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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Star signs – Ζώδια
“The friends talk about their star signs and whether star signs are
important for people’s lives or not.”
ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Σήμερα, η παρέα πίνει καφεδάκι και περνάει
καλά...
Ελένη:

Είμαι σίγουρη ότι θα γελάσετε, αλλά εγώ θα το πω. Γιώργο,
θυμάσαι τον καβγά με το διευθυντή σου προχτές; Δεν είναι
παράξενο αν σκεφτεί κανείς ότι είσαι Ταύρος!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Θα τρελαθώ με αυτά που ακούω.. Τι σχέση έχουν τα ζώδια με
τον καβγά;

Μαρία:

Τι σημαίνει τώρα αυτό; Ότι αν ήταν άλλο ζώδιο, δεν θα είχε
μαλώσει στη δουλειά του; Ελένη, υπερβάλλεις!

Γιώργος:

Ένα λεπτό, γιατί μπορεί να έχει και δίκιο. Κι εγώ θυμάμαι ότι η
πρόβλεψη για το ζώδιό μου εκείνη την ημέρα ήταν απαισιόδοξη.

Μαρία:

Βρε παιδιά, συνέλθετε! Δηλαδή η προσωπικότητα
ανθρώπου δεν παίζει κανένα ρόλο; Δε θα το΄ λεγα!

Ελένη:

Πάντως, ο Γιώργος σαν τυπικός Ταύρος είναι αρκετά
πεισματάρης και αυτό δε βοηθάει την επαγγελματική του πορεία.

Μαρία:

Κι εγώ που είμαι Σκορπιός θα κάνω καριέρα ή θα μείνω χωρίς
δουλειά;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Και εγώ που είμαι Αιγόκερως, πότε θα γίνω πλούσιος;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Είμαι σίγουρη ότι θα γελάσετε.
Μπορεί να έχεις και δίκιο.
Υπερβάλλεις!

ενός

ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν δεν είστε σίγουροι για την αλήθεια κάποιου πράγματος, ΤΙ
ΛΕΤΕ;
Τι σημαίνει τώρα αυτό;
Θα κάνω καριέρα ή θα μείνω χωρίς δουλειά;
Δε θα το ‘λεγα!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Δε θα το ‘λεγα! Δε θα το ‘λεγα!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα σχεδόν όλες οι εφημερίδες και τα
περιοδικά έχουν ειδική στήλη με αστρολογικές προβλέψεις.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Οι φίλοι προβληματίζονται και η συζήτηση συνεχίζεται...
Ελένη:

Εγώ πάντως πιστεύω στα ζώδια και διαβάζω το ωροσκόπιό μου
καθημερινά, ειδικά όταν πρόκειται να κάνω κάτι σημαντικό.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Μα είναι δυνατόν μορφωμένοι άνθρωποι να πιστεύουν στα
ζώδια;

Γιώργος:

Εδώ που τα λέμε, οι Ταύροι είναι πολύ καλύτεροι από τους
Σκορπιούς: Πιο ρεαλιστές, πιο οργανωμένοι και φυσικά λιγότερο
αυστηροί με τους φίλους τους.

Μαρία:

Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Πολύ θετική η γνώμη σου για μένα.

Ελένη:

Σωστά μιλάει ο Γιώργος. Βέβαια, παίζει ρόλο και η ώρα που
γεννηθήκατε. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω λεπτομέρειες!

Μαρία:

Καλά όλα αυτά, αλλά δε μας είπες τόση ώρα: Εσύ τι ζώδιο είσαι;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Είπαμε Αιγόκερος... το καλύτερο ζώδιο.

Ελένη:

Εγώ είμαι το καλύτερο ζώδιο, Τοξότης!!!

Γιώργος:

Χμμ...Ό,τι ζώδιο κι αν είσαι, είσαι πολύ μετριόφρων...

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Είσαι πολύ μετριόφρων.
Αν θέλετε, μπορώ να σας πω λεπτομέρειες.
Διαβάζω το ωροσκόπιό μου καθημερινά.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε να μάθετε τι ζώδιο είναι κάποιος, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Μην ασχολείσαι μ΄ εμένα.
Τι ζώδιο είσαι;

Θέλω να σου πω κάτι για μένα.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Τι ζώδιο είσαι; Τι ζώδιο είσαι;
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στην Ελλάδα, όταν θες να πιάσεις κουβέντα με
κάποιον που βλέπεις για πρώτη φορά, ένα από τα πιο
συνηθισμένα πράγματα που μπορείς να ρωτήσεις είναι το ζώδιό
του.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

