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ΡΟΛΟΙ 

 

ΜΕΛΙΟΤΛΑ:  

Τι όμορφθ μζρα ςιμερα! Όταν μπαίνει θ άνοιξθ όλα γίνονται πολφ όμορφα! Ελάτε 

να παίξουμε όλεσ μαηί! 

 

 

 

ΠΑΧΑΛΙΣΑ:  

Φίλεσ μου μθ με κουράςετε ςιμερα. Δεν κζλω να ιδρϊςουν τα φτερά μου! Δζςτε 

πωσ λάμπουν ςτον ιλιο! 

 

 

 

1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ: 

Κοιτάξτε τι όμορφεσ που είναι οι μαργαρίτεσ! Δεν χορταίνω να τισ βλζπω!  

 

 

2η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:  

 Είναι πολφ χαροφμενεσ. Μακάρι να είναι πάντα αγαπθμζνεσ μεταξφ τουσ και να 

ζχουν πάντα φίλουσ ςτθ ηωι τουσ. Είναι πολφ ςθμαντικό να ζχεισ κάποιον ςτισ χαρζσ 

και ςτισ λφπεσ τθσ ηωισ ςου. 
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1η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

Μπα! Τι είναι αυτό το παράξενο πλάςμα που ξεφφτρωςε πλάι μασ; Πωσ βρζκθκε 

εδϊ; Κοίτα πωσ είναι ζχει αγκάκια ςτο κοτςάνι του! Είναι πολφ άςχθμο! Ε! 

μαργαρίτεσ για ελάτε όλεσ εδϊ! 

…………………………………………………………………………… 

Οι ρίηεσ ςου απλϊνονται πιο βακιά από τισ δικζσ μου! 

………………………………………………………………………… 

Μοιάηεισ με τθν παπαροφνα. Είςαι κατακόκκινθ ςαν και αυτιν! 

 

 

 

2η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

 Α! Ώςτε αυτό είναι. Παπαροφνα! Πρϊτθ φορά βλζπω τζτοιο λουλοφδι! 

………………………………………………………. 

Πωσ βρζκθκε ςτο δικό μασ λιβάδι; Είναι διαφορετικι από εμάσ. Προςζξτε μπορεί να 

ςασ κάνει κακό! Δεν τθν κζλω! Να φφγει από κοντά μου! Θα τθν ξεριηϊςω! 

 

 

3η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

Αυτι είναι κατακόκκινθ! Και εμείσ ολόαςπρεσ! Κοίτα πόςο διαφζρει από εμάσ! Κοίτα 

πόςο άγρια είναι τα φφλλα τθσ! 
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4η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

Και το κοτςάνι τθσ είναι όλο αγκάκια! Μασ χαλάει τθν ομορφιά του λιβαδιοφ. 

Αδφνατο να ανεχτϊ εγϊ, μια άςπρθ, κάταςπρθ μαργαρίτα, να μείνω μαηί τθσ. Δε 

κζλω ζνα τζτοιο λουλοφδι δίπλα μου. Δε το κζλω! 

 

 

5η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:. 

Τι λεσ; Κι αν δίπλα ς’ αυτι τθν παπαροφνα ξεφυτρϊςει κι άλλθ και κάνουν 

παπαρουνάκια, τότε κα γεμίςει το λιβάδι μασ. Δε κζλω τα παιδάκια μου να παίηουν 

μαηί τουσ.  

 

6η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 

 Και τι πειράηει; 

……………………………………………………………………………….. 

Να μείνει, δεν μασ πειράηει. 

……………………………………………………… 

Και εμείσ οι μαργαρίτεσ διαφζρουμε μεταξφ μασ κι όμωσ ταιριάξαμε. 

…………………………………………………………………………. 

Και τι νομίηετε το χρϊμα μασ κάνει να είμαςτε όλεσ ίδιεσ; Ωραία είμαςτε όλεσ 

άςπρεσ. Και λοιπόν; Για δείτε τα πζταλά ςασ είναι ίδια ςε όλεσ; Κοιτάξτε τα φφλλα 

μασ, άλλεσ ζχουμε περιςςότερα και άλλεσ λιγότερα. Άλλεσ είμαςτε μικρότερεσ και 

άλλεσ μεγαλφτερεσ. Και τα κοτςάνια μασ είναι το ίδιο μεγάλα ςε όλεσ; Κι οι ρίηεσ μασ 

απλϊνονται το ίδιο ςτα βουνά κι ςτουσ κάμπουσ; Δεν ζχουμε όλεσ τισ ίδιεσ 

ςυνικειεσ; 
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7η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

 Όχι, όχι όχι!!!Δεν μπορϊ να το ανεχτϊ! Εμείσ τι δουλειά ζχουμε να ανακατευόμαςτε 

με τισ παπαροφνεσ; Καλά δεν κακόμαςτε ςτο λιβάδι μασ, ςτθν θςυχία μασ; 

Μπελάδεσ κζλετε να βάλουμε μζςα ςτο κεφάλι μασ; 

…………………………………………………………………………………………………… 

Κοίτα τα φφλλα μου είναι πιο μακριά από τα δικά ςου. Και το κοτςάνι μου είναι πιο 

χοντρό από το δικό ςου! 

 

 

 

8η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

Μα τι λζτε! Εγϊ δεν τθν κζλω. Δεν τθν ανζχομαι! Να τθν ξεριηϊςουμε και να τθν 

διϊξουμε από το λιβάδι μασ! Είναι διαφορετικι από εμάσ! Πωσ μποροφμε να 

ταιριάξουμε; 

…………………………………………………………………………………………………… 

Πωσ διαφζρουμε μεταξφ μασ αφοφ είμαςτε όλεσ άςπρεσ; 
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ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ:  

 Δεν ξζρω τι γίνεται. Εγϊ πάντωσ κα κάτςω εδϊ δεν κα τουσ ενοχλϊ και μετά 

βλζπουμε. 

…………………………………………………………………………………… 

Με μεγάλθ μου χαρά! Είναι πολφ ωραίο να ζχεισ φίλουσ! Τϊρα που βρικα τουσ 

δικοφσ μου δεν τουσ αφινω. Η φιλία είναι ςθμαντικι και πολφτιμθ γιατί γεμίηει τθν 

ψυχι μασ με αγάπθ και ο κόςμοσ γίνεται καλφτεροσ! 

 

 

ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:  

 Μα τι είναι αυτά που λζτε! Ο παπποφσ ςασ, που είχε πολλοφσ φίλουσ, μου ζλεγε 

πωσ υπάρχουν κι αλλοφ λιβάδια που ζχουν μαργαρίτεσ και παπαροφνεσ μαηί. Αυτόσ 

και οι φίλοι του περνοφςαν πολφ ωραία εκεί, γιατί και οι παπαροφνεσ είναι 

λουλοφδια ςαν κι εμάσ. Γι’ αυτό, εγϊ ςασ λζω να τθν αφιςουμε να μείνει μαηί μασ. 

Δεν πρόκειται να μασ κάνει κανζνα κακό. 
 


