
Ήµουνα κι εγώ εκεί.

Λίγα λόγια για το θέµα της παράστασης του Ολοήµερου Τµήµατος της Ε�
Τάξης του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κορυδαλλού που προετοιµάστηκε στα
πλαίσια του µαθήµατος της Θεατρικής Αγωγής και παρουσιάστηκε στους
µαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου κατά τις τελευταίες
εβδοµάδες λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2003-04.

Θέµα της παράστασης που παρουσιάστηκε ήταν η δραµατοποίηση των
ελληνικών λαϊκών παραµυθιών «βρεµένα είναι ή ξερά;»1 και «κάποτε ριζώνουν
και τα λόγια»2, τα οποία περιλαµβάνονται και σε σχολικά εγχειρίδια.

Τι είναι όµως λαϊκά παραµύθια και ποια η διαφορά τους από τα άλλα;
Πώς λέγονται τα άλλα παραµύθια; Λαϊκά παραµύθια είναι τα παραµύθια εκείνα
που δεν γράφτηκαν από κάποιο λογοτέχνη σε βιβλίο, όπως π.χ. ο Άντερσεν
έγραψε το λόγιο (ή αλλιώς λογοτεχνικό) παραµύθι του Ασχηµόπαπο, αλλά
διαδόθηκαν από στόµα σε αυτί και από αυτί σε στόµα. Οι ρίζες των
παραµυθιών αυτών χάνονται στα βάθη των αιώνων, κανείς δεν γνωρίζει ποιος
ήταν αυτός που τα σκέφτηκε πρώτος ούτε ποια ήταν η πρωταρχική τους
εκδοχή. Άλλωστε σώζονται τόσες διαφορετικές εκδοχές τους, και σε τόσα
διαφορετικά µέρη, που δεν µπορούµε καν να βρούµε από ποιο µέρος
ξεκίνησαν. Χαρακτηριστικό είναι το «κάποτε ριζώνουν και τα λόγια», το οποίο
συνδέεται φανερά µε το µύθο του Μίδα, και του οποίου σώζονται τουλάχιστον
τέσσερις εκδοχές, από τη Ζάκυνθο, τον Πόντο, την Ήπειρο και τη Θράκη3.

Πώς σώθηκαν όµως; Ίσως οι παππούδες µας να µπορούν να µας
εξηγήσουν αυτό καλύτερα, ιδιαίτερα αν πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια στην
επαρχεία. Τα παλιά χρόνια, όταν δεν υπήρχε το ραδιόφωνο, ούτε βέβαια η
τηλεόραση, οι άνθρωποι, µικροί και µεγάλοι, ψυχαγωγούνταν µε τα παραµύθια.
Μαζευόταν το βράδυ όλη η οικογένεια στο σπίτι, το χειµώνα µπροστά από το
τζάκι, το καλοκαίρι αλλού, και ο παραµυθάς της οικογένειας έλεγε, χωρίς βέβαια
να τα διαβάζει, παραµύθια. Όταν µάλιστα ένας παραµυθάς ήξερε πολλά
παραµύθια και κατείχε την τέχνη της αφήγησης, µαζευόταν πολύς κόσµος στο
σπίτι του και αφήνονταν όλοι στη γοητεία του παραµυθιού. Το περίεργο ήταν ότι
όχι µόνο ο παραµυθάς ποτέ δεν ξεχνούσε το παραµύθι, αλλά επίσης
αυτοσχεδίαζε, γι� αυτό ποτέ δεν το κατέστρεφε, αλλά πάντα έφτιαχνε µία
καινούρια εκδοχή.
                                                          
1 Βλ. Ελληνικά παραµύθια. Εκλογή Γ.Α. Μέγα, εικόνες Φώτη Κόντογλου και Ράλλη Κοψίδη.
Σειρά πρώτη. ∆έκατη τέταρτη έκδοση. Αθήνα: Εστία 2002. Σελ. 187-[188].
2 Ό.π., εικόνες Ράλλη Κοψίδη. Σειρά δευτέρα. ∆ωδέκατη έκδοση. Αθήνα: Εστία 2003. Σελ. 217.
3 Ό.π.. 238.
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Όλα τα παραµύθια ήταν και για τους µεγάλους και για τους µικρούς; Όχι.
Υπήρχαν κάποια παραµύθια τα οποία τα έλεγαν οι µεγάλοι µεταξύ τους, αφού
είχαν βάλει τα παιδιά να κοιµηθούν. Τα παραµύθια που παρουσιάστηκαν δεν
ανήκουν βέβαια σε είδη από αυτά που δεν θεωρούνταν κατάλληλα για παιδιά.
Το «βρεµένα είναι ή ξερά;» ανήκει στις ευτράπελες διηγήσεις, ενώ το «κάποτε
ριζώνουν και τα λόγια» ανήκει στα µαγικά ή ξωτικά παραµύθια, παρόλο που
είναι κι αυτό αρκετά αστείο.

Υπάρχουν πολλά είδη παραµυθιών; Είναι πολύ διαφορετικά µεταξύ τους;
Ναι, είναι πολύ διαφορετικά, όµως έχουν πολλά κοινά στοιχεία, κυρίως το
χιούµορ και ένας διδακτικός τόνος χαρακτηρίζει το ελληνικό, τουλάχιστον, λαϊκό
παραµύθι. Η σηµασία των λαϊκών παραµυθιών είναι πολύ µεγάλη για όλα τα
Έθνη επί Γης, γιατί αφ� ενός εκφράζουν τη λαϊκή τους σοφία, αφ� ετέρου τους
υπενθυµίζουν την ιδιαίτερη ιστορία του πολιτισµού τους, αλλά και τις επαφές
τους µε άλλους πολιτισµούς και ορισµένες πανανθρώπινες αξίες. Γι� αυτό
άλλωστε πριν από τέσσερις περίπου αιώνες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (στη
Χώρα µας πολύ πιο πρόσφατα) άρχισαν διάφοροι συγγραφείς να καταγράφουν
τα λαϊκά παραµύθια που ακούγονταν, µε σκοπό να τα διασώσουν για πάντα
µέσα από τα βιβλία.

Γιατί όµως ήθελαν να τα διασώσουν; Τα παραµύθια, όπως και οι µύθοι,
είναι φανταστικές ιστορίες που ωστόσο κρύβουν µέσα τους µεγάλες αλήθειες.
Πολλοί παραµυθάδες έκλειναν τις αφηγήσεις τους λέγοντας: «ήµουνα κι εγώ
εκεί», όχι για να πούνε ψέµατα, αλλά ακριβώς για να δείξουν πόσο αληθινά
είναι τα παραµύθια, παρόλο που κρύβουν σοφά την αλήθειά τους πίσω από
φανταστικές ιστορίες.

Κάποιος πολύ εύστοχα έγραψε: «Οι µύθοι και τα παραµύθια απαντούν
στα αιώνια ερωτήµατα: �Πώς µοιάζει πραγµατικά ο κόσµος; Πώς θα ζήσω εκεί;
Τι να κάνω για να είµαι ο εαυτός µου�; Οι µύθοι δίνουν συγκεκριµένες
απαντήσεις, ενώ τα παραµύθια κάνουν απλώς υποθέσεις· τα µηνύµατά τους
υπαινίσσονται λύσεις, αλλά αυτές οι λύσεις δεν διατυπώνονται ποτέ ξεκάθαρα.
Τα παραµύθια αφήνουν τη φαντασία του παιδιού να αποφασίσει αν (και πώς)
µπορεί να συµβεί στον εαυτό του αυτό που αποκαλύπτει η ιστορία για τη ζωή
και για τη φύση του ανθρώπου»4.

Ο Εκπαιδευτικός:
Πετρίτης Σπύρος,

Θεατρολόγος.

                                                          
4 Βλ. Bettelheim, Bruno: Psychanalyse des contes de fées. Traduit de l� américain par Théo
Carlier. Robert Laffont, Pocket, [1976]. P. 73.
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Τα κείµενα της παράστασης.

Παρακάτω ακολουθούν τα θεατρικά κείµενα που προέκυψαν µέσα από το
µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής και από τις πρόβες για την παράσταση.
Παρουσιάζονται εδώ ως δείγµα της δουλειάς συγκεκριµένων µαθητών µε
τη διακριτική συµβολή και την καθοδήγηση του καθηγητή τους, και γι�
αυτό δεν θα είχε νόηµα να χρησιµοποιηθούν τα κείµενα από
οποιονδήποτε χωρίς τη δική του παρέµβαση, αφού άλλωστε ακόµη και
στην ίδια την τελική παράσταση των συγκεκριµένων θεατρικών οι µαθητές
αυτοσχεδίασαν σε ορισµένα σηµεία -χωρίς βέβαια να χάνουν το ρυθµό
τους, που καθοριζόταν από την αφηγηµατική δοµή των παραµυθιών-
καθώς αυτό είχαν εκπαιδευτεί να κάνουν.

! Βρεµένα είναι ή ξερά;

Όλοι: Μια φορά ήταν ένας τεµπέλης, από τους πιο µεγάλους τεµπέληδες του
κόσµου.

Ο Τεµπέλης προχωράει αργά και στρώνει τα κουρέλια του στο κέντρο της
σκηνής. Στέκεται όρθιος, δείχνοντας όµως παράλληλα την κούραση και την
πείνα του.

Τεµπέλης: Αχ!� Πόσο πολύ πεινάω!�

Στη συνέχεια λιποθυµάει από την πείνα και πέφτει πάνω στα κουρέλια. Τον
παίρνει ο ύπνος και µένει εκεί.

Μετά από λίγο ακούγεται ο κόκορας της Γειτόνισσας. Ο Τεµπέλης σιγά-σιγά
ξυπνάει. Ανοίγει τα µάτια του, σηκώνει το κεφάλι του, τεντώνεται µουγκρίζοντας



3

και χασµουριέται. Ο κόκορας της Γειτόνισσας ξανακούγεται και έτσι ο Τεµπέλης
αποφασίζει να σηκωθεί. Κάνει µια προσπάθεια αλλά δεν µπορεί. Τελικά
ανακάθεται πάνω στα κουρέλια και λέει µέσα του:

Τεµπέλης: Αχ!� Πόσο πολύ πεινάω!� ∆εν αντέχω άλλο! Χθες όλη µέρα δεν
έφαγα τίποτα. Εφιάλτες έβλεπα στον ύπνο µου� Όµως τώρα τι να κάνω;� Θα
ήθελα να φάω ψωµί, αλλά πώς να φάω αν δεν µου δώσουν; ∆εν µπορώ να
κάνω τον κόπο να πάω να ζητήσω, και άλλωστε κινδυνεύω αυτή τη φορά να
µου δώσουν δουλειά αντί για ψωµί!� Α, το βρήκα! Θα κάνω τον πεθαµένο στα
ψέµατα!� Πιο καλά να µε θάψουν, παρά να µου δώσουν δουλειά.

Ο Τεµπέλης ξαπλώνει, µένει ακίνητος και λέει δυνατά:

Τεµπέλης: Αχ!� Βοήθεια! Πεινάω.

Μετά από λίγο ακούγεται η Γειτόνισσα. Συνοµιλεί µε τους υπόλοιπους Γείτονες
χωρίς να φαίνεται ακόµα κανένας.

Η Γειτόνισσα: Ακούσατε; Πάλι ο Τεµπέλης πεινάει.

1ος Γείτονας: Ζητάει βοήθεια.

2ος Γείτονας: Ποιος θα πάει;

3ος Γείτονας: Που είναι;

4ος Γείτονας: Τι µε ενδιαφέρει!

5ος Γείτονας: Έπρεπε να δουλέψει!

6ος Γείτονας: Καλά να πάθει.

Η Γειτόνισσα µπαίνει στο δωµάτιο του Τεµπέλη, τον πλησιάζει και λέει:

Η Γειτόνισσα: Σήκω τεµπέλη, πήγαινε να βρεις δουλειά�

Ο Τεµπέλης δεν κουνιέται καθόλου. Μπαίνουν οι Γείτονες ένας-ένας, από τον
πρώτο ως και τον έκτο, πλησιάζουν και µιλάνε.

1ος Γείτονας: Μα να είναι τόσο τεµπέλης;

2ος Γείτονας: Αχ! Ζει ή πέθανε;

Τον εξετάζει.

2ος Γείτονας: Αχ!

3ος Γείτονας: Πω πω!

4ος Γείτονας: Τον καηµένο!

5ος Γείτονας: Γιατί να πεθάνει;

6ος Γείτονας: Τι κρίµα!

Η Γειτόνισσα: Ας φωνάξουµε τους Παπάδες.
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Η Γειτόνισσα φεύγει για να πάει να φωνάξει τους Παπάδες. Λίγο αργότερα
επιστρέφει µαζί µε τους Παπάδες.

1ος Παπάς: Ωχ! Τι έγινε;

2ος Παπάς: Αχ! Συχωρεµένος να� ναι.

3ος Παπάς: Ήταν καλός χριστιανός.

4ος Παπάς: Σηκώσετε τον τώρα.

Οι Γείτονες σηκώνουν τον Τεµπέλη, κάνουν µερικά βήµατα και τον αφήνουν
κάτω, µπροστά από το παράθυρο της γυναίκας µε τα παξιµάδια. Εκείνη µόλις
τον βλέπει τον λυπάται και λέει τα παρακάτω:

Η Γυναίκα: Ο κακόµοιρος! Από την πείνα του θα πέθανε! Πού να το �ξερα να του
στείλω καµπόσα παξιµάδια πόχω!

Ο Τεµπέλης ανοίγει τα µάτια του, σηκώνει λίγο το κεφάλι του και το γυρνάει
προς το παράθυρο της Γυναίκας. Τότε όλοι τον κοιτούν και µένουν κοκαλωµένοι
και άφωνοι, µε ανοιχτό το στόµα. Ο Τεµπέλης µιλάει.

Τεµπέλης: Βρεµένα είναι ή ξερά;

Η Γυναίκα δείχνει στον Τεµπέλη τα παξιµάδια, καθώς τα κρατάει στα χέρια.
Όλοι κοιτούν εκείνη τώρα.

Η Γυναίκα: Ξερά�

Όλοι κοιτούν τον Τεµπέλη µε περιέργεια.

Τεµπέλης: Ε! Τότε ψάλετε, παπάδες, ψάλετε�

Ο Τεµπέλης ξαπλώνει ακριβώς όπως ήταν πριν, αλλά οι Γείτονες που τον
κουβαλούσαν πριν τώρα τον σηκώνουν όρθιο θυµωµένοι. Τότε όλοι λένε µαζί:

Όλοι: Ο γρουσούζης επροτίµησε να θαφτεί ζωντανός, παρά να κάµει τον κόπο
να µουσκέψει τα παξιµάδια.

! Κάποτε ριζώνουν και τα λόγια.

Όλοι: Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς και είχε στο κεφάλι του ένα κερατάκι.

Ο Υπηρέτης του Βασιλιά παίρνει για θρόνο µια ωραία στολισµένη καρέκλα και
την τοποθετεί στη µία άκρη της σκηνής, όπου βρίσκεται το παλάτι (στην άλλη
άκρη είναι το πηγάδι και η πόλη είναι όλος ο χώρος ο ενδιάµεσος). Απευθύνεται
στο Βασιλιά.

Υπηρέτης: Μεγαλειότατε σας ζητούν.

Ο Βασιλιάς, που βρίσκεται εκεί κοντά, προχωράει, κάθεται στο θρόνο του και
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ρωτάει:

Βασιλιάς: Ποιος µε ζητάει;

Υπηρέτης: Είναι ο προσωπικός σας κουρέας.

Βασιλιάς: Πήγαινε ζήτα του να έρθει αµέσως εδώ αλλά εσύ να µην ξαναµπείς
µέσα µέχρι να τελειώσει το κούρεµά µου.

Ο Υπηρέτης υποκλίνεται, και φεύγει από τη σκηνή, αφού όµως πρώτα έχει πάει
να  φωνάξει τον κουρέα. Ο Βασιλιάς κοιτάζει γύρω-γύρω µήπως τον βλέπει
κανένας και ξύνει το κεφάλι του.

Ξαφνικά, µπαίνει ο Κουρέας και αιφνιδιάζει το Βασιλιά. Ο Βασιλιάς, που µέχρι
τη στιγµή εκείνη ήταν αφηρηµένος, γυρνάει απότοµα το βλέµµα του προς την
πόρτα, απ� όπου υποτίθεται πως µόλις έχει µπει ο Κουρέας.

Βασιλιάς: Αχ! Ποιος είναι; Τι έγινε;

Ο Βασιλιάς αντιλαµβάνεται πως αυτός που µόλις µπήκε ήταν ο Κουρέας. Έτσι
ανακουφίζεται, αλλά και θυµώνει παράλληλα.

Βασιλιάς: Αχ! Μάλιστα, εσύ είσαι. Γιατί δεν χτύπησες την πόρτα!

Ο Κουρέας πλησιάζει το Βασιλιά και υποκλίνεται.

Κουρέας: Ζητώ συγγνώµη αν σας τρόµαξα. Νόµιζα πως µε περιµένατε. Ο
Υπηρέτης σας µου ζήτησε να έρθω εδώ αµέσως. Επίσης µου είπε πως κανείς
δεν πρόκειται να διακόψει το κούρεµά σας, οπότε να µην ανησυχείτε καθόλου.
Να αρχίσω τώρα το κούρεµα;

Ο Κουρέας ξεκινάει χωρίς να περιµένει απάντηση. Ο Βασιλιάς εξαγριώνεται.

Βασιλιάς: Σταµάτα αµέσως το κούρεµα!

Ο Κουρέας τροµάζει.

Βασιλιάς: Γιατί να ανησυχώ εγώ! Εσύ να ανησυχήσεις, γιατί αν το πεις σε
κανένα θα σου πάρω το κεφάλι.

Ο Κουρέας τρέµει.

Κουρέας: Τι να πω Βασιλιά;

Βασιλιάς: Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ξέρεις πολύ καλά. Συνέχισε τώρα
και µη µιλάς.

Κουρέας: Μάλιστα Βασιλιά.

Ο Κουρέας συνεχίζει τρέµοντας, κάτι που εξαγριώνει ακόµη περισσότερο το
Βασιλιά.

Ο Βασιλιάς: � Και σταµάτα να τρέµεις, γιατί δεν θα το γλιτώσεις το κεφάλι σου.
Θα σου το κόψω αν µε κουρέψεις στραβά.

Ο Κουρέας σταµατάει. Πιάνει το λαιµό του, αλλά προσπαθεί να συγκρατήσει το
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τρέµουλό του, παρά το φόβο που τον έχει πιάσει.

Κουρέας: Μάλιστα Βασιλιά.

Ο Βασιλιάς: Συνέχισε τώρα, και πρόσεχε και το κερατάκι. Θα σε σκοτώσω
αµέσως αν κάνεις κανένα λάθος.

Ο Κουρέας συνεχίζει να κουρεύει το Βασιλιά αργά και σταθερά. Μετά από λίγο
λέει στο Βασιλιά:

Κουρέας: Τελειώσαµε Βασιλιά µου.

Ο Κουρέας δίνει έναν καθρέπτη στο Βασιλιά. Εκείνος περιεργάζεται το είδωλό
του προσεκτικά, κουνώντας συνέχεια τον καθρέπτη, αλλά και το κεφάλι του,
πιάνοντας τα µαλλιά του κλπ.

Κουρέας: Όπως βλέπετε στον καθρέπτη σας κούρεψα µια χαρά.

Ο Βασιλιάς: Σ� ευχαριστώ.

Ο Κουρέας χαµογελάει και λέει στο Βασιλιά:

Ο Βασιλιάς: Παρακαλώ!

Ο Βασιλιάς θυµώνει πάλι και λέει µε αυστηρό ύφος στον Κουρέα.

Βασιλιάς: Βρίσκεις τίποτε αστείο και γελάς;

Κουρέας: Τίποτα Βασιλιά µου. Αφού δεν γελάω.

Βασιλιάς: Είσαι σίγουρος; Γιατί εµένα µου φαίνεται ότι πήγες να γελάσεις;

Κουρέας: Αν σας χαµογέλασα Βασιλιά µου χωρίς λόγο ήταν.

Βασιλιάς: Άκουσέ µε προσεκτικά. Αν συνεχίσεις έτσι θα τιµωρηθείς σκληρά και
θα κοπούν µια και καλή όλα αυτά τα ψέµατα και τα γέλια. Κατάλαβες;

Κουρέας: Μάλιστα Βασιλιά.

Βασιλιάς: ∆υστυχώς και για τους δυο µας δεν µπορούσα να κρύψω το µυστικό
µου και από σένα. Αν όµως το πεις σε κανένα ξέρεις τι θα πάθεις.

Κουρέας: Εντάξει, δεν θα το πω σε κανένα.

Βασιλιάς: Χάσου τώρα από τα µάτια µου!

Ο Κουρέας φεύγει τρέχοντας. Περνάει από την πόρτα του δωµατίου του Βασιλιά
και πηγαίνει στην άλλη άκρη της σκηνής. Ο Βασιλιάς φεύγει από τη σκηνή
προσωρινά, ενώ ο Υπηρέτης τοποθετεί το θρόνο µπροστά του.

Ο Κουρέας κοιτάζει δεξιά-αριστερά και λέει:

Κουρέας: Αχ! ∆εν αντέχω. Τι να κάνω; Πού να το πω;�

Κοντά στον Κουρέα στήνεται το Πηγάδι. Μέσα στο Πηγάδι κάθεται η
Καλαµιά/Φλογέρα. Χωρίς να φαίνεται, λέει στον Κουρέα:

Καλαµιά/Φλογέρα: Έχω νερό. Έλα να πιεις!
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Τότε ο Κουρέας κοιτάζει προς το Πηγάδι και λέει:

Κουρέας: Το βρήκα!

Ο Κουρέας πηγαίνει τρέχοντας στο Πηγάδι, σκύβει από πάνω και φωνάζει µ�
όλη του την καρδιά:

Κουρέας:  Ο βασιλιάς έχει κερατάκι!

Η Καλαµιά/Φλογέρα επαναλαµβάνει σαν αντίλαλος την ίδια φράση.

Καλαµιά/Φλογέρα: Ο βασιλιάς έχει κερατάκι!

Ο Κουρέας φεύγει από τη σκηνή γεµάτος χαρά. Περνούν λίγα λεπτά και�

Ακούγεται πάλι η ίδια φωνή µέσα από το πηγάδι.

Καλαµιά/Φλογέρα: Αχ, τι κρίµα! Ξεράθηκα από τη δίψα. Γιατί να µην έχω πια
ούτε λίγο νερό!

Το πηγάδι σιγά-σιγά αρχίζει να χαµηλώνει, ενώ παράλληλα ξεπροβάλλει η
Καλαµιά/Φλογέρα.

Το πηγάδι σιγά-σιγά φεύγει, ενώ ψηλώνει η Καλαµιά/Φλογέρα. Αέρας συσάει
και την κουνάει.

Ο Βοσκός περνάει τραγουδώντας µπροστά από την  Καλαµιά/Φλογέρα.

Βοσκός: Τσοπανάκος ήµουνα�

Σταµατάει, κοιτάζει την  Καλαµιά/Φλογέρα και λέει:

Βοσκός: Για δες! Μια καλαµιά. Είναι ό,τι πρέπει για φλογέρα. Χρειάζοµαι µια
φλογέρα.

Ο Βοσκός πιάνει και κόβει την Καλαµιά/Φλογέρα, της κάνει τρύπες και την κάνει
Φλογέρα. Φωνάζει µακριά.

Βοσκός: Προβατίνες ελάτε!

Στη συνέχεια πηγαίνει στην πόλη, µαζί µε την Καλαµιά/Φλογέρα, και λέει:

Βοσκός: Ας δοκιµάσω τώρα εδώ στην πόλη τη φλογέρα.

Καλαµιά/Φλογέρα: Μπί, µπί, ο βασιλιάς έχει κερατάκι, ο βασιλιάς έχει κερατάκι!

Ο Βοσκός σταµατάει να παίζει τη φλογέρα, όµως είναι ήδη αργά, γιατί µία
Υπήκοος ήταν δίπλα και άκουσε.

Ένας-ένας οι Υπήκοοι, όταν ακούνε τα λόγια της Καλαµιάς/Φλογέρας, πάνε
στον επόµενο και τα επαναλαµβάνουν. Μετά επιστρέφουν στη θέση τους, αλλά
µετά µιλούν όλοι µαζί κάνοντας πολύ φασαρία.  Ο ίδιος ο βοσκός κάθεται στην
άκρη της σκηνής και δεν παίζει τη φλογέρα πια.

Η Υπήκοος: Άκουσα µια φλογέρα να λέει πως ο βασιλιάς έχει κερατάκι. Έχω
χάσει επεισόδια;

1ος Υπήκοος: Άκουσον-άκουσον! Μια γυναίκα λέει ότι ο βασιλιάς έχει κερατάκι.
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2ος Υπήκοος: Μια γυναίκα είδε στο κεφάλι του βασιλιά ένα κερατάκι.

4ος Υπήκοος: Καλά να πάθει ο βασιλιάς που έχει κερατάκι.

5ος Υπήκοος: Αχ! Τον καηµένο το βασιλιά. Λένε πως έχει κερατάκι.

Όλοι οι Υπήκοοι µαζί, προς το κοινό: Ο βασιλιάς έχει κερατάκι, ο βασιλιάς έχει
κερατάκι!

Ο Υπηρέτης του Βασιλιά εµφανίζεται στη σκηνή τρέχοντας, ενώ οι Υπήκοοι,
επίσης τρέχοντας, φεύγουν. Στη συνέχεια παίρνει το θρόνο του βασιλιά και τον
τοποθετεί κοντά του, στο παλάτι. Απευθύνεται στο Βασιλιά.

Υπηρέτης: Μεγαλειότατε πρέπει να σας πω κάτι.

Ο Βασιλιάς προχωράει, κάθεται στο θρόνο του και ρωτάει:

Βασιλιάς: Τι είναι παιδί µου;

Υπηρέτης: Ακούγεται στους δρόµους της πόλης µας η ανοησία πως έχετε ένα
κερατάκι.

Βασιλιάς: Πώς! Πες σε όλους να σωπάσουν αλλιώς θα τους πάρω το κεφάλι.
Επίσης φέρε µου εδώ µπροστά τον Κουρέα.

Ο Υπηρέτης υποκλίνεται. Μετακινεί το θρόνο στην αµέσως προηγούµενη θέση
του και φεύγει. Ο Βασιλιάς επίσης πηγαίνει στην άκρη. Φεύγει και ο Υπηρέτης
και βγάζει βασιλικό διάγγελµα.

Υπηρέτης: Απαγορεύεται σε όλους σας να λέτε πως ο βασιλιάς έχει κερατάκι. Οι
παραβάτες θα τιµωρηθούν δι� αποκεφαλισµού.

Τότε τρέχει κοντά του η Υπήκοος.

Η Υπήκοος: Σας παρακαλώ, µη µε τιµωρήσετε, ξέρω τον ένοχο.

Εµφανίζεται ο Βοσκός µε την Καλαµιά/Φλογέρα, που την έχει στα χέρια του. Η
Υπήκοος ∆είχνει την Καλαµιά/Φλογέρα.

Η Υπήκοος: Ορίστε, είναι αυτή η µαγική φλογέρα.

Υπηρέτης: Ε! Όχι και µαγική!

Η Υπήκοος: Μα µαγική είναι. ∆εν τη βλέπετε;

Βοσκός: Μα µάγος είµαι!

Η Υπήκοος: Παίξε.

Έτσι ο Βοσκός παίζει:

Καλαµιά/Φλογέρα: Μπί, µπί, ο βασιλιάς έχει κερατάκι, ο βασιλιάς έχει κερατάκι!

Την ίδια στιγµή εµφανίζεται και ο Κουρέας. Προσπαθεί να το σκάσει, αλλά
µάταια.

Υπηρέτης: Πιάστε τον, πιάστε τον Κουρέα!
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Εµφανίζονται πάλι οι 5 Υπήκοοι, πιάνουν τον Κουρέα και τον παραδίδουν στον
Υπηρέτη του Βασιλιά. Εκείνος τον οδηγεί στο παλάτι του βασιλιά, µαζί µε την
Υπήκοο, το Βοσκό και την Καλαµιά/Φλογέρα.

Υπηρέτης: Αφήστε τον σε µένα τώρα. Ελπίζω να µην κάνεις καµία απερισκεψία!
Ζήτησε να σε δει ο Βασιλιάς.

Απευθύνεται τώρα στους άλλους.

Υπηρέτης: Θα πάµε και εµείς µαζί του στο Βασιλιά.

Ο Υπηρέτης οδηγεί όλους µέχρι το δωµάτιο του Βασιλιά. Εκεί στήνει το θρόνο
του βασιλιά Απευθύνεται στο Βασιλιά λέγοντας.

Υπηρέτης: Βασιλιά µου σας έφερα τον Κουρέα. Επίσης σας έφερα αυτούς που
σας προσβάλανε διαδίδοντας πρώτοι-πρώτοι αυτό το ψέµα.

Ο Βασιλιάς προχωράει, και όρθιος ρωτάει:

Βασιλιάς: Ποιο ψέµα� Α! Πως έχω κερατάκι. Και βέβαια είναι ψέµα� Ποιος
είναι αυτός που είπε πρώτος απ� όλους αυτό το ψέµα;

Υπηρέτης: Αυτή η φλογέρα, Βασιλιά µου, αυτή η παλιοφλογέρα που παίζει
αυτός εδώ ο τσοπάνης.

Βασιλιάς: Η φλογέρα! Μάλιστα. Αφήστε µε τον Κουρέα πρώτα.

Αποµακρύνονται όλοι οι άλλοι.

Βασιλιάς: Πού τον είπες αυτόν το λόγο;

Κουρέας: Αχ! Σας ορκίζοµαι, σε κανένα. Μόνο µια φορά δεν βάσταξα και πήγα
και το είπα µέσα σε ένα πηγάδι.

Ο Βασιλιάς φωνάζει δυνατά:

Βασιλιάς: Υπηρέτη�

Υπηρέτης: Μάλιστα.

Βασιλιάς: Να έρθει αµέσως µέσα ο τσοπάνης.

Ο Υπηρέτης σπρώχνει τον τσοπάνη προς το Βασιλιά.

Βασιλιάς: Πού βρήκες τη Φλογέρα;

Βοσκός: ∆εν φταίω εγώ Βασιλιά.

Βασιλιάς: Πού τη βρήκες, είπα!

Βοσκός: ∆εν θα σου πω, θα νοµίζεις ότι λέω ψέµατα.

Βασιλιάς: Πώς τολµάς!

Βοσκός: Ε, λοιπόν, πίστεψέ µε, Βασιλιά, τη φλογέρα την έκαµα από ένα καλάµι
που βγήκε µέσα σε ένα ξερό πηγάδι.

Βασιλιάς: Πώς είπες;
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Βοσκός: Αχ, µη µε τιµωρήσεις Βασιλιά!

Βασιλιάς: Μα έτσι φανερώνεται πως�

Όλοι µαζί: Έτσι φανερώθηκε πως κάποτε ριζώνουν και τα λόγια.


