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Αντί Προλόγου

ΑΙΣΩΠΟΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ
Αυτή είναι μια δουλειά που μου ζητήθηκε το 1983 από τον 

αείμνηστο ηθοποιό και σκηνοθέτη Νίκο Σιαφκάλη, διευθυντή 
τότε του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου. Μου  ζήτησε να δραματοποιήσω 
μύθους του Αισώπου, για να παιχτούν από την παιδική σκηνή 
του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου. 

Αφού μελέτησα ξανά και προσεχτικά πάρα πολλούς από αυ-
τούς, επέλεξα τους τέσσερις πιο κάτω:

Α) Ο λαίμαργος σκύλος

Β) Ο Φιλάργυρος

Γ) Γαϊδούρι και τομάρι λιονταριού

Δ) Γαϊδούρι φορτωμένο αλάτι

 Από αυτούς παίχτηκαν οι τρεις πρώτοι από το ΔΗΠΕΘΕ 
Αγρινίου με αρκετή επιτυχία, όπως έμαθα.

Όπως δηλώνει ο τίτλος, από τον τρόπο δραματοποίησης 
των μύθων, διαπιστώνουμε πόσο πραγματικά επίκαιρος είναι 
ο Αίσωπος.  



Οι μύθοι λοιπόν αυτοί μπορούν να παρουσιάζονται από σχο-
λεία είτε σε σχέση με τον θεσμό του σχολικού θεάτρου ή και 
ενδοσχολικά.

Για τον διδακτικό/παιδαγωγικό χαρακτήρα των μύθων του 
Αισώπου δε νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι.

Άννα Τενέζη 
συγγραφέας



ο λαίµαργος
σκύλος
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ΣΚΗΝΗ

(Γεφυράκι με δέντρα ολόγυρα και το νερό να κυλά από κάτω 
του. Ακούγεται ο ήχος του νερού με ανάλογη μουσική.)

ΣΚΥΛΟΣ: (Μπαίνει τρέχοντας και «χορεύοντας» στους ήχους 
της μουσικής. Λαχανιασμένος στέκει στην άκρη του γεφυ-
ριού. Στο στόμα κρατά ένα μεγάλο κομμάτι κρέας. Το αφήνει 
αφού κοιτά αριστερά - δεξιά, μπρος - πίσω, ολόγυρα, φοβι-
σμένος). Αχ!.. Τι τρεχαλητό ήταν αυτό Θεέ μου! Θεέ μου, μου 
βγήκε η γλώσσα! (Λαχανιάζει.) Βολίδα έγινα, σκάγι, φουσέ-
κι! (Γελά, κουνά τους ώμους). Αλλά πώς του το άρπαξα! Τρι-
γύριζα εκεί έξω. Κακόμοιρος και ψωραλέος όπως πάντα. 
Έσερνα το βήμα από την πείνα και την ανημποριά. Τρέχανε 
τα σάλια μου, γουργούριζε η κοιλιά μου. Αχ, Θεέ μου, για-
τί με έκανες ένα ψωραλέο σκυλί, έλεγα μέσα μου και μου 
ερχόταν να κλάψω. Αν ήμουν κανένα όμορφο σγουρομάλ-
λικο σκυλάκι, μ’ εκείνες τις τούφες στα πόδια ή κανένα δυ-
νατό, λαμπερότριχο λυκόσκυλο ή κανένα ασκημομούρικο 
μπουλντόκ, αλλά ράτσας τελοσπάντων, ράτσας, από σόι να 
πούμε, από τζάκι όπως λένε κι οι άνθρωποι... ε τότε… Τότε, 
ποτέ δε θα πεινούσα! Θα είχα την σαλιαρίτσα μου, θα είχα 
την καρέκλα μου στο τραπέζι, ένα πιάτο ειδικά αγορασμένο 
για μένα, δοχείο για να πίνω νερό, κονσέρβες, που μεγάλες 
βιομηχανίες θα είχαν ετοιμάσει για μένα, το κρεατάκι μου 
βρασμένο ή ψημένο στα κάρβουνα, μμμ! (φέρνει το χέρι στο 
στόμα και κάνει σαν να δίνει φιλί) κι αφού θα ’χα γλείψει και 
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Ο λαίμαργος σκύλος

το τελευταίο κοκαλάκι, θα ξάαααπλωνα στην παχιά μου πο-
λυθρόνα, θα ’παιρνα τον υπνάκο μου κάνα δυο ωρίτσες ως 
την ώρα του μπάνιου μου, που θα μου το ’κανε η κυρά μου 
με τα τρυφερά της χεράκια, γιατί η κυρά μου μπορεί να μη 
θέλει ν ’αγγίξει άλλες βρωμιές, όπως πλύσιμο πιάτων ή μα-
γείρεμα ή τα κακά του μωρού της, αλλά εμένα, εμένα, μάτια 
μου, δε μ’ εμπιστεύεται σε καμιά, σε καμιάν από τις υπηρέ-
τριες που έχει. Εκείνες, ψυχούλα μου, είναι από χωριό και 
δεν ξέρουν,  δ ε ν  ξ έ ρ ο υ ν  (το τονίζει) πώς να περιποιη-
θούν ένα σκύλο. Νομίζουν ότι όλα είναι μαντρόσκυλα σαν 
εκείνα τα άχαρα που έχουν στα χωριά τους. Έτσι λοιπόν η 
κυρά μου δε μ ’εμπιστεύεται σε κανέναν: μόνη της με λούζει, 
μόνη της μου στεγνώνει το τρίχωμα, με χτενίζει, με ντύνει 
κι ύστερα με φιλά. Κι έχει ένα κόρφο, η αφιλότιμη!.. Και σου 
’χει μι’αγκαλιά κι ένα χάδι... (κάνει πως λιποθυμά) τύφλα να 
’χει… (ψάχνει να βρει κάποιο όνομα). Καλέ, τι λες τώρα που 
σηκώνει η κυρά μου σύγκριση!.. Αυτή δε μοιάζει με καμιά!

Άλλο πράμα που λένε.

_

Και λοιπόν… βγήκαμε τον περίπατό μας. Η κυρά μου με 
κρατούσε αγκαλιά, με χάιδευε, με φιλούσε. Κι εγώ τριβό-
μουν στο λαιμό, στο μάγουλο, στα μαλλιά της. Και μύριζε, 
φίλε μου (αλληθωρίζει) μύριζε!.. Αχ! θέλω ν ’ανασάνω, σκέ-
φτηκα, αλλιώς θα λιποθυμήσω. Και –χοπ– πήδηξα από την 
αγκαλιά της. Είναι ωραία, ξέρεις, να ξεμουδιάζεις κάποτε. Η 
πολλή τεμπελιά σε αποβλακώνει. Άλλωστε ήθελα να δείξω 
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και το ωραίο κοστουμάκι μου: ήταν ένα ολοκόκκινο γιλεκά-
κι, με χρυσά κουμπιά και χρυσή αλυσιδίτσα, πλεγμένο στο 
χέρι. Όχι πως το χρειαζόμουνα βέβαια… Το τρίχωμά μου εί-
ναι όμορφο κι από κρύο... δε νιώθω! Αλλά να, όταν φορείς 
ρούχα, αλλιώς σε βλέπουν οι άνθρωποι. Γυρίζουν και σε 
κοιτάνε: «Αχ, τι χαριτωμένο σκυλάκι!»… Μερικοί ανόητοι, 
ανίδεοι, άξεστοι, χωριάτες γελούν κάποτε: «Χα, χα, χα! Φο-
ρέσανε τρικό του σκύλου!..» Καλέ, τι μας λες!.. και γιατί όχι;

_

Τέλος πάντων ας τ’ αφήσουμε αυτά… Εκεί λοιπόν που περ-
πατούσα και καμάρωνα... βλέπω τον εαυτό μου σε μια βιτρί-
να… «Βρε, είσαι συ, αυτό το γηραλέο ψωρόσκυλο;» του λέω 
(κάνει πως κλαίει). Αυτός ο χτικιασμένος, ασκημομούρης 
σκύλος είμαι εγώ; Ω, συμφορά μου! Γι’ αυτό δε με θέλουν οι 
άνθρωποι. Με κλωτσούν και με διώχνουν, με πετροβολούν 
και με κυνηγάνε. Σκύβω να πιω νερό και… γκούπ νιώθω 
μια κλωτσιά. Πάω ν’ αρπάξω κανένα κοκαλάκι και… «ουστ, 
βρωμόσκυλο», μου λένε. Ε, πώς θέλετε να λιγδώσει το κο-
καλάκι μου, να γυαλίσει το τρίχωμά μου, να φανώ κι εγώ 
άνθρωπος, σκύλος ήθελα να πω. Άσε πια που σαπούνι δεν 
είδε η πλάτη μου απ’ τον καιρό που γεννήθηκα. Στάθηκα και 
κοίταζα τα χάλια μου. Τα πλευρά μου μετριούνταν ένα ένα, 
τα πόδια μου σέρνονταν καθώς περπατούσα. Α!.. Πρέπει ν’ 
αντιδράσω, σκέφτηκα, πρέπει αμέσως να βρω να φάω, να 
φάω γερά, να καρδαμώσω. Και τότε να δεις πώς θα βρεθεί 
η κυρά που λέγαμε. Γιατί μη με βλέπεις έτσι… Είμαι όμορ-
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Ο λαίμαργος σκύλος

φος σκύλος εγώ. Είμαι ωραίος. Άμα με περιποιηθείς, κάνω 
για καλλιστεία. «Καλλιστεία ή θάνατος» λοιπόν, σκέφτηκα. Τι 
θα κάνουν τα καλλιστεία χωρίς εμένα. Μην κοιτάς τώρα που 
οι γυναίκες πεθαίνουν της πείνας προκειμένου να πάνε στα 
καλλιστεία, εγώ πρέπει να φάω, να φάω γερά για να στυλω-
θώ.

_

Κι ω! Η ώρα η καλή. Ο Θεός είχε τ’ αυτιά του ανοιχτά και με 
άκουσε! Βλέπω μπροστά μου! Είχα φτάσει σ’ ένα χασάπικο. 
Χασάπικο, φίλε μου, κρεοπωλείο. Κρέατα κρέμονταν στη 
βιτρίνα του, κρέατα στο ψυγείο που ήταν μεγάλο ίσαμε ένα 
δωμάτιο κι ο κρεοπώλης μπαινόβγαινε και κουβαλούσε, να 
δαμαλάκια και να χοιρινά, να βοδινά και να κατσικάκια, αλλά 
πιο λιμπιστικά απ’ όλα...αχ, αχ, αχ, αχ! ήταν εκείνα... τα τρυ-
φερά τρυφερά αρνάκια. Μάνα μου… μμμ μουτς (κάνει ξανά 
την ίδια χειρονομία) να τα τρως και ν’ ανοίγεται μέσα σου 
παράδεισος.

_

Με το που έκοψε λοιπόν ετούτο το ωραίο μπούτι (το παίρ-
νει, το χαϊδεύει, το φιλά) το μάτι μου γυάλισε· ο νους μου 
θόλωσε και τίποτα πια δεν μπορούσα να σκεφτώ! Ούτε αν 
θα με πιάνανε ούτε αν θα με σπάζανε στο ξύλο. Το αρπάζω 
που λες, αδελφέ μου, και όπου φύγει φύγει. «Βρε, βρε!..» 
(κάνει αστείες απελπισμένες χειρονομίες) έκανε ξαφνιασμέ-
νος ο κρεοπώλης. Πού να το φανταστεί πως θα του το ’παιρ-
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να μέσα από τα χέρια του! «Αχ, το βρωμόσκυλο!..» έκανε 
οργισμένος ο πελάτης. Έκανε ένα μπλεζόν (το παριστάνει 
γελοία) νομίζοντας ότι θα με φτάσει. Αλλά πού εγώ! Έφευγα 
κι άκουγα πίσω μου: «Πιάστε το, καλέ, πιάστε το» (μιμείται 
ψιλή, γυναικεία φωνή). «Το ψωρόσκυλο τι κρέας άρπαξε!..» 
Και δώσ’ του καμάρωνα εγώ κι έπαιρνα δύναμη και πιλα-
λούσα. 

Άμα είδαν πως τα χέρια και τα λόγια δεν τους χρησίμευ-
αν, αντάκωσαν τις πέτρες. Τα πράγματα γίνονταν δύσκολα· 
έπρεπε να τρέξω πιο πολύ. Οι πέτρες και τα ξεφωνητά πύ-
κνωνα. Μια παραλίγο να με βρει εδώ (δείχνει το μέτωπο 
πάνω απ’ το μουσούδι του). Η άλλη με πήρε ξυστά στο μερί. 
Ωχ, το κωλομέρι μου σκέφτηκα (το τρίβει). Αλλά ευτυχώς 
δε με βρήκε γερά. Τι θα έκανα, αλήθεια, δε θα μπορούσα να 
τρέξω… Και, ξέρεις; Οι άνθρωποι είναι άγριοι, βασανιστές, 
δήμιοι. Θα με λύντσαραν, δεν τη γλύτωνα. (Γελά πονηρά, κα-
μώνεται). Τη γλύτωσα όμως… Τη γλύτωσα και να ’μαι εδώ 
ήσυχος και μόνος. Με το τρυφερό κρεατάκι στα χέρια μου. 
Με περιμένει να το φάω. Κι εγώ θα το γλεντήσω, φίλε μου, 
θα το γλεντήσω. Πότε ξανά θα έχω μια τέτοια τύχη; Τώρα, 
θα με φοβούνται και θα με κυνηγούν χειρότερα από πριν. 
Ίσως χρειαστεί ν ’αλλάξω και στέκι. (Σκέφτεται). Και πάλι θα 
μ’ αποδιώχνουν και πάλι θα με κλωτσούν. (Αποδιώχνει τη 
σκέψη). Άστα αυτά. Τα σκέφτεσαι αργότερα. Κοιτά τώρα να 
γευτείς τη μοναδική λιχουδιά…

_
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(Ανεβαίνει στο γεφυράκι). Αχ, τι ωραία! Δε με κυνηγά κα-
νείς… Είμαι μόνος. Μπορώ να φάω με την ησυχία μου. Ναι, 
θα πάω σε κείνη εκεί τη γωνία (δείχνει χαμηλά πλάι στο 
νερό) να φάω και μόλις φάω, να πιω δροσερό, χωνευτικό 
νεράκι του ποταμού. Ύστερα θα ξαπλώωωωσω, να ξεκου-
ραστώ απ’ όλο αυτό το ξεθέωμα. 

(Πάει να βάλει το κρέας στα δόντια του να ξεκινήσει να τρώ-
ει και σταματά μετέωρος, γουρλώνει τα μάτια, τ’ ανοιγοκλεί-
νει…) Μπα, τι βλέπω! Ένας σκύλος. Ένας σκύλος μ’ ένα κομ-
μάτι κρέας ανάμεσα στα δόντια του! Όπα!.. (στριφογυρίζει σα 
να χορεύει, σηκώνει το κρέας και το ξαναφέρνει μπρος στο 
στόμα, στη στάση που ήταν και πριν). Α! Α, χα, χα, χα, χα! 

Άχαχα, άχαχα. Σήμερα η τύχη, Θεέ μου, η τύχη 
είναι με το μέρος μου. Μα τέτοια τύχη!.. 

Παλιόσκυλε, θα σου το πάρω το κρέας. Θα 
σου το πάρω, να το φάω εγώ, εγώ και μό-

νον εγώ. Δε θα σου αφήσω κομματάκι, 
αναθεματισμένε. Κι αν κάνεις πως το 

διεκδικείς, αλίμονό σου. Θα σου ξε-
σκίσω την προβιά και θα σε φάω 

ζωντανό. (Φωνάζει). Το κρέας που 
κρατάς μου ανήκει.
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Τώρα που έκανα την αρχή,.. θα τρώω, θα τρώω, θα τρώω. 
Θ’ αρπάζω και θα τρώω, ό,τι βρω κι όπου το βρω. Και δε με 
νοιάζει αν πεινάς, (φωνάζει) τ’ ακούς; Κι εγώ πεινάω. Πει-
νούσα συνέχεια μέχρι τώρα. Τριγύριζα σε σκουπιδότοπους 
να βρω τίποτα να φάω. Κόκαλα . Μονάχα κόκαλα. Χωρίς μια 
στάλα κρέας επάνω. Κάποτε ούτε κι αυτά. Αναγκαζόμουν 
κι έτρωγα ψαροκόκαλα. Πφ!.. και βρωμάνε, βρωμάνε τ’ 
αναγουλιασμένα!.. Δεν τα μπορώ. Αλλά, τι να κάνω, παρά ν’ 
αφήσω το στομάχι αδειανό να κλαίει…. Και πάλι καλά· ήταν 
φορές που έπρεπε ν’ αρκεστώ στο ξεροκόμματο. Σκλη-
ρό καθώς ήταν «κόκαλο είναι» έλεγα του εαυτού μου, να 
βαυκαλίζομαι. (Αλλάζει ύφος). Αλλά τώρα, τώρα, αγαπητέ 
μου, φίλτατέ μου εσύ, μείνε εκεί μη φύγεις, μη δοκιμάσεις 
ν’ απομακρυνθείς, αν είσαι βολικός και δε φέρεις αντίρρη-
ση, θα ’μαστε φίλοι. Φίλοι, τ’ ακούς; Γιατί κι εγώ μόνος είμαι 
σαν εσένα. Θα κάνουμε καλή συντροφιά. Θα πηγαίνεις σε 
αλλαντοποιεία, κρεοπωλεία, ψησταριές, εστιατόρια και θα 
κλέβεις ό,τι μπορείς. Και θα το φέρνεις σε μένα να τρώω, 
πρώτος εγώ! Κι άμα χορτάσω, σου δίνω και σένα λίγο... 
Μη φύγεις λοιπόν … Έρχομαι… (στο έρχομαι του φεύγει το 
κρέας, πέφτει μες στο νερό. Αμέσως μετά πέφτει κι ο ίδιος. 
Σηκώνεται βρεγμένος, μουσκεμένος. Τα νερά στάζουν από 
πάνω του). 

_

Αχ!.. (σαν να κλαίει). Πού είναι ο σκύλος; Ο σκύλος, παιδιά, 
πού είναι ο σκύλος; Δεν έχει σκύλο; Κι εκείνος που κρατούσε 
το κρέας στο στόμα του; Είμαι εγώ; Πώς γίνεται αυτό; Ήταν η 
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εικόνα μου μες στο νερό; Ω συμφορά μου!.. (Σα να θυμάται). 
Το κρέας, το κρέας μου, το κρεατάκι μου (το ψάχνει, δεν το 
βρίσκει). Παιδιά, πού είναι το κρέας μου πού πήγε το κρε-
ατάκι μου; (Τα παιδιά φωνάζουν). Έπεσε στο ποταμό; Μου 
το πήρε το ρέμα; Κι έφυγε τώρα μακριά; Θα το φτάσω, θα 
το πιάσω! (Βουτά μες στο νερό, κάνει μπουρμπουλήθρες, 
σηκώνεται). Το κρεατάκι μου! (Βουλιάζει, μπουρμπουλή-
θρες, αγωνίζεται να σωθεί) (Ανασηκώνεται) Βοήθεια, βοή-
θεια, πνίγομαι, πεθαίνω, Βο… (βουτά, μπουρμπουλήθρες, 
το μουρμουρητό του νερού δυναμώνει).

_

(Αν θέλει ο ηθοποιός, μπορεί να ζητήσει από τα παιδιά να 
τον βοηθήσουν να σωθεί): Ελάτε, παιδιά, πνίγομαι, βοηθή-
στε με, δώστε μου το χέρι σας να σωθώ. Βοηθήστε με, όλοι 
μαζί! Βάλτε δύναμη γιατί με τραβά το νερό, θα με παρασύ-
ρει το ρεύμα ξανά. (Τα παιδιά τον τραβούν και τον σώζουν. 
Μουσική, χορός.)

Τ Ε Λ Ο Σ



o
φιλάργυρος
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Ο φιλάργυρος

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

1. Ο κύριος Χαραμίδης (ο φιλάργυρος) 

2. Ο κύριος  Κοσμογύρης

3. Η κυρία Πιπίνα

4. Ο κύριος Σπιτοκαλυβόπουλος

5.Η κυρία Φιλότεχνη

6. Η κυρία Φιλοθέη 

7. Ο Κλέφτης
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Εικόνα α΄:
(Η σκηνή μοιρασμένη στα δύο δείχνει ένα μέρος της αυλής 
με κληματαριά κι ένα δέντρο. Ένα δωμάτιο σχεδόν άδειο, με 
ένα κρεβάτι και λίγες καρέκλες, ένα τραπεζάκι κι ένα κομοδί-
νο, όπου υπάρχει μια λάμπα πετρελαίου.

Σκοτάδι, ο φιλάργυρος κοιμάται, κάθε τόσο το ροχαλητό του 
μπλέκεται σε κάτι που πάει να μοιάσει με τη λέξη χρυσάφι.)

 

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Καθώς ροχαλίζει). Μμ χρυσάφι μου, το χρυσα-
φάκι μου, ο πλούτος όλης της ζωής μου. (Η σκηνή αρχίζει να 
φωτίζεται αμυδρά. Τον βλέπουμε ευτυχισμένο να μαζεύεται 
σα ν’ αγκαλιάζει κάτι. Το φιλά, το χαϊδεύει, τρίβεται πάνω 
του). Το χρυσαφένιο μου χρυσαφάκι. Κανένας άλλος δεν 
έχει μια μπάλα ολόκληρη χρυσή. (Ξαφνικά τρομάζει, διώ-
χνει με το ’να χέρι και προσπαθεί να προστατέψει με το άλλο 
το «χρυσαφάκι του»). Είναι δικό μου, κατάδικό μου, μόνο 
δικό μου. (Καθώς παλεύει, κινδυνεύει να πέσει από το κρε-
βάτι, ξυπνά, στέκει για λίγο να συνεφέρει κι ύστερα πετιέται 
απάνω). Λαχτάρα που έπαθα! (Πηγαινοέρχεται) Ακούς εκεί 
να θέλουν να μου το κλέψουν. Εμένα εκεί είναι η ζωή μου 
ολόκληρη! Όλο μου το βιός. 

(Πάει στο ντουλάπι βγάζει απ’ τον κόρφο του ένα κλειδί ξε-
κλειδώνει, ανοίγει, παίρνει το χρυσάφι, τυλιγμένο σ’ ένα μα-
λακό πανί, το κοιτά, φωτίζεται το πρόσωπό του, ηδονίζεται, 
το χαϊδεύει, σιγά σιγά ηρεμεί).

_
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Χρυσαφάκι μου γλυκό μου, μωρό μου, σπλάχνο μου, ζωή 
μου, ψυχή μου! Τι όμορφο που είσαι! Πόσο λαμπερό και 
γυαλιστό… Τι υπέεεεροχο!.. (Το κοιτά καθησυχασμένος, το 
τυλίγει απαλά, προσεχτικά, πάει να το βάλει πίσω κι ύστερα 
σαν να του έρχεται μια ιδέα, το ξετυλίγει, το τοποθετεί στο 
κομοδίνο πλάι στη λάμπα, ανάβει τη λάμπα, εκείνο λάμπει, 
το καμαρώνει κι ύστερα πέφτει και το κοιτά).

Έτσι εκεί, πλάι στη λάμπα, να βλέπω τη λάμψη σου! Να κοι-
μάμαι και να σε νιώθω μες στα μάτια μου, να ευφραίνεται η 
καρδιά μου. (Το χαϊδεύει). Ψυχούλα μου. Καληνύχτα… και 
όνειρα γλυκά. (Κοιμάται ευτυχισμένος, αναστενάζει, το φως 
χαμηλώνει ξανά. Σε λίγο πετιέται ξανά).

Αχ, αχ Παναγιά μου, Θεέ μου, Χριστούλη μου, Θείο μου Βρέ-
φος… Κλέφτες, κλέφτες… Το χρυσαφάκι μου! (Δυναμώνει 
τη λάμπα). Αχ (με ανακούφιση) είναι εδώ. (Με χαρά). Δε μου 
το έκλεψαν. Να το εδώ! Αχ, ψυχή μου, ψυχή μου! (Το παίρ-
νει αγκαλιά, πάει να κοιμηθεί. Σε λίγο πετιέται πάνω τρομαγ-
μένος). Πού μπορώ, πού μπορώ να το βάλω, να μη μου το 
κλέψουν; (Αρχίζει να περιφέρεται μες στο δωμάτιο).

_

Στο ντουλάπι, όχι, δεν είναι ασφαλισμένο. Είναι το πρώτο 
μέρος που θα ψάξει ένας κλέφτης… Στο κομοδίνο, χειρότε-
ρα. Στο στρώμα θα μ’ ενοχλεί σαν κοιμάμαι… Στο ταβάνι… 
καμιά εγγύηση… Πού να το βάλω, πού να το βάλω. (Σκέφτε-
ται). Πρέπει να το βάλω σ’ ένα τόπο, που άνθρωπος να μη 
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μπορεί να το δει (σκέφτεται) ούτε να το ανακαλύψει. Πού…
πού. (Το βρίσκει). Στη γη! Θα το κρύψω στη γη! Εκεί κανένας 
δε θα μπορεί να το βρει! Μάτι ανθρώπου δε θα το πιάνει. 
Μόνο το δικό μου μάτι θα ’χει αυτή τη μοναδική, αυτή την 
εξαίσια ευχαρίστηση. Θα το ανοίγω, θα το βλέπω και πάλι θα 
το βάζω στα φιλόξενα σπλάχνα της γης. (Σαν σαστισμένος). 

Τώρα... πρέπει να πάρω όλα τα μέτρα, για να μη μου χαλά-
σει· μη μου πάθει κακό. (Πυρετικά το τυλίγει στο πανί, σ’ ένα 
νάιλον, το βάζει σε σιδερένιο κουτί, βγαίνει, σκάβει, σκάβει 
στη ρίζα του δέντρου, πριν το τοποθετήσει το ανοίγει για τε-
λευταία φορά, το χαϊδεύει, το φιλά, το σκεπάζει, το θάβει. 

Εν τω μεταξύ μια αμφίβολη φιγούρα στα σκοτεινά, κάπου 
ψηλά παρακολουθεί την όλη σκηνή. Ο Φιλάργυρος τελειώ-
νει, κοιτάζει γύρω του ευχαριστημένος, μπαίνει μέσα, τινά-
ζεται, τρίβει τα χέρια του).

Ωραία! Τώρα μπορώ να κοιμηθώ ήσυχος, κανένας κλέφτης 
δεν μπορεί να μου το πάρει. Είναι δικό μου για πάντα. Κι άμα 
πεθάνω… Ε! Αν βρεθεί κανένας φιλόπονος, που ν’ αγαπά 
τα δέντρα και θελήσει να σκαλίσει το δεντράκι μου και να το 
ποτίσει, να του βάλει λίπασμα, να το περιποιηθεί… χαλάλι 
του, θα του αξίζει. 

(Μπαίνει στο κρεβάτι). Καληνύχτα, αγαπητέ μου, και όνειρα 
γλυκά. (Ανακουφισμένος) Ααχ!.. Ποτέ πια εφιάλτες! (Χαμη-
λώνει τη λάμπα και κοιμάται).

_
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(Η σκοτεινή φιγούρα προβάλλει με προφύλαξη, κοιτάει γύρω, 
σκύβει, σκάβει, παίρνει το σιδερένιο κουτί, το κρύβει κι απο-
μακρύνεται γρήγορα).

ΚΛΕΦΤΗΣ: Ώστε έτσι, ε!.. Θέλεις να το ’χεις να το βλέπεις μόνο 
εσύ! Να το καμαρώνεις. Βάλε μια πέτρα λοιπόν να την κα-
μαρώνεις. Αφού σε τίποτα δε σου χρησιμεύει, το ίδιο δεν 
κάνει; (Φεύγει).
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Εικόνα β΄:

(Η σκηνή αρχίζει να φωτίζεται αργά, ο Φιλάργυρος ξυπνά, τε-
ντώνεται, είναι ευτυχισμένος. Τραγουδά).

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ:

«Μη φύγεις, που θα πας;
Μονάχο αν μ’ αφήσεις θα πεθάνω…»
Και 
«Αγάπη μου, αγάπη μου,
Εσένα μόνο αγαπώ…
Αγάπη μου, χρυσάφι μου
Εσύ με έκανες τρελό!»

Αχ, ας πάω να το δω (κοντοστέκεται). Είναι σχεδόν νύχτα 
ακόμη… (διστάζει) αν με δουν;.. Αλλά ποιος να με δει; Ποιος 
ξυπνά τέτοια ώρα; Πριν τα χαράματα κανείς δεν ξεκινάει για 
τη δουλειά. Οι άνθρωποι... άμα είναι να παν στη δουλειά, δε 
σηκώνονται και τόσο εύκολα. Βλέπεις το κρεβάτι είναι γλυ-
κό…

(Βγαίνει στην αυλή κοιτά γύρω του, σκύβει στο δέντρο και 
σκάβει το χώμα. Αρχίζει ν’ αγωνιά, δεν το βρίσκει, ξανασκα-
λίζει, λέει ένα: «Αχ, τι έγινε;»

(Σε έξαλλη κατάσταση, απελπισμένος, χτυπιέται τραβά τα 
μαλλιά του). Βοήθεια, βοήθεια! Ω συμφορά μου, βοήθεια! 
Βοήθεια γειτόνοι, βοήθεια. Τι έπαθα ο καημένος!.. Τι έπαθα, 



ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ

24

Ο φιλάργυρος

ο αδικημένος! (Μπαίνουν αλαφιασμένοι γείτονες).

Ποια συμφορά μπορεί να συγκριθεί με τη δική μου!

Α΄ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Τι έπαθες, κύριε Χαραμίδη. Τι σου συμβαίνει;

ΑΛΛΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΕΣ: Τι συμβαίνει, τι έπαθες;

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: ( Κοιτάζοντας γύρω της με κουτσομπολίστικη 
διάθεση). Α, ώστε αυτό είναι το σπίτι του πλούσιου γειτόνου 
μας! Του γείτονα με τα πολλά λεφτά και το πολύ χρυσάφι. 
Που καθώς δεν άνοιγε ποτέ να το δούμε, νομίζαμε ότι ήτανε 
στρωμένο με χαλιά και πλούσιοι πολυέλαιοι κρέμονταν από 
τα ταβάνια του και τοιχογραφίες μοναδικές στολίζανε τους 
τοίχους· ότι τα σίδερα του κρεβατιού του ήταν επίχρυσα, 
όπως και οι κορνίζες στους κρυστάλλινους καθρέφτες του· 
οι κουρτίνες του αραχνοΰφαντες… (Γεμάτη περιφρόνηση 
και απογοήτευση) 

Για σκέψου!.. (Στρέφεται στο φιλάργυρο, που καθισμένος 
στο κρεβάτι έχει το κεφάλι στα δυο του χέρια και τους άλ-
λους γύρω του). Τι έπαθες λοιπόν, κύριε Χαραμίδη μου; Κα-
μιά αρρώστια; Κανένα θανατικό;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Ποιος να μου πεθάνει, αφού κανέναν δεν έχω; 
Κι από αρρώστιες… αν καμιά φορά μου πονέσει το στομάχι, 
τρώω κανένα παξιμαδάκι και είμαι μια χαρά.

(Ξαφνικά σαν να τον πρόσβαλαν). Ω, συμφορά μου! (Οι άλ-
λοι τρομάζουν, κάνουν λίγο πίσω.) Συμφορά μου. Συμφο-
ρά, που όμοιά της δεν έγινε άλλη! Ποιος θα με παρηγορήσει 
στον τόσο καημό μου;



ΑΙΣΩΠΟΣ, Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ

25

ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Πες μας λοιπόν να καταλάβουμε, κι ύστερα 
θα σκεφτούμε ποια θεραπεία να βρούμε στο κακό που σου 
έλαχε.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Εξουθενωμένος). Το χρυσαφάκι μου!..

ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Το χρυσαφάκι σου;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ:  Αχ, πώς να το πω και να με καταλάβεις; (Γυρίζει 
στους άλλους σαν να τους παρακαλεί) Το χρυσαφάκι μου; 
Καταλαβαίνετε;

ΟΙ ΑΛΛΟΙ: (Σηκώνουν τους ώμους, με απορία). Όχι.

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Καλέ, τι λέτε τώρα πως δεν καταλαβαίνετε; Του 
κλέψανε το χρυσαφάκι του. Να τι έγινε…

ΟΙ ΑΛΛΟΙ: (Στον Φιλάργυρο:) Αυτό είναι;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Κουνά τραγικά το κεφάλι, 
κι ύστερα το κρύβει στα δυο 
του χέρια).

Κ. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ: Καλά και πού 
το είχες;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Ουρλιάζει 
από πόνο.) Να, εκεί έξω, 
στη ρίζα του δέντρου... 
(Κλαίει)

Κ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Και το άφησες 
εκεί έξω, έτσι έκθετο κι 
απροστάτευτο;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Τι λες, κυ-
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ρά-Φιλοθέη μου, για τόσο κουτό με πέρασες; Πώς ήταν δυ-
νατό να το αφήσω έτσι;

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε λοιπόν;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Τι τότε; Το είχα θαμμένο στη ρίζα του δέντρου.

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Αχ! Το ’βαλε να φυτρώσει.

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Και λοιπόν;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Ξεφωνίζει απελπισμένα). Τι λοιπόν; Μου το 
κλέψανε. (Κλαίει δυνατά).

Κ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Καλά, βρε άνθρωπε, γιατί το ’βαλες εκεί;

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: (Στο κοινό:)  Για να βγάλει κλώνους και κλωνιά. 
Καρπούς και πολλύνει.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Πού ήθελες να το βάλω; Μέσα στο σπίτι, να 
’ρθουν κλέφτες να μου το κλέψουν;

ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Και πώς το είχες δηλαδή;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Το είχα τυλιγμένο, σε μαλακό πανί, σε νάιλον... 
(καταλαβαίνει τι λέει.) Μα τώρα θέλεις να σου αποκαλύψω 
τα μυστικά μου; (Επανέρχεται στο κλάμα.) Μια στρογγυλή 
μπαλίτσα ολογυάλιστη, θάμπωνε το μάτι σου να το βλέπεις…

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Μπαλίτσα;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι, πούλησα όλα τα υπάρχοντά μου, τα ’κανα 
χρυσό, μια ολόχρυση σφαίρα και τη φύλαξα στα ζεστά σπλά-
χνα της γης.

Κ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Και γιατί, αγαπητέ μου;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Απελπισμένα). Ω, αυτοί οι άνθρωποι!.. Δεν κα-
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ταλαβαίνουν τίποτα! (Λιγάκι θυμωμένα). Για να το βλέπω. 
Να γιατί. (Με τρυφερότητα). Ήταν η χαρά των οφθαλμών 
μου. Ηδονή των ματιών απροσμέτρητη…

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: (Μόνος του). Δεν καταλαβαίνω… 
(Στον Φιλάργυρο). Να ’χεις να το βλέπεις, αντί να το δώσεις 
να χτίσεις ένα σπίτι παλατάκι, με τις λευκές του κολώνες, 
την ορθόστητη στέγη, στριφογυριστά σκαλιά ν’ ανεβαίνουν 
μεγαλόπρεπα στους πάνω ορόφους…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Κόβει τον ρεμβασμό του ουρλιάζοντας). Αχ, 
είναι τρελός ο άνθρωπος…Τι λες, βρε άμυαλε, εγώ πούλη-
σα τα σπίτια που είχα, τα χωράφια, τα κτήματα, όλα μου τα 
υπάρχοντα, για να τα μαζέψω σε χρυσάφι…

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Πούλησες σπίτια, χωράφια, υπάρ-
χοντα, αντί ν’ αγοράζεις, ν’ αγοράζεις και όλο ν’ αγοράζεις, 
αφού είχες τόσα λεφτά;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Ν’ αγοράζω; Για να κάνω τι;

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα νοικιάζεις και να παίρνεις λε-
φτά. Τα σπίτια να τα νοικιάζεις (μιλά, όπως θα έκανε ο ίδιος) 
και τα χωράφια να τα καλλιεργείς. 

Να  σπέρνεις πατάτες, ντομάτες, αγγουράκια, να βάλεις δέ-
ντρα να σου κάνουν καρπό, να τον πουλάς και να θησαυρί-
ζεις και το καλοκαίρι να δροσίζεσαι κάτω απ’ τη σκιά τους.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Τι λες, βρε κοψονούρη; Και ποιος θα τα έκανε 
όλα αυτά; Μόνος εγώ;

ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Θα έπαιρνες εργάτες.
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ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Πιάνει το κεφάλι του). Και να πρέπει να τους 
πληρώνω; Και να τους έχω να μου ζητούν αύξηση; Και να 
χαλούν τα σπίτια και να τρέχω να βρω μαστόρους, να τα επι-
διορθώνω, να ξοδεύω τόσα λεφτά, για να κάθονται άλλοι 
μέσα;

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Μα θα ’παιρνες λεφτά!..

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Και να ’χω τις σκοτούρες τους…

Κ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Ε, τότε ας τα χάριζες! (Φιλεύσπλαχνα). Υπάρχουν 
τόσοι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι να καθίσουν, ένα χω-
ραφάκι να το καλλιεργήσουν...

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Έξω φρενών, πετιέται πάνω). Και τι με νοιάζει 
εμένα! Ας δουλέψουν…

Κ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Μα δουλεύουν οι άνθρωποι! Αλλά τα λεφτά που 
παίρνουν δεν τους φτάνουν για να χτίσουν σπίτι!

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Πηγαινοέρχεται σα θηρίο) Και τι θέλεις δηλα-
δή; Να τους λύσω εγώ το πρόβλημα; Υπάρχει κυβέρνηση, 
υπάρχει Θεός.

Κ. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ: Μα η κυβέρνηση ποιον πρώτα να κοιτάξει;!

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Αυτό είναι δική της δουλειά, όχι δική μου. Στο 
κάτω κάτω, σας είπα: Υπάρχει και Θεός.

Κ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Καλέ αυτός δεν έχει πίστη! Βρίζει το Θεό.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Γιατί βρίζω το Θεό;

Κ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Γιατί λες πως δεν φροντίζει για τους ανθρώπους.
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ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ:  Εσύ το είπες αυτό, δεν το είπα εγώ… Εσύ είπες 
πως υπάρχουν φτωχοί, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Κι 
εγώ είπα ας τους φροντίσει ο Θεός.

Κ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Αχ, τον ειδωλολάτρη, τον αθεόφοβο! Θεέ μου 
φύλαγε! Πίσω μου σ’ έχω σατανά. (Πάει να φύγει, σταματά 
με άχτι). Γι’ αυτό σε τιμώρησε ο Θεός, άσπλαχνε. (Φεύγει).

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Καλέ, τι έπαθε αυτή; Τον κάλο της πατήσαμε; Τι 
ήθελε δηλαδή; 

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Είναι της φιλόπτωχου αδελφότητος και ήταν 
έτοιμη να σου πει για καμιά εισφορά, αλλά έτσι που της τα 
μίλησες…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Και γιατί εισφορά; Εγώ θα πληρώνω τα σπα-
σμένα του κόσμου; Εγώ θα ταΐζω τα πεινασμένα στόματα; Κι 
ύστερα; Τι θα μου μείνει εμένα;

Κ. ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Καλά λοιπόν, δεν ήθελες να δώσεις για τους 
άλλους, ας έδινες στον εαυτό σου.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς;

Κ. ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: (Ρεμβαστικά). Ας αγόραζες ένα κότερο, ένα 
μεγάλο κότερο πολυτελείας, να το εξοπλίσεις με όλα τα 
καλά, να βάλεις επάνω ό, τι χρειάζεσαι, να πάρεις τους κα-
λύτερους φίλους σου και να ξανοιχτείς στα πέλαγα.

ΦΙΛΑΡΥΡΟΣ: Στα πέλαγα; Να τι κάνω στα πέλαγα;

Κ. ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Να ταξιδέψεις στις θάλασσες, να σκίσεις τους 
ωκεανούς. Να πας σε άλλους τόπους, να γνωρίσεις άλλους 
λαούς!
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ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Απαπαπα! Να μου λείπει το βύσσινο. Με ζαλίζει 
η θάλασσα και φοβάμαι τους ωκεανούς.

Κ. ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Ε, τότε να ’παιρνες ένα νησί όλο δικό σου, να 
του φύτευες δέντρα, να έκαμνες τεχνητές λιμνούλες, ποτα-
μάκια, δρόμους και σπίτια…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Τον κόβει). Και να ζούσα μόνος μου στην εξο-
ρία του Αδάμ…

Κ. ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Ωραία λοιπόν, αν ήθελες κόσμο, ας πήγαινες 
στο Ακαπούλκο, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, 
στο Παρίσι.

Κ. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ: Ω, το Παρίσι! Η πόλη του φωτός, των Μουσεί-
ων, των καλλιτεχνών! Εκεί που όλα...

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Σιγά, σιγά, πολύ φόρα πήρες. (Στρέφεται στον 
κύριο Κοσμογύρη.) 

Σιγά κι εσύ! Πήρες σβάρνα όλες τις μεγάλες πόλεις του κό-
σμου. Και ξέρεις, καημένε, πώς πας εκεί; Ξέρεις τι λεφτά 
χρειάζεται να ξοδεύεις, για να ζήσεις σ’ αυτές τις μεγαλου-
πόλεις;

Κ. ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Μα αφού τα λεφτά τα έχεις –τα είχες, θέλω 
να πω, και… δεν ήξερες πώς να τα ξοδέψεις. Αυτό σου λέω 
εγώ τώρα: πώς θα μπορούσες να ξοδέψεις με τον καλύτερο 
τρόπο τα λεφτά σου. Ακοπίαστα.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Οργίζεται, ορμά πάνω του). Ουστ από δω, πα-
λιάνθρωπε, που θέλεις να με δεις να ξοδεύω τα λεφτά μου 
και να μένω απένταρος, για να τρίβεις τα χέρια σου και να 
σπας πλάκα πίσω απ’ την πλάτη μου!
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Κ. ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: (Διαμαρτύρεται). Με παρεξήγησες, γείτονα!.. 
Εγώ σου το πρότεινα για το καλό σου. Να γυρίσεις τόπους, 
να δεις τα ωραιότερα μέρη της γης, να θαυμάσεις πράγματα 
και θάματα που υπάρχουν στον κόσμο!..

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Μην πας να μου τ’ απογυρίσεις τώρα! Να με 
δεις να μένω απένταρος, αυτό θέλεις. Ύπουλε, φίδι κολοβό, 
χάσου από τα μάτια μου (τον κυνηγά).

Κ. ΚΟΣΜΟΓΥΡΗΣ: Δεν είναι καλά ο άνθρωπος, άλλα του λες κι 
άλλα καταλαβαίνει.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Αρπάζει ένα αντικείμενο). Φύγε, χάσου από 
τα μάτια μου, γιατί τίποτα δε σε γλυτώνει. Ακούς εκεί να με 
βγάζει και τρελό από πάνω!..

(Ο κ. Κοσμογύρης φεύγει. Ο Φιλάργυρος προσπαθεί να 
ηρεμήσει, στρέφεται στους άλλους σαν να ζητά πα-
ρηγοριά).

Κ. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ: (Δειλά). Δηλαδή... 
είχε κάποιο δίκιο ο άν-
θρωπος… (Διορθώ-
νει) Θέλω να πω, όχι 
στο πώς να ξοδέψεις 
ασυλλόγιστα τα λεφτά 
σου, αλλά…να υπάρ-
χουν πράγματα θαυ-
μαστά να δει κανείς στα 
ταξίδια. (Παρασύρεται). 
Να πάει κανείς στην 
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πόλη του φωτός, να περπατήσει πλάι στο Σηκουάνα, να δει 
τη Νοτρ Νταμ, τη Μονμάρτη, τους υπαίθριους ζωγράφους, 
τον Πύργο του Άιφελ… Α, σίγουρα καμιά πόλη και καμιά 
χώρα στον κόσμο δεν αξίζουν όσο το Παρίσι.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Ακατατόπιστος). Και γιατί, παρακαλώ;

Κ. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ: Γιατί το Παρίσι είναι το κέντρο της Κουλτού-
ρας, της Τέχνης, του Πολιτισμού. Εκεί ανασαίνεις τον λεπτό 
αέρα της χάρης και της ευγένειας. Αισθάνεσαι τον απόηχο 
της δημιουργίας από γενεές γενεών, νιώθεις τους κραδα-
σμούς του ανήσυχου πνεύματος, που κυκλοφορεί δια μέσου 
των αιώνων. (Έχει απογειωθεί ολότελα). Εκεί τα χρώματα 
πετούν, οι ήχοι ταξιδεύουν, οι λέξεις παίρνουν υπόσταση, οι 
ιδέες κονταροχτυπιούνται...

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ:   Έι, έι!.. Πάει τη χάσαμε! Δεν ξέρει ούτε η ίδια 
τι λέει. (Σ’ εκείνην πιάνοντάς την απαλά απ’ τους ώμους). 
Εσύ πια, κοπέλα μου... είσαι ολότελα εκτός. Δε μας κάνεις 
καθόλου. (Σπρώχνοντας την απαλά). Έλα, πήγαινε στο σπι-
τάκι σου να συνεχίσεις τους ρεμβασμούς σου και… σαν θα 
πηγαίνεις, να φαντάζεσαι ότι πας στο Παρίσι…

Κ. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ: Στο Παρίσι. (Βγαίνει με ύφος ονειροπόλο).

(Ο Φιλάργυρος γυρίζει, τινάζεται σαν να έδιωξε ένα βάρος 
από πάνω του.)

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Τέλος πάντων, πολύ τρελούς γείτονες είχα και 
δεν το ήξερα…

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Και πώς το ήξερες, κουμπάρε μου, αφού ποτέ 
σου δε βγαίνεις απ’ το σπίτι σου, δε δρασκελάς το κατώ-
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φλι της αυλής σου, δε λες μια καλημέρα του θεού στους 
γειτόνους σου, να σου πουν κι εκείνοι μια καλημέρα, μια 
καλησπέρα, ένα «τι κάνετε», ένα «ωραίος καιρός σήμερα», 
ή «φυσά σήμερα, πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν, θαρρείς, θα 
βρέξει». Ν’ αρχίσει έτσι μια κουβέντα, ν’ ανοίξει δεύτερη, 
τρίτη, να πάει το πράγμα παρακάτω, να γνωριστείς με τους 
γειτόνους σου, να ξέρεις με τι ανθρώπους έχεις να κάνεις.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Την κοιτάζει σαν αποκάλυψη). Έχει γούστο! 
Έχει γούστο! Έχει γούστο να μ’ έβαλε στο μάτι αυτή η γερο-
καρακάξα και να με θέλει για ταίρι της – όχι εμένα δηλαδή, 
αλλά το χρυσάφι μου – και να τα λέει όλα αυτά, για να μπο-
ρέσει να με προσεγγίσει και ν’ αρχίσει μετά να με πολιορκεί, 
να με πολιορκεί, ώσπου το κάστρο να λυγίσει. (Σ’ εκείνην). 
Ώστε έτσι, κυρά-Πιπίνα μου, δεν πιάνω κουβέντα με τους 
γειτόνους...

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Καλέ, ναι!… Να τα ξαναλέμε; Για να μην πούμε 
κιόλας τι σκέφτονται και τι κρυφοκουβεντιάζουν πίσω απ’ 
την πλάτη σου οι γείτονες…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Μπα; Τι λένε;

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Ε, δεν έχουν και άδικο, δηλαδή.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Α! Ώστε έχουν και δίκιο…

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Ε ναι… Εν μέρει δηλαδή.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Εν μέρει, όχι ολότελα…

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Ε, ναι. Πάντα έχει κανείς κάποιο δίκιο…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Και ποιο είναι το δίκιο που έχουν τώρα οι γεί-
τονες;
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ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: (Αλλάζοντας κουβέντα). Έλα τώρα, καημένε, 
αυτά θα λέμε τώρα; τι  λένε οι κακές γλώσσες;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Ε, εσύ, ως καλή γειτόνισσα, πες μου τα.

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Έλα, καλέ, μη δίνεις σημασία… τώρα… αν 
λένε… ότι… δεν ανοίγεις την πόρτα σου, για να μην κεράσεις 
έναν καφέ…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Οργίζεται). Αυτά είναι κακοήθειες, αφού ούτε 
εγώ δεν πίνω καφέ!

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Ούτε ουζάκι, βέβαια...

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Θυμωμένα). Ούτε ουζάκι.

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Ούτε κρασάκι, βέβαια...

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Κοφτά). Ούτε κρασάκι.

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Ούτε μεζεδάκι.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Σκεφτόμενος) Ούτε με-ζε-δάααα…

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Ε, τότε τι τρως, καλέ μου γείτονα, και τι πίνεις;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Χάνει τα λόγια και την ψυχραιμία του): Ατ, ουτ… 
τ… τρώω…ουου πίνω. Α! Όλα κι όλα κεχαγιάς μου θα γίνεις; 
Αφεντικό σε βάλανε πάνω στο κεφάλι μου; Λογαριασμό θα 
σου δώσω τι θα φάω και τι θα πιω! 

(Ορμάει κατά πάνω της).

ΚΥΡΑ-ΠΙΠΙΝΑ: Μην κάνεις τον κόπο. Φεύγω μόνη μου. Σου τα 
’πα, ξαλάφρωσα, γεια σου και καλή ζωή. (Φεύγει ναζιάρικα).

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Α, την άξεστη, την αγενέστατη, την απολίτιστη! 
Να ’ρθει στο σπίτι σου και να σε βρίζει κι από πάνω!
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Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήρθε από μόνη της, εσύ την 
κάλεσες.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Εγώ την κάλεσα; Εγώ; Αυτήν, την ποντικομού-
ρα, που εννοεί να χώνει την μούρη της παντού;

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, εσύ την κάλεσες.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Έλα στα συγκαλά σου, άνθρωπε, και δεν έχω 
όρεξη για παιγνίδια!

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν παίζω, μιλώ σοβαρά. Εσύ κά-
λεσες σε βοήθεια και ήρθε· και ήρθαμε όλοι.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Αχ, ναι! Καλά που μου το θύμισες. Με όλα αυτά, 
το είχα ξεχάσει. Συγχύστηκα, βλέπεις, συγχύστηκα. Τι θα 
κάνω τώρα με το χρυσαφάκι μου, το ολόχρυσο, το χρυσα-
φένιο;

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να καλέσεις αστυνομία.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Να καλέσω αστυνομία και να τους πω ότι έχασα 
μια μπάλα ατόφιο χρυσάφι;

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αφού είναι αλήθεια.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι, μα θα με ρωτήσουν πού τη βρήκα.

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Και θα τους πεις.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Να τους πω πως πούλησα όλα μου τα υπάρχο-
ντα, ό, τι είχα και δεν είχα, σπίτια, περβόλια, χωράφια, για να 
τα κάνω μια μπάλα χρυσό να το βλέπω;

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού αυτή είναι η αλήθεια!…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι, μα δε λέγεται…
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Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Γιατί θα με βγάλουν τρελό.

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Και μήπως δεν ήσουν;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Πετιέται πάνω, πιο έξαλλος παρά ποτέ πριν) 
Ώστε έτσι, ε;

Γι’ αυτό έμεινες τελευταίος, για να μου δώσεις την τελευ-
ταία μαχαιριά. Οχιά φαρμακερή, ερπετό, σκουλήκι, ύαινα, 
που μαζί με όλους τους άλλους θέλεις να με κατασπαράξεις 
ζωντανό. Έμεινε το μάτι σας στο χρυσαφάκι μου, στο ολόλα-
μπρο χρυσαφάκι μου, που γυάλιζε και σας θάμπωσε με τη 
λάμψη του…

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Και πού το είδαμε αν γυάλιζε ή αν 
βρωμούσε…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Τον κυνηγά). Ακούς εκεί βρωμούσε!…

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: (Ενώ του ξεφεύγει). Είτε βρωμού-
σε είτε μοσχοβολούσε, πάντως δεν άνθιζε!…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Τι λες, καλέ, ροδιά ήτανε για ν’ ανθίσει;

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: (Παίζοντας). Αυτό λέω κι εγώ, άρα 
γιατί το φύτεψες;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Δεν το φύτεψα, το ’κρυψα να το προστατέψω.

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να το προστατέψεις από ποιους;

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: Από τους κλέφτες και τους περίεργους.

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το προστάτεψες όμως… (Τρα-
γουδά):
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« Έφυγε... χάθηκε μια βραδιά καλοκαιριού...»

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Παρασύρεται και τραγουδά)

« Έφυγε και μ’ άφησε μια βραδιά καλοκαιριού...»
(Συνέρχεται απότομα. Θυμώνει, φωνάζει). Άτιμε, με κοροϊ-
δεύεις! (Απελπισμένος). Παίζεις με τον πόνο μου… (Κλαίγο-
ντας). Εγώ έχω μείνει μόνος στη ζωή…

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνος κι έρημος δεν είσαι τώρα, 
ήσουν πάντα. Μισάνθρωπος και σκοτεινός, αποκλεισμένος 
κι απομονωμένος. Μακριά απ’ τους ανθρώπους κι απ’ τη 
ζωή. Ανίκανος να ζήσεις.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Κουνά το κεφάλι και κρύβει το πρόσωπο στα 
δυο του χέρια) Ανίκανος για τη ζωή.

Κ. ΣΠΙΤΟΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ: Τουλάχιστον τώρα, το χρυσάφι σου 
πέρασε σε χέρια που ξέρουν να το περιποιηθούν, σε ψυχή 
που ξέρει να το εκτιμήσει. Θεός σχωρέσει το λοιπόν…

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ: (Ξεσκεπάζει το πρόσωπο τον κοιτάζει με μάτια 
ορθάνοιχτα.)

(Σβήνουν τα φώτα, παρουσιάζεται ο Κλέφτης με την μπάλα το 
χρυσάφι στο χέρι.)

ΚΛΕΦΤΗΣ: Θα χτίσω ένα σπιτάκι, να βάλω μέσα τα παιδάκια 
μου, να μην πληρώνω πια νοίκι... να μην έρχεται κάθε τόσο 
ο σπιτονοικοκύρης μου να μου λέει πως θα με πετάξει έξω. 
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Ο φιλάργυρος

Να μην έχω τη γυναίκα να μου μουρμουρά ότι δε φτάνουν 
τα λεφτά... ότι χρειαζόμαστε το ένα και το άλλο... Και πια... 
θα ζήσουμε σαν άνθρωποι, με όλα τα καλά. 

(Εμφανίζονται όλοι μαζί και τραγουδούν)

Τα λεφτά, τα λεφτά, 
Τα χρυσάφια τα πολλά, 
Τι τα θέλουμε, παιδιά; 
Να μας δίνουν αγαθά!

Αν αυτό κάποιος δε θέλει,
Κι αν δεν τα ’χει, τι τον μέλλει;  

Τ Ε Λ Ο Σ



ο γάιδαρος
και το τοµάρι
του λιονταριού
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

1. Ο Χωρικός 

2. Ο Γάιδαρος 

3. Ο Πάνδημος  

4. Ο Χαρίδημος

5.Η κυρά - Δήμητρα  

6. Η κυρά - Αγλαΐα.

 Γυναικεία φωνή. Αντρική φωνή.
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Εικόνα α΄:
(Πλατεία χωριού, μ’ ένα πλάτανο στη μέση και μια γούρνα, 
όπου από μια βρύση τρέχει νερό. Στα παράθυρα των σπιτιών 
γυναίκες βγάζουν και τινάζουν ή απλώνουν κι αερίζουν ρού-
χα, φαίνονται να κάμνουν δουλειές. Δυο ηλικιωμένοι κάθο-
νται σ’ ένα τραπεζάκι έξω από το καφενείο. Από τα δεξιά της 
σκηνής μπαίνει ο γάιδαρος βαρυφορτωμένος, δυσκολοπερ-
πατά, κοντοστέκεται, ενώ ο «κύριός» του τον ακολουθεί.)

 

ΧΩΡΙΚΟΣ: Ους, βρε, ους! Ωοοο! Ντε τςτςτς. (Τον χτυπά, τον 
σπρώχνει· ο γάιδαρος κάμνει προσπάθεια να συνεχίσει). 
Άντε μπράβο, άντε και φτάσαμε. Έλα, Κουτεντέ μου, λίγο 
ακόμα και φτάσαμε. Θα σταθούμε στον πλάτανο, να φάμε, 
να πιούμε νερό, να ξαποστάσουμε στη σκιά του κι άμα σπά-
σει η μεγάλη ζέστη να ξεκινήσουμε για το χωριουδάκι μας. 
Είναι δύσκολη η ανηφόρα, το ξέρω, μα με τη δροσιά γίνεται 
πιο υποφερτή. (Ο γάιδαρος έχει επιβραδύνει ξανά το βήμα. 
Ο άνθρωπος θυμώνει, του αρχίζει βρισιές). Να βρε παλιο-
γάιδαρε, χαμένο τομάρι, αχαΐρευτε, που σ’ έχω και σε ταΐζω 
ανώφελα κι ούτε ένα φορτίο δεν είσαι ικανός να μου μετα-
φέρεις! (Καθώς τον χτυπά). Να πάρε, πάρε, πάρε κι άλλες 
για να μάθεις, που μου ’βγαλες το λάδι, αρχιτεμπέλαρε, που 
σε τραβώ και σε σπρώχνω αντί να με κουβαλάς. Ξεποδαρι-
άστηκα, καταραμένε, αντί να κάθομαι αναπαυτικά κι ανέμε-
λα στην πλάτη σου. (Ο γάιδαρος υπομένει κουνώντας πότε 
τ’ αυτιά πότε το κεφάλι, πότε το ένα ή τ’ άλλο πόδι για ν’ 
αποφύγει τα χτυπήματα. Ο άνθρωπος που έχει εν τω μετα-
ξύ ξεθυμάνει τον τραβά απ’ το σκοινί). Έλα τώρα λίγα μέτρα 
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ακόμα και θα σου δώσω το σανό σου. (Ο γάιδαρος σαν κολ-
λημένος, έχει πεισμώσει, δεν το κουνά). Έλα βρε που σου 
λέω!… (Τρίζει τα δόντια, σηκώνει ξανά το καμουτσί. Ο ένας 
από τους δυο της πλατείας σηκώνεται απότομα από την κα-
ρέκλα του, του πιάνει το χέρι στον αέρα, τον εμποδίζει να 
χτυπήσει).

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Όχι, φίλε μου! Από ώρα σε παρακολουθώ. Απ’ 
την ώρα που ερχόσουν από κει κάτω από τη δημοσιά. Πολύ 
το χτυπάς το ζωντανό σου και δεν κάνεις καλά. Πρόσεξε, 
γιατί πολλές φορές πάει η στάμνα στο νερό, μα τη μία σπάζει.

(Ο άλλος τον κοιτά παραξενευμένος). Πρόσεξε μήπως κάπο-
τε τσακίσει η υπομονή του ζώου σου και σου δώσει καμιά 
απρόσμενη (μιμείται την κλωτσιά του γαϊδάρου) και γίνεις 
αερόστατο (παρακολουθεί τη φανταστική τροχιά του άλ-
λου) και (κάνει την σχετική κίνηση) σκάσεις σαν καρπούζι. 
(Ο άλλος ενοχλείται). (Συμβουλευτικά). Το ζωντανό νιώθει 
σαν τον άνθρωπο! Θέλει τρόπο· θέλει φιλικά αισθήματα και 
παρηγοριά. Όχι σκληράδα και κακομεταχείριση.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: (που έχει πλησιάσει). Δεν ξέρεις εκείνο το παρα-
μύθι του Βοριά και του Ήλιου;

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Τον κόβει απότομα). Ω! για παραμύθια είμαι εγώ 
τώρα; Απ’ την πολιτεία έρχομαι. Με τα πόδια περπάτησα όλο 
το δρόμο.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: (Τον κόβει μαλακά). Δεν πειράζει, δεν είναι με-
γάλο θα σου το πω! Κάποτε καυγάδιζαν, λέει, ο Βοριάς κι ο 
Ήλιος ποιος είναι ο πιο δυνατός. «Εγώ!»
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ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: είμαι, έλεγε ο ένας… «Εγώ!» απαντούσε ο άλλος. 
Άμα μαλώνουν δυο άνθρωποι...

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: βάζουν χέρια να δουν ποιος θα νικήσει.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Ο Ήλιος κι ο Βοριάς δεν έχουν χέρια... Έτσι λοι-
πόν σκέφτηκαν να κάνουν κάτι άλλο.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Βλέπεις αυτόν εκεί τον άνθρωπο; λέει ο Βοριάς 
στον Ήλιο.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Τον βλέπω.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Στοιχηματίζω πως μπορώ να του βγάλω το παλ-
τό, λέει ο Βοριάς. Τι λες δεχτό το στοίχημά μου;

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Δεχτό, του λέει ο Ήλιος. Όποιος του το βγάλει 
είναι ο πιο δυνατός.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Συμφωνούν... και ο αγώνας αρχίζει.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Πρώτος δοκιμάζει ο Βοριάς: Φυσά... (φουσκώ-
νει τα μάγουλα και φυσά) ξεφυσά... (ξαναφυσά πιο δυνατά). 
Ξαναφυσά. (Ηχητικά ίσως και φωτιστικά εφέ συνοδεύουν 
την αφήγηση. Χορευτική αναπαράσταση είναι επιθυμητή). 
Μα όσο εκείνος φυσά, τόσο ο άνθρωπος (Ο Πάνδημος κου-
κουλώνεται) σφίγγει το παλτό πάνω του, το κουμπώνει και 
διπλοκουκουλώνεται. Ιδρώνει, ξεϊδρώνει ο Βοριάς, ανα-
γκάζεται να υποχωρήσει. Αποσύρει τους ανέμους του και 
«για δοκίμασε συ», λέει στον Ήλιο.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: (Γλυκά, χαρούμενα, ανάλαφρα). Βγαίνει ο Ήλιος 
στον ουρανό, χαμογελά στον άνθρωπο, του στέλνει ένα ζε-
στό χάδι… και να σου ο άνθρωπος χαλαρώνει. Ξεκουμπώ-
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νει το παλτό κι ύστερα… (με σκέρτσο) το βγάζει!

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Έχει καταλάβει, τους κοιτάζει, δεν αρθρώνει λέξη. 
Πλησιάζει τον γάιδαρό του, τον χαϊδεύει στο λαιμό). Έλα, 
κουτεντέ μου. Έλα, καλέ μου. (Τον τραβά μαλακά από το 
σκοινί. Ο γάιδαρος μερωμένος ξεκινά). Γεια σας, φίλοι, ευ-
χαριστώ! (λέει με συμπάθεια, καθώς απομακρύνεται).

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ - ΠΑΝΔΗΜΟΣ: (Πειραχτικά). Γεια σου, Κουτεντέ…
(φεύγουν χαρούμενοι).

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Μόνος του καθώς χτυπά φιλικά στην πλάτη το γάι-
δαρό του). Ο Βοριάς κι ο Ήλιος, λοιπόν… Ο Βοριάς κι ο Ήλιος. 
(Έχουν φτάσει στη γούρνα, όπου σκύβει ο γάιδαρος να πιει 
νερό, ενώ ο χωρικός ετοιμάζει τον τορβά με το σανό και του 
τον περνά στη μούρη. Πίνει κι ο ίδιος νερό και ανοίγει το δι-
σάκι του). Ψωμί, ελιά, ντομάτα, άμα πεινάς όλα καλά είναι… 
(Ενώ τρώει, κοιτάζει τον γάιδαρο). Αχ, Κουτεντέ μου, δίκιο 
έχουνε. Να που τώρα είμαστε μια καλή παρεΐτσα. Τι θα ’κανα 
εγώ χωρίς εσένα;

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: (Ανασηκώνει το κεφάλι, αλλά μιλά μέσα από τον 
τορβά). Θα βαριόσουνα.

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Ξαφνιάζεται). Τι ’πες, βρε;

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: Θα βαριόσουνα.

ΧΩΡΙΚΟΣ: Έλα Χριστέ και Κύριε, τι ’ναι τούτο πάλι; Μιλούν και 
τα γαϊδούρια τώρα;

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: Ιδέα σου ήτανε…

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Παραξενεύεται πιο πολύ, σηκώνεται πάει και κοιτά 
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μες στον τορβά. Συγκατανεύει). Ιδέα μου ήτανε... (Του παίρ-
νει τον τορβά).

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: (Γελά, μ’ έναν τρόπο που μπορείς να το πάρεις και 
για γκάρισμα).

ΧΩΡΙΚΟΣ: Ευχαριστήθηκες, βλέπω. Βρήκες φαΐ, νερό, σκιά. 
Έλα τώρα να σε ξεφορτώσω (τον ξεφορτώνει) να ξεκουρα-
στείς. (Ο γάιδαρος ξανά γκαριζογελά).

Έλα, έλα, Κουτεντέ μου, και… 
χρόνια περάσαμε μαζί…

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: Ναι, αλλά το παρακάνεις.

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Παρόλο που ξαφνιάζεται, θυ-
μώνει). Τι ’πες, βρε; (αρχίζει να τον 
δέρνει). Να, πάρε για να μάθεις! 

(Μόνος του) Ώρες ήταν τώρα 
να μας κριτικάρουν και τα 
γαϊδούρια! (Αρπάζει απότομα το 
σκοινί, το δένει στο δέντρο, μα-
ζεύει τα πράγματά του και ξα-
πλώνει, πάντα θυμωμένος. 

(Σε λίγο ανασηκώνεται). 
Ακούς εκεί να μας κριτικά-
ρουν τώρα και τα ζώα! Μωρέ, ξύλο 
θέλουν, ξύλο!… (Ξαπλώνει, σε λίγο έχει κοιμηθεί, σιγο-
ροχαλίζει).

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: (Μιμούμενος). Ξύλο θέλουν, ξύλο!… Αν σου δώσω 
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όμως καμιά έτσι τώρα που κοιμάσαι (πάει να τον κλωτσήσει, 
αλλά μετανιώνει). Πίσω μου σ’ έχω σατανά. 

(Καθώς φεύγει) Βλέπεις εγώ ξέρω τι σημαίνει ξύλο. Εγώ 
ξέρω πόσο σε ταπεινώνει και πόσο σε πληγώνει αυτό… Ω! 
(οπισθοχωρεί). Ένα λιοντάρι! (Αρχίζει να τρέμει). Τι πρέπει 
να κάνω τώρα; Αν γκαρίξω, θα ξυπνήσει, και τότε; Ω, θεοί 
και ουρανοί! 

(Σα να το βρίσκει). Πρέπει να λύσω το σκοινί μου και να τρέ-
ξω στους ανθρώπους. Αυτοί ξέρουν πώς ν’ αντιμετωπίσουν 
ένα κίνδυνο. Ας ελπίσουμε ότι στο μεταξύ δε θα ξυπνήσει το 
αφεντικό μου, γιατί έτσι και ξυπνήσει και το δει ένα λιοντά-
ρι απότομα μπρος του!… Νταμπλάς θα ’του ’ρθει! Θα μείνει 
στον τόπο. Ούτε κιχ δε θα προλάβει να πει. Με το που θ’ 
ανοίξει το στόμα να πει «Α!» θα βγει η ψυχή του και θα μείνει 
τέζα. 

Αλλά, τι κάθομαι και λέω τώρα τι θα πάθει το αφεντικό μου. 
Εγώ να κοιτάξω τι θα κάνω. Να γλιτώσω, πριν με πάρει εί-
δηση και με κάνει μια χαψιά, γιατί ξέρετε, παιδιά, τι δυνατό 
ζώο είναι το λιοντάρι. Άμα ανοίξει να έτσι το στόμα του, κα-
νείς δε γλιτώνει από το δάγκωμά του. Και με μια δρασκελιά 
σε φτάνει και σε αρπάζει από το σβέρκο... και άντε τότε να 
σωθείς!.. Πρέπει να κάνω γρήγορα, να σωθώ, πριν με πάρει 
χαμπάρι. (Κουνά το κεφάλι και ελευθερώνεται από το σκοι-
νί..) 

Ααααχ!... τα κατάφερα! Οι άνθρωποι λένε «δόξα τω Θεώ» 
Τώρα... πρέπει να φύγω όσο πιο αθόρυβα μπορώ, πριν με 
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πάρει χαμπάρι. (Πάει να φύγει και σκοντάφτει σε κάτι που 
κάνει θόρυβο. Το αφεντικό ενοχλείται, αλλάζει πλευρό και 
συνεχίζει τον ύπνο, ο γάιδαρος βλέπει ότι το λιοντάρι δεν 
κινείται, πλησιάζει επιφυλακτικά) Α, α, α, α! (μέχρι που αντι-
λαμβάνεται ότι είναι  ένα απλό τομάρι). 

Α! (Κλείνει απότομα το στόμα του). Παραλίγο να γκαρίξω 
από τη χαρά μου! Α χα! Χα! Δεν είναι παρά ένα απλό τομά-
ρι λιονταριού! Ποιος γενναίος να το σκότωσε; Και γιατί το 
άφησε εδώ; Τι γυρεύει εδώ ένα τομάρι λιονταριού; (Του έρ-
χεται μια ιδέα.) Α! α, χα, χα, χα, χα! Μπράβο, γάιδαρε! Είσαι 
ιδιοφυία. Όχι να λένε πως εμείς τα γαϊδούρια είμαστε κουτά 
και δεν έχουμε μυαλό! Τώρα να δεις το καλό μου αφεντικό, 
που νομίζει ότι είμαι βλάκας και με ξυλοφορτώνει συνέχεια. 
Τώρα να δείτε! Θα πάθει μια λαχτάραααα! Μα μια λαχτάρα!...

(Παίρνει και φορά το τομάρι στα μπροστινά του πόδια, με 
χαρά, αλλά και με προφύλαξη). Ένα τομάρι ήτανε! Ένα απλό 
τομάρι! Κι εγώ φοβήθηκα τόσο! Χα! Φοβήθηκα πως θα μ’ 
έτρωγε! (Το φορά στο κεφάλι). Ε και να ήμουνα λιοντάρι! 
(Προς το αφεντικό του). Τότε θα σου ’λεγα εγώ. Θα βλέπαμε 
αν μπορούσες να με κλωτσάς και να με βρίζεις. 

(Με έκπληξη). Και δε γίνομαι! Το τομάρι το έχω! (Αρχίζει να 
το φορά κανονικά στα γρήγορα). Έτσι! Έτσι μπράβο! Και το 
άλλο πόδι και το άλλο… (Στερεώνει καλά το τομάρι) Να ’μαι! 
Ένα σωστό λιοντάρι! Είμαι ωραίο παιδιά; Μου πάει το τομάρι; 
Φαίνεται πουθενά πως δεν είμαι, ένα πραγματικό λιοντάρι; 
Μοιάζω με αληθινό; (Στο «ναι» των παιδιών ενθουσιάζεται, 
αρχίζει να γυροφέρνει και να χοροπηδά):
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Σαν δεν είσαι κάτι αλήθεια…
Τη στολή παίρνεις βοήθεια
Ντύνεσαι, στολίζεσαι
Κι άλλο πλάσμα γίνεσαι.

Να κι εγώ τώρα λοιπόν
Σα γαϊδούρι θα ’μαι απών
Σαν λιοντάρι όμως…
Σ’ όλους σας θα είμαι τρόμος.

(Σταματά να χορεύει. Προς τα παιδιά). Παιδιά, ξέρετε εκείνη 
την ιστορία με το Νασρεντλίν Χότζα και τη γούνα του; (Στο 
«όχι» των παιδιών:) Ακούστε λοιπόν να σας την πω. Κάποτε 
ένας πλούσιος γείτονας του Χότζα έκανε τραπέζι. Ετοίμασε 
πλούσια φαγητά, έφερε όργανα, κάλεσε κόσμο και κοσμά-
κι. Ανάμεσα σ’ αυτούς  και το Χότζα. Ντύθηκαν λοιπόν όλοι, 
στολίστηκαν και πήγαν στο σπίτι του γείτονα. Ο Χότζας ήταν 
φτωχός άνθρωπος και πήγε με τα φτωχικά του. Άμα τον εί-
δαν έτσι ντυμένο φτωχικά, τον περιφρόνησαν. Κανένας δεν 
του είπε: «Ορίστε, Χότζα, πέρασε, πάρε θέση στο τραπέζι να 
φας». Περίμενε ο Χότζας, περίμενε… Σημασία κανένας. Του 
’ρχεται τότε μια σκέψη στο μυαλό! Στο σπίτι του είχε μια γού-
να. Μια και δυο πάει και τη φορά· ξανάρχεται στο σπίτι του 
άρχοντα και τότε:… «Ω! καλώς τον Χότζα!» του λένε. «Πέ-
ρασε, πέρασε μέσα, κάθισε στο τραπέζι να φας…» Κάθισε ο 
Χότζας και άρχισε να βάζει φαγητά στα μανίκια: «Φάε, γούνα 
μου, φάε»,  έλεγε της γούνας του. Σταθήκαν όλοι και τον 
κοιτάζανε: «Χότζα, τι κάνεις εκεί;» Του λένε. «Α, δεν ξέρετε;» 
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τους απαντά. «Όταν ήρθα με τα συνηθισμένα μου ρούχα, 
κανένας δε μου ’δωσε σημασία και δε μου είπατε να φάω. 
Μόλις όμως είδατε τη γούνα, αρχίσατε όλοι την περιποίηση. 
Επομένως δεν είναι εμένα που θέλετε, αλλά τη γούνα μου». 
Και συνέχισε: «Φάε, γούνα μου, φάε». Γι’ αυτό, και εγώ σας 
λέω: (Αρχίζει να χορεύει):

Κανένας σαν δεν είστε
Τη μόστρα σας στολίστε.
Βάλτε και μια ταμπέλα
Κι αρχίστε πήγαινε έλα.

Όλοι θα σας γνωρίζουν
Κοντά σας θα γυρίζουν.
Πολύ θα εκτιμούνε
Τα ρούχα που σας φρουρούνε.

Κανένας σαν δεν είστε
Τη μόστρα σας φροντίστε!
Βαφτείτε, στολιστείτε
Σ’ όλους να επιβληθείτε!

_

(Σταματά να χορεύει. Γονατίζει στα δυο του πόδια, παίρνει πόζα 
λιονταριού, στραμμένος προς τον άνθρωπο και τον κοιτά-
ζει). Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο φιλαράκος μου μόλις 
ξυπνήσει!…
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(Σε λίγο ο άνθρωπος αρχίζει να ξυπνά. Γυρίζει, τεντώνεται). 
Ααχ! Καλά κοιμήθηκα στη δροσιά. Αλλά πώς να μην κοιμη-
θώ με τόση κούραση που είχα! Όλο το πρωί περπατούσα 
κι έσερνα κι από πάνω κι εκείνο το γάιδαρο. Γάιδαρος να 
σου πετύχει! (Ακουμπά το κεφάλι στο χέρι). Ελπίζω τουλά-
χιστο να ξεκουράστηκε κι εκείνος το ίδιο καλά, να περπατή-
σει χωρίς πείσματα ως το χωριό, γιατί μας περιμένει μεγάλη 
ανηφόρα. (Ανασηκώνεται). Ώρα να ξεκινάμε σιγά σιγά. (Μό-
λις έχει σηκωθεί , βλέπει το γάιδαρο, κοκαλώνει και αρχί-
ζει να τρέμει). Α! α! α! β! β! β!  Βοήθεια – Βοήθεια. (Τρέχει 
προς τα παρασκήνια. Άνθρωποι γυναίκες κι άντρες – που 
τον έχουν ακούσει βγαίνουν από παράθυρα και τα κλείνουν 
αμέσως με θόρυβο, ξετρυπώνουν από γωνιές κι εξαφανί-
ζονται αμέσως. Ο γάιδαρος σηκώνεται κι αρχίζει να περπατά 
καμαρώνοντας, ενώ αγωνιώδεις φωνές ακούγονται από τα 
παρασκήνια).

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ: Τι τρέχει, τι τρέχει;

ΧΩΡΙΚΟΣ:  Λιοντάρι, ένα λιοντάρι στην πλατεία του χωριού! 
Έφαγε τον γάιδαρό μου. Τον είχα δεμένο εκεί κοντά μου στο 
δέντρο κι όταν ξύπνησα, στη θέση του υπήρχε ένα λιοντάρι.

ΑΝΤΡΙΚΗ ΦΩΝΗ: Λιοντάρι; Έφαγε τον γάιδαρό σου; Θα φάει 
και τα δικά μας ζωντανά. Κάτι πρέπει να κάνουμε… (Σύγχυ-
ση, φωνές φασαρία).

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: (Ο γάιδαρος περιφέρεται περήφανος και τραγου-
δά):
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Όταν είσαι δυνατός
Σε φοβάται ο λαός.
Πέφτουν και σε προσκυνούν
Περηφάνια λησμονούν.

Ό, τι θέλεις σου το κάνουν
Την υπόστασή τους χάνουν.
Μ’ απ’ τα ύψη αν γκρεμίσεις
Έλεος πια μη ζητήσεις.

Τώρα είμαι δυνατός. Ο δυνατός είναι λεύτερος. Τώρα είμαι λεύ-
τερος! Μπορώ να πάω όπου θέλω, να βοσκήσω ό, τι θέλω, 
να γυρίζω στα λιβάδια, να ξαπλώνω στα σκοτάδια. Πάω να 
χαρώ τη λευτεριά μου! Γεια σας παιδιά και τσιμουδιά!

Μην τους πείτε το μυστικό μου, να γελάσουμε λίγο με την 
αγωνία τους! σύμφωνοι, παιδιά; Σύμφωνοι λοιπόν· τσιμου-
διά. Γεια σας, γεια σας.

(Φεύγει χοροπηδώντας).
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Εικόνα Β΄:

(Ίδιο σκηνικό. Άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, βγαίνουν δι-
σταχτικά πίσω από τα σπίτια και τον καφενέ, κοιτάζοντας με 
προφύλαξη, από την πίσω και δεξιά μεριά της σκηνής όχι 
όμως κι από τη μεριά του πλατάνου.)

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αχ κακό που πάθαμε! (Καθώς πλησιάζει, 
την κυρία-Αγλαΐα). Τα κοτόπουλά μου σκόρπισαν, ο κόκο-
ράς μου κακάριζε σαν τρελός, οι γίδες μου έφυγαν και φο-
βάμαι τώρα μη μου τις φάει.

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Γιατί μόνον εσένα τα κοτόπουλα και τα γίδια 
σου; Μήπως δε σκόρπισαν όλα τα κοτόπουλα, όπου κι αν 
βρίσκονταν μέσα στο χωριό; Τριγύριζαν τα καημένα στις γει-
τονιές και τσιμπολογούσαν κανένα σπόρο εδώ, κανένα απο-
φάι εκεί και μόλις το είδαν το θεριό, κόντεψε να μαδήσουν 
τα φτερά τους από τη λαχτάρα.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Μιλάτε για κοτόπουλα, γυναίκες εσείς! Μα για 
ρωτάτε κι εμένα που ολόκληρο κοπάδι πρόβατα μου ’χει 
σκορπίσει και δε μπορώ να βγω να το μαζέψω, ο καημένος, 
γιατί φοβάμαι μη με φάει κι εμένα!

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Δεν είσαι μόνον εσύ! Εμένα και τ’ αρνιά και τα κα-
τσικάκια μου σκόρπισαν κι η αγελάδα μου, που την είχα μια 
και μοναδική, να μου σέρνει το κάρο και τ’ αλέτρι, να οργώ-
νω το χωράφι μου! Τώρα και τα χωράφια θα μείνουν ακαλλι-
έργητα. Θα πεινάσουμε, φίλοι μου, θα πεινάσουμε. Άσε που 



ΑΙΣΩΠΟΣ, Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ

53

άμα φάει τα ζωντανά μας, θα στραφεί να φάει κι εμάς!

ΧΩΡΙΚΟΣ: Κι εγώ παγιδεύτηκα εδώ και δεν μπορώ να πάω 
πίσω στο χωριό μου! Τι θα φαντάζονται η γυναίκα και τα παι-
διά μου. Κι ο γαϊδουράκος μου!... (Κλαψιάρικα) Αχ, ο καλός 
μου γαϊδουράκος…(κλαίει)

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: (Αυστηρά). Ο καλός σου γαϊδουράκος!… 

(Κουνώντας το κεφάλι). Τώρα έγινε καλός. Όταν τον είχες σε 
είδα πώς τον περιποιόσουν (δείχνει «ξύλο» με το χέρι του).

ΧΩΡΙΚΟΣ: Μην κοιτάς! Εγώ τον αγαπούσα το γαϊδουράκο μου! 
Λίγη περιποίηση (νεύει «ξύλο») τη  χρειαζότανε... Γάιδαρος 
είναι, βλέπεις…

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Είσαι αδιόρθωτος, βλέπω. Εσύ, ό, τι κι αν σου 
πουν, το βιολί βιολάκι σου.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Τον αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χα-
λάς.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Ναι, μα νόμιζα πως τώρα που έχασε το γάιδαρό 
του, θα άλλαζε νοοτροπία.

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Η ουρά του σκύλου ισιώνει;

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Αλλοίμονο όμως σε όποιον δεν διδάσκεται απ’ τα 
παθήματά του.

ΧΩΡΙΚΟΣ: Τι έπαθα, καλέ; Επειδή, δηλαδή, έχασα το γάιδαρό 
μου; Για κοιτάτε πρώτα τι πάθατε εσείς! Που δεν μπορείτε 
να ξεμυτίσετε από τα σπίτια σας! Που κινδυνεύουν να φα-
γωθούν όλα τα ζώα σας, που τα χωράφια σας θα μείνουν 
ακαλλιέργητα, που…



ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ

54

ο γάιδαρος και το τομάρι του λιονταριού

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: (Καταλαβαίνοντας τι θα πει). Έχεις δίκιο, έχεις δί-
κιο, γι’ αυτό άλλωστε δε μαζευτήκαμε;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Γι’ αυτό μαζευτήκαμε, αλλά εσείς…

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: (Τον κόβει). Έλα τέλειωνε τις κλάψες. Καιρός 
να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί έτσι κι εμφανιστεί πάλι, θα 
σκορπίσουμε και να δούμε πότε θα ξαναβρεθούμε.

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Θα βρεθούμε αμέσως μόλις φύγει, αφού ξέ-
ρουμε τώρα πως άμα φύγει κάνει ώρες να ξαναφανεί.

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Ναι, του αρέσει να σκορπίζει τον πανικό πα-
ντού. Τρέχει σ’ όλο το χωριό κι ύστερα ξανοίγεται στα χω-
ράφια. Κι όσοι το συναντούν, άνθρωποι και ζώα, όπου φύγει 
φύγει.

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Λοιπόν, ας συντομεύουμε. Την κατάσταση 
την ξέρουμε! Από τότε που εμφανίστηκε αυτό το λιοντάρι 
στο χωριό, ο φόβος μας έχει κυριεύσει, ο τόπος ερημώνει, 
οι άνθρωποι κλειδαμπαρώνονται στα σπίτια τους, φοβού-
νται να κυκλοφορήσουν. Δεν τολμούμε να βγούμε στα χω-
ράφια να δουλέψουμε, να βοσκήσουμε τα ζα μας· έμειναν 
ατάιστα, απότιστα, κινδυνεύουν να φαγωθούν. Κινδυνεύου-
με κι εμείς οι ίδιοι. Δε μας μένει λοιπόν άλλη λύση. Πρέπει 
να δράσουμε, πρέπει κάτι να σκεφτούμε, να το εξολοθρεύ-
σουμε… (Ενώ λέει τα τελευταία λόγια, ο γάιδαρος εμφανίζε-
ται πίσω από τον πλάτανο, νεύει στα παιδιά, γελά κι ύστερα 
κάνει ένα απότομο πήδημα κι εμφανίζεται μπροστά στους 
ανθρώπους, που έχουν απορροφηθεί από την κουβέντα. 
Εκείνοι τον βλέπουν ξαφνικά, τρομάζουν, πανικοβάλλο-
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νται, το βάζουν στα πόδια, μπερδεύονται πάνω στην τρεχά-
λα τους, αναποδογυρίζουν τραπέζια, καρέκλες, φωνάζουν, 
σκοντάφτουν, εξαφανίζονται).

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: (Τραγουδά, χορεύει):

 Όταν είσαι δυνατός
Σε φοβάται ο λαός.
Πέφτει και σε προσκυνά
και τα πόδια σου φιλά.

Από μπροστά σου χάνεται
Απ’ την ουρά σου πιάνεται.
Κι αν του δώσεις μια κλωτσιά
Δε θα βγάλει τσιμουδιά.

(Σταματά να χορεύει): Ουφ! Πραγματικά το διασκέδασα. Είναι 
απόλαυση· είναι χαρά· είναι χαρά που δε μοιάζει με καμιά 
άλλη! Κάμνεις τους άλλους κι εξαφανίζονται στο διάβα σου. 
Τρέχουν να κρυφτούν. Τα κοκόρια κακαρίζουν, οι κοτούλες 
πεταρίζουν, τα πρόβατα βελάζουν, στριμώχνονται (θόρυβοι 
και ανάλογη μουσική συνοδεύει την όλη αφήγηση) γίνο-
νται ένα μπουλούκι αξιοθρήνητο. Εγώ δηλαδή γελώ, γιατί 
το διασκεδάζω, αλλά δεν το φανερώνω. Τα κατσίκια χορο-
πηδούν (αναπαριστά) αναστενάρηδες γίνονται. Θαρρείς και 
τους έβαλες κάρβουνα κάτω απ’ τα πόδια. Ραπ μουσική και 
χορεύουν. (Τραγουδά σε ρυθμό ραπ):
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Τρέξε να φυγαδευτείς
Όπου βρεις για να κρυφτείς 
Στα ψηλά να ανεβείς 
Διόλου να μην κουνηθείς.

_

Α, χα, χα! Όσο για κείνα τα βραδυκίνητα βόδια, τα αθώα γε-
λάδια!… Τα λυπάμαι, τα καημένα, τα λυπάμαι. Αλλά μήπως 
τα συντρόφια τα γαϊδούρια! Τ’ αγαθούλικα, πού να  ’ξεραν 
, πού να  ’ξεραν ! Τι κουτά που είναι αλήθεια!… Δεν έχουν 
και τόσο άδικο οι άνθρωποι... Πολύ χαζούλικα είναι. Πολύ 
χαζούλικα… Όμως η πιο μεγάλη μου απόλαυση είναι τ’ άλο-
γα. Τ’ άλογα τα μισώ. Γιατί είναι όμορφα και περήφανα και 
οι άνθρωποι τ’ αγαπούν και τα περιποιούνται. Τα πλένουν, 
τα ξυστρίζουν, τα στολίζουν, τα πάνε βόλτα, τους έχουν ξέ-
χωρα λιβάδια, να βόσκουν και να χαίρονται· να καλπάζουν 
λεύτερα και περήφανα. Και όταν βγαίνουν βόλτα, καμάρι πια 
εκείνοι οι άνθρωποι, θαρρείς κι αποκτούν αξία από το άλο-
γο που διαθέτουν. Να λοιπόν κι εγώ! Τα ’κανα και μαζέψανε 
την ουρά. Σκύψανε τον περήφανο λαιμό και η χαίτη τους; 
Ανεμίζει απ’ την τρεχάλα!. Χλιμιντρίζουν φοβισμένα κι αντα-
ριάζονται!…(Μικρή παύση). Ως και οι σκύλοι, τ’ άγρια λυκό-
σκυλα, οι φύλακες τα μαντρόσκυλα, τ’ άγρια σκυλιά τα δα-
γκανιάρικα, που άμα πέσει λύκος στα δόντια τους, αλεπού 
ή τσακάλι δε γλυτώνει, κομματάκια γίνεται, σχίζες το κρέας 
τους και κρέμεται, ως κι αυτά το βάλανε στα πόδια κι εξαφα-
νίστηκαν. (Μικρή παύση). Όσο για τους ανθρώπους!… Τι να 
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λέμε τώρα… Τα ’δατε και μόνοι σας! Όμως, για να λέμε την 
αλήθεια, (κοιτάζει ολόγυρα) έχω μείνει μόνος. Κι η μοναξιά 
είναι βαριά. (Η μουσική αλλάζει, γίνεται απαλή, θλιμμένη).

Η μοναξιά είναι βαριά
Θλίψη φέρνει στην καρδιά.
Δε σ’ αφήνει να χαρείς
Διόλου να ευχαριστηθείς.

Ο καθείς στον κόσμο αυτό
Θέλει ένα σύντροφο καλό.
Θέλει φίλους, θέλει ανθρώπους 
Χαρωπούς θέλει τους τρόπους.

(Παραπονιάρικα) Δε με πλησιάζει κανείς, δε μου αγγίζει κα-
νείς την πλάτη, να μου δώσει ένα χάδι, να μου πει ένα λόγο 
παρηγοριάς. Κι η σχόλη είναι καλή, μα για λίγο μόνο. Εγώ 
ήμουν ένα ζώο εργατικό, ωφέλιμο στον άνθρωπο. Του έκα-
μνα χίλιες δουλειές. Του πρόσφερα χίλιες δυο εξυπηρετή-
σεις! Τώρα, πώς κατάντησα έτσι; Κανένας δε θέλει να με 
δει, όλοι με αποφεύγουν. Όλοι με κρατούν μακριά. (Σαν να 
συνέρχεται). Τι λες, βρε Κουτεντέ; Ξεκουράστηκε η βασανι-
σμένη πλάτη σου κι έχεις και παράπονο; Σκορπάς το φόβο 
από κει που φοβόσουνα και λες πως δε σου αρέσει; Τρέξε να 
χαρείς την ελευθερία σου, κοίτα να διασκεδάσεις όσο μπο-
ρείς! (Αλλάζει διάθεση, γυροφέρνει στην πλατεία κι εξαφα-
νίζεται μουρμουρώντας το σκοπό «Όσο είσαι δυνατός».
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_

(Η πλατεία μένει άδεια για λίγο. Οι άνθρωποι ξεμυτίζουν με 
προφύλαξη, ξεθαρρεύουν, ξανάρχονται στην πλατεία).

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Τρέμοντας ακόμη). Αχ, τι λαχτάρα ήταν αυτή, Θεέ 
μου! Φαντάζεστε το καημένο το γαϊδουράκι μου λαχτάρα 
που θα πήρε και βάσανα που θα υπόφερε. Φαντάζεστε να το 
ξεσκίζει κομματάκι κομματάκι το καημένο, το φτωχό, ούτε 
κιχ πρόλαβε να πει. Ούτε ένα γκάρισμα να γκαρίξει. αχ το 
γαϊδουράκι μου το γλυκό, που γεράσαμε μαζί στους δρό-
μους και στη σκληρή δουλειά, να ’χει τώρα ένα τόσο σκλη-
ρό, τόσο απάνθρωπο τέλος! (Κλαίει. Οι άλλοι τον πλησιά-
ζουν, τον χαϊδεύουν, κλαίνε μαζί του).

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Κακόμοιρε Κουτεντέ, τι σου ’μελε να πάθεις…

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: (Σαν να συνέρχεται). Καλέ, τι καθόμαστε τώρα 
και κάμνουμε;

Κάτσαμε και μοιρολογούμε ένα σκοτωμένο γάιδαρο, ενώ ο 
κίνδυνος μας παραμονεύει!…

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Θυμωμένος). Ένα σκοτωμένο γάιδαρο! Εμ, βέβαια 
δεν ήτανε δικός σου για να ξέρεις την αξία του!… Εγώ τον 
γαϊδουράκο μου…

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: (Με θυμό και ειρωνεία). «Εγώ το γαϊδουρά-
κο μου!» Ε, κι εγώ το κατσικάκι μου… Αν θέλουμε να μην 
πάθουμε άλλο κακό, να μην χάσουμε άλλα ζωντανά, πρέπει 
να παρατήσουμε, τους θρήνους και την κακομοιριά. Να κοι-
τάξουμε τι θα κάνουμε…
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ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ - ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Έχουν δίκιο οι γυναίκες. Ελάτε να 
δούμε στα γρήγορα τι θα κάνουμε, πριν εμφανιστεί πάλι και 
σκορπίσουμε.

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Εγώ νομίζω ότι έχω έτοιμο το σχέδιο δράσης. 
Θα σταθούμε: εσύ εδώ… (παίρνει τον Χαρίδημο και τον το-
ποθετεί κοντά στον τοίχο πίσω από ένα τραπεζάκι της πλα-
τείας) εσύ εδώ… (κάνει το ίδιο με τον Πάνδημο). Εσύ (στον 
χωρικό) θ’ ανεβείς πάνω στο δέντρο. Κι εμείς θα ’μαστε εκεί 
(δείχνει ένα μπαλκόνι πολύ κοντά στον πλάτανο). Εσύ (στον 
χωρικό) θα κρατάς ένα κοντάρι. Μόλις τον δεις να έρχεται, 
θα σημαδέψεις καλά και θα τον χτυπήσεις πάνω στο κεφάλι 
ή ακριβώς στη μέση της ραχοκοκαλιάς. Είσαι καλός στο ση-
μάδι; Θα τα καταφέρεις;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Ναι, θα προσπαθήσω. Θα έχω τα μάτια μου δεκα-
τέσσερα. Θα του δώσω μια γερή. Θα βγάλω όλο μου το άχτι 
για τον γαϊδουράκο μου. (Κάμνει πως θα κλάψει).

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: (Απότομα). Μην αρχίσεις τώρα τις κλάψες, για-
τί σου σπάζω τα πλευρά! Εδώ καταστρώνουμε σχέδια. Μην 
πας αλλού κι αλλού…

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Έλα, τέλειωνε, λέγε τη συνέχεια, να δούμε 
αν εφαρμόζεται το σχέδιό σου.

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Ναι. Ο κυρ - Γιάννης λοιπόν θα είναι πάνω στο 
δέντρο. Εμείς οι δυο στο μπαλκόνι. Θα κρατούμε ένα μεγάλο 
δίχτυ και μόλις ο Γιάννης χτυπήσει το λιοντάρι, θα ρίξουμε 
εμείς το δίχτυ να το παγιδέψουμε και να το μπερδέψουμε. 
Ενώ λοιπόν το θηρίο θα είναι απασχολημένο να ξεμπλεχτεί 
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απ’ το δίχτυ, οι δύο άλλοι θα δώσουν το σύνθημα και με 
φωνές θα ορμήσουν να χτυπήσουν το ζώο, για να το ξε-
παστρέψουν. Όλοι οι χωριανοί θα ορμήσουν μαζί τους και 
θα χτυπάνε με τσουγκράνες και αξίνες, ώσπου να μην του 
αφήσουν ξεκλίδι πάνω στα κόκαλα.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Μμ… Φαίνεται καλό το σχέδιό σου… αν πετύχει.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Αν όμως δεν πετύχει;

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Τότε τα βλέπω σκούρα τα πράγματα. Βλέπω το 
λιοντάρι να ορμά ίσα κατά πάνω μας και να μας κάμνει ό, τι 
σχεδιάζουμε να του κάνουμε εμείς. 

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Και ξέρεις κάτι; Εμείς θα ’μαστε οι τυχεροί. Εμάς 
θα βρει έτοιμους μπροστά του. Μπρρρρ! Φαντάζεσαι;

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Αμέ! Οι άλλοι καλά θα την έχουν. Άλλος πάνω 
στο δέντρο, άλλος πάνω στο μπαλκόνι… Εξασφαλίστηκαν. 
Εμείς όμως… κατάντικρύ του. Μπρρρ! 

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: (Περιφρονητικά) Φοβητσιάρηδες! Θέλετε να 
ξεκάνουμε το θηρίο, αλλά φοβάστε να τολμήσετε μια επίθε-
ση. Εντάξει λοιπόν, εμείς θα σταθούμε πίσω απ’ τα τραπέζια 
κι εσείς πάνω στο μπαλκόνι. Τι λες Δήμητρα; Συμφωνείς;

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αν συμφωνώ, λέει!… Θα βγάλω όλο το άχτι 
μου για τη λαχτάρα που μας έκανε, σε μας και σ’ όλα τα ζω-
ντανά. Θα του δώσω πάνω στο κεφάλι, να του το ανοίξω στα 
δυο.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Σιγά! Σιγά τα αίματα!… Κι αν δεν τον πετύχεις;

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Θα τον πετύχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να 
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μου ξεφύγει. Άμα ξεκινάς κάτι με σκοπό να πετύχεις, πετυ-
χαίνεις. Μόνο άμα είσαι μισός στις αποφάσεις σου, διατρέ-
χεις κίνδυνο να αποτύχεις.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Εντάξει λοιπόν, θα σας δούμε.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Έλα τώρα, θ’ αρχίσουμε τους ανταγωνισμούς; Θα 
κάνουμε όπως είπε στην αρχή η κυρά-Αγλαΐα. Εμείς θα στα-
θούμε εδώ κι εκείνες στο μπαλκόνι.

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Όχι, όχι, τώρα που το ξανασκέφτομαι, είναι κα-
λύτερα να σταθείτε εσείς στο μπαλκόνι, γιατί το τράβηγμα 
του διχτιού θέλει δύναμη. Θα τραβήξετε γερά, να μη σας ξε-
φύγει το λιοντάρι, κι εμείς θα ορμήσουμε μαζί με όλους τους 
άλλους.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Τότε λοιπόν υπάρχει μια τρίτη λύση! Θα σταθείς 
εσύ μαζί μου εδώ κάτω, αφού δε φοβάσαι, και ο Χαρίδημος 
με την κυρά-Δήμητρα πάνω στο μπαλκόνι.

Έτσι δεν εξαναγκάζουμε κανένα να κάνει κάτι που δεν τολμά 
και όντας ο καθένας στο πόστο του, θα κάνει το καλύτερο 
δυνατό. Σύμφωνοι;

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Σύμφωνοι, σύμφωνοι…

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Δίκαιο το σχέδιό σου.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Λοιπόν, ας μη χάνουμε καιρό. Ας οπλιστούμε κι 
ας πάρουμε καθένας τη θέση του. Ως το βράδυ η δουλειά θα 
’χει τελειώσει.

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Κι επιτέλους θ’ ανασάνουμε! Να βγούμε 
στην πλατειούλα μας,  να σεργιανίσουμε!
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ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Να βγούμε στα χωράφια να μαζέψουμε τα ζω-
ντανά μας.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: (Στον Χαρίδημο). Να παίξουμε το ταβλάκι μας. (Ο 
Χαρίδημος συγκατανεύει, γελούν, χαίρονται).

ΧΩΡΙΚΟΣ: Να καπνίσω κι εγώ ένα καλοσασμένο ναργιλέ, έτσι 
ξέεενοιαστα.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Ώ, ρε, γλέντι που έχει να γίνει!…

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Ωραία ιδέα! Και δεν κάμνουμε ένα παλλαϊκό 
γλεντοκόπι, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να χαρούμε 
για τ’ αλάφρωμα και τη σωτηρία μας;

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: (Στοχαστικά). Το ψάρι στο γιαλό… και το τηγάνι 
στη φωτιά…

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: (Συνέρχεται). Καλά λες, παρασύρθηκα. 
Εμπρός λοιπόν, πάμε να πούμε και στους άλλους χωρικούς, 
να οπλιστούν ο καθένας με ό, τι διαθέτει και να πάρει τη θέση 
του. Δεν αποκλείεται από ώρα σε ώρα να φανεί.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Πάμε, πάμε! (Φεύγουν γρήγορα).

_

(Ο γάιδαρος ξαναεμφανίζεται, στέκεται, βλέπει την άδεια πλα-
τεία.)

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: Α, χα, χα, χα! Ά, χα, χα, χα! Ακόμα μένουν κρυμ-
μένοι! Φαντάσου λαχτάρα που την πήραν! Θα τους κάνω να 
μην τολμούν να ξεμυτίσουν! Έχει πολλή πλάκα. Άχα, χαχαχα 
(φεύγει). (Ξανάρχεται). Τέλος πάντων πολύ κουτοί είναι αυ-
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τοί οι άνθρωποι!.. Ούτε μια φορά δε σκέφτηκαν ότι μπορεί 
να μην είμαι λιοντάρι, αφού ποτέ δε μούγκρισα. Δεν άκου-
σαν τη φωνή μου, δεν είδαν τα δόντια μου, πώς λοιπόν εί-
ναι τόσο σίγουροι; Μια στάλα μυαλό δεν έχουν, μια στάλα… 
βλέπουν απ’ έξω και κρίνουν… Επιπόλαια όντα, επιπόλαια! 
Κι ύστερα... λεν κουτούς εμάς! Μα τι με νοιάζει εμένα! Εγώ 
τώρα το διασκεδάζω κι άσε τους εκείνους να κοψοχολιά-
ζονται. Πάμε: «Όταν είσαι δυνατός»… (γυροφέρνει, τραγου-
δά, χορεύει. Όταν τελειώνει) Όμως τώρα πρέπει να γίνω ένα 
πραγματικό λιοντάρι, γιατί αλλιώτικα μπορεί να με μυρι-
στούν. Να έτσι (παίρνει στάση μεγαλόπρεπη). Θα κυκλοφέρ-
νω σα λιοντάρι περήφανο κι όχι σα γάιδαρος σκυμμένος, 
που η πλάτη του είναι έτοιμη να δεχτεί βιτσιές κάθε στιγμή. 
Είμαι λιοντάρι εγώ, ο ασύγκριτος βασιλιάς των ζώων! (Φέρ-
νει γύρω τη σκηνή, με αργό, αυτάρεσκο βάδισμα. Βγαίνει με 
ύφος υπεροπτικό. Οι άνθρωποι εμφανίζονται πίσω από τα 
σπίτια, κοιτάνε με προφύλαξη, ξεθαρρεύουν, βγαίνουν.)

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Ευτυχώς που δεν ήρθε ακόμη! Μπρος, στα 
γρήγορα, όλοι στις θέσεις μας… (Τρέχουν παίρνουν τις θέ-
σεις τους, περιμένουν λίγο). Ας ελπίσουμε πως δε θ’ αργήσει 
να φανεί. Να το ξεκάνουμε όσο έχει φως. Πριν σκοτεινιάσει 
και δεν καλοβλέπουμε. Θέλω να του δώσω, να του δώσω 
κάμποσες γερές κατακέφαλα, να δω το αίμα του να πετιέται, 
τη σάρκα του να γίνεται κομμάτια, να ησυχάσω. Αχ! Να τον 
έρχεται. Έτοιμοι όλοι; Προσοχή.

_
(Ο γάιδαρος ξανάρχεται με το αργό, μεγαλόπρεπο βήμα του, 
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ο χωρικός σημαδεύει, ρίχνει το ακόντιο, αλλά τον παίρνει 
ξυστά πάνω στη γούνα, ο γάιδαρος ξαφνιάζεται γυρίζει να 
δει, οι άλλοι του ρίχνουν το δίχτυ τον παγιδεύουν, οι τρίτοι μ’ 
ένα «εμπρός, πάνω του» ορμούν με υψωμένα τα τσεκούρια, 
αλλά πλησιάζοντας βλέπουν το τομάρι του λιονταριού να ’χει 
ξεφύγει από το γάιδαρο, καθώς αυτός προσπαθεί να λευτε-
ρωθεί από το δίχτυ. Στέκονται με τα τσεκούρια υψωμένα, 
κοιτάζονται.)

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Α! Είδα καλά;

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: (Την κοιτάζει). Είδα καλά; (Ξανακοιτάνε το γάιδα-
ρο, κοιτάζονται).

ΚΥΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Μπρος Αγλαΐα, Πάνδημε, τι κάνετε εκεί; Για-
τί χαζέψατε;

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Δε βλέπετε πως εμείς κρατάμε γερά το δίχτυ; 
Παγιδέψαμε για καλά το λιοντάρι. Μη φοβάστε, ορμάτε του! 
Δεν πρόκειται να μας ξεφύγει.

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Καλέ ποιο λιοντάρι; (Γελά). Καλέ αυτό αρνάκι 
είναι, αρνάκι του Θεού! Για ελάτε να δείτε, για ελάτε!…

(Οι άλλοι κατεβαίνουν και πλησιάζουν παραξενεμένοι. Ο γάι-
δαρος προσπαθεί να ξεμπλεχτεί και του φεύγει ολότελα το 
τομάρι, μένει εκεί συμμαζευμένος να κρατά απ’ τη μια το 
δίχτυ κι απ’ την άλλη το τομάρι, έτοιμος να κλάψει).

ΧΩΡΙΚΟΣ: (που έχει πλησιάσει). Αχ! Ο γαϊδουράκος μου, ο 
φιλαρ… (πάει να τον αγκαλιάσει, ξαφνικά θυμώνει). Βρε 
παλιογάϊδαρε, βρε γαϊδουρογάιδαρε, βρε αρχιτεμπέλαρε, 
αχαΐρευτε Κουτεντέ! Τι φάρσα ήταν αυτή που πήγες να μας 
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σκαρώσεις; Τι λαχτάρα ήταν αυτή που μας έκανες; Βρε το 
ξέρεις ότι, θα σε σκοτώναμε τώρα και θα σ’ έχανα στ’ αλη-
θινά. (Σηκώνει το χέρι να τον δείρει). Να πάρε τώρα για να 
μάθεις.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: (Του πιάνει το χέρι στον αέρα). Εε!.. Όχι κι έτσι! 
Όχι ν’ αρχίσεις πάλι να ξαναφορτώνεις ξύλο το ζωντανό! Τα 
είπαμε, δεν τα είπαμε;

ΧΩΡΙΚΟΣ: Τα είπαμε, τα ξείπαμε, εγώ ένα ξέρω, ότι πήρα με-
γάλη λαχτάρα και ότι παραλίγο να τον πληγώσω θανάσιμα. 
Είδες με πόση δύναμη έριξα το κοντάρι;

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Ό, τι κι αν έγινε, τώρα όλα τέλειωσαν. Ξέχασέ τα 
κι έλα να γλεντήσουμε για το καλό τέλος.

ΧΩΡΙΚΟΣ: Μα θα τον έχανα, καταλαβαίνεις;

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Αν σου είναι τόσο ακριβός, κοίταξε να τον καλο-
κρατείς, να τον φροντίζεις, για να μη σκεφτεί να σου κάνει 
καμιά νέα λαδιά.α, χα, χα, χα!

ΧΩΡΙΚΟΣ: Μα…

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ: Δεν έχει «μα και ξεμά».Σιωπή μη σε διώξουμε 
κακήν κακώς απ’ το χωριό μας.

ΧΩΡΙΚΟΣ: Μα πήρατε τόση λαχτάρα όλοι σας.

ΚΥΡΑ-ΑΓΛΑΙΑ: Τη λαχτάρα την πήραμε, αλλά αφού δε χάσαμε 
τα ζωντανά μας κι είναι όλα καλά στη θέση τους, ξέχασέ το 
κι έλα να γλεντήσουμε.

ΠΑΝΔΗΜΟΣ: Ωχ, βρε αδερφέ, στο κάτω κάτω χρειάζεται και 
λίγη πλάκα η ζωή!
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ο γάιδαρος και το τομάρι του λιονταριού

ΧΩΡΙΚΟΣ: (Λιγάκι πειραγμένος, αλλά και ανακουφισμένος). 
Καλοί είστε όλοι σας σ’ αυτό το χωριό… (Κρυφά στον εαυτό 
του). Κι εγώ που νόμιζα πως θα ορμήσουν να μ’ εκδικηθούν 
για όσα τους έκανε ο γάιδαρός μου! Καλοί άνθρωποι, μα την 
αλήθεια, δεν κρατούν κακία. Εμπρός λοιπόν, καλέστε βιο-
λιά, βάλτε κρασί στα ποτήρια, εγώ κερνάω σήμερα, για το 
απολωλός πρόβατό μου, (αγκαλιάζει τον γάιδαρό του) για 
τον Κουτεντέ μου, που μου ’βαλε γνώση!…

(Τραγουδούν όλοι μαζί, εκτός από τον χωρικό, στο τέλος «πα-
ρασύρεται» κι αυτός.) 

Η πονηριά κι η αμυαλιά
Εδώ πληρώνονται, παιδιά.
Ο ανόητος και ο πονηρός
Μένει μόνος και κενός.

Αν με φιλότιμο εργαστείς
Ό,τι θέλεις θα χαρείς.
Μ’ αν την πονηριά κρατάς 
Τα πάντα θα χάσεις διαμιάς!

Η αγάπη η στοργική 
Δύναμη δίνει και ζωή.
Δώσε αγάπη και στοργή
Για να σου δοθεί κι αυτή.

Τ Ε Λ Ο Σ



γαϊδούρι
φορτωµένο
αλάτι
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Εικόνα α΄:
(Εξοχή, στην άκρη της σκηνής κυλάει ένα ποτάμι. Ακούγεται ο 
ήχος του νερού. Ο γάιδαρος, βαρυφορτωμένος με δυο σακιά 
στην πλάτη, μπαίνει αγκομαχώντας στη σκηνή.)

 

ΓΑΪΔΑΡΟΣ: Σηκώνεις το ένα πόδι, βαραίνει η μια πλευρά. Ση-
κώνεις το άλλο, βαραίνει η άλλη. Μια η μια και μια η άλλη... 
Στέκεις για λίγο να μοιράσεις το βάρος και να το αφεντικό 
ξωπίσω σου με τη βέργα στο χέρι και σε προλαβαίνει. Σου 
δίνει μια, δεν πονάς και τόσο. Δε βαριέσαι, λες, ας μείνω 
λίγο ακόμα. Τι ’ναι μια ξυλιά στα πισινά μπρος στην ξεκούρα-
ση. Τόσες ώρες περπατάω... Και πριν προλάβεις να ολοκλη-
ρώσεις τον συλλογισμό σου, να τηνε κι άλλη... Ε! Η πρώτη 
έχει ξεχαστεί, δεν πειράζει, λες, στο κάτω κάτω θα ξεμουδι-
άσουνε τα πισινάκια μου. Το αγνοείς, δε δίνεις σημασία, μα 
το αφεντικό φαίνεται να ανυπομονεί, δίνει τρίτη, ωχ, αρχίζει 
να τσούζει, αλλά, βρε αδερφέ, δεν καταλαβαίνει, για να μην 
προχωρώ, σημαίνει ότι κουράστηκα, θέλω ξεκούραση, μια 
στάση να κάνουμε, τι ’ναι λίγα λεπτά μπροστά στις ώρες που 
προχωρώ; Άσε με ν’ ανασάνω λιγάκι, να τόσο δα λιγουλά-
κι... κι ύστερα... πάλι εγώ είμαι το χαμαλάκι, πάλι εγώ θα τα 
κουβαλήσω. Λοιπόν, τι έγινε δηλαδή; Μιαν ανάσα ζητάμε. 

Αλλά (κάμνει σα να τρώει απανωτές ξυλιές) τι γίνεται εδώ... 
τρίτη, όχι τέταρτη, πέμπτη, έκτη, όγδοη, δέκατη, ωχ, έχα-
σα το λογαριασμό, δεν προλαβαίνω να τις μετρήσω και δεν 
είναι πως είμαι αργόστροφος, είναι που εκείνος, τ’ αφεντι-
κό μου ντε, ο άνθρωπος είναι διαβολοχέρης, για πότε ση-
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κώνει τη βέργα, το καμουτσί και για πότε το κατεβάζει και 
για πότε πέφτουν οι ξυλιές βροχή η μια πάνω στην άλλη, 
ενώ ουρλιάζει πίσω μου: Ους βρε Κουτεντέ, ους, τς, τς, ντε, 
οοος... κι εγώ αρχίζω να γκαρίζω ο καημένος, λίγο για να 
μην τον ακούω, λίγο για να με ακούσει και να με λυπηθεί... 
Δεν ξέρω να μιλάω, βλέπετε, αλλιώς καημένε μου, ήξερα να 
σου τον συγυρίσω καλά. Όλες τις πίκρες μου κι όλα τα πα-
ράπονά μου θα του τα ’λεγα κατάμουτρα και θα τον στόλιζα 
μ’ όλα τα κατάλληλα επίθετα: εκμεταλλευτή, που κερδίζεις 
στις πλάτες του άλλου, καταπιεστή που ζεις από τον ιδρώ-
τα μου και δε μ’ αφήνεις ν’ ανασάνω, άθλιε σαδιστή, που 
χαίρεσαι να δέρνεις τον αδύνατο κι όμως προσκυνάς τον 
πιο δυνατό! Σ’ έχω δει πώς τσακίζεις και λυγίζεις τη μέση 
σου, πώς κάνεις χαμόγελα και χαιρετούρες και τσιριμόνιες 
του αγροφύλακα, για να μη σε καταγγείλει που με αφήνεις 
να τρώω κληματσίδες και κληματόφυλλα, άμα σε τσακώ-
σει. Γιατί, δε φτάνει που κερδίζεις τόσα από την πλάτη μου, 
δε χαλαλίζεις τίποτα για μένα... χορταράκι τρυφερό, πού να 
το δω από σένα!.. Μόνο σανό, ξερό σανό το χειμώνα που 
δε βλασταίνει η γη χορταράκι, να μην το πληρώνουμε κιό-
λας! Τσιγγούναρε. Όλα δικά σου. Και το γάιδαρο χορτάτο και 
την τσέπη γεμάτη. (Με παράπονο:) Αλλά δε με πειράζει, δε 
θα με πείραζε, αν δε με χτυπούσες τουλάχιστο. Δώσε μου 
κάνα χαδάκι, χτύπα μου έτσι φιλικά την πλάτη!.. Παλιόφι-
λοι είμαστε!.. Δεν είμαστε; Χρόνια μαζί. Γέρασα ο καημένος 
στους δρόμους... Δώσε μου καμιά φιλική στο σβέρκο και 
πες μου: Σύντροφε! Συντρόφια είμαστε, τι διάολο! Μαζί δεν 
περπατάμε τον πιο πολύ δρόμο; Πλάι πλάι δεν πηγαίνουμε; 
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Εσύ στις σκέψεις σου, εγώ στις δικές μου. Πολλές φορές 
σ’ ακούω που παραμιλάς: «Να πουλήσουμε τις ελιές, δυο 
σακιά από είκοσι οκάδες το καθένα μας κάνουν σαράντα, 
από τρεις δραχμές την οκά, μας κάνουν εκατόν είκοσι... δε-
καοχτώ που μου στοίχισε η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων 
και ο γάιδαρος κάτι σούπα μούπες, το λιγότερο λιγότερο 
ενενήντα δραχμές κέρδος καθαρό, τι παίρνω μ’ αυτά; Κά-
μποσες νταμιτζάνες κρασί... Το κρασί μοσχοπουλιέται στην 
πόλη. Θα μπω σε κάνα καπηλειό, θα μπω σε κάνα χάνι, σε 
καμιά ταβέρνα... Το ξεπούλησα! Και παίρνω διάφορο καλό!» 
Και χαίρεσαι,  αφεντικό, και χαίρομαι κι εγώ μαζί σου, σου 
κουνώ τ’ αυτιά για να καταλάβεις πως χάρηκα, κάνω το κε-
φάλι πέρα δώθε, για να σου δείξω πως συμφωνώ με τους 
συλλογισμούς σου και κάποτε σου γελώ, αφεντικό, να έτσι 
(δείχνει τα δόντια ή γκαριζογελά ανάλογα) και ξεχνώ πως 
το σαμάρι μου έλιωσε και αρχίζει να μου πονά την πλάτη 
και σου συγχωρώ πως ποτέ σου δε με λογάριασες σαν ον 
ζωντανό, που έχω κι εγώ τις επιθυμίες μου, τα κρυφά όνει-
ρά μου, μια γαϊδουρίτσα... να μυριστούμε... να χαϊδευτού-
με, να μιλήσουμε τη γλώσσα μας, να συνεννοηθούμε τέλος 
πάνων, που με τρώνε οι μοναξιές και, μόνο σα μυριστώ ή 
ν’ ακούσω γαϊδουρίτσα από πέρα, αρχίζω να της τραγουδώ 
(γκαρίζει τάχα τραγουδιστά), να της ξομολογηθώ τον έρω-
τά μου. Αλλά... αλλοίμονο, η καντάδα μου πρέπει να κοπεί, 
γιατί τ’ αφεντικό μου, εσύ αχρείε ζηλιάρη, με σπρώχνεις να 
περπατήσω, να μη χασομερώ, μην τύχει και ξεμυαλιστώ και 
ξεστρατίσω και κάνω έτσι (κάνει πως πηδά) και δώσω προς 
τη γαϊδουρίτσα, να τη βρω, ν’ ανταμώσουμε, να σμίξουμε τα 
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δυο μας (χαϊδολογιέται μόνος του). Αλλά τότε (Κάνει πως 
πετά το βάρος από πάνω του και πως τάχα απελευθερώ-
νεται. Ονειροπαρμένα:) αντίο φορτίο κι αντίο ξυλιές, αντίο 
αφεντικάκι και βαρετέ ποδαρόδρομε. Τότε θ’ αλαφρώσω και 
θα γίνω άλλος άνθρωπος, (χτυπά το κούτελό του) μπ, γάι-
δαρος ήθελα να πω. Τότε θα τρέχω με τη γαϊδουρίτσα μου 
λεύτερος στα λιβάδια, θα πηγαίνουμε παρεϊτσα μακρινούς 
περιπάτους, θα τραγουδάμε ντουέτο την ευτυχία μας και θα 
μας ζηλεύουν τα πουλιά. Γιατί – μη νομίζεις! – τα πουλιά δεν 
τραγουδούν πιο όμορφα...

Αλλά, καημένε μου, ξέρεις τι σε περιμένεις, γι’ αυτό δε μ’ 
αφήνεις να πλησιάσω και με τραβάς απ’ το σκοινί να με απο-
μακρύνεις όσο μπορείς πιο γρήγορα από τον κίνδυνο που 
σε απειλεί... Κι εγώ σηκώνω τότε τον λαιμό και στέλνω ένα 
τελευταίο χαιρετισμό στη γαϊδουρίτσα μου, την πεταλου-
δίτσα μου, όλο παράπονο, ξεψυχισμένο κλάμα (μιμείται το 
απογκαρίδι του γαϊδάρου) κι αποχαιρετάω τ’ όνειρο και λέω 
δεν πειράζει, μοίρα μας ήτανε να μας κάνουνε οι άνθρωποι 
ό,τι θέλουν... Δεν έχουμε νύχια, δεν έχουμε κέρατα, δόντια 
σουβλερά να τους ξεσκίσουμε και νομίζουν πως είναι δυ-
νατοί και ωραίοι, άξιοι να μας επιβάλλουν κάθε μορφής τα-
πείνωση. Όχι, κύριοι, δεν ταπεινωνόμαστε και ας σκύβουμε 
κεφάλι. Πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση, αλλά μια 
μόνο σπάζει. Μη σπάσει λοιπόν η υπομονή μας, γιατί τότε... 
(Μικρή σιωπή, σαν να συλλογιέται. Ύστερα κοιτάζει γύρω 
του.) Μα τι κάνω; Σαν πολύ χασομέρησα και στέκω εδώ 
φορτωμένος το αλάτι, κι είναι βαρύ, το αφιλότιμο, θαρρείς 
πιο βαρύ κι από την πέτρα. Πόσοι και πόσοι γάιδαροι δεν πε-
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θαίνουμε κάθε χρόνο στο μάζεμα του αλατιού από την Αλυ-
κή της Λάρνακας... Γέρικα γαϊδουράκια, που πια δε σηκώνει 
η πλάτη και τα πόδια τους τόσο βάρος

Και τ’ αφεντικό μου δε λέει να ξεκολλήσει! Έπιασε την κου-
βέντα, τα παζαρέματα: «Τόσο θα μου το δώσεις.» «Όχι, κου-
μπάρε, δε γίνεται, τόσο.» «Όχι, τόσο, είναι πολύ, πόσο θα 
το πουλήσω εγώ αν τ’ αγοράσω τόσο;» «Μα φίλε μου, εγώ 
έκανα τόσο χρόνο να σπείρω το φυτό, να το ποτίσω, να το 
φροντίσω, να μαζέψω τον καρπό, ένα χρόνο μοχθούσα και 
τώρα που ’ρχεται ο καιρός ν’ ανταμειφτώ, να ’ρχεσαι να μου 
λες τόσα κι αν θέλεις; Κι εγώ από που θα βγάλω τον κόπο 
μου;» Αλλά δε βαριέσαι αυτός μόνο το δικό του κέρδος έχει 
στο νου του, πού να σκεφτεί το φουκαρά το χωρικό... (Κά-
μνει πως γκαρίζει) Ε!.. χασομέρη αφεντικό! Εγώ περπάτη-
σα, σ’ άφησα πίσω, αλλά κουράζομαι με το φόρτωμα στην 
πλάτη, τέλειωνε με τα παζάρια σου κι άσε να φάει και κανέ-
νας άλλος άνθρωπος ψωμί. (Περιμένει, ο άνθρωπος δε φαί-
νεται.) Αχ, καημένε Κουτεντέ, πάρε το δρόμο σου μονάχος 
γιατί έτσι κι αλλιώς εσύ πρέπει να τον πορευτείς. 

(Αρχίζει να περπατά προς το ποτάμι. Σε λίγο βλέπει, ξαφνιά-
ζεται, χαίρεται). Ω! Ποτάμι, ποταμάκι! (Απαγγέλει).

- Από που είσαι ποταμάκι;
- Από κείνο το βουνό.
- Πώς τη λένε τη μαμά σου;
- Μπόρα.
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Ω! Τα μπέρδεψα! Οι άνθρωποι αρχίζουν πάντα από τον μπα-
μπά, τη μαμά μπορεί και να μην τη ρωτήσουν. «Είναι ο γιος 
του τάδε» σου λένε κι αυτό τους φτάνει, σάμπως και θα ’τανε 
ο γιος του τάδε, άμα δεν ήτανε και η κυρία τάδε, αλλά κά-
τσε τώρα να τους τα εξηγήσεις... Να, εγώ για παράδειγμα, 
γιατί δεν έχω ένα γαϊδουράκι; Επειδή δεν έχω μια γαϊδουρί-
τσα. Αλλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν απλά Μαθηματικά! Αφού 
να φανταστείς λένε πως ένα κι ένα κάνουν δύο, δεν ξέρουν 
πως ένα κι ένα κάμνει και ένα και δύο και τρία και... τέλος 
πάντων όσα θέλουν παιδιά. Ας είναι, ας τους κάνουμε το χα-
τίρι, να το πούμε όπως το λένε εκείνοι. 

Ελάτε παιδιά, το ξέρετε το ποιηματάκι να το πούμε μαζί; (Δί-
νει σύνθημα στα παιδιά).

- Από ... (περιμένει να τα ακούσει) ... πού είσαι, ποταμάκι;
- Από κείνο το βουνό.
- Πως τον λένε τον μπαμπά σου;
- Σύννεφο στον ουρανό.
- Τη μαμά σου; 

(Αν το ξέρουν τα παιδιά τα αφήνει να συνεχίσουν, αλλιώς το 
λέει μέχρι τέλους).

- Μπόρα.
- Πως κατέβηκες στη χώρα;
- Τα ποτάμια να κυλήσω και τους μύλους να γυρίσω.
- Στάσου, στάσου, ποταμάκι!
- Βιάζομαι να φύγω, να κατέβω στον γιαλό.
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(Αν τα παιδιά το ξέρανε, τα επαινεί)

Μπράβο, παιδιά! Τι ωραία που το είπατε! Εδώ που τα λέμε, 
καλά που υπάρχουν και τα παιδιά να καταλαβαίνουν τα ζώα 
και να τ’ αγαπούν, γιατί αλλιώτικα θα λέγαμε: «Ποτάμι, πο-
ταμάκι, που πας γιαλό γιαλό; Έλα πάρε κι εμένα, να θαλασ-
σοπνιγώ.» (Γκαριζογελά). Αλλά ας αφήσουμε τ’ αστεία, κά-
μποσο κουράστηκα. Τρέχουν οι ιδρώτες από πάνω μου. Δε 
μπαίνω λιγάκι μέσα στο νερό να δροσιστώ; Τ’ αφεντικό μου... 
μού φαίνεται για γυναίκα θ’ αποφασίσει και όχι για εμπόρευ-
μα. Ώσπου να ξεκολλήσει, έχω ώρα να δροσιστώ. (Μπαίνει 
προσεχτικά στο ποταμάκι). Ωχ, τι ωραία που είναι!

Δροσερό μου ποταμάκι
Με το γάργαρο νερό
Που κυλά καθάριο, τρέχει
Ν’ ανταμώσει τον γιαλό.

Στην αγκάλη σου να γείρω
Στο γλυκό μουρμουρητό
Στο χαδάκι το νερένιο
Λίγο για να δροσιστώ!

Ωχ! Δροσίστηκε το κορμάκι μου. Ανακουφίστηκε η πλατού-
λα μου, τα ποδαράκια μου. (Κοιτάζεται, προσπαθεί να δει το 
φορτίο του). Αλήθεια, τώρα που λέω «πλατούλα μου» σαν 
πολύ ελαφριά μου φαίνεται, σάμπως το νερό καθώς κυλά, 
να παίρνει το φορτίο από την πλάτη μου, σάμπως να λιγο-
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στεύει το βάρος του! (Ανασηκώνεται για να δει, τα σακιά 
έχουν μικρύνει. Χοροπηδά και τραγουδά).

Τρέχουν, τρέχουν τα νερά
Δροσερά, λαχταριστά.
Τρέχουν, τρέχουν απαλά
Και μου παίρνουν τα κιλά.

(Πλατσουρίζει με κινήσεις κωμικές, χοντροκομμένες. Τρα-
γουδά).

Ω! Να ξέρετε, παιδιά
Η ευτυχία κι η χαρά
Είναι πάντοτε κοντά
Μην την ψάχνετε μακριά.

(Έχει παραδοθεί στη χαρά του. Πλατσουρίζει, δεν αντιλαμβά-
νεται το αφεντικό του, που μπαίνει στη σκηνή έξω φρενών).

ΑΦΕΝΤΙΚΟ: Αχ, το φορτίο μου, αχ το αλάτι. (Χτυπιέται παλαβά). 
Πάει το αλάτι θα λιώσει, θα το πάρει ο ποταμός. Παν τα λε-
φτάκια που ήταν να πάρω! (Τρέχει στο ρέμα του ποταμού και 
κάνει πως μαζεύει το αλάτι ή τα λεφτά). Το αλάτι, τα λεφτά. Τα 
λεφτά, τα λεφτά, το αλατάκι. Αχ, τι έπαθα ο καημένος! (Στρέ-
φεται στον γάιδαρο που απολαμβάνει αμέριμνος. Αρχίζει να 
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τον χτυπά). Βρε γαϊδούρι, βρε ζώο, βρε τετράποδο, αυτα-
ρά, στραβοπόδη, κουτεντέ, αχαΐρευτε. Τεμπέλη του σατανά, 
κουτοπόνηρε. Που μπήκες μες στο νερό για να χαραμίσεις 
το αλάτι, να με καταστρέψεις, ύπουλε! Κι έκανα τόσα όνειρα 
για τα λεφτά που θα ’παιρνα απ’ αυτό το αλάτι! (Σταματά να 
τον χτυπά). Θα έπαιρνα εκείνη την κόκκινη κουβέρτα, την 
υφαντή με τα πλουμιστά σχέδια, τη μάλλινη, που την είδαμε 
να κρέμεται έξω απ’ το μαγαζί εκείνου του Εβραίου και την 
παζάρεψα να την πάρω την ίδια στιγμή, τόσο που μου άρεσε, 
τόσο που μου γυάλισε στο μάτι, αλλά εκείνος ο τσιγγούνα-
ρος πού να ρίξει την τιμή! Είπε είκοσι τρία, έμεινε στα είκοσι 
τρία. Βρε κάν΄ τα δεκαοχτώ, τίποτα εκείνος, κάντα δεκαε-
νιά, ούτε είκοσι, ούτε είκοσι δύο εκείνος. Κατάλαβε ότι μου 
άρεσε και δεν έπεφτε ούτε ένα τάλλαρο. Έτσι που είπα να 
μην την πάρω, να τον μάθω εγώ τον αρχιτελώνη. Έλα όμως 
που μου άρεσε!... Και το βράδυ έπεσα να κοιμηθώ κι όλο 
στριφογύριζα στο κρεβάτι και όλο τυλιγόμουν στα σκεπά-
σματα κι ένιωθα σάμπως να μη ζεσταινόμουν. Κι ύστερα να 
ονειρεύομαι τι ζεστά που θα είναι άμα τη στρώσω στο κρε-
βάτι μου και πόσο αριστοκρατικό θα φαντάζει και πώς θα 
γεμίσει χρώματα το δωμάτιό μου... Θ’ αλλάξει όψη ο χώρος 
μου, τα χρώματα θ’ αντανακλούν στους τοίχους και θα ’ναι 
μια μουσική από ανταύγειες, όταν ο ήλιος θα χαμηλώνει το 
απόγευμα και θα ’ρχεται ν’ αναπαυτεί για λίγο πάνω στην 
πολύχρωμη κουβέρτα μου, πριν μ’ αποχαιρετήσει. (Συνέρ-
χεται απ’ την ονειροπόλησή του και γυρίζει αγριεμένος στον 
γάιδαρο, που τόση ώρα τον παρακολουθούσε κι είχε παρα-
συρθεί μαζί του. Ο άνθρωπος σηκώνει τη μαγκούρα να τον 
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δείρει, ο γάιδαρος ξαφνιάζεται, μαζεύεται, χοροπηδά, δοκι-
μάζει να φύγει, ανάλογα.)

Εσύ φταις παλιογάϊδαρε! Παν τα όνειρά μου, τα πήρε ο πο-
ταμός, τα παρέσυρε το ρέμα. Να πάρε τώρα για να μάθεις. 
Πάρε για να μάθεις. Πάρε, πάρε, πάρε. Να κι αυτήν, να κι 
εκείνην, να κι άλλη μια, γαϊδούρι, παλαβό, γαϊδουρογάϊδα-
ρε!..

(Ο γάιδαρος γκαρίζει, πονά, προσπαθεί ν’ αποφύγει τις ξυλιές. 
Στο τέλος παραιτημένος κάθεται στο ποταμάκι. Ο άνθρωπος 
έχει σχεδόν ξεθυμάνει. Αραιώνει τις ξυλιές, στο τέλος κάθε-
ται κι εκείνος παραιτημένος).

ΑΦΕΝΤΙΚΟ: Άστα να πάνε στο καλό! Όπως φεύγουν τα διαβα-
τάρικα πουλιά. Τα όνειρα δεν είναι για τους φτωχούς. Μείνε 
εδώ να δροσιστούμε λιγάκι κι ύστερα τραβούμε για το δρό-
μο της επιστροφής. 
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Εικόνα β΄:

(Ίδιο σκηνικό, έχει περάσει λίγος καιρός.)

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: (Μπαίνει αργά στη σκηνή φορτωμένος τεράστια 
σακούλια σφουγγάρι. Κοιτάζει προς τα πίσω). Καλά λοιπόν... 
εσύ προτιμάς τη σκιά του δέντρου (απομακρύνεται προσε-
χτικά) κι εγώ προτιμώ τη δροσιά του ποταμού. (Πονηρά προς 
τα παιδιά). Σήμερα το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Σχεδόν δεν 
το νιώθω, αλλά γιατί να μην το κάνω ακόμα ελαφρύτερο; 
Θα μπω στο νερό, θα δροσιστώ και θα ελαφρώσω ακόμα 
περισσότερο κι ύστερα θα πάω χοροπηδώντας στην πόλη. 
Έτσι, και να με φορτώσει βαριά στην επιστροφή, εγώ θα έχω 
το κουράγιο να κάμω όλο το δρόμο. (Βάζει το πόδι στο νερό, 
πάει να κάνει «ωχ!» με ανακούφιση, αλλά αντιλαμβάνεται ότι 
αρχίζει να βαραίνει, να βουλιάζει, το «ωχ!» του γίνεται ξάφ-
νιασμα, απορία, φόβος). Ωχ, αμάν, τι γίνεται εδώ; Το φορτίο 
μου, το φορτίο μου βαραίνει (πάει να σηκωθεί). Αμάν! Είναι 
ασήκωτο, με τραβά προς τα κάτω, δε σώνω να το σηκώσω 
(ξαναδοκιμάζει) ούτε και να σηκωθώ! Τι θα γίνω ο καημέ-
νος! Θα βουλιάξω, θα πνιγώ και τ’ αφεντικό μου κοιμάται 
αμέριμνο! (Φαίνεται να παρασύρεται απ’ το ρεύμα, αρχίζει 
να γκαρίζει απελπισμένα. Ο άνθρωπος ξαφνιάζεται, σηκώ-
νεται, κοιτάζει γύρω του, βλέπει το γάιδαρο, πετιέται πάνω, 
πάει κοντά του).

ΑΦΕΝΤΙΚO: Βρε, αχαΐρευτε! Πάλι τα ίδια; Δε σ’ έφτασε το ξύλο 
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που έφαγες τη μια φορά, τώρα θέλεις κι άλλο; Να, πάρε, για 
να μάθεις, πάρε για να μάθεις! Νόμισες ότι, επειδή ελάφρυ-
νες τη μια φορά, θα ελαφρώνεις πάντα; Την έπαθες, εξυπνά-
κια μου, την έπαθες γερά. Και τώρα να δεις τι θα σου κάνω. 
Μείνε εκεί. Μείνε να μαζέψεις κάμποσο νερό, ν’ απορροφή-
σουν όλα τα σφουγγάρια, να γεμίσουν όλες οι τρύπες τους 
νερό, για να σου μάθω εγώ. (Ο γάιδαρος στην προσπάθειά 
του να σηκωθεί, ξαναπέφτει, γκαρίζει παραπονιάρικα, στο 
τέλος πάει να παραιτηθεί).

Έχει γούστο τώρα να μου πνιγεί κι ο γάιδαρος! Να μείνω 
χωρίς γάιδαρο και ποιος θα μου κάμνει τις μεταφορές; Ε, 
όχι κι έτσι, δεν είπαμε κι έτσι! Είπαμε  να τραβήξεις κάμποσο 
νερό, να μάθεις. Αλλά όχι και να μου πνιγείς! Εσένα έχω όλο 
κι όλο στη ζωή. Άμα σε χάσω κι εσένα, τι θα γίνω στη ζωή; 
Μόνος κι έρημος, χωρίς γυναίκα, χωρίς παιδιά... χωρίς ένα 
χέρι βοήθειας... Α, όχι, όχι! Έλα, μπρος, προσπάθησε κι εσύ! 
(Τον τραβά, τον βοηθά, ο γάιδαρος προσπαθεί, στο τέλος τα 
καταφέρνουν, σηκώνεται, νερά τρέχουν απ’ όλες τις μεριές 
των σάκων, μένουν κι οι δυο να τα κοιτάνε). Καλά να πάθεις 
τώρα, να πας έτσι μέχρι την πόλη, για να μάθεις να μου κά-
νεις πονηριές.
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Εικόνα γ΄:

(Ίδιο σκηνικό. Ο γάιδαρος, κάθε φορά φορτωμένος με 
σφουγγάρια μπαίνει στη σκηνή, ο άνθρωπος από κοντά του, 
φτάνοντας στο ποτάμι τον αναγκάζει να μπει μέσα. Η σκη-
νή επαναλαμβάνεται μερικές φορές με συνοδεία μουσικής 
που δείχνει, όπως και οι κινήσεις, ότι αυτό γίνεται όλο και πιο 
βαρύ, ο γάιδαρος όλο και πιο απρόθυμος, το αφεντικό όλο 
και πιο καταπιεστικό, σκληρό και ανυποχώρητο. Ώσπου την 
πέμπτη ή έκτη φορά, ο γάιδαρος στυλώνει τα πόδια, ορθώνει 
το κορμί, αρνιέται να μπει στο ποτάμι, ο άνθρωπος τον τρα-
βά, τον χτυπά, τον σπρώχνει, κρεμιέται πάνω του, ο γάιδαρος 
αλύγιστος, τον ξαναχτυπά και όλα πάλι απ’ την αρχή, κανένα 
αποτέλεσμα. Ο γάιδαρος πεισμώνει πιο πολύ, τεντώνει τα πό-
δια, ο άνθρωπος σκύβει να σηκώσει το πόδι του γαϊδάρου να 
το βάλει μέσα στον ποταμό, αλλά κυλά, παρασύρεται από το 
ρεύμα, προσπαθεί να σωθεί, ο γάιδαρος πετά το φορτίο, απε-
λευθερώνεται, χοροπηδά ολόγυρα και φεύγει θριαμβευτής).

Η τιμωρία είναι καλή, 
Αν τη δίνεις με στοργή.
Μ’ αν για πείσμα τηνε βάζεις, 
Κέρδος ούτε ίχνος βγάζεις.
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