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Α: Ελααα, τι έγινε;
Β: τπτ.
Α: Μµµµµ.
Β: Κοιµάται.
Α: Εσύ;
Β: Εδώ ψιλοκοιτάω την έρευνα... τώρα λένε για τη Γιώτα...
Α: Για ποια;
Β: Για τη Γιώτα.
Α: Ποια Γιώτα;
Β: Βέτα.
Α: Βέτα λένε;
Β: Μµµµ ακούς; Για τη Βέτα λένε ότι έχει µαχαιρώσει κάποιον.
Α: ∆ίνουν κόσµο τα µουνιά τώρα... είδες το κωλοσήµα µην το σπάσω
γαµώ το µπουρδέλο εδώ δεν µπορώ να µπω να δω.
Β: ...το κοµπιούτερ...
Α: ∆εν πιάνει και δεν φορτώνει γαµώ δηλαδή δεν µπορείς να
φανταστείς τι νεύρα έχω... Μου 'ρχεται να σκοτώσω άνθρωπο

τώρα...
Β: Για τη Βέτα λένε ότι έχει µαχαιρώσει ότι εκκρεµεί ακόµα το
δικαστήριό της.
Α: Εµένα µε πήρε τηλέφωνο η Βέτα πριν λίγο ρε και µου λέει κάτσε
εκεί και µην ανέβεις θα σε κάψουνε µου λέει σίγουρα.
Β: Γιατί;
Α: Εεε δεν ξέρω κάτι ξέρει αυτή µην ανέβεις µου λέει ακόµη θα σε
κάψουν.
Β: Τι θα σε κάψουν;
Α: Με δικογραφίες και µ' αυτά... ρε παιδί µου όχι να µε κάψουν
κανονικά...
Β: Ααααα καλά εντάξει θα περιµένουµε... αυτό το ξέρουµε...
Α: Της λέω γιατί ξέρεις τίποτα και αυτά; µου λέει κάτι ξέρω µην
ανέβεις δεν µπορώ να σου πω απ' το τηλέφωνο... µην ανέβεις θα σε
κάψουν είναι το µόνο σίγουρο... 7 µέρες στον Πειραιά ήµουν εγώ µε
τον Μάκη µόνο και τον ∆εβ... τον ∆εβ... τον βγάλανε στο Εθνος
φάτσα κάρτα... τον Μάκη τον πήρανε µέσα... το τρίτο µέλος είµαι
εγώ...
Β: Εχει βγει ο Μάκης...
Α: Αυτό σου λέω τον τραβήξανε όµως... κατάλαβες;;;
Β: Και τι θέλουν ρε Νίκ...;;;
Α: Μόνο µε µένα δεν έχουν ασχοληθεί ακόµα...
Β: Είσαι κάτω από τους βουλευτές... µέλος είσαι...
Α: Ναι αλλά εγώ κάτι άλλο σου λέω... ότι µόνο µε µένα δεν έχουν
ασχοληθεί µέχρι στιγµής...
Β: Μπορεί να µην έχουν δει κάτι ακόµα... µπορεί να µην µπορούν να
σε βρουν... µπορεί ακόµα να είναι στις ανακρίσεις των υπόλοιπων.
Α: Ναι αλλά για να λέει η άλλη τώρα έτσι µην ανέβεις τώρα θα σε
κάψουν κάτι ξέρει... δεν θα το 'λεγε έτσι...
Β: Τι να σου πω δεν ξέρω... µόνο η οικογένειά µου και η οικογένειά
σου περιµένουν µην µας κάνουν ντου οι µπάτσοι... να έρθουµε να σε
δούµε ζωντανό στο Τµήµα...

Α: Τι;;;
Β: Και η οικογένειά µου και η οικογένειά σου πιστεύουµε ότι θα
έρθουµε να σε βρούµε σε κάποιο τµήµα...
Α: Τέλος πάντων... δεν είναι τι θα τραβήξω για αυτά... ακόµα
τουλάχιστον... το θέµα είναι να βγουν ονόµατα και στοιχεία... τα
πάντα πάλι...
Β: Είναι το µόνο σίγουρο αυτό...
Α: Κατάλαβες;;; Εµένα δεν µε συµφέρει να βγουν τα τέτοια γιατί αν
γίνουν εκλογές εγώ θέλω να βάλω για υποψήφιος...
Β: Θα πάρεις τα αρχίδια µου.
Α: Γιατί;
Β: Σιγά µην ξαναψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή.
Α: Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται...
έχει φτάσει στο 40% κι εσύ δεν το έχεις πάρει χαµπάρι... κυβέρνηση
θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι...
Β: Είναι πολύ µουρόχαβλος ο κόσµος για να ψηφίσει φονιάδες.
Α: Εεεε άκουσέ µε... στο Κερατσίνι τα είδες τα επεισόδια;
Β: Τα είδα.
Α: Οι κάτοικοι και καλά που λέγαν ότι βγήκανε ξέρεις ποιοι ήταν;;
∆εν είδες στην άκρη κάποιους που πετάγανε πέτρες και τέτοια;
Β: Ηταν από πίσω από τους µπάτσους κάποιοι µε τα δοκάρια...
Α: Ναι... ποιος το κανόνισε;
Β: ∆εν ξέρω...
Α: Ο κοντός το κανόνισε.
Β: ∆εν ξέρω.
Α: Ο κοντός.
Β: Ποιος είναι ο κοντός;
Α: Ο Ν...
Β: ∆εν ξέρω ποιος είναι ο Ν....
Α: Αντε πάλι... εντάξει γάµησέ το άστο δεν πειράζει.
Β: Μα δεν ξέρω ποιος είναι.
Α: Τέλος πάντων άστο δεν πειράζει... κανένα άλλο τίποτα;

Β: Ποιος είναι ο 27χρονος που έφαγε 2,5 χρόνια µε αναστολή και
2.500 χιλιάρικα πρόστιµο;
Α: ∆εν ξέρω.
Β: Και ήταν και οδηγός του Μιχαλολιάκου;
Α: Καλά τώρα αυτά τα λένε... µην ψάχνεις να βρεις οδηγό του
Μιχαλολιάκου... δεν υπάρχει περίπτωση.
Β: 2,5 χρόνια µε αναστολή έφαγε... 2.500 χιλιάρικα πρόστιµο...
χωρίς περιοριστικούς όρους.
Α: Ο µόνος που µπορεί να ήταν... ήταν ο ∆εβ...
(µιλάνε ταυτόχρονα)
Β: Κοίτα τι προκάλεσε, λέω ο Γιώργος.
Α: Τον Γιώργο πρέπει να τον γαµήσουνε όχι τους άλλους... Οι άλλοι
υποτίθεται εκτελέσανε απλά... αυτό που τους είπανε...
Β: Γιατί εσύ τι έκανες; Ο,τι σου είπαν έκανες;
Α: Σου λέω δεν έχει καµιά σχέση. Ο µεγάλος δεν ήξερε τιποτα.
Β: Πάντως αυτός είναι Χρυσαυγίτης του Πειραιά.
Α: Αυτός πρέπει να είναι ο χοντρός ο Χ... που αν τον βρω θα τον
σακατέψω... Θα του σπάσω το κεφάλι µόλις ανέβω...
Β: Ηταν στηµένο... από καιρό θέλαν να το φάνε..
Α: Καµία σχέση.
Β: Ηταν...
Α: Τα διάβασα... καµιά σχέση δεν έχει όµως µε αυτά που γίναν...
Αυτός τώρα είναι κάποιος διωγµένος από τη Νίκαια που πιστεύουµε
ότι είναι αυτός ο Χρήστος που τον διώξανε µε τις κλοτσιές και του
'χα δώσει εγώ χαστούκι στη Μπελογιάννη γιατί τότε ο κολλητός
αυτουνού τον πετύχανε στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα χοντρό, κοντό, χάλια, µε
ένα στρογγυλοφάναρο µπάρµπα 45 χρονών µ' ένα κοτσιδάκι που χε
στο πλάι τον θυµάσαι;; Με µια τουφίτσα που κρεµότανε πίσω... που
λέγαµε κοίτα τον καραγκιόζη.
Β: Οχι δεν τον θυµάµαι.
Α: Τον είχαµε πετύχει στον δρόµο πολλές φορές.
Β: ∆εν τον θυµάµαι... και δεν θυµάµαι ούτε τον Χ...

Α: Τέλος πάντων αυτός... αυτοί ήταν παρέα τους, τους είχαν διώξει
τέλος πάντων οι δικοί µας τον χοντρό, τον κοντό δεν τον είχανε
διώξει όµως ακόµα... είχε να εµφανιστεί µια βδοµάδα και ξαφνικά
κάνει συγκέντρωση στη Νίκαια ο ΣΥΡΙΖΑ και τον πετυχαίνω σε
φωτογραφίες εκεί πέρα και εγώ από αυτόν ήταν vα τον δω αυτόν
εκείνες τις µέρες. Και µε παίρνουν οι (ακατάληπτος ήχος) και µου
λένε τον πετύχανε στον (∆ηλι;) αυτό και αυτό και αυτό. Ελα µου
λένε να δεις τις φωτογραφίες. Πάω στα Νίκαια στα γραφεία µου
δείχνουν τις φωτογραφίες λέω αυτός θα 'ναι στάνταρ. Και λέω
αφήστε τον θα τον γαµήσω εγώ. Και δεν µπορούσα να τον βρω
πουθενά εγώ τον χοντρό αυτόν. Τον έπαιρνα τηλέφωνο, του 'λεγα
πού είσαι του 'λεγα θα ρθω να σε βρω και τέτοια... τίποτα... Και το
αφήσαµε έτσι και λένε οι Νικιώτες άστο θα το κάνουµε εµείς. Και
µετά πήγα µια στον χοντρό και του λέω: Αν του λέω είσαι και εσύ θα
σε ξεβρακώσω του λέω, θα σε γαµήσω. Και µου λέει όχι ρε ψηλέ,
µου λέει, τι είναι αυτά που λες. Του λέω σκάσε ρε βλάκα και του
δίνω το χαστούκι εκείνη την ώρα. Και είχε µπει ο Παντελής στη µέση
και µου λέει άστον άστον να πάει να γαµηθεί. Και από τότε ένας από
τους δύο µπορεί να είναι. Εγώ έτσι πιστεύω.
Β: Πειραιά δεν λένε ότι είναι; Αυτός;
Α: Μετά στο πώς το λένε... δεν µπορείς να φανταστείς τι Παναγίες
έχω ρίξει πάνω. ∆εν µπορείς να φανταστείς.
Β: Και εγώ απορώ πώς είναι έξω ο Γιώργος.
Α: Με παίρνει η Βέτα προχθές, χθες το βράδυ το απόγευµα ήταν
τροµαγµένη ήταν µε τον Παν... στο σπίτι του και µου λέει, Ν... να
σου πω κάτι αυτές οι καριόλες που είχες διώξει µου λέει, πώς το
λένε, που τώρα δεν τις θυµάσαι τώρα και εσύ αυτές... µια ξεκωλιάρα
που ήταν στη Νίκαια µια χοντρή. Μια παρέα έτσι µε τατουάζ που
ήταν αυτοί και δίπλα µια ξεκωλιάρα τελείως.
Β: ∆εν πάει το µυαλό µου.
Α: Η σγουροµάλλα απ' το Αιγάλεω που ήτανε. Εν πάση περιπτώσει
ήταν µια παρέα 3-4 γκόµενες η άλλη η Π... αυτή η κοκαλιάρα.

Β: Ναι.
Α: Και αυτές ήταν να τις διώξουν απ' τη Νίκαια... γιατί κάνανε...
γαµούσε ένας τώρα από το Αιγάλεω... και καλά εθνικιστής...
γαµούσε αυτή την Αρ... που σου λέω... τη σγουροµάλλα. Και αυτοί
κάναµε µαλακία και φοράγανε µπλούζες Χρυσή Αυγή και πήγαιναν
και βαράγανε κόσµο. Και βγήκε τέτοιο... και τους ψάχναµε εµείς, του
κοπανήσαµε και αυτοί ο Πατέλης είπε να διώξουµε και αυτές... και
λέω ώπα άστες γιατί αυτές δεν έχουν σχέση. Γκόµενός τους ήταν στο
κάτω κάτω άµα θέλουν να κάτσουν θα κάτσουν δεν προκάλεσαν λέω
κάτι αυτές. ∆εν µπορείς να τις διώξεις του λέω εσύ. Και µου λέει
εντάξει, µου λέει, ό,τι θες. Αυτό το πράγµα. Και δεν τις ήξερα καν
φαντάσου αυτές, δηλαδή δεν είχαµε µιλήσει ποτέ µε αυτές. Απλά
ήταν οι πρώτες µέρες, ξέρω γω που είχανε εµφανιστεί και αυτά και
είχε γίνει µαλακία. Ενας µήνας ήταν τότε που είχαν εµφανιστεί στα
γραφεία και δεν είχαν δώσει δικαίωµα, τρέχανε παντού. Και λέω
άστους τώρα εντάξει µαλακίες που κάνουνε οι άλλοι, γκόµενός τους
είναι σήµερα είναι αύριο δεν είναι λέω. Και του λέω είναι 50 χρονών
γυναίκα. Εντάξει, που να ξερα τι καριόλα θα 'τανε. Και µε παίρνει η
Βέτα και µου λέει τις θυµάσαι µου λέει αυτές; Λέω ναι... µου λέει
ψάξε µου λέει βρες ένα φέις µπουκ και µπες, µου λέει, να
διαβάσεις... της λέω δεν έχει κανένας εδώ πέρα. Και µου διαβάζει µια
ανακοίνωση. Ηταν ανακοίνωση υπέρ του Φύσσα και να πάει να
γαµηθεί και σκατοφασίστες και το ένα και το άλλο. Αυτή που
ειλικρινά σου µιλάω παράτησε τη δουλειά της για τη Χρυσή Αυγή...
Β: Στην αριστερά ήταν...
Α: Ακου... µέρα νύχτα ήταν στα γραφεία, από το πρωί µέχρι το
βράδυ, δεν είχε να φάει και ήταν από το πρωί µέχρι το βράδυ στα
γραφεία. Και ξαφνικά βγάζει ανακοίνωση υπέρ αυτουνού του
καραγκιόζη. Και της λέω της Βέτας, πότε θα πας στα γραφεία... µου
λέει αύριο και καλά για σήµερα το απόγευµα. Και µόλις πάει στα
γραφεία, της λέω για δόστες µου, είναι εκεί; Μου λέει ναι... της λέω
για φώναξέ τες. Και τις φωνάζει αυτές και λέει σας θέλει λέει ο Α...

από τον Πειραιά. Μου λέει ναι... µου λέει καλησπέρα, της λέω έλα
να σου πω κάτι άστα τα καλησπέρα της λέω και τα καληνύχτα, θα
κάτσεις να µ' ακούσεις και µετά της λέω θα πεις ό,τι θέλεις. Αλλά της
λέω πρώτα θα µ' ακούσεις. Μην µιλάς της λέω, άµα µιλήσεις θα
χαλάσουµε τις καρδιές µας. Και της λέω έβγαλες µια ανακοίνωση, ή
θα σηκωθείς να φύγεις µόνη σου και θα πιάσεις τους υπεύθυνους
εκεί πέρα και θα πεις ότι είµαι πατσαβούρα, δεν σας θέλω πια και
σηκώνοµαι και φεύγω και θα µιλήσω εγώ της λέω, να µη σε πειράξει
κανένας, να µην σου ακουµπήσουν ούτε τρίχα, αλλά θα πεις ότι είσαι
πατσαβούρα και δεν θα σε ακουµπήσει της λέω κανείς. Αλλά θα πεις
δεν σας γουστάρω γιατί είµαι πατσαβούρα και δεν σας γουστάρω.
Αυτό το πράγµα. Και έχεις τον λόγο µου της λέω και δεν θα σ'
ακουµπήσει κανείς... και θα σηκωθείς λέω να φύγεις αλλιώς λέω την
Τρίτη που έρχοµαι θα σε πλακώσω της λέω στα χαστούκια. Στο
ορκίζοµαι της λέω σ' ό,τι έχω... ό,τι πιο ιερό µπορείς να φανταστείς
της λέω στο ορκίζοµαι. Την έχεις γαµήσει της λέω και εσύ και η
παρέα σου. Θα φάτε τρελά χαστούκια της λέω, όλες σας... Και γιατί
ρε...Γιατί το να, γιατί τ' άλλο; Γιατί είσαστε καριόλες και πήγατε υπέρ
του µπάσταρδου και βρίζετε εµάς και τώρα τι πάτε στα γραφεία, για
ποιο λόγο; Να κάνετε της λέω τι στα γραφεία; Και οι καριόλες
σηκωθήκανε φύγανε και δεν µίλησαν ξανά, δεν είπαν τίποτα. Και
πήρα εγώ τον Μήτσο, της λέω δώσε µου τον Μήτσο τον πυγµάχο
εκεί πέρα πάνω. Του λέω Μήτσο έγινε αυτό και αυτό... εγώ τους είπα
να φύγουνε, σε ενηµερώνω του λέω, γιατί όταν είµαι εξ αποστάσεως
του λέω µην γίνει κανένα θέµα και αυτά, δες του λέω και την τέτοια,
να εγώ του λέω το 'πα. Λέει εντάξει Νικόλα, µπράβο µου λέει, να 'σαι
καλά. Αυτό. Θα ενηµερώσω µου λέει και τον µεγάλο να ξέρει τον
λόγο που φύγανε και τελείωσε. Εχω σαλτάρει, θα γαµηθούµε, µόλις
ανέβω, δεν υπάρχει περίπτωση.
Β: Αντε για να πας µέσα.
Α: Τι;
Β: Αντε να πας µέσα.

Α: Οχι ρε µε τους αναρχικούς δεν ασχολούµαι. Στ' αρχίδια µου τώρα
αυτοί. ∆εν υπάρχουν αυτοί, είναι κουνούπια. Τα γραφεία... τα
γραφεία θα... το 'πα, αυτό είπα εγώ. Μόλις ανέβω θα γαµηθούµε.
Πήρα και τον Μ..., του µίλησα σήµερα να δω αν είναι όλα κοµπλέ και
όλα αυτά, µου λέει µια χαρά. Του λέω µην κάνετε τίποτα, του λέω σε
δυο τρεις µέρες του λέω ανεβαίνω, τέσσερις, θα γαµηθούµε του λέω
πάνω. Μου λέει το ξέρω, µου λέει δεν θα βγάλουµε όµως άκρη, του
λέω καλά, µόλις πέσουν τα πρώτα χαστούκια έλα του λέω πες µου
του λέω µετά εσύ, αν βγάλουµε άκρη µετά ή όχι. Τελείωσε, αφού
έχω πάρει του λέω το ΟΚ από τον µεγάλο, τελείωσε τώρα. Σήµερα
θα γαµηθούµε του λέω. Αντε µε τα πουτανόπαιδα θα µας κλείσουν
φυλακή στο τέλος. ∆εν έχουµε κάνει τίποτα και θα µας κλείσουνε
φυλακή. Την γλιτώσαµε όταν τα κάναµε και θα µας κλείσουν φυλακή
µετά από δυο χρόνια. Κάτσε να δεις τι έχουν να τραβήξουν τώρα
µόλις ανέβω... λίγες µέρες µείνανε (απευθύνεται σε τρίτο άτοµο που
βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε τη Β).
Β: Φύγε να πας τουαλέτα. Αντε σήκω.
Α: ∆εν σ' ακούω.
Β: Αντε να πας τουαλέτα. Μην µου λες όχι.
Α: Μπαµπού.
Β: Το (ακατάληπτος ήχος) σου είναι όρθιο.
Α: Ανοιξε άνοιξε το τέτοιο... τον... την ανοιχτή ακρόαση. Μπ..... Ρε
µπ..., ρε βροµιάρη, δεν µιλάς ε; Θα σε κάνω κοµµάτια, γύφτο. Τι
ουυφ κοιµάσαι;
Β: Ορθιος. Θα πέσεις. Ξύπνα (ακατάληπτος ήχος).
Α: Μπ.... Κοιµάσαι ρε; Ξύπνα ρε να πάµε σχολείο. Λά...; Βροµιάρη;
Μην µου κάνεις εµένα τέτοια κόλπα, θα σε κάνω κοµµάτια ε. Ρε
γύφτο, σήκω να µιλήσεις στον πατέρα σου. Τι κάνεις; Νάνι; Ξύπνα.
Ξύπνα να πάµε βόλτα. ∆εν γουστάρει ε;
Β: Ε, κρυφογελάει.
Α: Βροµιάρη.
Β: Αλλά κοιµάται.

Α: Τώρα θα σου φάω τα πόδια ρε. Ερχοµαι, βροµιάρη.
Β: Αντε σήκω να πας σχολείο. Αντε..
Α: Σήκω ρε να πας τουαλέτα να κατουρήσεις. Γαµώ.
Β: Αντε ρε.
Α: Θα τον κάνω κοµµάτια ρε. Γαργάλα τον, γαργάλα τον.
Β: Αστον άστον.
Α: Τέλος πάντων, να την πέσει κανά µισάωρο.
Β: Τι λες;
Α: Να την πέσει για ύπνο.
Β: Για κανά µισάωρο.
Α: Ναι.
Β: Γιατί;
Α: ∆εν έχω παίξει κανά στοίχηµα. Ξεκινάµε µια, µιάµιση, ξέρω γω
δυο.
Β: Εσύ δεν µπορείς να φύγεις αύριο;
Α: Οχι ρε έχω άγχος.
Β: Από πότε έχεις άγχος;
Α: Τι;
Β: Από πότε έχεις άγχος;
Α: Εχω παίξει κάτι στανταράκια. Μου χουνε πει θα κάτσουνε.
Β: Ωραία τα βλέπεις το πρωί.
Α: ∆εν γίνεται σου λέω.
Β: Πάρε σακούλα να πάρεις τα πολλά λεφτά.
Α: Τι;
Β: Πάρε σακούλα, λέω, να πάρεις τα πολλά λεφτά.
Α: Καλά. Θα παίξω ένα στοίχηµα αύριο... αλλά προχθές το ξέρεις
πόσα έχασα ε;
Β: Ραπανάκια για την όρεξη.
Α: Προχθές ξέρεις πόσα έχασα ε; Επαιρνα ενάµισι χιλιάρικο. Εχω
παίξει τρεις οµάδες, µου 'χουνε κάτσι δύο και παίζω διπλό ηµίχρονο,
διπλό τελικό τον Ολυµπιακό, να χάνει δηλαδή από το ηµίχρονο ο
Ολυµπιακός και µου 'ρχεται, ενώ έχανε, µου ισοφαρίζει ο

Ολυµπιακός πάει ένα ένα, τελειώνει το ηµίχρονο «Χ» και κερδίζει η
άλλη µετά στο τέλος και τρώει τέσσερα ο Ολυµπιακός. Και πάνω που
'χα χαρά... θα παιρνα ενάµισι χιλιάρικο τώρα. Μετά έκλαιγα γιατί
έχασα 150 ευρώ.
Β: Είσαι πολύ µεγάλο ζώον.
Α: Είµαι businessman. Να σου πάρω ένα καλό ρολόι;
Β: ∆εν θέλω ρολόι;
Α: Γιατί; Είναι ευκαιρία, λέγε.
Β: ∆εν θέλω ρολόι.
Α: Τι θέλεις, πες µου.
Β: Μπουφάν σου είπα ότι θέλω.
Α: Ε µπουφάν, δεν τα παίρνω από κανέναν που να έχει µπουφάν.
Β: Μπουφάν και µπότες µαύρες θέλω.
Α: Κάνα χρυσαφικό καλό θες;
Β: Οχι ρε. Τι να τα κάνω;
Α: Τίποτα για το ψάρεµα;
Β: Γιατί πας για ψάρεµα;
Α: (ακατάληπτος ήχος) γιατί έχω πάει για ψάρεµα που πήρα καλάµια
και ψαροντούφεκα; Πρέπει να πουλήσουµε τα τέτοια... θα χάσουµε
τα λεφτά (γέλια). Θα πρέπει να πουλήσω τα τέτοια. ∆εν τα παίρνει
κανείς. Αυτή είναι η µαλακία. Και αυτός ο µπάσταρδος δεν είχε
λεφτά.
Β: Χέστηκα.
Α: Τι χέστηκες µωρή; Αυτά είναι 3, 4 κατοστάρικα. Γιατί να µην τα
πάρουµε και από κει; Χέστηκες, δεν πειράζει. Εγώ θα σε γράψω
κανονικά, να δεις πώς θα χεστείς µετά.
Β: Μµµµ..
Α: Εντάξει; Και µην µου το παίζεις τόσο άνετη εσύ. Γιατί δεν είσαι και
πολύ άνετη.
Β: Θα βρω έναν άντρα µε λεφτά... (ακατάληπτος ήχος).
Α: Θα σου δώσω τίποτα µαχαιριές εσένα. Με το πουτανόπαιδο. Τέλος
πάντων. Θα µ' αφήσετε να κοιµηθώ;

Β: Ελα τα λέµε καληνύχτα.
Α: Α, καληνύχτα έτσι;
Β: Αντε γεια.
Α: Ετσι;
Β: Ναι καληνύχτα.
Α: Ετσι στην ψύχρα.
Β: Ελα καληνύχτα.
Α: Και τότε γιατί µιλάµε τόση ώρα δηλαδή;
Β: Ελα θα τα πούµε αύριο καληνύχτα.
Α: Είσαι χαζή ρε; Κάθοµαι και σπαταλάω εγώ τα λεπτά του ύπνου
µου για να µιλάω µε σένα και µου µιλάς και ψυχρά κιόλας;
Β: Καληνύχτα.
Α: Μην µε ξαναπάρεις.
Β: Οχι.
Α: Αλήθεια σου λέω.
Β: Ελα γεια.

