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Τν Απγό Σθελή 5 
Σόλων: Έλα λα ζπκάζαη, πσο έρνπκε αθόκα άιια πελήληα ρξόληα δσήο, θαηάιαβεο; 

Λουκάς: Δε κνπ ιεο, ηελ πεληθηιιίλε ηε βξήθαλε;  

Σ: Τε βξήθαλε, Λνπθά. Άιιν πνπ λα κε βξήθαλ, Λνπθά;  

Λ: Τν ηειέθσλν ην βξήθαλε, ην ξαδηόθσλν ην βξήθαλε, ην βίληεν ην βξήθαλε, ηε δνξπθνξηθή… 

Δελ αθήζαλε θαη ηίπνηα πνπ λα κε ην βξνύλε.   

Σ: Με ράλεηο ην ζάξξνο ζνπ, Λνπθά. Τώξα εθεί θνιιήζακε, ζηνλ εθεπξέηε;  

Λ: Πηαζκέλα όια, Σόισλ. Εγώ, όρη, εγώ δελ πέθησ ζηελ παγίδα.   

Σ: Τη έπαζεο, βξε ειίζηε, ηη έπαζεο; Από ηώξα εγθαηαιείπεηο;  

Λ: Κνίηαμε, Σόισλ, ζα καο παξαηείλνπλ ηε δσή γηα άιια πελήληα ρξόληα. Ε θαη ινηπόλ, ζα 

γίλνπκε εθαηό εηώλ θαη πάιη ζα ςάρλεηο! 

Σ: Απηό απνθιείεηαη, Λνπθά. Μέρξη ηα εθαηό ρξόληα θαη ηέξκα. Τη ζα πάεη δειαδή; Σθνηλί, 

θνξδόλη;  

Λ: Κνίηαμε, Σόισλ. Κνίηαμε, Σόισλ, ζα καο παξαηείλνπλ ηε δσή γηα άιια εθαηό ρξόληα, ε;  

Σ: Ναη. 

Λ: ...γηα λα γίλνπκε θάηη. Καη πάλσ πνπ γίλνπκε, ηζνππ, ν ζάλαηνο, νπόηε...  

Σ: Τί ελλνείο, ιέσ. 

Λ: Πάιη γηα άιινπο δνπιεύνπκε! 

Σ: Τί ελλνείο, ιέσ.  

Λ: Κνίηαμε, Σόισλ, πώο ζα η‘ απνιαύζνπκε, Σόισλ; Θα γίλνπκε δηαθνζίσλ έησλ, oπόηε θαη 

ζηελ ηνπαιέηα λα πάκε, ην παληειόλη άιινη ζα καο ην μεθνπκπώλνπλ. 

Σ: Τί ιεο, βξέ; Κνίηαμε λα δεηο, θνίηαμε λα δεηο, Λνπθά. Ε, όια απηά πνπ ιεο είλαη εληειώο 

παξάινγα.  

Λ: Γηαηί; 

Σ: Ε βέβαηα, γηαηί δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη ζπλεηξκνί, Λνπθά, θαηάιαβεο; Μελ 

απνγνεηεύεζαη ελ γέλεη, γηαηί εκείο έρνπκε αθόκα πελήληα ρξόληα δσήο θαη πξέπεη λα ηα 

εθκεηαιιεπηνύκε, Λνπθά. Μπνξεί λα ππάξρεη, αο πνύκε… 

Λ:Γηα λα δνύκε. 

Σ: … κηα δεύηεξε Ακεξηθή, λα γίλνπκε Κνιόκβνη, θαη λα ηελ αλαθαιύςνπκε. 

Λ: Ακεξηθή λα ιείπεη, δελ ζέισ. 

Σ: Λνπθά, είζαη θαη ζηελνθέθαινο. Όια ηα απνξξίπηεηο. Δειαδή δελ είρεο όλεηξα πνηέ ζνπ, δελ 

έρεηο όλεηξα πνηέ ζνπ; Πόηε ζα μαλαβξνύκε κηα ηέηνηα επθαηξία; Σηέξεςεο; Δελ έρεηο ηδέεο, 

Λνπθά; 

Λ: Δε κνπ ιεο. 

Σ: Ναί. 

Λ: Φπζηηθάο κπνξώ λα γίλσ; 

Σ: Ε θνίηαμε βέβαηα, θπζηηθάο είλαη κηα ζαπκάζηα ηδέα, κόλν πνπ πξέπεη λα ην πξνρσξήζεηο 

ιίγν, ε; Λίγν πξέπεη λα ην πξνρσξήζεηο, Λνπθά, ην θπζηηθά δηόηη έρεη πεξπάηεκα πνιύ.  Κάηη 

πνπ λα θάζεζαη. Καζηαλάο. 

Λ: Ωξαία. Καζηαλάο πνπ θάζνκαη.  

Σ: Ναί. 

Λ: Ωξαία, πώο ζα αξρίζσ; Με ηί θεθάιαην;  

Σ: Τν παλ είλαη ε νξγάλσζε, κσξό κνπ.  Πξώηα ζα δνύκε ηη ζέιεηο, θαη κε κνπ αιιάδεηο ην 

ζέκα. Καη κεηά, ζε άιιε ζπλεδξίαζε, ζα βξνύκε ην πώο.  Μελ είζαη βιαμ. 

Λ: Ω! Δειαδή, θαιά, λα πνύκε, ν ινύζηξνο λα πνύκε, έηζη ηνπ ήξζε θαη έγηλε; Έλαο δηθαζηήο, 

έλαο ππνπξγόο, ζηα θαιά ηνπ θαζνπκέλνπ ηνπο ήξζε θαη έγηλαλ;  
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Σ: Έηζη ηνπο ήξζαλ θαη έγηλε. Τώξα γηαηί ακθηζβεηείο πάληα ηα γεγνλόηα; 

Λ: Καη θαιά, ν ινύζηξνο θνξότδν ήηαλ; Γηαηί δελ δηάιεμε θάηη πην...; 

Σ: Ναη ε απηό ζνπ ιέσ, κσξό κνπ. Να κελ είλαη ιάζνο ε πξώηε καο επηινγή. Γηαηί έηζη θαη 

δηαιέμεηο ινύζηξνο, πάεη, ηειείσζε, ζα κείλεηο ινύζηξνο ζε όιε ζνπ ηε δσή, θαηάιαβεο; Άθεζέ 

ην ζε κέλα. Τν αλαιακβάλσ εγώ. Μελ θνπξάδεζαη, γιύθα.   

Λ: Ξέξεηο ηη ζα ήηαλ σξαίν λα είκαζηε; 

Σ: Τί λα είκαζηε; 

Λ: Φίδηα.  

Σ: Φίδηα; Τη θίδηα; 

Λ: Εθαηό ηα εθαηό θίδηα. Οθηώ κήλεο μάπια, θαλνληθόηαηε μάπια, ύπλν. 

Σ: Ελλνείο ηε ρεηκεξίαλ ηνπο λάξθελ. 

Λ: Ναη, ρεηκεξία. Οθηώ κήλεο ρεηκεξία θαη ηέζζεξηο κήλεο ζα παξαζεξίδνπκε ζηα πάξθα.  Ούηε 

λνίθη, νύηε ξνύρα, αθνύ ζα ‘καζηε θίδηα. 

Σ: Σσζηά. Κνίηαμε, εθ πξώηεο όςεσο δελ θαίλεηαη άζρεκε ε πξόηαζή ζνπ. Λίγν θαθεδάθη, ιίγν 

νπδάθη, ε; Ωο πξνο ην κέιινλ όκσο βιέπνπκε, Λνπθά, ε; Έηζη, κσξό κνπ; 

Λ: Ούδν;  

Σ: Ναη, νύδν. Γηαηί; 

Λ: Είπεο νύδν; 

Σ: Ναη, γηαηί; 

Λ: Πνύ ζνύ ‘ξζε ηώξα ην νύδν; 

Σ: Δελ μέξσ. Κάηη κνπ κύξηζε ην νύδν, δελ μέξσ.  

Λ: Σνπ κύξηζε νύδν; 

Σ: Ναη, δελ μέξσ. Κάπνπ από ‘δσ, κνπ κύξηζε.  

Λ: Από πνύ; 

Σ: Από ΄δσ, από ‘θεη; Ψάμε, θνληά κνπ. Ξέξσ ‘γώ; 

Λ: Ούδν είπεο; Η κύηε κνπ, ε θαηαξακέλε κνπ ε κύηε, δελ κπξίδσ ηίπνηα. Ούδν.  

Σ: Σθάζε, θιύαξε, κηιάο. Α’ ζην δηάβνιν! Σθάζε. Μνπ ηό ‘θνςεο πάιη. Οξίζηε. Χάζεθε. Πνύ 

‘λ’ ην; Από δσ είλαη, μέξσ εγώ; Ξαλάξρεηαη. Ξαλάξρεηαη, ειίζηε. Έια. Μπξίδεη. Θεέ κνπ, 

κπξίδνπλ ηα πάληα. Η βξνρή, δελ μέξσ. Κάηη ην θέξλεη. Δελ μέξσ. Πάκε, Λνπθά. 

Λ: Πξνζαλαηνιίδεζαη ζσζηά; 

Σ: Ναη. Η αληίιεςίο κνπ δελ θάλεη ιάζνο. Πξνρώξα! 

Λ: Γηα πάκε. 


