
Σ.ΤΥ.Κ (Σύνδρομο του Τυφλού Κυνηγού)

Συντάχθηκε απο τον/την Spacemen 3 (μέλος Ονειρικού φόρουμ)
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009 20:00

    Τι μπορεί να συμβεί -σε ανύποπτη στιγμή- σα βρεθούν στον ίδιο χώρο:     - ένας
καραφλός σωματώδης με μαύρα γυαλιά
 - ένας ατημέλητος νεαρός με σακίδιο 
 - ένας μετανάστης
 Ας ακούσουμε τι έχουν να μας εξιστορήσουν δυο γέροντες που παρακολούθησαν το
περιστατικό ενός περίεργου κυνηγητού που έλαβε χώρα όταν συναντήθηκαν οι
τρεις προ-αναφερθέντες:      

  

  

- «Ο νεαρός μάλλον αναρχικός πήρε στο κυνήγι τον ακροδεξιό που κυνηγούσε τον
μετανάστη».

  

- «Δεν τα λες καλά. Ο νεαρός έσπευσε να βοηθήσει τον φίλο του που είναι ναρκομανής και
τον κυνηγούσε ο έμπορας».
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- «Μάλλον δε τα είδατε από την αρχή, κύριοι, όπως εγώ (παρεμβαίνει ένας τρίτος). Ο
μετανάστης που είδατε να τρέχει, ξενοκοιμάται με τη γυναίκα του τύπου με τα μαύρα
γυαλιά και θέλει να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους.
 Ο δε νεαρός, είναι ξάδερφος του κερατωμένου συζύγου & προσπαθεί να τον βοηθήσει να
τον πιάσουν. Έτσι έγινε!».

 Δυο νεαροί που έβλεπαν από το απέναντι μπαλκόνι, ψιθυρίζουν μεταξύ τους:
 «Ρε συ, αυτός ήταν ο Ιvan που τριγυρίζει στους βάζελους & του την είχε στημένη ο γαύρος.
Αλλά δεν πήρε χαμπάρι τον άλλον από τον σύνδεσμο που τον πήρε από πίσω».
 «Τι λες ρε, σιγά να μην ήταν ο Ιvan αυτός! Ο άλλος πάντως έφερνε σε man in black. Ρε λες
να ήταν κυνηγητό μεταξύ εξωγήινων;».

 Οι Ειδήσεις για το συμβάν:
«Τραγική κατάληξη για το νεαρό Πακιστανό είχε το περιστατικό που συνέβη χτες βράδυ &
μπροστά στα μάτια περαστικών στην περιοχή του …
 Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός Χ.Π., μέλος της οικολογικής οργάνωσης «Οικολόγοι στα
Όπλα», ενώ είχε σαν στόχο τον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου «Ο Φόβος της
Μπεκάτσας» Σ.Τ., έστησε κατά λάθος ενέδρα στον δίδυμο αδερφό του που έπασχε από
ψυχική ταύτιση με ήρωα από την κινηματογραφική ταινία “ΤΗΕ ΜΑΤΡΙΧ” με αποτέλεσμα ν’
αρχίσει το κυνηγητό στους δρόμους του…
 … Διερχόμενος Πακιστανός που είδε να τρέχουν προς το μέρος του 2 άτομα, νόμισε ότι
επρόκειτο για αστυνομικούς ή φιλο-ναζιστές & άρχισε να τρέχει επίσης προκειμένου να
σωθεί. Η συνέχεια όμως ήταν τραγική καθότι έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε αφύλαχτο
χαντάκι με μπετόβεργες από τα έργα οδοποιίας του δήμου.
 Οι Χ.Π. & Σ.Τ. συνελήφθησαν χωρίς όμως να βγει άκρη από τις καταθέσεις των δυο
πρωταγωνιστών».

Συμπέρασμα:
 Έτυχε να συναντηθούν τρεις άσχετοι στον ίδιο χώρο υπό το καθεστώς Σ.ΤΥ.Κ.
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