Ο ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΜΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
ΔΡΑΚΟΣ
ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
ΜΠΕΦΑΝΑ
ΒΟΗΘΟΙ (κρατούν στεφάνια με
κορδέλες- συνήθως είναι κορίτσια με
χρωματιστές φούστες, γιλέκα, και
άσπρα πουκάμισα, λουλούδια στα
αυτιά) (αν έχει αγόρια γονδολιέρηδες
με μαύρο παντελόνι, άσπρο
πουκάμισο ζώνη κόκκινη στη μέση
και φουλάρι στο λαιμό. καπελάκι
ψαθακι.)
ΧΟΤΕΙΟΣΟ
ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΣΟΤΣΕΛΝΙΚ
PERE NOEL
ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕ ΒΕΡΜΟΥΔΑ
ΠΑΙΔΙΑ
ΣΚΗΝΗ 1
Δράκος- Αφηγητές
ΣΚΗΝΗ 2
Δράκος- Αη βασίλης
ΣΚΗΝΗ 3
Μπεφάνα- βοηθοί
ΣΚΗΝΗ 4
χοτειοσο, σαντα λουτσία, σoτσελνικ,
περ νοελ, Αη βασίλης με βερμούδα
ΣΚΗΝΗ 5
παιδιά
ΣΚΗΝΗ 6
οι δράκοι μετανιώνουν

santa lucia
sotselnik

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΟΤΕΣ
ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
ΑΦΗΓΗΤΕΣ 2
(μία ο ένας μία ο άλλος)
Παραμύθι- μύθι μύθι
το κουκί και το ρεβύθι
εμαλώσανε στη βρύση.
Έρχεται και η φακή
και τους βάζει φυλακή.
έφτασε το μακαρόνι
κι όλους τους ελευθερώνει.
Κόκκινη κλωστή δεμένη
στην ανέμη τυλιγμένη
δως της κλώτσο να γυρίσει
παραμύθι να αρχινίσει.
Παραμύθι του παππού
πότε να άρχισε και που;
Τώρα στο νηπιαγωγείο…………
ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Μια φορά κι ένα καιρό
σε έναν τόπο μακρινό
ζούσε ένας δράκος
με βλέμμα πονηρό.
Δεν έτρωγε σαλάμια
ούτε κασέρι, ούτε μπάμια
μόνο του άρεσε να τρώει….
πώς να σας το πω…..
παπούτσια.
ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Τρελαινόταν να τρώει …παπούτσια.
Γόβες, αθλητικά,
γυναικεία, παιδικά
και δίχως άλλο αντρικά.
Μεζές αγαπημένος,
που αναζητούσε σα χαμένος
από τις προτιμήσεις του τις πρώτες
ήταν οι ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΟΙ ΜΠΟΤΕΣ!

ΜΟΥΣΙΚΗ Είσοδος δράκου
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΚΟΥΔΟΥ CD 1
ΔΡΑΚΟΣ 1
Καλημέρα, καλησπέρα
σε όλους λέω, πέρα ως πέρα.
βρε τι χαμός είναι ετούτος;
είναι η τέχνη άλλος πλούτος!
Στο στομάχι νιώθω μία λιγούρα
τι να μου κάνουνε τα μούρα;
έχω να φάω από το πάσχα
που έφαγα τα μούρα από τη γλάστρα.
ΔΡΑΚΟΣ 2
Ας κοιτάξω λίγο να ξεχαστώ
ας δω αυτό το περιοδικό
καλε! ποιος είναι αυτός , τι ωραίες μπότες!
κόκκινες, λαμπερές υπέροχες γαλότσες!
Αχ το στομάχι μου πονάει
τι να του δώσω για να φάει;
λέτε 2 κόκκινες, λαχταριστές μποτούλες;
ελπίζω να έχουν και καθαρές καλτσούλες!

ΔΡΑΚΟΣ 3
Το περιοδικό γράφει ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ
είναι από αυτά εφ’ όλης της ύλης
ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ ο τόπος που μένουν
με τη γυναίκα του δωράκια δένουν.
Τι λέτε; πετάμε για εκεί;
σίγουρα θα κλέψουμε φαί
τις μπότες γρήγορα βουτάμε
κι αμέσως σπίτι μας γυρνάμε.
ΠΑΜΕ!

ΣΚΗΝΗ 2

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟ
ΤΣΙΡΚΟ CD 1
(μπαίνουν κρυφά κλέβουν τις μπότες,
και της κυρίας αγιου βασίλη τις γόβες
και παρακολουθούν από ένα σημείο
την κουβέντα του αη βασίλη με τη
γυναίκα του.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
CD XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΗΡΘΑΝ ΠΑΛΙ
ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ
Γυναίκα, έτοιμος να πετάξω
τα ρούχα μια στιγμή να φτιάξω
τη ζώνη; που είπες ότι είναι;
τίποτα στη θέση του δεν είναι.
Και το παλτό μου; κρύο κάνει
έξω το χιόνι άρχισε να πιάνει.
στο ψυγείο έβαλες το σκούφο;
και τις κάλτσες μου στο φούρνο;
ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
Βασίλη τις μπότες σου δε βρίσκω
και τα γοβάκια μου, να σε
ξεπροβοδίσω
μα τα καθάρισα πριν λίγο
που πήγαν; λες επίτηδες να τα
κρύβω;
ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ
Σήμερα που έχω τόση δουλειά
να δώσω δώρα στα παιδιά
σήμερα βρήκα να τις χάσω;
είμαι έτοιμος να σκάσω!

Κάτσε καφέ να ετοιμάσω
κι άλλη μία φορά να ξαναψάξω
έλα ηρέμησε και μη φοβάσαι
όλα θα τα προλάβεις, μη λυπάσαι!
ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
CD XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΗΡΘΑΝ ΠΑΛΙ

ΣΚΗΝΗ 3Η
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟ
ΤΣΙΡΚΟ CD 1
(οι δράκοι πετούν σε άλλος μέρος
κλέβουν τις γόβες της Μπεφάνα και
των βοηθών της)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΠΕΦΑΝΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ
ΕΊΝΑΙ Η ΜΠΕΦΑΝΑ
CD ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΜΠΕΦΑΝΑ
Είμαι η μάγισσα Μπεφάνα
στην Ιταλία ξακουστή Ναπολιτάνα
Χριστούγεννα πάω στα παιδιά
με μία σκούπα μαγικιά.
Άμα είσαι παιδί καλό
σου δίνω δώρο μαγικό
μα άμα είσαι παιδί κακό
σου βάζω λίγο κάρβουνο
ΒΟΗΘΟΣ
Μπεφάνα, Μπεφάνα
που είναι τα κόκκινα γοβάκια;
τα ψάχνω συνέχεια στη μέση
μήπως τους άλλαξες τη θέση;
ΒΟΗΘΟΣ
Μπεφάνα, Μπεφάνα
η ώρα πέρασε γοργά
πρέπει να φύγεις βιαστικά
γρήγορα να προλάβεις τα παιδιά.
ΒΟΗΘΟΣ
Μπεφάνα, Μπεφάνα
αδύνατο να βρω τις γόβες τις
λουστρίνι,
και τώρα τι θα γίνει;
το μοίρασμα ατέλειωτο θα μείνει;

ΜΠΕΦΑΝΑ
Πω πω πω τι συμφορά!
πως θα βγω στην αγορά;
τα μαγαζιά όλα κλείσαν
τα παιδιά με πεθυμήσαν!
ΒΟΗΘΟΣ
Κάτσε καφέ να ετοιμάσω
κι άλλη μία φορά να ξαναψάξω
έλα ηρέμησε και μη φοβάσαι
όλα θα τα προλάβεις, μη λυπάσαι!

ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΕΦΑΝΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ
ΕΊΝΑΙ Η ΜΠΕΦΑΝΑ
CD ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΣΚΗΝΗ 4Η
(οι δράκοι πετούν στο σπίτι του
Hoteiosho στην Ιαπωνία)
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟ
ΤΣΙΡΚΟ CD 1

ΧΟΤΕΙΟΣΟ
Στην Ιαπωνία ξακουστός
είμαι ένας ιάπωνας θεός
μάτια μπροστά και πίσω απ’ το
κεφάλι
για να δω όποια ζαβολιά είναι
μεγάλη!
Μα τα παπούτσια μου δε βλέπω
με μάτια 4 και δεν αντέχω
η ώρα πήρε να περνάει
και το κεφάλι μου πονάει!
(χτυπάει η πόρτα και είναι η santa
lucia)
ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ
Έρχομαι από τη Σουηδία
και λέγομαι Σάντα Λουτσία
δίνω ζεστό καφέ και κουλουράκια
σε όλα τα καλά παιδάκια.
Μα τα μποτάκια μου έχω χάσει
και σκέφτομαι μήπως τα έχω ξεχάσει
όλο τον κόσμο έχω φάει
και που είναι το μυαλό δεν πάει.
(χτυπάει η πόρτα και μπαίνει η
ΣΟΤΣΕΛΝΙΚ)
ΣΟΤΣΕΛΝΙΚ
ΣΟΤΣΕΛΝΙΚ το όνομά μου κι
έρχομαι απ’ τη Ρωσία
λέω κάλαντα, νηστεύω
και παριστάνω την Παναγία
Μα για σήμερα που ψάχνω

τα παπούτσια μου να βρω
αδυνατώ να τα εντοπίσω
και θέλω όλους να ρωτήσω.
Τώρα έξω πως θα βγω;
τα κάλαντα πως θα τα πω;
όλοι στη Ρωσία θα με περιμένουν
όλη την νύχτα θα προσμένουν.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
CD ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
PERE NOEL
Από τη Γαλλία έρχομαι,
παππούλης των Χριστουγέννων το όνομά
μου
ή Περ Νοέλ στα γαλλικά
μοιράζω δώρα και γλυκά.
Μα σήμερα τι έπαθα
τις μπότες μου τις ψάχνω
όλο τον κόσμο έφαγα
ακόμη και στο βράχο.

ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕ ΒΕΡΜΟΥΔΑ
Πω πω τι κρύο είναι αυτό;
ξεπάγιασα απ΄ τα κρύα
Στην Αυστραλία, από όπου έρχομαι
κάνουμε σερφ στην παραλία.
Και να σας πω τι έπαθα;
δε βρίσκω τις παντόφλες
και ξυπόλυτος δεν το μπορώ
να τρέχω δεν αντέχω.

ΣΚΗΝΗ 5Η
(οι δράκοι παρακολουθούν από
μακριά)
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟ
ΤΣΙΡΚΟ CD 1
ΠΑΙΔΙ 7
ΠΑΙΔΙ 1
Ήρθαν τα Χριστούγεννα
που τόσο περιμένω
στον Αϊ Βασίλη έγραψα
και δώρο του προσμένω.
ΠΑΙΔΙ 2
Μα δεν τον βλέπω να έρχεται
και ήμουν καλό παιδάκι
να σκέφτηκε ενδέχεται
πως είμαι ζαβολάκι;

Η Σάντα Λουτσία; και αυτή
σήμερα δεν την είδα
και κάθε μέρα σαν κι αυτή
φτάνει στη Σουηδία.
ΠΑΙΔΙ 8
Μα και στη Μόσχα το ίδιο πρόβλημα
έχουμε με εσάς.
Η Σοτσελνίκ με το όνομα
μας έλειψε κι εμάς.
ΠΑΙΔΙ 9

ΠΑΙΔΙ 3
Εδώ στην Ιταλία
έχουμε την Μπεφάνα
μάγισσα με σκουπόξυλο
που φέρνει τα δωράκια.

Κι ο Περ Νοέλ μας έλειψε
απόψε απ’ τη Γαλλία
κι εμείς τον περιμέναμε
με τόση αγωνία!!!!!

ΠΑΙΔΙ 4
Μα είναι άφαντη κι αυτή
και ήμουν όλο το χρόνο σωστή
λέτε ν’άργησε στο δρόμο;
ή μήπως να με πιάσει τρόμος;

ΠΑΙΔΙ 10
Κι εμείς μες στην καλοκαιριά
στην καυτή Αυστραλία
τον Σαντα Κλάους δεν είδαμε
και νιώθουμε νοσταλγία.

ΠΑΙΔΙ 5
Κι εμείς στην Ιαπωνία
έχουμε τον Χοτειόσο
του τρίβεις την κοιλίτσα
και παίρνεις μια κουκλίτσα.
ΠΑΙΔΙ 6
Κι αυτός σήμερα δε φάνηκε
και νιώθω τόση θλίψη
η όμορφη κοιλίτσα του
μα πόσο μου ‘χει λείψει!!!

ΣΚΗΝΗ 6η
ΔΡΑΚΟΣ 1
Κακό μεγάλο κάναμε
κάψαμε τις γιορτές
ήμασταν άπληστοι πολύ
με άπληστες κοιλιές!
ΔΡΑΚΟΣ 2
Συγγνώμη ας ζητήσουμε
απ’ όλους στο λεπτό
τις μπότες ας γυρίσουμε
τις γόβες, τις ρετρό.
ΔΡΑΚΟΣ 3
Συγγνώμη ζητούμε από όλους σας
βαθιά μέσα από την καρδιά
ορίστε τα παπούτσια σας
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΗ
ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΉ ΣΑΣ
ΜΑ ΟΙ ΓΙΟΡΤΈΣ ΜΑΣ ΣΩΘΗΚΑΝ
ΔΕΚΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ.
ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝ ΖΗΤΑΤΕ
ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΔΡΑΚΟΙ ΝΑ ΡΘΑΝΕ
ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΑ ΦΥΛΑΤΕ!!!
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

