
Τν Απγό Σθελή 6 

Σόλων: Να κπνύκε, Λνπθά, ε; 

Λουκάς: Να κπνύκε; 

Σ: Ναη, πξέπεη λα κπνύκε… 

Λ: Πνύ λα κπνύκε; 

Σ: Σην απγό, Λνπθά. 

Λ: Σην απγό; Πνηό απγό; 

Σ: Ε, κα δελ ηνπο βιέπεηο; Μηα ραξά δελ είλαη απηνί; Όινη είλαη κέζα ζη’απγό. Σην ζύζηεκα, 

Λνπθά… 

Λ: Όινη απηνί είλαη κέζα ζην απγό; 

Σ: Αρά, κέζα... Καη ηα έρνπλ όια, Λνπθά, ε... θαη θνηόπνπια έρνπλε, θαη καθαξνλάδεο έρνπλε, 

θαη ζαιάηεο, Λνπθά. 

Λ: Καη κπύξεο...  

Σ: Μέρξη λα κπεηο είλαη, ε... κεηά ζπλεζίδεηο. 

Λ: Α... ζπλεζίδεηο... 

Σ: Ε βέβαηα, ζπλεζίδεηο. Με ζε πξνβιεκαηίδεη ην πώο ζα κπεηο, Λνπθά ε,... έλα πεξίβιεκα 

είλαη... κεηά νύηε πεξηπιαλήζεηο, νύηε πάξθα, νύηε αγσλίεο. Δελ έρεηο παξά λα δηαιέμεηο. Ή 

κέζα ζην απγό, κσξό κνπ, ή έμσ, ε;... Πάεη... πάεη, ηεηέιεζηαη... Έια... έια πάκε, ε... πξέπεη λα 

ην ζθεθηνύκε... έρσ επηρεηξήκαηα, πάκε. 

Λ: Όρη, λα κνπ ιείπεη, Σόισλ, λα κνπ ιείπεη. 

Σ: Όια δηθά ζνπ ηα ζέιεηο, Λνπθά. Όια δηθά ζνπ ηα ζέιεηο. Λίγε πξνζαξκνγή, θάπνηα 

θνηλσληθόηεο, Λνπθά... Απηό είλαη, πάεη, ηεηέιεζηαη. Σπίηη, γξαθείν, δνπιεηά... 

Λ: Ναη. Δνπιεηά, γξαθείν, ζπίηη... Ταθηηθόλ σξάξην, επηζθέςεηο... Πώο είζηε, ηη θάλεηε; 

Σ: Ελ νιίγνηο. 

Λ: Ναη. Κνιαθείεο, μεζθνλίζκαηα, ν θαηξόο, ην λέθνο. 

Σ: Ννκηκόθξσλ, λνκνηαγήο. Επηηεινπο, Λνπθά. 

Λ: Δε κνπ ιεο, Σόισλ,... ζην απγό... ζα ρσξάκε θαη νη δύν κεο ζην απγό; 

Σ: Όρη, Λνπθά. 

Λ: Όρη; 

Σ: Θα είκαζηε κόλνη, Λνπθά. Ο θαζέλαο ζα έρεη ην δηθό ηνπ ην απγό, Λνπθά. Μόλνη. Αιιά εθεί 

κέζα ζα ηα ’ρνπκε όια. Κνληίζηνλ, ηειεόξαζε, θήπνπο..., αιιά κόλνη, Λνπθά. 

Λ: Όρη, Σόισλ..., εγώ όρη κόλνο, όρη κόλνο... 

Σ: Δειαδή, λα κελ κπνύκε; 

Λ: Όρη. 

Σ: Τεηέιεζηαη, Λνπθά; 

Λ: Ναη..., όρη λα κελ κπνύκε, Σνισλ, όζν αληέμνπκε..., λα κελ κπνύκε. 

Σ: Εζύ όκσο ηα ζεο όια..., εζύ ηα επηζπκείο όια, Λνπθά. 

Λ: Σόισλ, ζα είκαη νιηγαξθήο... λα κελ κπνύκε έμσ... όζν αληέμνπκε 

Σ: Έηζη, Λνπθά, όζν αληέμνπκε, ε; Όζν κπνξνύκε; Σηε δσή, Λνπθά, ε; 

Λ: Ναη. 

Σ: Έμσ... ζηε βξνρή, Λνπθά, έμσ... 

Λ: Έμσ, λαη. 

Σ: Όζν κπνξνύκε... 

Λ: Όζν κπνξνύκε, λαη.  


