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«Η ΣΠΗΛΙΑ» 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΑΝΤΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 

( Από το βιβλίο Γλώσσας Δ’ Δημοτικού, κεφ. 6 - ‘’Το  μεγάλο μυστικό’’,  άσκηση 2.) 

ΥΠΟΘΕΣΗ: Μια παρέα φίλων ανακαλύπτουν τυχαία μια σπηλιά και αποφασίζουν να την εξερευνήσουν. 

 

1ο μέρος 

(Μπαίνοντας στη σπηλιά). 

- Πω πω, τί σκοτάδι είναι αυτό! 

- Μπρρρρρρ και κρύο! 

- Ρε παιδιά, τι είναι αυτό που πατάμε; 

- Παιδιά εγώ φοβάμαι, πάμε να φύγουμε! 

- Δεν  έχουμε να πάμε πουθενά, μόλις μπήκαμε! 

- Σσσς, ακούτε κάτι; 

( Σιωπή. Όλοι  προσπαθούν να ακούσουν, κάποιος σκοντάφτει και πέφτει  και βγάζει μία δυνατή  κραυγή). 

- Σσσσσσσσς (Όλοι μαζί). 

- Ακούτε; 

(Σιωπή). 

- Λέτε να ναι τίποτα φαντάσματα; 

(Φεύγουν όλοι τρομαγμένοι φωνάζοντας έξω από την σπηλιά, εκτός από έναν). 

- Αμάν μωρέ, πώς κάνετε έτσι, δεν υπάρχουν φαντάσματα, ελάτε εδώ! 
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2ο μέρος 

 

( Μπαίνουν ξανά στην σπηλιά, πολύ φοβισμένοι ). 

 

- Θα μου πει κανείς τι είναι αυτό που πατάμε; 

- Λέτε να’ ναι τίποτα ποντίκια; 

- Μπλιαχ! (Όλοι μαζί). 

- Λέτε να’ ναι τίποτα σκουλήκια; 

- Μπλιαχ! (Όλοι μαζί). 

- Σταματήστε μωρε, δεν είναι ούτε ποντίκια, ούτε σκουλήκια! 

- Παιδιά εγώ φοβάμαι, δεν αντέχω άλλο, φεύγω. 

- Μην φοβάσαι, δεν κινδυνεύουμε, όλα θα πάνε καλά! 

-  

( Έρχεται κατά πάνω τους μια νυχτερίδα και βγαίνει έξω από την σπηλιά. Φεύγουν ξανά όλοι τρομαγμένοι φωνάζοντας έξω 

από την σπηλιά, εκτός από έναν). 

 

- Αμάν μωρε, μια νυχτερίδα ήταν, έφυγε, ελάτε πίσω! 
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3ο μέρος 

 

( Μπαίνουν ξανά στην σπηλιά, πολύ τρομαγμένοι). 

 

- Θα μου πει κανείς επιτέλους τι είναι αυτό που πατάμε; 

- Αμάν μωρέ, μας έσκασες, λάσπη είναι,  σταμάτα επιτέλους! 

- Παιδιά εγώ λέω να φύγουμε, είναι επικίνδυνα εδώ μέσα! 

- Εγώ λέω να μην φύγουμε και να προχωρήσουμε 

- Εγώ λέω να προχωρήσουμε όλοι μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι. 

- Και πού να πάμε σε αυτό το σκοτάδι; 

- Α, για μισό λεπτό, νομίζω ότι έχω έναν φακό πάνω μου! 

- Ε βγάλ’ τον παιδί μου. Τί τον κρατάς τόση ώρα; 

- Καλά σου λέει, κοντεύουμε να τρελαθούμε από τον φόβο μας! 

- Είμαστε έτοιμοι  να προχωρήσουμε; 

- Είμαστε. Ακολουθήστε τον φακό. 

(Προχωράνε αρκετά, μέχρι που κάποια στιγμή κάποιος βλέπει κάτι περίεργο, αλλά δεν καταλαβαίνει τί είναι…).  

- Ρε παιδιά, τί είναι αυτό το………………………….. 

(Ακούγονται οι φωνές όλων όπως πέφτουν σε μία τεράστια τρύπα). 

 

ΤΕΛΟΣ 


