
ΙΚΑΡΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΡΟΣ

ΣΚΗΝΗ 1

1. τραγούδι: τα ζώα της αυλής (κότες-ποντίκια-γάτες)

Εμείς τα ζώα της αυλής

όπου κι αν ψάξεις θα μας βρεις

πάνω στα δέντρα στα πιο ψηλά κλαδιά

στο σταύλο στο χορτάρι

στο κοτέτσι αν θα ρθεις όπου κοιτάς εμάς θα δεις

παντού είναι τα ζώα της αυλής

Όλοι τυχεροί μεγάλοι και μικροί

ζούνε μια ωραία ξένοιαστη ζωή

και μόνο οι καημένοι χλωμοί ποντικοί

δεν βγαίνουν ποτέ στην αυλή

Είναι αδικία μεγάλη αυτό

εμείς όλη τη μέρα να παίζουμε κρυφτό

όταν γάτες κατσίκες κουνέλια και σκυλιά

όλοι τους περνάνε καλά 

τόσο καλά 

Εμείς τα ζώα της αυλής

όπου κι αν ψάξεις θα μας βρεις

πάνω στα δέντρα στα πιο ψηλά κλαδιά

στο σταύλο στο χορτάρι

στο κοτέτσι αν θα ρθεις όπου κοιτάς εμάς θα δεις

παντού είναι τα ζώα της αυλής



Αφ:  Ο Ίκαρος  Ποντίκαρος  πίστεψε  κάποτε  πως  είναι  ο  ένας,  ο

μοναδικός, ο εκλεκτός ποντικός. Αυτός που ολόκληρη η ποντικογενιά περίμενε

για να τη λυτρώσει  από τον πιο φοβερό της εχθρό: τη γάτα! Αυτός που ο

αρχαίος θρύλος ονόμαζε «ατρόμητο ποντικογενναίο». 

Η ιδέα πως αυτός είναι ο ατρόμητος ποντικογενναίος, έπεσε στο κεφάλι

του μικρούλη ποντικού Ίκαρου ξαφνικά, ένα απόγευμα, την ώρα που έκανε τη

βολτίτσα του  στην αυλή,  κοιτάζοντας  προσεχτικά γύρω,  μη και  συναντήσει

πουθενά την κυρία Αιμιλία, τη γάτα, και τον κάνει μια μπουκιά, έτσι, ξαφνικά,

πάνω στο άνθος της ηλικίας του. 

Ναι, πραγματικά, είναι φοβερή και τρομερή η κυρία Αιμιλία -και όλες οι

γάτες  γενικά  (βγαίνει  η  Αιμιλία  και  τα  γατάκια).  Με  μύτη  Γάλλου  σεφ,

(μυρίζουν  με  στυλ)  μάτι  αετού  (κοιτάνε  γύρω)  και  ταχύτητα  κατοστάρη

ολυμπιονίκη (τρέχουν, η Αιμιλία σηκώνει το χέρι -σταματούν). Όσο για τα νύχια

τους… ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Πώς να ζήσεις δίπλα στις γάτες αν

είσαι ποντικός;

2. τραγούδι: Αν είσαι ποντικός (Αιμιλία και ποντίκια)

Αν είσαι ποντικός μικρούλης, ζωηρός, 

ή αν είσαι ποντικός μεγάλος, σοβαρός, 

αν είσαι ποντικός νοστιμούλης γλυκός 

το νου σου, όταν βγαίνεις στην αυλή, 

να προσέχεις τη γάτα (4)

Αν θες να μεγαλώσεις και κακό να μη σε βρει

αν θες να παντρευτείς και να κάνεις παιδί,

να προλάβεις να γεράσεις για να πας στο ΚΑΠΗ

το νου σου, όταν βγαίνεις στην αυλή, 

να προσέχεις τη γάτα (5) 

(το λένε ώσπου να βγουν από τη σκηνή)

Αφ:  Τέτοιες  μαύρες  σκέψεις  έκανε  ο  Ίκαρος  εκείνο  το  ανοιξιάτικο

απόγευμα που του ‘ρθε ξαφνικά στο νου η φοβερή ιδέα. Κι αν δε φοβόταν την

κυρία Αιμιλία, θα ούρλιαζε σαν τρελός από τη χαρά του, ύστερα θα έκανε δυο



απίθανες τούμπες στον αέρα, έναν τροχό και μια κατακόρυφο και, τέλος, θα

φώναζε δυνατά, πολύ δυνατά, ώσπου να μαζευτούν γύρω του όλα τα ποντίκια

της αυλής, για να τους ανακοινώσει τη φοβερή του ιδέα.  

Ίκαρος: Αυτό ακριβώς θα έκανα, αλλά σιγά μην το κάνω!!!  Κυκλοφορεί

και η κυρία Αιμιλία, ξέρεις... 

Αφ: Η κυρία Αιμιλία μόλις έφυγε! Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος

ανησυχίας.

Ίκαρος: Έφυγε; Πότε έφυγε; Αφού την άκουσα πριν λίγο να τραγουδάει.

Σίγουρα έφυγε;

Αφ: Ε ναι, παιδί μου, τι λέμε τόση ώρα; Μόλις τελείωσε το τραγούδι,

πήρε την τσάντα της κι έφυγε.

Ίκαρος: Και πού πήγε;

Αφ:  Πέρασε  η  ξαδέρφη  της,  η  Κάτια,  και  την  πήρε  να  πάνε  να

δοκιμάσουν μια καινούρια γατοτροφή. Κι όταν δυο γάτες βγουν για γατοτροφή,

ένα είναι σίγουρο: 

Ίκαρος +Αφ: Θ’ αργήσουν πολύ!!!

Ίκαρος: Ώστε λείπει η κυρία Αιμιλία!

Αφ: Αυτό δεν λέμε τόση ώρα;

Ίκαρος: Τότε, λοιπόν.... (φεύγει) 

Αφ: Καλέ πού πας;;;

Ίκαρος: Αγαπητοί μου φίλοι, ποντικοί και ποντικίνες!!!! Καλώ, αμέσως,

εδώ και τώρα, γενική συνέλευση όλων των ποντικών. Έχω να σας πω λόγια

που θα σας κόψουν την ανάσα. Που θ’ αλλάξουν τη ζωή σας, μια για πάντα.

Που  θα  σας  κάνουν  άλλα  ποντίκια.  Τρέξτε,  φωνάξτε  τους  όλους!  Κάθε

ποντικό, ποντικίνα και ποντικάκι της αυλής. Μη λείψει κανείς! (στον αφηγητή)

Άντε, βάλε ένα χεράκι, φώναξε κι εσύ!

Αφ: (ενώ έρχονται ποντίκια απ’ όλες τις πλευρές) Ελάτε!!!!  Εμπρός!!!

Τρέξτε!!!  Γρήγορα ποντικοί και ποντικίνες! Αφήστε ό,τι κάνετε και ελάτε!!!  Ο

Ίκαρος Ποντίκαρος δεν είναι κανένας φαφλατάς, είναι σοβαρό ποντίκι. Αν ο

Ίκαρος είπε πως πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό, τότε σίγουρα, πρόκειται

για κάτι...εεε... πολύ σημαντικό. Τι είναι όμως αυτό το πολύ σημαντικό, που

έκανε τον Ίκαρο Ποντίκαρο να διακόψει το απογευματινό σας χουζούρι; 

Όλοι: Ναι! Τι είναι, Ίκαρε;;; ......



Ίκαρος: Θα σας πω αμέσως! (βήχει για να καθαρίσει το λαιμό του) Η

ιστορία με την κυρία Αιμιλία, δεν μπορεί να συνεχιστεί  άλλο, αγαπητοί μου

φίλοι. (φωνές: ναι, δίκιο έχει, κλπ) Η ζωή μας έχει γίνει κόλαση. Ούτε μια βόλτα

δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε έναν καφέ δεν μπορούμε να πιούμε. Ούτε μ’

ένα φίλο δεν μπορούμε να συναντηθούμε, όχι, δεν είναι ζωή αυτή!!! Δεν μας

ταιριάζει!!! Δεν ταιριάζει στην ένδοξη γενιά των ποντικών!!!!

3. τραγούδι: Το εμβατήριο του ποντικού (Ίκαρος - ποντίκια)

Ίκαρος: Δεν είναι πρέπον ο ποντικός 

που ‘ναι ωραίος και δυνατός 

να ζει στης γάτας την απειλή 

και να φοβάται να βγει στην αυλή 

         Ποντίκια: Δεν είναι πρέπον ο ποντικός 

που ‘ναι ωραίος και δυνατός 

να ζει στης γάτας την απειλή 

και να φοβάται να βγει στην αυλή

Ίκαρος ποντίκια: ο ποντικός ο εκπληκτικός 

ο πιο ωραίος ο πιο δυνατός 

ο πιο μεγάλος ο πιο τρανός 

ο πιο υπέροχος ο ποντικός

Ίκαρος: ο ποντικός ο εκπληκτικός 

ο πιο ωραίος ο πιο δυνατός 

ο πιο μεγάλος ο πιο τρανός 

ο πιο υπέροχος ο ποντικός

(χειροκροτούν)

Ίκαρος: Ήρθε ο καιρός να ξεσηκωθούμε, αγαπητοί φίλοι! 

Ποντίκια: Ναι, να ξεσηκωθούμε! 

Ίκαρος: Να ξεσηκωθούμε και να τινάξουμε από πάνω μας το ζυγό της

γάτας μια για πάντα. 

Ποντίκια: (ρυθμικά) Μια για πάντα! Μια για πάντα! Μια για πάντα!

Ίκαρος: Φτάνει πια ο φόβος και ο τρόμος. 

Ποντίκια: Φτάνει!!!



Ίκαρος: Εμπρός για μια νέα ζωή, ξένοιαστη! Ελεύθερη!!! Μια ζωή χωρίς

την απειλή της γάτας! Κάτω η γάτα!

Ποντίκια: Κάτω η γάτα!!! Ουουουυου!!!!!!!!

«Ωραίο!» 

«Μπράβο!»

«Αυτός είσαι, Ίκαρε!!!» 

«Σωστός!» 

(φως χαμηλό - τα ποντίκια εξακολουθούν να κινούνται αλλα σιωπηλά)

Αφ: Λόγια ωραία, γεμάτα πάθος, λόγια που ταιριάζουν στην ένδοξη των

ποντικών γενιά. Αλλά, μήπως ο Ίκαρος Ποντίκαρος τα παραλέει;  Και τι εννοεί

όταν  λέει  να  τινάξουμε  το  ζυγό  της  γάτας;  Ξεχνάει  πόσα  ποντίκια

καταβρόχθισε η κυρία Αιμιλία, έτσι, απλά, χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο; Όχι,

όχι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, Ίκαρε. Ποιος μπορεί να αντισταθεί

στην κυρία Αιμιλία; Και με ποιο όπλο; Έχεις κάτι συγκεκριμένο να προτείνεις ή

το λες έτσι απλά “να τινάξουμε το ζυγό της γάτας”; Και ποιοι να τον τινάξουμε

δηλαδή; Εγώ; Εσύ; Αυτοί; Για λέγε,  Ίκαρε, ποιος θα βγάλει το φίδι απ’ την

τρύπα; Μήπως αυτά εδώ τα ποντίκια;;; (φως ποντίκια)

Ποντίκια: Όχι εγώ!!! Φίδι;;; Μπλιαχ!!! Α, πα πα πα!!! κλπ

Ίκαρος: Σιωπή! Εγώ θα το κάνω! Εγώ θα νικήσω τη γάτα!!!!

Αφ: Εσύ;;; Πώς;  

Ίκαρος: Εγώ, με τη πονηριά και την εξυπνάδα μου!!!

Αρχηγός ποντικιών: Α!!! Καλέ αυτός καβάλησε το καλάμι! Πάει, το ‘χασε

το παιδί! 

Ποντίκια: Ουουουου!!!

Αρχηγός ποντικιών: Ίκαρε, δεν μας τα λες καλά! Πες μας, λοιπόν, έχεις

κάτι συγκεκριμένο να προτείνεις;

Ίκαρος: Έχω! Ακούστε με!  Θα είμαι  σύντομος και  σαφής. Μετά από

πολύ  σκέψη  κατέληξα  στο  συμπέρασμα  ότι  ένας  είναι  ο  τρόπος  να

απαλλαγούμε από τη γάτα: να της κρεμάσουμε μια κουδούνα! 

 Ποντίκια: Α, καλά..., άντε... πάμε.... γεια... (φεύγουν απ’ τη σκηνή)

Ίκαρος: Ε, παιδιά! Περιμέντε ρε! Έχω κι άλλα να πω!!!  (αρπάζει τον

Αρχηγό των ποντικών)



 Αφ: Α, Ίκαρε, μισό λεπτό!!! Δεν είναι που θέλω να σε προσβάλω, αλλά

αυτό δεν το σκέφτηκες εσύ, χρυσό μου! Τα σκέφτηκαν κι άλλοι πριν από σένα

αυτά!!! Ολόκληρο μύθο έχει γράψει ο Αίσωπος!!! Δεν τον έχεις διαβάσει;

Αρχηγός ποντικών: Άνοιξε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείς! 

Ίκαρος: Μα φυσικά και άνοιξα, αγαπητοί μου, άνοιξα το μεγάλο βιβλίο

της  ιστορίας  των  γενναίων  προγόνων  μας!  Αυτό  το  πράσινο  με  τα

ζωγραφισμένα τυράκια; Τι ωραίο βιβλίο, γεμάτο ηρωικά κατορθώματα, γεμάτο

διδάγματα, γεμάτο ιστορίες, να το διαβάζεις και να νοιώθεις περήφανος που

είσαι ποντικός!

Αφ: Στο θέμα μας, Ίκαρε!!!

Ίκαρος:  Εεε,  ναι!   Διαβάζοντας  λοιπόν αυτό  το  βιβλίο,  ξαφνικά,  στη

σελίδα τριακόσια τριάντα τρία,  οι  αρχαίοι  μας  πρόγονοι,  μου ψιθύρισαν τη

λύση στο πρόβλημα που μας ταλαιπωρεί  χρόνια τώρα. Και  ξαναλέω: ένας

είναι ο τρόπος, φίλοι μου, να γλιτώσουμε από τη γάτα. Η  κουδούνα!!!

Αφ:  Μα αυτό το ξέραμε κι  εμείς,  Ίκαρε.  Από τα προϊστορικά χρόνια

γενιές ολόκληρες ποντικών μεγάλωσαν με το όνειρο να καταφέρουν κάποτε να

περάσουν μια κουδούνα στη γάτα, ώστε να την ακούν όταν πλησιάζει και να

κρύβονται.  Αλλά  ακόμα  δεν  βρέθηκε  ο  ατρόμητος  ποντικογενναίος  του

θρύλου, που θα το καταφέρει...

Αρχηγός των ποντιών: Ποιο ποντίκι δεν ονειρεύτηκε πως είναι αυτό ο

ατρόμητος ποντικογενναίος; Ποια ποντικομάνα δε λαχτάρησε να είναι το δικό

της παιδί αυτό που θα νικήσει τη γάτα; 

Αφ: Ποια ποντικογιαγιά δε νανούρισε τα εγγονάκια της με το θρύλο του

ατρόμητου  ποντικογενναίου,  που  βρέθηκε  χαραγμένος  πάνω  σε  μία

κεφαλογραβιέρα στο αρχαίο μαντείο της Δωδώνης...

Αφ + Ίκαρος: Αχχχ!!!!

4. τραγούδι: Ο Θρύλος (Νίκη – Σταμάτης - Ελένη) 

 

Όποιος καταφέρει 

τη λύτρωση να φέρει 

στη γάτα όποιος μπορέσει 

κουδούνα να φορέσει 



θα ‘ναι αμέσως αρχηγός 

δυνατός και φοβερός 

ολονών των ποντικών, 

των γατιών, των γουρουνιών, 

των σκυλιών, των κουνελιών, 

των αρνιών και των λαγών 

και των ζώων της αυλής   -ή και ολόκληρης της γης.

Αφ: Αχ! Ωραίο όνειρο!  Πού να ‘ναι όμως αυτός ο ένας, ο γενναίος, ο

φοβερός ποντικός; Ένα σωρό ποντίκια τα έχουν βάλει από την αρχαιότητα

μέχρι σήμερα με τη γάτα, μα κανένα ως τώρα δεν τα ‘χει καταφέρει.  Ούτε ο

πολυμήχανος  αρχαίος  Ποντικέας  ούτε  ο  ριψοκίνδυνος  καραβοκύρης

Χριστόφορος Ποντικόμβος, ούτε ο γενναίος Θεόδωρος Ποντικοτρώνης ούτε η

επαναστάτισσα Λασκαρίνα Ποντικίνα ούτε καν ο ηρωικός Τσε Ποντικάρα. Και

φαντάστηκες τώρα εσύ, νεαρούλη, πως είσαι ο ατρόμητος ποντικογενναίος;

Αυτό  που  δεν  κατάφεραν  τόσοι  και  τόσοι  μεγάλοι  και  τρανοί  ήρωες  της

ποντικοσύνης θα το καταφέρεις εσύ, Ίκαρε Ποντίκαρε; 

Ίκαρος: Ναι, γιατί εγώ έχω σχέδιο!

Αφ: Σχέδιο!!!!

Ίκαρος: Σχέδιο μυστικό! (στον αρχηγό) Θέλεις να τ’ ακούσεις; 

Αρχηγός των ποντικών: Φυσικά!

Ίκαρος: Σιγά να μην σου το πω! Αφού είναι μυστικό. (στο κοινό) Όσο

περισσότεροι ξέρουν ένα μυστικό σχέδιο, τόσο λιγότερο μυστικό σχέδιο είναι. 

Αφ: Ναι, σωστά! 

Ίκαρος: Αφήστε τα όλα επάνω μου. Κι εσύ, τρέξε και πες σε όλους να

ετοιμαστούν. Να ετοιμαστούν για τις νέες μέρες που έρχονται. Μέρες χωρίς

φόβο, χωρίς ταραχή! Μέρες ένδοξες για το γένος μας. Μέρες ξέγνοιαστες. Μια

προσφορά του Ίκαρου Ποντίκαρου!!! 

ΣΚΗΝΗ 3

Αφ:  Ετοιμάστηκαν  λοιπόν  τα  ποντίκια  και  περίμεναν  τις  ένδοξες,

ξέγνοιαστες και χωρίς φόβο μέρες, προσφορά του Ίκαρου Ποντίκαρου. Και ο

Ίκαρος, παίρνοντας φυσικά όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, τριγυρνούσε

και  ετοιμαζόταν να βάλει  σε  εφαρμογή το μυστικό του σχέδιο.  Ώσπου ένα



σαββατόβραδο, εκεί που σουλατσάριζε στην αυλή, συνάντησε την Ανίτα, την

κότα, που  επέστρεφε από την αγορά! (η Ανίτα φορτωμένη σακούλες)

Ίκαρος: Τι νέα Ανιτάκι; Πώς πάμε; Καλά;

Ανίτα: Καλά είμαι, Ίκαρε, μια χαρά!

Ίκαρος: Ωραίο φουστάνι! Καινούριο;

Ανίτα: Ναι, χτες το πήρα! Σ’ αρέσει;

Ίκαρος:  Αν,  μ’ αρέσει;;;;  Μα είναι  τέλειο!  Πάντα κούκλα είσαι,  Ανίτα!

Πάντα στην τρίχα!

Ανίτα: Ωωωω! Ευχαριστώωω!!!

Ίκαρος: Ε, πώς να το κάνουμε; Το καλό να λέγεται. Τόσο κόπο κάνεις,

Ανίτα, για να είσαι έτσι. Τόσες ώρες τριγυρνάς κάθε μέρα στην αγορά, εύκολο

είναι αυτό;

Ανίτα: Εύκολο; Ας γελάσω!!! Κο κο κο!!! Τα ψώνια, Ίκαρε, είναι -πώς να

στο εξηγήσω;- μια άσκηση! Είναι μια μορφή ...τέχνης!

5. Τραγούδι: Κότα που ψωνίζει (Ανίτα και Ίκαρος)

Δεν είναι εύκολο καθόλου 

να είσαι κότα που ψωνίζει 

και τριγυρνάει στην αγορά.

Μέσα σε τόσα προϊόντα 

εσύ θα πρέπει να προσέξεις

για να διαλέξεις τα σωστά.

Από χιλιάδες συνολάκια 

γούνες, καπέλα και ντε πιες 

να ξεχωρίσεις τα καλύτερα αν θες

πρέπει πολύ να το σκεφτείς 

πρέπει και να τ’ ονειρευτείς 

δεν είναι εύκολες δουλειές αυτές

Γι’ αυτό η κότα η σωστή 



πριν βγει για ψώνια 

πρέπει να προετοιμαστεί

πρέπει να προετοιμαστεί

πρέπει να προετοιμαστεί

Ανίτα: Αχ! Να ‘ξερες, Ίκαρε, τι κούραση τραβάω! Κοίτα! Κοίτα τι κάλο

έκανε το ποδαράκι μου σήμερα το πρωί! Εφτά ώρες ήμουν στα μαγαζιά. Το τι

ψώνισα, δε λέγεται!

Ίκαρος: Μπράβο σου, Ανίτα! Τόσα ψώνια και να μην κουράζεσαι, βρε

παιδάκι μου! Φοβερή είσαι, φοβερή!  Φαντάζομαι θα πήρες και δωράκι για την

κυρία Αιμιλία. Τι της πήρες;;;;

Ανίτα: Και γιατί να πάρω δωράκι για την κυρία Αιμιλία; Γιορτάζει;

Ίκαρος: Έλα, βρε Ανίτα, τώρα, μη με πειράζεις! Αφού το ξέρεις ότι αύριο

είναι η γιορτή της!

Ανίτα: Η γιορτή της;

Ίκαρος: Άντε, Ανίτα, άσε τ’ αστεία! Πες μου, τι της πήρες;

Ανίτα: Μα στ’ αλήθεια, Ίκαρε, εγώ…

Ίκαρος: Μη μου πεις πως δεν  πήρες δώρο, Ανίτα!!!  Λάθος! Μεγάλο

λάθος!!!  

Ανίτα: Μα πώς είναι δυνατό να μου διέφυγε πως αύριο είναι της Αγίας

Αιμιλίας; Αφού κοίταξα το ημερολόγιο το πρωί.       

Ίκαρος:  Ποιας  Αγίας  Αιμιλίας,  Ανίτα;  Αύριο  είναι  μεγάλη  γιορτή,  η

παγκόσμια ημέρα γάτας. 

Ανίτα: Η  παγκόσμια ημέρα γάτας;;;;

Ίκαρος:  Ναι!  Κι  απορώ πώς το ξέχασες  εσύ,  που γενικά είσαι  τόσο

ενημερωμένη!!!  

Ανίτα: (μονολογεί) Και τώρα; Τι θα κάνω τώρα; Πώς θα πάρω δώρο για

την κυρία Αιμιλία τώρα, που έκλεισαν τα μαγαζιά κι αύριο είναι Κυριακή; 

Ίκαρος: Μήπως να κάνεις την άρρωστη και να μην πας στη γιορτή; 

Ανίτα: Λες; Αυτό θα κάνω!

Ίκαρος: Αλλά ...να είναι όλοι και να λείπει η Ανίτα; 

Ανίτα: Αχ, όχι, αυτά δεν γίνονται. 

Ίκαρος: Σωστά!



Ανίτα: Αλλά απ’ την άλλη, έτσι θα πάω στη γιορτή, χωρίς δώρο; Ρεζίλι

θα γίνω! 

Ίκαρος: Άσε που… η κυρία Αιμιλία δεν τα συγχωρεί αυτά.  

Ανίτα: Γιατί να το πάθω εγώ αυτό; Γιατί;;; Τι θα κάνω τώρα;;;;

Ίκαρος: Μη σε νοιάζει, Ανιτάκι, ο Ίκαρος θα σε βγάλει και από αυτή τη

δύσκολη θέση.

Ανίτα: Ε, πώς, δηλαδή;

Ίκαρος: Αφού είσαι τυχερή, βρε κουκλίτσα μου. Να, δες: έχω εδώ ένα

δωράκι  που  το  ‘χα  αγοράσει  προχτές  για  να  πάω  μια  επίσκεψη  στην

ξαδερφούλα μου, αλλά τελικά είχε  τον Ποντικομικρούλη στην τηλεόραση κι

είπα, “πού να τρέχω τώρα στις επισκέψεις, δεν κάθομαι  εδώ να αράξω να δω

και το εργάκι μου, να φάω και το τυράκι μου;” Κι  έτσι μου ‘μεινε το δώρο.

Άντε, πάρ’ το! Πάρ’ το, για να δεις τι φιλαράκι είναι ο Ίκαρος!

Ανίτα: Αχ, Ίκαρε είσαι μάλαμα. Εσύ δεν είσαι ποντίκι, είσαι θησαυρός!

Ίκαρος: Τα παραλές... 

Ανίτα: Νομίζεις πως θα βρεις πολλούς που θα σου έδιναν το δώρο που

είχαν αγοράσει  για μια  επίσκεψη στην ξαδέρφη τους,  αλλά τελικά είχε  τον

Ποντικομικρούλη  στην  τηλεόραση  και  είπαν  πού  να  τρέχω  τώρα  στις

επισκέψεις, δεν κάθομαι  εδώ να αράξω να δω και το εργάκι μου, να φάω και

το τυράκι μου;” και δεν πήγαν; Όχι, βέβαια! Αλλά εσύ είσαι πραγματικός φίλος.

(παίρνει το κουτί) Τι είναι; (ανοίγει το κουτί) Α!!! Κουδούνα!!! (κοιτάει τον Ίκαρο

με απορία) Κουδούνα;

Ίκαρος: Κουδούνα βέβαια, τι άλλο; Δεν αγοράζει ό,τι κι ό,τι ο Ίκαρος.

Μπορεί  εσύ  να  είσαι  η  πιο  ενημερωμένη,  αλλά  κι  εγώ έχω μια  φίλη  που

εργάζεται στο περίπτερο, στο τμήμα με τα περιοδικά, που με ενημερώνει για

όλες τις τελευταίες τάσεις τις μόδας. Έτσι έμαθα για την κουδούνα! Δεν έμεινε,

λέει, φέτος επίδειξη για επίδειξη που να μην έχει κουδούνες. Δεν υπάρχει, λέει,

μοντελάκι, ταγιεράκι, μπλουζάκι, παντελονάκι,  χωρίς κουδούνα. Αλλά τι στα

λέω  εσένα,  Ανίτα  μου;  Εσύ  σίγουρα  το  ξέρεις  πόσο  μόδα  είναι  φέτος  η

κουδούνα! Ή μήπως δεν το ήξερες;

6. Τραγούδι: Κουδούνα αν φοράς

Κουδούνα αν φοράς, κουδούνα, κουδούνα

Παντού μπορείς να πας, κουδούνα, κουδούνα



Να μπεις σ’ εστιατόρια, σε κλαμπ σε δεξιώσεις!

Να μπεις και σε παλάτια ανώτερος να νοιώσεις! 

Μα πρέπει όπου κι αν πας 

κουδούνα να φοράς.

Κουδούνα, κουδούνα

Κουδούνα, κουδούνα, ναι!!!

(στην αρχή κανονικό και μετά ραπ)

Αφ: Ξαφνικά η Ανίτα ένοιωσε απελπισμένη. Μα τόσο πίσω έχει μείνει

πια; Και, καλά, για την παγκόσμια ημέρα γάτας, ας πούμε πως δεν το ‘μαθε,

δεν  είναι  άλλωστε και  τόσο σημαντικό.  Αλλά την κουδούνα;  Να μην πάρει

χαμπάρι την κουδούνα, το πιο μοδάτο αξεσουάρ; Η Ανίτα; Η πρώτη κότα της

αυλής; Που πριν απ’ όλους φόρεσε το σκουλαρίκι στο λοφίο; Που πρώτη στην

αυλή έκανε στα φτερά της ανταύγειες; Που όταν αυτή είχε το σούπερ κινητό με

τη βιντεοκάμερα, τα άλλα ζώα επικοινωνούσαν ακόμα με σήματα καπνού; Και

να της κάνει τώρα τον έξυπνο ο Ίκαρος, με τη φίλη από το περίπτερο;  Ε, όχι,

αυτό παραπάει. 

Ανίτα: Εγώ, Ίκαρε, δεν ξέρω για την κουδούνα; Για ποια με περνάς; Για

καμιά κότα ελευθέρας βοσκής; Ή για χωριάτικο κοτόπουλο; Δεν έχεις προσέξει

πώς κυκλοφορώ; Πώς ντύνομαι; Από πού ψωνίζω; Τέλος πάντων, το ξέρω

πως είσαι αγαθός και δεν ήθελες να με προσβάλεις. Γι αυτή μόνο τη φορά, και

επειδή με έβγαλες από τη δύσκολη θέση με το δώρο της κυρίας Αιμιλίας, σε

συγχωρώ. Αλλά άλλη φορά, να προσέχεις τι λες. Και σε ποιον το λες, Ίκαρε!!!!

(Η Ανίτα αρπάζει συγχυσμένη την κουδούνα και φεύγει)

Αφ: Μπράβο σου βρε Ίκαρε, αυτό δεν το περίμενα!!! 

Ίκαρος: Αφού σου είπα, έχω σχέδιο!

Αφ: Το οποίο όπως βλέπω πηγαίνει μια χαρά! Ρολόι!

Ίκαρος: Ακριβώς όπως το είχα φανταστεί.

Αφ: Και τώρα; Τι θα κάνεις;

Ίκαρος: Τίποτα! Από δω και πέρα, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα εγώ,

θα τα κάνει όλα η Ανίτα.



7. Τραγούδι: Το θαύμα (Ίκαρος) 

Έλα, Ανίτα μου καλή,

Κότα γλυκιά και στρουμπουλή

Κάνε το θαύμα σου λοιπόν

Να γίνει η γάτα παρελθόν.

Τρέμε λιοντάρι κι αν πετύχει 

το σχέδιο με λίγη τύχη 

εγώ θα γίνω μονομιάς 

όλου του κόσμου βασιλιάς!   

Έλα, Ανίτα, μην αργείς

τη σωτηρία μας να βρεις

Κάνε το θαύμα σου λοιπόν

Να γίνει η γάτα παρελθόν.

Ίκαρε σκέψου αν πετύχει 

το σχέδιο με λίγη τύχη 

εσύ θα γίνεις μονομιάς 

όλου του κόσμου βασιλιάς!

ΣΚΗΝΗ 4

Αφ:  Το  επόμενο   πρωί  η  Ανίτα  πήγε  στο  καθιερωμένο  κυριακάτικο

ραντεβού για μανικιούρ-πεντικιούρ.  Το κουτί  με την κουδούνα το είχε καλά

κρυμμένο στην τσάντα της. Θα τους έκανε μεγάλη φιγούρα με την κουδούνα,

αλλά το κάθε πράγμα στην ώρα του. Αφού βεβαιώθηκε  πως καμιά τους δεν

ήξερε για την παγκόσμια ημέρα της γάτας και πως ήταν η μοναδική από την

παρέα  που  έχει  θυμηθεί  τη  γιορτή  της  κυρίας  Αιμιλίας,  η  Ανίτα  περίμενε

υπομονετικά τις φιλενάδες της να τελειώσουν όλα τα κουτσομπολιά για όλα τα

ζώα της αυλής, όπως έκαναν κάθε Κυριακή...  

Ανοίγουν τα φώτα, οι κυρίες στις καρέκλες κλπ



Κότα: Και κάνει μια έτσι και σφηνώνει το στο κοτέτσι!!!

(γέλια)

Κότα 1: Και να μην μπορεί ούτε δεξιά να πάει ούτε αριστερά!

(γέλια)

Κότα 2: Τρεις ώρες τραβούσαμε για να ξεκολλήσει!

(γέλια που σιγά σιγά σβήνουν)

Ανίτα: Κι εσείς, κορίτσια, τι δώρο πήρατε για την κυρία Αιμιλία;

Όλες: (πετιούνται) Ε;

Ανίτα: Δώρο, λέω! Τι δώρο της πήρατε;

Κότα 1: Δώρο;

Ανίτα:  Α,  κορίτσια,  δεν  σας  βρίσκω καθόλου  ενημερωμένες!  Δεν  το

ξέρετε ότι αύριο είναι η παγκόσμια ημέρα της γάτας;

(υστερία)

Ανίτα: Καλά, καλά, μην κάνετε έτσι. Το ξεχάσατε, δεν έγινε τίποτε. Ζώα

είμαστε λάθη κάνουμε! Ευτυχώς το θυμήθηκα εγώ κι έτσι τώρα, θα πάμε όλες

μαζί στη γιορτή! Κυρίες!!!

Όλες: Μπράβο! Μπράβο Ανίτα!!!

Κότα 1:Ναι, αλλά... δώρο;;;

Κότα 2: Χωρίς δώρο θα πάμε;;;;

Ανίτα: Έχω φροντίσει και για δώρο. Και τι δώρο! 

 Όλες: Τι;;;;;

Ανίτα:  Ένα  μόνο  σας  λέω:  Η  τελευταία  λέξη  της  μόδας!  Κοιτάξτε:

κουδούνα!!!

Όλες: Κουδούνα; 

Ανίτα: Κουδούνα βέβαια! Το πιο σικ αξεσουάρ! Δεν το ξέρατε;

(κοιτάζουν η μια την άλλη)

Ανίτα: Η κουδούνα θα φορεθεί πολύ φέτος κορίτσια. Δεν μπορεί, όλο

και κάπου θα το ‘χετε ακούσει!

Κότα 1: Φυσικά το ξέραμε!!!

Κότα 2: Εννοείται!

Κότα 1: Όλος ο κόσμος το ξέρει για την κουδούνα.

Κότα 2: Ναι, ναι, είναι πολύ στη μόδα!



Ανίτα:  Και,  όπως έχουμε  τονίσει  επανειλημμένως,  σ’ αυτήν εδώ την

αυλή, η μόδα είναι το κυριότερο. Σωστά;

Όλες: Σωστά!!!!

8. Τραγούδι: Η ντίβα της αυλής

Εγώ η κότα της αυλής 

μια ντίβα νέας εποχής

πρότυπο όλων σας ωραία κι ευτυχής

μ’ όλους της μόδας τους κανόνες 

και τις τάσεις συνεπής

ανοίγω δρόμους να βαδίσετε κι εσείς

Ανίτα, η κότα της αυλής 

μια ντίβα νέας εποχής

πρότυπο όλων μας ωραία κι ευτυχής

μ’ όλους της μόδας τους κανόνες 

και τις τάσεις συνεπής

ανοίγει δρόμους να βαδίσουμε κι εμείς

Εγώ η κότα της αυλής 

μια ντίβα νέας εποχής

έχω ένα όνειρο μονάχο κι ακριβό

Το πιο ωραίο και μοντέρνο 

και καινούργιο και καλό

να το φοράω στην αυλή μας πρώτη εγώ.

Εμείς κυρίες της αυλής 

οι ντίβες νέας εποχής 

έχουμε όνειρο ωραίο κι ακριβό

το πιο ωραίο και μοντέρνο 

και καινούργιο της αυλής 

να το φορέσουμε απ’ όλες πρώτα εμείς!

Εμείς!!!



Ανίτα: Μετά από μένα κορίτσια, ε;

Κότα 1: Εννοείται, Ανίτα μου!

Κότα 2: Εσύ πάντα πρώτη!

Κότα 1: Άλλωστε, αν δεν ήσουν εσύ, ούτε που θα τη θυμόμασταν τη

γιορτή της κυρίας Αιμιλίας.

Κότα 2: Και ποιος την άκουγε, μετά...

Κότα 1: Α, πα, πα!!!

Κότες: Α, πα, πα!!!

Κότα 2: Και μόνο που το σκέφτομαι ανατριχιάζω!!!! 

Κότες: Και μόνο που το σκέφτομαι ανατριχιάζω!!!! 

Κότα 1: Μας έσωσες, Ανίτα!!!!

Κότες: Μας έσωσες, Ανίτα!!!!

Κότα 2: Ευτυχώς που υπάρχει η Ανίτα!!!

Κότες: Ευτυχώς που υπάρχει η Ανίτα!!!

Ανίτα: Ευτυχώς, δεν λέτε τίποτα!!! Είναι  τώρα  ώρα  για  παρεξήγηση;

Ξέρετε πόσο τυπική είναι σ’ αυτά η κυρία Αιμιλία. Οι γάτες είναι τυπικές!

9. Τραγούδι: Οι γάτες είναι τυπικές Ανίτα Κότες 

Οι γάτες είναι γελαστές -όλο γελάνε

χαδιάρες, λάγνες και γλυκές -σαν μαρμελάδα

μα αν στο δρόμο σου βρεθούνε

ή κάπου δίπλα σου σταθούνε

καλύτερα να κάνεις

καλύτερα να κάνεις

καλύτερα να κάνεις ό,τι θέλουνε αυτές, 

καλύτερα να κάνεις ό,τι θέλουνε αυτές.

οι γάτες είναι φιλικές -πολύ γλυκούλες

μ’ όλο τον κόσμο τρυφερές -σαν μαρουλάκι

μα αν δεν κάνεις ό,τι πούνε

ή  αν εχθρό σε φανταστούνε

αμέσως αγριεύουν 

αμέσως αγριεύουν  



αμέσως αγριεύουν κι αρχίζουν  γρατζουνιές.

Οι γάτες είναι τυπικές -σαν τα ρολόγια

ζηλιάρες κι απαιτητικές -τα θέλουν όλα

γι αυτό αν ποτέ τις συναντήσεις

μαζί τους μη διαφωνήσεις

καλύτερα να κάνεις 

καλύτερα να κάνεις  

καλύτερα να κάνεις ό,τι θέλουνε αυτές!!!

ΣΚΗΝΗ 5

Αφ: Σε λίγο, όλες οι  φιλενάδες, ντυμένες και στολισμένες, όπως πρέπει

για μια τόσο σημαντική γιορτή,  όπως είναι  η  παγκόσμια ημέρα της γάτας,

ξεκίνησαν για το σπίτι  της κυρίας Αιμιλίας. Μπροστά-μπροστά καμαρωτή η

Ανίτα, με ολοκαίνουριο  συνολάκι κι από πίσω η Λόλα, η χήνα, η Νικολέτα, η

πάπια,  η Μαρία,   η κουνέλα και  τελευταία,  με αρκετή διαφορά, η Πόπη, η

χελώνα. Η κυρία Αιμιλία θα κάνει μεγάλη χαρά που θα τις δει όλες μαζί!!! Ή

μήπως όχι;;; Οι γάτες δεν αγαπούν πολύ τις εκπλήξεις. Επιπλέον, είναι και

λίγο νωρίς, οι γάτες δεν ξυπνούν νωρίς τις Κυριακές, και τις υπόλοιπες μέρες,

εδώ που τα λεμε δεν ξυπνάνε νωρίς... αλλά ειδικά της κυρίας Αιμιλίας δεν της

αρέσει  ΚΑΘΟΛΟΥ  να  την  ξυπνάνε  απότομα...  Οπότε,  καλύτερα  να  την

ειδοποιήσουμε: (γλυκά) τικ τικ τοκ! κυρία Αιμιλία!!!  ..... (γλυκά) κυρία Αιμιλία!!!

.... (λιγότερο γλυκά) κυρία Αιμιλία!!! ..... (δυνατά) κυρία Αιμιλία!!!

(βγαίνει  η  κυρία Αιμιλία  με  τα γατάκια,  όλα  χασμουριούνται  και  τρίβουν τα

μάτια τους)

Αιμιλία: Γιατί φωνάζεις πρωί πρωί; 

Αφ: Πρώτον, κοντεύει μεσημέρι, κυρία Αιμιλία, και δεύτερον, ετοιμάσου,

έρχεται κόσμος!

Αιμιλία: Κόσμος;;; Γιατί;

Αφ: Για τη γιορτή σου!

Αιμιλία:  Γιορτή; (χασμουριέται)  Δεν  θυμάμαι  να  είναι  καμιά  γιορτή

σήμερα. 

Αφ: Η δική σου γιορτή!



Αιμιλία: Η δική μου; Μπα, δεν γιορτάζω...

Αφ: Είσαι σίγουρη; Για σκέψου καλά!

Αιμιλία: Ε, πόσο να σκεφτώ δηλαδή; Είναι και πρωί.... 

Αφ: Μεσημέρι...

Αιμιλία: Λύσσαξες πια!!!

Αφ: Μήπως η ονομαστική σου εορτή;

Αιμιλία: Όχι, είναι το καλοκαίρι.

Αφ: Μήπως γενέθλια; Πότε γεννήθηκες; 

Αιμιλία: 7 Δεκεμβρίου...

Αφ: Ποιας χρονιάς;

Αιμιλία: Να μη σε νοιάζει!

Αφ: Α, το θυμήθηκα! Είναι, λέει, παγκόσμια ημέρα της γάτας!

Αιμιλία: Ποιος τις λέει αυτές τις βλακείες;

Αφ: Η Ανίτα!

Αιμιλία: Δεν υπάρχει τέτοια γιορτή! Τσάμπα με ξύπνησες. (στα γατάκια)

Πάμε πίσω για ύπνο... (φεύγουν τα γατάκια και πίσω τους τελευταία η Αιμιλία)

Αφ: Κρίμα, γιατί, απ’ ό,τι άκουσα, φέρνουν και δώρο!!!

Αιμιλία: (σταματάει) Δώρο;;; Δώρο, είπες;

Αφ: Ναι, δώρο!

Αιμιλία; Μμμμ, ενδιαφέρον!!! Για να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω

τσεκάρει κιόλας πως δεν υπάρχει η παγκόσμια ημέρα της γάτας. Μπορεί να

είναι καινούρια, κάθε χρόνο κάτι καινούριο βγαίνει!

Αφ: Σωστά!

Αιμιλία: Κι άλλωστε, πώς να διώξεις κάποιον που έρχεται στο σπίτι να

σου  ευχηθεί,  ειδικά  αν  κρατάει  στα  χέρια  και  δώρο;  Σίγουρα  θα  είναι  η

παγκόσμια ημέρα της γάτας.  Για να το λέει  η Ανίτα κάτι  θα ξέρει,  οι  κότες

γενικά είναι πολύ ενημερωμένες. Πότε θα έρθουν;

Αφ: Τώρα, όπου να ‘ναι φτάνουν. Νάτες!!! 

(Μπαίνουν οι κότες)

Χρόνια πολλά!!!!

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday Αιμιλία!!!

Happy birthday to you



Αιμιλία: Ευχαριστώ! Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια!!! Περάστε! Καθήστε! Τι

θα πάρετε; 

Αφ: Έτσι η κυρία Αιμιλία είπε ευχαριστώ, τις πέρασε στο σαλόνι, τις

κέρασε λικεράκι  και πήρε και το δώρο, που την άφησε, είναι η αλήθεια, με το

στόμα  ανοιχτό.  Τι  περίεργη  ιδέα  είναι  αυτή;  Ακούς  εκεί  να  της  φέρουνε

κουδούνα! Για αγελάδα την πέρασαν ή για κατσίκα; Όταν όμως τις άκουσε να

λένα για την σαρωτική είσοδο της κουδούνας στο χώρο της υψηλής ραπτικής,

η  κυρία  Αιμιλία  είπε  να  κάνει  κι  αυτή  πως  ξέρει  τάχα  για  τη  μόδα  της

κουδούνας, μην φανεί εντελώς ντεμοντέ. 

Αιμιλία:  Μα  μέσα  στο  μυαλό  μου  είστε,  χρυσές  μου!  Τώρα  μόλις

σημείωνα στο  τάμπλετ μου αύριο πρωί-πρωί να βγω για κουδούνα. Και να

που μου τη φέρατε εσείς! Και τόσο ωραίο χρώμα; Ασημί, ασορτί  με τη γούνα

μου. Τι λέτε; Θα μου πάει;

Αιμιλία: Στάσου να σ’ τη δέσω! 

Όλες: Αααα! Κούκλα, κούκλα, υπέροχη! 

Ανίτα: Άμα είσαι σικ, παιδί μου, το αναδεικνύεις το αξεσουάρ! Μιλάει

πάνω σου! Αν είσαι σικ όλα σου πάνε!

10. Τραγούδι: Αν είσαι σικ όλα σου πάνε   Αιμιλία

Αν είσαι σικ όλα σου πάνε

κοντά μακριά φαρδιά στενά

όλα επάνω σου μιλάνε

χωρίς καμία διαφορά

Καμιά δεν έχει σημασία

το λένε όλοι στην αυλή

αν είσαι δίμετρη ή κοντούλα

ούτε λεπτή ή ζουμερή

Το θέμα είναι ο αέρας,

το πώς μιλάς, πώς περπατάς 

είτε πεντάμορφη είτε τέρας



να ‘χεις το ύφος μιας θεάς

Να έχεις φινέτσα να ‘χεις χάρη

να ‘σαι κομψή κι αρχοντική  

αστραφτερή σαν το φεγγάρι 

ή σαν τον ήλιο λαμπερή

Αν είσαι σικ, όλα σου πάνε

κόκκινα μπλε γαλάζια γκρι

κι όλοι για σένανε μιλάνε

σαν σουλατσάρεις στην αυλή

ΣΚΗΝΗ 6

Αφ: Το άλλο πρωί τα ζώα της αυλής είδαν με έκπληξη την κυρία Αιμιλία

να βγαίνει από το σπίτι της με μια μεγάλη κουδούνα περασμένη στο λαιμό της

και  να  περνάει  καμαρωτή-καμαρωτή  κάνοντας  ένα  φοβερό  θόρυβο. Οι

ποντικοί δεν πίστευαν στα μάτια και στ’ αυτιά τους. Μα πώς είχε καταφέρει

μόνος του ο Ίκαρος Ποντίκαρος ό,τι δεν είχαν καταφέρει χρόνια και χρόνια οι

λαμπρότεροι  εκπρόσωποι  του  γένους  των  ποντικών;  Μήπως  είναι  τελικά

αυτός  ο  ένας,  ο  γενναίος,  ο  μοναδικός;  Μήπως  είναι  ο  ατρόμητος

ποντικογενναίος,  ο αρχηγός της γενιάς των ποντικών ή ίσως και όλων των

ζώων; Μα, πώς, αναρωτιόνταν όλοι, πώς τα είχε καταφέρει;

Ίκαρος: Μα σας το είχα πει ότι έχω σχέδιο, φίλοι μου. ΄Όπως και να ΄χει

το θέμα, εσείς χαλαρώστε: ο φόβος της γάτας είναι πια παρελθόν. 

Αφ: Τα ποντίκια ήταν ενθουσιασμένα κι ο Ίκαρος, αχ, ο Ίκαρος, ακόμα

πιο ενθουσιασμένος, ονειρευόταν τη μοναδική, την υπέροχη και συγκλονιστική

στιγμή που το λιοντάρι θα του παρέδιδε το σκήπτρο του βασιλιά των ζώων.

Ναι,  τα  είχε  καταφέρει,  και  τώρα  χάρη  σ’  αυτόν  τα  ποντίκια  χαίρονταν

ξέγνοιαστα για ώρες τις ομορφιές της αυλής. Δεν είχαν παρά να περιμένουν

να ακουστεί  η κουδούνα. Κι όταν ακουγόταν, έτρεχαν στα σπιτάκια τους. Η

κυρία Αιμιλία έκανε τη βόλτα της καμαρωτή-καμαρωτή, να δείξει την ωραία της

κουδούνα, αλλά ποντίκι δεν συναντούσε πια ούτε για δείγμα!



Έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες βδομάδες. Τα ποντίκια έπαιζαν, χοροπηδούσαν

γελούσαν και γλεντούσαν, κι ο Ίκαρος ήταν πλέον ο σούπερ ήρωάς τους. Ο

αγαπημένος των ποντικών! Και όχι μόνο των ποντικών. Όταν είσαι σούπερ

ήρωας σε θαυμάζουν όλοι,  ξέρουν δεν  ξέρουν γιατί!  Ο Ίκαρος ήταν πια ο

λατρεμένος όλης της αυλής. Ένας σταρ, ένας θρύλος!!!! Ετοιμαζόταν μάλιστα

να εκδώσει και το πρώτο του CD single με τίτλο: “Είμαι ο πρώτος”

Κότες: Ίκαρε!!!!! Είσαι ο καλύτερος!!!! (αυτόγραφα σέλφι)

Ίκαρος: Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, έχετε δίκιο. Είμαι ο καλύτερος! Είμαι ο

πρώτος! Είμαι ο σούπερ ποντικός!!! 

11. Τραγούδι: Ο σούπερ ποντικός (Ίκαρος-κότες)

Είμαι ο πρώτος είμαι πανέξυπνος

μεγαλειώδης, εκπληκτικός,

είμαι απίστευτος, είμαι άλλο πράμα

είμαι ο σούπερ ποντικός!

Είσαι ο πρώτος είσαι πανέξυπνος

μεγαλειώδης, εκπληκτικός,

είσαι απίστευτος, είσαι άλλο πράμα

είσαι ο σούπερ ποντικός!

Είμαι ένα όνειρο, μια πανδαισία

είμαι ξεφάντωμα, χαρά, γιορτή

είμαι ασύγκριτος, είμαι αξεπέραστος, 

το σπουδαιότερο (ανεπανάληπτο, ασυναγώνιστο!!!)

πλάσμα στη γη!!!

Ίκαρος: Πηγαίνετε τώρα, αφήστε με να ξεκουραστώ! Έχω να διαβάσω

και  το  λόγο  που  θα  εκφωνήσω  το  απόγευμα!  Αχ,  κουράστηκα!  Παιδί!!!

(χτυπάει  τα  χέρια,  έρχεται  η  ξαπλώστρα-ξαπλώνει).  Και  μία  πορτοκαλάδα

φέρε, με δύο παγάκια, όχι πολύ μεγάλα, μην κρυώσει ο λαιμός και δεν μπορώ

μετά να εκφωνήσω το λόγο μου....Και να έρθει κάποιος με μια βεντάλια να μου

κάνει αέρα! Δεν το βλέπετε ότι ζεστάθηκα; 



Αφ: Ίκαρε, τι είναι αυτά; Μήπως τα μυαλά σου πήραν πολύ αέρα;

Ίκαρος: Και γιατί  να μην πάρουν; Εγώ δεν έσωσα όλο το γένος των

ποντικών από τη γάτα;  Δεν  είμαι  ο  πρώτος που τα κατάφερε;  Δεν είμαι  ο

ατρόμητος  ποντικογενναίος;  Ο σούπερ ήρωας;  Αυτός  που έλεγε  ο  θρύλος

πως θ’ αλλάξει τον κόσμο; Ο αρχηγός; Είμαι! Κάντε λοιπόν ησυχία και αφήστε

με να προβάρω το λόγο μου με την ησυχία μου. Έξι ολόκληρες ώρες μου

πήρε να τον γράψω! Σας είχα υποσχεθεί πως θα σας απαλλάξω από τη γάτα

και το έκανα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε; (βγαίνουν με τα πανό)

«Μπράβο! Ζήτω!» 

«Ζήτω ο Ίκαρος Ποντίκαρος!» 

«Είσαι ο πρώτος!!!» 

«Ο καλύτερος!» 

«Είσαι ο πατέρας μας, -τέρας μας, -τέρας μας» 

«Είσαι  ο  μαναδικός,  ο  ένας,  ο  αρχηγός!  Ο  αρχηγός  όλων  των

ποντικών, ο αρχηγός όλων των ζώων!!!» 

Ίκαρος: Ησυχία, φίλοι μου, ησυχία. Θα εκφωνήσω τώρα το λόγο μου

και θέλω να μ’ ακούσετε πολύ προσεχτικά. Όπως έλεγα και προηγουμένως,

έξι  ολόκληρες  ώρες  μου  πήρε  να  τον  γράψω.  (παίρνει  βαθιά  αναπνοή)

Αγαπητά ποντίκια...

(ακούγεται η κουδούνα)

Η γάτα!

Τρέξτε!!!

Γρήγορα! 

(Βγαίνει η Ανίτα)

Ίκαρος: Ανίτα; Φοράς κουδούνα;;; Γιατί φοράς κουδούνα;

Ανίτα: Γιατί έτσι μ’ αρέσει. Τι φανταστήκατε, ότι θα ανεχόταν η Ανίτα να

την ξεπεράσει η κυρα Αιμιλία; Που δεν έχει ιδέα από μόδα; Που ακόμα κάνει

τη  γούνα  της  περμανάντ;  Ας  γελάσω!  Κο,  κο,  κο!!!  Ένα έχω να  σας  πω,

αγαπητοί μου. Η Ανίτα ήταν και θα παραμείνει η σούπερ κότα της αυλής!

Ίκαρος: (στα ποντίκια) Παιδιά!!! Ελάτε! Λάθος έγινε! Ελάτε, μη φοβάστε.

Δεν ήταν η γάτα. Ελάτε πίσω! Θα σας διαβάσω το λόγο μου! 

(Τα ποντίκια ξαναβγαίνουν)



Ίκαρος:  Πού  είχαμε  μείνει;  Α,  ναι,  στην  αρχή!   (βαθιά  αναπνοή)

Αγαπητά ποντίκια...

 (ακούγεται γκλιν! γκλον!) 

Ποντίκια: Βοήθεια, τρέξτε να σωθείτε! 

(Βγαίνει η Λόλα, η χήνα) 

Ίκαρος: Λόλα, κι εσύ κουδούνα; 

Λόλα: Α, ό,τι κάνει η Ανίτα είναι νόμος. Κουδούνα η Ανίτα, κουδούνα κι

εγώ!!!

(γκλιν! γκλον! Βγαίνουν οι υπόλοιπες)

Ίκαρος: Κι εσύ κουδούνα; Μα τι πάθατε όλες σήμερα;

 (Βγαίνουν  μία  μία  όλες  με  την  κουδούνα.  Ξαναβγαίνουν  και  τα

ποντίκια)  

Αφ: Μα τι συμβαίνει εδώ; Γέμισε η αυλή κουδούνες! 

12. Τραγούδι: Κουδούνες παντού

Κουδούνες παντού, κουδούνες παντού

Στους θάμνους, στο πηγάδι, στη φωλιά του λαγού

Στα δέντρα, στο κοτέτσι, στα παρτέρια μπροστά

Κουδούνες, κουδούνες, μας πήραν τ’ αυτιά.

Στη στάνη, στα παγκάκια, στων πουλιών τα κλουβιά

Κουδούνες, κουδούνες, μας πήραν τ’ αυτιά

Κουδούνες, κουδούνες, μας πήραν τ’ αυτιά

(Ακούγεται Γκλιν! γκλον!) 

Ίκαρος: Άντε να δούμε ποια έρχεται πάλι! 

(Η Αιμιλία βγαίνει στη σκηνή) 

Αιμιλία:  Α!  Ποντίκια!  Πολύ  καιρό  έχω  να  δω  ποντίκια!  Κι  έχω  μια

πείνα!!!!

Τσιρίδες... τα κυνηγάει... φεύγουν

(Η Αιμιλία βλέπει τις κότες με τις κουδούνες)

Αιμιλία:  Μπα,  τι  βλέπω;;;  Ζηλέψατε,  κορίτσια  και  βάλατε  κι  εσείς

κουδούνες!  Να σας πω όμως ένα μυστικό; Ωραίο το δώρο σας, αλλά λίγο

βαρύ μου ήρθε. Τρία έμπλαστρα έβαλα χτες το βράδυ κι ακόμα ο λαιμός μου



δεν έχει συνέλθει. Γι αυτό, χωρίς παρεξήγηση, λέω να το βγάλω πια. Ούτως ή

άλλως την καινούρια μόδα δεν έχει τόση σημασία ποιος την ακολουθεί, αλλά

ποιος την πλασάρει πρώτος, σωστά; Κι όλοι το είδαν πως σ’ αυτήν εδώ την

αυλή, την κουδούνα τη φόρεσα πρώτη εγώ! Μπάι!!! 

(φεύγει  από  τη  σκηνή.  Οι  υπόλοιπες  προσπαθούν  να  χαλαρώσουν

κάπως τις κουδούνες)

 

Ανίτα: (αυστηρά) Μην διανοηθεί καμία σας να βγάλει την κουδούνα! Με

την μόδα δεν παίζεις!

Όχι!!!!

Ανίτα: Βαριά ξε-βαριά, θα την φορέσουμε φέτος την κουδούνα! 

Κότα 1: Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος; 

Κότα 2: Μήπως πρώτη φορά θα είναι που θα ζοριστούμε; 

Κότα 1:  Άντε καλέ!  Τι  να πρωτοθυμηθώ; Τις δίαιτες;  Τη ζούμπα; Τις

χαλάουες;;;; 

Κότα 1: Τις μάσκες ομορφιάς από πηλό;Τα ζελέ στις γούνες;

Κότα 2: Τα δωδεκάποντα πέταλα; 

Κότα 1: Αλλά, τι τα θες; Έτσι είναι χρυσή μου, η μόδα θέλει θυσίες! 

Ανίτα:  Μπράβο  κορίτσια!  Πάμε  λοιπόν,  μάθημα  42,  καμαρωτό

περπάτημα με την κουδούνα. Και ένα και δύο και ένα και δύο... ίσια η πλάτη....

Αφ:  Τα ποντίκια, μέσα από τις φωλιές τους, απογοητευμένα, έβλεπαν

το όνειρό τους να γκρεμίζεται. Πάει η ξεγνοιασιά, πάει η ηρεμία. Άντε ξανά απ΄

την αρχή τα ίδια...

Αρχηγός  ποντικών:  Δε  βαριέσαι,  και  δυο  εβδομάδες  που  κράτησε

ωραία περάσαμε! Ας πούμε, λοιπόν, πως ήταν κάτι  σαν διακοπές κι  ας το

ξεχάσουμε.  

Αφ: Κι αμέσως το ξέχασαν και κρύφτηκαν στα σπιτάκια τους κι άρχισαν

πάλι το κυνηγητό με την κυρία Αιμιλία. Αλλά ο Ίκαρος; Πώς να τα ξεχάσει όλα

αυτά ο Ίκαρος; Και πώς να κοιμηθεί τις νύχτες, χωρίς να βλέπει το όνειρο,

αυτό το υπέροχο όνειρο με το λιοντάρι που του παραδίνει  το σκήπτρο του

βασιλιά των ζώων;



Ίκαρος: Δεν είμαι λοιπόν ο ατρόμητος ποντικογενναίος του θρύλου; Ο

πιο έξυπνος; Ο πιο δυνατός; Δεν είμαι ο πρώτος ποντικός; Ο καλύτερος; Ο

αρχηγός; Δεν είμαι αυτός που θα άλλαζε τον κόσμο;

13. τραγούδι: Δεν είμαι λοιπόν εγώ; (Ίκαρος)

Δεν είμαι λοιπόν εγώ ο πιο σπουδαίος; 

Δεν είμαι εγώ ο ποντικογενναίος;

Δεν είμαι αυτός που τις ζωές των άλλων θα αλλάξει;

Δεν είμαι αυτός που δρόμους θα χαράξει;

Δεν είμαι λοιπόν εγώ ο πιο σπουδαίος; 

Δεν είμαι εγώ ο ποντικογενναίος;

Αφ: Όχι, μικρέ μου, δεν είσαι εσύ αυτός που θ’ άλλαζε τον κόσμο. Αλλά

μην το παίρνεις κατάκαρδα, Ίκαρε, δεν είναι και τόσο εύκολο ν΄αλλάξεις τον

κόσμο... Έλα, έλα, θα καθήσουμε εδώ, θ’ ανοίξουμε μια ωραί πορτοκαλάδα,

θα βάλουμε να δούμε και τον Ποντικομικρούλη που σ’ αρέσει, μου έχουν φέρει

κι ένα  κεφαλοτύρι, δεν σου λέω τίποτα! Θα τρελαθείς!!! Έλα, θα περάσουμε

τέλεια!

Ίκαρος: Βρε, άσε μας με τα κεφαλοτύρια και τις πορτοκαλάδες!!! Μόλις

μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα! 

Αφ: Ε;

Ίκαρος: Αυτή τη φορά η γάτα δεν έχει ελπίδα, έχω σχέδιο μοναδικό!

Αφ: Για λέγε...

Ίκαρος: Σσσσσ, μη μας ακούσει η κυρία Αιμιλία...

Αφ: Η κυρία Αιμιλία δεν είναι εδώ!!!! Πέρασε η ξαδέρφη της, η Κάτια,

και την πήρε να πάνε να δοκιμάσουν μια καινούρια γατοτροφή. Κι όταν δυο

γάτες βγουν για γατοτροφή, ένα είναι σίγουρο: 

Ίκαρος: Θ’ αργήσουν πολύ.

Αφ: Ακριβώς!!!

Ίκαρος:  Ώστε  λείπει  η  κυρία  Αιμιλία!   Τέλεια!  Αγαπητοί  μου  φίλοι,

ποντικοί και ποντικίνες!!!!   Καλώ, αμέσως, εδώ και τώρα, γενική συνέλευση

όλων των ποντικών. Έχω να σας πω λόγια που θα σας κόψουν την ανάσα.

Που  θ’  αλλάξουν  τη  ζωή  σας,  μια  για  πάντα.  Που  θα  σας  κάνουν  άλλα



ποντίκια. Τρέξτε, φωνάξτε τους όλους! Κάθε ποντικό, ποντικίνα και ποντικάκι

της αυλής. Μη λείψει κανείς! Ο Ίκαρος Ποντίκαρος σας έχει τη λύση! Ναι, φίλοι

μου,  ο  Ίκαρος  Ποντίκαρος  είναι  ο  ποντικός  που  θα  αλλάξει  τον  κόσμο.

Γιατί...αυτός ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή!

(βγαίνουν όλοι)

14. τραγούδι: Ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή

Ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή 

να κόψουμε από δω, να ράψουμε από κει 

στο τέλος της ευθείας να βάλουμε στροφή,

να πάρουμε άλλο μάγειρα και άλλη συνταγή

 

ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή

να πιάσουμε πινέλα, τανάλιες και σφυρί 

ν’ αλλάξουμε το χρώμα, το στυλ και τη γραμμή

να έχουμε επιτέλους μια νέα εκδοχή

Ίκαρος: ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή

να έχουμε πολύ και νόστιμο τυρί

Ανίτα: Να γίνουν καλλιστεία σε τουτη την αυλή

Να δουν όλοι ποιο είναι το πιο όμορφο πουλί!!!

Αιμιλία: Ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή

να πάψουνε οι σκύλοι να γαυγίζουν σαν τρελοί

Ίκαρος: να είμαστε όλοι φίλοι μια παρέα κολλητή

κανείς να μην φοβάται να βγαίνει στην αυλή!

ο κόσμος θέλει λίγη αλλαγή

να πιάσουμε πινέλα, τανάλιες και σφυρί 

ν’ αλλάξουμε το χρώμα, το στυλ και τη γραμμή

να έχουμε επιτέλους μια νέα εκδοχή


