
Τν Απγό Σθελή 2 
Σόλων: Ο αλάγωγνο, ζα κνπ πεί εκελα... 

Λουκάς: Βέβαηα, θαλνληθά, έπξεπε λα ηνπ ζπάζεηο ηα κνύηξα. Μαο πξόζβαιε.  

Σ: Με ηί θόληα, Λνπθά, λα ηνπ ζπάζω ηα κνύηξα, κε ηί θόληα;  Έπξεπε λα είρα πάξεη ηειέθωλν 

πριν απ΄ ηίο 12, θαη εζύ θηαίο, δηόηη απάλω πνπ ζα βξίζθακε κία θαηαπιεθηηθή δνπιεηά, εζέλα 

ζέ ‘πηαζε ην άγρνο. Θέιεη λα αγνξάζεη εθεκεξίδα ν θύξηνο! 

Λ: Πώο κπνξεί κηά δνπιεηά λα είλαη θαηαπιεθηηθή, όηαλ είλαη δνπιεηά! 

Σ: Ναη, αλ ην ηνπνζεηήζεηο έηζη, έρεηο απνιύηωο δίθην. Να ζνπ πώ, πιήξωζεο ηελ εθεκεξίδα; 

Λ: Όρη, εζύ ζα ηελ πιήξωλεο, εγώ ηελ πήξα. 

Σ: Ναί. Με κ’ εμαλαγθάδεηο πάιη λα εληαρζώ, δελ εληάζζεηαη θαλέλαο, δελ κπνξεί. Τνπο 

βιέπεηο... ε πξνζπκία... αληίδξαζε. Καη πξνζπαζείο -- λα πώ όηη δελ πξνζπαζείο -- αιιά θαη εζύ 

κε πηέδεηο, αθνύ ηνπο είδεο, αληηδξνύλ. Θέιεηο λα θάλεηο γέθπξα θαη απηνί αξλνύληαη. 

Λ: Σπκθωλώ. 

Σ: Αθνύ είδεο, ηνπ ηά ‘πα! 

Λ: Πεξπαηάκε ηόζε ώξα, λα θάηζνπκε.  

Σ: Τώξα γηα θαζεζηό είκαζηε, Λνπθά; Γελ κπνξώ λα θαηαιάβω:  πξόβιεκα ζηέγεο έρνπκε, 

πξόβιεκα εξγαζίαο έρνπκε, δελ κπνξώ λα θαηαιάβω πνύ βξίζθεηο ην θέθη λα θαζήζνπκε. 

Οξίζηε, πξνρώξα, λα ζθεθηνύκε, δηόηη αλ δελ ζθεθηείο πξνρωξώληαο, δελ κπνξείο λα 

ζπγθεληξωζείο, δελ είλαη ... 

Λ: Γειαδή θαζηζηνί δελ κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε; 

Σ: Δ, απηό, είλαη βέβαηα κία πξόηαζηο πνιύ ζνβαξή! Ω! Κάηζε, Λνπθά. Θαπκάζηνο ρώξνο, εδώ 

κπνξνύκε λα θαζίζνπκε. Α! Καη γιππηό, Λνπθά. Λνηπόλ εγώ ην έρω ρνύγη, άκα δελ θάηζω ζε 

έλα ρώξν πνπ λα ππάξρεη θαη έλα γιππηό, δελ κπνξώ, γηαηί εγώ πξέπεη λα έρω απέλαληί κνπ 

έλα... αξηζηνύξγεκα.  

Λ: Κάηζε ηώξα θαη βιέπνπκε. 

Σ: Έλα γιππηό, ώζηε λα κπνξώ λα ζπγθξίλω ηνλ ρώξν κε ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα, εηθαζηηθά 

ζέιω λα ην δώ θαη κεο ζην θώο, πώο εληάζζεηαη, Λνπθά. 

Λ: Καιά, λαη, άρ! Άρ! 

Σ: Λνπθά, απηά ηα δύν... 

Λ: Μακά κνπ.  

Σ: Απηά ηα δύν ηζηγάξα πνπ έρω, είλαη ηα ηειεπηαία καο! Κνίηαμε λα ηα απνιαύζεηο, Λνπθά! 

Λ: Α! Ωξαία.  

Σ:  Ωξαία. Όπωο βιέπεηο, Λνπθά, κόιηο θαζίζακε, απηνκάηωο ζηακάηεζε θαη ε αγωλία καο γηα 

ην πξόβιεκα, θαηάιαβεο; Δλώ όηαλ πεξπαηάο, εθ ηωλ πξαγκάηωλ είζαη ππνρξεωκέλνο λα βξεηο 

ηε ιύζε. Γη’ απηό επέκελα, θαηάιαβεο; Σε πηέδεη ε αλάγθε, ηώξα πηα ‘όξεμε θαη ζηελ μάπια’, 

θαιά δελ είλαη... 

Λ: Τα πξνβιήκαηα δελ είλαη δύν, όπωο είπεο, είλαη ηξία: εξγαζίαο, ζηέγεο, ηξνθήο. 

Σ: Καιά, ε ηξνθή είλαη ην άκεζν πξόβιεκα, θαηάιαβεο, ηα άιια δύν είλαη ρξόληα, καο 

ηαιαηπωξνύλ γεληθώο, θαηάιαβεο; Δλ πάζεη πεξηπηώζεη όκωο, θάπνπ ζα βξνύκε λα θάκε, θάηη 

ζα βξνύκε λα θάκε, θάηη ζα βξνύκε, δελ ππάξρεη ζέκα, θαηάιαβεο; 

Λ: Βέβαηα. 

Σ: Μνπ δίλεηο, ζε παξαθαιώ, ηελ εθεκεξίδα κνπ; 

Λ: Τί; 

Σ: Τελ εθεκεξίδα κνπ! 

Λ: Α, λαη! Τελ εθεκεξίδα καο, καο, ... καο! 


