
ELLIE 

ΚΗΝΗ 1 

AΥΗΓΗΗ: Ώρα για ύπνο!!!!  Από τώρα; Μα είναι νωρίς! Μα είναι αργά! Και τα μικρά παιδιά... Δεν 

είμαστε μικρά! Δεν είμαστε μικρά! (Τραγουδούν) Λα λα λα λα λα λα δεν είμαι μωρό… λα λα λα λα λα λα 

δεν θα κοιμηθώ…  Καλά, δεν είστε μικρά. Αλλά θα πάτε για ύπνο! Όχι άλλο ύπνο! Όχι άλλο ύπνο! 

ΟΦΙ ΑΛΛΟ ΤΠΝΟ 

Δεν πάω για ύπνο σου λέω 

αν με βάλεις θ‟ αρχίσω να κλαίω 

θα καθήσω εδώ κι όλη νύχτα θα σου τραγουδώ 

όχι ύπνο όχι ύπνο δεν πλησιάζω κρεβάτι 

θα κάτσω να δω παιδικό 

στρουμφάκια μακουίν σφουγγαράκη χιονάτη νιντζάκια και ζορό 

όχι ύπνο όχι ύπνο 

 

ΑΥΗΓΗΗ: Σουτ, με τρελάνατε! Εντάξει, όχι ακόμα ύπνο. Τι θέλετε να κάνουμε; Παραμύθι! Παραμύθι! 

Εντάξει λοιπόν, παραμύθι! Ποιο να σας πω σήμερα;  Την Έλλη! Πάλι την Έλλη; […] Ζούσε μια φορά κι 

έναν καιρό ένα όμορφο και γλυκό κοριτσάκι, η μικρή Έλλη. Η μικρή Έλλη με τη μαμά της ζούσαν σ‟ ένα 

παλιό οικοτροφείο. Εκεί ζούσαν και πολλά άλλα μικρά παιδιά. Ένα βράδυ ξεσπάει φοβερή φωτιά. Το 

οικοτροφείο καίγεται, αλλά τα παιδιά προφταίνουν να βγουν χωρίς να πάθει κανένα τίποτε! Πάνω στη 

μεγάλη αναταραχή όμως η μικρή Έλλη χάνει τη μαμά της. Μένει λοιπόν με τα άλλα παιδάκια, αλλά δεν 

έχουν πια πού να μείνουν. Για καλή τους τύχη τα παίρνει κοντά της μια καλή κυρία, ιδιοκτήτρια ενός 

μεγάλου θεάτρου. Το κτήριο του θεάτρου ήταν πού μεγάλο. Στην τεράστια σοφίτα του τα παιδιά βρήκαν 

το σπίτι που τους έλειπε. Και στο γλυκό χαμόγελο της γιαγιάς, έτσι τη φώναζαν, βρήκαν την αγάπη και 

τη στοργή μιας αληθινής γιαγιάς. Έτσι τα παιδάκια μεγάλωναν μέσα στο θέατρο, που το ένοιωθαν πια 

δικό τους. Το φρόντιζαν και το περιποιόταν και φυσικά έβλεπαν όλες τις παραστάσεις. Και πέρασαν έτσι 

λίγα ευτυχισμένα χρόνια. Όταν όμως η γιαγιά πέθανε, το θέατρο πέρασε στα χέρια του εγγονού της, του 

κυρίου Σμιθ. Αυτός ο νέος ιδιοκτήτης του θεάτρου δεν ήταν καθόλου όπως η γιαγιά του. Ήταν 

δύσκολος χαρακτήρας, ιδιότροπος, ιδιόρρυθμος, ίσως σκληρός ή νευρικός ή ίσως... όχι, όχι, δεν λέω 

άλλα, καλύτερα κοιτάξτε μόνοι σας: να, δείτε: η αποψινή παράσταση όπου να „ναι τελειώνει και ο κύριος 

Σμιθ ετοιμάζεται να βγει να χαιρετίσει το κοινό. 

CELL BLOCK TANGO 

 

Pop! Six! Squish! Uh uh, Cicero, Lipschitz! 

He had it coming, he had it coming He only had himself to blame 

If you'd have been there, if you'd have seen it I betcha you would have done the same 

Pop! Six! Squish! Uh Uh, Cicero, Lipschitz! Pop! Six! Squish! Uh Uh, Cicero, Lipschitz! 

 

You know how people have these little habits That get you down like Ernie Ernie like to chew gum, no, not 

chew, Pop Like, I come home this one day and there's Ernie Layin' on the couch chewin', no, not chewin', 

poppin' So, I said to him, I said "Ernie, you pop that gum one more time" and he did So I took the shotgun off the 

wall And I fired two warning shots into his head 

 

He had it coming, he had it coming He only had himself to blame 

If you'd have been there, if you'd have seen it I betcha you would have done the same 

Pop! Six! Squish! Uh Uh, Cicero, Lipschitz! Pop! Six! Squish! Uh Uh, Cicero, Lipschitz! 

 

I met Ezekiel Young from Salt Lake city about two years ago And he told me he was single and we hit it off right 

away So, we started living together He'd go to work, he'd come home, I'd fix him a drink, we'd have dinner. 

Then I found out, single, my ass Not only was he married, well, he had six wives One of those Mormons, you 

know So that night, when he came home I fixed him his drink as usual You know, some guys just can't hold their 

arsenic 

 

He had it coming, he had it coming He took a flower in its prime 

And then he used it and he abused it It was a murder but not a crime 

 

Now, I'm standing in the kitchen Carvin' up the chicken for dinner And in storms my husband Wilbrin in a jealous 

rage "You been screwin' the milkman" He says and he kept sayin' "You been screwin the milkman" Then he ran 



 

ΜΙΘ: Κυρίες και κύριοι σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και σήμερα την παράστασή 

 μας, σας περιμένουμε με χαρά και στις επόμενες παραστάσεις μας!!! […] 

 (κλείνει η αυλαία) 

Έφυγε ο κόσμος;  

ΣΑΞ:  Ναι! 

ΜΙΘ:  Όλοι εδώ! Στη σκηνή! Τώρα! 

(έρχονται οι ηθοποιοί) 

ΜΙΘ:  Λοιπόν, όσον αφορά τη σημερινή παράσταση ... ήταν αίσχος! Αηδία! Απαράδεκτη! Απορώ πώς 

 έρχεται ο κόσμος! Έρχονται να δουν μιούζικαλ και βλέπουν αυτό το χάλι! Καταλαβαίνετε φυσικά 

 οτι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί! Θα με καταστρέψετε! Δύο ώρες νωρίτερα αύριο για 

 πρόβα! 

ΗΘ:  Δύο ώρες;;;; 

ΜΙΘ:  Και όποιος έχει παράπονα, μπορεί να φύγει και να μην ξαναπατήσει το πόδι του εδώ! 

Καταλάβατε;  

(στις ταξιθέτριες) Φύγετε από εδώ κι εσείς! Τεμπέλες! Πού είναι ο ταμίας;;; 

into my knife He ran into my knife ten times 

 

If you'd have been there, if you'd have seen it I betcha you would have done the same 

 

Mit kersek, en itt? Azt mondjok, hogy a hires Lakem lefogta a ferjemet en meg lecsaptam a fejet De nem igaz, 

en artatlan vagyok Nem tudom mert mondja Uncle Sam hogy en tettem 

Probaltam a rendorsegen megmayarazni de nem ertettek meg But did you do it? Uh uh, not guilty 

 

My sister, Veronica and I had this double act And my husband, Charlie traveled around with us With the last 

number in our act We did 20 acrobatic tricks in our world One two three four five, splits, spread eagles Flip flops, 

back flips, one right after the other Well, this one night we were in Cicero The three of us, we were in this hotel 

room Boozin' and havin' a few laughs and we ran out of ice So I went out to get some I come back, open the 

door There's Veronica and Charlie Doing number seventeen, the spread eagle Well, I was in such a state of 

shock, I completely blacked out I can't remember a thing, it wasn't until later When I was washing the blood off 

my hands I even knew they were dead 

 

They had it coming, they had it coming They had it coming all along 

I didn't do it, in spite if I'd done it How could you tell me that I was wrong? 

 

I loved Alvin Lipschitz, he was a real artistic guy, sensitive, a painter But he was always trying to find himself He 

go out every night looking for himself And on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary and Irving I guess you 

can say we broke up because of artistic differences He saw himself as alive and I saw him dead 

 

The dirty bum, bum, bum, bum, bum The dirty bum, bum, bum, bum, bum 

 

They had it comin', they had it comin' They had it comin' all along  

'Cause if they used us and they abused usHow could they tell us that we were wrong? 

 

He had it coming, he had it coming He only had himself to blame 

If you'd have been there, if you'd have seen it I betcha you would have done the same 

 

You pop that gum one more time Single my ass Ten times Number seventeen, the spread eagle Artistic 

differences I betcha you would have done the same 

 

Pop! Six! Squish! Uh uh, Cicero, Lipschitz! 

 



ΑΥΗΓΗΗ:  Είδατε που σας είπα; Πώς σας φάνηκε; Μπλιάχ Σας το είπα εγώ, είναι στριμμένος. Κι αδίκως 

φωνάζει, μια χαρά ήταν η παράσταση, εμένα μου άρεσε πολύ! Κι εμάς! Νομίζω λοιπόν πως κανένας 

δεν τον συμπαθεί τον κύριο Σμιθ. Και κυρίως οι ίδιοι του οι συνεργάτες, οι ηθοποιοί της παράστασης. 

ΠΟΟ ΚΑΚΟ 

Πόσο κακός, πόσο σκληρός τι ανυπόφορος ο άνθρωπος αυτός 

Μα τι ντροπή τι παρακμή πόσο φοβόμαστε να βγούμε στη σκηνή 

 

Μα δε μπορεί  μόνο να δει πως θέατρο σημαίνει κάτι σαν ζωή 

Με μια ματιά προσεκτική θα καταλάβαινε πώς ζούμε στη σκηνή 

 

Ποιος να του εξηγήσει ποιος να τολμήσει να αντισταθεί 

Κι αν του αντιμιλήσεις θα σε περιμένει σίγουρη καταστροφή 

 

Πόσο κακός, πόσο σκληρός τι ανυπόφορος ο άνθρωπος αυτός 

Μα τι ντροπή τι παρακμή πόσο φοβόμαστε να βγούμε στη σκηνή  

 

 

(φεύγουν απ‟ τη σκηνή μιλώντας) 

ΑΥΗΓΗΗ: Τελειώνετε με τα τραγούδια, είναι η ώρα που τα παιδιά θα έρθουν να καθαρίσουν. Ο κύριος 

Σμιθ τους το είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή που πάτησε εκεί το πόδι του. Αν θέλετε να μείνετε 

εδώ, τους είχε πει, θα κάνετε όλες τις δουλειές! Δεν έχω καμιά διάθεση να ταϊζω τεμπέληδες!!! -μλπιάχ! 

Έτσι τα παιδιά κάθε απόγευμα μόλις τελειώνουν με τα μαθήματά τους αρχίζουν το καθάρισμα. 

ΣΑΤΡΙΛΙΑ:  Έφυγαν! Έφυγαν! Ελάτε! 

ΚΑΣΕΡΙΝΑ:  Γιούπιιιι! Όλη η σκηνή μόνο για εμάς! 

ΑΝΝΑ:  Ναι…. Για να την καθαρίσουμε! 

ΚΑΣΕΡΙΝΑ:  Εμένα μου αρέσει το καθάρισμα! Το βρίσκω άκρως διασκεδαστικό! Ιδιαίτερα όταν έχει και 

λίγη μουσικούλα! 

ΑΝΝΑ:  Άσε τα τραγούδια είναι αργά! Να τα μαζέψουμε και να φύγουμε! 

ΚΑΣΕΡΙΝΑ:  Καλά εγώ τραγουδάω κι αν θες μην τραγουδήσεις μαζί μου! 

 

QUE SERA SERA 

 

Κάθε πρωί όταν ξυπνώ πιάνω τη σκούπα και ξεκινώ 

Μια ιστορία φανταστική γεμίζει τη σκηνή 

 

Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see 

Que sera, sera What will be, will be 

 

Μέσα στον ίδιο το χορό φωνάζω παίζω και τραγουδώ 

Ένα τραγούδι πολύ γνωστό θυμίζει έναν σκοπό 

 

Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see 

Que sera, sera What will be, will be 

 

Τώρα νυχτώνει απαλά τα μάτια κλείνουν αργά αργά 

Θα ξαναρθούμε αύριο πρωί για μια καινούρια αρχή 

 

Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see 

Que sera, sera What will be, will be 

 

Que sera sera… 

 

 



(φεύγουν και η Έλλη παραμένει στη σκηνή) 

 

ΚΑΣΕΡΙΝΑ:  Έλλη! Έλα! Φεύγουμε! Έλα να κοιμηθείς! 

ΕΛΛΗ:  Εεεεε! Ναι τώρα έρχομαι! Μαζεύω κάτι τελευταία κι έρχομαι!  

(η Έλλη μένει πάνω στη σκηνή μαζεύει και αρχίζει να τραγουδάει) 

LET ME BE YOUR STAR 

 

Fade in on a girl With a hunger for fame, And a face and a name to remember. 

The past fades away Because as of this day, Norma Jean's gone. She's moving on... 

 

Her smile and your fantasies play a duet That will make you forget where you are. 

The music starts playing, It's the beat of her heart saying... Let me be your star. 

 

Flashback to a girl With a song in her heart, As she's waiting to start the adventure. 

The fire and drive That make dreams come alive... They fill her soul. She's in control... 

 

The drama, the laughter, the tears just like pearls- Well, they're all in this girl's repertoire. 

It's all for the taking, And it's magic we'll be making Let me be your star. 

 

 

 

ΚΗΝΗ 2 

 

ΑΥΗΓΗΗ: Την επόμενη μέρα όλοι ήρθαν δυο ώρες νωρίτερα για την πρόβα. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται 

στο θέατρο. Αυτό που λέει ο σκηνοθέτης είναι νόμος. Όταν ο σκηνοθέτης λέει πρόβα, πρέπει να γίνει... –

προβα! μπράβο! 

(ανοίγουν τα φώτα ο Σμίθ κάθεται στην καρέκλα σκηνοθέτη πλάτη στο κοινό) 

 

I FEEL PRETTY 

 

I feel pretty Oh, so pretty I feel pretty and witty and bright! 

And I pity Any girl who isn't me tonight 

 

I feel charming Oh, so charming It's alarming how charming I feel! 

And so pretty That I hardly can believe I'm real 

 

See the pretty girl in that mirror there Who can that attractive girl be? 

Such a pretty face Such a pretty dress Such a pretty smile Such a pretty me! 

 

I feel stunning And entrancing Feel like running and dancing for joy 

For I'm loved By a pretty wonderful boy! 

 

Have you met my good friend Maria The craziest girl on the block? 

You'll know her the minute you see her She's the one who is in an advanced state of shock 

 

She thinks she's in love She thinks she's in Spain She isn't in love She's merely insane 

It must be the heat Or some rare disease Or too much to eat Or maybe it's fleas 

 

Keep away from her Send for Chino! This is not the Maria we know! 

Modest and pure Polite and refined Well-bred and mature And out of her mind!!! 

 

I feel pretty Oh, so pretty That the city should give me its key 

A committee Should be organized to honor me La la la la  



 

I feel dizzy I feel sunny I feel fizzy and funny and fine 

And so pretty Miss America can just resign! La la la la 

 

See the pretty girl in that mirror there What mirror where? 

 

Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Whom? 

 

Such a pretty face Such a pretty dress Such a pretty smile Such a pretty me! 

 

I feel stunning I feel stunning 

 

And entrancing And entrancing 

 

Feel like running and dancing for joy Feel like running and dancing for joy 

 

For I'm loved By a pretty wonderful boy! 

 

ΜΙΘ:  Πραγματικά, δεν μπορώ να το πιστέψω! Χτες ήσουν χάλια και σήμερα χειρότερη κι από χτες! 

(η τραγουδίστρια φεύγει κλαίγοντας και οι ηθοποιοί την ακολουθούν) 

ΜΙΘ:  Γιατί τις κάνουμε τις πρόβες;;; Για να γίνεστε όλο και χειρότεροι;;; Μισή ώρα διάλειμμα, μπας και 

συνέλθεις! Και κάποιος να καθαρίσει εδώ, χάλια είναι το πάτωμα!!!  

(βγαίνουν τα παιδιά να καθαρίσουν και κοροϊδεύουν) 

I FEEL PRETTY (2) 

 

I feel pretty Oh, so pretty I feel pretty and witty and bright! 

And I pity Any girl who isn't me tonight 

 

I feel charming Oh, so charming It's alarming how charming I feel! 

And so pretty That I hardly can believe I'm real 

 

See the pretty girl in that mirror there Who can that attractive girl be? 

Such a pretty face Such a pretty dress Such a pretty smile Such a pretty me! 

 

I feel stunning And entrancing Feel like running and dancing for joy 

For I'm loved By a pretty wonderful boy! 

 

Have you met my good friend Maria The craziest girl on the block? 

You'll know her the minute you see her She's the one who is in an advanced state of shock 

 

She thinks she's in love She thinks she's in Spain She isn't in love She's merely insane 

It must be the heat Or some rare disease Or too much to eat Or maybe it's fleas 

 

Keep away from her Send for Chino! This is not the Maria we know! 

Modest and pure Polite and refined Well-bred and mature And out of her mind!!! 

 

I feel pretty Oh, so pretty That the city should give me its key 

A committee Should be organized to honor me La la la la  

 

I feel dizzy I feel sunny I feel fizzy and funny and fine 

And so pretty Miss America can just resign! La la la la 

 

See the pretty girl in that mirror there What mirror where? 

 

Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Whom? 

 

Such a pretty face Such a pretty dress Such a pretty smile Such a pretty me! 

 

I feel stunning I feel stunning 



 

And entrancing And entrancing 

 

Feel like running and dancing for joy Feel like running and dancing for joy 

 

For I'm loved By a pretty wonderful boy! 

 

ΑΥΗΓΗΗ:  Πάντως, αν θέλετε να ξέρετε όλη την ιστορία, ο Βίκτωρ Σμιθ δεν ήταν πάντα έτσι κακός. -

Αλήθεια; Αλήθεια. Όταν ήταν νέος ήταν καλός και γλυκός και γεμάτος χαρά για τη ζωή και γεμάτος 

ταλέντο... -ταλέντο; Αυτός;; ναι! Τραγουδούσε και χόρευε και όλοι λέγανε ότι θα γίνει το μεγαλύτερο 

αστέρι όλων των εποχών, τόσο καλός ήταν! -και τι έγινε μετά;;; Τι έγινε... μμμ καθίστε να θυμηθώ πώς 

έγιναν ακριβώς τα πράγματα... ήταν αυτή η μεγάλη παράσταση που θα γινόταν. Τεράστια παραγωγή, 

σκηνικά, κοστούμια, όλα πανάκριβα, μουσική, ορχήστρες, χορωδίες και ο Βίκτωρ Σμιθ θα ήταν ο 

πρωταγωνιστής. -πρωταγωνιστής;;;;; Ουάου!!! Περιμένετε, παρακάτω γίνεται καλύτερο: πρωταγωνιστής 

ο Βίκτωρ και πρωταγωνίστρια μια νεαρή ηθοποιός, υπέροχη κι εκείνη και πανέμορφη, η Ναταλία! -

αααα!!!! !!! Η αγαπημένη του. Το πιο όμορφο ζευγάρι! Όλοι μιλούσαν γι αυτούς! Αφού να φανταστείτε 

και η παράσταση είχε πάρει τον τίτλο της από τα ονόματά τους: Βίκτωρ και Ναταλία - Βίκτωρ και Ναταλία 

Βίκτωρ και Ναταλία Βίκτωρ και Ναταλία Εξαιρετικοί κι οι δυο τους! Και όλοι περίμεναν πώς και πώς να 

τους δουν μαζί στη σκηνή (χειροκροτούν) Μη βιάζεστε! Εδώ αρχίζει το άσχημο. Μια μέρα πριν την 

πρεμιέρα εκείνη εξαφανίστηκε! -ααααααααααα!!!!!!!!!!!!!!! Μάταια την περίμενε ώρες ολόκληρες ο Βίκτωρ 

να έρθει στην πρόβα. Εκείνη δεν φάνηκε. Είπαν όλοι ότι ίσως φοβήθηκε, δείλιασε, ποιος ξέρει... η 

παράσταση ακυρώθηκε, ...... την επόμενη μέρα ο νεαρός Βίκτωρ έφυγε από την πόλη απογοητευμένος. 

Το θέατρο έκλεισε κι εκείνος κλείστηκε στον εαυτό του. Ούτε θέλησε ποτέ να ξαναπαίξει στο θέατρο. Ούτε 

εμπιστεύτηκε ποτέ ξανά κάποιον. -αααα.... Και ξέρετε ποιο είναι το πιο φοβερό;;; το θέατρο που έγιναν 

όλα αυτά είναι ακριβώς αυτό! Αυτό!!!! Ναι, αυτό εδώ το θέατρο που το κληρονόμησε τώρα από τη 

γιαγιά του και έτσι που όπως ήρθαν τα πραγματα αναγκάστηκε με βαριά να ξαναγυρίσει σ ́ αυτό. - Πω 

πω!!! Γι αυτό τον βλέπετε έτσι απαίσιο και σκληρό και απαιτητικό. Και γι αυτό όλοι τον αποφεύγουν. Τα 

παιδιά ωστόσο εξακολουθούν να είναι ευτυχισμένα που ζουν στο θέατρο. 

(μπαίνουν τα παιδιά) 

ΕΙΜΑΣΕ ΑΠΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

Κάθε πρωί ξυπνάμε με καυγάδες Πιάνουμε σκούπες και παλιά πανία 

Ύστερα γεμίζουμε κουβάδες Με χλωρίνες, νερά ξεκινάμε δουλειά 

Και τα μεσάνυχτα σχολάει η παράσταση και μαζευόμαστε ξανά απ‟ την αρχή 

Να καθαρίσουμε, να ξεσκονίσουμε Πόσο σκληρή ειν‟ αυτή η ζωή 

 

Αύριο το θέατρο θα λάμπει Θα „ναι καθαρό γυαλιστερό 

Και η σκηνή θα μοιάζει με παλάτι Που θα μπορείς άμα θες και να φας πάνω εδώ 

Γιατί είμαστε εμείς οι άγρυπνοι φρουροί που κάθε βράδυ φτιάχνουμε απ‟ την αρχή 

Όλα τα θεατρικά και φώτα σκηνικά Πόσο σκληρή ειν‟ αυτή δουλειά 

 

Και τότε αχ πότε ποιος θα καταλάβει πως είμαστε απλά παιδιά 

 

Μα όλα αυτά είναι όλη η ζωή Θέλουμε μόνο για μία στιγμή  

Το όνειρο αυτό να βγει αληθινό Αχ να μπορούσαμε να μπούμε στο χορό 

 

(τα παίρνει ο ύπνος πάνω στη σκηνή) 

 

ΚΗΝΗ 3 

 

ΑΥΗΓΗΗ:  Αμάν τα πήρε ο ύπνος εδώ. Ελπίζω να μην έχουμε φασαρίες τα πρωί. Γιατί αύριο εκτάκτως 

το θέατρο θα είναι ανοιχτό από το πρωί, έχουν ακροάσεις. - Γιατί; Για την καινούρια παράσταση. 

Κρατάτε μυστικό; Θέλει να τους διώξει αυτούς και θα κάνει άλλη παράσταση. - Τι παράσταση; Ούτε κι ο 

ίδιος δεν ξέρει. Περιμένει λέει να βρει κάποιον να τον εμπνεύσει μπας και κάτι γίνει. Θα δούμε! 



 

ΜΙΘ: Τιιιιιιι συμβαίνει εδώ; Προφανώς πρόκειται για κάποιο αστείο! Εξαφανιστείτε αμέσως από 

μπροστά μου! Αν είναι δυνατόν! Που είναι οι τεχνικοί; Η ώρα πέρασε να περάσει ο πρώτος 

 

(τα παιδιά φεύγουν και κρύβονται κάτω από τη σκηνή και παρακολουθούν/ ταυτόχρονα βγαίνουν οι 

τεχνικοί και οι ταξιθέτριες και ετοιμάζουν τις ακροάσεις) 

 

ΜΙΘ:  Πως ονομάζεστε παρακαλώ; 

ΜΙΛΣΟ: Γιοχαν Κριστοφ 

ΜΙΘ: Ναι ναι μάλιστα! Και θα μας πείτε το; 

ΜΙΛΣΟ:  Music of the night από το φάντασμα της όπερας 

ΜΙΘ:  Σας ακούω 

 

-τραγούδι- 

 

ΜΙΘ:  Ναι ναι ναι φτάνει! Αρκετά! Ο επόμενος! 

ΜΙΛΣΟ: Μα… 

ΜΙΘ: Δεν έχει μα και ξεμα! Είπα! Ο επόμενος! 

 

ΜΙΘ:  Πως ονομάζεστε παρακαλώ; 

ΝΣΙΝΑ: Ivy Lin  

ΜΙΘ: Και θα μας τραγουδήσετε; 

ΝΣΙΝΑ: Το I could have danced all night από το my fair lady 

ΜΙΘ:  Θεσπέσια! Σας ακούω 

 

-τραγούδι- 

 

ΜΙΘ: Στοοοοοπ! 

ΝΣΙΝΑ: Τι έγινε; 

ΜΙΘ: Ακριβώς αυτό! Τίποτα δεν έγινε! Νύσταξα και βαρέθηκα και κουράστηκα και… ακόμα εδώ 

είσαι εσύ; 

(φεύγει με παρεξηγημένο ύφος) 

ΜΙΘ:  Μα τι άλλο θα ακούσουν τα αυτάκια μου σήμερα; Δε με λυπάται κανείς; Ο επόμενος! 

ΜΙΘ: Καλησπέρα το όνομά σας; 

ΣΙΝΑ: Rachel Blue 



ΜΙΘ:  Ναι ναι ναι και θα μας τραγουδήσετε; 

ΣΙΝΑ: Το I don‟t know how to love him από το Jesus Christ Superstar 

ΜΙΘ: Μάλιστα μάλιστα, ξεκινήστε παρακαλώ! 

 

-τραγούδι- 

 

ΜΙΘ:  Φτάνει! Φτάνει για σήμερα!!! Φύγετε όλοι! Εξαφανιστείτε από μπροστά μου! 

(φεύγουν όλοι γρήγορα από τη σκηνή και τα παιδιά κρύβονται) 

ΜΙΘ:  Δεν αντέχω άλλο, όλοι οι ατάλαντοι σε μένα! Θα το  πουλήσω το θέατρο! Λεφτά δεν 

βγάζει. Έναν ηθοποιό της προκοπής δεν βρίσκω. Έχω φορτωθεί κι αυτά τα παλιόπαιδα! 

Θα το πουλήσω και θα ησυχάσω! 

(ο Σμιθ φεύγει από τη σκηνή και τα παιδιά κρυφακούν/ ανεβαίνουν στη σκηνή μιλώντας ανήσυχα) 

 

ΑΥΗΓΗΗ:  Για σας καλύτερα να το πουλήσει, εσείς γκρινιάζατε ότι είναι δύσκολη η δουλειά σας. 

Καλύτερα να φύγετε από δω να ξεκουραστείτε! 

 

ΜΕΛΙΝΑ:  Μα όχι! Εμείς εδώ…. Εεε…. Εδώ είναι το σπίτι μας! Το θέατρο αυτό είναι όλη μας η ζωή! 

 
ΚΑΣΙ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΙ ΑΡΦΙΖΕΙ 

 

Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω Τι άλλο πια να πω 

Η καρδιά μου μόνο τρέχει μακριά από εδώ 

Όταν όμως με ρωτήσουν αν θέλω άλλη ζωή 

Η απάντηση μου είναι και θα ναι πάντα αυτή: 

 

Είναι η ελπίδα μιας άλλης ζωής μέσα στο άπλετο φως της σκηνής 

Είναι το όνειρο κάθε παιδιού που μόνο ψάχνει την άκρη της γης. 

 

Για μια στιγμή μοναδική θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί 

Έναν χορό που δείχνει πως κάτι τελειώνει και κάτι αρχίζει 

Είναι η ελπίδα μιας άλλης ζωής μέσα στο άπλετο φως της σκηνής 

Είναι το όνειρο κάθε παιδιού που μόνο ψάχνει την άκρη της γης. 

 

Θέλω να φτάσω στην άκρη της γης 

 

 

 

ΚΗΝΗ 4 

 

ΑΥΗΓΗΗ: Χωρίς να το ξέρει κανείς, ο Βίκτωρ ανέθεσε στο δικηγόρο του να πουλήσει το θέατρο. 

Παρόλα αυτά, ώσπου να βρεθεί αγοραστής, οι πρόβες συνεχίστηκαν. 

 

(μπαίνουν στο θέατρο οι ηθοποιοί / ψιθυρίζουν / μπαίνει ο Σμιθ και φωνάζει) 

ΜΙΘ:  Άαααντε! Αφήστε τα κοτσομπολιά και πάρτε θέσεις για πρόβα! 



 

 
LET’S BE BAD 

 

When we're feeling down and low When our favorite word is no 

Cause it points the way to go Let's be bad 

Who knows what will come tomorrow Labor loose to sauce and sorrow 

Heres some sugar you can borrow Lets be bad 

 

Dont wanna be boring Our twenties are roaring 

Lets manage the floor ring Yeah drummer man Do what you can Tonight the hoo will hit the fan 

If you need some more enticing Here's the girl with twice the spicing 

We're the cake but she's the icing Lets be bad Lets be bad 

 

If you say something is taboo Well that's the thing I wanna do 

Do it till we're black and blue Lets be bad 

Guns and gangsters suit me fine Al Capone is a buddy of mine 

Hes my big shot valentine Let's be bad 

His spirits are saggin' His feet are a draggin' 

Fall off of that wagon The piano hums to the bass and drums And I'll be dancing when Hoover comes 

Dont care if you've tied the knot Most folks want what they ain't got 

Melt the ice, some like it hot Let's be bad 

 

Here's my whistle make it wetter Let me wear that scarlet letter 

When I'm bad I'm even better  

Let's be bad 

 

Say bye bye propriety No polite society 

Give me notoriety 

Let's be bad 

 

Bring on the vices Don't care what the price is 

I'll add the right spices When the stand up bass Slaps you in the face 

Well it ain't my husband I'll embrace 

 

I can't see the use in waiting Your lips are intoxicating  

Do my hips need some translating 

Let's be bad 

 

If I drown in baths of gin Notify my next of kin 

They might grieve or might jump in 

Let's be bad 

 

Who wants plays and O'Neill dramas Gershwin is the cats pajamas 

I'm the queen of the red hot mamas 

Let's be bad 

 

Each crook and G Man Is poppin He-man Just stick with me man 

If he tried to juke With my red hot yuke And just like Judas once said to Luke 

 

Here's the key for my ignition Hit the gas to my transmission 

When you hear the things I'm wishing 

You won't offer opposition 

Let's prohibit prohibition 

Let's be bad 

Some like it hot and that ain't bad 
 

 

 

ΜΙΘ:   Γιατί; Γιατί; Πείτε μου γιατί; Έχετε βαλθεί να με καταστρέψετε; Τι σας έχω κάνει; 

 



ΝΙΚΗ: Τι μας έχεις κάνει; Τι μας έχεις κάνει; Αλήθεια; Θέλεις να μάθεις τι μας έχεις κάνει; Μας έχεις 

τρελάνει! Αυτό μας έχεις κάνει! Δε μπορούμε να ζήσουμε, να μιλήσουμε, να 

τραγουδήσουμε, να χορέψουμε! Η ζωή μας στο θέατρο έχει γίνει ένας εφιάλτης! 

 

 
ΚΑΙ ΔΕ ΥΣΑΙΜΕ ΕΜΕΙ ΓΙ ΑΤΣΟ 

 

Φωνάζεις πολύ δυνατά Τσιρίζεις μας παίρνεις τα αυτιά 

Δε γελάς δεν ακούς ούτε μας ούτε αυτούς που σου λεν εδώ είμαστε δες 

 

Μας φέρεσαι τόσο σκληρά απάνθρωπα και αυστηρά 

Η ζωή μας περνά το ταλέντο μας χάνεται ζούμε όπου ζούσαμε χθες 

 

Και δε φταίμε εμείς γι αυτό! 

 

Σώρα όμως δε φοβάμαι πια να το παραδεχτώ 

Μια ζωή μας πατάς μας πιέζεις 

Γιατί μας ζηλεύεις 

Μα δε θα μας φτάσεις να ξέρεις ποτέ 

 

Υωνάζεις πολύ δυνατά Σσιρίζεις μας παίρνεις τα αυτιά 

Δε γελάς δεν ακούς ούτε μας ούτε αυτούς που σου λεν εδώ είμαστε δες 

 

Και δε φταίμε εμείς γι αυτό! 

Και δε φταίμε εμείς γι αυτό! 

Και δε φταίμε εμείς γι αυτό! (σμιθ: όχι, φταίτε εσείς γι αυτό) 

 

 

ΜΙΘ:  Όχι! Εσείς φταίτε γι αυτό! Ποιος φταίει εγώ; Εγώ που ενώ είστε τόσο ατάλαντοι και 

ερασιτέχνες σας προσφέρω ολόκληρο θέατρο και σας πληρώνω κιόλας! Αλλά δε φταίει 

κανένας άλλος εγώ φταίω που σας κράτησα τόσον καιρό! Αντί να σας διώξω! Αλλά έχω 

καλή καρδιά και σας λυπήθηκα! (φεύγοντας έξω από το θέατρο) 

 

ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΒΡΕΘΟΤΜΕ 

 

Αύριο όλα θα έχουν πια τελειώσει οι φωνές μας θα ναι μακριά 

Μόνο η ελπίδα πως κάποια μέρα θα βρεθούμε μας κρατάει συντροφιά 

 

Ήταν μάλλον λάθος ειν αλήθεια να μιλήσουμε τοσο σκληρά 

Μα το δίκιο είναι με μας που ζούμε τόσα χρόνια περιμένοντας χαρά 

 

Αύριο όλα θα έχουν πια τελειώσει οι φωνές μας θα ναι μακριά 

Μόνο η ελπίδα πως κάποια μέρα θα βρεθούμε μας κρατάει συντροφιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΗΝΗ 5 

 

 

ΑΥΗΓΗΗ: Και να που ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν. Ο αγοραστής βρέθηκε. Και μάλιστα θέλει το 

θέατρο αμέσως. - Αμέσως!!!! Κανένα πρόβλημα, ο κύριος Σμιθ θέλει να το ξεφορτωθεί όσο πιο 

γρήγορα γίνεται. Να, κοιτάξτε, ο δικηγόρος του αγοραστή ήρθε να κλείσει τη συμφωνία 

(ο Σμιθ και ο αγοραστής δίνουν τα χέρια) 

ΑΥΗΓΗΗ: Και τα παιδιά;;;; Τα παιδιά... ναι, τα παιδιά θα πρέπει δυστυχώς να φύγουν από δω! 

(η Έλλη κοιτάει με στεναχώρια την αφηγήτρια και κατευθύνεται στο κέντρο της σκηνής) 

 

ΜΙΘ:  Στάσου! Μη φεύγεις! Μα αυτό είναι καταπληκτικό! Είναι απίστευτο!!! Να ψάχνω τόσο καιρό 

κάποιον με ταλέντο και να τον έχω εδώ μπροστά στα μάτια μου. Να τη λοιπόν η καινούρια 

μου πρωταγωνίστρια! 

ΑΥΗΓΗΣΗ: Πρωταγωνίστρια; 

ΜΙΘ:  Βεβαίως! Θα κάνω μία παράσταση που θα μιλήσει όλος ο κόσμος! Θα γίνει χαμός!!! 

ΑΥΗΓΗΣΗ: Καινούρια παράσταση; 

ΜΙΘ: Ε, τι λέμε τόση ώρα; Αυτό είναι που έψαχνα τόσο καιρό! Αυτή τη φορά το θέατρό μου θα 

γεμίσει για τα καλά! 

ΑΥΗΓΗΣΗ: Αφού το πούλησες! 

ΜΙΘ: Εεεεε, θα το ακυρώσω. Θα τους εξηγήσω, θα καταλάβουν! Αυτή η παράσταση πρέπει να 

γίνει οπωσδήποτε. Τώρα αμέσως θα τηλεφωνήσω στο δικηγόρο να ακυρώσει τα 

συμβόλαια! 

 

ΚΗΝΗ 6 

 

(η Έλλη και τα παιδιά βγαίνουν στη σκηνή) 

ΑΥΗΓΗΗ: Έτσι αρχίζουν να δουλεύουν την καινούρια παράσταση! Η Έλλη θα γίνει μία σταρ. Θα μιλήσει 

γι αυτήν όλος ο κόσμος. Όλοι δουλεύουν ξαφνικά με πολύ όρεξη και πολύ κέφι. Ξέρετε γιατί; -γιατί;;;; Γιατί 

εκείνος ... ο κύριος Σμιθ, ο Βίκτωρ, είναι τον τελευταίο καιρό πολύ καλύτερος! - Καλύτερος;;; Δεν φωνάζει, 

δεν ειρωνεύεται δεν ... και μερικές φορές χαμογελάει κιόλας. -Χαμογελάει;;; Ναι βρε παιδιά! Η μικρή Έλλη 

I DREAMED A DREAM 

 

I dreamed a dream in times gone by When hope was high and life worth living 

I dreamed, that love would never die I dreamed that God would be forgiving 

Then I was young and unafraid And dreams were made and used and wasted 

There was no ransom to be paid No song unsung, no wine untasted 

 

But the tigers come at night With their voices soft as thunder 

As they tear your hope apart As they turn your dream to shame 

 

He slept a summer by my side He filled my days with endless wonder 

He took my childhood in his stride But he was gone when autumn came 

 

And still I dream he'll come to me That we will live the years together 

But there are dreams that cannot be  

Now life has killed the dream I dreamed 



τον έχει κάνει άλλο άνθρωπο! Επιτέλους! (χειροκροτούν) Δυστυχώς όμως τα πράγματα θα χαλάσουν 

πάλι. Πριν από δυο λεπτά ο Βίκτωρ μιλούσε στο τηλέφωνο. -Ποιος ήταν; Ο δικηγόρος. Οι αγοραστές 

λέει δεν δέχονται να ακυρώσουν το συμβόλαιο. 

(ο Σμιθ κλείνει το τηλέφωνο και κοιτάζει τα παιδιά) 

ΜΙΘ:   Το θέατρο πρέπει να αδειάσει μέχρι αύριο το βράδυ. 

ΠΑΙΔΙΑ:  Αύριο;;;; 

ΜΙΘ:  Ναι, αύριο, μετά την παράσταση. Τελευταία παράσταση λοιπόν ... 

ΕΛΛΗ: Το ήξερα πως ήταν πολύ ωραίο για να είναι αληθινό... είμαι άτυχη! Άτυχη όπως η μαμά 

μου! 

ΜΙΘ:   Η μαμά σου; 

ΕΛΛΗ:  Η μαμά μου. Ήταν καταπληκτική, το μεγαλύτερο ταλέντο έλεγαν όλοι!!! Χόρευε και 

τραγουδούσε κι ετοιμαζόταν να κάνει την πρώτη της μεγάλη εμφάνιση στον κόσμο. Όλοι 

περίμεναν την πρεμιέρα πώς και πώς αλλά εκείνη μια μέρα πριν αρρώστησε πολύ. Την 

βρήκε μια φίλη της στο σπίτι σε κακή κατάσταση και την πήγε στο νοσοκομείο -και 

ευτυχώς, είπαν οι γιατροί, η κατάσταση ήταν κρίσιμη. Μια εβδομάδα έμεινε σε βαθύ ύπνο 

στο νοσοκομείο και όταν βγήκε πια κι έτρεξε στο θέατρο κανείς δεν ήταν εκεί... το θέατρο 

είχε κλείσει, ο θίασος είχε σκορπιστεί, οι παραστάσεις είχαν ακυρωθεί. Ο κόσμος δεν είδε 

ποτέ το “Βίκτωρ και Ναταλία” 

ΜΙΘ:   Η μαμά σου; 

ΕΛΛΗ:  Η Ναταλία! 

 

 
ΜΑΜΑ 

 

Μακριά 

(που να βρίσκεσαι τώρα) 

Μακριά (σε ποιον κόσμο) να ψάξω να σε βρω πως σ‟ αγαπώ ποσό μου λείπεις να σου πω 

Μαμά, αν με βλέπεις, μαμά αν με προσέχεις δες πόσο μου λείπεις μοναχά 

Μαμά οπού και να σαι Άκου με που κλαίω Νιώσε τη φωνή μου το τραγούδι 

Είναι αυτό που λείπει που με κάνει να ελπίζω να σε δω 

Είναι αυτό που μένει στην καρδιά μου όταν πάω να κοιμηθώ 

Οι μέρες όταν φεύγουν οι νύχτες λιγοστεύουν  

Κι ο κόσμος μες στα μάτια μου ασήμαντος περνά 

Μαμά αν με βλέπεις δες πόσο μου λείπεις 

Νιώσε τη φωνή μου που σου τραγουδά   

 

 

 

 

ΚΗΝΗ 7 

 

ΑΥΗΓΗΗ:  Εγώ το είχα καταλάβει (τσακώνονται) Την επόμενη μέρα ο  Βίκτωρ μαζεύει όλους τους 

ηθοποιούς για να τους ανακοινώσει τα κακά νέα. 

ΜΙΘ:   Το ξέρω ότι κάποιοι από εδώ, ίσως και όλοι, έχουν για μένα τη χειρότερη εικόνα. Δεν θα 

προσπαθήσω να απολογηθώ, ό,τι και να σκέφτεστε έχετε δίκιο. Το μόνο που μπορώ είναι 

να ζητήσω συγγνώμη. Ήμουν σκληρός μαζί σας και κυρίως άδικος. Είστε όλοι σας 

εξαιρετικοί σ‟ αυτό που κάνετε και είναι τιμή μου που δούλεψα μαζί σας. Το ξέρετε όλοι σας 



ότι το θέατρο θ‟ αλλάξει χέρια από αύριο. Το βράδυ είναι η τελευταία μας παράσταση. Θα 

ήθελα να είναι η καλύτερή σας. Να δουν τι εξαιρετική ομάδα είχα σ‟ αυτό το θέατρο. 

ΗΘΟΠ:   Πρόβα; Δεν θα κάνουμε πρόβα; 

 

ΜΙΘ:  Μα δε χρειάζεται.... Ή μάλλον ναι, μια τελευταία πρόβα νομίζω πως θα την κάνουμε. Όχι για 

σας, εσείς είστε όλοι εξαιρετικοί. Αλλά σήμερα θα βγάλουμε στη σκηνή και τα παιδιά. 

ΠΑΙΔΙΑ: Εμάς; 

ΜΙΘ:  Ναι! Νομίζετε δεν σας βλέπω τόσο καιρό που μπαινοβγαίνετε και τραγουδάτε; Λοιπόν: 

ντυθείτε ετοιμαστείτε! Ξεκινάμε πρόβα!!! Θα κάνουμε μία τελευταία παράσταση, αλλά θα 

είναι μοναδική! Γρήγορα γρήγορα! Πάρτε θέσεις! 

 

MEDLEY 1 

 

-SINGING IN THE RAIN- 

 

I'm singing in the rain Just singing in the rain 

What a glorious feelin' I'm happy again 

I'm laughing at clouds So dark up above 

The sun's in my heart And I'm ready for love 

 

Let the stormy clouds chase Everyone from the place 

Come on with the rain I've a smile on my face 

I walk down the lane With a happy refrain 

Just singin', Singin' in the rain 

 

-FAVOURITE THINGS (ΣΑΤΡΙΛΙΑ)- 

 

 

-CELLOPHANE- 

 

Cellophane, Mr. Cellophane shoulda been my name 

Mr. Cellophane 'cause you can look right through me 

Walk right by me and never know I'm there 

 

I tell ya Cellophane, Mr. Cellophane shoulda been my name 

Mr. Cellophane 'cause you can look right through me 

Walk right by me and never know I'm there 

 

-I CAN’T DO IT ALONE (KEΛΛΗ) 
 

 

ΜΙΘ: Υπέροχα πάμε για διάλειμμα! Κερνάω καφέδες! 

ΑΥΗΓΗΗ: Κερνάω καφέδες;;;;; Τι άλλο θα ακούσουν τ‟ αυτιά μου; Είπαμε καλύτερος, πιο συμπαθητικός, 

αλλά …κερνάω καφέδες;;;; Τέλος πάντων, τώρα το θυμήθηκε κι αυτός, τώρα που το θέατρο κλείνει, 

τώρα που ετοιμαζζόμαστε πια για την τελευταία παράσταση. Ναι, λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία 

παράσταση. Ελπίζω να την απολαύσετε όλοι! Και εσείς Και εσείς!!!! 

 

 

 

 

 



 

ΚΗΝΗ 8 

 

ΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι! Καλωσήρθατε στην σημερινή μας παράσταση. Με αυτήν την 

παράσταση το θέατρό ας ολολκηρώνει τη συνεργσία του με  τον Βίκτωρ Σμιθ, τον οποίο ευχαριστούμε 

πολύ. Από αύριο το θέατρο περνάει σε νέα ιδιοκτησία και περιμένουμε όλοι μας με ανυπομονησία την 

ανακοινωση του νέου προγράμματος παραστάσεων.  

Καλή σας διασκέδαση! 

MEDLEY 2 

 

-20th CENTURY FOX MAMBO- 

 

-ROXIE- 

 

The name on everybody's lips is gonna be... Roxie The lady raking in the chips is gonna be... Roxie. 

I'm gonna be a celebrity, That means somebody everyone knows 

They're gonna recognise my eyes, My hair, my teeth, my boobs, my nose. 

 

From just some dumb mechanic's wife I'm gonna be... Roxie Who says that murder's not an art. 

And who in case she doesn't hang, Can say she started with a bang. Roxie Hart. 

Guys... 

They're gonna wait outside in lines to get to see... Roxie 

Think of those autographs I'll sign, "Good luck to ya! Roxie 

And I'll appear in a lavaleir that goes all the way down to my waist, 

Here a ring, there a ring every where a ring a ling But always in the best of taste. 

 

Mmmm, I'm a star... Kid 

 

She's givin' up her humdrum life I'm gonna be, sing it! Roxie 

She made a scandal and a start And Sophie Tucker'll shit I know 

To see her name get billed below Roxie Hart 

 

-SUMMER NIGHTS- 

 

Tell me more, tell me more 

Did you get very far 

Tell me more, tell me more 

Like does he have a car 

Tell me more, tell me more 

Was it love at first sight? 

Tell me more, tell me more 

Did she put up a fight? 

 

-GREASED LIGHNING- 

 

 

ΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας για ακόμη μία βραδιά! Και τώρα μια έκπληξη: 

Βρίσκεται ήδη μαζί μας η νέα ιδιοκήτρια του θεάτρου μας, την οποία θα καλέσω τώρα στη σκηνή. 

Κυρίες και κύριοι υποδεχτείτε μαζί μου τη νέα ιδιοκτήτρια του θεάτρου: Η κυρία Ναταλία Κέιν!!!  

ΑΥΗΓΗΗ: Λοιπόν; (χειροκροτάνε) Ε, τώρα δεν χρειάζεται να πω τη συνέχεια, τη μαντεύετε όλοι: Βίκτωρ 

και Ναταλία πάλι μαζί!!!! Και μάλιστα αυτή τη φορά είναι  

Παιδιά: Βίκτωρ και Ναταλία και Έλλη!!!!!!!  



ΣΚΗΝΗ 9 – ΦΙΝΑΛΕ 

HISTORY IS MADE AT NIGHT 

 

Put down the playbook cuz the things I want to show you cant be written down 

Let my lips do the teaching 

Turn off the camera kick your shoes off for this scene 

you should be sitting down yes sitting close enough for reaching 

Turn down the lamp for the last page has been turned when the dawns breaking through 

we can stop and review all the lessons you have learned 

 

Cuz history is made at night so close the books turn off the light and listen 

let my heart be the teacher no one here to disapprove as we review the lessons you've been missing 

let the moon be our only light cuz history is made at night 

 

Oh, oh, yeah someday they'll write lots of books about our fame and glory 

but if all their reports are just movies and sports They'll be missing the whole story 

 

Cuz history is made at night 

so close the books turn off the light 

and listen 

let my heart be the teacher 

no one here to disapprove 

as we review the lessons you've been missing 

let the moon be our only light 

cuz history is made at night 

yes our history was made at night 

 

SEASONS OF LOVE 

 

Φεύγουν οι ώρες οι μέρες οι εβδομάδες, φεύγουν οι μήνες τα χρόνια οι εποχές 

Χρόνος που χάνεται τρέχει μήνες χιλιάδες, πώς να μετρήσεις τόσες στιγμές 

Σε δύσεις φεγγάρια ξενύχτια με γέλιο ή κλάμα, καφέδες  ποτά κρυφή μοναξιά 

Σε έρωτες πάθη που σβήνουν λάθη καυγάδες, πώς να μετρήσεις σε τι μια χρονιά 

  

Πέταξε αγάπη 

Μόνος σε αγάπη 

Ζήσε με αγάπη 

Μετράω και ζώ για ν' αγαπώ για ν'αγαπώ 

 

Κλέβει ο χρόνος τον πόνο με υποσχέσεις, κλέβει τα όνειρα που έχει κλέβει χαρές 

Βλέπει αλήθειες στο ψέμα μέσα στις σχέσεις, πώς να μετρήσεις σε τι της ζωής σου τις στιγμές 

Σ‟ ανθρώπους σκληρούς που σε διώχνουν μακριά, σε φίλους πιστούς που σε κάνουν καλά 

Σαν κύκλος π‟ αρχίζει και τελειώνει στην αρχή, ναι έτσι μας γυρίζει μας πάει όπου θέλει η ζωή 

  

Θυμήσου την αγάπη 

Ποτέ μα ποτέ μην ξεχνάς την αγάπη 

Πιάσε την αγάπη 

Θυμήσου η ζωή είναι ένα δώρο από ψηλά 

Πέταξε αγάπη     Μετράω και ζω 

Νιώσε ζήτα πάρε αγάπη ζήσε μέτρα, μετράω και ζω για να αγαπώ 

 

 


