Τν Απγό Σθελή 4
Σόλων: ...εζύ πήξεο θόξα θαη δελ κε άθεζεο λα ζνπ νινθιεξώζσ, λα ζνπ θαηαζέζσ ηηο
ζθέςεηο κνπ.
Λουκάς: Τώξα καο ρξεηαδόηαλε άιιν έλα ηζηγάξν. Ζείο εζύ άιια πελήληα ρξόληα ρσξίο
ηζηγάξν;
Σ: Πξώηα-πξώηα, ζηακάηεζε ηελ πνιηηηθή ππέξ ηνπ ηζηγάξνπ, δηόηη ζα καο θνιιήζνπλ ηελ
ξεηζηληά όηη ηα πηάλνπκε από ηηο θαπλνβηνκεραλίεο. Τν ηζηγάξν ζθνηώλεη, θη εζύ σο
ππαλάπηπθηνο δελ κπνξείο λα ην θόςεηο. Λνηπόλ, ηί ιέγακε; Κνίηαμε, Λνπθά, κσξό κνπ, εάλ
όλησο έρνπκε αθόκα άιια πελήληα ρξόληα δσήο, απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ θαη ηεξάζηηα
πεξηζώξηα λα δξάζνπκε, θαηάιαβεο; Να ελεξγήζνπκε.
Λ: Δειαδή;
Σ: Τί δειαδή, Λνπθά; Σε πελήληα ρξόληα αληηιακβάλεζαη ηί θαη ηί δελ κπνξεί λα θάλεη ν
άλζξσπνο.
Λ: Α, ν άλζξσπνο, λαη, ηί θαη ηί. Εκείο ηί ζα θάλνπκε, όκσο;
Σ: Κη εκείο, Λνπθά, θη εκείο. Τί είκαζηε, δώα είκαζηε εκείο; Υπνιόγηζε ηί θαη ηί δελ ζπλέβεη από
ην ρίιηα ελληαθόζηα ηξηάληα νθηώ κέρξη ην ρίιηα ελληαθόζηα νγδόληα νθηώ, κέρξη ζήκεξα.
Δειαδή, ηί θαη ηί δελ έθαλε ν άλζξσπνο.
Λ: Ο άλζξσπνο; Εγώ, ηί θαη ηί ζα θαηνξζώζσ εγώ;
Σ: Εζύ ηα πάληα κπνξείο λα θάλεηο, όηη ζέιεηο, Λνπθά, ηα πάληα κπνξείο λα θάλεηο.
Λ: Τα πάληα;
Σ: Ε βέβαηα ηα πάληα.
Λ: Οηη ζέισ κπνξώ λα θάλσ; Δελ κνπ ιεο, θαη κπνξώ λα γίλσ δειαδή πεξηπηεξάο, λα πνύκε;
Σ: Καη πεξηπηεξάο κπνξείο λα γίλεηο, κόλν;… Αξρηπεξηπηεξάο. Απηό καο έιεηπε ηώξα, ζε
πελήληα ρξόληα λα κελ κπνξνύκε λα γίλνπκε πεξηπηεξάδεο, ε ηί θάλνπκε ηόηε, ξέ;
Λ: Δειαδή όηη ζέισ κπνξώ λα γίλσ;
Σ: Όηη ζέιεηο κπνξείο λα γίλεηο. Μπνξείο λα γίλεηο αο πνύκε θαη θξενπώιεο κπνξείο λα γίλεηο,
θαη αλζνπώιεο, θαη ζηαξ...
Λ: Καη ζηαξ ε;
Σ: Καη ζηαξ, βέβαηα. Σηαξ βεβαίσο, απηό είλαη ην επθνιόηεξνλ, θαηάιαβεο; Τν επθνιόηεξνλ,
κπνξείο λα γίλεηο ζηαξ, αιινίκνλν.
Λ: Σνπβιαηδήο; Τν ζνπβιάθη πνπιάεη.
Σ: Ε βέβαηα, πνπιάεη ην ζνπβιάθη, αιιά θάηη πην αμηνπξεπέο, Λνπθά. Κάηη πην αμηνπξεπέο,
θάηη...
Λ: Δειαδή, ηί αμηνπξεπέο;
Σ: Ε, πην αμηνπξεπέο.
Λ: Δειαδή κπνξώ λα γίλσ ρξπζνρόνο; Ε άζε πνπ πνπιάο κπξνύηδν θαη ην πιεξώλεηο γηα
ρξπζάθη.
Σ: Ναη, θαη ην ρξπζάθη. Αιια ζνπ είπα, θάηη πην... Ελ πάζεη πεξηπηώζεη, αλ ζέιεηο λα γίλεηο
ρξπζνρόνο, δελ ππάξρεη αληίξξεζε, θαηαθπξώλεηαη.
Λ: Τν ςάρλνπκε ηώξα, ην εξεπλνύκε.
Σ: Ε βέβαηα ην εξεπλνύκε. Κνίηαμε, ην θνηηάκε ιίγν πην καθξνπξόζεζκα, ην θνηηάδνπκε ιίγν
ζηαπξηθά, αλ ζέιεηο, ιίγν ζθαηξηθά, γθινκπάι, θαηάιαβεο; Τν ρξπζάθη, ηί λνκίδεηο, ζήκεξα
είλαη, αύξην δελ είλαη.
Λ: Τν πεηξέιαην;
Σ: Ε θαη ην πεηξέιαην. Σήκεξα είλαη, αύξην δελ είλαη. Εμαληιείηαη, θάπνηε εμαληιείηαη.
Λ: Αιιά ζηαξ, ηόζν εύθνια;
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Λ: Ε βέβαηα, ζηαξ. Επθνιώηαην. Τν αθήλνπκε γη’ αξγόηεξα θαηάιαβεο; Πιεζώξα, αζθπθηηάο.
Όκσο, κπνξνύζακε λα βξνύκε κηα αηνκηθή βόκβα, θαηάιαβεο; Έηζη κηα βόκβα θάηη ζαλ ηελ
αηνκηθή.
Λ: Δειαδή ν Ψλάζεο ηί ήηαλε, θησρόο δελ ήηαλ;
Σ: Κη απηόο, βεβαίσο, πνιύ πην θησρόο από καο. Ούηε ιόγνο.
Λ: Καη ν Νηάξρνο, θαη ν Φνξλη, θαη ν Λάηζεο; Φησρνί δελ ήηαλ;
Σ: Κη όινη απηνί πνιύ θησρνί. Γηαηί αλ δελ είζαη θησρόο, γηαηί λα ζέιεηο, ζώλεη θαη θαιά, λα
γίλεηο πινύζηνο; Εκείο, Λνπθά, παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ είρακε εμαζθαιίζεη αο πνύκε εξγαζία
θαη ζπίηη, έηζη ζα πεγαίλακε κέρξη ην ηέινο, θαηάιαβεο; Φσξίο θαλέλα όλεηξν, κσξό κνπ. Ελώ
ηώξα κπνξεί λα ππνθέξνπκε ιίγν, όκσο έρνπκε όλεηξα πνιπηειείαο. Πινύζηα όλεηξα.
Λ: Δειαδή, Σόισλ, ζπκθέξεη λα είζαη θησρόο.
Σ: Ε βέβαηα ζπκθέξεη, γηαηί κόλν ν θησρόο νλεηξεύεηαη λα γίλεη πινύζηνο, Λνπθά.
Λ: Μόλν, λα θνηηάμνπκε λα θάλνπκε κηα εθεύξεζε.
Σ: Ναη βέβαηα, ηί λνκίδεηο, θη απηή είλαη επθνιώηαηε. Τί λνκίδεηο όηη ήηαλε ν Ατλζηάηλ θαη ν
Μαξθόλη; Επθνιόηαην, θαη μέξεηο θη αλέμνδν. Τί λνκίδεηο όηη είλαη; Μηα ηδέα, ηελ πηάλεηο θαη ηε
θηππάο, Λνπθά, θαηάιαβεο; Μόλν πνπ απηά ρξεηάδνληαη θάπνηα ερεκύζεηα, κε ζνπ θιέςνπλ ηελ
ηδέα, θαηάιαβεο;
Λ: Μόλν λα θνηηάμνπκε λα εθεύξνπκε θάηη ζπνπδαίν.
Σ: Απηό δε ζνπ ιέσ, κσξό κνπ; Χάμε, ςάμε, ζθέςνπ, γηα λα πεηύρνπκε δηάλα.
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