Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην Καηαξακέλν Φίδη
Αλέξανδπορ (ο Μέγαρ): Κάπνπ πξέπεη λα ξσηήζσ: ε πνην κέξνο επξίζθεηαη ν θαηαξακέλνο
όθηο; Βιέπσ ζπίηηα.
Καπαγκιόζηρ: Ση λά ’λαη απηόο; Παιηαηδήο ζα είλαη... Παηξηώηε!
Α: Γεηά ζνπ!
K: Γεηά ζνπ! Παίξλεηο κόλν αινπκίληα ή παίξλεηο θαη ραιθώκαηα;
Α: Οξίζηε;
Κ: Παίξλεηε θαη ραιθώκαηα ή κόλν αινπκίληα;
Α: Γηαηί, βξε; Γηα παιηαηδή κε πέξαζεο;
Κ: Αθνύ απάλσ ζνπ όιν ζίδεξα έρεηο, κσξέ. Δ;
Α: Με γλσξίδεηο εκέλα;
Κ: ε γλσξίδσ.
Α: Πνηνο είκαη;
Κ: Ξέξσ ’γώ; Βξε, ηώξα ζε ζπκήζεθα, ξε... Ση θάλεηο, θαιά είζαη;
Α: Καιά.
Κ: Ση άιια λέα;
Α: Καιά.
Κ: Πνηνο είζαη;
Α: Γηα δώζε κνπ η’ όλνκά ζνπ, εζύ.
Κ: Οξίζηε;
Α: Γώζε κνπ η’ όλνκά ζνπ!
Κ: Γηαηί λα ζνπ ην δώζσ; Να κείλσ ρσξίο όλνκα κεηά εγώ;
Α: Πώο ζε ιέλε, κσξέ;
Κ: Καξαγθηόδε.
Α: Σν κηθξό ζνπ;
Κ: Σν βπδαίλεη ε γπλαίθα κνπ.
Α: Βξε βιάθα, ην κηθξό ζνπ όλνκα!
Κ: Ααα... δελ ην ’ρσ εδώ, ηό ’ζηεηια ζην θαζαξηζηήξην γηαηί κνπ ιεξώζεθε πξνρζέο.
Α: Ξέξεηο πνηνο είκαη;
Κ: Πνηνο;
Α: Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο.
Κ: Ρε Αιέμε! Ση θάλεηο, ξε Αιέμε;
Α: Καιά.
Κ: Η Αιέμαηλα, θαιά είλαη;
Α: Γελ είκαη παληξεκέλνο.
Κ: Καη γηα πνύ ην’βαιεο, θύξηε κπαξκπ’ Αιέμε;
Α: Έκαζα όηη παξνπζηάζηεθε έλα ηέξαο, έλα ζεξηό. Γελ έρεηε ρέξηα; Πνύ ηά έρεηε ηα ρέξηα ζαο;
Κ: Δδώ ζηνπο ώκνπο θξεκαζκέλα, πνύ ζεο λα ηά ’ρνπκε;
Α: Γελ κπνξέζαηε κ’ έλα ζπαζί λα θόςεηε ην θεθάιη ηνπ όθε;
Κ: Δ πώο λα ην θόςνπκε ην θεθάιη ηνπ όθε; Ση ην πέξαζεο, γηα...
Α: Θα κε βνεζήζεηο θαη ζα ζε πιεξώζσ.
Κ: Γελ πάσ εγώ ζην θίδη.
Α: Να! Πάξε απηά ηα ρξήκαηα.
Κ: Άκα είλαη γηα ιεθηά...
Α: Πέξαζε κπξνζηά! Να κνπ δείμεηο πνύ αθξηβώο είλαη ε ζπειηά θη από ’θεη ζα θύγεηο.
Κ: Έια καδί κνπ θαη ζα δεηο ηη έρεη λα γίλεη... Δ ξε, θνλόκεζα, έρεη θαη ιεθηά, καλνύια κνπ.

Α: Δίλαη καθξηά, Καξαγθηόδε;
Κ: Να, θηάζακε εδώ ζηε ζπειηά. Ωρ..., δε κνπ ιεο...;
Α: Δ...
Κ: Δπήξεο καξνύιη καδί;
Α: Γηαηί;
Κ: Να ζε θάεη κε ζαιάηα γηα λα κελ πνλάο.
Α: Πξνρώξεη, βξε!
Κ: Βιέπεηο εδώ ηε ζπειηά, Αιέμε;
Α: Ναη.
Κ: Χηππάο εθεί, βγαίλεη ην θίδη, ζε ηξώεη, θαη ζνπ θάλνπκε ηα ζαξάληα. Άληε, γεηα ζνπ...
Α: ηακάηα εθεί! Χηύπεζε αθξηβώο... ζηε ζπειηά!
Κ: Ωρ, καλνύια κνπ... Γελ ζε λα βγεη ην θίδη λα κε θάεη. Ρε κπαξκπ’Αιέμε, δελ κε ρσλεύεη!
Α: Πξνρώξεη, είπα!
Κ: Αο ρηππήζσ...
Α: Γπλαηά!
Κ: Ωρ!
Α: ηακάηα!
Κ: Έξρεηαη!
Α: ηακάηα!
Κ: Έξρεηαη, βξε!
Α: ηακάηα θαη κε θνβάζαη! Νηξνπή ζνπ, βξε! Ση λεξό ηξέρεη ζην παληειόλη ζνπ;
Κ: Ωρ, καλνύια κνπ, δελ ην ήζεια. Πσ, πσ, πγξαζία, καλνύια κνπ...
Α: Νηξνπή ζνπ, βξε!
Κ: Πσ, πσ, πσ, πσ, πσ, είλαη ζε βαξηά κνξθή, κε θνβάζαη...
Α: ήθσ πάλσ!
Κ: Πσ, πσ, ζπάζαλε νη πδξεύζεηο όιεο.
Α: Χηύπα!
Κ: Αρ, ζα κε θάεη, καλνύια κνπ...
Α: Με θνβάζαη, βξε!
Κ: Γε θνβάκαη, κσξέ, ζθηάδνκαη απ’ ην θόβν κνπ. Πνύ ’ζαη, ξε θίδη; Έξρεηαη!
Α: ηακάηα, κσξέ!
Κ: Έξρεηαη!
Α: ηακάηα εθεί, βξε! Γελ έρεηο θαξδηά, βξε, ηη έρεηο:
Κ: Δ ηη, κε παηζά δνπιεύσ εγώ;
Α: Πνύ ηελ έρεηο ηελ θαξδηά;
Κ: ην γθαξάδ, γηαηί κνπ ράιαζε.
Α: νπ ράιαζε ε θαξδηά;
Κ: Γελ έρεηο αθνύζεη πνπ ζηακαηάεη ε θαξδηά;
Α: Ναη.
Κ: ηακάηεζε θαη ηελ έζηεηια ζην γθαξάδ.
Α: Χηύπα!
Κ: Αρ, ηη έπαζα!
Α: ηακάηα!
Κ: Έξρεηαη!

Α: Μελ θνβάζαη. Έβγα έμσ, θαηαξακέλν! Σώξα ζα δεηο, θαηαξακέλν ζεξηό... Θα ζε θνπξάζσ,
θαηαξακέλν, θαη κεηά ζα ζε ρηππήζσ. Ωρ! Καξαγθηόδε! Καξαγθηόδε!
Κ: Μαλνύια κνπ! Πσ, πσ...
Α: Βνήζεζέ κε!
Κ: Ση λα θάλσ;
Α: Πάξε κηα πέηξα, πέηαμέ ηελ λα ρηππήζεηο ην ζεξηό, λα κπνξέζσ λα ηνπ μεθύγσ.
Κ: Ση ιεο, ξε...; Να ηνπ πεηάμσ πέηξα εγώ, λ’ αθήζεη εζέλα, λα θπλεγήζεη εκέλα;
Α: Πέηαμε, Καξαγθηόδε!
Κ: Άθεζε ηνλ άλζξσπν θάησ, ξε! Αζ’ ηνλ άλζξσπν, ζνπ ιέσ, ξε! Αζηεία ην ιέσ, κσξέ, αζηεία.
Κάλε ηε δνπιεηά ζνπ!
Α: Καξαγθηόδε!
Κ: Μσξέ, δελ μέξσ θαη θαιή ζθνπνβνιή.
Α: Πάξε κηα πέηξα θαη πέηαρ’ ηελ!
Κ: Ωξαία... ζα ηελ πάξσ, ζα ηελ πεηάμσ θη όπνηνλ πεηύρεη.
Α: Κνίηα κελ πεηύρεηο εκέλα! Πξόζεμε!
Κ: Όπνηνλ πεηύρσ ζην θεθάιη.
Α: Πάκε!
Κ: Με ην ηξία... Έλα..., δύν..., ηξία...
Α: ’ επραξηζηώ, Θεέ κνπ! Σώξα δελ ζα κνπ γιηηώζεηο, θαηαξακέλν. Να καζήμεηο ζίδεξα...
Καηαξακέλν...! Ν’ αλνίμσ..., λα πάξσ ηε γιώζζα. Α..., Καξαγθηόδε!
Κ: ’ έρεη θάεη;
Α: Παξ’ ην! Σό ’ρσ ζθνηώζεη.
Κ: Ω ξε, καλνύια κνπ. Ιηηηρ..., θάε, ξε! Έια ’δσ λα ζε πάσ ζηνλ παζά. Οπ’!
Α: Παξ’ ην λα ην παο ζηνλ παζά!
Κ: Κάηζε λα βάισ κπξνο ην ηξέλν... Να πάξσ θαη ηε κνηνζπθιέηα, λα ην θνξηώζσ θαη λα
θύγσ!

