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Γξ. ΜΠΑΚΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ, ζεαηξνιόγνο – ζπγγξαθέαο 

 

ΑΦ, ΤΙ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ 

ΜΟΥΣΙΚΗ καηάλληλη για κυνηγηηό 

(Βξηζθόκαζηε ζηελ βεξάληα ελόο ξεηηξέ όπνπ ν γάηνο Γαιηιαίνο θπλεγά ην 

πνπιί Lazybird πνπ ηνπ παίξλεη ην θαγεηό) 

Γαιηιαίνο 

Δπηηέινπο ζ’ έπηαζα!  

 

Lazybird 

Αρ, ηη λα κε θάλεηο εκέλα! Έρεηο ηόζν λόζηηκεο θξνθέηεο…ηηο έρω δνθηκάζεη… 

 

Γαιηιαίνο 

Μελ κε ηζαηίδεηο πεξηζζόηεξν…Σν μέξω όηη «δνθηκάδεηο» θάζε κέξα…Οη 

θξνθέηεο κνπ είλαη πξάγκαηη λόζηηκεο αιιά εγώ πξνηηκώ ην θπλήγη. Κη όιε 

κέξα είκαη ζην ξεηηξέ αληί λα θπλεγώ ζηα πάξθα. Μνπ ιείπεη ε δξάζε! 

 

Lazybird 

Κη εγώ όιε κέξα είκαη ζηελ ηαξάηζα θαη θαηεβαίλω ζην ξεηηξέ κόλν γηα 

θαγεηό. Να ζπζηεζνύκε θηόιαο. Δίκαη ν Lazybird. Σα AngryBirds ηα μέξεηο? 

Κακία ζρέζε…Υη, ρη..Δζύ δελ ρξεηάδεηαη λα κνπ πεηο ην όλνκά ζνπ. Έρω 

βαξεζεί λ’ αθνύω ηελ γξηά λα ζε θωλάδεη. Δίζαη ν Γαιηιαίνο. Η γαιή ν 

Γαιηιαίνο. Αιήζεηα, γηαηί ζ’ έβγαιε έηζη; 

 

 Γαιηιαίνο 

Η θπξά κνπ ήηαλ παληξεκέλε κε αζηξνλόκν, κε επηζηήκνλα πνπ κειεηνύζε ηα 

νπξάληα ζώκαηα. Όηαλ πέζαλε ν άληξαο ηεο, πήξε εκέλα γηα ζπληξνθηά θαη 

κνπ έδωζε ην όλνκα ηνπ αζηξνλόκνπ Γαιηιαίνπ. Αξθεηά κε ηηο ζπζηάζεηο. Αο 

πξνρωξήζνπκε ζην γεύκα πνπ ζήκεξα είζαη εζύ. Έρεηο λα πεηο θάηη 

ηειεπηαίν? 

  

Lazybird 

Μηαο θαη ζνπ αξέζεη ε δξάζε, έρω λα ζνπ πω ην όλεηξν πνπ είδα ρζεο. Θα 

ρνξηάζεηο δξάζε θαη ζα κ’ αθήζεηο. Έλα ζα ζνπ πω. Με απήγαγαλ εμωγήηλνη 

θαη κε πήγαλ βόιηα ζην ειηαθό καο ζύζηεκα. Αρ, ηη όλεηξν θαη απηό! Αρ, ηη 

όλεηξν θαη απηό! 

 

Γαιηιαίνο 

Απηό βξήθεο λα πεηο γηα λα ζ’ αθήζω? Δζύ δελ μέξεηο ηη είλαη ην ειηαθό 

ζύζηεκα, πήγεο θαη βόιηα? 
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Lazybird 

Πωο δελ μέξω. Σν ειηαθό καο ζύζηεκα απνηειείηαη από ηνλ Ήιην θαη ηνπο 

πιαλήηεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δνξπθόξνπο ηωλ πιαλεηώλ, 

εθαηνκκύξηα θνκκάηηα πεηξωκάηωλ, πνπ νλνκάδνληαη αζηεξνεηδείο θαη 

κεηεωξνεηδή. Σέινο, πεξηιακβάλεη θαη ηνπο παγωκέλνπο όγθνπο ζθόλεο θαη 

αεξίωλ πνπ απνθαινύκε θνκήηεο. 

 

Γαιηιαίνο 

Με εληππωζηάδεηο! Πωο ηα έκαζεο? 

 

Lazybird 

Υάξε ζηελ θνπθή γξηά. Από πνύ αιινύ? Απνξώ πωο εζύ αληέρεηο ζην ίδην 

ζπίηη λα αθνύεη ηόζν δπλαηά ηειεόξαζε. 

 

Γαιηιαίνο 

Πξόζερε πωο κηιάο γηα ηελ θπξά κνπ. Δίλαη ε αδπλακία κνπ. Σεο ρξωζηώ ηελ 

αλαηξνθή κνπ θαη ηελ κόξθωζή κνπ. Υη, ρη…Καη ηώξα πνπ ην ζθέθηνκαη, δελ 

κνπ ιείπεη ην θαγεηό, αιιά ε δηαζθέδαζε. Θα ζε αθήζω αλ παίμνπκε παηρλίδη 

γλώζεωλ θαη δελ θάλεηο πάλω από 3 ιάζε. ύκθωλνη? 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ που παραπέμπει ζε ηηλεπαιχνίδι 

 

Γαιηιαίνο 

Πόζνη πιαλήηεο ππάξρνπλ ζην ειηαθό καο ζύζηεκα?  

 

Lazybird 

9 

 

Γαιηιαίνο 

Μπξάβν! 

 

Lazybird 

Μπξάβν ζηελ θνπθή γξηά πνπ βιέπεη όιε κέξα ληνθπκαληέξ…ρη,ρη… 

 

Γαιηιαίνο 

Σώξα ζα πξέπεη γηα θάζε πιαλήηε πνπ ιέω, λα ιεο έλα ραξαθηεξηζηηθό όζν 

εγώ ζα κεηξώ ωο ην 10.  

 

ΜΟΥΣΙΚΗ που παραπέμπει ζε ηηλεπαιχνίδι 

 

Γαιηιαίνο 

Δξκήο. 1, 2, 3, 4… 
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Lazybird 

Κνληηλόηεξνο ζηνλ ήιην πιαλήηε. 

 

Γαιηιαίνο 

Αθξνδίηε. 1, 2, 3, 4… 

 

Lazybird 

Δμαηξεηηθά δεζηή. 

 

Γαιηιαίνο 

Γίαο. 1, 2, 3, 4… 

 

Lazybird 

Γηγάληηα ζθαίξα από πγξά θαη αέξηα. 

 

Γαιηιαίνο 

Γε. 1, 2, 3, 4… 

 

Lazybird 

Ο δηθόο καο πιαλήηεο. 

 

Γαιηιαίνο 

Καιά, δελ θνπξάζηεθεο πνιύ γη’ απηήλ ηελ απάληεζε.  

πλερίδνπκε…Άξεο. 1, 2, 3, 4… 

 

Lazybird 

Κόθθηλνο, γεκάηνο ζθόλε. 

 

Γαιηιαίνο 

Οπξαλόο. 1, 2, 3, 4… 

 

Lazybird 

Γεξκέλνο ζην πιάη. 

 

Γαιηιαίνο 

Πινύηωλαο. 1, 2, 3, 4… 

 

Lazybird 

Ο πην καθξηλόο ζηνλ Ήιην πιαλήηεο. 

 

Γαιηιαίνο 

Πνζεηδώλαο. 1, 2, 3, 4… 
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Lazybird 

Παγωκέλνο γαιάδηνο πιαλήηεο. 

 

Γαιηιαίνο 

Κξόλνο. 1, 2, 3, 4… 

 

Lazybird 

Πεξηβάιιεηαη από εληππωζηαθνύο δαθηπιίνπο.  

 

Γαιηιαίνο 

Σειηθά είζαη δπλαηόο παίρηεο. Γη’ απηό ζα πξνρωξήζνπκε ζε άιιεο 

εξωηήζεηο. 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ που παραπέμπει ζε ηηλεπαιχνίδι 

 

Γαιηιαίνο 

ε πνηόλ πιαλήηε ζα ζειεο λα κέλεηο? 

 

Lazybird 

ηνλ Δξκή  γηαηί ζα ήκνπλ 3 θνξέο ειαθξύηεξνο ζηνλ Δξκή απ’ ό,ηη ζηε Γε, 

επεηδή ν Δξκήο έρεη πνιύ κηθξή βαξύηεηα. 

 

Γαιηιαίνο 

Μελ ην ζθέθηεζαη. Καη ειαθξύηεξνο ν Lazybird κε ην όλνκα θαη ηελ ράξε ζα 

ήζνπλ πάιη. Πάιη ζα ηεκπέιηαδεο, πάιη ζα έπαηξλεο από ην θαγεηό ηνπ 

γείηνλα.  

 

Lazybird 

Με πξνζβάιιεηο. Δγώ πνπ ήζεια λα κνηξαζηώ καδί ζνπ ην όλεηξν κε ηνπο 

εμωγήηλνπο. Αρ, ηη όλεηξν θη απηό! 

 

Γαιηιαίνο 

ηγά κελ είδεο ην δηάζηεκα ζην όλεηξό ζνπ. Άληε, ζε ιππήζεθα. Σώξα πνπ 

γίλακε θίινη ζα ζ’ αθήζω λα δεηο ηα άζηξα από ην αθξηβό ηειεζθόπην ηεο 

θπξάο κνπ. 

 

Lazybird 

Αιήζεηα? 

 

Γαιηιαίνο 

Ναη, θαη λα μέξεηο όηη ν γαιαμίαο έρεη ηε κνξθή ηεξάζηηαο ζπείξαο θαη πεξηέρεη 

δηζεθαηνκκύξηα άζηξα. 
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Lazybird 

Δκέλα κ’ αξέζνπλ ηα πεθηαζηέξηα γηαηί θάλω επρέο! 

 

Γαιηιαίνο 

Η θπξά κνπ ιέεη όηη ηα πεθηαζηέξηα είλαη όηη όηαλ έλα κεηεωξνεηδέο κπαίλεη 

ζηελ αηκόζθαηξα ηεο γεο, ζεξκαίλεηαη ηόζν πνιύ ώζηε ιάκπεη ραξάδνληαο 

κηα θωηεηλή γξακκή ζην λπρηεξηλό νπξαλό.  

 

Lazybird 

Γελ κε λνηάδεη πόηε είλαη. Η επρή κεηξάεη. Κιείζηε ηα κάηηα, θαληαζηείηε έλα 

πεθηαζηέξη θαη θάληε κηα επρή… 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

ΤΕΛΟΣ 


