιστορία 

Αρµπέν Για το Πολυτεχνείο  

Γιουλιγιάν Την επανάσταση του 1821  

Χάµζα Αλλά ξεχάσαµε να πούµε για το ΟΧΙ του 1940  

ΜΠΑΤΑΛΑΣ (µπαίνει µε τον δίσκο) Παιδιά, τον έµαθα τον 

ρόλο… να τον πω; (έχει το χαρτί και διαβάζει)  

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

Γιουλιγιάν Και µ’ αυτά και µ’ αυτά φτάσαµε και στα 

Χριστούγεννα!  

Αρµπέν Α, ναι, ωραία γιορτή τα Χριστούγενννα!  

Χάµζα Γεµάτα αγάπη…  

Ιλιριάν …δώρα…  

Αρµπέν Ωχ, τι είναι τούτος! 

Γιουλιγιάν Ο Οβίντιου! Του έµεινε το κουσούρι και νοµίζει 

πως είναι βασιλιάς!  

ΟΒΙΝΤΙΟΥ Απαραδέκτο!  

Χαµζά Πω πω θα τις φάµε από αυτόν! 

ΟΒΙΝΤΙΟΥ Σουτ! Σιωπή όλοι σας!  

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ  (έρχεται και παίρνει τον Οβίντιου) έλα, έλα… 

ΟΒΙΝΤΙΟΥ Ούτε µου ούτε µα! 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ Ό,τι πεις, πάµε τώρα (κοιτάζει τον κόσµο, 

απολογητικά)  

ΟΒΙΝΤΙΟΥ ΌΧΙ! (κάθεται στο τραπέζι) Θα δώσω µια 

παραγγελιά στα παιδιά! Παιδιά, το Και µε πιάνουν 
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τα κλάµατα το ‘χετε;  

ΧΟΡΩΔΙΑ Το χουµε, το χουµε!  

ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΛΑΜΑΤΑ 

Ναβίντ Ελα, βρε! Μην σε παίρνει από κάτω! Ελάτε παιδιά, 

να τον ανεβάσουµε λίγο! Πάµε το άλλο!  

ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΜΑΘΑ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΜΑΓΚΑΣ 

 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 

Ιλιριάν Κι αργότερα…κόψαµε και την πίτα! 

Χάµζα Το θυµάσαι αυτό, ε; 

Ιλιριάν Ε, βέβαια! Αφού κέρδισα το φλουρί!  

Χάµζα Κοίτα, αυτό το δώρο… µόνο εσύ θα το χαιρόσουνα!  

Αρµπέν Τι ήταν;  

Ιλιριάν Λεξικό! 

Γιουλιγιάν Στηµένο ήταν! 

Αρµπέν … Ε, βέβαια, όλα στον Β’ κύκλο πηγαίνουνε!  

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Ιλιριάν Ήρθε βεβαίως και ο κύριος Παππάς και φέτος! 

Αρµπέν Ποιος Παπάς; Ο παπάς της εκκλησίας 

Γιουλιγιάν Ο Παπάς της επιστήµης! 

Χάµζα Μας έκανε ένα ταξίδι στον κόσµο της Φυσικής…  

Ιλιριάν Στις πολλές θαυµαστές ανακαλύψεις… 

Με πειράµατα µας µαγνήτισε, µας ηλέκτρισε… 

Χάµζα Κι ακόµη είδαµε το πείραµα του Ερατοσθένη στην 

πράξη 

Αρµπέν Ώπα ρε φίλε, για τον Ερατοσθένη εγώ το λέω!   

Χάµζα Οκ, οκ!  

Αρµπέν Μάθαµε πως ο Ερατοσθένης υπολόγισε την 

περιφέρεια και την ακτίνα της Γης! 

Γιουλιγιάν Αλλά µάθαµε και για τα αρνητικά της επιστήµης – 

την καταστροφή που προκάλεσε το Τσέρνοµπιλ 

Ιλιριάν  Αυτό είναι αποτέλεσµα της πολιτικής, φίλε µου, κι 

όχι της επιστήµης!  
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Χάµζα Σωστά τα λές! Αλλά αυτοί είναι στην µικρότερη 

τάξη και δεν τα ξέρουν ακόµη αυτά!  

Αρµπέν Εµείς δεν τα ξέρουµε αυτά;  

Γιουλιγιάν Εµείς έχουµε µπει στο ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ!  

Αρµπέν Έχουµε µάθει να λύνουµε προβλήµατα!  

 

Τραπέζι µε Ναβίντ, Σένκο, Τζαλάλ, Αντίλ, Οβίντιου 

Σένκο  Και πιο πολύ από όλους ο Κόµπα! 

Ναβίντ Πολύ µεγάλο κόλληµα έχει φάει αυτός µε τη 

Φυσική!  

Τζαλάλ  Για δες τον! Για δες τον! Δεν κοιµάται για να βρει 

τη λύση!  

ΚΟΜΠΑ  (ξύνει το κεφάλι του, κάνει υπολογισµούς, φαίνεται 

πως ετοιµάζει απόδραση και δεν του βγαίνει. 

Βγάζει την περούκα και την πετάει) 

Αντίλ Κάτσε ρε Κόµπα! Μάθαµε στο σχολείο να 

υπολογίζουµε το εµβαδόν!  

ΚΟΜΠΑ  Το ‘κανα αλλά δεν έβγαλα άκρη!  

Οβίντιου Αστα να πάνε φίλε! Η ζωή είναι πολύ δύσκολη!  

ΚΟΜΠΑ  Βάσανα, βάσανα (κουνάει απελπισµένος το κεφάλι). 

Πάµε παιδιά! (κάνει νόηµα στη χορωδία)  

ΧΟΡΩΔΙΑ  ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΜΟΥ ΕΝΑ ΦΟΡΤΙΟ 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ + ΚΑΡΠΑ  

Γιουλιγιάν Πρόσεξες πώς έχω γίνει πολύ αθλητικός τύπος… 

Αρµπέν Ε, βέβαια µε τόσο µπάσκετ… εσύ και ο 

Αντετοκούµπο! 

Χάµζα Έτσι, έτσι... το σχολείο δεν φροντίζει µόνο για το 

πνεύµα µας! Φροντίζει και για το σώµα µας!  

Ιλιριάν Κι άµα δεν είσαι καλά… ξέρω και ΚΑΡΠΑ!  

Για να κάνουµε µια επίδειξη! ΓΙΑΝΝΗΗΗ! 

ΜΠΑΤΑΛΑΣ  

ή  

Έρχοµαι! 

Τζαλάλ, Ο Τζαλάλ και ο Σένκο στήνουν ένα τραπέζι στο 
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Σένκο κέντρο. Ο Μπατάλας ξαπλώνει πάνω. Κάνει τον 

λιπόθυµο. Ο Τζαλάλ φοράει µια ποδιά. Κάνει την 

αρχή της ΚΑΡΠΑ. Ο Μπατάλας κάνει πως δεν 

ξυπνάει.  

Γιουλιγιάν Άσε, θα αναλάβω εγώ.  

ΜΠΑΤΑΛΑΣ  Άσε, άσε, ξύπνησα! Μια χαρά είµαι! (σηκώνεται)  

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Χάµζα Αλλά αυτό τον χρόνο έγιναν πολλές εξετάσεις στο 

σχολείο 

Ιλιριάν  Αφού προκόβουµε… 

Αρµπέν Άλλοι δώσανε για το Δηµοτικό… 

Γιουλιγιάν Να πάρουµε επιτέλους το απολυτήριο!  

 

Τραπέζι µε Ναβίντ, Σένκο, Τζαλάλ, Αντίλ, Οβίντιου 

Σένκο  (σηκώνεται από το τραπέζι και δείχνει το 

απολυτήριο) Το πήρα! Το πήρα!  

 

 

Χάµζα Άλλοι δώσανε για αγγλικά!  

Ιλιριάν Μπορούµε να δούµε ένα δείγµα! Παιδιά! (κάνει 

νόηµα στον Τζαλάλ)  

Τζαλάλ (σηκώνεται από το τραπέζι, χαιρετάει 

πρωθυπουργικά) HELLO! HELLO! 

Αρµπέν Άλλοι δώσαµε για να πάρουµε πτυχίο στα ελληνικά 

Ιλιριάν (κάνει ένα βήµα µπροστά και χτυπάει το πόδι 

σχεδόν στρατιωτικά) Τα ρήµατα σε ωµέγα, ονόµατα 

σε ος µε οµικρον 

Χάµζα Κι άλλοι περάσανε στην επόµενη τάξη του Λυκείου!  

ΛΥΚΕΙΟ Παρόντες! (σηκώνονται)  

Γιουλιγιάν Μεγαλεία! Ποιος λέει ότι δεν γίνεται να προχωράς 

στη φυλακή;  

ΟΛΟΙ Όλοι µαζί µπορούµε! Η ελπίδα έρχεται! 

Γιουλιγιάν Όµως η γιορτή δεν τέλειωσε! Τα παιδιά θα µας 

τραγουδήσουν και πάλι!  
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  
 

1) ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ  

Απόψε στο χωριό µας ήρθε µια παρέα 

να πιεί και να γλεντήσει και να περάσει ωραία (χ2) 

  

Παρέα καλώς όρισες, καθίστε για να πιείτε 

σας δίνουµε και τη σειρά και στον χορό να µπείτε (χ2) 

  

Απόψε τα κλαρίνα, µε τα βιολιά, τα ντέφια 

θα παίξουν Πογωνίσια για να'ρθετε στα κέφια (χ2) 

  

Ευχαριστούµε άνθρωποι και να µας συµπαθάτε 

έχουµε ντέρτια στην καρδιά µη µας παρεξηγάτε (χ2) 

 

2) ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΣΟΥ  

Γιάννη µου το, Γιάννη µου το, άιντε,  

Γιάννη µου το µαντήλι σου, έλα. 

Τι το ‘χεις λερωµένο βρε Γιάννη, Γιαννάκη µου,  

τι το ‘χεις λερωµένο βρε παλικαράκι µου; 

 

Το λέρωσε, το λέρωσε, άιντε,  

το λέρωσε η ξενιτιά, έλα. 

Τα έρηµα τα ξένα βρε Γιάννη, Γιαννάκη µου,  

τα έρηµα τα ξένα βρε παλικαράκι µου. 

 

Πέντε ποτά πέντε ποτά , άιντε,  

πέντε ποτάµια το ‘πλυναν, έλα. 

Ωρε και βάψαν και τα πέντε βρε Γιάννη, Γιαννάκη µου,  

ωρε και βάψαν και τα πέντε βρε παλικαράκι µου. 

3) ΤΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ ΓΙΟΣ (Μπατάλας) 

 
Ούτε στρώµα να πλαγιάσω,  

ούτε φως για να διαβάσω 
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το γλυκό σου γράµµα, ωχ, µανούλα µου 

Καλοκαίρι κι είναι κρύο 

ένα µέτρο επί δύο 

είναι το κελί µου, ωχ, µανούλα µου 

 

Μα εγώ δε ζω γονατιστός,  

είµαι της γερακίνας γιος  

Τι κι αν µ’ ανοίγουνε πληγές 

εγώ αντέχω τις φωτιές  

Μάνα µη λυπάσαι, µάνα µη µε κλαις 

 

Ένα ρούχο µατωµένο 

στρώνω για να ξαποσταίνω 

στο υγρό τσιµέντο, ωχ, µανούλα µου 

Στο κελί το διπλανό µου 

φέραν κάποιον αδελφό µου 

πόσο θα τραβήξει, ωχ, µανούλα µου 

 

Μα εγώ δε ζω γονατιστός... 
 

4) Σ’ ΑΓΑΠΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΑ () 

Σ’ αγαπώ 

σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία 

σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία 

σ’ αγαπώ γιατί είσαι εσύ 

 

Αγαπώ 

αγαπώ κι όλο τον κόσµο 

αγαπώ κι όλο τον κόσµο 

γιατί ζεις κι εσύ µαζί 

 

Το παρα 

το παράθυρο κλεισµένο 

το παράθυρο κλεισµένο 

το παράθυρο κλειστό 
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Άνοιξε 

άνοιξε το ένα φύλλο 

άνοιξε το ένα φύλλο 

την εικόνα σου να δω 

 

5) ΕΧΩ ΚΑΥΜΟ ΜΕΓΑΛΟΝΕ  

 

Έχω καυµό µεγάλονε 

Καρδιά µου τι θα κάνουµε  

Για εκείνη χάνοµαι  

 

Τι θα κάνω ε καρδιά  

Για να γλιτώσω τον σεβντά  

Μας πήρε τα µυαλά 

 

Θα το βρω το γιατρικό  

Στο ουίσκι στο ποτό 

Αν δεν µου πει το σ αγαπώ 

 

6) ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΛΑΜΑΤΑ 

Έρχεται νύχτα και είµαι µόνος 

τίποτα δε µε ενδιαφέρει 

Εγώ ακόµα την ζητώ 

κι εκείνη λέει, δε µε ξέρει  

 

Και µε πιάνουν τα κλάµατα 

που `µαι µόνος χαράµατα 

οι αναµνήσεις φαντάσµατα 

της ζωής µου χαλάσµατα  

 

Έρχεται νύχτα και παγώνω 

στη µοναξιά µου είµαι χαµένος 

Έκανα λάθος και πληρώνω 
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να `µαι για σένα τώρα ξένος 

 

7) ΕΜΑΘΑ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΜΑΓΚΑΣ (Ασηµάκης) 

Έµαθα πως είσαι µάγκας 

είσαι και µερακλής 

πως γυρίζεις στις ταβέρνες 

είσαι και µπελαλής 

 

Τουρνέ και τούρνε 

τουρνενέ 

πες το βρε µάγκα 

βρε µάγκα µου το ναι 

 

Έµαθα πως παίζεις ζάρια 

στις λέσχες πως γυρνάς 

και στο σπίτι σου τα βράδια 

ποτέ σου δεν πατάς 

 

Τουρνέ και τούρνε 

τουρνενέ 

πες το βρε µάγκα 

βρε µάγκα µου το ναι 

 

8) ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΜΟΥ ΕΝΑ ΦΟΡΤΙΟ  

Τα βάσανά µου ένα φορτίο 

που τα πηγαίνω εδώ κι εκεί 

άνθρωπο ψάχνω αλλά δε βρίσκω 

το βάρος που ‘χω στη ψυχή να µοιραστεί 

 

Γιατί Θεέ µου η ζωή 

µε κυνηγάει σαν το ληστή 

κι όταν γυρεύω λίγο φως 

το φως µου κρύβει ο αδελφός 
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Και οι αγάπες ένα βιβλίο 

κάθε σελίδα µια συµφορά 

προτού να ‘ρθουνε µου λεν αντίο 

λες και δεν έχω µέσα µου εγώ καρδιά 

 

Γιατί Θεέ µου η ζωή 

µε κυνηγάει σαν το ληστή 

κι όταν γυρεύω λίγο φως 

το φως µου κρύβει ο αδελφός 

9) ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ 
   

Αυτό που µου συµβαίνει 

φοβάµαι τόσο να το πω 

καρδιά µου πληγωµένη 

ας είναι αλήθεια αυτό που ζω 

Αγάπη να’ναι αληθινή 

αιτία να’ναι κι αφορµή 

σ’αυτά τα µάτια που κοιτώ 

τον έρωτα να βρω 

 

Αν είσαι ένα αστέρι 

που φως θα φέρει στην άδεια µου ζωή 

ποτέ µη σβήσεις ποτέ να µη µ’αφήσεις 

ποτέ να µη χαθεί η αγάπη αυτή 

Μα όνειρο αν είσαι τα φώτα σβήσε 

στα όνειρα να ζω 

µη ξηµερώσει ποτέ να µη τελειώσει 

µέσα µου µείνε να σ’ αγαπώ 

 

Στο δρόµο το δικό µου 

τα πάντα ήταν σκοτεινά 

ποτέ τα όνειρά µου 

δε θα’χαν γίνει αληθινά 

Μα τώρα είσαι εδώ εσύ 

και έχω ξαναγεννηθεί 
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το τέλος κι η αρχή µου 

ζωή µου είσαι εσύ 

 

10) ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ () 

Μ’ αίµα χτισµένο, κάθε πέτρα και καηµός 

κάθε καρφί του πίκρα και λυγµός 

Μα όταν γυρίζαµε το βράδυ απ’ τη δουλειά 

εγώ και εκείνη όνειρα, φιλιά 

 

Το `δερνε αγέρας κι η βροχή 

µα ήταν λιµάνι κι αγκαλιά και γλυκιά απαντοχή 

Αχ, το σπιτάκι µας, κι αυτό είχε ψυχή. 

 

Πάρ’ το στεφάνι µας, πάρ’ το γεράνι µας 

στη Δραπετσώνα πια δεν έχουµε ζωή 

Κράτα το χέρι µου και πάµε αστέρι µου 

εµείς θα ζήσουµε κι ας είµαστε φτωχοί 

 

Ένα κρεβάτι και µια κούνια στη γωνιά 

στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά 

Κάθε του πόρτα ιδρώτας κι αναστεναγµός 

κάθε παράθυρό του κι ουρανός 

 

Κι όταν ερχόταν η βραδιά 

µες στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά 

Αχ, το σπιτάκι µας, κι αυτό είχε καρδιά 

 

Πάρ’ το στεφάνι µας, πάρ’ το γεράνι µας 

στη Δραπετσώνα πια δεν έχουµε ζωή 

Κράτα το χέρι µου και πάµε αστέρι µου 

εµείς θα ζήσουµε κι ας είµαστε φτωχοί 

ΣΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΝ ΑΝΗΦΟΡΟ  

Αχ στης Πάργας τον ανήφορο κανέλλα και γαρύφαλλο 

Αχ µε γέλασαν δυο παργανιές κοντούλες και µελαχρινές 
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Αχ µε γέλασε και µια µικρή κοντούλα και µελαχρινή 

Αχ έλα µικρή, δεν έρχοµαι, µεγάλωσα και ντρέποµαι 

 

Φέρε µας κρασί να πιούµε εγώ και συ 

να πιούµε εγώ και συ αγάπη µου χρυσή 

 

Αχ µε γέρασαν δυο πράγµατα, σεβντάδες και γεράµατα 

Αχ µε γέλασε και µια µικρή κοντούλα και µελαχρινή 

 

ΑΛΒΑΝΙΚΟ –πολυφωνικό  

 

  

Κείµενο για Τζαλάλ  

 

Ο Τζαλάλ πάει πάνω από τον Γιάννη. Κοιτάζει δεξιά αριστερά. 

Κοιτάζει αν αναπνέει µε έκταση κεφαλής. Κοιτάζει τον θώρακα 

 

- Βλέπω 

Ελέγχει την αναπνοή  

 

- Ακούω 

Πλησιάζει στο µάγουλο 

 

- Αισθάνοµαι 

 

Παίρνει τηλέφωνο το ΕΚΑΒ.  

- Με λένε Τζαλάλ. Είµαι στις Γενικό Κατάστηµα Κράτησης 

Τρικάλων. Τις Φυλακές βρε παιδί µου.  

Έχω ένα θύµα που δεν αντιδρά και δεν αναπνέει.  

 

Ο Τζαλάλ αρχίζει τις συµπιέσεις.  

Ο Γιάννης δεν αντιδρά.  
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