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Πρέπει να τον ξυπνήσεις απ’ τις οχτώ το πρωί 
για να ‘ναι έτοιµος στις 12. Αλλη φορά θα 
τον δείτε. Αλλά γιατί µελετάτε εµένα να κάνω 
το γιο και δεν λέτε εσείς να κάνετε την κόρη 
Τάκη;

ΤΑΚΗΣ: Εµείς, όπως τα καταφέραµε, ούτε 
κουνέλι δεν µπορούµε να κάνουµε. Τι συζη-
τάς βρε Μαρία; Για άλλο παιδί είµαστε εµείς 
τώρα;

(Μπαίνει στη µέση η Κούλα.)

ΚΟΥΛΑ: Αχ! µακάρι να ‘χα µια κορούλα 
τώρα να µε βοηθούσε. Με ‘χουν πρήξει τρεις 
άντρες.

ΤΑΚΗΣ: Σιγά τους άντρες µωρέ...

ΚΟΥΛΑ: ‘Ολα από τα χέρια µου τα περιµέ-
νουν. Ενώ αν είχα µια κορούλα...

ΤΑΚΗΣ: Η Κούλα ονειρεύεται µια κορού-
λα που να γίνει από την κούνια, αµέσως σ’ 
ένα-δυο µήνες, 12 χρονών και να της κάνει 
δουλειές! Εδώ πλένει µε τα χέρια αυτούς που 
υπάρχουν και µου ζητάει και κορούλα από 
πάνω. Καλή είναι η κορούλα... αλλά χρειά-
ζονται και πάνες και χρειάζεται και µαµά. Η 
µαµά αυτή την εποχή... Την ζητάει το µαγαζί, 
την ζητάει ο Καστελοριζιός που θέλει το νοίκι 
του. Ευτυχώς που βρέθηκε κι αυτό το µαγαζά-
κι. Αλλιώς...

ΜΙΧΑΛΗΣ: Έλα, βρε Τάκη, δουλειές υπάρ-
χουν. ∆όξα τω Θεώ!

ΤΑΚΗΣ: Ναι... δουλειές υπάρχουν, µπράτσα 
δεν υπάρχουν, νεύρα δεν υπάρχουν...

ΚΟΥΛΑ: Είµαστε και περήφανοι βλέπεις... 
‘Ολοι κι όλα µας ενοχλούν.

ΤΑΚΗΣ: (Σέρνει τα λόγια του.) Περάσαν τα 
χρόνια παιδιά. Κάποτε υπήρχαν πράγµατα 
που δεν µας πείραζαν, τώρα όλα µας φταί-
νε. Εσύ ξέρεις, Μιχάλη, το σπίτι µου πάντα 
γεµάτο ήταν κι η καρδιά µου πάντα γεµάτη. 
Πάντα γεµάτο ήταν µε φίλους, συγγενείς και 
γνωστούς. Μετά την κατρακύλα όµως, όλοι 
χαθήκαν.

ΜΑΡΙΑ: Κι οι συγγενείς;

ΤΑΚΗΣ: ‘Ολοι. Θυµάσαι την παλιοπαρέα και 
µετά τους άλλους στη Λέσχη; Ε, λοιπόν, όλοι 
χαθήκαν. Ούτε ένα τηλέφωνο - όσο υπήρχε 
δηλαδή. Μόνο η Ντίνα η κακοµοίρα κι ο µπο-
γιατζής τηλεφωνούσαν µέχρι που φύγανε κι 
αυτοί στην Ελλάδα. Τους χάσαµε...

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ναι, το ‘µαθα.

ΜΑΡΙΑ: Καλά, βρε παιδιά, πώς έγιναν έτσι τα 
πράγµατα; Οι συγγενείς δεν βοηθήσανε;

ΚΟΥΛΑ: Τι τα θες τώρα, Μαρία µου; Ο Τά-
κης είναι ή του ύψους ή του βάθους. Μπο-
ρούσαµε να σώσουµε µερικά αν δηλώναµε 
πτώχευση. Αλλά...

ΜΙΧΑΛΗΣ: (Αποτείνεται στον Τάκη.) Τί αλλά; 
Γιατί δεν το ‘κανες;

ΤΑΚΗΣ: Πτώχευση... Μια κουβέντα είναι η 
πτώχευση... Σε τέτοιες εποχές, οι καλοί συγ-
γενείς κι οι φίλοι έρχονται, Μιχάλη, µόνοι 
τους. Προσφέρονται µόνοι τους να βοηθή-
σουν. Οι δικοί µας µόλις τα πράγµατα σφί-
ξανε χάθηκαν. Όταν πηγαίναµε να δούµε τα 

κουνιάδια µου χανόντανε. ‘Ολο λείπανε από 

το σπίτι! Το δικό µας το ξεχάσανε...

ΚΟΥΛΑ: Είχανε και τις δουλειές τους οι άν-

θρωποι...

ΤΑΚΗΣ: Τι δουλειές µωρέ; ∆εν τον πήρα τη-

λέφωνο τον Πάνο και µου τα µάσαγε; Κι ο 

άλλος το ίδιο;

ΚΟΥΛΑ: Εµένα η Ναυσικά µού είπε να µη 

στεναχωριέµαι κάτι θα γίνει.

ΤΑΚΗΣ: Και έγινε: Βγήκαµε στο δρόµο και 

δεν είπανε ούτε να πάµε να µείνουµε στο 

φλατάκι τους πίσω για δυο ή τρεις εβδοµάδες.

ΜΙΧΑΛΗΣ: -ΜΑΡΙΑ: Πώ, πώ!

ΤΑΚΗΣ: «Έλα ξεχάστε την αυτή τη συζήτηση, 

δεν θέλω να τα σκέπτοµαι. Αλλά ας το ξέρουν 

όλοι: τράβηξα µαύρες µολυβιές σε πολλούς.

ΚΟΥΛΑ: Εντάξει, βγάλ’ τα πέρα τότε µόνος 

σου, αφού τράβηξες µολυβιά σε πολλούς!

ΤΑΚΗΣ: Ναι, θα τα βγάλω! Υγεία να υπάρχει.

(Ο Μιχάλης κουνάει λίγο την καρέκλα του προς 

το µέρος του Τάκη για να επιστήσει την προσοχή 

του.)

ΜΙΧΑΛΗΣ: ‘Aκου, Τάκη, έχω κάτι πολύ σο-

βαρό να σου ειπώ. ‘Έλα κι εσύ Κούλα. Λοι-

πόν... Η Ελλάδα, φίλε, είναι µούρλια, όσο 

µουρλός κι αν είναι ο κόσµος εκεί. Όταν έχεις 

το σπίτι σου, το περιβολάκι σου, το λάδι σου, 

τα ψάρι στην πόρτα σου, τα µπόλικα πορτοκά-

λια σου, τα λεµόνια σου, ζεις σαν αγάς. Ξέρεις 

τι πάει να ειπεί σαν αγάς, σαν βασιλιάς δηλα-

δή. Αρκεί...

ΤΑΚΗΣ: (Τον διακόπτει.) Αρκούν αυτά;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μη µε διακόπτεις σε παρακαλώ. 

Αρκεί να ‘χεις ένα εισοδηµατάκι γύρω στις 40 

χιλιάδες δραχµές το µήνα. Τότε είσαι βασι-

λιάς. Ιδίως εκεί στα µέρη τα δικά σου. Εκεί 

είναι παράδεισος! Βγάζεις κι ένα αγροτικό αυ-

τοκινητάκι και την περνάς µούρλια.

ΚΟΥΛΑ: Τί αυτοκινητάκι;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μα, ρε παιδί µου, πού ζείτε; 

‘Οταν έχεις χτήµατα, όπως ο κύριος, (δείχνει 

τον Τάκη) δικαιούσαι αγροτικό. Τί αγροτικό 

δηλαδή; Παίρνεις ένα Vitara και το δηλώνεις 

αγροτικό! Ζωή και κότα δηλαδή.

ΤΑΚΗΣ: Καλά, αφού έτσι είναι τα πράγµατα 

µπορείς να µου ειπείς γιατί ξαναγύρισες;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ε!... ∆εν ήµουν έτοιµος, ρε φίλε, 

και εξάλλου εσένα που θα σ’ άφηνα; Αλλά 

τώρα σε πέντε το πολύ έξι µήνες φεύγω και 

ρίχνω µαύρη πέτρα πίσω µου.

ΤΑΚΗΣ: ‘Ελα αυτό µην το λές.

ΜΙΧΑΛΗΣ: ‘Aκου που σου λέω, µαύρη πέ-

τρα! Μιλάµε για σένα εγώ τα ‘χω έτοιµα.

ΤΑΚΗΣ: Ασφαλώς τα ‘χεις έτοιµα. Εγώ τι να 

ετοιµάσω; Για µας, πάει... Θα µείνει όνειρο 

απατηλό.




