ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ…ΑΛΑ ΣΥΡΙΑΝΑ
Βίντεο προβολή: «Αφηγητής»: Στο όµορφο νησί µας, αιώνες πριν,
ζούσαν δύο πλούσιες οικογένειες, οι Μοντέγοι και οι Καπουλέτοι. Τα σπιτικά
τους ήταν όµοια σε αρχοντιά και φήµη. Οι Μοντέγοι αφέντευαν στην Άνω
Σύρα και οι Καπουλέτοι στην Ερµούπολη. Τις δύο οικογένειες, όµως, χώριζε
έχθρα µεγάλη και παλιά. Ο τοπικός ηγεµόνας πολλές φορές προσπάθησε να
συµφιλιώσει τις δύο µεριές, µα όσο και αν απειλούσε ή ακόµα και αν
παρακαλούσε, οι απόπειρές του ήταν άκαρπες. Ο άρχοντας Μοντέγος είχε
έναν γιο, τον Ρωµαίο, έναν νέο πνευµατώδη, όµορφο και ευγενικό. Ο
άρχοντας Καπουλέτος είχε µια κόρη, την Ιουλιέτα, µια κορασίδα µε αιθέριο
πρόσωπο, που όλοι οι ευγενείς ποθούσαν για σύζυγό τους. Οι απόγονοι
αυτοί των δύο εχθρών, όµως, ήταν µοιραίο να συναντηθούν και η γνωριµία
τους να οδηγήσει σε µεγάλο έρωτα. Έναν έρωτα που, παρά τα εµπόδια,
έµελλε να βγει νικητής.
Όλα ξεκίνησαν στο τοπικό φεστιβάλ λουκουµιών…

(Τελευταία σκηνή του βίντεο: ο Ρωµαίος στέκεται δίπλα στην Ιουλιέτα, πάνω
από έναν πάγκο µε λουκούµια)

Σκηνή Πρώτη
(Ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα πιάνουν το ίδιο λουκούµι και κοιτιούνται).

«Ρωµαίος»: Ω δεσποινίς µου πάρτε εσείς ετούτο το λουκούµι
Η οµορφιά σας πληρωµή είναι µε το τουλούµι!

«Ιουλιέτα»: Μα τι να πω, ευχαριστώ, γλυκό µου παλικάρι
Χαίροµαι που συνάντησα νέο µε τέτοια χάρη!

«Ρωµαίος»: Μη φεύγεις, στάσου µια στιγµή, θέλω να σου µιλήσω
«Ιουλιέτα»: (απευθύνεται στο κοινό) Είπα κι εγώ, τη γλίτωσε; Κι αυτόν θα
τον ερίξω!!!

«Ρωµαίος»: (απευθύνεται στο κοινό) Πώς να φλερτάρω; Τι να πω; Ουφ,
µπλόκαρα απόψε!

«Ιουλιέτα»: Γύρνα καλέ και µίλα µου και τις βλακείες κόψε!!!
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«Ρωµαίος»: Όσες και αν συνάντησα δε µου ‘κανε καµία
Μπροστά σου όλες ποταπές, δεν πιάνουν ούτε µία!

«Ιουλιέτα»: Ναι, όλες ασχηµόπαπα , η Σάρα και η Μάρα
Μόνο εµένα έκανε η µάνα µου κουκλάρα!

«Ρωµαίος»: Το ξέρω πως πολύ τολµώ… Μπορώ να σε φιλήσω;
«Ιουλιέτα»: Όχι µπροστά τους, ντρέποµαι… ή µήπως να σ’ αφήσω;
«Παραµάνα»: Ιουλιέτα!!!
«Ιουλιέτα»: Πρέπει να φύγω, έρχοµαι καλή µου παραµάνα
Εύχοµαι σύντοµα ξανά να έρθουµε αντάµα

«Ρωµαίος»: Τι οπτασία αντίκρισα; Θε µου, µού κάνεις πλάκα;
Τα µάτια της, τα χείλη της… δεν είναι τέλεια τάχα;
Μα τι κορµί, τι λίκνισµα και σκέτο φιγουρίνι
Σαν πρώτης τάξης όχηµα, Φεράρι, Λαµποργκίνι…

«Μερκούτιος»: Όπου βρεθώ κι όπου σταθώ, το βλέµµα όπου γυρίζω
οι νέοι όλοι την ποθούν. Τυχαίο; ∆ε νοµίζω!
Είναι στ’ αλήθεια όµορφη κι αν την κοιτάς θολώνεις
Μα πίστεψέ µε φίλε µου, δεν είναι να ζυγώνεις!

«Ρωµαίος»: Πόσο µεγάλη η αγάπη µου! Και τι χαρά τι δέος!
Τόσο µεγάλη, σαν κι αυτό, του τόπου µας το χρέος!
Τι όµορφο συναίσθηµα… και σε αυτή τη χώρα
µόνο αυτό δεν έκοψε η Τρόικα ως τώρα…
Ποια είναι; Ποιο το όνοµα, ποια η καταγωγή της;
Αρχοντοπούλα φαίνεται, το δείχνει η αγωγή της!

«Μερκούτιος»: Ιουλιέτα είν’ το όνοµα, αρχόντισσα µεγάλη
στα µέρη µας την προίκα της καµιά δεν έχει άλλη
Μα είναι εχθρού απόγονος και να µ’ ακούς εµένα
µε Καπουλέτους µην µπλεχτείς, δεν είναι αυτή για σένα

«Ρωµαίος»: Πανέµορφη και αγγελική, µου έπεσε το λόττο
Όµως πώς θα την ξαναδώ; Πρέπει να βρω τον τρόπο
Ωχ, τι κατάρα είναι αυτή, να µην είναι µια Φράγκα
και η παραµάνα η ζαβή να είναι δίπλα πάντα!
Ιουλιέτα… Ιουλιέτα… Απ’ τη χαρά θα κάνω πιρουέτα…
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«Ιουλιέτα»: Αχ παραµάνα µου γλυκιά, αυτός είναι ο έρως;
Με βέλος έχω τρυπηθεί απ’ της καρδιάς το µέρος
Κοίτα, εδώ µε τρύπησε. Λες ν’ άφησε σηµάδι;
∆ε θέλω να ‘χω µελανιές όταν µου δώσει χάδι!

«Παραµάνα»: Είσαι µικρή Ιουλιέτα µου για τέτοια παιχνιδάκια
Άντε να παίξεις κούκλα µου µε τ’ άλλα κοριτσάκια!

«Ιουλιέτα»: Μα είναι κούκλος, τον ποθώ! Τον θέλω, θα τον πάρω!
Κι αν δεν το καταφέρω εγώ να ξέρεις θα φρικάρω!

«Παραµάνα»: Μοντέγος είναι! Μισητός! Εχθρός παλιός, µεγάλος!
Μα πες µου, δε σου γυάλισε µωρέ κανένας άλλος;
Εσύ µια κούκλα αρχόντισσα, µε πλούτη, µε παλάτια
Θα βρεις καλύτερο γαµπρό και άσε τα γινάτια!

«Ιουλιέτα»: Τον είδες, τον εθώρησες; Ψηλός, γεροδεµένος!
Όποιος καθίσει δίπλα του µοιάζει σαφρακιασµένος!

«Παραµάνα»: Τη µάνα σου τη σκέφτηκες; Τι φταίει η κακοµοίρα;
Πού να το φανταζότανε πως θα’ χε τέτοια µοίρα!

«Ιουλιέτα»: Το µίσος τους βαρέθηκα, εγώ θα τον επάρω
Κοίτα λοιπόν να πας να βρεις κανέναν για κουµπάρο!
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Βίντεο προβολή: «Αφηγητής»: Ο Ρωµαίος µάταια προσπαθούσε να
συνεχίσει την καθηµερινότητά του και να βγάλει από το µυαλό του από την
Ιουλιέτα. Η σκέψη του ήταν συνεχώς σε αυτήν. Το σούρουπο, χωρίς να τον
αντιληφθούν, το έσκασε από το σπίτι και έτρεξε για να την ξαναδεί.
Σκαρφάλωσε σε δέντρα, πήδηξε τη µάντρα ενός σπιτιού που συνόρευε µε το
σπίτι των Καπουλέτων και βρέθηκε στον κήπο του αρχοντικού της
αγαπηµένης του. Η Ιουλιέτα

βγήκε στο µπαλκόνι της κάµαράς της

τραγουδώντας για τον έρωτά της...

Σκηνή ∆εύτερη
«Ιουλιέτα»: (Βγαίνοντας από το µπαλκόνι τραγουδάει το τραγούδι
«Ρίκοκο» της Βουγιουκλάκη)
Πού να ‘σαι τώρα αγάπη µου και µόνη µε αφήνεις;
Στο σπίτι και µε σκέφτεσαι; Στα καπηλειά και πίνεις;
Ο κέρβερος η Βάγια µου ρούπι δεν το κουνάει
Να την ποτίσω υπνωτικά; Μπα, µάλλον παραπάει!
Έλα κοντά µου, µην αργείς, έλα γιατί σαλεύω!
Τα νεύρα δεν είναι καλά, µε χάπια την παλεύω!
Αχ Ρωµαίο, Ρωµαίο! Γιατί να είσαι ο Ρωµαίος!

«Ρωµαίος»: Θέλεις ν’ αλλάξω τ’ όνοµά µου;
«Ιουλιέτα»: Μίλησε κανείς;
Το όνοµά σου άλλαξε και τον πατέρα αρνήσου
και σβέλτα, άντε, µην αργείς ξεκίνα και κουνήσου
Ή έρωτα ορκίσου, εδωνά, άλλον όρο δε θέτω
Κι εγώ δε θα’ χω άλλο πια µπαµπά τον Καπουλέτο.
Εχθρός µου δεν είσαι εσύ, µονάχα τ’ όνοµά σου
Μπάµπης ή Μήτσος χάθηκε να ‘ταν το βάπτισµά σου;

«Ρωµαίος»: Αγάπη τότε ας λέγοµαι και όχι πια Ρωµαίος
και τίποτε άλλο δε µετρά γιατί είµαι και ωραίος

«Ιουλιέτα»: Πες µου, πώς ήρθες µέχρι εδώ; Τον θάνατο γυρεύεις;
Σε βάρεσε ο έρωτας κι αρχίζεις να χαζεύεις;
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«Ρωµαίος»: Πήδηξα µάντρες αψηλές, σκαρφάλωσα σε δέντρα
Μόνο και µόνο για να δω εσένανε αφέντρα.
(Η Ιουλιέτα κατεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες και πηγαίνει στον Ρωµαίο)

«Ιουλιέτα»: Τσίµπα µε τώρα, τσίµπα µε να νιώσω ότι είναι αλήθεια
Τέτοια αγάπη βρίσκεται µόνο στα παραµύθια!
(Ο Ρωµαίος την τσιµπάει δυνατά)

«Ιουλιέτα»: Ααααααα!!!! (πονεµένα)
«Ρωµαίος»: Το ένιωσες;
«Ιουλιέτα»: Το παραένιωσα!!!
«Ρωµαίος»: Ορκίσου ότι µ’ αγαπάς. Ορκίσου στο φεγγάρι
Άντε γλυκιά µου γρήγορα, ο διάολος µη σε πάρει!

«Ιουλιέτα»: Ορκίζοµαι Ρωµαίο µου, σου στέλνω και φιλάκι!
Και αύριο µέχρι τις οχτώ θα έχεις ραβασάκι!

«Ρωµαίος»: Τι, µόνο ένα φιλάκι;
(Ακούγεται το τραγούδι «ένα φιλάκι είναι λίγο» του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ο
Ρωµαίος το τραγουδά και κυνηγάει την Ιουλιέτα να τη φιλήσει).
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Βίντεο προβολή: «Αφηγητής»: Την επόµενη µέρα η Ιουλιέτα µαζί µε
την παραµάνα της πήγαν στην Άνω Σύρο για να πάρουν νερό από την πηγή.
Εκεί παραδοσιακά άρχοντες ήταν οι Μοντέγοι και οποιαδήποτε επίσκεψη από
το αντίπαλο µέτωπο θεωρούνταν προσβολή. Έτσι, η παρουσία των δύο
γυναικών εξόργισε τη Λαίδη Μοντέγου.

Σκηνή Τρίτη
«Λαίδη Μοντέγου»: Κοίτα να δεις ποια έρχεται, κοίτα τη στραβοκάνα!
Κουνάµενη, συνάµενη µαζί κι η παραµάνα.

«Ακόλουθη»: Θρασύτατοι µπατζάκλαροι, κουµάρα κουβαλάνε
για να µας κλέψουνε νερό, τους τύπους δεν κρατάνε!

«Λαίδη Μοντέγου»: Γύφτουλες και τσιγκούνηδες! Απ’ τη δικιά µας βρύση
θα ’ρθει σε λίγο η µαντάµ πιάτα να ξεθερµίσει!

«Ιουλιέτα»: Σε µένανε εµίλησες; Μιλάν και τα Φλαούνια;
Σε µένα; Την αρχόντισσα; Που είµαι από κούνια;

«Λαίδη Μοντέγου»: Τι ‘πες βρε κωλοπέτσοµα, τολµάς και βγάζεις
γλώσσα;
Άντε γιατί µου έρχεται να πω τα µύρια όσα!
Και φάε κάτι, σκιάχτηκα, πώς είσαι, σαν καρκάνω!
Πες τους να σε ταΐσουνε λιγάκι παραπάνω!

«Ιουλιέτα»: Άντε κυρά µου πάγαινε το βούλιο σου να στρώσεις
Που ο Φλεβάρης ζύγωσε κι ακόµα να χαλώσεις!
Και τι είναι ετούτο που φοράς, τι χάλι το µαλλί σου!
Το παίζεις Λαίδη έτσι εσύ; Τι να σου πω, ντροπή σου!

«Λαίδη Μοντέγου»: Ααααα!!!! Μοδίστρες και κοµµώτριες εµένα µε
στολίζουν!
Και όλοι οι άντρες, γέροι, νιοι περνάω και λυγίζουν!
∆αντέλες παριζιάνικες και εγγλέζικες κορδέλες
Φοράω εγώ σε αντίθεση µε µερικές κοπέλες…(δείχνοντας την Ιουλιέτα)

«Ιουλιέτα»: Καλά, όκεϊ, µας έπεισες, όλα πάνω σου Γκούτσι
(απευθύνεται στο κοινό) Σε λίγο θα µας συστηθεί κι ως Μόνικα Μπελούτσι
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Για χάρη του Ρωµαίου µου άλλες δε λέω λέξεις
Κι εσένα θα ‘χω πεθερά, κοίτα να το χωνέψεις!

«Λαίδη Μοντέγου»: Η προξενήτρα διέδωσε πως άλλος θα σε πάρει
Έτοιµα όλα, µάντεψε! Σε τάξανε στον Πάρη!
Κι ο γιος µου ετοιµάζεται να πάρει για γυναίκα
Τη Ροζαλίντα την γλυκιά, που είναι εσύ επί δέκα!

«Ιουλιέτα»: Τι προδοσία είναι αυτή; Αγάπη άλλη έχει;
Ο άνιωθος, ο άπονος… Νταπλάς µου έχει έρθει!
(Παίζει το τραγούδι της Μάρθας Καραγιάννη «Άπονε» και το και τραγουδά)
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Βίντεο προβολή: «Αφηγητής»: Το απόγευµα που ακολούθησε ο
Ρωµαίος πήρε το δρόµο για το µοναστήρι. Πήγε να βρει τον µοναχό που
συµβουλεύονταν συχνά, τον πατέρα Λαυρέντιο. Του µίλησε για τον δυνατό
έρωτά του µε την Ιουλιέτα και ζήτησε να τους παντρέψει. Παρ’ όλες τις
αντιρρήσεις του, ο πατέρας Λαυρέντιος πείστηκε τελικά ότι η αγάπη των δύο
νέων ήταν αληθινή και συµφώνησε να τελέσει το µυστήριο του γάµου.
Ο Ρωµαίος έφυγε χαρούµενος από το µοναστήρι κάνοντας όνειρα για
το µέλλον. Στο δρόµο, όµως, συνάντησε τον Τυπάλδο, τον οξύθυµο ξάδερφο
της Ιουλιέτας και ορκισµένο εχθρό των Μοντέγων.

Σκηνή Τέταρτη
«Τυπάλδος»: Γιάδε το γυµνοσάλιαγκα , τον αρχιµπεντουβίνο
Και µα τη φτέρνα µου να ξες φονιάς του εγώ θα γίνω!
Μέρες τώρα σε φέρµαρα και θέλω να σε βρίσω,
να σε µουντάρω, µη σου πω, θέλω και να σε φτύσω!
Τσιβίκι στην ξαδέρφη µου βρε λάλε έχεις γίνει;
Την καµακώνεις ανοιχτά κι εµένα µου τη δίνει!

«Ρωµαίος»: Εσύ δεν είσαι σκάνταλος! Τυπάλδε συνετίσου!
Γάµος θα γίνει σύντοµα, δώσε µας την ευχή σου!
Μη µου κουνιέσαι, θα τις φας… και είσαι µισή µερίδα
(απευθύνεται στο κοινό) από µακριά όταν κοίταζα σαν πιο ψηλό τον είδα
Εγώ και η ξαδέρφη σου θα γίνουµε ζευγάρι
Την έχθρα µας ας σβήσουµε, κάνε µου αυτή τη χάρη!

«Τυπάλδος»: Χάρη σε σένα; Χαχαχα, µ’ έκανες να γελάσω
Να γίνουµε και κολλητοί; Κρασάκι να κεράσω;
Την προσβολή στο σόι µου µε αίµα θα πληρώσεις (Ο Τυπάλδος βγάζει το
ξίφος του)
Και µόνο µε τον θάνατο µπορείς να ξεχρεώσεις!

«Ρωµαίος»: Ε ρε µανία ο ζουµπάς, πουλάει νταηλίκια
Κάτσε να συζητήσουµε, σταράτα και αντρίκια
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Κρύψε το ξίφος, άδικα θέλεις να σκοτωθούµε
αφού σου λέω την αγαπώ, θέλω να νυµφευτούµε!

«Τυπάλδος»: Ποτέ!!!
(Ακούγεται η µουσική «Spanish Tango» του James Horner και ξιφοµαχούν).
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Βίντεο προβολή: «Αφηγητής»: Λίγες µέρες ο Ρωµαίος έγραψε
µυστικό µήνυµα στην Ιουλιέτα. Της εξοµολογούνταν τα πραγµατικά του
αισθήµατα και κανόνιζε τις λεπτοµέρειες για την επόµενη συνάντησή τους.
Περίµενε την κατάλληλη στιγµή και το παρέδωσε κρυφά στην παραµάνα της.
Τα λόγια του Ρωµαίου έδιωξαν κάθε αµφιβολία και πληµµύρισαν την Ιουλιέτα
µε χαρά. Με αγωνία περίµενε τον αγαπηµένο της να εµφανιστεί…

Σκηνή Πέµπτη
(Ακούγεται το τραγούδι «Θα ‘ρθω νύχτα τοίχο τοίχο» του Χρηστάκη. Ο
Ρωµαίος εµφανίζεται στην σκηνή τραγουδώντας το).

«Ρωµαίος»: (Βήχει)
«Ιουλιέτα»: Το σύνθηµά σου άκουσα, τα χείλη µου να βάψω (κοιτιέται στον
καθρέφτη)
Πώς είµαι; Φτου σου κούκλα µου, πάλι καρδιές θα κάψω!
(κατεβαίνει και πηγαίνει στον Ρωµαίο. Τον κοιτάει στεναχωρηµένη)

«Ρωµαίος»: Τι;
«Ιουλιέτα»: Κρυφές δεν πρέπει να ‘ναι πια αυτές οι συναντήσεις
Τι, έτσι; Αστεφάνωτη σκοπεύεις να µ’ αφήσεις;

«Ρωµαίος»: Αγάπη µου, αστέρι µου έχω να σου πω νέα
ο γάµος κανονίστηκε στου µήνα τις εννέα.

«Ιουλιέτα»: Τι ευτυχία είναι αυτή! Η ώρα έχει φτάσει!
Μα αν το πω στη µάνα µου τα λογικά θα χάσει!
Να φεύγεις τώρα, αν σε δει τον κόσµο θα χαλάσει
Κι είµ’ από κοµµωτήριο, να µη µε ξεµαλλιάσει…

«Ρωµαίος»: Θα φύγω, µα θα ξαναρθώ, θα ‘χω µαζί και βέρες
όχι ακριβές, µη φανταστείς, δύσκολες είναι οι µέρες…

«Ιουλιέτα»: Πώς θα το πούµε στους γονείς; Αρχίζουνε τα ζόρια…
«Ρωµαίος»: Το ξέρω θα ‘ναι δύσκολο … Με πιάνει στεναχώρια…
(Ακούγεται το τραγούδι «Άστρο της αυγής» και το τραγουδούν επί σκηνής).
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Βίντεο προβολή: «Αφηγητής»: Οι γονείς της Ιουλιέτας έχοντας
πληροφορηθεί για τη σχέση της κόρης τους µε έναν Μοντέγο, οργάνωσαν
εσπευσµένα τον γάµο της µε τον Πάρη, τον πλούσιο ευγενή που της
προξένευαν. Η Ιουλιέτα, παρόλο που η καρδιά της ανήκε στον Ρωµαίο, δεν
µπορούσε να φέρει αντίρρηση στους δικούς της. Αναγκάστηκε, λοιπόν, να
δεχτεί. Η απόγνωσή της την οδήγησε σε επικίνδυνες σκέψεις και σχέδια
θανάτου… Οι ετοιµασίες του γάµου είχαν σχεδόν τελειώσει...

Σκηνή Έκτη
(Η παραµάνα ντύνει την Ιουλιέτα νύφη).

«Λαίδη Καπουλέτου»: Καλά πες µου δεν ντρέπεσαι; Ρεζίλι έχω γίνει
Η γειτονιά µε συζητά και έχεις την ευθύνη.
Με τις οχιές βρε έµπλεξες, τα ‘χεις µε τον εχθρό µας;
Μπουρλότο ήρθες και έριξες µέσα στο σπιτικό µας!
Αχ, ίδια ο πατέρας σου, δε µου ‘µοιασες καθόλου
Τον Πάρη θα τον φορτωθείς κι ας µην τον θέλεις διόλου!

«Ιουλιέτα»: Άλλες κακίες µη µου λες, τώρα θέλω να φύγεις
Το ξέρεις, είµαι ευαίσθητη, σταµάτα να µε θίγει.
(Ακούγεται και τραγουδά το τραγούδι «∆εν τον εθέλω µάνα µου» του
Βαµβακάρη)

«Παραµάνα»: Γιατί κούκλα µου γόζεσαι; Τα µάτια γιατί κλαίνε;
Γι’ αυτόν τον γάµο οι Συριανοί θα έχουνε να λένε!

«Ιουλιέτα»: ∆εν τον εθέλω Βάγια µου, ούτε τον αγαπάω
Κάλιο να φύγω απ’ τη ζωή, στον τάφο µου να πάω!
Αφού εκείνον που αγαπώ δεν έχω για δικό µου
Ο τάφος µου θα γίνει πια κρεβάτι νυφικό µου
Ναι, τώρα που το σκέφτοµαι δεν έχω άλλες λύσεις
∆ώσ’ µου φαρµάκι για να πιω, τον πόνο µου να σβήσεις!
(Η Ιουλιέτα βγάζειδηλητήριο από τον κόρφο της, αποµακρύνει την παραµάνα
που προσπαθεί να τη σταµατήσει και ετοιµάζεται να το πιει)
Βόλτες θα κάνω τώρα πια µονάχα µε τον Χάρο
Ελπίζω να’ χει άµαξα, δεν µπαίνω εγώ σε κάρο!
(Μπαίνει ο Ρωµαίος στη σκηνή)
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«Ρωµαίος»: Αγάπη µου, σταµάτα, µη! Έλα στα λογικά σου
Να φύγεις θες απ’ τη ζωή; Είσαι µε τα καλά σου;
Τους πάντες θα τους γράψουµε µαζί θα ‘µαστε αιώνια
Θα κάνουµε πολλά παιδιά και άλλα τόσα εγγόνια!
Φτάνει σε λίγο ο παπάς, θα ‘ρθει να µας παντρέψει
Και όποιος έχει αντίρρηση ο τέτοιος του (δείχνοντας τον πισινό του) να φέξει!

«Λαίδη Καπουλέτου»: Κορίτσι µου, τι είναι αυτά; Φαρµάκια καταπίνεις;
Τόσο πολύ τον αγαπάς που τη ζωή σου δίνεις;

«Ιουλιέτα»: Άλλον δε θέλω, µόνο αυτόν που έχει και κουλτούρα
(απευθύνεται στο κοινό)… υπάρχει άλλη προσφορά; Πριν πέσει η κουλούρα!
Ή δίπλα του ή στο θάνατο εγώ θα καταλήξω
Στον Άδη θα ‘µαι συντροφιά ή τελικά ζήσω;
(Μπαίνει φορτσάτη η Λαίδη Μοντέγου)

«Λαίδη Μοντέγου»: Καλά µου το µηνύσανε, ήρθες να τη ζητήσεις;
Μάζεψ’ τα γρήγορα κι εδώ να µην ξαναπατήσεις!

«Ρωµαίος» Ή θα δεχτείς το γάµο αυτό ή φεύγω εξορία
Το τέλος εσύ διάλεξε, έχεις την ευκαιρία

«Λαίδη Καπουλέτου»: Τι είναι αυτά που κάνουµε, χάνουµε τα παιδιά
µας!

«Λαίδη Μοντέγου»: Στην άκρη ας τα βάλουµε τα µίση τα δικά µας
«Λαίδη Καπουλέτου και Λαίδη Μοντέγου µαζί»:
Την έχθρα µας θα θάψουµε και η αλήθεια µία

«Όλοι µαζί»: Ο έρως βγήκε νικητής σ’ αυτήν την ιστορία!
(Ακούγεται το τραγούδι «Σήµερα γάµος γίνεται», µπαίνουν µέσα όλοι όσοι
συµµετέχουν στην παράσταση και το ζευγάρι αλλάζει στέφανα. Στη συνέχεια
το ζευγάρι «χορεύει» τον χορό του Ησαΐα γύρω από το τραπέζι και τους
πετούν ρύζι. Χαιρετισµός όλων.

ΤΕΛΟΣ
Σενάριο: Αδαµίδου Φωτεινή
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