«O

Βαφτιστικός»

Θεόφραστου Σακελλαρίδη (1883-1950):

(1918) οπερέτα του

«Τίκι-Τακ» («Η καρδιά μου πονεί για σας»).

Ο «Ο Βαφτιστικός» (ή «Βαπτιστικός») είναι η γνωστότερη οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη και μία από τις καλύτερες
ελληνικές. Το 1952 έγινε ταινία από την Μαρία Πλυτά, με πρωταγωνιστές τον Αλέκο Αλεξανδράκη (η φωνή του ήταν
ντουμπλαρισμένη από τον τενόρο Πέτρο Επιτροπάκη), την Ανθή Ζαχαράτου και τον Μίμη Φωτόπουλο.

Libretto
(Κ) Απ' την πρώτη στιγμή που σας είδα κοντά
στην καρδιά μου ένοιωσα παλμούς
να σας το 'λεγα ζητούσα μα δεν ετολμούσα
είχα πάντα δισταγμούς

(Κ) Μυστικά ραντεβού
και κρυφά τετ α τετ
μου αρέσουν εμέ πολύ
δίνω όλη την ζωή μου
κι όλη την ψυχή μου
λιώνω γιά γλυκό φιλί

(Σ) Απ' την πρώτη στιγμή
που σας είδα κι εγώ
σαν μου ρίξατε τη ματιά
μου ανάψατε στα στήθια
μια μεγάλη και τρανή φωτιά

(Σ) Μα κι εγώ λαχταρώ και να σφίξω ποθώ
στην αγκάλη σφιχτά σφιχτά
ένα ωραίο σωματάκι σαν κι αυτό
που βλέπω εδώ μπροστά

(Σ) Μα κι εγώ δεν ετολμούσα τότε να σας πω

Δεν με βρίσκετε λοιπόν ακμαίο, ζωηρό

(Κ) Πέστε το μου τώρα λοιπόν καθαρά
θα μου φέρει αυτό μιά μεγάλη χαρά

(Κ) Να τ' ακούτε θέλετε βλέπω συχνά
έ λοιπόν κι εγώ σας το λέω ξανά

(Σ) Πως πολύ μ' αρέσετε και πώς σας αγαπώ
(Σ) Τότ' εμπρός Κυρία ας μη χάνουμε καιρό
(Κ) Αχ Συνταγματάρχα μου είστε γόης χαριτωμένος

(Κ) Αχ Συνταγματάρχα μου είστε γόης χαριτωμένος

(Μαζί) Η καρδιά μου πονεί για σας
κι ένας χτύπος γλυκός χτυπάει
και μου λέει μυστικά
τικι-τάκ τικι-τάκ
τικι-τάκ πώς σας αγαπάει

(Μαζί) Η καρδιά μου πονεί για σας
κι ένας χτύπος γλυκός χτυπάει
και μου λέει μυστικά
τικιτάκ τικιτάκ
τικιτάκ πώς σας αγαπάει

Τα θερμά σας ποθεί φιλιά
κι απ' τη γλύκα τους να μεθύσει
κι άλλ' ακόμα πολλά
που μου λέει μυστικά
τικ τακ τικ τάκ τικ τακ

Τα θερμά σας ποθεί φιλιά
κι απ' τη γλύκα τους να μεθύσει
κι άλλ' ακόμα πολλά
που μου λέει σαν χτυπά
τιτιτά τικιτάκ τικ τακ

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=wTN7nwKoSF0
Από την παράσταση «Θυμήσου εκείνα τα χρόνια...» 100 χρόνια ελληνική οπερέτα-Αφιέρωμα στον Θεόφραστο
Σακελλαρίδη. Εθνική Λυρική Σκηνή-Θέατρο Ακροπόλ 2007/2008.
Σκηνοθεσία: Λάμπρος Λιάβας, Αποστολία Παπαδαμάκη. Διεύθυνση Ορχήστρας: Χρύσανθος Αλισάφης.
Κική: Ιωάννα Φόρτη, Συνταγματάρχης: Μιχάλης Κατσούλης. Ορχήστρα, χορωδία και μπαλέτο του θεάτρου Ακροπόλ.
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