“Final
four”
ακραίων…ιδιαιτεροτήτων !
Χθες είχαμε την έμπνευση να παρακολουθήσουμε-μεταξύ άλλωντο μουσικό show του ΑΝΤ1 “final four” που παρουσιάζει η Ζέτα
Μακρυπούλια.
Ανάμεσα σε άλλους διαγωνιζόμενους εμφανίζεται κάποια στιγμή
και ένας φανερά ομοφυλόφιλος άντρας από την Κύπρο, ονόματι
Σοφοκλής που δηλώνει “queer” άτομο, αλλά αρχικά ντυμένος ως
νορμάλ άντρας. Τίποτα περίεργο και αξιοσημείωτο δεδομένου
ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ομοφυλόφιλοι στο χώρο των τεχνών
και κάποιοι είναι και πολύ καλοί.
Τα “ωραία” όμως αρχίζουν λίγο αργότερα, όταν ο τύπος σκάει
μύτη με ψηλοτάκουνα, μακιγιάζ, κραγιόν και μια γυναικεία
περούκα “άφάνα”, δηλώνει grag queen και όνομα “Μαριάνα” !!
Ένας ακατανόητος ενθουσιασμός στο στούντιο σαν να πρόκειται
για κάτι αξιοθαύμαστο που οφείλεις να το χειροκροτήσεις και
όχι για έναν άνθρωπο με ακραίες ιδιαιτερότητες.

Ο εν λόγω κύριος/κυρία ή ουδέτερου φύλου (λέω όλες τις
πιθανές εκδοχές αυτοπροσδιορισμού του για να μην προσβληθεί
κιόλας) μας εξηγεί ότι πρόκειται για ένα είδος σχεδόν
καθόλου διαδεδομένο στην Ελλάδα που θα πρέπει και εμείς να

το γνωρίσουμε και να το υιοθετήσουμε και να το διαδώσουμε !
Η κριτική επιτροπή συμφωνεί απόλυτα και δηλώνει πρόθυμη να
συμβάλλει και αυτή στη διάδοση της drag-τραβεστί τέχνης
(δηλαδή την τέχνη των ανώμαλων) με πιο ενθουσιασμένη όλων
την Ελένη Φουρέιρα (η οποία άλλωστε είναι γνωστό ότι χτίζει
διεθνή καριέρα με τη βοήθεια του, πανίσχυρου στον
καλλιτεχνικό χώρο, gay λόμπι) και η οποία επιθυμεί να γίνει
το drag μόδα και να το αποδεχθούν οι Έλληνες !
Μ’αυτά και μ’αυτά η “Μαριάνα” διαγωνίζεται και τραγουδάει
άθλια, αλλά η εντυπωσιασμένη επιτροπή αποφασίζει να της
δώσει ακόμα μια ευκαιρία για να μην τους που και ομοφοβικούς
! Τραγουδάει απέναντι σε έναν πολύ καλύτερο τραγουδιστή,
αλλά εδώ ψηφίζει το κοινό το οποίο χάλασε το…προοδευτικό
πάρτι και έδωσε με μεγάλη διαφορά τη νίκη στον κανονικό
τραγουδιστή.
Η Φουρέιρα χαλιέται και δεν μπορεί να πιστέψει το…άδικο
ομοφοβικό αποτέλεσμα και το κερασάκι στην τούρτα έρχεται
όταν η παρουσιάστρια Ζέτα τον αποχαιρετάει ως εξής “καλή
συνέχεια σε αυτό που κάνεις, είναι καταπληκτικό” !! Γυρίζω
αμέσως το κανάλι να δω αθλητική Κυριακή πριν καεί ο
εγκέφαλος και πέσουν και τα τελευταία μαλλιά μου…

