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ΤΑΚΗΣ: Μα βρε Μιχάλη σοβαρολογείς;

(Ο Μιχάλης κάθεται στην καρέκλα. Την παίρνει 
κοντά του και τον πλησιάζει).

ΜΙΧΑΛΗΣ: Άκου φίλε µου σου το είπα µε 
σένα δεν χωρατεύω. Σε 5 το πολύ 6 µήνες 
λέω άντε γειά στην «κωλο-Αυστραλία»!

ΤΑΚΗΣ: (Τον επιπλήττει αµέσως.) ‘Οχι και 
«κωλο-Αυστραλία», ρε Μιχάλη, όχι και «κω-
λο-Αυστραλία»! ‘Οχι εσύ! Μ’ ένα δανεικό 
παντελόνι ήρθαµε όλοι µας, όχι και «κωλο-
Αυστραλία»...

ΜΙΧΑΛΗΣ: Τάκη, εµείς εδώ δεν πρόκειται 
να δεθούµε ποτέ ό,τι και να γίνει. Κι ό,τι κι 
αν κάναµε το δουλέψαµε.

ΚΟΥΛΑ: ∆εν τ’ αφήνετε τώρα αυτά. Για πες 
µου, Μιχάλη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγµα-
τα;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ναι, Κούλα. Ο γιατρός είναι 
ένας ονόµατι Τσακιτζής. Εδώ δίπλα σας στο 
Kingsford είναι. Θα δώσουµε τα λεφτά στο 
∆ήµο ή στο Στάµο κι αυτός θα του τα δώσει. 
Τα χαρτί είναι γκαραντί. Σίγουρα πράγµατα. 
Και µην ξεχνάτε το Ταµείο Ανεργίας. Αυτό 
πρέπει να γίνει αµέσως. Μόλις πάρεις τη 
σύνταξη, φίλε µου, λες µε ευλάβεια... «γεια 
σου Αυστραλία µου» και πας στην Ελλάδα 
και ζεις σαν βασιλιάς. Αυτά τα είπαµε.

ΤΑΚΗΣ: Α! Τώρα λες «µε ευλάβεια γεια 
σου»... Το «κωλο-Αυστραλία» τι έγινε;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Άκου, φίλε, ας γίνουµε ρεαλι-
στές. Η ζωή δεν χαρίζει, εσύ το ξέρεις καλύ-
τερα από εµένα. ‘Εχεις γυναίκα και παιδιά. 
Βούλιαξες. Ποιος ήρθε να σε ειδεί; Πληρώ-
νεις εφορία 25 χρόνια γιατί να µην πάρεις 
κι εσύ µερικά πίσω;

ΚΟΥΛΑ: Μακάρι να γινότανε κάτι τέτοιο.

ΤΑΚΗΣ: …(Κουνάει το κεφάλι του) ∆ηλαδή, 
όπως κατάλαβα η υπόθεση βασίζεται σε πο-
νοκεφάλους και καταθλίψεις.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ασφαλώς

ΚΟΥΛΑ: Κ’ εσύ από πονοκεφάλους άλλο τί-
ποτα. Και το γιατρό µας να ρωτήσουν και το 
φαρµακοποιό, άλλο τίποτα. Εµείς… το σπίτι 
µας έχει καταντήσει πονοκεφαλοκοπτείο τα 
τελευταία δυο χρόνια.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Έτσι ντε!... Λέγε µου τέτοια...

ΤΑΚΗΣ: Ακουσε, γυναίκα, ο µεγαλύτερός 
µου Πονοκέφαλος είσαι εσύ

ΚΟΥΛΑ: Εγώ;

ΤΑΚΗΣ: Ναι εσύ! ‘Ολο µουρµούρα είσαι, 
όλο ζαντζές ‘Ολα σου φταίνε

ΚΟΥΛΑ: (Ξεσπάει.) Τι περίµενες κύριε, να 
µην είµαι; Τί µου ‘µεινε, τι έχω για να µην 
γκρινιάζω;

ΤΑΚΗΣ: Υπάρχουν και χειρότερα κυρά µου. 
Υπάρχουν και χειρότερα.

ΚΟΥΛΑ: Αυτό µου ‘λειπε να κοιτάζω τα χει-
ρότερα. Φτάνει πια...!

(Σηκώνεται η Μαρία κι έρχεται κοντά της)

ΜΑΡΙΑ: ‘Έλα, Κούλα µου. Υγεία να ‘χετε, 
παιδί µου. Τα λεφτά ξαναγίνονται. Οι άν-
θρωποι δεν γίνονται.

ΚΟΥΛΑ: Ναι, αλλά τα λεφτά όταν φεύγουν 
παίρνουν και τους ανθρώπους µαζί τους, 
δεν φεύγουν µόνα τους.

ΤΑΚΗΣ: (Κοιτάζοντας µακριά.) Αναλόγως τον 
άνθρωπο...

ΚΟΥΛΑ: Ποιον άνθρωπο µου µιλάς τώρα 
µωρέ. Τον άνθρωπο τον απλό, τον άνθρωπο 
τον συνηθισµένο, τον ... ανθρώπινο ή τον 
σιδερένιο, τον ήρωα, τον «Μικρός Ήρωα»;

ΜΑΡΙΑ: Πού τον θυµήθηκες αυτόν τώρα: 
Έγινε πόλεµος στο χωριό όταν πέταξα ένα 
ολόκληρο µπαούλο από δαύτους.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μπράβο, έκαµες κατόρθωµα!

ΚΟΥΛΑ: Τον θυµήθηκα... Κάτι τέτοια µου 
λέει τώρα τελευταία και µου ‘χει σπάσει τα 
νεύρα.

ΤΑΚΗΣ: Σου ‘χω σπάσει τα νεύρα ε;

ΜΙΧΑΛΗΣ: (Μπαίνει στη µέση.) Ε, τι είναι 
αυτά; Έτσι είναι η ζωή, έχει και λιακάδες 
έχει και συννεφιές.

ΚΟΥΛΑ: Πες µου, Μιχάλη, σοβαρά. Αλη-
θεύουν αυτά που είπες; Μπορούµε εµείς να 
πάρουµε σύνταξη;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μετά από ένα χρόνο θα φύγε-
τε για την Ελλάδα µε σύνταξη ισάξια ενός 
µισθού στην Ελλάδα. Κι εκεί αν κάνει και 
τίποτα ο Τάκης που είναι τόσο εύκολο, τα 
προσόντα τα έχει: Αγγλικά άπταιστα, Ελλη-
νικά το ίδιο, κάτι θα βρεθεί, ένα 40άρι κι 
από ‘κει ας είναι και 30άρι. Ζωή και κότα. 
Ούτε άγχος, ούτε πονοκέφαλοι, ούτε νοίκι, 
ούτε στενοχώριες, ούτε λίγδες της Αυστρα-
λίας. Τέρµα στις ψηµένες πατάτες, ψηµένα 
ψάρια, ψηµένες όρνιθες... (‘Ολοι τον κοιτά-
ζουν.) Αλλά, Τάκη, µού ‘ρθε µια ιδέα: δεν 
πάµε µια βόλτα εµείς οι άντρες στο καφενείο 
και ν’ αφήσουµε τις γυναίκες µόνες τους 
να ‘πούν κι αυτές τα δικά τους, να δούµε κι 
εµείς κανένα παλιόφιλο;

ΤΑΚΗΣ: ‘Ελα, όχι τώρα Μιχάλη. Εγώ έχω 
χρόνια να πάω σε καφενείο. Αφού και στη 
Λέσχη έχω σχεδόν 10 χρόνια να πατήσω.

ΜΙΧΑΛΗΣ: ∆εν πειράζει, θα πάµε στο 
«Ακρόπολις», εκεί ίσως να είναι και κανέ-
νας της παλιοπαρέας. Και... ακόµη ακούστε 
γυναίκες: εκεί θα µάθουµε σίγουρα πόσοι 
παίρνουν Ταµείο Ανεργίας, πόσοι δουλεύ-
ουν και πόσοι ήδη παίρνουν σύνταξη.

(Πριν προλάβει να πεί κάτι ο Τάκης.)

ΚΟΥΛΑ: Ναι πηγαίνετε! Εµείς θα κάνουµε 
κάτι στα παιδιά και θα ετοιµάσουµε και κάτι 
για το βράδυ.

ΜΙΧΑΛΗΣ: ‘Οχι, Κούλα, µην κάνεις τίποτα 
για µας. Θα πάµε να πάρουµε το γέρο και θα 
πάµε στην αδελφή µου να φάµε, µας περι-
µένει.

ΚΟΥΛΑ: Εντάξει, άλλη φορά.

(Ο Τάκης παίρνει το µπουφάν του από την κρε-
µάστρα.)

ΤΑΚΗΣ: Εντάξει, λοιπόν, κύριε διαφωτιστά 
περπάτησε µας.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Κυρίες µου... στο επανιδείν!




