η

Άρτεμις Αποστολοπούλου
σκηνοθέτησε και αφηγείται έξι
«Ντριγκιντένια» παραμύθια

Τάσου Καρακατσάνη

τρεις ενότητες
θεατρικής μουσικής

Ειρήνης Χηράτου

«τα Ντριγκιντένια», «Η μάγισσα του Να» της
και σε στίχους της ίδιας το «Υπήρξε ή όχι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς;» του Ναζίμ Χικμέτ
ακούγονται οι Κατερίνα Γιαμαλή,
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Μιχάλης Γαλανάκης, Άρτεμις Αποστολοπούλου, Βιβή και Μαριάννα Γκέκα
Φιλική συμμετοχή Πέτρος Πανδής

Π

άντα μου άρεσε το ραδιόφωνο. Ιδίως όταν σε
συμπεριλαμβάνει στις εκπομπές του. Εμένα με
συμπεριέλαβε στις σιωπές του. Έτσι αποφάσισα να
ιδρύσω το 2010 τον δικό μου σταθμό. -Γιατί αν περιμένεις να ακούσεις τη μουσική σου από τις υπάρχουσες
κρατικές και όχι μόνο συχνότητες και το χρόνο σου χάνεις, αλλά και τρως στη μάπα
όλα τα δελτία ειδήσεων.- Η
εμβέλειά του είναι πολύ μεγάλη για όσους κρατούν στα
χέρια τους αυτή την έκδοση,
και ανύπαρκτη για όσους την
αγνοούν. Συνέθεσα τη μουσική των σημάτων, βρήκα
την εκφωνήτρια, και βάφτισα
τον σταθμό μου «ΕΙΡΗΝΗ». Η ονομασία αυτή σε σχέση με τα πρόσωπα που συνεργάζονται στο δίσκο, είναι
ΤΕΛΕΙΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ!!!
Η Άρτεμις Αποστολοπούλου τον εγκαινίασε με τα υπέροχα «Ντριγκιντένια» παραμύθια της Ειρήνης Χηράτου. Είχαν τόσο μεγάλη απήχηση που δεν χρειάστηκε
να βάλω διαφημίσεις. Κερδίζοντας έτσι χρόνο στέγασα
δύο παλιά μου έργα που έγραψα τότε με τη συνεργασία
της ποιήτριας Ειρήνης Χηράτου.
Τη «Μάγισσα του Να» και τον «Ιβάν Ιβάνοβιτς».
Η ηχογράφησή τους ξεκίνησε το χειμώνα του 1989, για
την εταιρία «ΣΕΙΡΙΟΣ» και σταμάτησε δύο βδομάδες
αργότερα, μαζί με μια άλλη εργασία της Ειρήνης που
είχε μεταφράσει έναν ρώσο ποιητή.
Η αιτιολογία της παραγωγού κυρίας Γαλάτου ήταν ότι
τα έργα δεν ανταποκρίνονταν στην υψηλή αισθητική
που είχε αναπτύξει τότε η συγκεκριμένη εταιρία. Είκοσι
χρόνια μετά ακούμε τα δύο πρώτα, χάρις στη πρωτοβουλία για την έκδοση της κυρίας Καίτης Μιχαηλίδου.

Χαίρομαι που ακούω πάλι όλους τους παλιούς μου συνεργάτες, τους ευχαριστώ και τους εύχομαι όπου κι αν
βρίσκονται, κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες τους.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου του 2011
Τάσος Καρακατσάνης

Τ

α παιδιά από τη φύση
τους είναι χαρούμενα
και ανήσυχα! Τα παιδιά που
είναι χαρούμενα και ανήσυχα, στην πορεία θα “σκληρύνουν” ή θα τα καταφέρουν; Τα παιδιά είναι πάντα
έτοιμα να μάθουν, οι μεγάλοι; Η αρχή ήταν, κάποτε,
το ήμισυ του παντός! Στην
ανταγωνιστική κοινωνία που ζούμε, “φιμώνονται”
καθημερινά η φαντασία, το συναίσθημα και τα παιδιά
“σπρώχνουν”, “σπρώχνονται να βγούν”!
Για να δούμε, θα βγούνε;
Και γιατί να μη βγούνε, τί τρέχει;
Το νερό στη βρύση, δεν τ’ ακούς;
Έχουμε ακόμα νερό; Yes!
Ευχαριστώ όλα αυτά τα παιδιά που χρόνια τώρα, “δροσίζουν” την καθημερινότητα μου! Ευχαριστώ και τα
τέσσερα παιδιά που ομόρφηναν με την παρουσία τους
τη «Μπαλονία». Τον Γιώργο, τη Μαριάννα, τον Ηλία
και την Ανθούλα. Ευχαριστώ την Άρτεμη Αποστολοπούλου που με την αυθεντικότητα και το ταλέντο της
έκανε τους ήρωες μου “να μιλήσουν”!
Την Άρτεμη Τσακνιά για τις τόσο προσωπικές και ευαίσθητες “σκιτσογραφικές πινελιές της”!
Τον υπέροχο άνθρωπο, συνθέτη και φίλο μου Τάσο Καρακατσάνη, για όλα.
Ειρήνη Χηράτου

π α ι δ ι κ ό

θ έ α τ ρ ο

κατάλληλο
για όλους

Μ

ετά από αρκετά χρόνια που κάνω θεατρικό παιχνίδι σε παιδιά στα σχολεία,
σκέφτηκα ότι θα ήθελα να σκηνοθετήσω και να παίξω παραμύθια, τα
οποία θα μπορούσαν να γίνουν ένα μεγάλο θεατρικό παιχνίδι με παιδαγωγικό
χαρακτήρα, βάζοντας τα παιδιά στην σκηνική δράση παίζοντας, χορεύοντας
και τραγουδώντας.
Στόχος μου ήταν, μέσω της ψυχαγωγίας, η επιμόρφωση και η επαφή τους με
το θέατρο.
Ευχαριστώ την Ειρήνη Χηράτου, τον Τάσο Καρακατσάνη και την Άρτεμη Τσακνιά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν με τη συνεργασία τους.
Άρτεμις Αποστολοπούλου

«τα Ντριγκιντένια»
1) Πόλη των χρωμάτων
2) Ο Σπιρτόσι
3) Ριγούλα
4) Κατοχώρα
5) Μερμυγκούπολη
6) Μπαλονία

Η απόλυτη σαφήνεια της ρυθμολογικής αλλά και
μελωδικής ανάλυσης του λόγου, που πέτυχε η Άρτεμις Αποστολοπούλου, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη
σύνθεση των τραγουδιών που ακούγονται από την
ίδια, στα «Ντριγκιντένια» παραμύθια

Τ.Κ

Τα σκιτσάκια των ηρώων των
«Ντριγκιντένιων» ανήκουν στην
Άρτεμη Τσακνιά
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«τα Ντριγκιντένια»
1.
2.

Τρία ραδιοφωνικά σηματάκια
Το τραγούδι των ντριγκιντένιων

πρώτο παραμύθι

3. Η πόλη των χρωμάτων
		 4. Μια φορά κι έναν καιρό…
		
		
		
		

5. …όλοι έτρεχαν
6. Όμως οι μεγάλοι…
7. …καθώς τα χρόνια πέρναγαν…
8. …υπηρετούσαν τον κροκόδειλο

9. Αλλά το δόνι-δόνι χελιδόνι…
		 10. …τους μόνιασε
και έζησαν αυτοί καλά...

δεύτερο παραμύθι
11.

Σπιρτόσι

(προηγούνται τα τρία ραδιοφωνικά σηματάκια)

		 12. Ο Φιρ-Φιρ και η Κωστούλα…
		 13. …μαζί και ο Σπιρτόσι…
		 14. …βλέπουν ένα καρχαρία,
τον Κάρχα τον σπουδαίο
		 15. Τρέχει ο Σπιρτόσι να γλυτώσει.
		 16. Όλους τους κοιτούσε λυπημένος.
		 17. Έχει τα χεράκια στο στομάχι…
		 18. …και χαλαρώνει στο νησάκι
		 της γαλήνης.
19. Ντριγκιντένιο μουσικό

διάλειμμα
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τέταρτο παραμύθι:

28. katoχώρα
		 29. Ο katoκυβερνήτης
			
της Καtoχώρας.
		 30. Η μπόχα του
			
katoσύννεφου.

		 31.
			
		 32.
			

Ο πιανίστας της
katoχώρας.
Τα katoρεμπέτικα της
katoχώρας.

τρίτο παραμύθι:
20. Η Ριγούλα
		 21. Το κοριτσάκι και η μελισσούλα.
		 22. Η αυστηρή μαμά της Μαιρούλας.
		 23. Η κόκκινη τσάντα της μαμάς όμως…
24. …«Δε θέλω να πλυθώ»…
		 (η Μαιρούλα τραγουδά θλιμμένα)		
		 25. Που είσαι Ριγούλα μου;
		 26. Το μέλι της μαμάς μελισσούλας.
27.

Πάλι το ντριγκιντένιο μουσικό
διάλειμμα

33.

Γατίσια μουσική γέφυρα
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πέμπτο παραμύθι:
34.

Η μερμυγκούπολη

(προηγούνται τα τρία ραδιοφωνικά σηματάκια)

		 35. Κουβεντούλες πασατέμπων.
		 36. Στο σαλόνι του σπιρτόκουτου.
37. Το τραγούδι της νεκρής αδελφής
		 38. Το πένθος των μερμυγκιών.
		 39. Η ταμπέλα του σπιρτόκουτου.
		 40. Το καψούρικο του Γιωργάρα.

41.

Χοροεσπερίδα μερμυγκιών

42.		Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ειρήνη
43.		Τρομπόνια αυτοκρατορικά και ταμπούρλα
44.		Εισαγωγή με τα παιδιά της Μπαλονίας
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έκτο παραμύθι
Ηλίας Τσαγκαράκης

Μαριάννα Τσιπουράκη

Γιώργος Παπαδάκης

58. …χαζοτραγούδαγε κι ο Νίτο,
		 59. …που έλεγε τη Νίτα χοντρή.
60. Νίτο σταμάτα να κλωτσάς…
		 61. …έλεγε η βασίλισσα νευριασμένη.
62. …Όχι, όχι δεν αντέχω άλλο…
		 63. …τραγούδαγε υστερικά η
			
βασίλισσα...
64. ...και όλοι έκλειναν τ’ αυτιά τους
		 65. Ώσπου ένα πρωί…
66. …ο βασιλιάς τραγούδησε με 		

45.		 Η μπαλονία
		 46. Ένα απέραντο βασίλειο…
47. …με τον χοντρό βασιλιά

			

Μπαλονίτο…

		 48. …τη χοντρή βασίλισσα
			
Μπαλονίτα και τα χοντρά
			
βασιλόπουλα Νίτο και Νίτα.
49. Ευτυχώς όμως …
50. …με το τραγούδι της

πόνο, τα τραγούδια:
		 βασίλισσας και του πλήθους,… 			
67.
«Εσύ
κι εγώ» και το νοσταλγικό,
		 51. ….έγινε γλέντι τρικούβερτο, 		
			
χοντρό.
68. Αχ! Μπαλονίτα. Με τη σειρά 		
		 52. Όμως τα δίδυμα κοιμόντουσαν...
		 53. ... και χόντραιναν. Ευτυχώς 		
			
όμως οι βασιλικές ντουλάπες
			
ήτανε θεόρατες.
54. Το χαζοτράγουδο της Νίτας…
55. …λέει το Νίτο, χοντρό
		 56. Έτσι άρχισαν οι καυγάδες.
57. Ευτυχώς όμως, στο

		 βασίλειό τους...
Ανθούλα Καραγεωργίου

τα παιδιά
της “μπαλονίας”
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		 τους τα παιδιά τραγούδησαν το...
69. …Αχ! μπαμπά μαμά συγνώμη.
		 70. Τα παιδιά μετάνοιωσαν για τις 		
			
φωνές τους…
71. 		 …και μετά από ένα γλέντι 		

			
τρικούβερτο...
72. …έζησαν αυτοί καλά, 		
		 ...και τα παραμύθια τέλειωσαν!!!

Επιθυμητή
η γονική συναίνεση

η μάγισσα του Να...
Λαϊκή οπερέτα βασισμένη στο παιδικό μυθιστόρημα και θεατρικό έργο της Ε. Χηράτου,
«Η μάγισσα του Να».
Ήρωες από άλλα παραμύθια, η Σταχτοπούτα, ο
Κοντορεβυθούλης, ο Πάολο, η Ρίτα, η Χιονάτη,
καθώς και κάποια παιδιά, θεατές ενός μικρού
επαρχιακού θεάτρου, επισκέπτονται τη μάγισσα
ΝΑΝΑ στην αφέγγαρη χώρα και στον πύργο
της λησμονιάς.
Το τραγούδι «Kαληνύχτα Πάολο και Ρίτα»
έγραψα για την παράσταση ‘‘Τούρτα στον ουρανό’’ του Ροντάρι, όπου και πρωτοακούστηκε
το 1989 σε σκηνοθεσία του Γ. Ρεμούνδου.
Τ. Κ.

“Ο Χόλυ”
Στης μάγισσας την πόλη μεγάλωνε ο Χόλυ,/ ένα μικρό αγόρι που δεν μίλαγε ποτέ./
Στην πόλη βρίζαν όλοι μα πιο πολύ τον Χόλυ,/ που όταν τον διατάζανε τους έγνεφε με “ναι”!/
Τι απονιά,/ παραξενιά,/ να βρίζουνε τον Χόλυ που δεν έβγαζε μιλιά.../
Πούντο, πούντο; Νάτο, νάτο, το αγόρι το κεφάτο/ τρέχει, τρέχει, πάνω-κάτω πέρα στα βουνά!
Πούντη, πούντη, νάτη, νάτη, με τη Σκούπα τη λοξάτη,/ ξακουστή και κοτσονάτη η μάγισσα του “Να”!
Στην πόλη σαν γυρνούσε ο Χόλυ σκουντουφλούσε/ στα γέλια, στις βρισιές τους, μα προσπέρναγε
σκυφτός!/
Η μάγισσα κοιτούσε για τ’ άδικο πενθούσε/ και τ’ άστρα παρακάλαγε να στείλουν λίγο φως!
Τι απονιά,/ παραξενιά,/ να βρίζουνε τον Χόλυ που δεν έβγαζε μιλιά.../ Και μια βραδυά, ω τι σιγή!/
Νάσου ένα βόλι και την πόλη απειλεί!
Ποιός το βόλι θα νικήσει, ποιός το βόλι θα ξορκίσει,
ποιός το βόλι θα κρατήσει κάπου μακρυά;

Κατερίνα Γιαμαλή

Μιχάλης
Γαλανάκης

Όλοι στην πονήρω πόλη στο μυαλό είχαν τον Χόλυ
“αχ ας ρίξουμε τον κλήρο” -είπαν δυνατάΤ’ αστέρια, το φεγγάρι, σημαδεμένο ζάρι θα ρίξουν για
να πείσουνε τ’ αγόρι ν’ αρνηθεί, μα ο αστείος Χόλυ,
“να σώσω εγώ την πόλη;” -Ρωτάκι αυτοί θα κρύψουνε τα ζάρια να χαθεί!!!
Ένα μικρό αγόρι κι ένα μεγάλο βόλι εδώσανε στ’ αστεία
ένα αστείο ραντεβού και από τότε όλοι,
περνούν χωρίς τον Χόλυ που γύρναγε και φώναζε:
“Χο-χο και -λι- και -χου-”
Τι απονιά, παραξενιά, να βρίζουνε τον Χόλυ
που δεν έβγαζε μιλιά...

Άρτεμις
Αποστολοπούλου

Βιβή Γκέκα

Μαριάννα Γκέκα

Τα σκιτσάκια των ηρώων της «Μάγισας του Να» ανήκουν στην Άρτεμη Τσακνιά

Τ’ άστρα, τ’ άστρα, το μικρό φεγγάρι, που του δίναν
μαξιλάρι λυπημένα τον φωνάζουν να τα δει!
Τώρα στην πονήρω πόλη ψάχνουν όλοι ένα Χόλυ τις
βρισιές τους να φορτώσουν σ’ άλλο αγνό παδί...

η μάγισσα του Να...

Σταχτοπούτα μου να κλαίς
φανερά κι ας μη το θες.
Τα Σεπόνια στους καημούς,
λένε “όχι” με λυγμούς!

1. Μια φορά κι ένα καιρό
			
			

Άρτεμις Αποστολοπούλου
Θίασος

2. Χίλια χρόνια πριν
			

Άρτ. Αποστολοπούλου

3. Λοξάτη και εγγλέζα
			

Μιχάλης Γαλανάκης, Θίασος

4. Περίπατος στον Τάμεση
			

Ορχήστρα

5. Σε κάποια θάλασσα του νότου
			

Άρτ. Αποστολοπούλου, Θίασος

6. Κάποιος ηθοποιός της επαρχίας
			

Τ. Κ.

7. Ανάσες τρόμου
			

Τ. Κ.

8. Το τιρτίρι και η σκούπα
			

Άρτ. Αποστολοπούλου

9. Νάτη Να!!! Η μάγισσα του Να!!!
			
			

Κατερίνα Γιαμαλή,
Βιβή και Μαριάννα Γκέκα

10. Το μικρό σεπόνι
			

Ειρήνη Χηράτου - Θίασος

Όλα εδώ ζυμώνονται με αγάπη
κι ο πόνος, ζει πέρα μόνος
στην παγωνιά!
Και γιατί κρυώνουνε;
Στου ήλιου τα μήκη
άνεμοι σαν λύκοι
χτυπάνε τα λουριά!

11. Τα παιδάκια κι η Νανά
			

Παιδάκια, Άρτ. Αποστολοπούλου

12. Ο αλήτης
			

Άρτ. Αποστολοπούλου

13. Χίλια χρόνια
			

Τ. Κ., Άρτ. Αποστολοπούλου

14. Η μάγισσα και ο δράκος
			
			

Ορχήστρα

16. Πρωϊνή γυμναστική
			

Τ. Κ.

17. Είμαι ο χρόνος και παίζω πιάνο
			

Τ. Κ.

18. Η ομπρέλα της βροχής
			

Άρτ. Αποστολοπούλου

19. Η μπαλάντα του Χόλυ
			

Άρτ. Αποστολοπούλου, Θίασος

20. Χίλια εννιακόσια ογδόντα εννιά
			
			

Σταχτοπούτα, στους καημούς
λένε “όχι” με λυγμούς!

Άρτ. Αποστολοπούλου

15. Τα παιδιά φεύγουν

Παιδάκια, Άρτ. Αποστολοπούλου
Μ. Γαλανάκης, Θίασος

21. Καληνύχτα Πάολο και Ρίτα
			
Μαριάννα Γκέκα, Τ.Κ., Θίασος

“Το Σεπόνι”
Σε μια σφαίρα στρογγυλή
ένα “Σεπονάκι” ζεί.
Ζυμαράκι στρογγυλό,
με σκουφίτσα για μυαλό
Με σκουφάκια ριγωτά
σπιτάκια και κήποι,
όλα με ρίγη, τρεμουλιαστά...
Όλα ασημοστρόγγυλα
μα στου ήλιου τα μέρη
δείχνουν ένα αστέρι,
κάποια που κλαίει κρυφά...
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Μανώλης Σορμαΐνης - Νίκος Βρεττός
Από τις πρόβες του έργου του Ναζίμ Χικμέτ
«Υπήρξε ή όχι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς;» που παρουσίασε το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
σε σκηνοθεσία Έρσης Βασιλικιώτη

...Υπήρξε ή όχι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς;
Παράδοξη, παρακμιακή, αλλά και χορευτική χαρακτηρίζω τη μουσική μου που έγραψα για την
παράσταση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος «Υπήρξε ή όχι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς;» του Ναζίμ
Χικμέτ. Οι εύστοχοι στίχοι-σχόλια για τον γραμματέα Πετρώφ ανήκουν στην Ειρήνη Χηράτου.
Το έργο ανέβηκε το 1989, σε σκηνοθεσία Έρσης Βασιλικιώτη.
Τ. Κ.

22. Κόκκινη αυλαία
			

28. Συναινετικό σχόλιο
29. Λησμονημένος Θεός

Ορχήστρα

23. Η πόλη των μετάλλων
Πέτρος Πανδής

			

			

24. Το τανγκό της παρακμής
			

Ορχήστρα

			
			

25. Εργασία και χαρά
			

			

Ορχήστρα

33. Σαν τώρα θυμήσου

Πέτρος Πανδής
Κατερίνα Γιαμαλή

			

27. Λέξεις-σκέψεις
			
			

Πέτρος Πανδής
Κατερίνα Γιαμαλή

32. Δυνάμεις καταστολής

Ορχήστρα

26. Ο γενικός γραμματέας
			
			

Κατερίνα Γιαμαλή - Θίασος

30. Μετά το διάλειμμα
31. Με τη φωνή σου σμίξε

Ορχήστρα

Ειρήνη Χηράτου

34. Τιμημένες παραδόσεις

(Το τραγούδι των κοριτσιών)
Θίασος - Κατερίνα Γιαμαλή

			

Θίασος

35. Τέλος παράστασης
			

Ορχήστρα

Κατερίνα Γιαμαλή
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Απαραίτητη η
γονική συναίνεση

...Υπήρξε ή όχι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς;
Τι αρώματα είν’ αυτά, γύρω, να! μα τον πόνο σου γνωρίζει!
Σε ρολόϊ που γελάει
Θρηνεί μα δεν μιλά...
και τον πόνο σου μετράει...
Μπρος στο βράδυ λυγίζει τα
Λέξεις-σκέψεις που γελούνε
γόνα.
κι είναι ίδιες κυπαρίσσια,
Κορφή πνιχτή την άνοιξη,
πενθούνε!
μονάχη ψάχνει κρυψώνα
Λέξεις-σκέψεις, που απορούνε...
να βλέπει από ’κει
Άσπιλα, λιγνά κορίτσια,
τα ρυάκια της μέσα στα δάση,
πενθούνε...
να μη την βλέπουνε...

Νίκος Βρεττός, Γιώργος Κώτσος
από την παράσταση
«Υπήρξε ή όχι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς;»

“Γενικός Γραμματέας”
Λοιπόν, για δέστε εδώ...
Κάποιος κλαίει κι η μάνα του ζεί!
Μη και ζητά πολλά;
Τι καμώματα είν’ αυτά, εδώ να;
Τ’ αστείο του μυαλό
μάλλον τρέμει και κρύπτες
ζητά...
Να κρύψει όμως, “ποιά;”

Κάπου, κάποιος φοβάται τη
θλίψη...
Κοιτά, μα δεν μιλά...
Με τους γλάρους θρηνεί
σιωπηλά,
μα δεν ζητά πολλά!
Τι καμώματα είν’ αυτά, εδώ να;

“Λέξεις-σκέψεις”

(Το τραγούδι των κοριτσιών)
Λέξεις-σκέψεις, κυπαρίσσια!
Άσπιλα, λιγνά κορίτσια!
Αν πεις ψέμα θα ντραπούνε,
σε ρολόϊ θα κρυφτούνε!
Σε ρολόϊ που σφυρίζει

“Στρίψε και μην πενθείς,
ποτάμι να βρείς!
Σφίξε μια μουσική κρυφή,
να σωθείς!!!”
Λέξεις-σκέψεις, κυπαρίσσια...
Άπνοα, θαμπά κορίτσια...
Αν τ’ αγγίξεις, θα χαθούνε,
σ’ ένα μήλο θα κρυφτούνε!
Σ’ ένα μήλο που γυρίζει
και τον πόνο δεν ορίζει.
Σ’ ένα μήλο που μιλάει
και στον πόνο δεν πατάει.
Λέξεις-σκέψεις, που κοιτούνε
στα ύψη σαν τα κυπαρίσσια,
κοιμούνται...

Λέξεις, σκέψεις, δεν θυμούνται... Χάρτινη ομπρέλλα που πετά
Άπνοα, θαμπά κορίτσια,
την άνοιξη πολεμά!
κοιμούνται...
Δάκρυ ή βροχή; Την ξεγελούν,
πέφτει χαλάζι, κράζουν σκιές,
“Τρέξε να θυμηθείς,
γελούν!!!
ποτάμι να βρεις!

Στεγνός ολολυγμός,
κρυφός ολοφυρμός,
αν κλαίν τα κρίματα σου,
θα βρεις τα βήματα σου.
Κλώνια τα χρόνια πίσω, φως!

Παίξε μια μουσική κρυφή,
να σωθείς!!!”

“Οι κούκοι”

“Λησμονημένος
Θεός”
“Τρέξε φτερουγώντας στη
σιωπή,
να δεις τη λύπη γυμνή!
Λύσου και περπάτα δίχως φως,
λύσου και κρύψου,
να βρεις το φως, τυφλός!!!”
Λύνεται και τρέχει σαν τρελλός,
λησμονημένος Θεός...
Χάρτινη ομπρέλλα που πετά,
θρηνεί και σπάζει,
γύρω η βροχή, γελά...
“Κύλα, κατρακύλα,
άνοιξη, μη θάψεις!
Μίλα, παραμίλα,
ό,τι και να χάσεις!”

“Κύλα, κατρακύλα,
έρωτα, μη θάψεις!
Μίλα, παραμίλα,
ίσως και ξεχάσεις...”

“Με τη φωνή σου
σμίξε”
Τρέξε, για να κρυφτείς...
Γνέψε, για να σε δεί
κι αν βρεις τα νήματα σου,
μείνε!
Στεγνός ολολυγμός,
κρυφός ολοφυρμός,
αν κλαίν τα κρίματα σου,
θα βρεις τα βήματα σου.
Κλώνια τα νήματα σου, φως!

Ήταν δώδεκα, μα κούκοι
κι είναι δώδεκα η ώρα,
κοιμήσου...
Θες ν’ αρχίσει ένα τραγούδι
κι ήταν δώδεκα σαν τώρα,
θυμήσου!!!

“Λησμονημένες
παραδόσεις”
Λέξεις-κυπαρίσσια δεν μιλούν
κι οι νύχτες-μύστες, κοιτούν...
Μια τρελλή σειρήνα τους καλεί
τρέξτε να βρείτε κρυφά μια μουσική

Χάρτινη ομπρέλλα που πετά
Μίλα και μη κρυφτείς!
την άνοιξη πολεμά!
Μίλα για να σωθείς
Δάκρυ ή βροχή; Την ξεγελούν,
κι αν θες με τη φωνή σου σμίξε! πέφτει χαλάζι, κράζουν σκιές,
γελούν!!!
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Η ηχογράφηση των «Ντριγκιντένιων» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2009,
και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2010.
Στη «Μάγισσα του Να» και στον «Ιβάν Ιβάνοβιτς» ακούγονται από
ηχογράφηση του 1989, ο Πέτρος Πανδής, η Κατερίνα Γιαμαλή,
η Ειρήνη Χηράτου, η Βιβή και η Μαριάννα Γκέκα,
και ο Μιχάλης Γαλανάκης.
Ηχολήπτες: Λευτέρης Νεοκοσμίδης, Γιώργος Ράγκος
(studio MasterSound)
Στην τελική επεξεργασία της «Μάγισσας του Να» το 2010,
συμμετείχε η Άρτεμις Αποστολοπούλου.
Η γραφιστική επεξεργασία έγινε
από τον Γιώργο Τζαμτζή.
και η εκτύπωση απο το λιθογραφείο «Λυχνία»
Η ψηφιακή επεξεργασία και αναπαραγωγή των C.D.
έγινε από την Gema/Βανδώρος

Τα «Ντριγκιντένια» παραμύθια της Ειρήνης Χηράτου
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις
Lectοr ΕΠΕ, τηλ. 210 8828 388 • info@lector.gr

