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Σκηνοθετικό σημείωμα
Αγαπημένοι φίλοι,
Ας ξεκινήσουμε από ένα βασικό συστατικό! Καμία σημασία δεν έχει αν κάποιος θα είναι πρωταγωνιστής στην παράσταση μας ή αν θα έχει
έναν μικρότερο -συμπληρωματικό ρόλο. Κανένας
πρωταγωνιστής δεν μπορεί να φωτιστεί σε μια
θεατρική σκηνή αν δεν λάβει σοβαρά υπόψιν ότι
όλοι ανεξαιρέτως οι ρόλοι είναι εξίσου σημαντικοί.
Αρχίζοντας λοιπόν, θα πρότεινα όλα τα παιδιά να
φτιάξουν μια χορωδία ζώων τα οποία θα ξετρυπώνουν ανάμεσα στα ανάποδα δέντρα. Κάποια
παιδιά ίσως μπορούν να φτιάξουν με τα σώματα
τους τα ανάποδα δέντρα με την χρήση ρούχων
και σκουπόξυλων που μπορούν να τα κρατούν
προς τα κάτω με κολλημένα φύλα πάνω. Αυτή η
χορωδία ζώων – δέντρων μπορεί να εμφανίζεται
και σε άλλα μουσικά κομμάτια, να «ζωντανεύει»
στα τραγούδια και να διαλύεται ώστε κάποια από
τα παιδιά της χορωδίας αυτής να μπορούν παράλληλα να κρατήσουν και κάποιους από τους βασικούς ρόλους.
Αυτή η ευκολία ως προς την δημιουργία και
«διάλυση» της χορωδίας αυτής θα τονίσει την
«μαγεία» που είναι απαραίτητο συστατικό στην
αναπαράσταση ενός παραμυθιού. Όσον αφορά
το πως «θα παίξω τον ρόλο μου», αυτό που θα
σας έλεγα είναι ότι ένας ρόλος μπορεί να είναι
τα πάντα! Μην προαποφασίσετε από πριν πως θα
παίξετε το ρόλο σας. Αφήστε να τον ανακαλύψετε
στην πορεία. Φυσικά στην τελική μορφή, δεν είναι
δυνατόν να παίξετε ή να χωρέσετε τα «πάντα» σε
έναν ρόλο, γι’ αυτό θα σας δώσω κάποιες συμβουλές που ίσως σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε πιο εύκολα τους ρόλους σας.
01

Για τον κάθε ρόλο ξεχωριστά λοιπόν, καλύτερα να
μην αρχίσετε προσπαθώντας να βρείτε «Ποιος είναι ο ρόλος μου.» Καλύτερα να αναρωτηθείτε για
το «τι θέλει» ο ρόλος μου σε κάθε σκηνή. Μέσα
από το τι θέλει θα βρείτε και το ποιος είναι και
το πως κινείτε κτλ. Όταν βρείτε τι θέλει ο κάθε
ρόλος σε κάθε σκηνή μετά μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση «τι εμπόδια συναντώ για να
αποκτήσω αυτό που θέλω». Τα εμπόδια θα σας
ενεργοποιήσουν ακόμη περισσότερο και θα σας
δώσουν κίνητρα για το τι πρέπει να κάνει ο χαρακτήρας σας για να ξεπεράσεις αυτά τα εμπόδια.
Για παράδειγμα : Ο μάγος Να μην, λόγω ενός
προσωπικού τραύματος, θέλει να αναποδογυρίσει τον κόσμο ανάποδα και να εξαφανίσει κάθε
ομορφιά. Τα εμπόδια του είναι όλοι οι υπόλοιποι
οι οποίοι πιστεύουν στην ομορφιά και θέλουν να
την επαναφέρουν στον κόσμο. Αυτό το εμπόδιο
προκαλεί νευρικότητα και θυμό στον Να μην, άρα
οι κινήσεις, ο τρόπος ομιλίας, ακόμη και ο τρόπος
που τραγουδάει πρέπει να χαρακτηρίζονται από
νευρικότητα και θυμό. Αυτό είναι ένα μόνο απλό
παράδειγμα. Χρησιμοποιείστε την άσκηση με τις
ερωτήσεις για κάθε ρόλο ξεχωριστά. Μετά, καλό
θα ήταν να απαντήσετε και ένα γενικότερο ερώτημα για το «Τι θέλουμε», όλοι μαζί, εμείς που
μαζευτήκαμε να φτιάξουμε αυτή την παράσταση.
Τι θέλουμε να πούμε μέσα απ’ αυτό το έργο. Όταν
απαντήσετε κι αυτό το ερώτημα, τότε θα βρεθείτε
όλοι σε μια κοινή πορεία ώστε η παράσταση να
έχει γραμμή και να μην παίζει ο καθένας μόνος
του. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια
σας και να θυμάστε ότι πάντοτε σημασία έχει το
ταξίδι! Φροντίστε να ταξιδέψετε όμορφα, με αγάπη, ομαδικότητα και χαρά. Πάνω απ’ όλα πολλή
χαρά! Διαφορετικά, δεν έχει νόημα.
Σας στέλνω τις καλύτερες ευχές μου,
Κώστας Σιλβέστρος, Σκηνοθέτης
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Να μην και Θα
Όπερα για παιδιά και όχι μόνο

Σκηνή 1η
Μουσική
(εισαγωγή)
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Πρόσωπα του έργου

Μάγος Ναμην — βαρύτονος
Νάνος Θα — τενόρος
Βασιλιάς Βάτραχος — μπάσος
Γιασεμίν — σοπράνο
Νεράιδα Γυαλού — μέτζο

Ακούγεται αέρας(από τους ίδιους τους ηθοποιούς και τα μουσικά όργανα) Στην σκηνή φαίνονται
τέσσερα δέντρα ανάποδα (οι ρίζες πάνω, τα κλαδιά κάτω) και τρείς απαγορευτικές πινακίδες.
Κάθε δέντρο έχει από την πίσω μεριά μία μεγάλη
κουφάλα, όπου μπορούν να μπουν οι τέσσερις
ηθοποιοί (εκτός του μάγου) και από την μπροστινή
μεριά μία τρύπα, όπου να μπορεί να φαίνεται το
πρόσωπό τους.
Το ένα δέντρο είναι πιο μεγάλο και μοιάζει με
κλεψύδρα, όπου στο κάτω μέρος τα κλαδιά είναι
σαν ράφια και φτιάχνουν μια βιβλιοθήκη. Υπάρχουν βιβλία, δεμένα πολύχρωμα μπαλόνια, γυάλινα μπουκαλάκια με μαγικά φίλτρα, μία κλεψύδρα,
και ένα κλουβί με κολλημένα πολλά πολύχρωμα
φτερά από πουλιά
Οι πινακίδες απαγορεύουν η μία την είσοδο, η
άλλη τα ζώα και η τρίτη τους ανθρώπους. Στην μία
πλευρά της σκηνής φαίνεται μία πόρτα κάστρου,
και λίγο πιο κει ένα παράθυρο.
Είναι και τα δύο κρεμασμένα από την οροφή, αλλά
στερεωμένα στο έδαφος. Ακούγεται μουσική και
βγαίνουν οι τέσσερις ηθοποιοί από τα δέντρα,
(εκτός του μάγου) ντυμένοι ανάποδα δέντρα, όπου
τραγουδούν και χορεύουν.
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Τραγούδι 1o

«Το βαλς των ανάποδων δέντρων»
Αλήθεια ποιος μπορεί
με σιγουριά να πει
τα πάνω και τα κάτω
τι φέρνουν στην ζωή.
Μια γλυκιά ταραχή
σαν ξαφνική βροχή
μα ότι και να γίνει
ο ήλιος θα φανεί
Το βαλς των ανάποδων
δέντρων
στέλνει τις ρίζες ψηλά
μοιάζουν σαν αγκαλιά
τον ουρανό τυλίγουν
και με τ’αστέρια σμίγουν
Ανάποδα αν γυρίσει
ο κόσμος ξαφνικά
τα βήματα μην χάσεις
έλα και χόρεψε ξανά.

(Όταν τελειώσει το τραγούδι, μπαίνει ο μάγος
θυμωμένος, κρατώντας άλλη μία απαγορευτική
πινακίδα, η οποία απαγορεύει τη μουσική, και ένα
μπαλόνι. Την πινακίδα την κοπανάει στη γη. Οι
ηθοποιοί, φεύγουν.
Ο μάγος δένει το μπαλόνι στο δέντρο και δείχνει
απογοητευμένος)
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Ναμην

Άλλη μία αποτυχία.
(κοιτάζει τα μπαλόνια, τα χτυπάει και βηματίζει
νευρικά)
Δεν μπορεί... κάτι κάνω λάθος.
Τόσο καιρό δεν μπορώ να φτιάξω το ένα και
μοναδικό φίλτρο!
Δεν γίνεται να με πληγώνουν και εγώ να μην μπορώ να κάνω κάτι. Οτιδήποτε!... Μαγικό φυσικά!
Ποιος;... Εγώ!...
Θέλω να εξαφανίζω όποιον με ενοχλεί. Όποιον με
νευριάζει γιατί μπαίνει μπροστά μου, ή πίσω μου,
δεν έχει σημασία, και αλλάζει την σκιά μου. Αυτό!
Θέλω να ξεχνάω όποιον... (σιγά) με πληγώνει.
(με θυμό)Και αντί γι’ αυτό... Ωωωω!!!
Δεν γίνεται να θέλεις το κακό και να φυτρώνει
πάντα το καλό!
Έφερα τα πάνω κάτω!
(κοιτάζει τα δέντρα και τα μπαλόνια και κλείνει τα
αφτιά του)
«Σου την έφερα και τούτη την φορά» με κοροϊδεύουν κάθε φορά και φουσκώνουν από αέρα… και
χαρά.
Αυτά τα δέντρα με την τεμπέλικη σκιά που απλωνόταν παντού και έχωναν με αυθάδεια μέσα στη
μύτη μου το άρωμά τους, με εκνεύριζαν πολύ.
Γι’ αυτό τα γύρισα. Τα κλαδιά να σέρνονται στη γη.
(βηματίζει νευρικά)
Ακόμα να βρω αυτό που θέλω.
Δεν μπορεί, δεν μπορεί... κάτι κάνω λάθος!
Έχω διαβάσει χίλιες φορές, όλες τις συνταγές.
Από μάγους παλιούς. Έμπειρους.
Σε όλη τη γη. Με πολλή προσοχή.
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Τραγούδι 2o

«Μαγική συνταγή»		
Βγάζω μία ρίζα
τη βάζω στη πρίζα
μαζί με ένα φύλλο
που δεν έχει φίλο
μα στέκεται μόνο
σε ένα κλαδί.
Από ένα δέντρο
που είναι το τρίτο
μετρώντας τον ήλιο
χωμένο στη γη.
Καζάνι που βράζει
με δάκρυ να στάζει
και γάλα καρύδας
μικρής νυχτερίδας το πόδι
...και ένα αβγό.
Μαϊντανό μαδημένο
σε χώμα πεσμένο
μαζί με δυο τρίχες
από ένα μικρό ...ποντικό.
Κρασί με τριφύλλι
από άσπρο σταφύλι
λεμόνι με ξύσμα
διαβάζω με πείσμα
Χορεύω τη νύχτα
χωρίς να νυστάζω
τα μάγια προστάζω
χωρίς ταραχή
μέχρι νάρθει η αυγή
τον χορό των μαγισσών
και των ασημένιων
επτά φεγγαριών

Σκηνή 2η

(Μπαίνει η νεράιδα Γυαλού. Έχει πολλά καστανοκόκκινα
μαλλιά, με ένα μπλε σκουφί, ριγέ καλσόν, πουά φόρεμα και
φοράει ένα μεγάλο ζευγάρι κόκκινα γυαλιά. Κουβαλάει μία
μεγάλη τσάντα γεμάτη με πολύχρωμα ζευγάρια γυαλιά. Κοιτάζει τα μπαλόνια)

Γυαλού

(με χαρά) Υπέροχα!
Έφτιαξες πάλι ένα μπαλόνι!
Να μην το ξαναπείς αυτό! Άκουσες;
Καλά. Δεν το ξαναλέω. Πάντως, αυτό βλέπω.
Να αλλάξεις γυαλιά. Ακούς εκεί;
(ειρωνικά) « έφτιαξες πάλι ένα μπαλόνι!»
Και καταρχάς, γιατί είσαι εδώ; Δεν βλέπεις;

Μάγος
Γυαλού
Μάγος

(Ο Μάγος σηκώνει μια πινακίδα και την φέρνει κοντά στο
πρόσωπό της. Η Γυαλού αλλάζει γυαλιά και τις κοιτάζει.
Κάθε πινακίδα και άλλο γυαλί)
Γυαλού
Μάγος
Γυαλού
Μάγος
Γυαλού

Μάγος

Ίδιες είναι.
(ειρωνικά) Καημένη! Όσα γυαλιά και να βάλεις,
τίποτα δεν αλλάζει. Απορώ γιατί τα κουβαλάς.
Τίποτα δεν βλέπεις.
Βλέπω. Τη διαφορά!
Τι λες;
(με ενθουσιασμό)Τα πουλιά με τα σπασμένα φτερά
από τους κυνηγούς, έγιαναν και πέταξαν πάλι ψηλά.
Το ξεραμένο ποτάμι γέμισε νερό και πότισε το δάσος.
Τα λουλούδια μοσχομύρισαν. Τα δέντρα... αν και είναι...
ξέρεις... τι περίεργο... έχουν συνεχώς ζουμερούς καρπούς.
Ήρθε η Άνοιξη! (του δίνει ένα ζευγάρι γυαλιά)
Να, δες και εσύ.
(με θυμό αρνείται να τα πιάσει)
Αυτά τα βλέπεις μονάχα εσύ.
(Aνοίγει την πόρτα, τη κοπανάει με θόρυβο, κλείνει το παντζούρι, πάλι με θόρυβο, και φεύγει)

Γυαλού
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Έφερα τα πάνω κάτω. Και το αποτέλεσμα; Μηδέν.
(Σπάει ένα μπαλόνι)

Τι κρίμα!
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(Στη σκηνή μπαίνει ένας βάτραχος, που φοράει στέμμα.
Δείχνει πολύ περήφανος, γεμάτος αυτοπεποίθηση και μιλάει
τονίζοντας το ρ)
Βάτραχος

Βάτραχος

Γυαλού
Βάτραχος
Γυαλού
Βάτραχος

Γυαλού
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«Τα γυαλιά»

Γυαλού

Βάλε γυαλιά χρωματιστά
και όλα θα αλλάξουν μαγικά
κοίταξε λίγο και χαμογέλα
είσαι φιγούρα από νουβέλα
Τι είναι άραγε ωραίο;
μοναδικό ή και μοιραίο;
Τα μάτια μόνο που θα δουν
εκείνα που βαθιά κοιτούν
Η καρδιά μας ορίζει
τα πάντα γνωρίζει
τα στραβά τα ισιώνει
χωρίς να πληγώνει
με μιας ανατρέπει
τα μη και τα πρέπει
Βάλε τα σωστά γυαλιά
και θα δεις την ομορφιά
Γύρω σου υπάρχει ακόμα
ένας κόσμος γεμάτος με χρώμα

Τι φασαρία είναι αυτή! Να μην μπορεί κανείς να κοιμηθεί.
Πρέπει να ξεκουραστώ, να φτιάξω επιδερμίδα, αλλά μέσα
σε αυτό το δάσος, δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
Τι κάνεις εσύ εδώ;
(Η Γυαλού πλησιάζει κοντά, βάζει ένα ζευγάρι γυαλιά και
μόλις τον αναγνωρίζει, φωνάζει με ενθουσιασμό)

Γυαλού

Τραγούδι 3ο

Μεγαλειότατε!! (υποκλίνεται) Ήρθατε την κατάλληλη
στιγμή. Ξέρετε ο Μάγος πάλι….
(την διακόπτει)Αρκετά, αρκετά. Έτσι και αλλιώς πάλι
με τάραξε με τα νεύρα του.
(με χαριτωμένη διάθεση)Έφερες τα γυαλιά που σου
παράγγειλα για την δεξίωση;
(με απορία)Δεξίωση;
(με αδημονία)Στο παλάτι!
Παλάτι;
Μα ναι, μικρή, ανόητη, ξεχασιάρα. Στην δεξίωση που
θα γίνει στο παλάτι, για τους γάμους της
πριγκίπισσας. Πόσες φορές θα το πω;
Είμαι από τους επίσημους καλεσμένους και πρέπει να
πάω με καινούργια ρούχα, στέμμα και φυσικά,
καινούργια γυαλιά.
Να βλέπω τα πάντα κάπως αλλιώς.
Αυτά που φορώ εδώ και μέρες, μου προκαλούν μια
βαθιά μελαγχολία. Νιώθω σα να βουλιάζω στον πάτο
της λίμνης. Και αυτό δεν είναι σωστό.
Με κάνει να ανησυχώ.
Μα ναι, φυσικά!

Βάτραχος

Γυαλού
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Σκηνή 3η

Νάνος
Βάτραχος

(Στη σκηνή μπαίνει ένας μικρόσωμος άντρας, θα μπορούσες
να τον πεις και νάνο. Φοράει ένα κόκκινο σκουφί, κόκκινο
παντελόνι και πράσινο παλτό.
Με το ένα χέρι σέρνει στο πάτωμα ένα ρολό χαρτί ανοιγμένο και με το άλλο χέρι κρατάει ένα φανάρι.
Κοιτάζει παράξενα μία τον βάτραχο, μία την Γυαλού, μία την
άκρη του χαρτιού, την διαβάζει και τέλος κοιτάζει τα ανάποδα δέντρα.
Η Γυαλού δείχνει να γοητεύεται από τον Νάνο)

Βάτραχος

Εδώ είναι! Επιτέλους.
Τρεις μέρες(δείχνει το φανάρι)και τρεις νύχτες ψάχνω.
Η αγγελία ήταν σαφής ως προς το πρόσωπο που ζητά,
αλλά δεν ήταν καθόλου σαφής ως προς το μέρος και
πως θα το έβρισκε κανείς. Τέλος πάντων.
(Με ενθουσιασμό)Ήρθα!!! (δείχνει με καμάρι την
«κορμοστασιά» του)Είμαι όλος στην διάθεσή σας.
Εγώ προσωπικά, δεν ψάχνω κανένα.
(Στη Γυαλού) Εσύ;
(Η Γυαλού στην αρχή κουνάει αρνητικά το κεφάλι της, αλλά
χαμογελάει στο νάνο και κουνάει το κεφάλι θετικά. Αυτός
δείχνει να απορεί)

Νάνος

«Αγγελία»

Μάγος

Οι μέρες περνάνε
κι ακόμα δεν έχει φανεί
αναρωτιέμαι αλήθεια
γιατί, γιατί, γιατί!
η αγγελία ήταν σωστή
Δεν ζητώ και τίποτα σπου
ούτε κανένα ρωμαλέο
με δράκους φρικτούς
να παλέψει
σε κάρβουνα αναμμένα
να αντέξει
Είτε ψηλός, είτε κοντός
μου είναι αδιάφορο πολύ
αρκεί να είναι σοβαρός
ο τέλειος βοηθός.

Νάνος

Αυτός είμαι εγώ. Γι’ αυτό ήρθα εδώ! (διαβάζει την αγγελία)

Νάνος

(ξεροβήχει)Ζητώ λίγα
και προσόντα βασικά
και αν δεν μιλά
ακόμα πιο καλά
Να ξέρει ανάγνωση, γραφ
και λίγη γραφομηχανή
να μετρά σωστά
χωρίς να κοιτά
δάκτυλα και κουκιά
Με μάτια κλειστά
να προσθέτει, να αφαιρεί
και καμιά φορά
να διαιρεί.

Νάνος

Όλα αυτά είναι γραμμένα με γράμματα ψιλά, μα τα βλέπω!
Το δίχως άλλο, έχω τα προσόντα γι’ αυτή την δουλειά.

Συγνώμη! Εδώ είναι το δάσος των ανάποδων
δέντρων;
(Στην Γυαλού, με υπεροψία)Δώσε του τα κατάλληλα
γυαλιά, να δει αυτό που φαίνεται.
(Η Γυαλού έχει κολλήσει το βλέμμα της στο νάνο, ο Βάτραχος την σκουντάει, και αυτή ψάχνει στη τσάντα της. Δίνει με
χάρη στο νάνο ένα ζευγάρι, αλλά ο νάνος την αγνοεί. Στέκεται μπροστά στο δέντρο-βιβλιοθήκη, μετράει τα μπαλόνια
και λέει με σιγουριά)

Νάνος

Τραγούδι 4ο

Δεν μπορεί. Όλα δείχνουν πως ήρθα στο σωστό
μέρος.
(Πάει προς την πόρτα. Ετοιμάζεται να την χτυπήσει και εκείνη την στιγμή ανοίγει και βγαίνει ο μάγος ορμητικά)
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Τραγούδι 5o

«Να μην»

Μάγος

Να μην βλέπει στα κρυφά
Να μην ακούει μυστικά
Να μην ρωτάει πολλά, πολλά
γενικά να μην μιλά
Να μην γελά, και προπάντων
Να μην τραγουδά.
Να μην θέλει ζέστη στο χιονιά
Να μην διψά, να μην πεινά
Να μην ονειρεύεται και αγάπη…
ποτέ να μην ζητά
Να μην χάνεται σε χάδια και φιλιά
Να μην ψάχνει μια μεγάλη αγκαλιά
και κυρίως…..να μην θέλει τα μωρά

Νάνος
Γυαλού

Να μην, να μην…
Μα γιατί τα θέλεις όλα αυτά;

Νάνος

Ήλιο σε καταχνιά
ποτέ να μην ζητά
να μην θέλει αρώματα
χρώματα και παπλώματα
Να μην θέλει χαρές
κουβέντες περιττές
να μην θέλει γιορτές
με φίλους και ευχές
τούρτες και δώρα πολλά
ταξίδια σε όλη την χώρα
να μην φεύγει όλη την ώρα
Είναι σίγουρο ότι δεν ζητώ πολλά.
λίγα πράγματα απλά και σοβαρά
χωρίς υπερβολές, αυτό είναι σαφές.

Μάγος

Μάγος—Νάνος
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Γυαλού
Μάγος
Βάτραχος
Νάνος

Μήπως ψάχνεις να βρεις ένα φίλο;
Φίλο; Εγώ; όχι βέβαια.
Υπηρέτη θέλει. Τι άλλο;
Βοηθό! (δείχνει το χαρτί με χαρά)Αυτό γράφει!
( Η Γυαλού πιάνει την μία άκρη του χαρτιού και με
γρήγορες κινήσεις το διαβάζει μέχρι τέλος)

Γυαλού
Μάγος
Βάτραχος
Νάνος
Γυαλού
Μάγος

Και χρειάστηκε να γράψεις τόσα πολλά για να
βρεις μόνο ένα βοηθό;
Οι οδηγίες έπρεπε να είναι ξεκάθαρες και σαφείς.
Και τι θα κάνει ο βοηθός;
Τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα. Θα κάνω ότι θες.
Αρκεί….
(με χαρά) Κατάλαβα! Θέλεις πιο πολλά μπαλόνια!
Μα αυτό είναι υπέροχο και δεν….
Αρκετά!
(σχεδόν κολλάει το πρόσωπό του την Γυαλού και
όσο μιλάει, την σπρώχνει)

Βάτραχος
Μάγος

Θέλω να πάρεις τα ηλίθια χρωματιστά γυαλιά που
κουβαλάς, το σαχλό σου χαμόγελο και… και…
το άθλιο σκουφί σου και να εξαφανιστείς.
Δεν μπορείς να μας διώχνεις. Δεν είναι δικό σου
το δάσος.
Αχά! Και ποιανού είναι;
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Τραγούδι 6o

«Τρανό βασιλιά»

Βάτραχος

Τι θαρρείς πως είμαι εγώ;
Βατραχάκι μικρό
ντροπαλό
με κουκούτσι για μυαλό;
ένα μόνο θα σας πω
οπτικά σας ξεγελώ.
Μπροστά σου έχεις
τρανό βασιλιά
με λυγερή,
σπαθάτη ομορφιά
έξυπνο, με στέμμα και σοφό
της λίμνης σωστό αρχηγό

Βάτραχος

(παίρνει αγκαζέ την Γυαλού)
Φεύγουμε γιατί το θέλουμε εμείς. Οι
φωνές και τα νεύρα κάνουν κακό στο
αναπνευστικό μου
(φεύγουν)

Σκηνή 4η

(Μόλις φύγουν η Γυαλού και ο Βάτραχος, ο μάγος
επεξεργάζεται τον νάνο από την κορυφή μέχρι τα
νύχια)

Μάγος
Νάνος
Μάγος

Ποιος είσαι;
Αυτός που ζητάς.
(με αμφιβολία)Ξέρεις εσύ από μάγια, φίλτρα και
ξόρκια;
(κοιτάζει έντρομος την αγγελία και δείχνει να την
διαβάζει γρήγορα) Δεν ζητάει κάτι τέτοιο.
Όμως αν με μάθετε, θα κάνω και αυτά. Θα τα
κάνω όλα.
Καλά, καλά. Δεν μου είπες όμως.
Ποιος είσαι; πως σε λένε;
Νάνος Θα.
Νάνος το όνομα, Θα το επίθετο, ή το ανάποδο;
Τι σημασία έχει; Έτσι και αλλιώς δεν θυμάμαι.
Πάει πολύ καιρός. Γι’ αυτό ήρθα σε εσάς. Να με
βοηθήσετε.
Τι μάγος είστε, αν δεν μπορείτε να με βοηθήσετε.
Θέλεις να θυμηθείς και να ξεπεράσεις τα παιδικά
σου τραύματα και ήρθες σε εμένα; Χαχαχα!!
Λάθος πόρτα κτύπησες νεαρέ μου. Εγώ ψάχνω
ακριβώς το αντίθετο. Να ξεχάσω και να εξαφανίσω όποιον μου έκανε κακό. Γι’ αυτό θέλω
έναν βοηθό.
Θα κάνω ότι θέλετε. Ότι μου πείτε. Δεν θέλω ούτε
φαγητό, ούτε νερό, ούτε μισθό.
Το μόνο που ζητώ, είναι μονάχα αυτό.
Ποιο;
Να μου βρείτε ένα φίλτρο να γίνω και εγώ ένα
ανθρωπάκι... λιγάκι ψηλό!

Νάνος

Μάγος
Νάνος
Μάγος
Νάνος

Μάγος

Νάνος
Μάγος
Νάνος
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Τραγούδι 7o

«Ανθρωπάκι Ψηλό»

Νάνος

Το φως της σελήνης
σαν το κοιτώ
κλείνω τα μάτια
να ονειρευτώ
πως είμαι κι εγώ
ανθρωπάκι… ψηλό
Το ποτήρι πως φτάνω
στο πάγκο επάνω
χωρίς να ανέβω
κανένα σκαμπό
Να γίνω ανθρωπάκι ψηλό
ίσια στα μάτια να σας κοιτώ
και αν σας αρέσουν
αυτά που θα πω
στα παραμύθια
αφήστε να μπω
Τα γέλια των άλλων
να γίνουν τραγούδια
καθώς θα φωνάζουν
ανθρωπάκι… ψηλό
(Το φως της σελήνης
σαν το κοιτώ
κλείνω τα μάτια
να ονειρευτώ
πως είμαι κι εγώ
ανθρωπάκι… ψηλό)

Μάγος
Νάνος
Μάγος
Νάνος
Μάγος

Νάνος
Μάγος

(Ο Μάγος πηγαίνει σε ένα ράφι, γυρίζει την κλεψύδρα,
ανοίγει ένα βιβλίο, το διαβάζει λίγο, το κλείνει και το πετάει
θυμωμένα. Κάνει να φύγει, αλλά μόλις φτάνει στη πόρτα,
γυρίζει στο νάνο)
Μάγος

Θα σε κρατήσω.
Δοκιμαστικά. (φεύγει)
(Ο νάνος, μόλις φύγει ο Μάγος, τρέχει και πιάνει το βιβλίο
που πέταξε ο Μάγος και το ξεφυλλίζει. Δείχνει έκπληκτος)

Νάνος
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Μάγος είμαι. Όχι Θεός.
Και όμως, σας ξέρουν σε όλη τη γη.
(με ικανοποίηση)Υπερβολές!
Καθόλου! Δεν υπάρχει μαγικό ξόρκι που να μην το έχετε
βρει. Όλοι το λένε!
(αναστενάζει)Και όμως! Υπάρχει και δεν το έχω βρει.
Κάτι μπαίνει μέσα στην συνταγή και το χαλάει.
Γι’ αυτό ψάχνω έναν βοηθό.
Να μην χάνω χρόνο, σκέψη και προσοχή.
Κάθε μέρα φτιάχνω φίλτρα.
Πικρά, γλυκά, ξινά και ταυτόχρονα πρέπει να διώχνω όλα
αυτά τα πλάσματα, τα ενοχλητικά.
Να μαγειρεύω, να ξεσκονίζω, να πλένω.
Που χρόνος και μυαλό να σκεφτώ, να βρω τι φταίει και δεν
το έχω καταφέρει. Κατάλαβες;
Φυσικά!
Και το χειρότερο; Ότι φτιάχνω, γίνεται μπαλόνι.
Μισώ τα μπαλόνια!!

Πω πω!! Πόσα γνωρίζει!
Τα πάνω κάτω έχει φέρει!
Παντού.
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Σκηνή 5η

(Ο νάνος ετοιμάζεται να βάλει προσεχτικά το βιβλίο πάνω
στο ράφι. Μία φωνή ακούγεται πίσω από ένα δέντρο)

Γιασεμίν

Θα! (όπως λέμε «τσα!»)
(Ο νάνος τρομάζει και τα ρίχνει όλα. Εμφανίζεται η Γιασεμίν
που γελάει μαζί του. Στο λαιμό της φοράει ένα μενταγιόν)

Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν

Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
20

Κάθε φορά η ίδια ιστορία.
Δεν γίνεται να μην εμφανίζεσαι πάντα τόσο ξαφνικά;
(τακτοποιεί όπως όπως τα ράφια)Γιατί ήρθες;
Είχα αγωνία. Τι έγινε; Τον βρήκες;
(αναστενάζει)Τον βρήκα. Δύσκολη περίπτωση.
Δεν μου τα είχες πει και τόσο καλά.
Μην ανησυχείς. Κατά βάθος, έχει καλή καρδιά.
Πόσο βάθος; Το έχεις φτάσει ποτέ ή δεν έχει πάτο;
Τώρα γιατί γκρινιάζεις; Δεν θα κάνεις και τίποτα σπουδαίο.
Μέσα στα πόδια σου είναι οι μαγικές συνταγές. Θα βρεις το
φίλτρο που σου ζήτησα, και τα άλλα είναι δική μου δουλειά.
Σωστά! Μέχρι να γίνει η δική σου δουλειά όμως, θα έχω
πεθάνει εγώ από τις δουλειές που πρέπει να κάνω.
Να κοίτα εδώ τι γράφει.
Ξέρω. Εγώ στο έδωσα.
Και αυτό που σκέφτηκες να ζητήσω σαν αμοιβή, δηλαδή να
με κάνει ψηλό, ήταν πολύ ανόητο.
Γιατί, ψέματα είναι;
Δεν με πίστεψε.
Κοίτα να δεις. Τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά.
Μόλις βρεις το φίλτρο, θα μου το δώσεις και μετά θα είσαι
ελεύθερος να φύγεις.
Θα πάρεις όσα συμφωνήσαμε και ο καθένας θα τραβήξει
τον δρόμο του. Εύκολο!
Μία ιστορία με πολλά «Θα». Τα αγαπημένα σου.
Άσε που μπορεί να βγεις διπλά κερδισμένος γιατί ΘΑ…
ψηλώσεις.
Ναι καλά! …. Εσύ όμως τι το θες;
Το φίλτρο της νιότης; Αυτό με ρωτάς;
(ο νάνος γνέφει θετικά) Ποιος δεν θέλει να είναι πάντα νέος!
Μα είσαι νέα. Όμορφη, πλούσια, ψηλή. Τι άλλο θες;
Τώρα ναι. Αύριο όμως;

Τραγούδι 8ο

«Της νιότης το μυστικό»

Γιασεμίν

Τα νιάτα κυλούν σαν νερό
στην αρχή σε ποτάμι ορμητικό
σε θάλασσες σηκώνουν πανιά
φουρτούνα δεν τα σταματά
Μα σαν τα χρόνια περνούν
λιμάνια αναζητούν
να βλέπουν από μακριά
τα κύματα τους φάρους
να χτυπούν.
Και εγώ φοβάμαι, φοβάμαι πολύ
η νιότη αυτή μη χαθεί
μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα
λεπτό το λεπτό
το είδωλο αλλάζει
του πεπρωμένου είναι γραφτό
να σου δείξει μπροστά στον καθρέφτη
την νιότης τον μεγάλο τον κλέφτη
Χρόνος ύπουλος, ατίθασος εχθρός
σπουργίτι κάνει αυτόν που ήταν αητός
Τη νιότη θα ντύσει με ρυτίδες σωρό
να σταματήσω μόνη τον χρόνο
δεν μπορώ
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Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν

Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος

Γιασεμίν

Είσαι σίγουρη πως το έχει;
Όλα τα έχει. Πάντα τον ζήλευα γι’ αυτό.
Αφού ξέρει τα πάντα, γιατί είναι τόσο γκρινιάρης;
Γιατί δεν φτιάχνει το φίλτρο της χαράς και να είναι
ευτυχισμένος;
Που να ξέρω; Όταν γεννήθηκα, ήταν ήδη μεγάλος.
Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Τι φταίει. Ποτέ δεν μου μίλησε.
Τον είχες ρωτήσει;
Όχι! μου κοβόταν η φωνή. Το βλέμμα του μαχαίρι. Τα δώρα
του στα γενέθλιά μου, ήταν νυχτερίδες και αράχνες.
Χαιρόταν με τον φόβο μου.
Το φαντάζεσαι;
(με αηδία)Φρικτό!
Μια μέρα έφυγε. Έτσι, ξαφνικά. Κανείς δεν ήξερε που
πήγε. Όταν έμαθα για το δάσος με τα ανάποδα δέντρα,
κατάλαβα. Μόνο εδώ θα ζούσε! Η αγγελία, με επιβεβαίωσε.
Η Γυαλού πάντως λέει πως όλα φαίνονται όπως τα βλέπεις.
Ποια είναι πάλι αυτή η Γυαλού;
Ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου! Μία νεράιδα που
φοράει πολλά γυαλιά.
Πολλά γυαλιά; Είσαι σίγουρος πως είναι νεράιδα και όχι
τέρας με πολλά μάτια;
(θυμωμένα) Τι λες; Νεράιδα είναι. Κανονική. Με δύο μάτια.
Και γιατί βάζει τόσα γυαλιά;
Ανάλογα με την περίσταση τα αλλάζει και τα βλέπει όλα
ωραία. Δεν είναι υπέροχο! Μοναδικό!
Είναι πάντα χαρούμενη. Αυτό μου αρέσει στη Γυαλού.
Η χαρά!
Μπα; Άρα περνάς καλά εδώ. Τι άλλο θέλεις;

Γυαλού
Γιασεμίν

Γυαλού

Γιασεμίν
Γυαλού
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος

(με νάζι) Είσαι μόνος; (κοιτάζει προς την πόρτα)
Έφυγε αυτός;
Περίπου. Και στην πρώτη και στη δεύτερη ερώτηση.
Ο Θα είναι περίπου μόνος, αφού είμαι εγώ εδώ, και ο μάγος
έχει περίπου φύγει, γιατί δεν είναι εδώ αλλά είναι μέσα.
(της απλώνει το χέρι)Γιασεμίν!
(Δεν την χαιρετάει. Δείχνει να ζηλεύει)Μμμ! Εξυπνάδες!
Να φύγω τότε. Αφού δεν είσαι μόνος.
(μιλάει γρήγορα)Και απορώ δηλαδή.
Πότε πρόλαβες να κάνεις γνωριμίες;
Δεν είσαι ούτε μία ώρα εδώ και έπιασες κουβέντα με
άγνωστες. Γιατί άγνωστη είναι η κυρία. Δεν την έχω
ξαναδεί.
Στο δάσος αυτό ξέρω πολύ καλά ποιος μένει, που μένει, τι
κάνει, τι πιστεύει… και η κυρία…
Δεσποινίς παρακαλώ!
(κολλάει το πρόσωπό της στην Γιασεμίν) Δεν μένει εδώ.
(Στο νάνο) Είχες δίκιο. Η χαρά στη νεράιδα…. ξεχυλίζει.
(δείχνει χαμένος) Γυαλού, η Γιασεμίν είναι η…
Φίλη, φίλη. Σκέτη φίλη.
Ήρθε τυχαία εδώ, δηλαδή έχασε τον δρόμο,
μπερδεύτηκε και….

(Η Γιασεμίν πηγαίνει στο μεγάλο δέντρο – βιβλιοθήκη και
χαζεύει τα Βιβλία, τα μπαλόνια και τα μπουκαλάκια. Τα ανοίγει και τα μυρίζει. Η Γυαλού, μπαίνει χορεύοντας και σιγοτραγουδώντας «τα γυαλιά» χωρίς να δει τη Γιασεμίν. Είναι
γοητευμένη με το νάνο)
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Τραγούδι 9o

«Ψίθυροι»

Γιασεμίν

Ψίθυροι μ’ οδήγησαν των ερωδιών
σαν κρυμμένο φυλαχτό στο μενταγιόν
απόρησα, δεν πίστευα πως ήταν δυνατό
ρίζες δέντρων να κοιτούν τον ουρανό
Μην απορείς, να το πιστέψεις μπορείς
βγάλε από το μυαλό όλες τις σκέψεις
μην προσπαθείς να τις μαντέψεις
Ότι έχεις μάθει, ξέχνα και ξαναμάθε
δικές σου ιστορίες τώρα πλάθε
στη φαντασία δεν υπάρχει
όριο και φραγμός
της ψυχής μας νήματα υφαίνει
ένας ουράνιος αργαλειός
Στο χώμα χωμένα κλαδιά;
στα σύννεφα παίζουν παιδιά;
σα θρύλος ταξιδεύει στους αιώνες
μια αλήθεια μετρημένη
η γη να ποτίζεται
με της βροχής τις σταγόνες
Στο δάσος μας το λάθος είναι το σωστό
το ανάποδο, είναι το λογικό
ποιος είναι εκείνος που θα πει
ότι τα δέντρα φυτρώνουνε στη γη;
Υπάρχουν δέντρα που χαρίζουν καρπούς
σε σύννεφα και ουράνιους Ατραπούς;

Γυαλού
		
		
		

Γιασεμίν

Γυαλού

Γιασεμίν
Γυαλού
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(Ο βάτραχος νιώθει αμήχανα. Κοιτάζει μια τον νάνο και μια
την Γιασεμίν. Ισιώνει την κορώνα του)

Βάτραχος
Γιασεμίν
Βάτραχος

(στον νάνο)Τι έπαθε αυτή;
(κοιτάζει τα δέντρα)Μάλλον έχει και αυτή τις ανάποδες της.
(βλέπει με απορία την Γιασεμίν)Η δεσποινίς; Δεν σας έχω
ξαναδεί στην περιοχή. Ούτε και σε βασιλική αυλή.
(βιαστικά)Περαστική, περαστική!
Θα δείξει.
Να συστηθώ. Πρίγκηψ.
Πριν ή μετά το φιλί;
Δεν σας εννόησα! Τέλος πάντων. Είμαι ο πρίγκηψ της
λίμνης. Θα ήθελα να είμαι και του δάσους, αλλά αυτός ο
αχρείος μάγος δεν μου το επιτρέπει.
Και επειδή είναι και ο τελευταίος μάγος στη γη, καθότι οι
άλλοι έχουν προ πολλού χαθεί, κάνει κουμάντο εδώ.
Ιδού και οι οδηγίες.
(δείχνει τις απαγορευτικές πινακίδες)
Ναι, το συνηθίζει αυτό!
(με έκπληξη)Τον ξέρετε; Μα τι ρωτάω; Ποιος δεν τον ξέρει;
Το ξόρκια του είναι διάσημα.
Νομίζω δεν με συμπαθεί. Τι πειράζει όμως;
Οι φίλοι μου με αγαπούν. Ευτυχώς.
Εξ’ άλλου είμαι ο ομορφότερος και εξυπνότερος
του δάσους.
(αδιάφορα)Το βλέπω!
Ακριβώς! Τώρα όμως πρέπει να σας αφήσω. Διότι εκτός από
έξυπνος και όμορφος είμαι δίκαιος και συμπονετικός.
Πρέπει να μάθω τι συμβαίνει στη Γυαλού, να την
παρηγορήσω και να της θυμίσω φυσικά ότι μου χρωστάει
ένα ζευγάρι γυαλιά. Χαίρετε!(φεύγει)
Τι φλυαρία! Βρες γρήγορα το φίλτρο που θέλω γιατί δεν με
βλέπω να κάθομαι για πολύ.
Δεν με σηκώνει το κλίμα και ίσως το να έρθω δεν ήταν πολύ
καλή ιδέα!

Νάνος
Γιασεμίν
Βάτραχος
Γιασεμίν
Βάτραχος

Γιασεμίν
Βάτραχος

Γιασεμίν
Βάτραχος

Έτσι είμαστε εμείς εδώ. Τα δικά σας ίσια, είναι τα δικά μας
ανάποδα! Άμα σ’ αρέσει!
(Παίρνει την τσάντα με τα γυαλιά, κάνει να φύγει αλλά πέφτει επάνω στον βάτραχο)

Βάτραχος
Γυαλού

Σκηνή 6η

Ε! που πας τόσο βιαστική;
Άσε με και εσύ. (φεύγει θυμωμένη)

Γιασεμίν

(Ακούγεται η πόρτα που ανοίγει και βγαίνει ο μάγος. Η Γιασεμίν τρέχει να κρυφτεί πίσω από το δέντρο βιβλιοθήκη. Ο
νάνος πάγωσε στη θέση του)
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Γιασεμίν
Μάγος
Νάνος
Μάγος

(σιγά) Η καρδιά μου σταμάτησε θαρρώ. Παραλίγο να με δει.
Ακόμα εδώ είσαι;
(με φόβο) Που, που να πάω;
Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Τι που να πας;
(δείχνει την πόρτα)Μέσα!
(Ο νάνος διστάζει. Μία κοιτάζει το δέντρο που έχει κρυφτεί
η Γιασεμίν, μία την πόρτα. Δεν ξέρει τι να κάνει)

Νάνος

Μάγος

Μήπως να καθόμουν εδώ καλύτερα;
να φυλάω τα γραπτά, τα φίλτρα τα μαγικά. Τα δέντρα, τα
κλουβιά…… τα πετούμενα γενικά.
Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
(με συγκρατημένο θυμό)Σε θέλω για τις δουλειές, μέσα στο
κάστρο. Τα ξόρκια και τα μαγικά είναι δική μου δουλειά.
(Του ανοίγει την πόρτα και του κάνει νόημα να φύγει. Ο νάνος αναγκαστικά πλησιάζει την πόρτα, αλλά κοιτάζει κρυφά
την Γιασεμίν που είναι πίσω από το δέντρο. Η Γιασεμίν του
κάνει νόημα να φύγει. Φεύγει)

Μάγος
Δέντρα

Τι αλλόκοτος! Και είμαι αναγκασμένος τώρα να τον πάρω
βοηθό. Τι να κάνω όμως; Δεν ήρθε και κανείς άλλος!
Ο χρόνος περνάει.(γυρίζει την κλεψύδρα)
(αέρας) Φουουου! ( τα δέντρα κουνιούνται)
(Ακούγεται πάλι ένας αέρας μέσα από τα δέντρα που δυναμώνει και χαμηλώνει. Σα να μιλούν. Ο μάγος απορεί. Μία
μυρωδιά τον σταματάει)

Μάγος
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Περίεργο! Αυτή η μυρωδιά,…
Ωω! Άρχισαν οι παραισθήσεις!
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Τραγούδι 10ο

«Φίλτρο μαγικό»

Μάγος

Ω! φίλτρο μαγικό
να βρω για ένα λεπτό
μία στάλα μου αρκεί
για να εξαφανιστεί
η μισητή αδελφή
Πως μπορεί, πως
το αίμα το αδελφικό
με μάγια και ξόρκια
να γίνει νερό!
Όταν αυτή γεννιόταν
μέσα μου πλανιόταν
δηλητήριο πικρό
που έπρεπε να πιω
Την είπανε Γιασμίν
και εμένα απλά Ναμήν
αυτή λουλούδι ευωδιαστό
σε μένα σημασία ούτε λεπτό
Την μοίρα μου την γράψαν
προφητείες
σκοτάδι στην ψυχή
οι δολοπλοκίες
σαν της έλεγαν κάτι καλό
δαίμονες μέσα μου
στήνανε χορό

		
Γιασεμίν

Μάγος		
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Γιασεμίν

Μπροστά του τίποτα
δεν άξιζα θαρρώ
για κείνον ήμουν
μονάχα ένα μωρό
αγάπη, ζήλεια, θαυμασμός
πάντα ένας μεγάλος
δισταγμός

Μάγος

Κρυβόμουν και δεν με έψαχνε κανείς
τα φίλτρα μου
οι μόνοι συγγενείς
τα ξόρκια μου τα μαγικά
πιστή μου συντροφιά
Όλες αυτές οι αναμνήσεις
να γίνουν παραισθήσεις
στην λησμονιά θε να χαθούν
και όλα μεμιάς να σβηστούν
ω! φίλτρο μαγικό
κάνε να μην πληγωθώ
και όποιος με ενοχλεί
με μιας ν’αφανιστεί.
(στην σκηνή μπαίνει η Γυαλού. Βλέπει τη Γιασεμίν που έχει
κρυφτεί και ετοιμάζεται να το πει στον μάγο. Η Γιασεμίν
όμως της κάνει νόημα να σωπάσει. Ο μάγος βλέπει την
Γυαλού και θυμώνει)
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Γιασεμίν
Μάγος
Νάνος
Μάγος

Πάλι εσύ;
Κάτι ξέχασα.
Τι;
Ξέχασα…. τι ξέχασα.
Α! καλά! Δεν θα συνεννοηθούμε. (φεύγει)
(Μόλις φύγει ο μάγος, η Γυαλού κάνει νόημα στην Γιασεμίν
να βγει από την κρυψώνα. Η Γιασεμίν βγαίνει αλλά δείχνει
έκπληκτη)

Γιασεμίν
Γυαλού

Ποιος να το περίμενε;
Ποιο;
(κοιτάζει με απορία την Γυαλού και την τσάντα με τα γυαλιά)

Γιασεμίν
		
Γυαλού
Γιασεμίν
Γυαλού
Γιασεμίν

Γυαλού
Γιασεμίν

Γυαλού
Γιασεμίν
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Δώσε μου τα γυαλιά που μπορούν να δουν το χθες.
Το γιατί και το πότε!
Α! δεν γίνονται όλα μαζί. Διάλεξε.
Ποιο είναι πιο σημαντικό;
(σκεφτική)Γιατί;
Βοήθησε με…. γιατί…. τι;
Γιατί φτιάχνουμε κάστρα ψηλά, παράθυρα κλειστά και δεν
αφήνουμε τον ήλιο να μπει;
Γιατί μιλάμε όταν δεν ακούν;
Γιατί σιωπούμε όταν μας παρακαλούν;
Γιατί αφήνουμε τον χρόνο να περνάει και τον φόβο να μας
κυβερνάει;
(με απορία)Γιατί;
Είχες δίκιο. Τα ανάποδα και τα στραβά τα δικά μας, είναι τα
ίσια και τα όρθια τα δικά σας. Όλα είναι ίδια.
Εξαρτάται από ποια μεριά θα σταθείς και πως θα τα δεις.
Η παραξενιά του, ήταν μονάχα πόνος. Και θλίψη!
Πόσο ανόητη ήμουν!
Αν και δεν κατάλαβα τίποτα, νομίζω πως αρχίζω να σε
συμπαθώ. Τελικά αυτό το δάσος, φέρνει τα πάνω κάτω.
Πάμε να βρούμε τα γυαλιά που θες με την ησυχία μας.
(ανοίγει το μενταγιόν, το κοιτάει, χαμογελάει) Πάμε!
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Σκηνή 7η

Μάγος
Νάνος
Μάγος
Νάνος
Μάγος
Νάνος
Μάγος
Νάνος
Μάγος

Μουσική

Μουσική

(Στη σκηνή εμφανίζονται δύο ανάποδα δέντρα και χορεύουν
χωρίς να τραγουδούν, το βαλς της αρχής. Μόλις τελειώσει
ο χορός, ανοίγει η πόρτα του κάστρου και βγαίνει ο μάγος.
Πίσω του ακολουθεί ο νάνος)

Η Γυαλού παίζει με τον βάτραχο, φοράνε όλοι γυαλιά, τα
βγάζουνε, τα πετάνε και η Γυαλού παίρνει την κορώνα του
βάτραχου και την φοράει. Όλοι είναι χαρούμενοι. Γελάνε)

(με ικανοποίηση)Μία μικρή λεπτομέρεια ακόμα και το
φίλτρο θα είναι έτοιμο. Τέρμα η ατυχία, τέλος η αποτυχία!
Τελικά ήσουν πολύτιμος βοηθός.
(έκπληκτος)Ευχαριστώ!
Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι ψάχνεις τόσο καιρό.
(αυστηρά)Δεν είναι δική σου δουλειά αυτό.
Σωστά! (μονολογεί)Είπα και εγώ; Τόση ευγένεια!
Η ανθρωπότητα θα σωθεί! Θα δεις.
Νοιάζεσαι εσύ για την ανθρωπότητα;
Όχι βέβαια, αλλά λέμε τώρα.
Πρώτη φορά σε βλέπω να χαμογελάς.
Αν αυτό ψάχνεις, το έχεις βρει.
Χαμόγελα; Γέλια; Ανοησίες!!
Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να εξαφανίζεις, έτσι με μιας,
όποιον μισείς; Και ότι σε πληγώνει, να το ξεχνάς;
Η ιστορία, κρατάει μία μεγάλη λευκή σελίδα για μένα.
(πηγαίνει στα δέντρο και κοιτάζει τα μπαλόνια)
Η παρέα σας θα μικρύνει. (φεύγει)
(Στη σκηνή μπαίνουν σιγά σιγά και φοβισμένα η Γιασεμίν,
η Γυαλού και ο βάτραχος. Κοιτάζουν γύρω μήπως είναι ο
μάγος. Ο νάνος τους καθησυχάζει. Μόλις βλέπουν ότι είναι
μόνοι τους, χαίρονται πολύ)

Γυαλού
Νάνος
Γυαλού
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν
Νάνος
Γιασεμίν

Νάνος
Γιασεμίν

(παίρνει θυμωμένη το χαρτί. Η Γυαλού τρέχει και της δίνει
ένα ζευγάρι γυαλιά. Τα φορά, κοιτάζει έναν καθρέπτη, χαμογελά και την αγκαλιάζει)
Βάτραχος
Νάνος
Βάτραχος
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Ο αέρας σταμάτησε.
Παραλίγο να μου πάρει τα μυαλά, και τα γυαλιά! Χαχα!!
Είσαι όμορφη! Το ξέρεις;
(με χαρά)Φοράς τα σωστά γυαλιά.(γελάει)
Τον είδα χαρούμενο ή ιδέα μου είναι;
Περίπου. Τόσο καιρό, πρώτη φορά είναι κάπως
ευχαριστημένος.
Περίεργο!
(στον νάνο)Βρήκες το φίλτρο;
Ναι! (πηγαίνει προς το δέντρο- βιβλιοθήκη και παίρνει ένα
χαρτί από ένα βιβλίο)Αυτή είναι η συνταγή.
(έκπληκτη αλλά θυμωμένη)Τι είναι αυτό;
Τι να την κάνω την συνταγή. Δεν ήμουν ποτέ καλή στην
μαγειρική.
Το φίλτρο σου ζήτησα να βρεις.
Ε!!! που να το βρω; Δεν τον ένοιαζε και πολύ η νιότη
φαίνεται, και δεν το έφτιαξε.
Μισές δουλειές κάνεις.

Ωραία! Να πάρει και άλλος σειρά.
Μπα! Θέλεις και εσύ μαγικό φίλτρο;
Νόμιζα πως τα έχεις όλα.
Φυσικά και τα έχω. Αλλά, να.
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Τραγούδι 11ο

«Κορώνα στη χορδή»

Βάτραχος

Υπάρχει μία πικρή
λεπτομέρεια μικρή
που μέρα νύχτα
συνεχώς με απασχολεί
Η φωνή μου είναι υπέροχη
είναι μια χαρά,
όπως αρμόζει σε ένα βασιλιά
Έχει την χροιά την σοβαρή
και όπου πρέπει
είναι και βραχνή
Έχω φωνή
αντάξια ενός κατακτητή
Το μόνο που μου λείπει
είναι η κορώνα στη χορδή
χωρίς το «ρο» να ενοχλεί
Βασιλιάς χωρίς κορώνα στη φωνή
ούτε ντελάλης σε μια φτωχική αυλή.

Γιασεμίν
Όλοι 		
		
Γυαλού

Όλοι		
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(Όση ώρα τραγουδούν, γελούν και χορεύουν όλοι χαρούμενοι. Ανοίγουν τα μπουκαλάκια, τα μυρίζουν και παίζουν με
τα μπαλόνια. Ξαφνικά βγαίνει ο μάγος και όλοι παγώνουν. Ο
βάτραχος, η Γυαλού και ο νάνος τον κοιτούν και τρέχουν να
κρυφτούν μέσα στα δέντρα. Η Γιασεμίν μένει ακίνητη. Μεμιάς αλλάζει η μουσική. Ακούγεται δυνατός αέρας- φωνή.
Τα δέντρα κουνιούνται. Ο μάγος τους βγάζει έναν, έναν από
τις κρυψώνες των δέντρων όση ώρα τραγουδάει)

Ποτέ δεν είναι αργά
τα όνειρα μας τώρα τρέχουνε γοργά
φίλτρα και ξόρκια μαγικά
υπάρχουν μόνο στην καρδιά
Βάλε γυαλιά χρωματιστά
και όλα θα αλλάξουν ξαφνικά
μην σε νοιάζει αν θα ψηλώσεις
τον εαυτό σου να μην προδώσεις
και αν το ρο δεν λες καλά
πάρε το ακόμα μια αγκαλιά
Κοίταξε και χαμογέλα
στης ζωής τα πηγαινέλα
Η νιότη είναι στην ψυχή
και μένει πάντα ζωντανή
χωρίς να γερνά
χωρίς να ρωτά
ξέρει πάντα να χαμογελά
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Τραγούδι 12ο

«Τα φίλτρα τα μυστικά»

Μάγος

Κλέψατε τα φίλτρα μου τα μαγικά
θα σας εκδικηθώ παραδειγματικά
μπήκατε σαν κλέφτες στη ζωή μου
μαυρίσατε και όλη την ψυχή μου
Πως τολμάτε να γελάτε
δυνατά να τραγουδάτε
χωρίς να ρωτάτε
χωρίς ν’ απαντάτε
(στο νάνο)
Με πρόδωσες και εσύ;
έγινες ένα μ’ αυτή
οχιά φαρμακερή
για όλους η πιο μισητή
την φιλία σου γυρεύει
ποιος ξέρει τι μαγειρεύει
Ο ανόητος εγώ
που ήρθα να πω ευχαριστώ
την φιλία σου ν’ αποζητώ
Για άλλη μια φορά
θα χαθώ στη μοναξιά
Της αγάπης έχω τα γυαλιά
και όλα είναι φωτεινά
στην καρδιά σου βλέπω καθαρά
που δεν κρύβει μυστικά
Έλα να δώσουμε τα χέρια
μαζί να φτάσουμε τα αστέρια
Μην βγάζεις λέξη,
μην μιλάς
τα όσα έπαθα από σένα
να μην ξεχνάς

Γιασεμίν

Μάγος
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Γιασεμίν

Μάγος

Ναμην, Ναμην,
μόνο έτσι απαντάς
το όνομα σου ξέχασα θαρρώ
δεν τολμώ ούτε να ρωτώ
(σε όλους)Θα σας εξαφανίσω
την χαρά θα αφανίσω
στης λησμονιάς το δάσος
να χαθώ
αρκεί να μην σας ξαναδώ
Νυχτερίδες και αράχνες
την ζήλεια μου ξυπνήστε
ζωντανέψτε τον θυμό
και κάθε κακό σκοπό
βγάλτε από μέσα
ότι πιο σκοτεινό
θα σας δείξω εγώ,
θα σας δείξω εγώ!
(Ο μάγος ανοίγει ένα μπουκαλάκι και καπνός από παγωμένο
αέρα, γεμίζει την σκηνή. Όλοι εξαφανίζονται, αλλά αφήνουν
ένα μικρό αντικείμενο.
Η Γυαλού ένα ζευγάρι γυαλιά, ο βάτραχος την κορώνα του,
ο νάνος το σκουφί του και η Γιασεμίν το μενταγιόν της. Ο
μάγος δείχνει χαρούμενος που έχουν εξαφανιστεί όλοι)

Μάγος

Επιτέλους!! Τα κατάφερα!
Τίποτα δεν θα με ενοχλήσει ξανά. (λύνει τα μπαλόνια)
Να πάτε στο καλό και καλό να μην βρείτε.
Και αν το βρείτε, εγώ δεν θέλω να το ξαναδώ! Χαχαχα!!
(για πρώτη φορά, βλέπει τα αντικείμενα που υπάρχουν
κάτω)

Μάγος

Πως ξεμείνατε εσείς; Περίεργο.
Τέλος πάντων. Τουλάχιστον δεν κάνετε φασαρία!
Τέλος αυτή η ιστορία!
(Πιάνει το μενταγιόν της Γιασεμίν. Το ανοίγει, το κοιτά αλλά
δεν βλέπει καθαρά. Το κοιτάζει από κοντά, από μακριά,
αλλά τίποτα. Παίρνει τα γυαλιά της Γυαλούς και τα φοράει.
Μόλις κοιτάζει ξανά το μενταγιόν, βλέπει και τα χάνει. Μέσα
είναι η φωτογραφία του. Ξαφνιάζεται. Τρομάζει)
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Τραγούδι 13ο

«Ξόρκια μαγικά»

Μάγος

Ω! ξόρκια μαγικά
που φέρατε τον κάτω κόσμο
επάνω
σε αμίλητους πώς να φερθώ;
και τι δουλειά να κάνω;
Όταν βροντάνε τα στοιχειά
τα μάγια παγιδεύουν
όταν σιωπούνε τα πουλιά
ζεστή φωλιά γυρεύουν
Το χέρι που έκοψε
τόσους ανθούς από σένα
μυρώθηκε περισσότερο
και γνέφει απορημένα
Χίλια αγκάθια γέμισε
και έσκισε το δέρμα
ποτάμι τρέχει σαν τρελό
το αδελφικό το αίμα
Μακρινές οι χώρες του μυαλού
που πάντα σε καλούνε
μα σαν φτάσεις εκεί
τίποτα δεν έχουν να σου πούνε
Σκέψεις ατάραχες
σκέψεις με φωνή
σου λένε δυνατά
ζωντανός δρόμος
είναι αυτός που σε πονά

Δέντρα
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Μάγος

Δέντρα

Μάγος

Αιώνες φύτευαν οι ουρανοί
τα αστέρια
να γεμίζουν οι ματιές
και να λυγάν τα χέρια
με ευχές, με αγκαλιές
με όνειρα, (και με) γλυκές φωνές
Παιδί που δεν ταξίδεψε
στα σύννεφα επάνω
ορθώνει δράκους με το νου
και δεν ακούει την φωνή
που δυνατά ηχεί
«εγώ θα τους ξεκάνω»
Πώς δεν μπόρεσα τόσο καιρό να μην
δω την αλήθεια; Πως θέλησα να χαθώ
στο κενό του φόβου; Στο δηλητήριο της
ζήλειας!
(κοιτάζει με αγωνία τα δέντρα και την
μικρή κλεψύδρα που κοντεύει να τελειώσει)
Πρέπει να προλάβω. Δεν έχω καιρό.
Πρέπει να τα αλλάξω όλα.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

(Ανοίγει ένα μπουκαλάκι, βγαίνει πάλι παγωμένος αέρας. Ο
Μάγος γυρίζει τα δέντρα και τώρα φαίνονται κανονικά.
Από μέσα βγαίνουν η Γιασεμίν, ο Νάνος, ο Βάτραχος και η
Γυαλού. Ο καθένας παίρνει το αντικείμενο που είχε αφήσει.
Είναι όλοι χαρούμενοι)

Τραγούδι Φινάλε

«Τι παραμύθι να σας πω;»

Όλοι

Τι παραμύθι να σας πω;
σε ποια αλήθεια να σταθώ;
του ήλιου και του ουρανού
της νύχτας και του φεγγαριού;
Της θάλασσας και της στεριάς
Της φουρτούνας ή της ξαστεριάς;
Όποιος αγαπάει πολύ
μπορεί παράλογα
για λίγο να σκεφτεί
Τα σύννεφα έρχονται
μα γρήγορα περνάνε
και όσα μοιάζουν άπιαστα
όνειρα μας κερνάνε
Ταξίδευε με όνειρα
που στην καρδιά φωλιάζουν
και όταν θέλουν οι άνθρωποι
όλα τα αλλάζουν
Ταξίδευε με όνειρα
Σα νάναι χελιδόνια
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Θοδωρής
Οικονόμου
Συνθέτης
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε πιάνο στο Ωδείο
Αθηνών με την Αλίκη Βατικιώτη και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Royal College of Music στο
Λονδίνο με καθηγήτρια την Irina Zaritskaja. Επιστρέφοντας
στην Ελλάδα συνεργάστηκε ως πιανίστας και ενορχηστρωτής με τους Μίκη Θεοδωράκη, Θάνο Μικρούτσικο,
Γιάννη Μαρκόπουλο, Νίκο Μαμαγκάκη, καθώς και με τους
σημαντικότερους Έλληνες ερμηνευτές δίνοντας συναυλίες
στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Έχει επίσης συμμετάσχει σε συναυλίες των Lucio Dalla , Lara Fabian και τον
Justin Hayward. Το 2004 συνέθεσε τη μουσική της τελετής
έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας μετά
από ανάθεση της γαλλικής εταιρείας παραγωγής ΕCA2. Στο
θέατρο συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, το Κ.Θ.Β.Ε., το
Θέατρο Τέχνης, το Ελληνικό Φεστιβάλ, τη Λυρική Σκηνή, τον
Θ.Ο.Κ. τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Λαμίας, Κέρκυρας, Καβάλας,
κ.ά. Έχει γράψει τη μουσική για πάνω από ογδόντα θεατρικές παραστάσεις που έχουν σκηνοθετήσει οι Robert Wilson,
Γιάννης Χουβαρδάς, Γιάννης Μόσχος, Νίκος Μαστοράκης,
Σταμάτης Φασουλής, Γιάννης Μπέζος, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Αντώνης Καλογρίδης, Ιώ Βουλγαράκη κ.ά. Στον
κινηματογράφο έχει γράψει τη μουσική για την ταινία Γλυκιά
μνήμη του Κυριάκου Κατζουράκη (2004), όπως επίσης και
για την ταινία του Τώνη Λυκούρεση Επαφή (2017), καθώς
και για ταινίες μικρού μήκους, ενώ υπήρξε και συνεργάτης
του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Έχει εκδώσει δυο προσωπικούς δίσκους με τη Μαρία Δημητριάδη (Δον Κιχώτες) και τον
Τάσο Αποστόλου (Στην ίδια ζωή). Το 2013 εκδόθηκε σε CD η
μουσική του για την παράσταση Οδύσσεια (Εθνικό Θέατρο,
σκην. Robert Wilson).

Έχει συμπράξει με συμφωνικές ορχήστρες και άλλα μικρότερα σχήματα σε Κύπρο, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Βοστώνη,
Βαλτιμόρη, Λονδίνο, Τόκιο, Οζάκα, Ναγκόγια, Γλασκώβη,
Εδιμβούργο, Αλεξάνδρεια, Νότια Αφρική και Πεκίνο, και
έχει πραγματοποιήσει solo improvisation concerts σε
Ελλάδα (Αθήνα: Φεστιβάλ Αθηνών 2019, Μουσείο Ακρόπολης−Documenta 17−Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων 2017,
ΜΜΑ 2018, Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός, Θέατρο
Οδού Κεφαλληνίας), Ιταλία (Μιλάνο, Παβία, Κρεμόνα) και
Ινδία (Ελληνική Προεδρία Ε.Ε. 2014). Τον Αύγουστο του
2017 παρουσίασε στο πλαίσιο του φεστιβάλ PAFOS 2017
(Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ε.Ε.) τη νέα του μελοποίηση
δέκα ποιημάτων του Αλεξανδρινού ποιητή Κ. Π. Καβάφη.
Τον Ιούλιο του 2020 παρουσίασε την παράσταση Κωνσταντίνος Καβάφης− Όνειρο, στο πλαίσιο της δράσης «Όλη η
Ελλάδα ένας πολιτισμός», σε συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ.
Το 2011 βραβεύτηκε με το βραβείο «Δημήτρης Μητρόπουλος» από το Θεατρικό Μουσείο της Ελλάδας, ενώ το
2010 του απονεμήθηκε βραβείο κοινού του περιοδικού
Αθηνοράματος για τη σύνθεση πρωτότυπης μουσικής της
παράστασης Το τρίτο στεφάνι (Εθνικό Θέατρο, 2009-2010).
Από το 2005 διδάσκει στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του
Θεάτρου Τέχνης.
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Μαριβίτα
Γραμματικάκη
Λιμπρέτο &
Στίχοι

44

Η Μαριβίτα Γραμματικάκη γεννήθηκε στα Χανιά. Σπούδασε βιόλα στο Ωδείο Αθηνών με υποτροφία στην τάξη της
Ισμήνης Κάρτερ. Αποφοίτησε το 1986 με άριστα παμψηφεί
και πρώτο βραβείο. Το 1993 έγινε μόνιμη μουσικός στην
Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής. Παράλληλα με τη μουσική
της πορεία, ασχολήθηκε και με την συγγραφή. Από το 1983
μέχρι το 1990 έγραφε τα κείμενα στις παιδικές εκπομπές «
Ο κόσμος της μουσικής», δίπλα στην Φραγκίσκη Καρόρη και
από το 2000 ασχολείται με την συγγραφή παιδικών μουσικών παραμυθιών και θεάτρου για παιδιά.
Το 2010 δημιούργησε το εργαστήρι μουσικού παραμυθιού «
Κόκκινη κλωστή… τραγουδά ένα βιολί» και διδάσκει σε σχολεία και σε εκπαιδευτικούς την τέχνη της μουσικής και της
αφήγησης σαν μέσο επικοινωνίας. Με το εργαστήρι παραμυθιού ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, μέσω του Συνδέσμου
« Οι φίλοι της μουσικής και της θάλασσας» με χορηγία του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Το 2011 μέχρι το 2013, ήταν συνεργάτης του Νίκου Ξανθούλη στα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία της Λυρικής
Σκηνής στο πρόγραμμα « Από την Λύρα στην Λυρική».
Το 2015 βραβεύτηκε από την Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά για το θεατρικό της έργο για εφήβους “The Game”
Παραμύθια που έχουν εκδοθεί είναι
« Το νησί της Αρμονίας»(εκδόσεις Δυναμική της Επιτυχίας)
«Ο ζητιάνος και η χρυσή κλειδαρότρυπα» (εκδόσεις Διάπλαση)
Ακολουθούν τα μουσικά παραμύθια με μουσική του Γιώργου Περιστέρη «Το μπλε κοχύλι», και με μουσική του Νίκου
Ξανθούλη «Το αστέρι του γίγαντα», «Το νησί της χαράς», «Η
καρδιά του βασιλιά» και «Το μαγικό βιολί» (εκδόσεις Καλέντη)
«Κάποτε ένα σύννεφο» «Εγώ το ξωτικό» κυκλοφόρησαν το
2019 στις εκδόσεις Καλέντη. Το βιβλίο της «Εγώ το ξωτικό»
ήταν παραγγελία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και
ανέβηκε σαν μουσικό παραμύθι τον Δεκέμβριο του 2018, με
μουσική του Κωστή Κριτσωτάκη.
Το Μαγικό βιολί ανέβηκε σαν όπερα για νέους στην Λυρική
Σκηνή(2012) στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά (2013) και στο
θέατρο Χώρα (2016)

