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µε τον εκδροµήΑίσωπο 



Σ’ ένα τιτίβισμα ανοίγει τα μάτια του ο κόσμος
Σαν από θαύμα με πλήθος φωνές επιστρέφουν οι φίλοι

Κι αφηγούνται ό,τι είδαν

Γιώργος Σαραντάρης



εξαρχής χαρισμένο 
στην Άννα,

στον Κωνσταντίνο και στη Δήμητρα
για τα πρώτα τιτιβίσματα...

από ’δω και μπρoς αφιερωμένο 
στο παιδί

που κρύβει καθένας μέσα του





Αφηγητής

Τελάλης

Παιδιά - εκδρομείς

Αίσωπος

Σωκράτης

Βέγγος

Καραγκιόζης 

Χατζηαβάτης 

Κολλητήρια

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



(Ακούγεται η ΕΙΣΑΓΩΓΗ - οργανικό).

ΑΦΗΓΗΤΗΣ (σε τόνο εμπιστευτικό προς το κοινό): 
Τα μάθατε; Τ’ ακούσατε; Σας είπανε τα νέα; Ή θα ’μαστε εμείς οι πρώτοι που θα σας τα 
πούμε; Ήρθανε στην πόλη μας μια παρέα μουσικοί και τραγουδιστάδες και ηθοποιοί. 
Ένας περιπλανώμενος θίασος… Παράξενος θίασος. Μυστήριοι άνθρωποι. Μιλάνε 
μια περίεργη γλώσσα. Οι άνθρωποι αυτοί λένε πως τα λόγια τους είναι γραμμένα 
πάνω στα φύλλα της ελιάς. Λένε πως τα κουβεντιάζει ο άνεμος με τα πεύκα, εκείνα τα 
ψιθυρίζουν στα κύματα, τα κύματα στις καρδιές των παιδιών. Πάνε λένε κατευθείαν 
στις καρδιές τους. Παίζουν μουσική. Τραγουδάνε. Λένε ιστορίες. Κουβεντιάζουν μ’ 
όλο τον κόσμο. Λένε ακόμα ότι ζούσαν εδώ, στην πόλη μας, από πάντα. Τα βράδια 
μαζεύονται στις πλατείες και τραγουδάνε όλοι μαζί κάτι απίθανες ιστορίες. Είπανε 
πώς θά ’ρθουνε και κατά ’δω. Όπου να ’ναι έρχονται… Αυτοί είναι. Πλησιάζουν. 
Τους ακούτε; Πλησιάζουν.
(Ακούγονται  προτού εμφανιστούν στη σκηνή. Οι ήχοι προοδευτικά δυναμώνουν. Εμφανίζονται στη σκηνή οι 
μουσικοί. Περπατούνε ελεύθερα και ρυθμικά. Ο τελάλης φωνάζει απαγγέλλοντας. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ακούγεται 
τώρα με τους στίχους).

Τραγουδάκια μου ακριβά
Στης ζωής το τρεχαντήρι
Στήνουν μέσα μου χορό
Και στους δρόμους πανηγύρι

Τραγουδάκια μου ακριβά
Στο ρυθμό που δεν τελειώνει
Σήματα  βεγγαλικά
Για τη νύχτα που απλώνει

τραγουδάκια μου ακριβά




