Απιή ησλ Θαπκάησλ
Aπό το Μέρος Β΄
Ιορδάνης: …εηνύηνο ληνπληάο μέξεηο ηί είλαη;
Α' Μηχανικός: Όρη... γηα πεο κνπ εζύ.
Ιορδάνης: Σνπ πσ εγώ, λαί... Θεόο έθηηαμε άιιν ληνπληά, θαιό ληνπληά απάλσ θεγγάξη.
Έρεηο δεη θεγγάξη κε κπαμέδεο, πεξηβόιηα, θάηη αριάδηα σο κηθξά παηδηά; Έθηηαμε ρσξηά
κεξαθιίδηθα, παζηξηθά ζα θξέζθν ηάιαξν... Καί ιανύηα, γπλαίθεο, θαΐ, πηνηί... όια
ηδάκπα... Φάηε, πηέηε ρξηζηηαλνί, δηθά ζαο νύια. Φαίξεζηε, ηδάλε κνπ, εγώ πην πνιιά
θαξπίδσ ιέεη Θεόο... Άζξσπνη όκσο κπακπέζεδεο... θιεςηά... αηηκία... Καιά ιέεη Θεόο
πνλεξόο... Φηηάλεη άιιν ληνπληά ιεηςό, πεηλαιέν, θαΐ αθξηβό... Καηάιαβεο; Έθηηαμε
εηνύην ληνπληά... Όπνηνο απάλσ ζε θαιό ληνπληά ζθάξηνο βνπηάεη ςπρή ηνπ από πνδάξη
ζηρηίξ ιέεη θαη ζβνπξίδεη εδώ θάησ... Απηό είλαη ηνύηνο ληνπληάο!

Aπό το Μέρος Γ΄
(Ο Σηέιηνο ζηα δεμηά θαη ν Σηξάηνο ζηα αξηζηεξά)
Στράτος: Γηαηί παίδεηο;
Στέλιος: Πώο αιιηώο λα θεξδίζσ; Τξία καγαδάθηα άλνημα, θιείζαλε θαη ηα ηξία. Τώξα
είκαη γξαθέαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εκπνξίνπ. Αύξην αιιάδεη ε Κπβέξλεζε... Δηώρ’ ηνπο
απηνύο, θέξε ηνπο άιινπο... Γηα κηάλ ειπίδα παίδσ, λά γηαηί παίδσ... Τώξα ζέισ δώδεθα
ρηιηάδεο γηα λα θύγσ, πνύ ζα ηα βξώ αλ δελ παίμσ;
Στράτος: Μα εζύ όιν ράλεηο...
Στέλιος: Φάλσ, αιιά παίδσ θη άκα παίδεηο ειπίδεηο..., ελώ άκα δελ θάλεηο ηίπνηα...
Στράτος: Μηά θνξά άκα παο κε ην θαιό, απηά πξέπεη λα ηα μεράζεηο...
Στέλιος: Όια, Σηξάην, όια!
Άστα: (Μπαίνει επχόμενη απέξω). Καιεζπέξα... (Τπαβά ππορ το βάθορ).
Στράτος: Καιεζπέξα...
Στέλιος: Όια, Σηξάην, ζα ηα θόςσ όια... Ε ινηπόλ έλα πεξίεξγν πξάγκα...
Στράτος: Πνηό;
Στέλιος: Νά, θάζνκαη θαη ζθέθηνκαη πνπ... Δε κνπ ιεο: κπνξώ λα ζνπ πσ ηη ζθέθηνκαη
ρσξίο λα γειάζεηο ζε βάξνο κνπ;
Στράτος: Δε γειάσ εύθνια εγώ...
Στέλιος: Πηζηεύσ πσο είκαη έμππλνο άλζξσπνο, άμηνο άλζξσπνο. Πσο έρσ κεγάιεο
ηθαλόηεηεο. Πσο είκαη πνιύ ζεηηθόο, ζνβαξόο ραξαθηήξαο, ηίκηνο, επζύο – πνπ ιέλε –
εμαηξεηηθόο, αμηνπξεπέζηαηνο άλζξσπνο. Θα κνπ πεηο βέβαηα ηώξα, θύξηε, πνύ είλαη όι’
απηά, εγώ δε βιέπσ ηίπνηα. Σπκθσλώ, θη εγώ δε βιέπσ ηίπνηα. Αιιά έηζη θαη παηήζσ ην
πόδη κνπ ζηελ Απζηξαιία, όια απηά ζα ηα δείο...

