Τν Απγό Σθελή 3
Σόλων: Λνπθά;
Λουκάς: Ναη;
Σ: Λνπθά, είζαη απαξάδεθηνο, εδώ ν θόζκνο θαίγεηαη θαη εζύ ην έρεηο ξίμεη ζηνλ ύπλν θαη ζην
θαζηζηό.
Λ: Δ;
Σ: Σπκβαίλνπλ πξάγκαηα θαη ζάκαηα, ειίζηε. Οξίζηε, δηάβαζε, δηάβαζε ιίγν.
Λ: Γελ, δελ έρω ηα γπαιηά κνπ.
Σ: Γελ έρεηο ην γπαιηά ζνπ;
Λ: Ναη.
Σ: Ξέξεηο ηη ιέεη;
Λ: Πνπ;
Σ: Δδώ, μέξεηο ηη ιέεη;
Λ: Τί ιέεη;
Σ: Η δωή παξαηείλεηαη, Λνπθά!
Λ: Τί θάλεη, ιέεη;
Σ: Παξαηείλεηαη.
Λ: Η δωή, πνηά δωή;
Σ: Όιωλ ελ γέλεη.
Λ: Καη ε δηθή καο ε δωή;
Σ: Καη ε δηθή καο.
Λ: Γειαδή παξαηεηλόκεζα θαη εκείο;
Σ: Κη εκείο, Λνπθά, θη εκείο, θνζκνϊζηνξηθά πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ, Λνπθά. Πιεζηάδνπκε ζηελ
αζαλαζία θαη εζύ ην 'ρεηο ξίμεη ζηνλ ύπλν θαη ζην θαζηζηό, Λνπθά.
Λ: Γηα ζηάζνπ, γηα ζηάζνπ.
Σ: Τί “γηα ζηάζνπ”, Λνπθά; Απνδεηθλύεηαη επηζηεκνληθώο. Τώξα, δελ ρξεηάδεηαη αο πνύκε λα
πηείο ην αζάλαην λεξό γηα λα δήζεο έλαλ αηώλα, δύν αηώλεο, θαηάιαβεο; Δίλαη κεγαιεηώδε
πξάγκαηα, Λνπθά.
Λ: Γειαδή ελλνείο όηη ζα... θαη εκείο ζα…
Σ: Κη εκείο, Λνπθά, θη εκείο αλ αλήθνπκε ζην αλζξώπηλν γέλνο, θη εκείο. Οπόηε, κωξό κνπ,
θαλνληθώο εθ ηωλ πξαγκάηωλ, ζηε κία δωή πνπ ζα δνύζακε, πξνζηίζεηαη ηώξα άιιε κία,
θαηάιαβεο;
Λ: Γειαδή;
Σ: Τί “δειαδή», Λνπθά; Αλ δελ ζνπ έθηαλε ε κία δωή γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηο ηα όλεηξά ζνπ,
ηώξα ζα έρεηο δύν δωέο.
Λ: Γηα ζηάζνπ, γηα ζηάζνπ.
Σ: Κνίηαμε, Λνπθά, θνίηαμε. Οη άλζξωπνη, νη άλζξωπνη γεληθώο, όρη ηα δώα (γηα καο πξόθεηηαη),
νη άλζξωπνη, πεο όηη δνύζαλ θαη πέζαηλαλ κέρξη ηα εβδνκήληα ηνπο. Τώξα κεηά ηελ παξάηαζε,
ζα πεζαίλνπλε ζηα εθαηό θαη… βάιε.
Λ: Γειαδή ππάξρεη πεξίπηωζε εκείο λα θηάζνπκε κέρξη ηα εθαηό;
Σ: Καη πεξηζζόηεξν, εθαηόλ είθνζη, εθαηόλ ηξηάληα, εθαηόλ ζαξάληα...
Λ: Σηάζνπ δειαδή, δειαδή εκείο κπνξεί λα δήζνπκε άιια πελήληα ρξόληα; Γειαδή ηώξα
είκαζηε πελήληα θαη κπνξεί λα δήζνπκε άιια πελήληα ρξόληα, έηζη;
Σ: Μόλν, βιάθα, ηνπιάρηζηνλ άιια πελήληα.
Λ: Όρη, ζε παξαθαιώ, κε κε ηξνκάδεηο, κε κνπ ιεο ηέηνηα. Όρη, όρη ηέηνηα αζηεία, όρη ηέηνηα
αζηεία.
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Σ: Πνπ είδεο ηα αζηεία; Οξίζηε, δηάβαζε, ην ιέεη επθξηλώο.
Λ: Σόιωλ, θνίηαμε λα δείο, εγώ, εγώ θάλω ππνκνλή άιια δέθα ρξόληα ην πνιύ, όρη πελήληα. Γελ
ηελ αληέρω, δελ ηελ αληέρω εγώ ηέηνηα δωή!
Σ: Λνπθά, Λνπθά, είζαη, είζαη θαη αράξηζηνο, ε; Δδώ ε επηζηήκε ζνπ ιέεη όηη...
Λ: Τί κνπ ιέεη; Τί κνπ ιέεη; Τί κνπ ιέεη; Γηαηί λα κνπ ηελ παξαηείλεη; Με ξώηεζε, ζέιω; Δ;
Σ: Δ ηόηε πήγαηλε λα απηνθηνλήζεηο!
Λ: Γελ ζέιω, ζέιω λα πεζάλω από θπζηθό ζάλαην.
Σ: Δλ πάζεη πεξηπηώζεη, Λνπθά, ε δωή παξαηείλεηαη, ζέιεηο δελ ζέιεηο, ε δωή παξαηείλεηαη,
γεγνλόο.
Λ: Αλ ήζειε λα κνπ ηελ θάλεη νξεθηηθόηεξε ε θπξία Δπηζηήκε, έπξεπε λα κε ξωηήζεη. Με
ξώηεζε εκέλα; Θέιω, ε; Αο κνπ ηελ έθαλε νξεθηηθόηεξε θαη ηόηε κάιηζηα.
Σ: Πνηά;
Λ: Τε δωή. Τόηε κάιηζηα, δέθα αηώλεο θαη λα κε κνπ θηάλνπλ. Αιιά όρη άιια πελήληα ρξόληα,
όρη, όρη, είλαη άδηθν, είλαη άδηθν. Βέβαηα απηνύο πνπ ηα 'ρνπλ όια, απηνύο, απηνύο βέβαηα ηνπο
ζπκθέξεη ε παξάηαζε. Δκείο όκωο, ηί θεξδίδνπκε εκείο; Γελ κνπ ιεο, εζύ κπνξείο λα ηε δήζεο
ηέηνηα δωή, ηελ αληέρεηο;
Σ: Κνίηαμε, Λνπθά,, εγώ ην έρω θηινζνθήζεη, όκωο εζύ...
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