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Του Ηλία Αγγελόπουλου
Δεν σας το είχα πει! Σας το έκρυβα επιμελώς! Και έχει σχέση με την ζωή μου! Λένε πως ο βήχας και ο παράς δεν κρύβονται! Ίσως να έχουν πει και κάτι άλλο, αλλά δεν το θυμάμαι!
Δεν ξέρω πως προδόθηκα! Όχι εδώ δεν υπάρχει κανένας καταδότης! Καμία επικήρυξη! Παρακαλώ να μην συκοφαντηθεί κανένας!
Το έμαθε ο Θεοχάρης! Ναι αυτός του Στουρνάρα! Όσοι δεν τον ξέρουν θα είναι ευτυχείς, αλλά πολύ περισσότερο θα είναι αν δεν σας ξέρει εκείνος!
Αυτό το παιδί πατάει ένα πλήκτρο στο κομπιούτερ του και βγάζει JOKER!
Από την άλλη όμως για να πούμε και του στραβού το δίκιο, αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται με τίποτα!
Ναι με ανακάλυψε! Ναι με διαπόμπεψε! Εκεί που το έπαιζα μπροστά σας «μνημονιόπληκτος» ήρθε αυτός και ξεσκέπασε την αλήθεια σαν την Νικολούλη!
Τι σημασία έχει αν το σπίτι μου μέσα μοιάζει με τον Βόρειο Πόλο! Τώρα πια μπορώ να τα πω όλα! Ναι όπως ακριβώς κάνουν όλοι εκείνοι οι παράνομοι που όταν τους συλλαμβάνουν, μετά ξερνάνε το κάθε τι!
-Ναι ήμουν έτοιμος να στήσω μία ατομική σκηνή μέσα στο σαλόνι μου, για τις κρύες ημέρες του χειμώνα, όπως ακριβώς κάνουν οι ορειβάτες!
Φοβήθηκα όμως μήπως το ανακαλύψει ο Θεοχάρης από το ΑΦΜ της απόδειξης και το θεωρούσε υπέρτατη πολυτέλεια!
Και όμως δεν την γλύτωσα! Προδόθηκα από το ίδιο μου το αυτοκίνητο!
Ένα αυτοκίνητο που τον Μάιο θα έχει τα πέμπτα γενέθλιά του, και που το είχα πάρει με τα τελευταία λεφτά πολυκουτσουρεμένου μου εφάπαξ!
Πρώτος είχε βάλει το χέρι ο Σιούφας με τον Νόμο του. Είχα πληρώσει τότε πρώτος από όλους αυτό το μνημόνιο! Τι κι αν έφευγα οικειοθελώς από την Τράπεζα; Τίποτα! Οι επόμενοι ….είχαν πληρωθεί με BONUS για να
φύγουν οικειοθελώς!
Αστεία πράγματα!
Έκανα τα λεφτά μου (τις δραχμές μου) σε δολάρια επίσημα! Η Τράπεζά κράτησε την προμήθειά της για την μετατροπή.
Μετά άρχισε το δολάριο να πέφτει! Το λυπόταν η ψυχή μου! Τι να έκανα!
Πήρα τη γενναία απόφαση με τα τελευταία να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο! Δεν άντεχα πια άλλο πέσιμο!
Είχε δώσει μία ευκαιρία ο Καραμανλής τότε κατεβάζοντας τις τιμές να τσιμπήσουμε, για να πάρουν μπροστά οι μάνδρες, που είχαν παγώσει στο πρώτο οικονομικό κρύο!
Όχι δεν θα πω πως η απόφασή μου ήταν με πατριωτικά κριτήρια, ήταν όμως μία ευκαιρία! Έτσι όταν βρέθηκα μπροστά σε δύο μοντέλα, διάλεξα το μεγαλύτερο!
Ήταν πρόκληση! Ήταν σαν να σου έδειχναν δύο αδελφές για να διαλέξεις! Εσύ ποια θα διάλεγες;
Αυτό έπαθα λοιπόν και το βρήκε ο Θεοχάρης! Και η διαφορά να σκεφθείτε είναι μόλις 56 κυβικά παραπάνω!
Εκείνο όμως που μου τη δίνει είναι πως δεν μέτρησε από τα 2000 κυβικά και πάνω, κατέβηκε στο «κατσαρό» 1928!
Είναι πραγματικά καταπληκτικός!
Αλλά γιατί σας τα έγραψα όλα αυτά; Κόντεψα προς στιγμήν να ξεχαστώ!
Ήθελα να σας πω, πως εμένα μου έχει στείλει ένα τιμητικό δίπλωμα (σε μια κόλλα χαρτί), πως μου ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ!
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Έ, λοιπόν είναι να μην ξεραθείτε κι εσείς όπως κι εγώ στα γέλια;
Και κάτι ακόμα. Ακούω για το γνωστό παξιμάδι ενός βουλευτή και τον λυπάται η ψυχή μου, αν το τρώει!
Όχι εγώ δεν το έφαγα ακόμη! Πάντως αν υπήρχε δοκιμαστής, (εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό), με κλειστά τα μάτια θα διαπίστωνε την διαφορά μεταξύ των δύο!
Είναι βλέπεις όπως λένε οι τσελεμεντέδες και οι Βέφες, «τα αγνά υλικά» που κάνουν την διαφορά!
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