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σφοντήλι» που λέγανε στο χωριό.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Θα σου περάσει. Θα σου περάσει... 
Ακου, φίλε µου, απ’ ό,τι βλέπω εσύ κωπηλατείς 
χωρίς πυξίδα. Είµαι βέβαιος ότι το ‘θελες που τα 
‘χασες τα λεφτά σου. Θα ‘θελα να µάθαινα λεπτο-
µέρειες.

ΤΑΚΗΣ: Ξέχασε τα τώρα, µια άλλη φορά. Αλλη 
φορά τα λέµε.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Εντάξει. ‘Οπως νοµίζεις. (Σηκώνεται.) 
‘Ακουσε θα πάω να ρωτήσω κάτι το Βασιλάκη.

ΤΑΚΗΣ: Εντάξει. (Ο Μιχάλης πλησιάζει το τραπέζι 
της Μανίλας. Χαζεύει για λίγο µε την παρτίδα και το 
χαρτί του ξαδέλφου. Τον ρωτά κάτι και γυρίζει. Πηγαί-
νει και στον µπουφέ και ρωτά το Γιάννη τον Καφετζή. 
Γυρίζει. Ο Τάκης είναι βυθισµένος στις σκέψεις του. Ο 
Μιχάλης έρχεται δίπλα του και τον διακόπτει.)

ΜΙΧΑΛΗΣ: Λοιπόν, ο Λουκάς είναι ο µόνος που 
περνά απ’ εδώ. Έρχεται κάθε Τρίτη βράδυ και παί-
ζει Μανίλα. ‘Εχει πάρει ένα µαγαζί στο Googee, δί-
πλα σου. Τώρα ίσως περνά και ο Αντώνης, αλλά ο 
Γιάννης δεν τον γνωρίζει.

ΤΑΚΗΣ: Ο Λουκάς στο Googee; ∆ίπλα µου δηλα-
δή. Τι κάνει; Πώς είναι;

ΜΙΧΑΛΗΣ: ‘Ολοι λένε ότι έχει καλή περιουσία. 
Τώρα γιατί ήρθε στο Googee, ποιος ξέρει; ∆εν 
ήρθε να σε δει;

ΤΑΚΗΣ: Αν είχε δεν θα στο ‘λεγα; Μπορεί να µην 
ξέρει πού είµαι και τι έγινε.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μα κοροϊδεύεις τον εαυτό σου; Εδώ 
το µάθανε κι οι κότες. ‘Οσο αξίζει ο Πάνος ο κου-
νιάδος σου...

ΤΑΚΗΣ: Γιατί; Τι κάνει ο Πάνος;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Αυτός, παιδί µου, είναι ο Νεολόγος 
των Πατρών. Ετσι τον ονόµασαν. Πληροφοριοδό-
της Α’ κατηγορίας, αρσενική κουτσοµπόλα!

ΤΑΚΗΣ: ... ∆εν πειράζει Μιχάλη. Καλά να ‘ναι ο 
άνθρωπος.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Λοιπόν, άκουσε τώρα φίλε µου. ‘Ολοι 
εκεί στο τραπέζι της Μανίλας είναι όλοι στο ΚΟΛ-
ΠΟ. Αυτός αριστερά µε το καβουράκι την έχει 
πάρει τη σύνταξη. Να πας εκεί να δεις τα λίµιτό*, 
πάνε βροχή. Παίζω δεν λέει ποτές. ∆ίπλα του είναι 
ο Χριστάκης.

ΤΑΚΗΣ: Ποιος Χριστάκης;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ο Χριστάκης... Ο Γάκης µε το όνοµα.

ΤΑΚΗΣ: ∆εν δουλεύει δηλαδή κανένας τους; ∆εν 
δουλεύανε;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Για το Χριστάκη κανένας δεν ξέρει τι 
έκανε. ‘Οσο για τον «καβουράκια» ήταν χρόνια στα 
Κοντράτα. Έχει γυρίσει παντού... Mπονικίλα, Κου-
µπαµπίτι, Καµπέρα, παντού. Τώρα αυτά που ‘κανε 
ο Whitlam τους ήρθαν κουτί. Αυτά περιµένανε. Γέ-
µισε ο κόσµος λεφτά.

ΤΑΚΗΣ: Τι λεφτά ρε Μιχάλη; Πού είναι τα λεφτά; 
Σοβαρολογείς;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ασφαλώς σοβαρολογώ. Αρκεί να µην 
πας µε το σταυρό στο χέρι.

ΤΑΚΗΣ: Μα µου µιλάς για λεφτά από απατεωνιές, 
από κλεψιές και από ψευτιές; Τι λες ρε Μιχάλη; 
Εσύ µου µιλάς έτσι; Εσύ µου λες για ψευτοσυντά-
ξεις, για ατιµίες, για ανηθικότητες;

ΜΙΧΑΛΗΣ: ∆εν θα ‘µαστε καλά νοµίζω.

ΤΑΚΗΣ: Μα τώρα σοβαρολογείς; Παίρνεις παρά-
δειγµα από τους καφενόβιους, τους τεµπέληδες, 

τους αλήτες; Εσύ τα λες αυτά;

ΜΙΧΑΛΗΣ: ∆εν µου λες, φίλε µου, µπορείς να 
µου πεις πού ζεις;

ΤΑΚΗΣ: Εδώ ζω, στο Randwick του Σύδνεϊ Αυ-
στραλίας.

ΜΙΧΑΛΗΣ: ∆εν νοµίζω. Ξέρεις τι πάει να πεί 
Social Security;

ΤΑΚΗΣ: Ασφαλώς ξέρω.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ξέρεις τι σηµαίνει Medibank;

ΤΑΚΗΣ: Ναι ξέρω. Πιστεύω, µάλιστα, ότι αυτό θα 
βουλιάξει τη χώρα.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Α! Αυτό το ξέρεις και τους τεµπέλη-
δες τους ξέρεις. Εκείνο όµως που αγνοείς είναι ότι 
ο γείτονάς µου ο γιατρός, ο Κωνσταντακόπουλος, 
που πήρε µε χίλια βάσανα την άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλµατος και βρωµούσαν τα χνώτα του από 
την πείνα... Θα ‘πρεπε να ξέρεις ότι οδηγούσε ένα 
Valiant του ‘64 γεµάτο σκουριά. Ξέρεις τι οδηγά 
τώρα;

ΤΑΚΗΣ: ‘Οχι.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Να σου πω εγώ; Jaguar, φίλε µου, και 
η γυναίκα του Μερσεντές

ΤΑΚΗΣ: Με γεια του, µε χαρά του!

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ναι, αλλά πώς τα ‘κανε;

ΤΑΚΗΣ: Πώς;

ΜΙΧΑΛΗΣ: ‘Οπως λένε, µετά το Medibank, από 
είκοσι επισκέψεις την εβδοµάδα έφθασε τις διακό-
σιες µέσα σε λίγο καιρό.

ΤΑΚΗΣ: Τι είπες; ∆ιακόσιες;

ΜΙΧΑΛΗΣ: Μάλιστα διακόσιες και τριακόσιες. 
Και κάτι άλλο ακόµη: έχεις ακούσει γιατρό να πλη-
ρώνει σχεδόν τον πελάτη και να του δίνει και τα 
φάρµακα δωρεάν;

ΤΑΚΗΣ: ‘Οχι, δεν έχω. Αλλά πώς; Γιατί;

ΜΙΧΑΛΗΣ: (Με έµφαση.) Μα πού ζεις παιδάκι 
µου;

ΤΑΚΗΣ: Μα δεν γίνεται έλεγχος; Ο γιατρός είναι 
επιστήµονας µε υπεύθυνα χαρτιά, αποδείξεις κλπ 
κλπ.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ναι, έτσι να πιστεύεις! ‘Aκουσε, φίλε 
µου, ξέρω ότι εσύ θέλεις να κάνεις τώρα τους δι-
κούς σου λογαριασµούς. Κάνε, λοιπόν, τα µαθη-
µατικά σου και τα λέµε. Αύριο πάντως, ό,τι και να 
γίνει και όπως και να γίνει, πρέπει να πας στο Τα-
µείο Ανεργίας να δηλωθείς. Αν θέλεις έρχοµαι κι 
εγώ µαζί.

ΤΑΚΗΣ: ‘Ο... όχι, όχι δεν είναι ανάγκη.

ΜΙΧΑΛΗΣ: (Κοιτάζει το ρολόι του.) Πρέπει να φύ-
γουµε, θα περιµένει η Μαρία

ΤΑΚΗΣ: Ναι πάµε.

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ξέρεις κάτι; Τώρα που τελειώνει το 
γήπεδο θα γεµίσει εδώ. ΘΕΛΕΙΣ να καθήσουµε;

ΤΑΚΗΣ: Οχι, καλύτερα να πηγαίνουµε.

(Σηκώνονται, χαιρετούν το Βασιλάκη και τον Καφετζή 
και προχωρούν στην πόρτα. Εκεί ο Μιχάλης σταµατά 
και τον φέρνει πίσω στο τραπέζι.)

ΜΙΧΑΛΗΣ: Ξέχασα µωρέ. Να εδώ είναι $2.000 
Πάρε µια τηλεόραση κι ένα πλυντήριο.

* Αύξηση του πονταρίσµατος, διπλασιασµός,




