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ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο Καραγκιόζης βρέθηκε κάτοχος, με τον γνωστό καραγκιόζικο τρόπο, ενός στοκ

μοτοσυκλετών από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Άνοιξε λοιπόν "Συνεργείον επισκευής και εμπορίας

μοτοσυκλετών, Το αλαφρύ μπουζόκλειδο" και νοικοκυρεύτηκε, που λέει ο λόγος.

Στο βάθος του καταστήματος κατοικοεδρεύει και ο πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός "Ο Καζανόβας" που

ειδικεύεται σε αφιερώσεις ερωτευμένων και επιθέσεις κατά του Βεληγκέκα. Ιδιοκτήτης, με τον γνωστό

κολλητηριδιακό τρόπο, το Κολλητήρι.

Ο Σταύρακας οδηγεί μία Τράιουμφ και είναι πολύ ερωτευμένος. Από εδώ ξεκινούν και εδώ καταλήγουν

όλα.

Έρωτες, φιλίες, πονηριές, μαλαγανιές, μυστήριο, ευαισθησία, λυρισμός ανάκατα με συνεργεία,

μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, χρηματιστήρια, στάνες και ραδιόφωνα. 

Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σας παρουσιάζουμε το έργο: Ο Σταύρακας ηγάπησεν!

Καλή διασκέδαση!
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Σκηνή 1η: 

(Ανάβουν τα φώτα. Ο Σταύρακας έρχεται προς την παράγκα, μπροστά από τον μπερντέ, καβάλα στην

Τράιουμφ, τραγουδώντας. Η μοτοσυκλέτα ρολάρει αργά).

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΑΥΡΑΚΑ:

Αγαπώ μια μενεξένια

κι αγαπώ μια σεβνταλού

ούτ' εκείνη δεν το ξέρει

ούτε το  'πα κανενού.

Ωχ, αμάν!

Οδηγώ μοτοσυκλέτα

κούκλα μαύρη λυγερή

μα στην πλάτη μου δε γέρνει

νε κεφάλι, νε κορμί.

Ωχ, αμάν!

Αχ και να 'βγαινες στον κόσμο

απ' τη χρυσή σου φυλακή

σού 'χω έτοιμη τη θέση

άγγελο στη μηχανή.

Ωχ, αμάν!

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Αδερφάκι Καραγκιόζη, έβγα να γιατρέψουμε την κούκλα μου. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Βγαίνει από την παράγκα). Καλώς τονα τον μάγκα. Τι το 'κανες το κορίτσι, ρε

αθεόφοβε, και το σέρνεις στους γιατρούς;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Φούντωσε κι αυτή μαζί με μένα, ρε Καραγκιοζάκο. Λάβα κυλάει στα σπλάχνα της. Τι να

σου κάνει κι η φλάντζα; Κουρελόχαρτο έγινε! Γέμισε ο δρόμος δάκρυα κι η άσφαλτος σικλέτι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ρε το μοτοσυκλέτι! Τι μου λες, ρε κουραδόμαγκα! Καψουρεύτηκε κανά παπάκι; Ή

μήπως έβαλε στο μάτι κανένα γιαπωνέζικο αλάνι;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Αχ, ρε Καραγκιόζη, να 'ξερες! Αυτό σου λέει ο Σταύρος και γράψ' το: Να 'ξερες!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πες μου να μάθω, ρε ασίκη και καραμπουζουκλή. Γιατί φουντώσατε τα δυο σας;
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ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Για τι πράγμα, ρε Καραγκιοζάκο, τραγουδάνε τα τέλια; Τι βγάζει από το μπουζούκι ο

μαέστρος;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ο μαέστρος τι βγάζει από το μπουζούκι του, Σταύρακα, δεν ξέρω. Η Αγλαΐα μου

πάντως, από μια ξεχαρβαλωμένη κιθάρα του σιορ-Διονύση, βγάζει κρεμμύδια και σκόρδα. Δεν έχουμε

παράπονο. Τώρα θα φυτέψει και καψουροβότανα για τους πονεμένους.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Άι γεια σου αδερφάκι! Πόνο βγάζει ο μαέστρος. Πόνο και νταλγκά. "Σ' αγαπώ γιατί 'σαι

ωραία", Καραγκιοζάκο...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι λες ρε! Σιγά μην είμαι και μοιραία, Σταυράκο... 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: "Κι αγαπώ κι όλο τον κόσμο, γιατί ζεις κι εσύ μαζί".

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Λοιπόν, Σταύρακα, κατάλαβα. Στο σωστό μέρος ήρθες, ρε μπαγάσα. Άσε σε μένα την

πονεμένη να της αλλάξω τη φλάντζα και τα λάδια και συ άντε στο βάθος του καταστήματος. Ράδιο-

Καζανόβας. "Από μένα για σένα με πολλή αγάπη, άκαρδη". 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Παρεξήγησις, αδερφέ μου. Νταλγκά έχουμε και δεν το κρύβουμε. Όχι και να μας τον

βγάλει το Κολλητήρι στη διατίμηση. Καθότι και το κούτελο καθαρό, Καραγκιοζάκο. Για μιαν υπόληψη

ζούμε.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ο μαέστρος, κάνει το σύρμα και κελαηδάει, Σταύρακα. Τον λέει τον πόνο του. Όχι "μια

φούντωση, μια φλόγα" και τελειώσαμε. "Λες και μάγια μού 'χεις κάνει, Φραγκοσυριανή γλυκιά". Ακούς

κουραδόμαγκα; Τον βαφτίζει τον πόνο ο μαέστρος. Δεν τον χαντακώνει σ' ένα "Αχ, ρε Καραγκιόζη, να

'ξερες". Βρες τρόπο και βάφτισέ τον, μάγκα μου. Να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται. Να πούμε, αγάπησε

ο τσίφτης τη γαϊτανόφρυδη και τη μακρυμαλλούσα, χαλάλι του κι από δω παν κι οι άλλοι. Όχι αυτό το

χάλι. Άντε στον Καζανόβα, που σου λέω. Ρίξε μιαν αφιέρωση σ' ένα καψουροτράγουδο κι άσε εμένα στο

λειτούργημα. Καθότι η φλάντζα το 'πε το τραγούδι της και ξέρω τον νταλγκά της. Θα το γιατρέψω το

κορίτσι να μην σκορπάει τα λάδια της στα χαμένα. Άλλοι δεν το λένε...

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Κι αυτός νταλγκάς είναι, Καραγκιοζάκο, τι νόμισες; Και το να μην το λες, νταλγκάς είναι.

Και ο μαέστρος, ρε βλάμη, και ο μάστορας έχουν τον τρόπο τους και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οι

φτωχοί οι μάγκες και τ' αλάνια, ακούνε μόνο και πονάνε. Δεν κελαηδάνε, Καραγκιόζη αδερφέ μου, πονάνε.

Αυτό μπορούν, αυτό κάνουν. Αχ και πάλι αχ, κι ο Θεός να με κρίνει! (Απομακρύνεται, σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 2η:

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ:

Θέλω μεγάλη μηχανή

χωματελή και φίνα

στην άσφαλτο καλή κυλά

στα όλη ελαφίνα.

Στη σκόνη να 'ν' το σώμα μου

τα λάστιχα στο χώμα

και το μυαλό στην όμολφη

για 'να φιλί στο στόμα.

Τλαγούδια στέλνω και σεβντά

βλαχέα και μεσαία

του τζανταλμά τον τσαμπουκά

τον γλάφω στην κελαία.

(Το Κολλητήρι βγαίνει από την παράγκα).

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαμπάκο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Λέγε καμάρι μου, λεβεντογιέ μου!

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαμπάκο, είσαι έξυπνος ή μπουνταλάς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι λες, βρε βόιδι; Πώς σού 'ρθε και ρωτάς; Δεν σου είπα να μην πιάνεις τον πυκνωτή με

γυμνά χέρια; Πάλι πάνω σου ξεφορτίστηκε, αστέρι μου;

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαμπάκο, αλλάζεις κουβέντα και δεν απαντάς. Μήπως είσαι μπουνταλάς;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πού το πας, ρε πανάθεμα το γονιό σου; 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ήτανε εδώ ο κύλιος Σταύλος;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Όχι παιδάκι μου γλυκό. Ο κύριος Αποθήκης ήτανε.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Και δεν μπόλεσες να μάθεις ποιαν αγαπάει;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ποιαν αγαπάει, έξυπνό μου; Αμ δεν τα 'δινα εγώ τζάμπα τα δίδακτρα στα κολέγια και σε

σπούδαζα. Ποιαν αγαπάει, πουλάκι μου;

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Μπαμπάκο, πλώτα θα παλαδεχτείς πως είσαι μπουνταλάς. Δεύτελον, στο τλαπέζι θα μου

δίνεις διπλή μελίδα. Τλίτον, δεν θα διώχνεις τα κολίτσια που έλχονται να με δούνε στο σταθμό για να μου

δώσουν αφιελώσεις. Τέταλτον, θα κανονίσεις να μην με πλακώσει στο ξύλο ο Βεληγκέκας. Έβδομον...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γιατί μόνο έβδομον, φωστήρα μου; Τσιγκουνιές θα κάνουμε; Απ' το τέταρτον, με τη

φόρα που πήρες, μέχρι και στο δέκατον θα μπορούσες να φτάσεις. Και γιατί όλα αυτά, μωρέ
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ζαβλακωμένο; Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω;

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Έχω λαδιοσταθμό, λε πατέλα; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ποιος τον κλαίει ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά εσύ έχεις, παλικάρι μου. Τον Καζανόβα με τ'

όνομα, τρομάρα σου.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Και μεταδίδω τλαγούδια με αφιελώσεις;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κολλητήρι, αν ξανακάνεις ερώτηση, την έχασες την περιουσία. Θα τη φάνε τα

ιδρύματα, κανακάρη μου. Δραχμή δε θα σου αφήσω.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Λοιπόν, πατέλα. Εδώ και λίγες μέλες, έλχεται ένα μούλικο και μου δίνει ένα χαλτάκι.

Ξέλεις τι γλάφει το χαλτάκι, πατέλα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Την ακίνητον περιουσίαν μου, αποτελούμενην εξ ενός υπερπολυτελούς καταστήματος,

εις κεντρικότατον σημείον και ενός διαμερίσματος, με ξύλινην επένδυσιν και φυσικόν κλιματισμόν, αφήνω

εις...

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Δεν γλάφει όνομα, ζητάει καψούλικα τλαγούδια και έχει κάθε φολά την ίδια αφιέλωση:

Σελμπέτια σε ποτίζανε

σιλοπιαστά και μέλι

γύλνα και λίξε μια ματιά

στον βλάμη που σε θέλει.

Ποιος είναι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Α τον αχλαδόμαγκα, τον σαχλαρομπεμπέ! "Για μιαν υπόληψη ζούμε" και κουραφέξαλα. 

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Κατάλαβες τώλα, πατέλα;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: ...αφήνω, λέγω, εις τον πολυσπουδαγμένον, άξιον υιόν του πατέρα του, το καμάρι των

ερτζιανών...(Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 3η:

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗ:

Δυο μου λένε, δεν τ' ακούω

τέσσερα δεν τα κοιτώ

θέλω χίλια κι άλλα χίλια

κι άσε με να το σκεφτώ.

Όσα ξέρω, δεν τα κάνω

κι όσα κάνω τα μετρώ

δύο παίρνω, τρία θέλω

και ματαξαναζητώ.

Ρίχνεις  βόδι στην ευθεία

καρχαρία στα βαθιά

τα νερά σού τα θολώνει

η μικρούλα η σουπιά.

(Ο Χατζηαβάτης πλησιάζει στην παράγκα).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Καραγκιόζηηηη!...Καραγκιόζηηηη!...Έβγα ...Έβγα...Έβγα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Από μέσα). Ουστ, παλιόσκυλο. Δεν σου είπα, ρε γυναίκα...Μην μαγειρεύεις άλλο

κρέας...Πλακώσανε οι μούργοι...(Βγαίνει). Βρε καλώς τον Χατζατζάρη. Πού πήγε ρε ο μούργος που

γάβγιζε;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Δεν ήτανε σκύλος, Καραγκιόζο μου, εγώ ήμουνα ο καημένος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και γιατί, ρε Χατζηχαβιάρη, αναστατώνεις τον κόσμο; Ξέρεις ότι κόντεψα να πνιγώ, εξ

αιτίας σου;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Γιατί, καρδούλα μου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γιατί ρωτάει ο άσχετος. Να ρε, για να μάθεις. (Τον βαράει). Δεν γνωρίζεις, αστοιχείωτε,

πως η μπριζόλα έχει κόκαλο;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό, Καραγκιοζάκο μου;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Το τραβάει ο οργανισμός σου το κυριελέησον. Την κατάπια ολόκληρη, ρε

Χατζηχαλβιάρη, για να μη μου ορμήξει ο μούργος.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τέρμα τα κόκαλα, Καραγκιόζη μου. Από 'δω και πέρα θα τρως μόνο τρυφερά φιλέτα

καγκουρό με δίχρωμη σάλτσα από κόκκινο κρασί και μουστάρδα. Γιουβαρλάκια από στρουθοκάμηλο και

γευστικότατα πιάτα από κροκόδειλο και ελάφι...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Να ρε Χατζηαρπάχτη. (Τον βαράει). Να ρε, που βάλθηκες να μου γυρίσεις τ' άντερα και
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να πάει χαμένη η χοιρινή στα κάρβουνα. 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Γερό μπαχτσίσι δίνει ο βεζίρης, Καραγκιόζη. Ψάχνει γαμπρό για την κόρη του...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Όχι ρε πάλι. Γιατί δε μ' αφήνουν στην οικογένειά μου και στην εργασία μου οι άτιμες;

Δεν μπορώ πια, ρε Χατζατζάρη. Όμορφος είμαι, δε λέω, αλλά δε γίνεται. Ας βρει άλλον γαμπρό.

Κωλύομαι. 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τι λες βρε ξεμωραμένε; Δε σε θέλει για γαμπρό ο άνθρωπος.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έτσι μπράβο. Γεια σου, ρε Αγλαΐα. Το έσωσα το στεφάνι μας.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ο πολυχρονεμένος σού ζητάει να υποδέχεσαι τους υποψήφιους γαμπρούς και να

ξεδιαλύνεις τους καλούς από τους σκάρτους. Δε θέλει απατεώνες και προικοθήρες στο σαράι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μείνε ανήσυχος, Χατζατζάρη. Τους μυρίζομαι τους απατεώνες εγώ. Έχω σπουδάσει

ανωτάτη απατεωνική με μάστερ στην προικοθηρία και στο στρίβειν δια του αρραβώνος. Ασ' το πάνω μου.

(Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 4η:

(Ανάβουν σιγά-σιγά τα φώτα, ακούγεται μουσική Country-Blues και εμφανίζεται μία ανοιχτή λιμουζίνα

στο πανί, να ρολάρει προς την παράγκα. Χαμηλώνει η μουσική σαν χαλί και ακούγεται ο Μορφονιός).

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ: 

Περπάταγα και σκόνταφτα

και μάζευα λουλούδια

και συ κοιτούσες στο χορό

έναν σγουρό βασιλικό, ουίτ.

Από την πόρτα σου περνώ

και σκύβω το κορμί μου

είναι το μάνταλο κλειστό

και το χειλάκι γελαστό, ουίτ.  

Αχ! Βάσανα που 'χει η αγάπη

αραμπάς με τα καρούλια

να σε κλέψω μ' ένα φτυάρι

σ' ένα τραίνο δίχως ρόδες, ουίτ.

(Κατεβαίνει από το αμάξι).

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Κύριε Καραγκιόζη. Κύριε Καραγκιόζη. Βρίσκεστε εδώ; Ουίτ....

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αμάν Παναγία μου. Τι είν' ετούτο; 

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Αυτό, κύριε Καραγκιόζη, είναι αυτοκίνητο καμπριολέ, ουίτ...Μου το παρήγγειλε η μαμά

μου από την Αμερική, ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δε λέω, παιδί μου, για την Κάντιλακ. Γι' αυτό που κρέμεται από εδώ μπροστά και φτάνει

μέχρι απέναντι στην παράγκα, λέω. Στάζει κιόλας. Όλο χαλασμένες φλάντζες φτιάχνει το κατάστημα

σήμερα. (Την ζουπάει).

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Μη με πειράζετε, κύριε Καραγκιόζη. Αυτή είναι η μύτη μου, ουίτ...

Θέλω να πείτε καλά λόγια για μένα στο βεζίρη.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Στο Κολλητήρι θα πω. Μ' έχει τρελάνει με τον σταθμό του. Ο στύλος που στήριζε την

κεραία του δεν κάνει πια. Δεν θα κάνεις τίποτα, κύριος. Θα κάθεσαι ακίνητος και θα γυρίσεις αυτό το

στρόγγυλο προς τα πάνω. (Του πιάνει το κεφάλι και το γυρίζει με πρόσωπο προς τον ουρανό). Έτσι

μπράβο! Τα υπόλοιπα θα τ' αναλάβει η τεχνολογία.

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Θα το πω στη μαμά μου...ουίτ...Έχω μετοχές και γνωρίζω από χρηματιστήριο, ουίτ. Δεν
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πρέπει να με κοροϊδεύετε. Θέλω την βεζιροπούλα, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι να την κάνεις την κοπέλα;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Η μαμά μου μού είπε να την παντρευτώ, ουίτ...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αμ δεν παντρεύονται έτσι οι όμορφες την σήμερον ημέραν. Είσαι ρε διάσημος

δικηγόρος; Κλωτσάς καλά το τόπι;  Θα το βγάζεις το κορίτσι στα εξώφυλλα ή θα το φάει η κουζίνα κι ο

νεροχύτης; 

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ:  Διαθέτω πτυχία και γνωρίζω ξένας γλώσσας, ουίτ. Ε σκε βου κομπρί;                             

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Βρε θα σε βάλω στο μαντρί, δεν τίθεται θέμα. Πρώτα όμως θα περάσεις τις εξετάσεις

για να ελέγξω τις πλούσιες γνώσεις σου. Έτοιμος;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Μου στήνετε παγίδα αλλά δε θα τα καταφέρετε. Είμαι αποφασισμένος δια να παντρευτώ

και πανέτοιμος δια κάθε δοκιμασίαν, κύριε Καραγκιόζη, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δεν αμφέβαλα ούτε στιγμή, σουίτ. Βάλε τη μύτη στη σωστή θέση, μην έχουμε κανένα

ατύχημα και βρες μου την απάντηση στο αίνιγμα που θα σου βάλω:             

Σερμπέτια σε ποτίζανε

σιροπιαστά με μέλι

γύρνα και ρίξε μια ματιά 

στον μάγκα που σε θέλει

Τί είναι;

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ: Τα γλυκά κάνουν κακό στα δόντια, λέει η μαμά μου, ουίτ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μπράβο αστροπελέκι μου. Θα διαβιβάσω τα δέοντα στη βεζιροπούλα και θα

συνηγορήσω ασκαρδαμικτί υπέρ της υποψηφιότητός σας ως μνηστήρος, μηνυστήρος, καθετήρος και

λαμπτήρος. Χαίρεσθαι! (Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 5η:

(Από το σαράι έρχεται αργά ένα αυτοκίνητο Σμαρτ διθέσιο και βραχύ. Μόλις φτάνει στην άκρη του

μπερντέ, βγαίνει από μέσα ο σιορ Διονύσιος. Ο Καραγκιόζης είναι έξω από την παράγκα και παρατηρεί το

Σμαρτ από την στιγμή που εμφανίζεται στο πανί).

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ:

Γιατί να είμαι όμορφος

και να με αγαπούνε;

Γιατί να καίγονται καρδιές

και στήθια να πονούνε;

Ελάτε όμορφες κυρές

ελάτε και κορτσούδια

έχει ζουμπούλια ο μπαξές

λογιώ-λογιώ λουλούδια.

Το άνθος μου εμύρισεν

μα δεν το χαλαλίζω

το κρύβω στα φυλλώματα

και τις καρδιές ραγίζω.

Ελάτε όμορφες κυρές

ελάτε και κορτσούδια

έχει ζουμπούλια ο μπαξές

λογιώ-λογιώ λουλούδια.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Τι κάνεις, Καραγκιόζο; Καλά 'σαι, καλά 'σαι, καλά 'σαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ρε γαλιάντρα, η γλώσσα σου πάει ροδάνι. Η καπελαδούρα σου τριόροφη. Η ομορφάδα

σου κι η αντρειωσύνη χάσανε το δρόμο, μα η μαλαγανιά και η τρεμουλοφοβία ξεχείλισαν και γιόμισε ο

τόπος. Από μπόι, πάλι, ολόκληρος φαίνεσαι. Πού τό 'χασες το άλλο μισό μαρμελαδόκουτο, ρε Νιόνιο;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Αυτό, Καραγκιοζάκο, για να μαθαίνεις και να μη γίνεσαι ρεντίκολο τσι πολιτισμένοι, είναι

μοντελάκι τσι πόλης. Όχημα τσι πολιτείας παναπεί, να χωρά στσί ρούγες και να τραβά τα όμματα των

κοριτσιώνε, τζογούλα μου. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ρε Νιόνιο, πάρε ένα Ζουνταπάκι ή καμιά Φλορέτα, να σου κρατάει το ρυθμό με τα

ντάπα-ντούπα του και τα γουρ-γουρ του, να σκεπάζει και την αγριοφωνάρα σου, κανταδόρε της συμφοράς,
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να χωράει και -όχι στους δρόμους και στις ρούγες- μα και στο μπαλκονάκι της καλής σου. Λέμε τώρα!

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Γι' αυτό ακριβώς ήρθα, καρδούλα μου, στο ρημαδιό με τις τσικλέτες σου που ζούρλαναν

ούλη τη χώρα με τσι εξατμίσεις τους. Ρε σκύλε Καραγκιόζο, λύσε μου μιαν απορία που βασανίζει το

τσερβέλο μου κι απάντηση δεν βρίσκω. Πρέπει αυτός ο διάολος να πηγαίνει στη μία ρόδα και ν' αμολάει

την άλληνε στα ουράνια; Πρέπει ν' ανεβαίνει στα πεζοδρόμια και στσι σκάλες στα καντούνια; Μού 'πεν ο

σιορ κουρέας πλάι στη λοκάδα τσι παραλίας πως μπήκανε μες τσι βιτρίνα του με τσι κολώνιες και τσι

χτένες και του μόλεψαν τη μόστρα του ευλογημένου.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έπ! Τράβα χειρόφρενο, Νιόνιο, κι άσε την προπαγάνδα. Ώστε γι' αυτό ήρθες νταή μου;

Να ζητήσεις το λόγο για τα μηχανάκια;

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Όχι Καραγκιόζο μου. Παρεξήγηση. Μη μου σεκλετίζεσαι με τσι παρόλες μου. Η κουβέντα

το 'φερε και το 'πα. Είπα ξείπα, τζογούλα μου. Την καλή σου την κουβέντα θέλω, ν' ανέβω στο μπαλκόνι

τσι, να κλέψω την καρδούλα τσι και να 'μπω στην κάμαρή τσι, μαθές.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έτσι μπράβο, απολωλός πρόβατο κι ανίδεο μοσχάρι. Έχουμε και λέμε. Τα ευρωπαϊκά

μοντέλα διακρίνονται δια την αξιοπιστία των και την αύρα κύρους που εκπνέουν. Τα γιαπωνέζικα δια τον

πλούτον των ανταλλακτικών των εις την αγοράν των αντιπροσωπειών και των κλεπταποδόχων. Τα

αμερικάνικα...

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Τι λες, βρε σκύλε, τρομάρα να σού 'ρθει! Δε θέλω τσιτσικλέτα ν' ανέβω στο μπαλκόνι τσι.

Την παρόλα σου θέλω, την καλή να πεις στσι βεζιροπούλα, να με πάρει γι' άντρα τσι και για κολώνα του

σπιτιού τσι. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Για γαμπρός μού 'ρθες, ρε Νιόνιο, και δεν το λες τόσην ώρα; Μόνο για κολώνα, ρε

μπουγαδοκόφινο; Και για δοκάρι και για κούφωμα και για παντζούρι,  για γλειφιτζούρι, μαλλί της γριας,

κωκ, μηλαράκια, σπόρια, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, ρόοοοξ....

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Μη με κογιονάρεις, ρε σκύλε κακομούτσουνε. Είμαι γαμπρός περιζήτητος στο Φιόρε του

Λεβάντε και τσι προάλλες με προξενέψανε την θυγατέρα του κόνσουλου τσι Ιτάλιας που 'βγαλεν ωδεία και

πανεπιστήμια και ντύνεται στα μετάξια και με θέλει, τζογούλα μου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Να τον πάρεις, καρδούλα μου, αφού σε θέλει κοτζάμ κονσουλάτορας, ρε Νιόνιο.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Δε με θέλει ο κόνσουλος, τρομάρα να σού 'ρθει.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ε τότε να μην τον πάρεις, ρε τσιτσιφιόγκο. Θα βρεις άλλονε, μην το παίρνεις

κατάκαρδα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: Τι λες, βρε σκύλε πενταρούθουνε. Η θυγατέρα του με θέλει για άντρα τσι κι έστειλε τη νόνα

μου την πριμαντόνα να μου το προλάβει γιατί τσι είπανε για την ομορφάδα μου και τσι καντσόνες που

τραγουδάω και σιγούνε τα αηδόνια.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Θα βαρούνε και κανόνια, θα κουνιούνται και σεντόνια. Μπες, ρε Νιόνιο, στο δείγμα από

γιωταχί και τράβα στην κονσουλατόρισσα, στην τραβαχαδόρισσα, κράτα και το μαντίλι που σου δώρισα

και σχώρα με αν σε ταλαιπώρησα, το 'θελα και το μπόρεσα. Μη χαλιέσαι στα σαράγια, σύρε κάτω στα

μουράγια, κι αν ανάψουν τα φανάρια, αμολάς και κάποιαν άρια...Σαχλαμάρια...(Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 6η:

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ:

Άειντε 'κει ψηλά στου πλάτανου τα φύλλα

ώι μανούλα μ' ναι, 

στου πλάτανου τα φύλλα

έστεκεν αϊτός και τη φωλιά του εφύλα.

Άειντε κι ήρθεν γύπας όρνιο αγριεμένο

ώι ψυχούλα μ' ναι, 

όρνιο αγριεμένο

κι έγινεν το δέντρο αλώνι αλωνισμένο.

Άειντε το 'να αϊτόπουλο κυλά στο χώμα

ώι μανούλα μ' ναι, 

κυλάει εις το χώμα

το σφίγγει η οχιά και το φιλάει στο στόμα.

Άειντε το κρατεί για να τη συντροφεύγει

ώι ψυχούλα μ' ναι, 

για να τη συντροφεύγει

Μα έβγαλεν φτερά αϊτού κι αϊτοφεύγει.

Άειντε τ' άλλο κείτεται πλάι στο ρείκι

ώι μανούλα μ' ναι,

κείτεται στο ρείκι

το παίρνει στη φωλιά ένα λιανό ορτύκι.

Άειντε 'κει κουρνιάζει και ξαπλώνει

ώι ψυχούλα μ' ναι, 

κουρνιάζει και ξαπλώνει

μ' αϊτοξυπνά και τα φτερά τ' απλώνει.
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(Ο Μπαρμπαγιώργος έρχεται καμαρωτός και φουριόζος).

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Πού  'σαι, ωρέ σαφρακιασμένου, ωρέ λουμποδύτ';

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σιγά, ρε μπάρμπα, θα μου τρομάξεις τις γκόμενες και θ' αφηνιάσουν τ' άλογα. Ξέρεις,

μπάρμπα, πόσα άλογα φέρνω βόλτα στο συνεργείον "Το αλαφρύ μπουζόκλειδο";

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Άι, ωρέ θεουμπαίχτ', έεις άτια στου μαντρί;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ίσα με εκατό κομμάτια στις νταρντάνες κι από πενήντα στις λυγερόκορμες.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Πάει, λάλησε τ' ανιψούδι μ'. Ιέχουν άτια οι νταρντάνες, λιέει. Ιέλα, καλό μ', σα

πέρα στη στάν' να σε περιλάβου στα γιαούρτια και στου κατσικίσιο του γάλα απ' τη Μαγδάλω τη

μπιρμπιλοβυζαρού, να ιδείς χαΐρ'.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μια χαρά με βρίσκω, μπαρμπούλη, να λείπει το βύσινο.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Χάιντε βρε, ντιπ καταντίπ ζουρλάθηκε αυτούνος. Τι βύσινο μου τσαμπουνάεις.

Βγάζει βύσινο η Μαγδάλω;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ήρθε τούμπα η χαρχάλω;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Ά; 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Πατινάρει η Μπεμπέκα;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Έ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κοσκινίζει ο καρσιλαμάς του Μήτσου;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Ποιανού Μήτσου ωρέ; Αυτούνου πο ιέχ' την καλύβα στην απέναντι ράχη και μι

κλιέβ' τ' αρνιά, μωρουδέλια μωρουδέλια; Άει να σι περιλάβου με την αγκλίτσα που νταλαβερίζεσαι με

κατσαπλιάδες, παλιοζαγάρ'.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Κατ' ιδίαν). Ρε τον στουρνόβλαχο. (Στον Μπαρμπαγιώργο). Έχεις δίκιο, βλάχο. Κι εγώ

έχω ψυγείο αλλά δεν καπνίζω. Σε τι οφείλω την τιμήν της επισκέψεώς σας, αξιότιμε θείε;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Τήρα θεουμπαίχτ' μην κραίν'ς αυτούνα τ' ακαταλαβίστικα και στην τσούπρα και

σκιαχτεί, θα στα λιανίσω τα παΐδια.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Για τη βεζιροπούλα ήρθες, μπάρμπα;

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Ναι ωρέ. Γεννήσανε τα ζωντανά και χρειάζουμι χέρια ναν τα φέρω βόλτα. Ιέμαθα,

είντην κωλοπετσωμένη και δουλευταρού.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μόνο αυτό μπαρμπούλη μου; Αμ το άλλο πού το βάζεις; Αντέχει στο ξύλο μπάρμπα,

αντέχει στο φόρτωμα, δεν καταλαβαίνει Χριστό στην ανηφόρα, δεν καίει λάδια, κι ολημερίς κι ολονυχτίς

μοιρολογάει και λέει: 

Τον βλάχο αν δε μου φέρετε για προξενιό και βέρα

ούτε τον ήλιο σας να δω, ούτε και τον αέρα.

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ: Ναι ανιψούδι μ'; Μ' αγαπάει η καψερή; (Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 7η: 

(Ανάβουν τα φώτα. Έξω από την παράγκα είναι ο Καραγκιόζης και ο Σταύρακας. Ο Σταύρακας είναι

καβάλα στην Τράιουμφ, γέρνει πάνω στο ρεζερβουάρ με σταυρωμένα τα χέρια και συζητάνε).

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Αμάν αδερφάκι Καραγκιόζο, σαράντα νοματαίοι μού χύμηξαν και κόψανε λάσπη ώσπου να

πεις κύμινο σαν έβγαλα την κούφια, αλλά το χουνέρι που πας να μου κάνεις δεν έχει το ταίρι του.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έχω πολύ δρόμο, ρε σαχλαμάρα;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Την πήρες την κατηφόρα, ρε βλάμη, και δε μου κάνει καρδιά, ούτε να σε σταματήσω.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Στην άκρη, ρε ψευτονταή, γιατί θα σε πατήσω.     

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ:  Ε ρε Παναγία μου! Τη σκαπουλάρεις από τον άσχετο που βγαίνει στην άσφαλτο με το

αυτοκίνητο της μαμάκας του κι έχει ένα και το αυτό κοτόπουλα και Μπι-ε-σά... 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γάτες και  Μπε-εμ-βέ, σκυλιά και Ντε-κα-βέ.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: ...γλιτώνεις από τη ΔΕΗ που σκάβει το λάκκο σου πλάι στη διπλή γραμμή, λες κι είναι

συνέταιρος του χάρου... 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κι εσύ απογειώνεσαι στο πέταγμα του γλάρου.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: ...ανοίγεις την καρδιά σου στον μακαντάση σου κι αυτός το παίζει προξενήτρα...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:  Έσφαλες και θα πληρώσεις ρήτρα. 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Ο Σταύρος ξηγιέται σπαθί.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Για σπαθί δεν αντελήφθην τίποτις. Από σερμπέτια όμως και σοροπιαστά διαθέτουμε

μεγάλη ποικιλία, ρε μπακλαβαδόμαγκα, κι από λουκούμια σαν το μέλι και υπόληψη εφτά στρέμματα να τη

δίνουμε με το μέτρο σα ρετάλι στα ραδιόφωνα.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Και το μαυρομάνικο στομώνει κάποτες, ρε Καραγκιοζάκο. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ψαλίδια τροχίζουμε, μαχαίρια ακονίζουμε, ο ακονιστήηηηης.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: (Κατεβαίνει από την μοτοσυκλέτα, σηκώνει το πόδι του για να βάλει μπροστά με τον παλιό

καλό τρόπο). Δεν υπάρχει κενωνία. Χάλασες, ρε κόσμε, σου λέω, χάλασες. (Δίνει με το πόδι του

μανιβελιές στα χαμένα. Δεν παίρνει μπροστά η Τράιουμφ).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άσε το μηχάνημα στο μάστορα και τράβα στο τσαρδί σου, ποδαράτα. Θα στην

ετοιμάσω εγώ την κούκλα για την βόλτα της ζωής της. Αγαπάς, ρε Σταύρακα;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Αγαπώ, Καραγκιόζη. (Σβήνουν τα φώτα).

Σπύρος Λαζαρίδης / Ο Σταύρακας ηγάπησεν / σελίδα 15



Σκηνή 8η: 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΒΕΛΗΓΚΕΚΑ:

Ωχ αμάν κι αμάν αμάν

τήρα μπίρο μ' το πουλί

βάι κουζούμ και βάι γιαβρούμ

στο χρυσό του το κλουβί.

Ωχ αμάν κι αμάν αμάν

δε λαλεί δεν κελαηδεί

βάι κουζούμ και βάι γιαβρούμ

αν δεν πετάξει θα χαθεί.

Ωχ αμάν κι αμάν αμάν

τήρα μπίρο μ' το πουλί

βάι κουζούμ και βάι γιαβρούμ

αν δεν πετάξει θα χαθεί.

(Ο Καραγκιόζης χτυπάει την πόρτα στο σαράι. Βγαίνει ο Βεληγκέκας).

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Πω για, ωρέ πεζεβέγκ! Τι χαλεύει εδώ, ωρέ, ναν το πιάνω ναν το βαράω!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σιγά ρε, τι πας να κάνεις; Δεν το λυπάσαι το χεράκι σου; Ξέρεις τι χοντρόπετσος είμαι ο

αφιλότιμος;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Ξέρεις, ωρέ, το Καζανόβα, ναν το πατάω σαν ποντίκι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τον γνωστό γόνο των Καζανοβαίων από την Απάνω Ραχούλα;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Το ραδιόφωνα μπρε, με το αγαπησιάριγια, ναν το χαλνάω.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Το εγύρισαν εις τα ραδιόφωνα οι Καζανοβαίοι;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Πω για, ωρέ, ποιος είναι; Το γιος σου είναι, ναν το μπουμπουνάω με το κουμπούρια, ναν

το τρυπάω, ναν το κάνω κοσκινόγια ωρέ, το τζαναμπέτ';

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γιατί να το πονάτε το φουκαριάρικο; Αφήστε το στη δυστυχία του. Έχει μεγάλο καημό

το αγγελούδι μου. Δεν παίρνει τα γράμματα.

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Τα παίρνει, ωρέ. Ραβασάκια παίρνει ωρέ γκιτ και τα μπουμπουνάγει στα ραδιόφωνα, ναν

τον μπουζουριάω, ναν τον πιάνω στη φάκα σαν ποντίκι. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ερωτευμένος είσαι κι εσύ, ρε γουρουνομύτη;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Όλο φιτίλια ανάβει, ωρέ, πως δεν φυλάω καλά το βιλαέτι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αφήνει υπονοούμενα, εννοείς, πώς δεν κάνεις σωστά το καθήκον  σου;
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ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Ναι για, ωρέ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και θέλεις αυτό να παύσει, εν τω άμα;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Να παύσει ωρέ γκιτ, τώρα σιμά χωρίς θάμα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Θα παύσει ανυπερθέτως και αδιαλείπτως, αγαπητόν όργανον. Σας ενοχλούν τα

υπονοούμενα; Τέρμα τα υπονοούμενα. Τα πράγματα θα λέγονται πλέον με το όνομά των. Τα σύκα-σύκα

και η σκάφη-σκάφη. Δεν ημπορείς, κύριε, άλλα να λέγεις και άλλα να εννοείς! Δεν ημπορείς να

εξυπονοοείς. Μείνετε ήσυχος αγαπητέ, ανθυπομαντράχαλε, φύλακα του νόμου κι άρχοντα του υπονόμου.

Θα στείλω το μήνυμά σας εις το κατάλληλον αποδοχείον. Ας έλθουμε όμως εις τον σκοπόν της

επισκέψεώς μου εις το σαράι. 

Φώναξέ μου τώρα σε περικαλώ την αξιαγάπητον βεζιροπούλαν που την θέλω και μην μας ενοχλήσει

κανείς γιατί πολύ θα στενοχωρηθώμεν αμφότεροι. Αντιλαβού;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Πω για πααίνω, ωρέ, πααίνω. 

(Φεύγει ο Βεληγκέκας).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Α τον κρεμανταλά. Ακούει και ραδιόφωνο ο αθεόφοβος. 

(Περιμένοντας τραγουδάει). 
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Δε σκέφτηκα πολύ για να 'ρθω εδώ

δε μέτρησα τα πρέπει και τα μήπως

από τη μία, το χρυσό κλουβί

κι από την άλλη, του κόσμου ο μέγας κήπος.

Δε σκέφτηκα γιατί να είμαι εγώ

δε μέτρησα τι κάνανε για μένα

ο έρωτας είναι ένα στοιχειό

δεν το νικάς, αν καις μονάχα τα καμένα.

Να βγάλω έξω το μικρό πουλί 

κι οι άγγελοι όλοι να με φυλάνε

να ζευγαρώσει με τον σταυραϊτό

κι άσε τα πρέπει, εκεί που πρέπει να 'ναι.

(Εμφανίζεται η βεζιροπούλα).

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Σε τι οφείλομεν  την τιμήν, κύριε Καραγκιόζη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Κατ' ιδίαν). Μπουκιά και συγχώριο είσαι μανάρι μου. Γι' αυτό τους τρέλανες όλους.

(Στη βεζιροπούλα). Υψηλό καθήκον, αξιολογοτάτη, μοι ανετέθη εκ του πατρός σας, και ανταπεξήλθον

όπως και εισήλθον αλλά πώς να εξήλθον που θέλω να εξέλθεις μετ' εμού, άνευ χαμπάρι κανενού;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα σας. Δια ποίον θέμα ομιλείτε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μην αδημονείτε. Γλώσσα είναι και στραμπουλείται. Σιγά σιγά θα λύεται και θα

εξαμολείται.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Κάτι σοβαρόν θέλετε να μου είπετε και δεν ευρίσκετε τα λόγια! Παρακαλώ! Ανησυχώ!

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κι εγώ!

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Πείτε μου, λοιπόν.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Λοιπόν: 

Γαμπροί εροβολούσανε σε στράτες με χαγιάτια 

για το χεράκι σου, να σε χαρώ και για τα δυο σου μάτια!

Γαμπρούς αντίκρυσα κι εγώ κι εφύλαγα τα μπόσκα

μα ήρθεν και ο έρωτας, σορόπια και κομπόστα!

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Αχ μην λέτε αυτήν την λέξιν, παρακαλώ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Χαγιάτια, μάτια, μπόσκα, κομπόστα;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Γνωρίζω, κύριε Καραγκιόζη, για την θέλησιν του πατρός μου. Γνωρίζω επίσης και δια

Σπύρος Λαζαρίδης / Ο Σταύρακας ηγάπησεν / σελίδα 18



την δικήν σας αποστολήν. Θα υποταχθώ εις την μοίραν μου, όμως μην περιμένετε να χαρώ κιόλας.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Την λέξιν, περικαλώ, την λέξιν που δεν θέλετε;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Γνωρίζω, κύριε Καραγκιόζη, πως ο έρωτας δεν θα μου χτυπήσει την θύραν. Κι αν το

κάνει θα έβρει από μέσα τον Βεληγκέκαν και όχι εμένα. Σ' εμένα έρχεται κάτι από τον αέρα και μ'

αναστατώνει. Τι είναι; Είναι έρωτας; Είναι αγάπη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τι είν' η πατρίδα μας, μην είναι τα βουνά; Μην είναι οι κάμποι;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Ακούω κάποια λόγια στο ραδιόφωνο, και κάποια τραγούδια.

Σερμπέτια σε ποτίζανε

σιροπιαστά με μέλι

γύρνα και ρίξε μια ματιά

στο μάγκα που σε θέλει.

Αυτή η αφιέρωση, κύριε Καραγκιόζη, είναι για μένα ο έρωτας, μ' αναστατώνει και δεν μπορώ να κάνω

κάτι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Θες να εξέλθεις μετ' εμού, άνευ χαμπάρι κανενού;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Μπορείτε να με βοηθήσετε; Γνωρίζετε κάτι; Έστω λίγο;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Θα κάνεις ό,τι σου πω;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Ναι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Άφησέ το πάνω μου. (Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 9η:

(Αλλάζει το σκηνικό. Ακούγεται μια μοτοσυκλέτα να παίρνει μπροστά. Ανάβουν τα φώτα, ταυτόχρονα με

τη μουσική. Φαίνεται η παραλιακή λεωφόρος κατά μήκος του μπερντέ και αυτοκίνητα. Στο βάθος η

θάλασσα. Εμφανίζεται η Τράιουμφ με δύο καβαλάρηδες. Τα μαλλιά της κοπέλας που κάθεται πίσω

ανεμίζουν. Το κεφάλι της ακουμπάει στο δεξί ώμο του μοτοσυκλετιστή. Μόλις διασχίσει όλο το μήκος του

μπερντέ, σβήνουν τα φώτα. Σε όλη τη διάρκεια της σκηνής ακούγεται σε ορχηστρική μορφή το τραγούδι

του Σταύρακα).
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Σκηνή 10η:

(Επανέρχεται το αρχικό σκηνικό. Φώτα. Ο Σταύρακας είναι στη σκηνή και περιποιείται τη μοτοσυκλέτα

του, έξω από το συνεργείο. Διακρίνεται ο κουβάς και τα σφουγγάρια για το πλύσιμο. Σκύβει και ελέγχει

την αλυσίδα. Καθαρίζει με το στουπί τα λάδια στον κινητήρα. Δείχνει αφοσιωμένος σ' αυτό που κάνει.

Βγαίνει και το Κολλητήρι).

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Καλώς τονα τον κύλιο Σταύλο.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Γεια σου, ρε Καζανόβα αθεόφοβε, πειρατή των βραχέων, των μεσαίων και των ακριανώνε.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Έχετε κέφια, βλέπω; Είναι εδώ έξω ο πατέλας;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Δεν τον είδα τον βλάμη. Τι τον θες, ρε σαμιαμίδι;

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Θέλω να σας μιλήσω και φοβάμαι μη με βαλέσει.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Όποιος νταλαβερίζεται με τον Σταύρακα και ανταλλάσσει με την πάρτυ του φωνήεντα,

προβιβάζεται σε προστατευόμενον είδος. Όποιος απλώσει χέρι πάνω σου θα κεκλοφορεί με μανίκια άνευ

περιεχομένου. Αντελήφθης;

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Κύλιε Σταύλο, εσείς δεν στέλνετε την αφιέλωση με τα σελμπέτια;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Με το πέρας της εχθεσινής βολταρίας, τέρμα τα σερμπέτια και τα καψουροτράγουδα, ρε

Καζανόβα.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Θα σας παντλευτεί η βεζιλοπούλα; 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Η όμορφη πέρασε πλέον στον κόσμο των αναμνήσεων και των ονειροπολημάτων. Καλά θα

ήτανε να ήτανε αλλέως, μα δεν γίνεται, ρε Κολλητήρι. Άλλος θε να ντυθεί γαμπρός κι ο Σταύρος θα βλέπει

γύρω του μόνο δυο μαύρα μάτια.

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Δεν πειλάζει, κύλιε Σταύλο. Θα τον διαφήμιζα το γάμο σου και θ' ανέβαζα και την

ακλοαματικότητα, αλλά τώλα δε θα πω τίποτα για τον άλλο γαμπλό. Στα μουλωχτά να την πάλει ο

κελατάς!

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Να 'σαι καλά, ρε Κολλητήρι. (Πλησιάζει στο τιμόνι της Τράιουμφ και χαϊδεύει τον

καθρέφτη. Τον ξεβιδώνει τελετουργικά). Μια που το 'φερε η κουβέντα. Πάει κι αυτός, ρε Καζανόβα.

Άχρηστος είναι. Δε δείχνει πια τον δρόμο. Όλο ένα πρόσωπο δείχνει να γέρνει στον ώμο μου και κάτι

μαλλιά ν' ανεμίζουν. Θα σκοτωθώ καμιάν ώρα. Πάρ' το, ρε βλάμη, βάλ' το εκεί δίπλα σου στο μικρόφωνο

να με θυμάσαι. Από τον Σταύρο να λες , την κούκλα του την δικύλινδρη και τον νταλγκά τους. Και των

δυονόνε τον νταλγκά. (Σβήνουν τα φώτα).
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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Σκηνή 11η:

(Το Κολλητήρι φοράει ακουστικά και μιλάει μπροστά σ' ένα -παλαιού τύπου- μικρόφωνο ραδιοφώνου που

κρέμεται από ψηλά. Προσαρμοσμένος στο μικρόφωνο είναι ένας δεξιός καθρέφτης μοτοσυκλέτας. Όσο

είναι σκοτάδι, ακούγεται το σήμα της εκπομπής. Η μουσική συνεχίζει σαν χαλί).

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Κυλίες και κύλιοι, αναξιόπιστον και ξεκούλδιστον όλγανον, ακούτε και πάλι τον

αγαπημένο σας λαδιοσταθμό, τον Καζανόβα. Αξιότιμον κοινόν, αγαπάς, στέλνεις αφιελώσεις κι ο

Καζανόβας μεταδίδει αμέσως τλαγούδια καψούλικα και πονεμένα. Αναξιότιμον όλγανον, βαλάς, δίνεις

κλήσεις κι ο Καζανόβας ανταποδίδει μ' όσα μπινελίκια ξέλει και το φχαλιστιέται. Δεν θα μας πιάσεις,

μπουνταλά, εμείς κλυβόμαστε καλά.

(...)
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Σήμελα νταλγκαδιάληδές μου, δε θα πούμε αφιελώσεις. Θα μεταδώσουμε ένα παλάπονο. Μην πάει ο νους

σας στο κακό. Αλλουνού είναι το παλάπονο. Τι να κάνω λε παιδιά, με κοιτάει μες στα μάτια και με

παλακαλάει να του διώξω τα μάγια. Ήταν καθλέφτης σε μοτοσυκλέτα και κατάντησε γυαλί ξεθωλιασμένο.

Πλέπει να μιλήσει και να πει τον πόνο του για να φύγουν τα καταλαμένα. Τώλα δεν είναι πια καθλέφτης.

Το αφεντικό του τον κοιτούσε και δεν έβλεπε παλά μόνο δυο μαύλα μάτια και κάτι μαλλιά ν' ανεμίζουνε.

Ούτε ταξιτζήδες έβλεπε, ούτε λεωφολεία, ούτε δλόμο. Θα σκοτωνόταν ο φουκαλάς. Να φανταστείτε

αξιότιμοι ακλοατές, εσύ όλγανον να μην φανταστείς τίποτα, να σκάσεις αφολισμένε, κι εγώ που το κοιτάω

από χθες δεν μπόλεσα να δω το πλόσωπό μου. Σκέτο γυαλί βλέπω.

(...)

Ο λόγος στον καθλέφτη της Τλάιουμφ που είδε τον έλωτα να τλέχει με χίλια στη λεωφόλο κι έχασε το φως

του...

(Σβήνουν τα φώτα, δεν σταματάει η μουσική. Στη σκηνή τοποθετούνται μερικά ραδιοφωνάκια σε

τραπεζάκια και κασόνια που υποδηλώνουν χώρους εργασίας ή διαμονής. Έχει αποχωρήσει το Κολλητήρι.

Φωτίζεται με κανονάκι το μικρόφωνο και ο καθρέφτης, πίσω από τον μπερντέ. Φωτίζονται διαδοχικά, όσο

μιλάει ο καθρέφτης, τα ραδιοφωνάκια). 

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ: "Από την πρώτη στιγμή που με τύλιξε το γυαλιστερό νίκελ και με βίδωσαν πάνω στο

τιμόνι της Τράιουμφ, κατάλαβα τι με περίμενε. Δεξιός καθρέφτης σε μοτοσυκλέτα σημαίνει

πρωταγωνιστής στο έργο:  "αγωνία χωρίς σύνορα". 

Έχω ξύσει λεωφορεία, έφαγα κατραπακιές από καρότσες φορτηγών,  σκόνταψα σε χέρια που κρέμονταν

από ανοικτά παράθυρα? μια φορά μάλιστα πήρα και το τσιγάρο από το στόμα ενός ταξιτζή που έβγαλε

αμέριμνος το κεφάλι του για να κοιτάξει προς τα πίσω! 

Τ' αφεντικό μου με σεβότανε. Μόνο σ' εμένα είχε εμπιστοσύνη. Στ' αριστερό αδερφάκι μου, όχι. Πρώτα το

κοιτούσε και μετά έστριβε το κεφάλι του, αριστερά και πίσω για να κάνει προσπέραση. Από δεξιά δεν

έστριβε ποτέ το κεφάλι του. Εγώ τού 'δειχνα. Καλά περνούσαμε.

(...)

Ώσπου έγινε το κακό. Ένα βράδυ με πήρε και μ' έπλυνε με σαπούνι, μ' έτριψε καλά, με γυάλισε με στεγνό

δέρμα, μέχρι και κολώνια μ' έβαλε. "Να μου την δείχνεις ρε. Δεν μού 'μεινε τίποτις άλλο. Να μου την

δείχνεις καλά, να μην την ξεχάσω ποτέ" μου είπε. Τι να έκανα; Έβαλα τα δυνατά μου κι εγώ. Σαν ανέβηκε

η όμορφη στην Τράιουμφ, δεν την άφησα στιγμή. Την έβαλα στο γυαλί μου και τραβούσα τα μάτια του

αφέντη μου πάνω της. Στο γυαλί μου ζευγάρωσαν. Ναι, εγώ τους ζευγάρωσα. Ήμουν ο πιο ευτυχισμένος

καθρέφτης. Δεν κατάλαβα γιατί μ' έβγαλε από το τιμόνι και μ' έστειλε πλάι σε μικρόφωνο. Τη δουλειά που

μου ζήτησε έκανα και την έκανα καλά. Δεν είμαι για να κρέμομαι από ταβάνια. Στο δεξί του τιμονιού θέλω

να είμαι κι ας βρίσκω σε καρότσες μερικές φορές. Στο δρόμο θέλω...". (Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 12η: 

(Ο Χατζηαβάτης φτάνει κατατρομαγμένος στην παράγκα).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Καραγκιόζη...Καραγκιόζη...

Πού είσαι βρε συμφοριασμένε; Έβγα έξω αλοίμονό σου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γιατί σκούζεις σα δίχρονο χωματερό, ρε Χατζατζάρη; 

Εξ αιτίας σου έκοψα τις μπριζόλες, πανάθεμά σε, μη με βρει κανά κακό. Να κόψω τώρα και τις σούπες;

Που δεν αφήνεις άνθρωπο να 'φχαριστηθεί το φαγάκι του; 

Βαλτός είσαι, ρε ντουζλαμά;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τι πήγες κι έκανες, ρε σκύλε τσιμπουροφαγωμένε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σούπα αυγολέμονο, ρε χαμένε. Τι λέμε τόσην ώρα; 

Με κιμά μοσχαρίσιο, κορμί φιδίσιο, θάρρος λιονταρίσιο, μπούκοβο, άνιθο και δυόσμο, καρβέλι πολύσπορο

και διόλου κόσμο. 
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Μοναχός μου να το 'φχαριστηθώ, που ό,τι έτρωγα ως τα τώρα, τό 'τρωγα τρέχοντας, μπρος εγώ και πίσω

μιλιούνια οι φουρνάρηδες, οι ταβερνιάρηδες, οι μανάβηδες κι η λαϊκή ολόκληρη, πανάθεμα το γονιό τους.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Πού ήσουνα χθες το βράδυ, βρε αφιλότιμε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ξύνεται ο σβέρκος σου καθώς το βλέπω το πράγμα. Προχώρα στο παρασύνθημα,

Χατζατζάρη, κι άσε τους προλόγους για τους φιλολόγους γιατί θα σού 'ρθει σβουριχτή και συστημένη.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ο βεζίρης, Καραγκιοζάκο μου. Ο βεζίρης. Ο βεζίρης.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Μας άφησε χρόνους επιτέλους; Καπούτ, καπούτ;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Μια χαρά είναι στην υγεία του, δύστυχε. Στα ψυχολογικά του βρίσκεται σε χαμηλά

επίπεδα.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Και τραβάς ζόρι και γι' αυτό, ρε Χατζημουχλιάρη; 

Ας μπουκωθεί στα λουκούμια, ας περιδρομιάσει και κανά καζάν ντιπί να του ανέβει η λίμπιντο. 

Τι μας κόφτει εμάς, ρε τσανακογλείφτη, για τα νταουνιάσματα της εξουσίας;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Εκτός τόπου και χρόνου είσαι, τρομάρα σου. Μ' εσένα τά 'χει, βρε αχαΐρευτε και

ανακατωσούρα. Δεν το περίμενε τέτοιο ρεζιλίκι. 

Δεν μπορεί να το πιστέψει ακόμη. 

Κι όταν το πιστέψει...; Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Όπως θα έχεις διαπιστώσει, έχω επιδείξει υπομονήν τόσην που δεν κάμνει καλό ούτε εις

την υγείαν μου ούτε εις την υστεροφημίαν μου. 

Έρχεται η πρώτη, Χατζατζάρη. Να...(Τον βαράει).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Έβγαλες τη βεζιροπούλα, πανάθεμά σε, από το σαράι και την έσερνες σε

ραντεβουδάκια και τσάρκες με μοτοσυκλέτες στις παραλίες, βρε ουρακοτάγκε; 

Τι σ' έπιασε κι έκανες πλάτες του μαχαλόμαγκα; Ας έβγαζε τα μάτια του μονάχος. 

Άντε να δούμε τώρα πού θα κρυφτείς, κακορίζικε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Είπαμε, υπομονή, τέλος. Πανάθεμά σε; Να...(Τον βαράει). 

Ουρακοτάγκε; Να...Να...(Τον βαράει). 

Κακορίζικε; Να...Να...Να...(Τον βαράει).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Που να σου κοπεί το χέρι. Εγώ φταίω που ανακατεύομαι.

Φύγε βρε, που κακό χρόνο να 'χεις κι έρχεται ο Βεληγκέκας με τους τσανταρμάδες να σε μπαγλαρώσουν.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Δήθεν ψύχραιμος και υπεράνω). Ο Βεληγκέκας έχει άλλο ζόρι, ρε Χατζατζάρη. Είναι

ερωτευμένος ο γουρουνομύτης και δεν του βάζει τραγούδια το Κολλητήρι. 

Αγαπάει ρε ο παιδοβούβαλος και δεν μπορεί να δείξει τον σεβντά του. 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τι λες, βρε ξεμωραμένε, που τον έκανε ρεζίλι ο κανακάρης σου; 

Έτσι θέλεις να πιστεύεις κακομοίρη μου; Εγώ πάντως σε προειδοποίησα. 

Κάνε κουμάντο μόνος σου. 

(Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 13η: 

(Ο Βεληγκέκας εξαγριωμένος πλησιάζει στην παράγκα).

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Πω για ωρέ. Πού 'ναι το Καραγκιόζα ναν το χαλνάω; Πού 'ναι το Καζανόβα ναν το

πατάω;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Υποδυόμενος κάποιον ξένο). Αγνοούνται παλικαρά μου. Την τελευταία φορά που τους

είδε κάποιος, εβρίσκοντο έξω από ένα κοτοπουλάδικο και φορούσαν καρό πουκάμισο? μπεζ ο ένας, μπλε ο

άλλος? κόκκινο παντελόνι ο ένας, σώβρακο ο άλλος? ξυπόλυτος ο ένας, ανυπόδητος ο άλλος και έδειχναν

καλά στην υγεία τους και εξαιρετικά στην πείνα τους. Έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Τους αναζητούν ο

κοτοπουλάς, άμποτες να σού 'ρθει ο ταμπλάς, η σύζυγος και μητέρα, να σου πάρει ο διάολος τον πατέρα,

συγγενείς και φίλοι, να σ' ανάψω το καντήλι, πελά....

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: (Εξαγριωμένος, εκτός εαυτού για το δούλεμα). Σούτ, ωρέ. Γκίτ. Πω για. Χαϊβάν.

Μπουντρούμ. Βουρ. Γκιαούρ. Σιχτίρ. Μοτόρ.  Βρουμ-βρουμ. Χανούμ. Τσιτσέκ. Νταγλαρά. Ζεϊμπέκ.

Μπεγλέρ. Χαμπέρ. Βεζίρ. Ουστ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Καταλαβαίνω πως κρύβετε έναν χείμαρρο λέξεων εντός σας και μένω έκθαμβος δια την

στιβαρότητα του ύφους, την οικονομίαν και τον λεπτόν χειρισμόν των εκφραστικών σας μέσων. Έχετε

σπουδάσει εις το εξωτερικόν;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: (Ανακτώντας την ψυχραιμία του). Πω για, ωρέ πεζεβέγκ. Ναν το κλείνω το ρημάδι με τα

μοτόρια. Ναν το κλείνω και το Καζανόβα. Βεζίρη αγριεύει μπρε. Θέλει γερό μπαχτσίσια. Βάρος εσένα σε

χρυσάφια μπρε. Ναν το δίνεις, ναν μην το κλείνεις. Γκέγκε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Κατ' ιδίαν). Ανάθεμα στις χοιρινές, κατάρα στα καρβέλια που ήρθα κι έγινα τετράπαχος

ο μασκαράς. (Στον Βεληγκέκα). Να το συζητήσουμε το θέμα, αγαπητέ. Δεν εννοείται να υφίσταται, την

σήμερον, αδιέξοδον εις ζητήματα οικονομικής φύσεως. Ημπορεί να επέλθει διακανονισμός επ' αμοιβαίω

συμφέροντι. Πέντε κάτω, πέντε πιο κάτω δε θα τα χαλάσουμε βρε αδερφέ. Καφεδάκι; Γλυκάκι; Φακελάκι;

ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ: Φιτίλια βάνει ωρέ. Γελάγει εμένα μπρε. Ρεζίλια εμένα. Ναν το λιανάω για. Χαϊβάν.

Τσογλάν. Ντεν ντίνει, τα κλείνει, τα βαράει, τα μπαγλαρώνει, τα πατάει. Τζαναμπέτια. Και μοτόρια για και

ραδιόφωνα για. Μπιτ. Ντιπ. Γιοκ. (Σβήνουν τα φώτα, φεύγει ο Βεληγκέκας, ανάβουν τα φώτα κι ο

Καραγκιόζης τραγουδάει).
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:

Με του έρωτα την τρέλα

του φίλου την αποκοτιά

δυνατή μοτοσυκλέτα

στης καλής την αγκαλιά

μη λυπάσαι ρε γκαρντάσι

μην κοιτάς λογαριασμό

βγήκες βόλτα στο φεγγάρι 

άγγιξες τον ουρανό. 

Κάποιος έχασε ένα δάκρυ

και ζητάει μετρητά

στεναγμός τού βγήκε, λύπη

και τον θέλει σε παρά

δεν μετράμε ίδια μέτρα

δεν πονάμε ίδιους πόνους

όσα χαίρονται οι αγγέλοι

δαιμονίζουν τους  δαιμόνους.

(Σβήνουν τα φώτα).

Σκηνή 14η:

(Ο Χατζηαβάτης πλησιάζει φοβισμένος. Στο κέντρο του μπερντέ τον βρίσκει ο Σταύρακας).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τι με θέλετε, κύριε Σταύρο, και με ζητήσατε τον καημένο; Έχω παιδιά και οικογένεια

να θρέψω ο φτωχός. Τι να με κάνετε εμένα;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Μην κλαψουρίζεις, ρε τζουτζέ. Παίρνει την εσωτερική, κάποτες η μαλαγανιά και βγαίνει

μπροστά. Τι να κάνουμε; Στην παρούσα φάση απαιτείται ζήτουλας, τσανακογλείφτης και

μπιστικορουφιάνος για να σώσει την κατάστασις. 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμος; Ο Θεός να μου κόβει χρόνια και να σας δίνει μέρες,

άρχοντά μου!

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Όχι σ' εμένα αυτά ρε μαλαγάνα. Τα τερτίπια σου στους πασάδες και στους πατσάδες. Σ'

εμένα καθαρά και ντόμπρα, αλλέως ξεμπουκάρει η μάχαιρα, παίρνει τις πρωτοβουλίες της κι εγώ της κάνω

τα χατίρια, αντελήφθης;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Θέλετε να κάνω κάτι για σας, έτσι δεν είναι;
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ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Ο Σταύρος τα φέρνει βόλτα στα δύσκολα και δεν γουστάρει υποστήριξις. Για τον βλάμη με

κόφτει.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Τι εννοείτε και δεν καταλαβαίνω ο καημένος;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Το 'βγαλε το σαράι βούκινο, βούιξεν ο τόπος όλος και δεν την ανθίστηκες στο ελάχιστον;

Εσύ που σκουπίζεσαι πριν φτύσω;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Μιλάτε για το πρόστιμον εις το συνεργείον "Το αλαφρύ μπουζόκλειδο";

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Μέσα είσαι.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Με παρεξηγήσατε, κύριε Σταύρο. Δε φταίω καθόλου ο φουκαράς. Ίσα-ίσα που τον

προειδοποίησα κιόλας.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Πιάσε αυτά, ρε μαλαγάνα. Κράτα και κάτι για την πάρτυ σου και για τα στόματα των

παιδιών σου. Δώσ' τα στον βεζίρη μπαχτσίσι για ν' αφήσει τον βλάμη ήσυχο.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: (Ανακουφισμένος). Μετά χαράς, άρχοντά μου. Ό,τι μου πείτε θα κάνω. Τρέχω.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Φρένο, ρε λαμόγια. Πρόσεχε τι θα πεις γιατί σε σβήνω από τον χάρτη των ζωντανών αν

ξεφύγεις απ' τη γραμμή. Μη φανεί πως πλέρωσε κάποιος. Ακούς; Χάρη να φανεί. Του την χάρισε, βρε

αδερφέ! Βεζίρης είναι. Σεκλετίστηκε; Την μπουμπούνιξε. Ξεσεκλετίστηκε; Την ξεμπουμπούνιξε. Ποιον θα

ρωτήξει; Έτσι να φανεί, θέλω, ρε μαλαγάνα, αλλιώς σε θάβω στην αλάνα.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: (Αναστατωμένος). Αχ τι έπαθα ο έρμος. Δύσκολα πράγματα αυτά, κύριε Σταύρο μου.

Πως μπορώ εγώ- που ό,τι ώρα θέλει ο πολυχρονεμένος με σκουπίζει από την παντόφλα του- να του πω τι

να κάνει; Λυπηθείτε με κι έχω στόματα να θρέψω...

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Δεν σου όρισα το ποσόν, ρε σουπιά. Όπως θέλεις κάν' το κουμάντο. Κι είναι μεγάλο, ρε

χλεμπονιάρη. Έπιασε πολλά η κούκλα μου. Μοναδικό κομμάτι στην πιάτσα. Τρεις φορές μόνο άλλαξε

χέρια μέχρι να πέσει στα δικά μου. Γραμμένα όλα κάτω από τη σέλα της. Και πάντα από ζόρι. Κανείς δεν

τη βαρέθηκε. Όλοι νταλγκάδες είχαν να πλερώσουν και την έδιναν. Όλα αυτά γραμμένα. Στη σέλα της και

στα κούτελά μας. Κάνε κουμάντο στο κομπόδεμα και μην το μάθει κανείς. Τέρμα τα λόγια. Όταν κατέβω

στο συνεργείο από 'βδομάδα, το θέλω "ανοικτόν" και το στόμα σου "κλειστόν". Είπα. Και δεν το κάνω

καθημερνώς, ρε κουνουπίδι...(Σβήνουν τα φώτα).

Σκηνή 15η:

(Έξω από την παράγκα δεν υπάρχει τίποτε που να θυμίζει συνεργείο, εκτός από την ταμπέλα. Η κεραία

του Καζανόβα είναι κομμένη. Ο Καραγκιόζης κάθεται στο τραπεζάκι, διαβάζει κάτι χαρτιά, κάνει

λογαριασμούς και μονολογεί).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Διαβάζει). "Ο εξοχότατος βεζίρης της λαμπρής πόλεως που απλώνεται από βουνό σε

θάλασσα, ο ικανότατος των στρατηγών, ο μέγιστος των μεγάλων, των αξίων και των σεβασμίων ανδρών, ο

απολαμβάνων δόξαν και μεγαλείον, εις το όνομα του βασιλέως των βασιλέων, του κληρονόμου της

γνώσεως των προφητών, του ανικήτου Πατισάχ, καταδικάζω τον άπιστον Καραγκιόζην Καραγκιοζόπουλον
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δια την ασέβειαν που επέδειξεν εις το πρόσωπον της θυγατρός μου και του επιβάλλω πενθήμερον αργίαν

του καταστήματός του, κατά την διάρκειαν της οποίας δεν θα ημπορεί να προβεί εις ουδεμίαν εργασίαν,

μηδέ αγοραπωλησίαν. 

Κατάσχονται δε και τα ευρεθέντα εντός του καταστήματος μηχανήματα εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος

καθώς και δίσκοι εκ βινυλίου με κοσμικήν μουσικήν, λάγναν και μυαράν δια της οποίας εμολύνοντο τα

χρηστά ήθη των πολιτών. Η παρούσα είναι αμέσως εκτελεστή".

(Μονολογεί). Μία και μία μού 'μεινε για να τ' ανοίξω το κατάστημα και δεν δύναμαι ν' αντιληφθώ τα

γενόμενα. Ποιος; Εγώ, που είμαι και ειδικός στην προπαίδεια και στην αναίδεια. Δεν μου βγαίνει ο

λογαριασμός, όσο κι αν ματαξαναμετράω. Δεν εισέρχονται εις καμίαν σειράν τα γεγονότα. Κοτζαμάν

απολαμβάνων δόξαν και μεγαλείον  και μόνον πενθήμερον αργίαν; Τού 'βγαλα την κόρη από το σαράι και

πενθήμερον; Δηλαδής αν τού 'βγαζα την τρίτην σύζυγον θα έπαιρνα και τιμητικήν μνείαν ή παράσημον; Δε

λέγω...Προσέφερα τα μάλα εις τον ικανότατον. Καλό είδε από την αφεντομουτσουνάρα μου, ο

πασουμάκιας. Τι τον γιατρό δεν τού 'κανα, τι τον δικηγόρο, τι τον διερμηνέα; Στο φεγγάρι δεν πήγα δια

την δόξαν της πολιτείας του; Δεν τα 'βαλα με στοιχειά και φίδια καταραμένα; Εγώ δεν είμαι που δεν

άφηνα να πιάσει μούχλα το τυρί στο κελάρι και το 'παιρνα ο δυστυχής, το 'θελα δεν το 'θελα; Εγώ δεν του

'κανα ευχέλαιο να του διώξω τα μάγια και το κακό το μάτι με ελαχίστην και συμβολικήν ανταμοιβήν, την

ελευθέρας εις τα μποστάνια και τ' αμπέλια του μεγίστου των μεγάλων; Εγώ... (Δεν αντιλαμβάνεται τον

Σταύρακα που τον πλησιάζει πεζός).

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Ίσα αδερφάκι, Καραγκιόζο, κράτα τα μπόσκα γιατί έτσι ξεκινάνε ούλοι. Μιλούνε με τα

ποδάρια τους, με καμιά γλάστρα, τίποτις σκουπόξυλα και νά σου τα αερικά, να τα τέσσερα δαιμόνια, να ο

βουρκόλακας στον καταπιόνα κι ύστερις στα κάγκελα του φρενοκομείου: "θείο, θείο, κάνα τσιγαράκι".

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γλέπουν καλά τα μάτια μου; Ακούν καλά τ' αυτιά μου; Ποιο είναι τούτο το στοιχειό που

με μπουρδούκλωσε εις τα λογιστικά μου;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Άσε τις λογαριασμοί, ρε βλάμη, και ρίξ' το στο ζεμπέκικο να φύγουνε τα ντέρτια.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Διακρίνω μίαν έφεσιν εις τας μουσικολογικάς μεταφοράς και δη εις τα

μπουζουκοσχετιζούμενα. Υπάρχει κανά απωθημένο, ρε κουραδόμαγκα;  Μήπως δεν το μάθαινες το όργανο

μικρός και μας πρήζεις με την ορολογία του και τα μυστήριά του στα γεράματα; Σε τα μας θα βγάλεις το

άχτι σου,  ρε ανεπιτήδευτε μαθήσεως; 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Του Σταύρακα ο βίος δεν αριθμεί αποτυχημένας προσπαθείας και τζούφια λόγια. Δώσε

βάση στα φωνήεντα του Σταύρου για να μάθεις ψεχολογία, κενωνολογία και ανθρωπολογία, ρε τενεκέ, που

τα θες τα λόγια, στρατιωτάκια στη γραμμή. Δεν γένεται, ρε Καραγκιόζο, αδερφέ μου. Τα θέλει κι η

γλώσσα τα τσαλίμια της, πώς να το κάνουμε; Καλολογικά στοιχεία πο 'λεγεν κι ο δάσκαλος εις το

δημοτικόν, δεν ενθυμείσαι;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Δημοτικό δεν ήτανε, ρε βούρλο, εκείνο το σχολείο που έπρεπε να πηγαίνεις τρία χρόνια

στην πρώτη, πέντε χρόνια στη δευτέρα, σε ξεχνούσανε στην τρίτη και σε περιλάβαινε ο επιλοχίας για τα

περαιτέρω;
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ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Έτσι εξηγείται το ανεξήγητον, ρε ξύλον απελέκητον. Πώς να ευδοκιμήσεις εις τους

λογαριασμοί και υπολογισμοί, που μπέρδευες τη σκοπιά με τον μαυροπίνακα και την Καλλιόπη με την

Ευρώπη;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Κατ' ιδίαν, με ξαφνική έμπνευση). Λες; Τέτοια λογοδιάρροια ο σκερβελές; Μου κρύβει

λέγοντας ή μου λέγει κρύβοντας; (Στον Σταύρακα). Για να 'χουμε καλό ρώτημα, ρε δείγμα από ανώταται

σπουδαί εις την αλλοδαπήν, πού 'ναι η κούκλα και το 'ριξες εις την οδοιπορίαν;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Σε καλά χέρια, αδερφέ μου. Χρόνια με πιλάτευε ο Νώντας για το διαμάντι μου. Ούλα τα

'ζησα μαζί της, ρε Καραγκιοζάκο, τι τα θες;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Έδωσες την Τράιουμφ, ρε σαχλαμάρα, στα καλά καθούμενα; (Παίρνει στροφές). Μην κι

είσαι εμπλεκόμενος εις την πενθήμερον, ρε άτιμε; Σου κόβω την καλημέρα. Δεν θέλει ο Καραγκιόζης

ελεημοσύνες.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Ανέλαβες υπερεσία εις τα υπονοούμενα, βλέπω. Σε χαίρουμαι, ρε βλάμη, δια την πρόοδόν

σου και χαλάλι σου το δεκάρι. Δεν καταφέρνω όμως να σε σακουλευτώ, ρε ατζαμή. Το θες το

φροντιστήριο για να πάρεις και τον τόνο.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αλλάζεις κουβέντα, ρε χαμίνι;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Είχα καλό δάσκαλο, ρε κοφίνι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Την έδωσες για το μπαχτσίσι;

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Τι είναι η ζωή, ντερβίση μου; Ένα αλισβερίσι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ρε Σταύρακα; 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ: Περικαλώ; (Σβήνουν τα φώτα).
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Σκηνή 16η:

(Η βεζιροπούλα περιμένει με αγωνία έξω από το σαράι. Έρχεται ο Χατζηαβάτης).

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Άντε, κύριε Χατζηαβάτη, και μ' έφαγε η αγωνία. Τι έγινε; Δεν είπαμε να με κρατάτε

ενήμερη;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Μια στιγμή, κυρά μου, να πάρω ανάσα ο καημένος. Ξέρετε τι με βάλατε να κάνω τον

φουκαρά;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Πέστε μου επιτέλους… Συναντήθηκαν; Τα είπαν;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Δεν τ' άκουσα όλα, κυρά μου. Ό,τι περνούσε από το χέρι μου έκανα. Πόσο να

πλησίαζα; Μεγάλη λαχτάρα τράβηξα, δέσποινά μου. Μεγάλο το χατήρι σας!

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Η αποστολή που σας ανέθεσα, κύριε Χατζηαβάτη, σας χρειάζεται ζωντανό. Να ευλογάτε

τον Θεό που πέσατε πάνω μου πριν δείτε τον πατέρα. Αλοίμονό σας, αν του δείχνατε το πουγγί με τις

λίρες. Κομματάκια θα σας έκανε.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Εγώ για το καλό ήρθα ο φτωχός. 

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Δε λέω. Τον συγκινεί τον πατέρα το μπαχτσίσι και δεν χάνει ευκαιρία. Όχι όμως όταν

πρόκειται για την αγαπημένη του μοναχοκόρη, κύριε Χατζηαβάτη. Απορώ που δεν καταλαβαίνετε. Καλά ο

κύριος Σταύρος που νομίζει πως τα λεφτά της μοτοσυκλέτας που αγαπούσε αγοράζουν τον κόσμο όλον.

Εσείς;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ξεμπουκάρει η μάχαιρα, μου είπε, κυρά μου. Είμαι εγώ να την βλέπω να ξεμπουκάρει;

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Τον κατάφερα εγώ τον πατέρα, μην σας νοιάζει πια. Εσείς, στην αποστολή σας…

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Απ' την καλή μου την καρδιά τα τραβάω όλα ο δύστυχος.
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ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Δεν μου έχετε εμπιστοσύνη; Αφού τα συμφωνήσαμε. Δικό σας το πουγγί.

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Δραχμή δεν είδα ο ταλαίπωρος και να με σχωρνάτε κι όλας.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Μην το παίρνετε προσωπικά, κύριε Χατζηαβάτη, αλλά δεν φαίνεστε και τόσο ισχυρός

χαρακτήρας. Εύκολα υποκύπτετε στους πειρασμούς. Καλύτερα να έχετε να παίρνετε από μένα. Όσο το

μυστικό μας μένει καλά κρυμμένο εσείς θα εισπράτετε μηνιαίως την αμοιβή σας. Δικό σας είναι. Μην

ανησυχείτε. Πείτε μου όμως. Κατάλαβαν τίποτε;

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Όσα κατάλαβα κι εγώ απ' ό,τι έλεγαν. Τίποτα δεν άκουσα, κυρά μου. Είδα όμως.

Εκείνος ο σκύλος ο Καραγκιόζος δεν ήταν ο Καραγκιόζος που ήξερα. Δεν τον χωρούσε ο τόπος. Έξω από

τα νερά του ήταν. Ο Σταύρακας να ομιλεί ήρεμος κι ο Καραγκιόζης να σπαρταρά από αγωνία; Απ' τ'

άγραφα, δέσποινά μου, απ' τ' άγραφα.

ΒΕΖΙΡΟΠΟΥΛΑ: Κανείς τους να μην μάθει τι έγινε. Είναι για όλους καλύτερα. Ας μείνει ο καθένας με τα

όνειρα και τα φυλαχτά του, κύριε Χατζηαβάτη. Ολωνών μας η καρδιά, έχει πια κρυμμένο σε μια γωνιά της

κάτι που το θέλει μόνο για τον εαυτό της. Έτσι έχει αξία παντοτινή. Αλλιώς αγοράζεται και πουλιέται με

πουγγιά και λίρες…

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Δραχμή δεν πήρα ο καημένος κι έχω παιδιά να θρέψω…( Σβήνουν τα φώτα).

Σκηνή 17η:

(Το κανονάκι φωτίζει το Κολλητήρι που βγαίνει με σάρκα και οστά και παίζει στο φλάουτο το θέμα του

Καραγκιόζη).

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Όλα τελειώνουν εδώ. Δεν γίνονται μόνον όσα φαίνονται, ούτε βέβαια φαίνονται πάντα όσα

γίνονται. Η ζωή είναι μια ντουλάπα. Με τα κλεμαστάλια της και με τα συλτάλια της. Και στα δύο, λούχα

φυλάει. Άλλα τα βλέπουμε κι άλλα ψάχνουμε για να τα δούμε. Μαέστλο, πάμε το τλαγούδι μας. 

(Μπαίνουν στη σκηνή τα μέλη της κομπανίας και παίρνουν θέση στο πάλκο).

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ:

Δεν πετάει στ' άσπρα κρίνα 

του κλουβιού η καρδερίνα

ό,τι την ποτίζουν πίνει

ό,τι έρχεται θα γίνει.

Δεν μυρίζει τα λουλούδια

και δεν τραγουδάει τραγούδια

βλέπει όνειρα κι αφήνει

ό,τι έρχεται να γίνει. 
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Να κι ανοίγει ο ουρανός της

κατεβαίνει ο άγγελός της

μια στις τόσες, μα έχει γίνει

ό,τι εύχονταν να γίνει.

Μπαίνει ο άγγελος σημάδι 

να πληρώσει για το χάδι

είναι άδικο να γίνει

ό,τι έρχεται να γίνει.

Ποιος το βάρος θα σηκώσει

ο έρωτας να μην ματώσει

ένας φίλος πάντα δίνει

το κακό για να μην γίνει.

Δεν αρκούν τα σαλτανάτια

να νικήσουν τα γινάτια

θέλει χώμα το καμίνι

ό,τι έρχεται μην γίνει.

Η μικρή η καρδερίνα

να σου τότε, γερακίνα

δεν αφήνει αυτή να γίνει

ό,τι έρχεται να γίνει.

Έδωσε τον πόλεμό της

φύλαξε τον άγγελό της

στα κρυφά, μα έχει γίνει

ό,τι έπρεπε να γίνει.

(Τέλος)

Θεσσαλονίκη,  Αύγουστος 2001
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Η παράσταση με τον τίτλο "Ο Σταύρακας ηγάπησεν" πρωτοπαρουσιάστηκε στη Δράμα, στις εκδηλώσεις

ΤΕΧΝΗ & ΜΟΤΟ με τις δέκα πρώτες σκηνές της, τον Αύγουστο 2001, σε παραγωγή της Λέσχης

Μοτοσυκλετιστών Πήγασος.

Η παρέα του Σταύρακα μεγάλωσε και η παράσταση εκτός από επτά νέες σκηνές, απέκτησε τραγούδια και

μουσική, νέα σκηνικά και μεγαλύτερο κόστος παραγωγής το οποίο ανέλαβε χωρίς τον παραμικρό δισταγμό

ο Δήμος Ευόσμου. Παίχτηκε στο Δημοτικό Θέατρο Ευόσμου τον Νοέμβριο 2001 και τον Φεβρουάριο

2002 σε τρεις παραστάσεις μπροστά σε περίπου χίλιους θεατές. Τα έσοδα του Νοεμβρίου (δύο

παραστάσεις) δόθηκαν στο συσσίτιο της Εκκλησίας και του Φεβρουαρίου στο 3ο Ειδικό σχολείο Ευόσμου.

Ο κύκλος μοιάζει να κλείνει. Η παράσταση αποκτά νέα στέγη στο θέατρο του 

Πολιτιστικού Κέντρου Σταυρούπολης, τον Ιανουάριο 2003 με οικοδεσπότη αυτή τη φορά τον

Εκπολιτιστικό Όμιλο Σταυρούπολης. Νέα αφίσα διαλαλεί το ίδιο έργο που συνεχίζει να κερδίζει νέους

φίλους. 

Δεν έκλεισε όμως εκεί. Έκλεισε όπως άρχισε. Στην αγκαλιά ενός μοτοσυκλετιστικού ομίλου πάλι. Αυτή τη

φορά στο Κιλκίς, στις 27 Ιουνίου του 2004.

Οι συντελεστές του Σταύρακα στελέχωσαν στα νειάτα τους φορείς που, πια, έπαψαν να λειτουργούν:

Πανσπουδαστικός σύλλλογος Σταυρούπολης, 

Εκπολιτιστικός σύλλογος Ευόσμου, Μουσικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Ευόσμου, Πνευματικό Κέντρο

Σταυρούπολης. 



Σπύρου Λαζαρίδη

Ο Σταύρακας ηγάπησεν

Παράσταση για ηθοποιούς και φιγούρες  

ΗΘΟΠΟΙΟΙ Σταύρακας Καραγκιόζης

ΦΙΓΟΥΡΕΣ Κολλητήρι Χατζηαβάτης

Μορφονιός Διονύσιος Μπαρμπαγιώργος

Βεληγκέκας Βεζιροπούλα Καθρέφτης

ΦΙΓΟΥΡΑ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ

Κολλητήρι

Μπροστά από τον μπερντέ: ΤΑΚΗΣ

ΜΑΛΛΗΣ / Καραγκιόζης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ /

Σταύρακας 

Πίσω από τον μπερντέ: ΑΡΗΣ

ΜΕΡΕΝΙΔΗΣ / Κολλητήρι,

Χατζηαβάτης, Μορφονιός, Διονύσιος,

Μπαρμπαγιώργος, Βεληγκέκας,

Βεζιροπούλα, Καθρέφτης

Guest stars:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΙΜΠΑ / Σκιά

βεζιροπούλας

Τις φιγούρες κατασκεύασε και

χειρίστηκε ο συγγραφέας. 

Την μουσική έγραψε ο Μπάμπης

Κουρκούδιαλος.

Τον μπερντέ έστησε ο θίασος, τον

μεταμόρφωσε σε σκηνικό με τις

υποδείξεις της η Ευαγγελία Κιρκινέ. 

Τα φώτα ταίριαξε ο Μάκης Μαριάδης. 

Την σκηνοθεσία υπέγραψε η Σταυρούλα

Μαμούτου. 
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ΗΠΡΩΤΗΕΚΔΟΣΗΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥΕΓΙΝΕΤΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΤΟΥ2001ΜΕΤΗΒΟΗΘΕΙΑΤΟΥΔΗ

ΜΟΥΕΥΟΣΜΟΥ.ΜΑΖΙΜΕΤΟΕΝΤΥΠΟΚΥΚΛ

ΟΦΟΡΗΣΕΚΙΕΝΑCDΜΕΤΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑΤΗΣΠ

ΑΡΑΣΤΑΣΗΣ.ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝΚΙΑΥΤΑΣΤΟΔΙΑ

ΔΙΚΤΥΟΚΙΕΤΣΙΟΠΟΙΟΣΘΕΛΕΙΝΑΔΟΚΙΜΑΣ

ΕΙΤΗΓΟΗΤΕΙΑΤΟΥΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ«ΠΑΙΖΩ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΘΕΑΤΡΟΣΚΙΩΝ»ΔΕΝΕΧΕΙΠΑΡΑ

ΜΟΝΟΝΑΜΑΣΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΝΑΧΑΡΟΥΜΕ

ΚΙΕΜΕΙΣΔΙΠΛΑΠΟΥΟΣΤΑΥΡΑΚΑΣΜΑΣΒΡΗ

ΚΕΚΙΑΛΛΟΥΣΦΙΛΟΥΣ.ΟΙΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΠΟ

ΥΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝΤΟΚΕΙΜΕΝΟΕΙΝΑΙΑΠΟΠΡ

ΟΒΕΣΚΑΙΤΗΝΠΡΕΜΙΕΡΑΣΤΟΝΕΥΟΣΜΟΚΑ

ΘΩΣΚΑΙΑΠΟΤΗΓΕΝΙΚΗΠΡΟΒΑΣΤΗΝΣΤΑΥΡ

ΟΥΠΟΛΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΣΤΟΝΒΑΣΙΛΗΠΡΑΤ

ΣΙΝΑΚΗΤΟΝΑΛΕΞΗΑΛΑΜΑΤΙΔΗΤΟΝΤΡΙΑ

ΝΤΑΦΥΛΛΟΚΟΥΡΟΥΚΛΑ.


