«Εχουν διαλέξει µόνο, 32 υποθέσεις, και στις 32 είναι τα
ίδια άτοµα ακριβώς»
Στον διάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί ο Απ. Νικ. µε την φίλη του
Κ.Π

Οπου Α, ο καλών

Οπου Β, η καλούµενη

Ηµεροµηνία: 23.9.2013
Εναρξη: 19.28.20 / Λήξη: 19.33.02

Β: Ελα Νίκο.
Α: Ελα.
Β: Ελα.
Α: Για πες.
Β: Τι να πω. Βλέπω τα χάλια σας.
Α: Ποια χάλια µας ρε; Τα µισά από αυτά είναι ψέµατα.
Β: Ναι και τα βίντεο που δείχνει τι είναι ψέµατα;
Α: Ποια βίντεο;
Β: Που δείχνει εδώ τα παλιά του Παντελεήµονα; Που δείχνει εδώ του
Μελιγαλά τα ρεζιλίκια; Που έδειξε τώρα µόλις το βίντεο της
δολοφονίας;
Α: Πού ρε;
Β: Στον Alpha.
Α: ∆εν πειράζει. Να σου πω τι έγινε, τι άλλα;
Β: Τίποτα, εδώ µε τη Μαρ... κάθοµαι και τη µαµά.
Α: Το παπουτσάκι; Κάτω;
Β: Ναι, πολύ κάτω.
Α: Πρόνοια;

Β: Εχει πάει (δεν ακούγεται καθαρά) να παίξει προ-πο. Κάτω,
απέναντι από τη γιαγιά της. Φίλα.
(Η επαφή µιλάει µε µια γυναίκα και τη ρωτάει «το χέρι του Ν... ήταν
αυτό;»)
Α: Τι;
Β: Εδειξε τον (δεν ακούγεται καθαρά) και έλεγα µήπως ήταν το χέρι
σου.
Α: Ναι τον Alpha βλέπω και γω. Τι βλέπεις;
Β: (Λέει κάτι που δεν ακούγεται καθαρά. Σαν να µιλάει και µε αυτήν
που είναι δίπλα της).
Α: Μµµµ;
Β: Εδειξε ένα γυµνό µπράτσο.
Α: Ε, το δικό µου θα 'ταν. Αµα ήταν πολύ µεγάλο.
Β: Ε, τον µαίανδρο είχε.
Α: ∆εν έχω µαίανδρο. Εχω σβάστικες.
Β: Ε, τις σβάστικες και λέω το µαίανδρο. Ε, τα µπερδεύω εγώ αυτά
τα δύο. ∆εν τα ξέρω. Εχει πάει κάτω ο µικρός και παίζει µπάλα. Στη
Μυ... Αλλά την ψιλοπήρε πρέφα η µικρή και λέµε ότι τον έχουµε
αφήσει στον παππού τον Γ... Η γιαγιά γιορτάζει αύριο και η αδελφή
σου.
Α: Αααα.
Β: Λοιπόν, άλλη µια φόρµα που του πήρε η θεία η Ολ... που κάτι
γράφει πίσω στον κώλο. Εχει πάει κάτω και παίζει µπάλα. Μα µου λες
για χρυσαφικό και είναι µπροστά η µάνα σου. Τι θες να σου πω, ρε;
Πήγαινε και σήκωσε το κοσµηµατοπωλείο;
Α: Ναι µόνο την ηµέρα. Τι ναι αυτό;
Β: Ε τελειώνω δεν έχω πρόβληµα. Κόσµηµα να ναι και ότι να ναι.
Α: (Μιλάει ταυτόχρονα µε την επαφή και δεν ακούγεται τι λέει).
Β: Ελπίζω τα παπούτσια να κάνουν του µικρού. Γιατί δεν µπορούµε
να τα...
Α: Μετά θα τα ξαναστείλω πάλι.
Β: Να τα γυρίσουµε πίσω.

Α: Μπορούµε. Εγώ κανονίζω.
Β: Τέλος πάντων.
Α: Για τα τώρα πάνω µε γραφεία... αν ψηφιστεί και την βγάλουν
εκτός νόµου τώρα 43 άτοµα τα µέλη µπαίνουµε µέσα, έχουµε δεν
έχουµε κάνει τίποτα.
Β: ∆εν µπορούν να την κατεβάσουνε.
Α: Τι;
Β: ∆εν µπορούν να κατεβάσουν τη Χρυσή Αυγή. Νόµιµο κόµµα είναι.
Α: Τίποτα δεν είναι νόµιµο. Αν τη βγάλουνε παρακρατική τελείωσε.
Είναι αυτό που ψηφίζουν τώρα. Αν το ψηφίσουν βγαίνουµε εκτός
νόµου και µπαίνουµε 43 άτοµα µέσα. Ο Λεφτές, ο Τσιφ και τα
υπόλοιπα µέλη. 30 άτοµα είµαστε τα µέλη τώρα, χωρίς βουλευτές,
από όλη την Ελλάδα. Αµα τη βγάλουν εκτός νόµου τελειώσαµε.
Β: Πω, πω, έλα να κοπείτε τώρα γιατί τη µάνα σου τη βλέπω να
στεναχωριέται, είναι ήδη πολύ χάλια.
Α: Τι έχει;
Β: Τι να 'χει ρε συ; Τον πατέρα σου να δεις. Ζωντανό πτώµα είναι.
Α: Why;
Β: Ελα µην µε εκνευρίζεις τώρα!
Α: Πω πω δεν µιλάω µε σένα εντάξει; Μη µου πρήζεις τα αρχίδια
άλλο τελείωσε. Αµα δε σ' αρέσει πήγαινε αλλού, απλά είναι.
Β: Ε δεν µ' αρέσει εντάξει;
Α: ∆εν θα κάτσω να ασχολούµαι και πολύ µαζί σου.
Β: Ωραία έλα γεια.
Α: Γεια.

***

Στον διάλογο που ακολουθεί συνοµιλούν ο Απ. Νικ. (Α), µε ηµεδαπό
(Β)

Οπου Α, ο καλών

Οπου Β, ο καλούµενος

Ηµεροµηνία: 23.9.2013
Εναρξη: 21.37.51 / Λήξη: 21.49.08

Α: Ελα ρε µαλάκα, µου κάνεις πλάκα, µου κλείνεις το κινητό;
Β: Τουτ τουτ τουτ (γελάνε). Και καλά κλειστό ρε!
Β: Τι άλλο;
Β: Για µένα τώρα είναι τρεις υποθέσεις, είναι στον Αρειο Πάγο τώρα,
στον εισαγγελέα.
Β: Ναι.
Α: Από τις 32 οι 3 πρώτες είναι. Η µία είναι δικιά µου, η άλλη του
Μπαρµαρούση, η άλλη του Καιάδα.
Β: Μαλάκα, αρχίδια µαλάκα. Πάει το (δεν ακούγεται καθαρά η λέξη)
του βουλευτή ε;
Α: Ποιο βουλευτή τώρα, πάει και η ζωή µου, χαντακώθηκα, πάει και
η φήµη µου και η δόξα µου. Μου κόβουνε τα σχέδια.
Β: Σε βλέπω να µένεις στον Πυρήνα κάτω ρε µαλάκα να κρύβεσαι σε
κανά λαγούµι και να σε ταΐζει από κανένα παραθυράκι (τον διακόπτει
ο στόχος).
Α: Οπως τη βλέπω τη δουλειά µόλις ανέβω αντί να µε περιµένουν
γαύροι αναρχικοί θα µε περιµένουν µπάτσοι και θα µου πούνε καλώς
το παιδί.
Β: Ναι εντάξει στα αρχίδια σου. Εσύ είσαι κάτω ρε µαλάκα όµως,
έχεις αποδείξεις ότι είσαι κάτω.
Α: Ναι δεν λένε για τώρα ρε. Ολες αυτές τις υποθέσεις που έχουν
γίνει, εκτός από τη δολοφονία, βγάλε τη δολοφονία έξω, τελείωσε
δεν έχουµε καµιά σχέση µε τη δολοφονία κανείς µας, όλες οι

ιστορίες και οι υποθέσεις τώρα που τραβάνε και κυνηγάνε είναι οι
παλιές.
Β: Να χρεώσουν κόσµο ναι.
Α: Α µπράβο αυτό θέλουνε ναι. Και έχουνε πάρει δηλαδή, έχουν
γίνει τριακόσιες χιλιάδες ιστορίες και έχουν πάρει 32, έχουν διαλέξει
µόνο, 32 υποθέσεις, και στις 32 είναι τα ίδια άτοµα ακριβώς. Αµα
κάτσω και στα πω θα δεις ότι είναι τα ίδια άτοµα όλα.
Β: Τηλεόραση βλέπεις καθόλου τηλεόραση;
Α: Ε, έχω δει (τον διακόπτει).
Β: Κάθε µέρα, κάθε µέρα λέει για τον µαλάκα και τη Χρυσή Αυγή,
και καλά ότι έχει µικρό στρατό από πίσω, είναι µαζί λιµενικοί, οι
µπάτσοι, στρατιώτες και τέτοια και δείχνει φωτογραφίες, διάφορες
(δεν ακούγεται καθαρά) που είναι, που σηκώνουν τα χέρια, κάτι
βατραχάνθρωποι το ίδιο, κάτι από κατασκηνώσεις δικοί µας ξέρω γω,
και έχουν... γάµησέ τα. Ο µικρός (τον διακόπτει ο στόχος).
Α: Ολα αυτά είναι ψέµατα, κάτι µαλάκες Νικαιώτες καρυωτάδες είναι
αυτοί που πάνε και τα κάνουνε και τους κράζαµε εµείς µια ζωή και
γελάγαµε. Κάθε βράδυ αυτό το πράγµα κάνανε.
Β: (Μιλάνε ταυτόχρονα και δεν ακούγεται τι λέει).
Α: Ναι καµία (λέξη που δεν ακούγεται καθαρά) εκπαίδευση και
τέτοιες παπαριές που λένε. Αυτά ήταν µόνο για τα βίντεο ρε.
Β: Ποιο βίντεο
Α: Για το βίντεο. Είχαµε πάει και µεις εκεί πέρα ρε, σε τέτοια, που
διοργανώσαν αυτοί οι Νικαιώτες. Α τίποτα, εµείς καθόµασταν
αράζαµε, ψήναµε σουβλάκια και αυτά. Η φωτιά που χουν βγάλει και
χαιρετάνε, σουβλάκια ετοιµαζόµασταν να ψήσουµε και τέτοια ρε,
καλαµάκια.
Β: Ναι, ε;
Α: Ε, και αυτοί το χαν βγάλει. Ε εντάξει, ίσως (τον διακόπτει ο
στόχος).
Β: (µιλάνε ταυτόχρονα στην αρχή και δεν ακούγεται τι λέει).. ∆εν
έχει γίνει κάτι, έτσι; Κανά (δεν ακούγεται καθαρά) µε τη δουλειά

τίποτα, όλα κοµπλέ ε;
Α: Τίποτα όλα κοµπλέ ρε µαλάκα, αφού είναι υπό πλήρη έλεγχο.
Εχεις αφήσει πιστό άνθρωπο δίπλα σου, να το ξέρεις.
Β: Α, τέλεια.
Α: Είναι όλα υπό έλεγχο.
(Μετά µιλάνε για λίγο ταυτόχρονα και δεν ακούγεται τι λένε
καθαρά).
Το γυµναστήριο το χω παρατήσει.
Β: Ποιο το;
Α: Το γυµναστήριο το 'χω παρατήσει.
Β: (µιλάνε ταυτόχρονα και δεν ακούγεται καθαρά. Γελάνε) Εγώ δεν
έχω µπει facebook, µια φορά έχω µπει facebook, µόνο για το βράδυ
από κει αλλιώς στα αρχίδια µου το γράφω ρε µαλάκα. Μαλάκα πήρα
κιλά, έκανα κοιλιά µαλάκα γιατί έτρωγα κάθε µέρα στη µάνα µου,
τρεις τέσσερις φορές τη µέρα. Μου φτιαξε γεµιστά, πήγα έφαγα σε
φίλους µου, δεξιά αριστερά, στο φρατζολίνο εκεί που πάµε και
αράζουµε, στη Γλυφάδα στο (λέξη δεν ακούγεται καλά) µπέργκερ
µαλάκα, και πήγα και (δεν ακούγεται καθαρά) τα κεµπάπ τα γαµάτα,
αυτά που φτιάχνει ο γαµπρός της Γιώτας ρε, πήγα κα του πήρα τρία,
τα χω µέσα ρε, θα τα φάω σε λίγο.
Α: Ναι.
Β: Ξέρεις, τα χω για όλο το βράδυ, για να µην πεινάσω.
Α: Α, άσχετο, θυµάσαι, ένας βλάκας που σου χα δείξει, που σου λέω
να αυτός φοράει την µπλούζα από τον αδερφό σου, που ταν στο
στρατόπεδο; Πρέπει να τον έχεις φίλο στο facebook, νοµίζω, ε;
Β: Κάτι θυµάµαι τώρα, µου χες πει τώρα αλλά δεν θυµάµαι ποιος
είναι όµως.
Α: Αυτός είχε στείλει µήνυµα στον Αγγελο, ξέµπαρκο, µια µέρα αφού
είχες φύγει και λέει ο Λούης τελικά πότε θα ανέβει λέει πάνω Αθήνα;
Β: Ποιος είναι ρε µαλάκα; ∆εν θυµάµαι. Και του πε ο Αγ....;
Α: ∆εν του απάντησε. Τον έσβησε κιόλας από φίλο.
Β: (Γελάει)

Α: Ε, ξέρεις τώρα τα κλασικά τώρα του Αγγελου. Ποιος είναι αυτός;
Γιατί µου στέλνει; Τον διαγράφω.
Β: Θυµάσαι ρε µαλάκα έναν διπλανό µου, όταν είµαστε τρεις µέρες
κάτω που τον βαρέσανε κάτι γαύροι;
Α: Ναι.
Β: Ενα παιδί καραφλό, ένα καραφλό παιδί που είχε τη µηχανή δίπλα.
Τελικά µάθαµε ρε µαλάκα, τον περάσανε για τον Βα... ρε µαλάκα.
Α: Σοβαρά;
Β: Ε ρε µαλάκα, και πάει λέει πάνω στην Ανω Γλυφάδα (µιλάει
γρήγορα και δεν ακούγεται καθαρά τι λέει) τον Βα... τον βαρέσανε
λέει (Γελάνε). Και του λέω ρε µαλάκα πάρε µια περούκα τώρα ρε
µαλάκα, ότι πρέπει του λέω.
Α: Εχεις εσύ κανά θέµα τίποτα πάνω, τους είδες πουθενά;
Β: Τι, τι;
Α: Τους είδες πουθενά;
Β: Οχι, όχι, δεν τους είδα αλλά βγαίνουν συνέχεια λέει. Εχουν
λυσσάξει. Ψάχνουν να βρουν τον χώρο φίλε.
Α: Κατάλαβα.
Β: Ε, ο Στ... (δεν ακούγεται καθαρά το όνοµα) δεν µε πήρε και για
τη λαϊκή (ή επιφυλακή. ∆εν ακούγεται καθαρά η λέξη). ∆εν πρέπει
να έγινε ε; ∆εν πρέπει να βγήκε κανένας ε;
Α: Εδώ δεν ανοίγουν τα γραφεία καν ρε.
Β: Εξι η ώρα έβλεπα για λίγο την τηλεόραση, έδειχνε την εκποµπή
ρε µαλάκα µε τον Κασιδιάρη που έλεγε διάφορα.
Α: Ε δέκα η ώρα βγαίνει και ο αρχηγός τώρα.
Β: ∆έκα η ώρα, ίντερνετ είναι αυτό;
Α: Ναι.
Β: Αυτό µπορούµε να το δούµε και σε τέτοιο µετά ε; Το βράδυ ξέρω
γω ε;
Α: Ναι ρε κανονικά.
Β: Ωραία.
(Μετά µιλάνε ταυτόχρονα).

Ε;
Α: Στη σελίδα µας λέω µπαίνεις και τα βλέπεις.
Β: Ναι, Τι θα πει τώρα (δεν ακούγεται καθαρά) δεν ξέρω γαµώ την
πουτάνα µου, να πούµε. Ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια µαλάκα.
∆εν, δηλαδή εντάξει.
Α: Ανεβαίνει και το ηγετικό στέλεχος τώρα πάνω, θα γίνει της
πουτάνας.
(Μετά λένε κάτι γελώντας που δεν ακούγεται καθαρά).
Β: Στη φυλακή µαλάκα ο πιτσιρικάς ο δικός µου ο Κωστάκης έφαγε
ξύλο πριν κανά δυο βδοµάδες, καλό ξύλο στη φυλακή.
Α: Α.
Β: Ναι ρε µαλάκα.
Α: Πωωω.
Β: Γάµησέ τα ρε φίλε.
Α: Σε ποια φυλακή είναι τώρα;
Β: Κορυδαλλό. Φίλε, οι Πυρήνες της Φωτιάς µαλάκα είναι σαράντα
άτοµα µέσα, κάνουν κουµάντο λέει σε όλη τη φυλακή και έχουν λέει
γύρω στα εκατό άτοµα, εκατόν είκοσι άτοµα έξω που τους
τροφοδοτούν µε λεφτά και τέτοια. Που κανονίζουν, τέλος πάντων
όλα τα άλλα, ξέρεις, πώς να µαζέψουν λεφτά και τέτοια. Γάµησέ µε
ρε µαλάκα. Ο άλλος τώρα ρε µαλάκα όπως ακούω θα κάτσει µέσα
ισόβια ε;
Α: Ποιος;
Β: Αυτός που 'φαγε τον άλλον ε;
Α: (Μπερδεύει λίγο τα λόγια του). Το δικαστήριο θα κάτσει, αν το
δεχτούνε την καταγγελία που 'χε κάνει ο φίλος του Φύσσα, που ήταν
παρών και καλά ότι ο άλλος έτρωγε ξύλο ο δικός µας και έβγαλε
µαχαίρι και τον µαχαίρωσε, είναι σε άµυνα.
Β: Τι είπε;
Α: Είπε αυτός, για να πουλήσει τώρα µούρη για τον Φύσσα, ότι ο
Φύσσας τον εβάραγε τον δικό µας.
Β: Ναι.

Α: Και εκείνη την ώρα επειδή δεν µπορούσε να τα βγάλει πέρα
έβγαλε µαχαίρι και τον κάρφωσε. Και αυτός ο δικός µας έχει πει ότι
ήταν σε άµυνα γιατί έτρωγε ξύλο και φοβήθηκε και για τη ζωή του
και έβγαλε µαχαίρι να τον απωθήσει και ο άλλος έπεσε πάνω.
Β: ∆ικηγόρο θα βάλει το κόµµα γι' αυτόν, όχι ε;
Α: ∆εν ξέρω ακόµα ρε µαλάκα. Είναι πολύ µπερδεµένη ιστορία.
Β: Ναι ρε µαλάκα, ναι και στην αρχή µαλάκα βγήκε ο µαλάκας ο
Κασιδιάρης και λέει, έκραξε ότι και καλά δεν έχουµε καµιά σχέση,
ξέρω γω και τέτοια. ∆ιαψεύστηκε παταγωδώς, βέβαια.
Α: Είναι...
Β: Ε;
Α: Είναι µπέρδεµα η κατάσταση τώρα ποιος ξέρει θα δείξει. Περιµένω
και γω, γιατί δεν µου λένε τώρα από το τηλέφωνο, να περιµένω να
ανέβω. Τώρα θα δούµε.
Β: Γάµησέ τα µαλάκα.
Α: Τον κοντό τον πιάσαν γαύροι.
Β: Ναι και;
Α: Και του έλεγαν µαλακίες. Ηταν σε µια καφετέρια µε έναν πιτσιρικά
δικό µας από το κόµµα, και του λέει... φτάσανε δύο τρία µηχανάκια
και του λένε έλα να σου πω του λέει τι έγινε παναθηναϊκός και
τέτοια; Και τι ρε µαλάκα; Αυτοί το είδαν σε ένα σάιτ, το έβγαλαν
τώρα µε αναρχικούς και τέτοια, και είδαν τη φωτογραφία του,
Ν.Φωτ...., έγραφε πόλη εργασίας Πειραιά, και από κάτω εργάζεται
στην ανώτερη γηπεδική σχολή θύρα 13.
Β: Τι λες ρε µαλάκα;
Α: Ναι, και λένε αυτό και σταµατάνε, ναι και λένε ίδιος είναι αυτός
είναι και πάνε και τον πιάνουν παναθηναϊκός και το ένα και το άλλο.
Λέει αυτός ναι Παναθηναϊκός είµαι. Λέει, εδώ πέρα λέει οι
παναθηναϊκοί δεν υπάρχουνε και κάτι τέτοιες µαλακίες του λέγανε. Ο
κοντός ξέρεις εκείνη την ώρα ψιλοµίλαγε αλλά δεν σηκώθηκε πάνω.
Β: Ναι.
Α: Και του είπαν αυτοί πρόσεχε, τον νου σου και το να και τ' άλλο.

Του λέει όποιος θέλει να ρθει να µου το πει στα ίσα, όχι αερολογίες,
λέει γύρω γύρω.
Β: (Γελάει). ∆εν µάσησε ο κοντός ε;
Α: Ε τον κοντό στράβωσε σε κάποια φάση και σηκώθηκε πάνω, δεν
έγινε βέβαια τίποτα.
Β: Τους ήξερε;
Α: Ναι, Καλυβιώτες ήταν εκεί από την περιοχή του.
Β: Ααα.
Α: Και το βράδυ τους ξαναπέτυχε πάλι. Ο ίδιος. Σταµατήσανε λέει
τον κοιτάγανε µε τα µηχανάκια, δεν κάναν τίποτα. Λέω κοντέ
πρόσεχε γιατί άµα σε βαρέσουνε µετά χάνουµε τις ρουφιανιές που
τους δίνεις συνέχεια. Αντε γαµήσου µου λέει θα κάθοµαι εγώ να
µιλάω σε σένα. Γιατί ρε µαλάκα του λέω; Αφού ρουφιάνος του λέω
είσαι. Που είναι ένας µε στην Καλλίπολη, να κυκλοφορεί µες στο
Πασαλιµάνια και σ' αυτά και να µην σ' έχουν πειράξει ποτέ. Αρα
ρουφιάνος του λέω είσαι.
Β: (∆εν ακούγεται τι λέει γιατί µιλάν ταυτόχρονα).
Α: Ε ναι. Του λέω εγώ δεν µπορώ να κυκλοφορήσω ούτε µέχρι το
Πέραµα. Στο Πέραµα εκεί πέρα δεν κυκλοφορώ και συ κυκλοφορείς
άνετα στο Πασαλιµάνι και τι και πας και για καφέ. Καµίνια συνέχεια
και τέτοια. Εγώ δεν µπορώ τουλέω να το κάνω αυτό το πράγµα. Εχει
τρελαθεί ο κοντός. Αντε γαµήσου, δεν σου ξαναµιλάω και τέτοια.
(Γελάνε).
Τώρα θα περιµένει τη γυναίκα της ζωής µου να µου φέρει να φάω.
Β: Τι µαλάκας είσαι.
Α: Βγήκαµε οικογενειακά χτες (γελάνε) εγώ, ο Αγ.., η γυναίκα της
ζωής του αυτή η Μ.., η γυναίκα της ζωής µου η Ρ..., πήγαµε
φάγαµε, ο Αγ... παράγγελνε, παράγγελνε, παράγγελνε, είχε γεµίσει
δυο τραπέζια τίγκα, δεν φάγαµε τίποτα.
Β: Ναι.
Α: Και τι γύρισε και είπε;
Β: Μισά µισά;

Α: Οχι ρε. Αφού δεν έχετε να πληρώσετε λέει, εµείς πάµε για καφέ.
Β: Και έφυγε;
Α: Ο γύφτος να πούµε. Ε φύγαµε τι να κάνουµε. Αναγκαστήκανε και
πληρώσανε τα κορίτσια.
Β: Πω, πω µαλάκα. Με ποια είναι τώρα;
Α: Με τη Μ...
Β: Ε ρε µαλάκα τους έχει κάνει όλους τιραµόλα;
Α: Ναι ρε µαλάκα. Να της λέει τώρα µες το µαγαζί, κόψε µου λέει
την µπριζόλα, µη φας χαστούκια. Να του λέει αυτή έλα ρε Αγ... και
να της λέει αυτός γαµώ την Παναγιά σου τι σου είπα µωρή; Θες να
σε κάνω κοµµάτια µπροστά στον κόσµο, της λέει; Κόψε µου λέει την
µπριζόλα θέλω. Κοµµατάκια, κοµµατάκια, δεν µπορώ να τα καταπίνω
έτσι. Του την έκοβε. Βάλε µου λίγο τυρί λέει (γελάνε). Τους βάζει
λίγο τυρί. Αµα δεν του... µαλάκα είχαµε πεθάνει στο γέλιο. Είχαν
γυρίσει όλοι και µας κοιτάγανε.
Β: Ελα ρε.
Α: Ναι ρε.
Β: Γάµησέ τα µαλάκα. Εν τω µεταξύ ρε µαλάκα ένα πράγµα δεν
µπορώ ρε µαλάκα Αθήνα, κράζουνε όλους τους χρυσαυγίτες ρε
µαλάκα, γαµώ την πουτάνα µου αυτό µου την σπάει.
Α: Αντε από αύριο θα κυκλοφορώ εγώ µε µπλούζες Χρυσή Αυγή
πάνω στην Αθήνα. Θα γίνει της πουτάνας µαλάκα.
Β: Θα µας κυνηγάνε και τους δυο ε;
Α: Θα τους γαµήσουµε ρε, πας καλά;
Β: Γάµησέ τα. Λοιπόν (δεν ακούγεται καθαρά). Λοιπον, πάρε µε και
πιο µετά να µιλήσουµε εντάξει;
Α: Εντάξει, ναι κάνε µου αναπάντητη.
Β: Σου 'λειψα, µωρό µου, σου 'λειψα.
Α: Πολύ, πολύ, πολύ.
Β: Πολύ, πολύ; (γελάνε). Λοιπόν, άντε ρε τα λέµε.
Α: Μιλάµε αύριο. Αντε γεια.

