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ανέκδοτη. Τούτο κατέστη δυνατόν χάρις στην συνεργασία μας με την κ. 
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της κ. Νίκο Ιωαννίδη ο οποίος τις εκτύπωσε στην επιχείρησή τους.  
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επιτυχία σε έξη τόμους το μεγαλύτερο μέρος των ποιημάτων μου, καθώς 
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ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

Κάποιο σώμα τη Γη περιτριγυρίζει 
τον νέο επισκέπτη παρότι δεν τον γνωρίζει 
ανησυχεί σαν κάτι σοβαρό να κρύβει; 

αντικείμενο πραγματικό μας προσεγγίζει 
ίσως γι’ αυτό η NASA ανησυχεί 

και το παρακολουθεί 
Τρέχει με ταχύτητα υψηλή 

400 μέτρα μήκος και ίσως πιο μακρύ 
Τροχιές αλλάζει κατ’ επιλογήν 
σήματα δεν έδωσε στη Γη 

κι’ αυτό είναι που μας στενοχωρεί 
και μας τρομάζει 

Τρέχει σε παράξενη τροχιά 
που την αλλάζει 

το διαστημικό αντικείμενο μας προσπερνά 
χωρίς να μας χαιρετήσει 

πριν έξω από το ηλιακό μας σύστημα 
βουτήξει 

Μπορεί να είναι μετεωρίτης 
ή ένας μικρός κομήτης σαν ουρανοξύστης 
εμείς θα θέλαμε να ήταν διαστημόπλοιο 
των πανάρχαιων θεών μας το αστρόπλοιο 
ταξιδιώτες από άλλον πλανήτη ή αστερισμό 

να μας στείλουν σήμα φιλικό 
κάποιον τέλος πάντων χρησμό 

να ξαναγυρίσει ο Ζευς στου Όλυμπου το βουνό 
στο παλιό του σπίτι 
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Αναγνωριστική πιθανόν να είναι τούτη η πτήση 
για εξακρίβωση του πολιτισμού μας 
πριν μας επισκεφθούν στη Γη μας 

Όμως αυτό ενέχει σοβαρότατους κινδύνους 
ένας εξωηλιακός πολιτισμός 

για να φτάσει ως εδώ 
θα μας θεωρήσει μπαμπουίνους 

Ίσως να μεταφέρει ο Δίας 
τον πολιτισμό του Κυνός και της Λύρας 

χάριν ευεργεσίας και ευκοσμίας 
Κρήτες και Πόντιοι λυράρηδες 

θα τους υποδεχθούνε 
στην Αρχαία Ολυμπία στο ναό της Ήρας 

όταν προσγειωθούνε 
Είθε να βάλουν σε τάξη τη Γη χωρίς προαπαιτούμενα 

για να μην θρηνήσουμε μυριάδες νέα θύματα 
από τα πυρηνικά, την οικολογική καταστροφή 
και τον υπερπληθυσμό που μας κατακλύζει 

από τον ανθρώπινο εγωισμό και τον εκτροχιασμό 
που στο χάος μας γκρεμίζει 

Είθε να μας επισκεφθούν και ό,τι είναι να γίνει ας γίνει!! 
31/10/2017 

ΠΡΙΝ Η ΑΥΓΗ ΝΑ ΦΕΞΕΙ 

Στον καιρό της Κατοχής 
υπήρχαν παπατζήδες 
άλλοι στην οδό Αθηνάς 
άλλοι στην Ομόνοια 
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και στων τραμ τους προφυλακτήρες 
εμείς οι τζαμπατζήδες 

Όταν ο Στρατός απέκρουε των μαρξιστών 
τις συμμορίες 

και ηρωικά πολέμησαν τα ΛΟΚ και οι Διλοχίες 
τότε εμφανιστήκαν οι μεγαλοσχήμονες καρχαρίες!! 

άλλοι το Σχέδιο Μάρσαλ έτρωγαν 
και άλλοι της Ούνρα τη βοήθεια 

τα κλεπτοκρατικά κόμματα όλα μαζί 
κατά κεκτημένη συνήθεια 

ώσπου και οι αμερικανοί σήκωσαν τα χέρια 
μπρος στην κακοήθεια 
Την εποχή της χούντας 
μηδαμινό το φαγοπότι 
ο στρατιωτικός κώδικας 
την ηθική βάζει πρώτη 

Οι πραξικοπηματίες αν μη τι άλλο 
πέθαναν στην ψάθα 

οι δημοκρατικοί όσο κι’ αν ψάξαν 
κρυμμένα δεν βρήκαν στη ντουλάπα 
Η δραχμή διεθνώς ήταν σεβαστή 

και στο λαό τη σκορπίσαν 
κολλητοί των χουντικών 

μικροδουλίτσες μόνον τσιμπολογήσαν 
Λούφα και παραλλαγή 
όσοι ζούσαν παρανόμως 
ο φόβος της Μακρόνησος 
και ο στρατιωτικός ο νόμος 

θηριώδης η ΕΣΑ ήταν «παιδονόμος» 
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και ο «πάσα είς» σεβάστηκε 
τον αστυνόμο 

Τότε τα ταμεία εγεμίσαν 
δουλειές άνοιξαν και ανθίσαν 
ελευθερία μεν δεν είχαμε 
ευημερία όλοι είχαν 
Η χούντα διαλύθηκε 
ήρθε η Δημοκρατία 

μαζί της έφερε πολλά καλά 
έφερε και την κλεπτοκρατία 
Η κομματοκρατία άνθισε 

άδειαζε τα ταμεία 
το κράτος χρεοκόπησε 

έφεραν την γερμανοκρατία 
Κι’ ενώ το σκάφος βούλιαζε 
και έπεφτε στα βράχια 

ο καπετάνιος μοίραζε δανεικά λεφτά 
και ό,τι ήταν στα ράφια 

τα κομματόσκυλα γλένταγαν  
και σπάζανε τα πιάτα 

Μέχρι που το πλοίο βούλιαξε 
και χτύπησε στα βράχια 

οι πλούσιοι έβγαλαν τα πλούτη στην ξηρά 
και τους φτωχούς τρώνε τα ψάρια 

Διεφθαρμένοι πολιτικοί 
εμπαίζουν τη ‘δημοκρατία’ 

οχλοκρατία έφτιαξαν του σατανά τυραννία 
φωνές ο πρόεδρος ξεφωνητά: «φρουρά, φρουρά…» 

και τους 300 να πιάσει κάποια... Διλοχία 
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Όμως στο τέλος κάποιο συμβάν 
που δεν είχανε προβλέψει 

ο λαός στην αγχόνη θα τους οδηγήσει 
πριν η αυγή να φέξει 

18/5/2017 

ΣΤΟΝ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ 

Σε καλεί η Ελλάδα των θεών 
του θρύλου της θάλασσας και των βουνών 
εδώ το όνειρο να ζήσεις της ζωής σου 
και να ανανεώσεις την δύναμη σου 

Να νοιώσεις τη ζέστη του καλοκαιριού 
να κολυμπήσεις στις θάλασσες και στους γιαλούς 

να δροσιστείς στο ταπεινό ταβερνάκι 
με καλή παρέα και φρέσκο ψαράκι 

και όλα θα τα δεις ωραία 
στη χώρα του πολιτισμού και της ελαίας 

του θυμαριού και της φαιδράς πορτοκαλαίας 
Ο Διονυσιακός οίνος θα σου ευφράνει την καρδία 

παρούσες οι Μούσες και η λαϊκή σοφία 
μεζέδες, γαύρος και σαρδέλα 

νοστίμια στο πιάτο σου με θαλασσινό αέρα 
συμπόσια, γλέντια, χοροί, τραγούδια 

όμορφη κάνουν τη ζωή μας σαν τα λουλούδια 
Ο Έλληνας σαν πίνει το ουζάκι 
με τυράκι, ελίτσες στο ταβερνάκι 

παρέα καλή να συζητήσει 
και όχι σαν τους ξένους τύφλα να γίνει στο μεθύσι 
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στην μοναξιά του ύστερα να επιστρέψει 
την άχαρη ζωή του να λησμονήσει 

ο Έλληνας χαίρεται ακόμη και στις στερήσεις 
πίνει για να ψυχαγωγηθεί και να φιλοσοφήσει 
Το γλέντι το ελληνικό σωστή μυσταγωγία 

δεμένο με τα έθιμα και την πανάρχαια λατρεία 
έμπνευση δίνει στο άτομο και ηθικό στην κοινωνία 
αυτό είναι το νόημα της Ελληνικής ψυχαγωγίας 
Ο Έλληνας δείχνει ανθρωπισμό με το χορό 

ξενόφερτη στον τόπο μας η βία 
παλιά το σπίτι έμενε ανοιχτό 

έγκλημα ανύπαρκτο, 
μόνον λόγω τιμής ή για την περιουσία 

Η Μουσική αντάμα με το Λόγο 
φέρνει αισιοδοξία διώχνει τη θλίψη και το φόβο 

τούτος ο Ήλιος ενεργοποιεί το Πνεύμα 
μουσική η γλώσσα μας θεϊκό έχει σπέρμα 
Την πεμπτουσία περικλείει της ζωής 

και τη λογική 
τυχερός όποιος Έλλην γεννηθεί 

ή Φιλέλλην στην ημετέρα παιδεία μετέχει 
και πιο τυχερός όποιος υπέρ της Ελλάδας 

αγωνιστεί και πέσει 
αθάνατη η μνήμη του θα μακροημερέψει 
Ο σύγχρονος ρυθμός ο αφροασιατικός 
βία αναβλύζει από το θυμικό και αίμα 
τα παιδιά μας εθίστηκαν σ’ αυτόν 

στη βία ρέπουν με φοβισμένο βλέμμα 
Στη ζήση μου δεν ζήλεψα άλλη χώρα 
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τούτη τη γη αγάπησα από παλιά 
και πιο πολύ τώρα 

αφ’ ότου ταξίδευσα και γνώρισα άλλα τοπία 
πιο όμορφη χώρα σαν την Ελλάδα μας δεν βρήκα καμία 
πρώτη έδωσε τον πολιτισμό σύμφωνα με την Μυθο-λογία 

όμως δεν είναι μύθος, βιωμένη είναι Αρχαιολογία 
Η χώρα του Ήλιου και του Παρθενώνα 

του κόσμου το αγλάισμα και του πολιτισμού η κορώνα 
ακόμη και μετά τον Πόλεμο που είμαστε 

κατεστραμμένοι 
δεν έμεινα στην ζάπλουτη Αμερική και την ονειρεμένη 

τότε που ήταν ηγέτιδα σε όλη την οικουμένη 
και δεν το μετάνιωσα ακόμα αλλά ο γιός μου εκεί μένει 

Ρίζωσε όμως λόγω επιστήμης 
έγινε αμερικανός πολίτης χαίρει καλής φήμης 

έκτοτε επισκέπτομαι τις ΗΠΑ τακτικά 
δύο πατρίδες έχουν εκεί τα παιδιά 
την Ελλάδα πατρίδα της καρδιάς 

Οι ομογενείς δεν είναι πιά «πιατάδες» 
μόρφωσαν παιδιά έγιναν δύναμη και αφεντάδες 
τούτο το κράτος τους αγνοεί σαν εθνική μονάδα 
κι’ όμως μπορούν να στηρίξουν την Ελλάδα. 

Ο μετανάστης πρέπει να ψηφίζει 
το διεφθαρμένο κατεστημένο όλο το κλωθογυρίζει 
και αν ποτέ δεν αξιωθεί ζωντανός να επιστρέψει 

στου χωριού τα άγια χώματα θέλει διακαώς να πέσει 
Μη σε πλανεύουν τα πλούτη της αλλοδαπής 
η μόνη αξία εσύ η Ελλάδα και η πατρώα γη 

από σένα ο σπινθήρας θα ξεκινήσει 
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στην πατρίδα λευτεριά να ξανανθίσει 
Εσύ είσαι ο αφρός εδώ το κατακάθι 

αυτό τη χώρα έριξε στης σκλαβιάς τα βάθη 
την Κύπρος μας επρόδωσαν στον βάρβαρο σατράπη 

ουδείς για την Βόρειο Ήπειρο δεν χύνει δάκρυ 
Η επανάσταση του 21’ δεν είναι τελειωμένη 

από σένα ομογενή λευτεριά αναμένει 
Έλληνες της οικουμένης! μέσα και έξω ενωμένοι 

άλλο καθήκον δεν μας απομένει 
την Ελλάδα μας να ξανακάνουμε υπερήφανη 

και δοξασμένη. 
10/6/2017 

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ; 

Με το σίγμα και το νί θα σας τα πει ο ποιητής 
και λιανά θα σας τα κάνει 

τα ψέματα των ‘μίντια’ καταπίνουμε σαν χάνοι 
κι’ όσα μας λένε ντόπιοι και Ευρωπαίοι Καρλομάγνοι 

Στο σπήλαιο θα μπω να το φωτίσω 
με ένα λυχνάρι στο σκοτάδι θα εισδύσω 
όπου αμάθεια και αμορφωσιά βασιλεύει 
εκεί φτώχεια και κακομοιριά θεριεύει 

Όλα τα περιμένουν εκ θεού 
έστω κι’ αν ποτέ δια γυμνού δεν τον είδαν οφθαλμού 

ούτε είναι σίγουρο ότι χάρη θα τους κάνει 
γιατί στα μυαλά τους φέρουν ακάνθινο στεφάνι 

Αγράμματους αφήνουν τους πληβείους 
για να προσκυνούν λείψανα και αγίους 
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όλα τα άτομα δεν είναι το ίδιο χαρισματικά 
οι νόμοι της εξελίξεως τα λένε όλα αυτά 
Λίγοι ευφυείς κινούν την κοινωνία 
αν ελεύθεροι αφεθούν οι ισχυροί 
φέρνουν τρικυμία και ανατροπή 

γι’ αυτό οι πρόγονοι μας από νωρίς θέσπισαν κανόνες 
για να περιορίσουν τη δύναμη τους και τις ‘κονόμες’ 

Τώρα όλα τά ’χουν μεταρρυθμισμένα 
η αγορά τα πάντα έχει εξαγορασμένα 

μόνο τα χρέη μας δεν είναι διευθετημένα 
παρότι διαθέτει πλούτο στην ξηρά και στον πυθμένα 
Οι πλούσιοι πλουσιότεροι γίνονται και πιο ισχυροί 

αμόρφωτοι και φτωχότεροι οι πολλοί 
άβουλοι οι πολιτικοί λακέδες και σφουγγοκωλάριοι 

των ξένων συνεργάτες έγιναν και κομισάριοι 
Η «δημοκρατία» των ολίγων έγινε ολιγαρχία 
οι πολλοί έπεσαν στην δουλεία και τυραννία 

έπαυσαν να είναι πολίτες οι οικιστές 
δεν είναι πιά ούτε καταναλωτές 

Η διανόηση έχει κλατάρει 
το Ευρώ όλο στο κακό μας πάει 
η παιδεία βάρεσε διάλυση 
κατάργηση της ιστορίας 

 αντεθνική προκατάληψη  
ο πατριωτισμός μέγιστη αμαρτία 
Η αναρχία έγινε κράτος εν κράτει 

το κράτος μαζί της άρχει 
το σχολείο δεν είναι πια Ελληνικό 

οι μορφωμένοι «λιποτακτούν» στο εξωτερικό 
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Δεν υπάρχει πλέον λαϊκή κυριαρχία 
πολιτικοί- λακέδες ασκούν την εξουσία 

 τα μνημόνια διαρκή πανταχού παρούσα η «επιτροπεία» 
αξίες απαξιωμένες 

αβραμικές θρησκείες βάρβαρες και εξαγριωμένες 
πόλεις σφαγμένες και τρομοκρατημένες 

της αποικιοκρατίας αμαρτίες από το παρελθόν 
κληρονομημένες 

Κοινωνικό φαινόμενο η κλοπή 
η Δικαιοσύνη αλληθωρίζει δεν είναι πια τυφλή 

πως σε κατάντησαν Ελλάδα μου ζητιάνα 
δεν είναι κράτος αυτό είναι «μπανάνα» 

Οι πολιτικές συμμορίες σε διαρπαγή και κραιπάλη 
και ο κοσμάκης σε ανελέητη βιοπάλη 
η Εφορία σε ρόλο εκδοροσφαγέα 
στη χώρα που άνθισε το «μέτρο»  
και η φαιδρά πορτοκαλαία 

την πατρίδα όλοι αγαπούν αλλά ουδείς προσφέρει 
και ο χέρ Σόϊμπλε με την δυστυχία  

και την τραγωδία μας χαίρει 
Να μας σβήσουν πάνε την εθνική μνήμη 
να μας λειώσουν στο διεθνιστικό καμίνι 

Η ελπίδα έχει αποδημήσει 
 απελπισία στο ελληνικό σπίτι 

ο συνταξιούχος με το φακόσπυρο να ζήσει 
Ελλάδα μας πως σε έχουν οι δωσίλογοι καταντήσει; 

Κατά τα λοιπά …. «καλά πάμε» 
δεν είναι προδότες τα παιδιά στην αλλοδαπή 

προδότες ατιμώρητοι είναι στη Βουλή 
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 που μας εξαπατάνε 
μετά θάνατον τους εφιάλτες ευλογάμε 
τη χώρα γέμισαν λαθρομετανάστες 

 αυριανοί τζιχαντιστές δικοί μας θα γίνουν σφάχτες 
Αν διαμαρτυρηθείς κάηκες φουκαρά μου 

θα θεωρηθείς εθνικιστής 
η πατρίδα δεν είναι πια δικιά σου και δικιά μας 
έξω τα λεφτά τους έστειλαν και τα παιδιά μας 

Ιδού γιατί οι πρόγονοι μας ανακάλυψαν τη δημοκρατία 
τους πανίσχυρους εξοστράκιζαν τους έστελναν εξορία 

απάτη η λαϊκή κυριαρχία 
ολιγαρχία έχουμε και οικογενειοκρατία 
και τους πολλούς να στέκουν στη γωνία 

Το σάπιο κατεστημένο 
τον ελληνισμό κρατάει 

αγκυλωμένο 
μόνον με βαθιά μεταρρύθμιση και ανατροπή 

από τα δεσμά συτός θα ελευθερωθεί 
 ενωμένος θαρσείν χρη! 

7/6/2017 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΖΕΙ 

Λένε ότι δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία 
 όλα συμβαίνουν στην παρούσα συγκυρία 
ο τουρκομογγόλος το Βυζάντιο έχει αλώσει 

την Οθωμανική αυτοκρατορία πάει 
να αναβιώσει 

Ο ίδιος εχθρός και πάλι 
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τώρα με το τζιχαντιστή στο πλάι 
με στρατιές λάθρων γεμίζει την Ελλάδα 

να μας κάνει «Ελλαδιστάν» 
τζαμιά φτιάχνουν αράδα 
Δεν ζητάει και πολλά 

Κύπρο, Θράκη και νησιά 
με μια μικρή διαφορά 
αντί για Βυζάντιο 1453 

τώρα γράψε 1821-2021 …Ελλάς 
Επειδή ο Κεμάλ είναι από τη Θεσσαλονίκη 
νέος άσσος του σουλτάνου από το μανίκι 

κατά τα λοιπά σύμμαχος στο ΝΑΤΟ η Τουρκία 
και η Ελλάδα της καρπαζιάς και της χρεοκοπίας 

από κράτος της Γερμανίας είναι αποικία 
Και τότε οι καλόγηροι φιλονικούσαν 

πόσοι διάβολοι στην μύτη της βελόνας εχωρούσαν 
ο ένας έλεγε χίλιους κι’ άλλος δέκα χιλιάδες 
ο τρίτος όλες τις τριτοκοσμικές μανάδες 
να μπάσουμε μωαμεθανούς να διώξουμε 

τους «ελληναράδες» 
 ουδεμία λογική στους πολιτικούς 

και στους ‘παππάδες’; 
στην χώρα όμως φύονται και κλεφταράδες 

και οι λάθροι εισβάλλουν στις ακτές μυριάδες 
Τώρα καλόγηροι είναι οι πολιτικοί 

τα μοναστήρια κράτος 
και αυτοί ομφαλοσκοπούνε στη Βουλή 
και αισίως μας έφθασαν στον πάτο 

στη χλεύη, στην παγκόσμια κατακραυγή 
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 άδειο του μέσου Έλληνα το πιάτο  
Οι Βρυξέλλες δεν έχουν πια φωνή 

το Βερολίνο έκανε στη χώρα μας ρεσάλτο 
ο νεοναζισμός αρπάζει ό, τι βρει 
γεμάτο νάναι του τοκογλύφου 
αμερικανοσιωνιστή το πιάτο 

Και η βυζαντινολογία δεν λέει να κοπάσει 
όποιος τα κανάλια κρατεί αυτός κυβερνά και άρχει 

αλίμονο στο λαό που τους αντιπαθεί 
ομοβροντίες τα χημικά 

τρώει στην κεφαλή για να χορτάσει 
Ως τώρα η ‘μεγάλη ιδέα’ ήταν απαγορευμένη 

όποιος για αυτή μιλούσε την είχε επιεικώς βαμμένη 
άπαξ και ο σουλτάνος τις απολυτρωτικές έστησε αψίδες 

άδεια μας έδωσε για τις αλησμόνητες πατρίδες 
Αυτός σκέφτεται με την καρδιά του 

ώρα ο Έλληνας να προβάλει τα απαράγραπτα δίκαια του 
να πάψουμε να ομφαλοσκοπούμε 

το πρόβλημα της άμυνας σοβαρά να δούμε 
νέα όπλα να κατασκευάσουμε αν θέλουμε να σωθούμε 

από την κομματοκρατία να απαλλαγούμε  
τίποτα από δαύτη δεν καρτερούμε 

αν την εξουσία δεν πάρουμε στα χέρια μας 
καιρός να αντισταθούμε 

 διαφορετικά από τούτη την κρίση δεν θα βγούμε 
Ο σουλτάνος ή μεγάλος είναι ή μπουνταλάς 

 ο ίδιος κατακτητής της Μικρασίας 
σφετεριστής της Ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας 

και τώρα μιλάει για σύνορα καρδιάς; 
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μάλλον ο άνθρωπος ή δεν στέκει καλά 
ή μιλάει σαν Πόντιος ‘γενιτσάρος’ από την Ποταμιά; 
Ιωνία, Αιολία, Πόλη, Ανατολική Θράκη, Πόντος, 

 Ίμβρος, Τένεδος όλα Ελληνικά 
 ακόμη και ο πρόγονος σου μίλαγε ποντιακά. 
Στην Πόλη στα είπαν οι δημοσιογράφοι 

μούγκα οι πολιτικοί μας 
 τούρκικα έργα το τουρκομιντιακό κανάλι; 

αν μιλήσεις για ‘μεγάλη ιδέα’ σε λένε «χρυσαυγίτη» 
τα αισθήματα της καρδιάς τα πρόδωσαν 

με το «ανήκομεν εις την Δύσι» 
Όποιος ελεύθερα σκέπτεται 
αυτός σκέπτεται Ελληνικά 

διδάξτε την μεγάλη ιδέα στα παιδιά 
 άδεια μας έδωσε ο σουλτάνος 
η ώρα της κρίσεως εγγύς γαρ 

 το φρόνημα ψηλά εκάς ο ευρωλάγνος 
«προγόνων απάντων τιμιώτερον και οσιότερον 

και σεμνότερον εστίν η πατρίς 
και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς...» 

ο Σωκράτης τα είπε ξάστερα και καθαρά  
7/11/2016 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

Σήμερα έχει τα γενέθλια της η συμβία 
σύντροφος της ζωής μου και ηγερία 

από καρδιάς της εύχομαι να τα εκατοστίσει 
και να τα περάσει 
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μαζί να ζήσουμε και τα προβλήματα να ξεπεράσει 
Μαζί το κάρο σύραμε μισό αιώνα και βάλε  
χρόνος δεν μας έμεινε για αλληλογνωριμίες 

από τις ‘πηλάλες’ 
γίναμε δύο σώματα σε μια ψυχή 

 ακόμη δεν γνώρισα τον εαυτόν μου 
πώς να γνωρίσω αυτή; 

Δεν ‘έλειψαν φυσικά και οι φιλονικίες 
δεν μόλυναν όμως τις ψυχές μας με κακίες 
το ξεχνούσαμε σαν να ήταν ένα κυματάκι 

που το πήρε ο άνεμος και το αεράκι 
Νοιώθω ένα βάρος ώρα να εξομολογηθώ 

σπανίως της είπα ένα… ευχαριστώ 
πάντα ανικανοποίητος μονίμως απαιτητικός 

όλο κάτι ήθελα πάρα πάνω από το νοητώς καλό 
Της οικογένειας το υποζύγιο 

όλα αυτά τα χρόνια ήταν εκείνη 
καταιγίδες δεχόταν 

και πάντα στης ζωής τη δίνη 
ποτέ δεν κράτησε κακία 

ούτε την μόλυνε η διχόνοια 
είναι Κυρία 

Αυτή στις εξωτερικές δουλειές 
αυτή στο σπιτικό 

αυτή να μαγειρέψει το νόστιμο φαγητό 
αυτή στα ψώνια αυτή στο οικονομικό 
εγώ ο διοικητής μια ζωή με το Στρατό 

και τώρα συγγραφέας αφ’ υψηλού τα θεωρώ 
Αγαπημένη μου για όλα 
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από καρδιάς σε ευχαριστώ 
και εύχομαι πρώτα να φύγω εγώ 

αυτά θέλω να σου πω 
Και όσα παραλείπω 

όταν συναντηθούμε αστρόσκονες 
εκεί θα στα ομολογήσω 

14/72015 

ΤΟΥ ΡΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΥΑ 

Μαράθηκε η χαρά 
την έκλεψε το χρέος και η αγορά 

έκανε πέρα τις ηθικές αξίες 
στη μέση βρέθηκε η Ελλάς 

στη σύγκρουση ευρώ με δολάρια 
τέλος δεν έχουν του Έλληνα 

οι ανθρωποθυσίες 
Και ολημερίς παλεύει ο φουκαράς 
τον κάβο του θανάτου να περάσει 

κι’ όλο κλυδωνίζεται το σκάφος του και γέμισε νερά 
και πάει τώρα να βουλιάξει 
Όλα τα μηνύματα εφιαλτικά 

τώρα τα ψέματα έχουν τελειώσει 
σέρνει τα βήματα του αργά και ρυθμικά 

θαρρείς και πάει τον θάνατο να ανταμώσει 
Πρωτόγνωρα όλα όσα τώρα περνά 
ακόμη και στην Κατοχή είχε ελπίδα 
τώρα τον εγκατέλειψαν οι φίλοι, 
ολόγυρα του ουρλιάζουν οι εχθροί 
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και τον ποδοπατούν σαν κατσαρίδα 
Του λένε να φτιάξει νέα κοινωνία 

με παλιά υλικά 
ενώ του πήραν τα εργαλεία 

του διώξανε και τα καλύτερα παιδιά 
που ήταν σπουδασμένα στα σχολεία 
Τον καταντήσανε ψυχοπαθή τρελό 

σαν τον Δελαπατρίδη 
να κουβαλάει με το καλάθι το νερό 

όπως του λένε οι Ευρωπαίοι άσπονδοι φίλοι 
Αφού του λεηλάτησαν το βιός 
τώρα του ζητάνε και τη ζωή του 

χωρίς φως, δίχως νερό 
πώς να μαγειρέψει ο έρμος το φαί του; 

Τούτες τις δύσκολες στιγμές 
του ράβουν πλουμιστό ζουρλομανδύα 

άσχετοι ράφτες από Ευρώπη και Αμερική 
αδιάβαστο να τον στείλουνε στο Δία 

9/3/2017 

ΕΜΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ 

Αγνωμονούσα Ευρώπη και εκδικητική 
στο αποτεφρωτήριο τώρα μας πυρακτώνεις 

το Τζορντάνο Μπρούνο για δεύτερη φορά εκτελείς 
την Ιερά Εξέταση υπό άλλη μορφή αναβιώνεις 

τώρα την τιμωρείς και την τσαλακώνεις 
από την βαρβαρότητα η Ελλάδα σε έχει γλυτώσει 

ΕΜΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ!! 
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Τι κι’ αν με το Ευρώ μας πολεμάει με μανία 
σταυρωμένοι στο σταυρό επί πενταετία 

η Ελλάδα υφίσταται Γενοκτονία 
συνάνθρωποι μας αυτοκτονούν από απελπισία 
η μάνα στο παιδί γάλα απόψε δεν θα δώσει 

ΕΜΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ!! 
 

Έστω κι’ αν τούτη η Ευρώπη είναι αυταρχική 
το 4ον Ράιχ δεύτερη μας κάνει Κατοχή 

τα μέτρα μας έφεραν ανθρωπιστική καταστροφή 
στης ανεργίας τον Καιάδα έριξε τη νιότη 

ΕΜΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ!! 
 

Τούτη η Ευρώπη δεν είναι δημοκρατική 
αλλά ολιγαρχική 

στην Ελλάδα εδώ και αιώνες είναι εχθρική 
τις δίνει λάθος συνταγές για να πεθάνει 
κι’ αυτή ετοιμοθάνατη την ύστατη πνοή 

με τρεμάμενη φωνή λέει ΟΧΙ 
ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ!! 

 
Σε τούτη την Ευρώπη που ανήκουμε γεωγραφικά 

πολιτισμό της χαρίσαμε και φιλοσοφία 
θεϊκή γλώσσα της δώσαμε γεμάτα με θησαυρούς  

τα Ευρωπαϊκά Μουσεία 
γέφυρα με την Αφρική είμαστε και με την Ασία 

σύνορο απόρθητο σε κάθε επιδρομή σε κάθε λεηλασία 
κι’ αυτή αγνώμων και αυταρχική μας τυραννάει φοβερά 
σαν κακιά μας φέρεται μητριά που πάει να μας σκοτώσει 
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τούτη η Ευρώπη της ολιγαρχίας είναι ξένη σε μας 
ΤΟΥΤΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΑΝΤΩΣΕΙ!! 

7/7/2015 

ΕΥΡΩΛΙΓΟΥΡΗΔΕΣ!! 

Χρόνια κρατάει τούτος ο καυγάς 
ατέλειωτες οι διαπραγματεύσεις 

τις τράπεζες ο Ρότσιλδ μας τις έκλεισε 
μας έχει σακατέψει; 

Σεμπριά με άγρια σκυλιά 
με την ψευτοαριστερά μη κάνεις 
άλλα μας έλεγε προεκλογικά 

και τώρα άλλα κάνει 
Νέα Βάρκιζα αυτή 
το λάθος ξανακάνει 

ο λαός δεν της το συγχωρεί 
το δις εξαμαρτάνειν 
Το ΟΧΙ λησμονήσατε 
μεταβολή μας είπατε 

και εμείς σας ακολουθήσαμε 
στα δεξιά βρεθήκαμε 

Θα αλλάξετε την Ευρώπη είπατε 
και άλλες παπαρδέλες 

και φύκια μας πουλήσατε 
για μεταξωτές κορδέλες 

Με την μαρξιστική σας διαλεκτική 
με την ρητορική του δόλου 
με ψέματα μας ρίξατε 
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στο στόμα του διαβόλου 
Μας υποσχεθήκατε ελαφρύνσεις 

από τη Θεσσαλονίκη 
στου Μαξίμου τα λησμονήσατε 
σαν τον ταχυδακτυλουργό 

στων δανειστών πήγαν το μανίκι 
Μνημόνια τον φορτώσατε 

ο Έλληνας υπομένει 
φτωχότερο τον κάνατε 
σε όλη την οικουμένη 
Καιρός τώρα να φύγετε 
να πάτε στα τσακίδια 

το κόμμα σας μας έπρηξε 
μας έσπασε τα αρ@@@ 

Ο λαός τα προαισθάνθηκε 
όλα προσχεδιασμένα ήταν 
πέντε χρόνια μνημόνια 
το τρίτο παραήταν 

Μακρόχρονη η δουλεία μας 
τελειωμό δεν έχει 

για 99 χρόνια μας φορέσατε 
του Οβριού το φέσι 
Τον Έλληνα πετάξατε 
στου ΔΝΤ τα σαγόνια 

τα πετρέλαια ο στόχος τους 
της διαπλοκής λαμόγια 

Ευρώ στις τσέπες μας δεν έχουμε 
και για ευρώ ακούμε 
την ίδια μίζερη ζωή 
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και θα φυτοζωούμε 
Ανάπτυξη κι’ αν φέρετε 

οι πολυεθνικές θα ωφεληθούνε 
με τρείς και εξήντα που παίρνουμε 

δεν πρόκειται να σωθούμε 
Τη δραχμούλα σας ζητούσαμε 

για ρήξη ετοιμασθείτε 
εσείς «ευρωλιγούρηδες» 

χωρίς στην τσέπη μας Ευρώ 
με το Ευρώ μας τιμωρείτε 
Στα μνημόνια μας ρίξατε 
ληστέψατε το βιός μας 

μισθούς-συντάξεις μας ξαφρίσατε 
εκπατρίσατε και το γιό μας 
Και πάλι σε κάτι ελπίζαμε 
το χρέος να λιγοστέψει 

και τελευταία ελπίδα χάθηκε 
ο τοκογλύφος αρνείται να το κουρέψει 

10/7/2015 

Ο ΑΜΝΟΣ 

Ευκαιρία του δόθηκε 
να γίνει ο μεγάλος 

και κείνος την εκλώτσησε 
του έλλειπε το θάρρος 
Η Κίρκη τον νάρκωσε 

τον φόβισαν οι Λαιστρυγόνες 
αδρανή τον κράτησαν 
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οι σιωνιστικές σιαγόνες 
Κι’ εκείνος λιποψύχησε 
καθώς τη μάχη δίνει 

τον έδεσαν πισθάγκωνα 
το λαό του παραδίνει 

Κάλλιο λέοντας των προβάτων 
αρχηγός 

παρά την αγέλη των λεόντων 
να διοικεί αμνός 

ο αμνός χωρίς μάχη 
τα λιοντάρια στο σφαγέα παραδίδει 

ενώ ο λέων στη δόξα τα οδηγεί 
και στην τιμή 

ποτέ δεν τα προδίδει 
14/7/2015 

ΛΑΓΟΣ ΞΕΜΑΤΩΜΕΝΟΣ 

Λαγός τη φτέρη κούναγε 
εδώ και πέντε μήνες 
ερχότανε και πήγαινε 
Βρυξέλλες και Αθήναις 
Και ξιπασμένος έδειχνε 
και χόρευε καντρίλιες 
το ‘Γιάνη’ μας τα μίντια 
του στήναμε και «τσίλιες» 
Καρτέρι του τη στήσανε 
εδώ και πέντε χρόνια 
στο τέλος τον ζαλίσανε 



ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ • ΣΤ΄ ΤΟΜΟΣ 

 

29 

του ρίξανε με σφεντόνα 
Έτσι τον επαγίδευσαν 
τον είχαν κυκλωμένο 

στη φτέρη τον στριμώξανε 
τον βρήκαν ζαλισμένο 
Σαν η τροφή τελείωσε 
σωθήκαν τα λεφτά του 
τότε τον αιφνιδίασαν 

τρώει την ντουφεκιά του 
Το λαγό τελικά τον πιάσανε 

παντελώς ξεματωμένο 
και ζωντανό τον γδέρνουνε 

μεζές ονειρεμένος 
κι’ εγώ λαγός τότε 

ήμουνα λίαν ξεματωμένος 
καρκίνος με εχτύπησε και ήμουν λαβωμένος 

Καλύτερα να πέθαινα 
λέει στα στερνά του 
παρά τόσα μαρτύρια 

που τραβάει η γενιά του 
15/7/2015 

ΚΑΙ ΤΟ ΡΩΤΑΣ ΡΕ ΚΟΥΝΕΝΕ; 

Είμαι σφόδρα προβληματισμένος 
το ΟΧΙ και το ΝΑΙ με έχει μπλεγμένο 

κάποιον θέλω ειδικό 
να με πάει στο σωστό 
Άκουσα μέσα μου ιαχή 
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κάποιον από το παρελθόν  
με το χωνί 

ξάφνου βυθίστηκα στης κατοχής 
τα χρόνια 

ΟΧΙ στον Γερμανό καλό μου παιδί 
εχθρός μας προαιώνια 

ακούω του πατέρα μου κραυγή  
από τους Γερμανούς Ναζί εκτελεσθείς 

«Όλοι τούτοι που ΝΑΙ σου κράζουν 
νέα μνημόνια με τους Γερμανοτσολιάδες ετοιμάζουν 

 άκου το ΟΧΙ στην Ιταλία 
αυτό που βροντοφωνάξαμε στα βουνά της Αλβανίας 

που τραγούδησε ο Όμηρος στην Ιλιάδα 
χωρίς ελευθερία δεν ζει η Ελλάδα 

 Τραυματίστηκα παιδί μου στη Μακεδονία 
για την τιμή της Ελένης 

πολέμησαν οι Αχαιοί στην Τροία 
γι’ αυτή πολέμησαν και οι σύμμαχοι στην Ευρώπη 

το Γερμανικό Ευρώ έφερε το φασισμό 
με τη λιτότητα σας έχει σκλαβώσει 

Μην χάσεις την Ελληνική φιλοπατρία 
το ευρώ δεν είναι η μοναδική αξία» 

αυτά ο πατέρας μου είπε 
από την λίμνη Αχερουσία 

Τότε ξύπνησα αποφασισμένος 
ΟΧΙ στους τοκογλύφους λέω θυμωμένος 

αν ΝΑΙ ψηφίσω 
του Σόιμπλε, και τους τραπεζίτες θα ενισχύσω 

ψηφίζω ΟΧΙ 
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για να μπεί σε προοδευτική τροχιά η Ευρώπη 
Αν ΝΑΙ ψηφίσω 

ΓΑΠ και Σαμαροβενιζέλους θα ευχαριστήσω 
την εσχάτη προδοσία τους θα ανταμείψω 
στην συνείδηση του λαού θα τους αθωώσω 
παντεσπάνι με το ΝΑΙ σ’ αυτούς θα δώσω 

Ψηφίζω ΟΧΙ 
την Εθνική Ανεξαρτησία να ενδυναμώσει 

αν ρίξω ΝΑΙ 
κι’ άλλα μνημόνια βάλε Σόιμπλε «νονέ» 

Ψηφίζω ΟΧΙ 
να αλλάξει η άδικη και αντιδημοκρατική Ευρώπη 

αν ρίξω ΝΑΙ 
στην ανθελληνική πάει συμμορία  

υπέρ Ντάισεμπλουμ και του Γιουγκέρ 
Ψηφίζω ΟΧΙ 

ολομόναχος δίνει τη μάχη ο Έλληνας 
σαν Δον Κιχώτης 
αν ρίξεις ΝΑΙ 

ναιναίκος είσαι και προσκυνημένος κουνενές 
σκλάβο θα σε έχουν και μια ζωή θα κλαις 

Ψηφίζω ΟΧΙ 
με τις Γενοκτονίες τους μας έχουνε ματώσει 
Δαγκωτό ρίχνω το κοσμοϊστορικό ΟΧΙ 
από τα σημερινά δεσμά να μας λυτρώσει 

κι’ αν ο «μεγάλος» μας προδώσει 
θα τον πάρει ο διάβολος και θα τον σηκώσει 

1/7/2015 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

32 

ΓΕΡΑΚΙ Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ!!! 

Να πεθάνουν σκλάβοι για το ευρώ προτιμήσαν 
ελεύθεροι- έστω και πολιορκημένοι από τους δανειστές- 

δεν το δεχθήκαν 
εγώ τη δραχμούλα αγαπώ 

κι’ αυτοί με το Ευρώ ξετρελαθήκαν 
Αν σκέπτονταν έτσι οι προγονοί μας οι γενναίοι 
Καραϊσκάκης, Παπαφλέσσας, Ανδρούτσος, 

Μακρυγιάννης 
και Κολοκοτρωναίοι 

ακόμη η Ελλάς θα ήταν σκλαβωμένη 
στον τουρκοαγαρινό κατακτητή υποταγμένη 
όμως εσύ προτίμησες σκλάβο να σέχουν 

οι λαθροισλαμιστές και οι Ευρωπαίοι να σε κατέχουν 
Τώρα νέα ήθη νέοι καιροί, 

την υποταγή προτίμησαν από την δραχμή 
όχι δεν νοιώθουν ντροπή καμία 

τις αξιολογήσεις παρακαλούν σε στάση ύπτια 
Τώρα γίναμε ρεαλιστές 

με δανεικά και ξένα γίναμε κοιλιόδουλοι, 
όλα για το στομάχι όπως επιτάσσουν οι αγορές 

και οι εχθροί μας οι κακόβουλοι 
Με την ίδια λάθος συνταγή 

η κρίση δεν τελειώνει 
χωρίς ελάφρυνση του χρέους 

και χωρίς ανατροπή 
η τραγωδία μεγαλώνει 
Σφαγέας τούτη τη φορά 
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η τέως αντιμνημονιακή Αριστερά 
τα μαχαίρια της όμως είναι νεοφιλελεύθερα 

και λίαν κοφτερά 
τώρα σπάει κόκκαλα με το μπαλντά  
των συνταξιούχων πριονίζει τα οστά  
Οποία υποκρισία, οποία διαφορά 

ολίγον μνημονιακή -όπως ολίγον παρθένα- 
η συριζαία αριστεροχέρα, 

γεράκι με νύχια γαμψά ήταν η περιστέρα!!! 
Σειρά τώρα έχει η Χρυσή Αυγή 
κι' αυτήν να δοκιμάσουμε 

όλοι τα έκαναν κουλουβάχατα 
χρέη μας φόρτωσαν δυσβάστακτα 
και ακόμη δεν τους κρεμάσαμε 
και αυτοί για το ευχαριστώ 
στην πείνα μας λυσσάξανε 

23/6/2015 

Η ΛΥΠΗΤΕΡΗ 

Αν φέρεις τέτοια συμφωνίαεξοντωτική 
-δηλαδή συντάξεις να κόβει και τάξεις να κρεουργεί 

ετοίμασε κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας 
ή θα καταλήξεις όπως το κλεφτοπασόκ 

στο 6% της πλήρους απωλείας 
Αφού όλοι έχουν δοκιμαστεί 
-εκτός από τη Χρυσή Αυγή- 

και το ΚΚΕ που βρίσκεται στην άκρη; 
αυτό είναι δοκιμασμένο 70 χρόνια πριν 
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 εμφύλιο, προδοσία στο Μακεδονικό, 
καταστροφή και δάκρυ 

Αλέξη ανοχή στο εξής δεν θα υπάρξει 
αλλά είπες και άλλα κάνεις 
τα δύο τελευταία χρόνια 

βάλθηκες και συ να μας τρελάνεις; 
Μετά από διαπραγματεύσεις διαρκείας 

αν ο πολίτης ακούσει 
τη λυπητερή θα τα χάσει 

και τότε κάποια έκρηξη προβλέπω 
και στον αέρα θα τα τινάξει 

Αλέξη ετοίμασε δημοψήφισμα πριν φέξει 
ο λαός έχει θυμώσει και θα στις βρέξει 

Δεν θέλει δούλος να ζήσει 
 λεύτερος ακόμη και να πεθάνει 

με τέτοια μέτρα άλλο χειμώνα η φτωχολογιά 
και η μεσαία τάξη δεν τη βγάνει 

22/6/2015 

ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΟΙ; 

Γιατί να γίνουμε Δυτικοί; 
στο μεταίχμιο είμαστε ανατολής και δύσης 

αυτοί συμφεροντολόγοι και ψυχροί 
στο Μαμμωνά το συναίσθημα έχουν πουλήσει; 

καλύτερη από αυτούς έχουμε φύση; 
Σε ανθρωπιά υπολείπονται 
της καθ ημάς Ανατολής 
μόνον η Ελληνική ψυχή 
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το «μέτρο άριστον» τηρεί 
αν έλειπε η δολερή διχόνοια 

που έχουμε μεθύσει; 
και το «Εγώ» το κάναμε «Εμείς» 

εδώ και αιώνες θα τους είχαμε διοικήσει 
Τους δώσαμε Δημοκρατία 
και έφτιαξαν ολιγαρχία 
τους χαρίσαμε πνεύμα 
και ένεκα της λεηλασίας 
το βούτηξαν στο αίμα 
Μας έδωσαν το Ευρώ 

σαν αρνί μας κάναν σουβλιστό 
 άνθρακες αποδείχθηκε ο θησαυρός 

μας έδωσαν δανεικά 
μας πήραν πατρίδα,  
ακόμη και τα βρακιά 

ποτέ σε δαύτους πίστη μη δώσεις 
 γιατί ο Γερμανός θα σε δαγκώσει 
Τώρα ολοκληρώνουν τη συνωμοσία 

στρατιές λάθρων μας αλλάζουν τη δημογραφία 
 χάσαμε και τη θέληση για Αγώνα 

μας ακινητοποίησαν σαν την αναποδογυρισμένη χελώνα 
 συντόμως θα μας ζητήσουν και τον Παρθενώνα 

Μας σέρνουν στα «ανακτοβούλια» τους 
 βροχή οι καρπαζιές από τα αφεντικά τους  
 και την τελευταία μας λήστεψαν πεντάρα 

 τώρα πια δεν βγάζει γάλα η αγελάδα; 
ΟΧΙ αιμόφυρτη εκείνη βροντοφωνάζει 

η φοβέρα σας φθάνει 
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και πιο δυνατή με κάνει 
ξευτίλες δυτικοί!! 

Η Ελλάδα θα ζήσει ποτέ δεν θα πεθάνει 
και όταν εσείς στο μνήμα 

 αυτή θα σας ζεστάνει 
22/6/2015 

ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΙ ΝΑ ΞΕΚΑΒΑΛΗΣΕΙΣ 

Αν το θάνατο δεχθείς 
αυτός να μη σε τρομάζει 

θάσαι λεύτερος και ευτυχής 
ο χρόνος δεν θα σε νοιάζει 
Μάθε τη Φύση να τιμάς 
να μην την εκβιάζεις 

αρμονικά μαζί της να περνάς 
στη χάρη της σεμνά και ταπεινά  
να προσκυνάς πρωί και βράδυ 

 Ρούφηξε τη μαγεία της αργά-αργά 
τροφό σου να την κάνεις 

 τα μηνύματα της δέξου προσεκτικά 
ακόμη κι’ αν πεθάνεις 

αυτή αθάνατο θα σε κρατεί 
Γι’ αυτό καθαρή να την διατηρείς  
σαν μάνα σου να την αγαπήσεις 

μην σε πλανέψουν οι άψυχες μηχανές 
 τη λογική βάλε πάνω από αυτές 

για να ευημερήσεις  
Σου δίνω κατάρα και ευχή 
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αν τώρα πόλεμο αρχίσεις 
στο χάος κρέμεται η Γη 

το «πυρηνικό καλάμι» να ξεκαβαλήσεις 
Τούτο τον καιρό τον πονηρό 
ο κίνδυνος είναι μεγάλος 

ο κόσμος στον Αρμαγεδδώνα να ριχτεί 
από κάποιον αόρατο Χάρο 

15/8/2015 

Γ.Α.Π. Ο ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΣ 

Αρχιπροδότης τρισκατάρατος 
σε κρίση μας έριξε επάρατο 
εθνοπροδότης αυτό το κτήνος 

εβραιόψυχος κρετίνος 
καταστροφέας μιας γενιάς 

 απατεώνας υπήρξε και φονιάς 
Μας έριξε στο ΔΝΤ να μας δανείσει 
τις ξένες τράπεζες για να στηρίξει 
και με το χρέος να μας πνίξει 

να σκλαβώσει τη φυλή 
και να μας εξαφανίσει 

 ακόμη ατιμώρητος τριγυρνά 
ο ειδεχθής λεχρίτης 

ένα μηδενικό ένας κοπρίτης 
που ακόμη δεν έχει αυτοκτονήσει 
Αυτός ο βδελυρός εγκληματίας 

από λαϊκό δικαστήριο να δικαστεί 
για εσχάτη προδοσία 
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η χώρα μπήκε στο ΔΝΤ  
 με διεθνή συνωμοσία 

 παχιά λόγια μας έλεγε και παραμυθάκια 
και με το Στρος Κάν τα έκανε πλακάκια 
Στα σιαγόνα μας έριξε του καρχαρία 

των τοκογλύφων γίναμε η λεία 
και ακόμη ηλιθίους μας θεωρεί 

 μια χρεοκοπημένη πολιτεία  
και την λιθοβολεί ακόμη και μισοπεθαμένη 
έκτοτε των Γερμανών γίναμε υποτελείς 

 χώρα εξευτελισμένη 
Τα παιδιά μας πάνε στα ξένα 

η χώρα παραδίδεται σε λάθρων γέννα 
 τα κενά η φύση αναπληρώνει 

η τριτοκοσμικές λαίλαπα δυναμώνει 
 Μας είπε «λεφτά υπάρχουν» 

οι «παπατζήδες» οικογενειακώς να άρχουν 
και λαός εξαθλιωμένος στη γωνία  

ανήμπορος φραγμό να βάλει στην κομματοκρατία 
Προδομένος τώρα ο λαός στενάζει 

το 4ον Ράιχ μας εξουσιάζει 
 μας χτυπούν μπόρες, καταιγίδες και χαλάζι 

και για τον συνταξιούχο που στενάζει 
 το πορτοφόλι του αδειάζει 
Μας πήραν το ρευστό  

τώρα μας παίρνουν και το σπίτι 
 μας στέρησαν τη δουλειά 

 μας αλλάζει τα όσια και ιερά 
ο κάθε λακές νεοταξίτης 
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Γνήσιο τέκνο του κλεφτοπασόκ 
των Ακηδων, Γιάννων και των Μ.Κ.Ο 

όλοι τους τις μίζες βύζαιναν από τον κρατικό 
προϋπολογισμό 

Λαϊκή πάνδημη επιθυμία  
από τα πόδια ο ΓΑΠ να κρεμαστεί 

στην μεγάλη πλατεία  
σε κοινή θέα να εκτεθεί 

όλη του η περιουσία να δημευτεί  
να απονεμηθεί δικαιοσύνη 

το άγος της φυλής να εξαφανιστεί 
 παρόμοια τραγωδία να μην γίνει  

Μαύρη πλάκα στο Σύνταγμα να μπει  
η βδελυρή του ιστορία σε μαύρη βίβλο να γραφτεί 

ο κόσμος να περνά να την διαβάζει 
η οικογενειοκρατία ποτέ καλό δεν βγάζει 
 τούτο το πολιτικό σύστημα μας αηδιάζει 

28/6/2015 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 

Αφού φάγατε τα λεφτά του λαού 
πριν ξεσπάσει η κρίση 

τις τράπεζες σας προ πολλού 
είχατε χρεοκοπήσει 

από τα τοξικά θαλασσοδάνεια 
που είχατε χαρίσει  

το λαό καλέσατε να τις ανακεφαλαιοπήσει 
λωποδύτες από σπίτι 
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 τώρα και στην πολιτική σκάτε μύτη 
Στη Γαλλία ο Μακρόν του Ρότσιλδ αγαπημένος 

στην Ιταλία ο Ρέντζι 
της Goldman Sack’s ο καταξιωμένος 

Κάποιον «Στουρνάρα» ετοιμάζουν στην Ελλάδα; 
άχρηστα πια τα κόμματα-συμμορίες 

τελειωμένα τα πολιτικά τομάρια και οι ληστείες 
αδιαφόρησαν για το λαό 

τώρα θα τους φάει η μαρμάγκα 
Ο φόρος μαχαίρι κοφτερό 
πολιτικοί και τοκογλύφοι 
αφού μας πήρανε το βιός 

τώρα μας παίρνουν και το σπίτι 
 απλησίαστο το φάρμακο και η τροφή 

 η εφορία καταβροχθίζει το εισόδημα μας 
 κλέψατε και την αξιοπρέπεια μας 

διώξατε έξω τις δουλειές 
διώξατε και τα παιδιά μας 

 Στη χώρα ξένους φέρνουν εισβολείς 
 αυγά να γεννοβολήσουν 
να διώξουνε τον γηγενή 

ξένο θεό να προσκυνήσουν 
τη δόλια την πατρίδα μας 

θα την διαμελίσουν 
Το δικό σας να ζήσει το παιδί 

και στη χλιδή το εγγόνι 
τραπεζίτες και πολιτικοί της διαπλοκής 

ο λαός κάποια μέρα θα σας βάλει στην αγχόνη 
22/6/2015 
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ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 

 Αρχόντισσα με οικόπεδο γωνιακό 
πάππου προς πάππον κληρονομημένο 

ένδοξον και λίαν ιστορικό 
με πανάρχαιο ναό διακοσμημένο 

Ποιός θα το πρωτοπάρει; του κόσμου το καμάρι 
στην πιάτσα ακινήτων γίνεται χαμός 

η χώρα βγήκε στο σφυρί 
τρελό στήνεται παζάρι 
Το οικόπεδο της γιαγιάς 
πόλεμο φέρνει Τρωικό 

όλη η οικουμένη γι’ αυτό μιλάει 
οι τοκογλύφοι του βορά το διεκδικούν διακαώς 

τους ανήκει λένε λόγω παλαιών χρεών 
ποιός θα το πρωτοπάρει; 

τον τίτλο ο Σόϊμπλε κρατάει 
Οι προηγούμενοι διαχειριστές  

κομπιναδόροι ήταν και σφετεριστές 
το πούλησαν χωρίς την άδεια της 

για καθρεφτάκια και χρωματιστές κλωστές 
της πήραν και τα λεφτά της με παγαποντιές 

και πάει 
Ο Μόσκοβας κάτι σφύριξε στα αυτιά της 

«Το οικόπεδο Κυρία έχει πολλά λεφτά 
εγώ το παίρνω με πιο πολλά " 

σε εξαπατούν οι μνηστήρες της Αγοράς 
τότε όρισε νέο διαχειριστή άπειρο παιδί αλλά χρηστό 
έδιωξε μνηστήρες και σφετεριστές με τις κλωτσιές 
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και άρχισε διαπραγματεύσεις σοβαρές 
Δώστο σε μένα λέει ο Μόσκοβας 

και ντούκο τα λεφτά 
μην το χαρίζεις στους ληστές της Αγοράς 

τώρα οι Ούννοι του βορά 
 την ετοιμοθάνατη εκμεταλλεύονται γριά 

Έδωσες λόγο και δεν τον κρατάς 
θα πεθάνεις μουστόγρια, δεν θάχεις 

ούτε μουσταλευριά 
 μια ζωή με τα δικά μας ζούσες δανεικά; 
τώρα γιατί μας κάνεις βρωμόγρια νερά; 

όλο κατηγόρια και βρισιά τη γριά 
Τι λέτε ρε αληταριά του κερατά; 
η γριά ξεσπαθώνει θαρραλέα 

εσείς δεν μου πήρατε τα χρυσαφικά 
και τα κειμήλια του παππού τα αρχαία; 

δεν σας ξεπλήρωσα εξήμισυ φορές τα δανεικά; 
εσείς δεν μου χρωστάτε πολεμικές αποζημιώσεις 

και δάνεια κατοχικά, 
τι έγιναν της κατοχής τα κλοπιμαία; 

Εγώ ρε βάρβαροι δεν σας εκπολίτισα δωρεάν; 
δεν σας έδωσα τη γλώσσα να μιλάτε και φιλοσοφία; 
εγώ ρε αγνώμονες δεν σας χάρισα Δημοκρατία 

 άλλο αν την καταντήσατε Ολιγαρχία 
εγώ δεν σας έδωσα Αξίες και Ανθρωπιά; 
και με βιάζετε με τόση αναισχυντία; 
Εγώ δεν σας έβγαλα από την δουλεία 
του εξουσιαστή και του βασιλιά; 
και από την ανθρωποφαγία; 
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και σας έδωσα ελευθερία από παλιά 
και τώρα πάω να σας απαλλάξω από του 
Οβριού την εκμετάλλευση και απληστία; 
Οξωωωωω ρε λωποδύτες από τη Γη του Δία 

να μην καλέσω τον Οδυσσέα να κάνει μνηστηροκτονία 
Οξωωωωω ρε ναζιστές της Γερμανίας 

γενοκτονία επτά χρόνια μας κάνετε ανελλιπώς 
και ταπεινωτικά καψόνια σε κάθε ευκαιρία 

Εδώ είναι Ελλάς ρε, δεν πωλείται δεν ενοικιάζεται 
ΟΧΙ βροντοφωνάζει η γενναία γραία 

στον ιταμό τοκογλύφο Οβριό  
και σε κάθε επίδοξο εισβολέα 
και έξαφνα με ταραχή ξυπνώ 
Όνειρο ήταν θερινής νυκτός 

Ο Αλέξης της Μέρκελ υποτακτικός 
 στην καρέκλα του σφιχτά βιδωμένος 

μην του την πάρει ο Κούλης ο σούπερ-μνημονιακός 
λαγός και αυτός ξεματωμένος 

γιατί αυτός και όχι εγώ; έτσι η τραγωδία μας κυλάει 
και την γερόντισσα στον τάφο το αληταριό  

αδιάβαστη την πάει 
18/6/2015 

ΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΕΝ ΕΤΕΙ 2016 

Ποιος περίμενε εν έτει 2016 
καταθλιπτικός ο Έλληνας να γίνει 

παρότι από τη φύση του αισιόδοξος καθ’ έξιν 
δυστυχισμένος, σκυθρωπός την πίκρα του να πίνει 
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Η πατρίδα μας υπό κατοχή και ο λαός υποδουλωμένος 
κι’ όμως τούτος ο αδούλωτος λαός μένει ναρκωμένος 

τον σύγχρονο Έλληνα η δουλεία δεν τον πολύ-απασχολεί 
αρκεί το στομάχι νάχει μισογεμισμένο; αυτό αρκεί; 

Τον πλούτο μας  
ντόπιοι και ξένοι τον έχουν αρπάξει 

το Ελληνόπουλο στην αλλοδαπή τρέχει για μετανάστης 
τούτο το λαό αχρείοι πολιτικοί τον έχουνε προδώσει 

και εντιμότατοι δικαστές στη φυλακή 
έναν και μόνο έχουν χώσει 

Οι φτωχοί έγιναν πένητες και πεινασμένοι 
φτωχοποιημένη η μεσαία τάξη και εξουθενωμένη 
οι δανειστές μας κουνούν το δάχτυλο εξαγριωμένοι 

για εκατό χρόνια στην αποικία θα ζούμε υπερχρεωμένοι; 
Με τόσες θυσίες περιμέναμε το χρέος να χαμηλώνει 

αυτό όμως από χρόνο σε χρόνο  
σαν τον Πύργο του Άιφελ ψηλώνει 

το μαρτύριο της σταγόνας μας λένε ότι τελειώνει 
κι’ αυτό σαν το τσουνάμι της Φουκουσίμα 

ορμάει και μας πλακώνει 
Κι’ ενώ βλέπουν ότι όλα ήταν ουτοπίες 

χαμένες πήγαν οι παλιές και νέες υπεράνθρωπες θυσίες 
ο Έλληνας κόμματα ψηφίζει ακόμη συμμορίες 

παρότι γνωρίζει ότι του λένε ψέματα και βλακείες 
Κάθε χρόνο το ίδιο μας λένε παραμύθι 
σαν της γιαγιάς το κουκί και το ρεβίθι 

κάθε πρωθυπουργός το ίδιο μας λέει πράγμα 
το μνημόνιο θα φέρει της ανάκαμψης το θαύμα 
τούτο όμως αργεί, όπως του έθνους μας το τάμα 
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Παρότι ο Ελληνισμός το κύκνειο χορεύει άσμα 
στέρεψαν οι αντιστάσεις του τα δάκρυα για κλάμα 

κι’ αυτοί νομίζουν ότι άρχισε η ανάρρωση του ασθενούς 
ημιθανή τον σπρώχνουν στις αγορές 
στα νύχια του γαμψόνυχου θεριού  

Άλλα θέλει ο Έλληνας και άλλα ψηφίζει 
την θηλιά στο λαιμό του πιο σφιχτά περισφίγγει 

ο δημοσκόπος τον χειραγωγεί και  
τον αυνανίζει 

τον διχοτομεί, τον διχάζει και ψέματα τον ποτίζει 
ό, τι κοστούμι θέλει το αφεντικό του ράβει 

και από τα ψέματα χρήματα βγάζει 
Κάθε τρις και λίγο το ίδιο παραμύθι 

ο τοκογλύφος Οβριός το χρέος τάχα θα μας σβήσει 
λίγο ακόμη και σωθήκαμε θα γίνει το θαύμα 
ένα ακόμη μνημόνιο και γίναμε «μπανάνα» 
Φρικαλέα η φοροκαταιγίδα που μας δέρνει 
 σαν την επάρατη αρρώστια που επιμένει 
κοριούς χωρίς αίμα μας έχουν καταντήσει 

σαλταρισμένος ο Έλληνας στα κάγκελα να τους ξεσκίσει 
Διπρόσωπος σαν Ιανός 

 στην κάλπη άλλα ρίχνει και άλλα έχει στο ‘νιονιό’ 
δεν θέλει τα μνημόνια αλλά εξορκίζει την δραχμή 

 και τα ψηφίζει και ας του έφεραν καταστροφή 
όσο για την σκλαβιά; λίγο τον συγκινεί  

και λιγότερο τον εγγίζει 
ο Έλληνας είναι κάργα ρεαλιστής και όλα τα …συνηθίζει 

28/12/2016 
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ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΡΥΔΙ 

Φαινόμενο και αυτό των ημερών 
τον πρόεδρο να γκρεμίσουν τον εκλεγμένο 
έτσι αποφάσισε το εγκληματικό κατεστημένο 

και έβαλε την μηχανή εμπρός 
με ψευτιές και δόλο να τον ενοχοποιήσουν 

να τον καθαιρέσουν και να τον εξοστρακίσουν 
τον δικό τους να εγκαταστήσουν πραξικοπηματικά 

καθότι το καθεστώς 
δεν λειτουργεί και τόσο δημοκρατικά 

την εξουσία ασκούν οι τραπεζίτες, αυτοί τα αφεντικά 
Με δόλια μέσα ενεργούν και συνωμοτικά 

διχόνοια τα 'μίντια' σπέρνουν και κυβερνούν 
ουσιαστικά την εξουσία δεν την παρέδωσαν  
και με τις μυστικές υπηρεσίες την ασκούν 

 με κάθε νόμιμο και παράνομο μέσον 
 να τον ακυρώσουν 

αν ήταν δυνατό και να τον εξοντώσουν 
Ενώ ο πρόεδρος υποτίθεται ότι κυβερνά 

το παρακράτος κάνει κουμάντο 
τις "μαριονέτες" από τα παρασκήνια 

κουνάει με το σπάγκο 
τον πρόεδρο προανακριτικά τον σφάζουν 

και με τα ‘μίντια’ τον καθαιρούν και τον αλλάζουν 
 κατάσταση τρελή σαλταρισμένη 

φαινόμενο της Αμερικής της διχασμένη 
πυρηνικό Αρμαγεδδώνα στη Ρωσία να κηρύξει 

 την πλουτοκρατία για να ωφελήσει 
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φέρετρα δεν θα χρειαστούν  
καθότι τέφρα θα τα κάνει η φωτιά 

και θα διαλυθούν 
κρίμα που δεν θα υπάρχουν βιομήχανοι  

 τα οστά να κάνουνε κουμπιά 
στα εργοστάσια θα έδιναν δουλειά 

όσα θα είχαν απομείνει 
και οι πόλεις μπούρμπερη και καρβουνιά 

οι πλείστες θα είχαν γίνει 
 Η ελίτ πόλεις στα έγκατα έφτιαξε της γης 

για χρόνια να επιβιώσει 
τόση μωρία έχουν στην κεφαλή 

να γίνουνε ασβοί από τις ατομοβόμβες 
για να γλυτώσει 

Όμως ο Τράμπ είναι σκληρό καρύδι 
δεν είναι σαν τον Νίξον να λυγίζει 

όλους θα τους ξεδοντιάσει 
αρκεί τον Αμερικανό χορτάτο νάχει 
παγκόσμια ειρήνη αν συνάψει 

να αφανίσει το φιλοπόλεμο σινάφι 
αν και ο ίδιος με τις αποκοτιές του 

δεν σκοντάψει 
 την Αμερική δεν θα την αλλάξει 

6/6/2017 

ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ ΕΜΕΙΣ 

Ο κυριότερος εχθρός μας η αφεντιά μας 
δεύτερος η λαθροεισβολή απειλεί  
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τα παιδιά μας 
ο πληθυσμός αλλάζει το Ισλάμ επικρατεί 

 ο Έλληνας δεν αντιστέκεται παθητικά το επικροτεί  
Σε μερικές δεκαετίες θα είμαστε μειονότητα 

η Ελλάς χάνει τον πληθυσμό της 
 την εθνική της θα χάσει ταυτότητα 

 σαν το φτερωτό μυρμήγκι  
 το Ισλάμ ξεπετάγεται σαν φίδι 

 αποκτά οντότητα και εδαφική ζητάει και κυριότητα 
 Παντού προσφυγικοί καταυλισμοί 
άχρηστη κάθε Τουρκική εισβολή 

σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν τα τζαμιά 
δυσβάστακτα τα βάρη πέφτουν σε μας 
γεννοβολούν ισλαμικά προσφυγόπουλα 
κυνηγημένα φεύγουν τα Έλληνόπουλα 

και η Ελλάδα ξεψυχά 
Τα κόμματα-συμμορίες  

περί άλλων ολημερίς τυρβάζουν 
 ανεξέλεγκτα ταμεία τα αδειάζουν; 

ποια στο βάζο με το μέλι θα βάλει χέρι; 
Ποια τον πλούτο μας στους ξένους θα προσφέρει 

 Ποιος όμως τους ψηφίζει; 
ποιος τους χειροκροτεί; 

ποιος τα πλαστικά σημαιάκια τους κρατεί; 
εμείς τα κουτοκρίαρα, οι ευκολόπιστοι, παραπλανημένοι 

 οι πάντα προδομένοι, πάντα ανεκτικοί 
16/5/2017 
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IT'S A LONG WAY TO AGATHONISI 

«Μολώνλαβέ» τουρκαλά δυνάστη 
πάντα βάρβαρος ήσουν κεντρο-ασιάτης 
με σφαγές κυρίευσες τη Μικρά Ασία 

και στους γηγενείς επέβαλες γενοκτονία 
 Στους υπουργούς σου να πεις 
όλο το Αιγαίο είν’ Ελληνικό 

και όχι μόνο αυτό 
και οι απέναντι ακτές 

πανάρχαιες εστίες είναι πατρογονικές 
θα βρεις στη γη αγάλματα και μνήματα 

με Ιωνικά κομψοτεχνήματα 
και του Ομήρου τα ποιήματα 

θεών, ημιθέων και ηρώων πανάρχαια παρουσία 
γεμάτα τα παγκόσμια μουσεία 

Τώρα ξεσηκώνονται οι λαοί ένας- ένας 
Κούρδοι, Αλεβίτες και οι Πόντιοι στα ξένα 
ο λαός τους τυράννους σύντομα θα γκρεμίσει 

 Ιωνία και Πόλη κατά της τυραννίας 
θα επαναστατήσει 

 Ελληνικά διδάγματα αντλεί  
ελευθερία και δημοκρατία θέλει ο γηγενής 

τη ζωή του για να χαρεί 
Ο σουλτάνος σύντομα θα πέσει 

την τύχη του Μεντερές κι’ αυτός θα έχει 
στην πλατεία Ταξίμ ο λαός θα τον κρεμάσει 

ελευθερία και δημοκρατία στην Μικρά Ασία θάρθει 
 τουρκικά εδάφη θα διαμελιστούν 
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 Κουρδιστάν και Πόντος θα ανεξαρτητοποιηθούν 
Όταν γεννηθεί η Μικρή η Τουρκία 
τότε ίσως υπάρξει και δημοκρατία  

 το Ισλάμ να λογικευθεί και θα ηρεμήσει 
ειδική σχέση η Νέα Τουρκία με την Ευρώπη 

θα αποκτήσει 
να ζήσει αρμονικά με την Ελλάδα 

 χωρίς εντάσεις, πολέμους και αγριάδα 
Ως τότε αν τολμάς ανέβα στο Αγαθονήσι 

η Ελληνική ψυχή 
τούτη τη φορά θα σε εξαφανίσει 

ζωντανός κανείς σας δεν θα γυρίσει 
όποιος απόβαση αποτολμήσει 
στον Αλλάχ θα αποδημήσει 
it's a long way to Agathonisi 

29/4/2017 

ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 

Που πάει ο κόσμος χωρίς να το γνωρίζει; 
κι’ όλο πισωγυρίζει 

κι’ όλο κατηφορίζει και χάος ανοίγει  
κι’ όλο πάει κάτω κι’ όλο χάνεται ο πάτος 

 τον Άδη αντικρίζει και δεν δειλιάζει 
αλλά ακάθεκτος την πτώση συνεχίζει 

και με τα μίντια άσχετα πράγματα τυρβάζει; 
Με ηγέτες άσχετους, κακούργους, 

πρωθυπουργούς απατεώνες και κλέφτες «υπούργους»  
 Κι’ όσο αυξάνει η ταχύτης τόσο κυριαρχεί η Μήτις 
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του Ερέβους και του Αιθέρα η θυγατέρα 
παραφρόνησε ο κόσμος εδώ πέρα 
 λαμπαδιάζει Ανατολή και Δύση 

μπαρούτι ο αιθέρας μυρίζει και μαχαίρια ακονίζει, 
 τούτος ο κατήφορος αν δεν σταματήσει 
θα μας ρίξουνε πυρηνικά η τελική λύση 
«διαιρεί και βασιλεύει» ο νέος βασιλιάς 

στη Γη να επικρατήσει 
η μαφία που μας κυβερνάει 
φωτιές παντού σκορπάει 

σαν καταστρεπτικός μετεωρίτης 
μπουρλότο έβαλε στο Ευρωπαϊκό μας σπίτι 

και πάει να το γκρεμίσει 
«όλοι εναντίον όλων» η τρέλα με τον δόλο  

 παντού παραφροσύνη 
τον πλανήτη ταλανίζει  

Και σεις του κόσμου οι εκπαιδευμένοι 
αλλά καθόλου μορφωμένοι 

δειλοί, ατομιστές και φοβισμένοι που κωπηλατείτε  
εξουθενωμένοι στην γαλέρα  
ποτέ δεν προσπαθήσατε 

από την θεοκρατική να μας βγάλετε καλντέρα 
να μας υψώσετε στην συμπαντική σφαίρα 
στο Νοοτεχνείο του Διός ψηλά στον αιθέρα 

τον πόλεμο από τη Γη να κάνετε πέρα 
Να χορτάσετε τον άνθρωπο μόρφωση και φαγητό 
η ανεργία να σταματήσει και το τάχα ασφαλιστικό 
το εγκληματικό κατεστημένο σας έχει ευνουχίσει 
ανδρείκελα της Νέας Τάξης έχετε καταντήσει 
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πως καταδεχτήκατε ρε παραμορφωμένοι 
στο άδικο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα 

να είστε σκλαβωμένοι; 
τη συνείδηση σας στους βαρβάρους έχετε πουλήσει 

η «Ελληνική Παιδεία» είναι η λύση.  
αυτή θα μας λυτρώσει αυτή και θα μας σώσει 

5/12/16 

ΤΟ ΒΑΘΥ ΛΑΡΥΓΓΙ 

Το «βαθύ λαρύγγι» Ανατολή  
και Δύση έχει πλήξει 

την Αμερική ο Οβριός σέρνει από τη μύτη 
εφτάψυχο το παρακράτος δεν έχει ψοφήσει  
την αλλαγή δεν την αφήνει να ξεμυτίσει 

Ο Ντόναλντ σκότωσε το θεριό 
αλλά δεν τολμάει να το αγγίξει; 
τώρα εκείνο πάει να τον πνίξει 

και αυτός τον ίδιο δρόμο θα διαβεί 
τον ίδιο θα βαδίσει; 

Έγιναν οι άνθρωποι μοχθηροί σαν θηρία 
αιτία η εκτροπή από τον ελληνισμό  

και του Μαμμωνά η λατρεία 
παλιά όλα χαρωπά τώρα έρεβος μαυρίλα 

οι μορφωμένοι χάθηκαν και έμεινε η ‘καφρίλα’ 
ήρθε απότομα και σε τρομάζει 

μήπως η Γη μας από μεσοαστρικό 
πλήττεται τσουνάμι; 

και το «γνώθι σ’ αυτόν» μας αλλάζει; 
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μήπως σκοτεινή ενέργεια τις φρένες μας ταράζει; 
μήπως ο υπερπληθυσμός ευέξαπτους μας επηρεάζει; 

ανεργία, πείνα, αδικία, αμορφωσιά και 
το τριτοκοσμικό μας χάλι 

Η Γή μας ένα απέραντο σφαγείο 
όπως πάμε θα ανοίξουν και «ανθρωποφαγείο» 

η οικονομία της αγοράς  
τόσα πτώματα δεν θα τα χαραμίσει 

 τους φτωχούς στη ζωή με κρέας να ταΐσει 
από το σπίτι σου φοβάσαι πλέον να ξεμυτίσεις  

ακόμη και να κοιμηθείς 
 όποιον συναντήσεις αντί για καλημέρα 
πριν σε φάει αυτός να τον πυροβολήσεις; 

Παλιά μιλούσαν για ανθρωπιά και δικαιοσύνη  
 σε εποχή τεχνικής νοημοσύνης έλλειμμα βαθύ 

 σε ηθική και σωφροσύνη 
βουνά τα χρέη σαν χιονοστιβάδα που κυλάει  

 το κράτος με την εφορία μας πυροβολάει 
όλους ή στο τρελάδικο ή στη φυλακή θα μας πάει 

 Άνθρωποι, άνθρωποι!! ηρεμήστε 
σκεφθείτε ψύχραιμα και μετανοείτε 
με το «γνώθι σ’ αυτόν» εξαγνιστείτε  
και σεις κροίσοι με το άδικο χρήμα 

έχετε το πρώτο κρίμα 
αν ξεσπάσει παγκόσμια αναρχία 
θα σας πάρει και θα σας σηκώσει 

το λαϊκό κύμα 
 κι’ εσύ εν δυνάμει θύτης είσαι και το θύμα 

Η ανθρωπότητα σαν φούρνος βράζει 
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το θεό συναντούν οι θερμοκέφαλοι 
και προφητείες για το μέλλον ψάλει 

και αντί να πάει εμπρός η ανθρωπότητα 
στο μεσαίωνα ξαναγυρίζουμε και πάλι 

 η τεχνολογική βαρβαρότητα αγκομαχάει 
άδειο το στομάχι άδεια και η ψυχή 
παντού εχθρότητα και κατακραυγή 

Τα βάζουν με τα όπλα και όχι με τους δολοφόνους 
κανείς τις θρησκείες δεν ενοχοποιεί  

ούτε την ελίτ που εγκληματεί  
παρά μόνο τους διαβόλους και τους αστυνόμους 

ούτε τους κακούργους πολιτικούς και τους μασώνους 
που στο μακελειό μας οδηγούν 

ποιος τους ιερούς πολέμους έχει ξεκινήσει; 
ο Χάντιγκτον τη « σύγκρουση πολιτισμών» 

πριν δεκαετίες είχε διαφημίσει 
η WallStreet κερδίζει από αυτόν και από κάθε κρίση 
 την παγκοσμιοποίηση προωθεί για να επικρατήσει 

Με «θεοκρατικό» δηλητήριο 
σας έχουνε ποτίσει 

αντίδοτο το Ελληνικό Πνεύμα 
τώρα το πολεμά η δύση που πριν πολύ το είχε αγαπήσει  

αυτό ανέξοδα θα σας βγάλει από το τέλμα 
θα σας πάει στα ουράνια και στο φιλοσοφικό σπέρμα 

12/12/2016 
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ΣΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΨΗ 

Στων δανειστών την κόψη έχουμε πέσει 
ο διεθνής σιωνισμός μας έχει μακελέψει 
με χρέη ψεύτικα και παραχαραγμένα 
τώρα να τιμωρήσουμε τους κλέφτες 

και να βρούμε τα κλεμμένα 
Μόνο με τις δικές μας τις δυνάμεις 

στο ξέφωτο θα βγούμε 
αν τα μνημόνια καταγγείλουμε 

και από το φόβο μας απελευθερωθούμε 
Σε μαύρη τρύπα μας έχουνε ριγμένους 

οι διεφθαρμένοι πολιτικοί μας 
που τους έχουν επιστρατευμένους 

φταίει και ο λαός που δεν επαναστατεί 
ο εχθρός του δεν θα τον λυπηθεί 
άλλα ψηφίζει άλλα επιθυμεί  

υπέρβαση και έξοδο δεν αποφασίζει ηρωική 
τα μνημόνια μισεί και μνημονικά ψηφίζει 

το Σύνταγμα του παραβιάζουν 
και αυτός τους στηρίζει 

 Προμαχώνες της Δύσης Κύπρος και Ελλάδα 
οι Τούρκοι με άνωθεν ανοχή τα παραβιάζουνε αράδα 

στο μάτι των «τουρκομογγόλων» Θράκη, 
Κύπρος και Αιγαίο όλο 
με πόλεμο μας απειλούν 

με ναυτικό και αεροπορικό τους στόλο 
Οι Ευρωπαίοι τον πλούτο μας ληστεύουν 

Τούρκοι και Αμερικανοί 
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τους υδρογονάνθρακες μας λιγουρεύουν 
οι «εταίροι» και οι «σύμμαχοι» μας στο ΝΑΤΟ 
την Κύπρο διχοτόμησαν έφεραν το πάνω κάτω 

και η οικογενειοκρατία μας προδίδει κατά κράτος 
Από κράτος μας έκαναν αποικία 
καιρός την μεγάλη απόφαση 
να πάρουμε με ομοψυχία 

κάλλιο η έξοδος παρά διαρκή δουλεία  
καιρός να λύσουμε τον Γόρδιο δεσμό 

δίχως δισταγμό να ξαναβρούμε την ελευθερία 
Πάμπτωχους μας έκαναν 
των τοκογλύφων οι λακέδες 

και οι ντόπιοι συνεργάτες τους οι τενεκέδες 
τα ‘μίντια’ και οι «παπαγάλοι» σκερβελέδες 
με μνημόνια μας ρούφηξαν σαν βδέλλες  

«ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ» ψηφίζουν οι αισχροί 
και εμείς στο σφαγείο πάμε σαν αμνοί 

Μας άρπαξαν σπίτια και ψυχή 
σε διαρκή κατοχή μας έριξαν και σε ξέρες 

και η γενοκτονία μας χρόνια τώρα διαβαίνει 
αβίωτες των συνταξιούχων οι μέρες 
και ο άνεργος στα ξένα μεταβαίνει  

ο Έλληνας στη χύτρα σαν τη γαρίδα σιγοβράζει 
 στο καυτό νερό με την «αξιολόγηση» κοχλάζει 

14/6/2017 
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ΤΑ «ΜΠΑΚΑΛΟΠΑΙΔΑ» 

Τα «μπακαλόπαιδα του ΔΝΤ 
το δάχτυλο με αυθάδεια μας κουνούν 

του Μαξίμου οι λακέδες τους προσκυνούν 
κι’ αυτοί ελεύθερα μας γενοκτονούν 

Τα «μπακαλόπαιδα» της Ελλάδας το αυτί τραβάνε 
σε νηστεία μας καταδίκασαν για να πεινάμε  
που είσαι Περικλή να τους καταχερίσεις  

δημοκρατία να τους διδάξεις  
και από την Αθήνα να τους κυνηγήσεις 

Οι «αξιολογήσεις» μέγα ψέμα 
τεχνητό το χρέος η έλλειψη ρευστότητας 

πάνε σου πιούνε και αίμα 
χάνεται η εθνική ταυτότητα 
καμία για την συνέχεια  

της φυλής προνοητικότητα 
εξουσιαστές και θεσμοί εκτός 

πραγματικότητας όλα για λόγους σκοπιμότητας 
και ο λαός συνήθισε την λιτότητα 
η ενδοτικότητα πράξη προδοσίας  

Το «gaypride» πράξη αφύσικη γελοία  
της κοινωνίας μας η παρακμή και αηδία 

μας κυβερνά η ποταπότητα και η οικογενειοκρατία 
Έλληνα αγωνίσου για την εδαφική μας ακεραιότητα 

 πολέμα για την ελευθερία 
τίποτα άλλο δεν σου απέμεινε 
παρά οι αλυσίδες της δουλείας 

Κάποιο τάφο νάχουμε για την αιωνιότητα 
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μόνον τούτος βράχος και η Κύπρος μας 
στα στερνά θα μας δεχθεί  

Τα πάτρια προστάτεψε σαν τον Κυναίγειρο 
στο Αιγαίο θα επικρατήσει ο ισχυρότερος 

και όχι ο «αλληλέγγυος» 
με νύχια κρατάτε και με δόντια 

ετοιμάστε του Απόλλωνα τα πύρινα ακόντια 
Την πατρίδα σεβαστείτε και τη σημαία 

η ζωή της λευτεριάς είναι γλυκιά και ωραία 
η προδοσία μας έχει βαθιά λαβώσει 
την αναρχία στον τόπο μας σκόπιμα 

την έχουν ριζώσει 
γιατί το κράτος  

τους νόμους δεν εφαρμόζει; 
εκτός κι’ αν παίρνει εντολές οικισμούς 

παράνομους να ξεφυτρώνει  
Από των μνημονίων τη σκλαβιά μόνος θα γλυτώσεις 
συμφέρον δεν έχει ο Σόιμπλε να μας ελευθερώσει 

με το σπαθί σου τα δεσμά να κόψεις 
ντροπή από τον δανειστή να επαιτείς 

επαίσχυντη τοκογλυφική δόση 
Στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα 

η πραγματική δημοκρατία δίνει διέξοδο 
τα μνημόνια στου ξυραφιού μας έφεραν την κόψη 

αρνήσου στους εχθρούς σου να παραδοθείς 
από τα αδιέξοδα με το μυαλό και με το σπαθί  

σου θα βγεις και μόνος θα προκόψεις 
Ηθικό υψηλό να κρατήσεις 
και στη δράση αν λαβωθείς 
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μη λυγίσεις 
όταν για την πατρίδα θυσιαστείς αιώνια θα ζήσεις 

αυτό το νόημα του ΟΧΙ 
ακόμη κι’ αν μόνος πολεμήσεις 
σαν Δον Κιχώτης, θα νικήσεις 

Με της «Αξιολόγησης» την παρωδία 
 χάνεις πάμπολλα δεν παίρνει μία 

η λιτότητα χειροτερεύει και ο δανειστής  
ως το 2060 στο πιάτο θα μας χορεύει 

15/6/2017 

ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ 

Όταν προσηλύτιζαν τους Μασάϊ 
 «ο Πάπας δύναμη θεϊκή κρατάει» 

τους είπαν οι Χριστιανοί 
 πανίσχυρος είναι επί της Γης 
Εξαγριωμένοι τότε τον κάλεσαν 

όχι για να τον δουν 
ούτε για να τον προσκυνήσουν 
αλλά για να του επιτεθούν 

και ενωμένοι να τον τιμωρήσουν 
Και ο λόγος ήταν λογικός 

αφού επί της γης ήταν του θεού ο κολλητός 
και ασκεί θεϊκή παντοδυναμία 

αυτός προκάλεσε της Κένυα την ξηρασία 
άρα αυτός έκανε τη γη τους έρημο Γεδρωσία 

κι’ αν ο διάβολος ήταν η αιτία  
 γιατί δεν του σταμάτησε την κακουργία 
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Παράλογος ο πόνος και ο φόβος 
στην λατρεία του η διαφυγή 

αν ήμουνα αστροναύτης ή αστρονόμος 
θα έλεγα στον άνθρωπο 

«κανείς τον θεό ως τώρα στον ουρανό δεν έχει δει» 
ούτε ο πιστός, ούτε ο ειδωλολάτρης 

ούτε ο αθεϊστής ούτε ο κανδηλανάφτης 
Στα μεταφυσικά ουδείς έχει δικαίωμα 

με βεβαιότητα να ομιλεί 
να αμφιβάλει και να ερευνά μπορεί 

 και ο Σωκράτης ήταν αγνωστικιστής 
Ο θεός είναι η Αλήθεια 

όχι της Βίβλου οι μύθοι και του Αβραάμ τα παραμύθια 
και οι ψαλμοί 

ούτε της καλογριάς τα οράματα και οι ναοί 
στην αλήθεια μόνο αν ψάξεις ίσως τον βρεις 

Αν ο θεός παράδεισο μας είχε κάνει 
αν του διαβόλου την κακία είχε ξεκάνει 

τους κακούς αν είχε από προσώπου γης εξαφανίσει 
 από άνοια θα υποφέραμε και πλήξη 

Με τις δοκιμασίες τον κόσμο τον λυτρώνει; 
τον βασανίζει μέχρι θανάτου και τον εξοντώνει; 
μέτρα εξοντωτικά στο συνταξιούχο να υποφέρει; 

τον καλό χριστιανό δοκιμάζει  
πριν στον παράδεισο τον φέρει; 

αρνούμαι τέτοιο θεό θηριοδαμαστή 
σαν… τον Ερντογάν βασανιστή χασάπη 
Παράξενη και του Κυρίου η Ανάσταση 

γιατί παίχθηκε σε μία και μοναδική πράξη; 
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γιατί μερικούς άγιους και σοφούς  
 μετά θάνατον δεν μας έχει στείλει  

το θαύμα να δουν οι ζωντανοί μπρος στην ωραία πύλη; 
γιατί να μην επιβεβαιωθεί η δευτέρα παρουσία; 

θα χωρούσε η γη όλους τους ενοίκους στα νεκροταφεία; 
Κάτι σαν να ψυλλιάστηκε Επίκουρος ο Αθηναίος: 

και είπε το «άτοπο» για τον πιστό χυδαίο:  
«παντοδύναμος ο θεός και γενναίος; 

θέλει να εμποδίσει το κακό 
αλλά δεν είναι ικανός και θαρραλέος; 

τότε δεν είναι παντοδύναμος αλλά ψωραλέος 
Μπορεί αλλά δε θέλει το κακό να εμποδίσει; 
τότε δεν είναι πανάγαθος αλλά κακή φύση 

Αν πάλι θέλει και μπορεί; 
τότε γιατί το κακό να αφήσει στη Γη να επικρατήσει; 
Είναι καλοκάγαθος και φιλεύσπλαχνος διερωτήθηκε; 

και ο ίδιος αποκρίθηκε: 
«αν ήταν δεν θα έκανε τον άνθρωπο 

μισό καλό και μισό κακό;» 
εκτός και δεν έχει δύναμη να το αποτρέψει 

οπότε για νάναι θεός δεν του πρέπει 
αν πάλι δεν ενδιαφέρεται για το ανθρώπινο είδος 

γιατί και εγώ να τον προσκυνώ με σφρίγος 
και να σκύβω σαν το κτήνος; 

Αν πάλι ούτε θέλει, ούτε μπορεί; 
γιατί να τον αποκαλούμε θεό; 

πρόκειται για δύναμη αδύνατη και ισχνή 
σαν ακτινοβολία ασθενή 

 Τέσσαρες προς το παρόν γνωστές δυνάμεις 
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το σύμπαν πλημμυρίζουν με ενέργειακό τσουνάμι 
 Ηλετρομαγνητική, Βαρυτική, Ισχυρή Πυρηνική και 

ακτινοβολούσα ασθενική 
μπορεί νάναι μία που να μην έχει ακόμη εμφανιστεί 

 όλα περιστρέφονται σε τροχιές κυκλικές 
στο σύμπαν δεν υπάρχουν καταστάσεις στατικές 

όλα κινούνται με ταχύτητες κοσμικές 
Μιά δύναμη συνολική 

η επιστήμη ψάχνει να την βρει 
αν και όταν αυτή κάποτε εμφανιστεί 

ισόθεος ο άνθρωπος θα γενεί 
 Θεική θα την ονομάσουν 

 οι πολλοί θα την προσκυνήσουν  
και θα την θαυμάσουν 

Τότε το μυστήριο ίσως λυθεί 
θεός η Αλήθεια η συμπαντική 

δεν χρειάζεται ούτε εικόνες και ζώνες,  
ούτε λείψανα και ιεράρχες 

ούτε μας ζητάει κάποια ανταμοιβή,  
επίσημους και τελετάρχες 

Σε τούτη την- άγνωστη προς το παρόν δύναμη 
συμμέτοχοι είμαστε και μείς της Γης οι κοσμοναύτες 

του άγνωστου ταξιδευτές,  
του ωραίου και του αληθινού οι θηρευτές 
στο χάος χωρίς βάρκες πελαγοδρομούμε. 
το θεό κάποια μέρα ίσως τον βρούμε; 

Τούτο τον κόσμο ούτε θεοί τον έφτιαξαν ούτε άνθρωποι 
 δεν τον σεβόμαστε και τον πετροβολούμε 

«ήταν, είναι και θα υπάρχει» αυτό είναι που δεν εννοούμε 
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κι’ αν ψάχνετε για Έλληνες θεούς,  
μόνον στον Όλυμπο θα τους βρούμε 

7/5/2017 

 ΛΕΥΤΕΡΟ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΕ Η ΦΥΣΗ 

Ποτέ μη κάνεις το φίδι φίλο, 
ούτε τον Οβριό να εμπιστευτείς 
τον πολιτικό μην τον πιστέψεις 
γιατί οικτρά θα διαψευστείς 

Φιλίες στα κράτη δεν υπάρχουν 
μόνο συμφέροντα υπάρχουν κρατικά  

στους λαούς όμως δείξε αγάπη δείξε και ανθρωπιά 
στα κράτη επικρατούν λυκοφιλίες 

και διαρκούν όσο τα άνθη στη ροδιά 
Οι εξουσιαστές αισθήματα δεν έχουν 
στην καρέκλα και στο χρήμα η καρδιά 

προβλήματα όλοι οι λαοί έχουν 
μόνο που είναι διαφορετικά 

Στους ανθρώπους μην κρατάς κακία 
ψάξε και θα βρεις της έχθρας την αιτία 

ο τραπεζίτης τα νήματα κινεί 
αυτός ο καραγκιοζοπαίχτης 
και ο πολιτικός η φωνή  

τους ανθρώπους άλλοτε με σφαίρες 
και συχνά με μέτρα αντιλαϊκά τους εκτελεί 

εσύ όμως φταις που τον ψηφίζεις  
και τον χειροκροτείς 
Ποτέ δούλος μη γίνεις 
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στον τράχηλο σου μη βάλεις αφεντικό 
λεύτερο σε γέννησε η Φύση 
άνθρωποι σε έκαναν σκυφτό 

Οι λαοί σαν κοπάδι προχωράνε 
πολέμους δεν θέλουν καλύτερη ζωή ζητάνε 

γεμάτο μόνο θέλουν το στομάχι 
και άμα οι μάζες δυστυχάνε 
τα «μίντια» τους νανουρίζουν  
τα ΜΑΤ με χημικά τους ρίχνουν 

 και τους σκορπάνε. 
Μην περιμένεις από άγιο σωτηρία 

ούτε από προφήτες γιατρειά 
με τις δυνάμεις σου και τον δικό σου μόχθο 
τα ντόπια διώξε και τα ξένα αρπακτικά 

 αυτά σου παίρνουνε τον άρτο 
και αυτά σου τρώνε τη μπουκιά 

Όλοι σε έχουνε προδώσει 
με τους φόρους σε έχουν εξουθενώσει 
συνεργάστηκαν με τον εχθρό σου 

σου αφαίρεσαν το βιός σου 
και εμπιστοσύνη εσύ τους δίνεις 

ατιμώρητους τους κλέφτες τους αφήνεις 
τους πολιτικούς απατεώνες τους ψηφίζεις 

και απορώ φίλε! 
γιατί τον τοκογλύφο δείχνεις που σε γδύνει; 

και όχι το πολιτικό γουρούνι; 
Σε κατάντησαν ανεπρόκοφτο και ‘σκερβελέ’ 

να βελάζεις σαν την προβατίνα μπεεεε 
για να διορίσουνε το γιό σου 
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τώρα σου παίρνουν και το σπιτικό σου 
και τη μικρή σου συνταξούλα 
που συντηρείς την εγγονούλα  

ούλα στα πήραν ούλα 
Ξεπούλησαν και την πατρίδα  

σε ξένους παραδείσους στείλαν τη δεσμίδα 
ζόμπι σε κατάντησαν φοβισμένο  

και συ τρομάρα σου αντί ν’ αγωνιστείς 
λιποτακτείς στο εξωτερικό αγανακτησμένος!!! 

Βγάλε από τα μάτια σου τις τσίμπλες 
μήπως και σου έρθει ο φωτισμός 
οι ολιγάρχες πάντα ενωμένοι 

οι λαοί διχασμένοι εσαεί ηττημένοι και χαμός 
και από τα παρασκήνια σε κυβερνάει ο Οβριός 

και συ όλα τα περιμένεις από το θεό 
Όταν εσύ κοιμάσαι αυτοί συνωμοτούν 
 μέτρα σε φορτώνουν και σε απειλούν 

Με τον διάβολο σεμπριά μην κάνεις ούτε με τον θεό 
γιατί ο πρώτος θα σε πεθάνει 

και ο δεύτερος θα σε ποτίσει με ναρκωτικό 
25/4/2017 

 ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ 

Καλό και κακό στο σύμπαν δεν υπάρχει 
αγώνας των πάντων συμβαίνει τρομερός 

ο ισχυρότερος θα επικρατήσει 
και αυτός αν ενωθεί είναι ο λαός 
Όλοι τους σε έχουνε προδώσει 
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συνεργάστηκαν με τον εχθρό σου 
να σε σπρώξουν στο χαμό σου 

και ακόμη τους ψηφίζεις και τους δυό 
ποτέ μη γίνεις οπαδός τους 

τις ταμπέλες πέταξε τες ούτε «αριστερός»  
ούτε «δεξιός» 

 στην πατρίδα πάντα νάσαι λατρευτός 
Επάρκεια έχε στην τροφή σου 

μην αναμένεις να σε ζήσει ο δανειστής σου 
γι’ αυτό καλλιέργησε τη γη σου 

προστάτευσε και την παραγωγή σου 
και μην ακούς των σειρήνων το τραγούδι 

για να μην πεινάσεις 
όταν προσεχώς θα καεί το πελεκούδι 

Μόνον με την αξιοκρατία 
θα έρθει ο φωτισμός 

η κομματοκρατία πίσω σε γυρίζει ολοταχώς 
χωρίς αυτάρκεια και ελευθερία 

μην περιμένεις λυτρωμό 
Με το "θαρσεινχρη" και με σκληρή εργασία 
οι προγονοί μας φώτισαν την οικουμένη 

τώρα φεύγοντας οι μορφωμένοι 
χωρίς φώτα η Ελλάς απομένει 

 Φέρνουν και τους λαθρομετανάστες 
σύντομα η ράτσα μας θα αντικατασταθεί  

από άλλες ράτσες 
τίποτα όρθιο δεν μένει 

φευ! η χώρα όπως πάμε ισλαμοποιείται 
 Πολυξένη 
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Τους φοβάσαι και τους γλύφεις 
σε αδιέξοδα σε έχουν ρίξει 
σε έχουν ακινητοποιήσει 

μπαμ και κάτω με τέσσερα μνημόνια 
για εξήντα χρόνια σε έχουν αφοπλίσει 
Τώρα τεθνεώς με τις αξιολογήσεις 
στόχος ακίνητος έχεις καταντήσει 

όλοι διεκδικούν από ανατολή, βορά και δύση 
αλλά εσύ δεν αντιστέκεσαι έχεις συνηθίσει 

Προτίμησες την παράδοση παρά να πολεμήσεις 
και όμως υπάρχει «έξοδος» υπάρχει λύση 

όπως οι ήρωες του Μεσολογγίου 
 έξοδο να τολμήσεις από την κρίση 

φυλάκισε και τους αναρχοεγκληματίες 
των Εξαρχείων και του Μενιδίου 

που σε έχουν διαλύσει 
δίκασε και τους προδότες του Κοινοβουλίου 

δώσε με νέο Σύνταγμα τη λύση 
Ελευθερία, Δικαιοσύνη, 

Αυτάρκεια, Τάξη και Γαλήνη για  
να πάμε μπροστά 

υψηλά το ηθικό Ελληναρά 
ενωμένος λαός ο ισχυρός 

 ποτέ ηττημένος ο Ελληνισμός 
εμπρός παιδιά 

τους εχθρούς μας να αποκρούσουμε 
σε Κύπρο, Θράκη και στου Αιγαίου τα νησιά 

θαρσείν χρη της Ελλάδος παιδιά 
3/5/2017 
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ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Την αλήθεια όλοι αναζητούμε 
άλλοι στις θρησκείες, άλλοι στις επιστήμες  

να την βρούμε 
και άλλοι την ύλη προσκυνούν για να λυτρωθούνε 

ελάχιστοι όμως μπαίνουν στην ουσία 
εξαφανίστηκε η ευτυχία 

πραγματική αλήθεια δεν υπάρχει, 
ούτε είναι μία 

καθένας την βλέπει με την δική του όψη 
Όταν το Σύμπαν μας διαφεύγει 

το «αείζωον πυρ» στα σωθικά μας φέγγει 
το δικό ο καθένας θεό λατρεύει 
και όποιος μαζί του διαφωνήσει 

εχθρό τον κάνει και θα τον πολεμήσει 
Κράτος εν κράτει οι θρησκείες έχουν επιβάλλει 
στη ζωή μας εσχάτως απειλητικά έχουν εισβάλλει 

τη δημοκρατία και τον ορθό λόγο βάλαν στο τσουβάλι 
και ο ισλαμοφασίστας του «άπιστου» κόβει το κεφάλι 

Τη λογική την έχουν κάνει πέρα 
σκοταδιστές του χρήματος και της μαχαίρας 

δικτάτορες χασάπηδες με την πολεμική φοβέρα 
όποιος το ψέμα τους αρνηθεί άθεο τον λένε 
και όποιος τη θεοκρατία τους αμφισβητεί  

στην πυρά τον καίνε 
Καιρός όλα να αποκαλυφθούνε 
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
οι μεγάλες αλήθειες να ειπωθούνε 
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όσο πικρό ποτήρι είν’ αυτό να το πιούμε 
την αλήθεια του πλησίον μας όσο ενοχλητική κι’ είναι 

να την σεβαστούμε 
μόνον έτσι στον πλανήτηθα συμβιώσουμε αρμονικά 

 δεν θα εξαφανιστούμε 
δεν θα καταστραφούμε από τα πυρηνικά 

και μύρια άλλα προβλήματα κακά 
Να ζήσουμε ειρηνικά και μονοιασμένοι 

τώρα που η επιστήμη στα όρια αγνώστων δυνάμεων 
μας οδηγεί αγχωμένη 

το διάστημα να εξερευνήσουμε με τα δημιουργήματά μας 
αρκεί όλα αυτά για τα καλό μας να συμβάλλουν 

και για τα παιδιά μας 
Ό, τι δεν γνωρίζουμε θεό το λέμε 

και στις εικόνες τόνους λιβάνι καίμε 
με τις αισθήσεις κανείς δεν τον ακούμπησε 

κανείς το θεό δεν είδε 
από αλλού η θρησκεία ξεκίνησε 

και αλλού μας πήγε 
Εργαλείο την έκαναν οι «παγκοσμιοποιητές» 

τη δικτατορία τους να επιβάλλουν  
οι τράπεζες και οι πολυεθνικές με τη Νέα Τάξη να 

εισβάλλουν  
πολιτισμό, σύνορα και έθνη να εξαφανίσουν 

να μαζοποιήσουν τον άνθρωπο και αγέλη να τον κάνουν 
τις αξίες της ζωής να τις πεθάνουν 

Πιο κοντά στη λογική είναι ο αγνωστικιστής 
«εν οίδα ότι ουδέν οίδα» όπως είπε ο Σωκράτης 
 της φιλοσοφίας της μαιευτικής ο πλάστης 
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από όσους γέννησε ως τώρα η πλάση 
κι’ αυτόν σαν άθεο τον είχανε καταδικάσει 
Αν το Σύμπαν μπορούσαμε να δούμε 

και να το ψηλαφήσουμε 
να φτάσουμε στον έβδομο ουρανό 
την «πρώτη ουσία» να γνωρίσουμε 

τότε θα γινόμαστε θεοί 
Το «αείζωον πυρ» θα βλέπαμε στο εσωτερικό μας 
η «θεωρία των πάντων» θα γινόταν κτήμα δικό μας 
του Σύμπαντος θα μαθαίναμε την ταυτότητα 

τα όργανα δυστυχώς δεν αποκαλύπτουν την ολότητα 
όμως οι αισθήσεις μας είναι λίαν περιορισμένες 
και η διάρκεια ζωής μας σε ημέρες μετρημένες 
Το Σύμπαν διαθέτει κρυμμένη μυστικότητα 

λίγοι άκουσαν του σύμπαντος την μουσικότητα 
ποτέ την πληρότητα δεν θα την φθάσουμε 

με την επιστήμη την αλήθεια θα πλησιάσουμε 
και με ταπεινότητα, γιατί είμαστε θνητοί 
Ημίθεοι μπορεί να γίνουμε αλλά όχι θεοί 

οι αρχαίοι μας πρόγονοι θεούς κατέβασαν στη Γη 
και έκτοτε στην υψηλότερη κορυφή  

στον Όλυμπο κατοικούνε 
φεύ! ξεκόψαμε από το πνεύμα τους και δυστυχούμε 

μόνο αν τους μελετήσουμε θα υψωθούμε 
 τότε θα μεγαλουργήσουμε και θα λυτρωθούμε  
τα Αρχαία Ελληνικά σαν επίσημη γλώσσα 

να υιοθετήσουμε  
 το κρατίδιο των Αθηνών πρώτα να κατακτήσουμε.  

17/6/2017 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ 

Στον κυβερνοχώρο όλα στις μέρες μας αναθεωρούνται 
αλήθειες έρχονται στο φως και θεωρίες γελοιοποιούνται 
ο ψευτοσουλτάνος ονειρεύεται ν’ αλλάξει τις συνθήκες 
το «βαθύ κράτος» της Αμερικής τους τζιχαντιστές 

αγκάλιασε σουνίτες 
ας ευχηθούμε το νέο έτος χωρίς τοκογλύφους-γύπες 
οι κόφτες να εξαφανιστούν και οι φορομπήχτες 

Αναθεώρησαν και την ιστορία 
‘εκσυγχρόνισαν’ και του Μουσείου των Δελφών τα αρχεία 
τα αναθήματα των Ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας 

δημιουργήματα βάφτισαν της Ανατολής 
και ότι τάχα αυτή έδωσε το φώς σε μας τους δυστυχείς 

σε πανάρχαια προελληνικήεποχή 
ουδείς όμως μας είπε γιατί όλες οι λέξεις του πολιτισμού 

είναι σε γλώσσα τα ην Ελληνική; 
Φευ! στάση «πολιτικώς ορθή» αλλά ουδόλως αληθής 

μήδισε τώρα και η Πυθία; που είσαι Οδυσσέα Ανδρούτσο  
και Αρχιστράτηγε Καραϊσκάκη 

να ζήσεις της πατρίδος την προδοσία; 
Όλοι σήμερα προσκυνούν τον αναθεωρητισμό 

κανένα ανάθημα ΔΕΝ θα βρείτε  
που να ΜΗΝ είναι Ελληνικό 

ο Ελληνισμός υπήρχε στη Μεσόγειο παντού  
και στην Εγγύς Ανατολή 

μέχρι που οι Αβραμικές θρησκείες 
κατέστρεψαν ναούς και απαγόρευσαν ιεροτελεστείες 

Σε όλου του κόσμου τα μουσεία 
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Ελληνικά θα βρείτε έργα με τη βία αρπαγμένα 
οι επισκέπτες τα θαυμάζουν με μάτια γουρλωμένα 
χωρίς να ξέρουν ότι τα πιο πολλά είναι κλεμμένα 

και με το όνομα του κλέφτη ονοματισμένα 
μοναδικής τέχνης και ύψιστης καλαισθησίας 

έργα των πιο παλιών Πολιτισμών (Πελασγικού, Μινωικού, 
Μυκηναϊκού, Κλασσικού, Βυζαντινού) 

κι’ όμως ο Έλληνας νερό ήπιε της λησμονιάς 
και δυτική αγκάλιασε κληρονομιά 

Οι αρχαίοι πολιτισμοί 
(Ασσυριακός, Βαβυλωνιακός, Χετιτικός και Αιγυπτιακός) 

έπονται και ΔΕΝ προϋπήρξαν του Ελληνικού 
υβρίδια αποτελούν του Κρητομινωικού  

με σφραγίδα 
οι Αργοναύτες τον μετέφεραν με τα πλοία 

σε γη και θάλασσες ως την Κολχίδα 
οι Ετεοκρήτες τον διαπεραίωσαν  
στην απέναντι Μικρά Ασία 

και εκείθεν στην Εγγύς Ανατολή και στην Ινδία 
παραπληροφορημένοι «παπαγάλοι» 

την Ιστορία στην εγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙΟΣ»  
 δείτε τη μεγάλη 

Αν χάνονταν τα Ελληνικά έργα 
όλης της οικουμένης 

αναρωτήθηκε κανείς τι τελικά στα μουσεία μένει; 
«παλαιοπωλεία» μετά βίας θα λέγονταν αυτά 

χωρίς φιλοσοφία, καλαισθησία 
και χωρίς καρδιά και ανθρωπιά 

χώροι πρωτόγονης λατρείας θα ήταν τελικά 
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και άλλα θα έκλειναν οριστικά 
Στην επαναστατική εποχή που ζούμε 

λίγες αλήθειες γράφονται 
και πολλά ψέματα περνούνε 

αλήθειες που το κατεστημένο απαγόρευε ως τώρα 
να ειπωθούνε 

 ψέματα ερείπια σωριασμένα  
επί αιώνες τα κρατούσαν στερεοποιημένα  
Αβραμικές θρησκείες που έχουν πεθάνει 

τσακώνονται στη μοιρασιά 
πριν μνημόσυνο η οικουμένη κάνει 

στον «γενάρχη Αβραάμ» 
Καιρός η ανθρωπότητα στο ξέφωτο να προχωρήσει 

θρησκείες, δογματικά ψέματα να απορρίψει 
το νέο πολιτισμό της «Συμπαντικής Γνώσης»  

να προωθήσει 
ο άνθρωπος της Νοόσφαιρας νέους δρόμους έχει ανοίξει 

ο Ελληνισμός με το σπέρμα του καλείται  
να τον γονιμοποιήσει 

Με την σύγχρονη αντίληψη περί της ύλης 
από άλλο σημείο ο ήλιος της γνώσης θα ανατείλει 
η ύλη από ρεύματα ενέργειας συμπυκνωμένη  

με βαρυτικά κύματα προικισμένη  
τον χωροχρόνο καθώς περνάει τον κυρτώνει 

ουράνια σώματα απλώνει στο σεντόνι 
φθαρτή και απατηλή  
και η ζωή μας τελειώνει 

πλάνη των αισθήσεων η ύλη 
 κατά την άποψη των ειδημόνων 
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 όλοι σήμερα μοχθούν για αυτήν και μόνον 
δεν ωφελεί στα σεντούκια στοιβαγμένη 
ο πλούτος ανάπτυξη να δημιουργεί 

πλούτο να διανέμει 
 κροίσοι από τα νησάκια μας κουνάνε το μαντίλι  

μόνο η ελληνική κοσμοθέαση εξανθρωπίζει 
 την ψυχρή ύλη 

24/5/2015 

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Πριν στην Βαστίλη οδηγηθούν 
 των λιστών οι βολεμένοι 

το χρήμα είναι για το καλό της οικουμένης 
γιατί τίποτα μετά τον θάνατο δεν μένει  
 μόνο τα έργα και τη φήμη παραμένει  

  Με νέα σκέψη και συλλογική δράση 
τη χώρα μας ελεύθερη να κάνουμε και αυτάρκη 
από την Ευρώπη βοήθεια Έλληνα μην αναμένεις 

πολίτες ενωμένοι ποτέ ηττημένοι 
Έλληνα δική σου η πατρίδα εσύ θα πολεμήσεις 

κλείσε τα σύνορα με ξύλινα τείχη 
πάρε δόρατα, σφεντόνες και φονικά ξίφη 

το πολιτικό κατεστημένο που σε έχει χρεοκοπήσει 
 άλλους να φυλακίσεις και τους υπόλοιπους να εκδιώξεις 

Έλληνα πατριώτη: 
 Τον Προϋπολογισμό με ευλάβεια να τηρήσεις,  
μην τον παραβιάσεις και ιερό να τον θεωρήσεις 

με όσα βγάζεις του λοιπού να ζήσεις 
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 και περίσσευμα για ασφάλεια να δημιουργήσεις. 
2/1/2017 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΤΟ ΣΜΑΡΑΓΔΙ 

Αν στην Κυλλήνη αφιχθείς  
στην Ζάκυνθο να αυτομολήσεις 
στην τέταρτη διάσταση θα βρεθείς 
ποτέ σου δεν θα την λησμονήσεις 

Της Άρτεμης και του Απόλλωνα νησί αγαπημένο 
η αρμονία με το θρύλο είναι εδώ συνυφασμένο 

πρώτος βασιλιάς ο Ζάκυνθος εξ’ ού και η ονομασία 
γιός του Δάρδανου ένδοξου βασιλιά της Τροίας 
ακόμη και ο Όμηρος την αναφέρει στα βιβλία 

Από δω πέρασαν κατακτητές πολλοί 
Ρωμαίοι, Ρώσοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Ενετοί, Βυζαντινοί 

για να αναφέρω μόνο μερικούς 
όλοι αφομοιώθηκαν από τους Ζακυνθινούς 

μα την θέληση τους για ελευθερία  
δεν την νίκησε κανείς 

Εδώ το κυανό της θάλασσας και του ουρανού 
χίλιες αποχρώσεις δίνει με το πράσινο του βουνού 
λόγγοι και κήποι ανθισμένοι, άνθρωποι ευγενείς 

πολιτισμένοι 
σπουδαίοι λόγιοι βγήκαν διακεκριμένοι 

μπορεί οι ποπολάροι να επιβλήθηκαν στο αρχοντολόι 
από δώ βγήκαν της ελευθερίας 

πρωταγωνιστές με μεγάλο αγωνιστικό μπόι 
Κάλβος και Σολωμός 
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εδώ το πάνσεπτο μαυσωλείο και των δυό 
εδώ φυλάσσεται στο πρωτότυπο 
ο Εθνικός μας Ύμνος στο Μουσείο 

«Από τα κόκκαλα βγαλμένα 
των Ελλήνων τα ιερά 

πλεονάσματα αρπαγμένα 
από την σιωνιστική γενιά 
πίνει αίμα, τρώει σάρκες 
τρέφεται και με παιδιά 

του Οβριού η μαύρη χείρα 
τα Ελληνόπουλα κυνηγά» 

αν ζούσε σήμερα ο Σολωμός (1798-1857) 
 έτσι θα άρχιζε τον εθνικό ύμνο 

 κα ας τον κατηγορούν «εθνικιστή» 
«ακροδεξιό» και δήμιο 

«Αν μου δώσει η μοίρα μου 
στην ξένη γη να ταφώ 
γλυκύς είν’ ο θάνατος 
μόνον στην πατρίδα μου 

αν κοιμηθώ» (Κάλβος 1792-1869) 
Λησμόνησα τον Ξενόπουλο Γρηγόρη 

θρέμμα ζακυνθινός γεννήθηκε στην Πόλη 
μυθιστοριογράφος - συγγραφέας που τον ξέρουν όλοι 

ο πρώτος πρόεδρος της Εταιρείας μας 
των Ελλήνων Λογοτεχνών 

τώρα απειλούν να μας την κλείσουν πρόεδρε 
της Εφορίας οι διαβόλοι και εχθροί 

των γραμμάτων και τεχνών 
Εδώ το λείψανο του Αϊ Διονύση του προστάτη 
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άσυλο έδωσε στον φονιά του αδελφού του 
του νόμου παραβάτης 

στο δικαστή δεν τον παρέδωσε 
δικό του νόμο εκράτει 

αντίθετο από το σοφό Σωκράτη 
δεν τόσκασε από τη φυλακή 

το νόμο της πολιτείας θα τηρήσει 
και ήρεμος στη φυλακή με το κώνειο 

θα τελευτήσει 
δύο διαφορετικές κοσμοθεάσεις 

του Έλληνα τον ψυχισμό τον έχουν διαταράξει 
Ζάκυνθος της βιοποικιλότητος 

της ομορφιάς «υποθηκοφυλακείο» και της αγριότητος 
πανέμορφα βουνά, βαθύσκια δάση, λουλουδιασμένος 

κάμπος και δαντελένιες ακρογιαλιές 
εδώ προσορμιζόταν του Οδυσσέα το πλοίο 

παντού άνθη ευωδιές και καλαμιές 
απόκρημνο του Εγκέλαδου το δυτικό προσωπείο 

Ζάκυνθος: ανοιχτό της ιστορίας βιβλίο 
Εδώ θα δεις την πιο όμορφη στον κόσμο ακτή 

το περίφημο ‘ναυάγιο’ 
από μέσα αναβλύζει φωτισμός τυρκουάζ, 

χρώματα με ανταύγεια 
αστραφτερός σαν το διαμάντι Taj Mahal 

μαυλιστικός, θαλασσί, καθάριος 
Με τα δελφίνια του πελάγους ο Ποσειδώνας 
ερωτικά παίζει με τη Μέδουσα γοργόνα 

εδώ η ωραιότητα όχι στα πλούτη και στην πολυτέλεια  
σε αυτάρκεια και αρμονία τέλεια 
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σώματος, πνεύματος και ψυχής 
τον εσπερινό κελαηδούν κάτι αηδόνια 
εδώ φωλιές φτιάχνουν τα χελιδόνια  

Τα καλοκαίρια καταφθάνει και η Καρέτα- Καρέτα 
στα Σεκάνια την ερωτική κάνει φιέστα 

από τον Ατλαντικό τα σμήνη ακούραστα κωπηλατούν 
στη Ζάκυνθο τα αυγά της σε αμμόλακκους θα γεννήσει  

με ηλιοαχτίδες θα τα κλωσήσει 
και πάλι στο γιαλό τα μωρά θα γυρίσουν 
από τους εχθρούς τους όσα γλυτώσουν 
και πάλι τον Ατλαντικό θα αυλακώσουν  

Οι δυτικές απόκρημνες ακτές 
 Κοσμογονικές αντίκρισαν καταστροφές 

όταν βουνά κατακρημνίστηκαν 
τότε που του Εγκέλαδου τα σεισμογενή ρήγματα 

μετακινήθηκαν 
πανάρχαιοι οικισμοί στα έγκατα καταποντίστηκαν 

τα Πελασγικά όμως φύλα δεν πτοήθηκαν 
έχτισαν στις κορυφές νέα χωριά 

 και βολεύτηκαν  
Το καλοκαίρι του 1953 σαν λαβωμένο θεριό 

 ο Εγκέλαδος βρυχήθηκε  
τότε Ζάκυνθος και Κεφαλονιά ταρακουνήθηκε 

και σχεδόν ισοπεδώθηκαν  
πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν κι’ άλλοι καταπλακώθηκαν 

η πυρκαγιά συμπλήρωσε την καταστροφή 
νόμισαν ότι άνοιξε κάτω από τα πόδια τους 

η γη να τους καταπιεί 
Τώρα όλα ξεχάστηκαν εκπέμπουν καλαισθησία 
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καλλίφωνοι τραγουδιστές νότες χαράς σκορπάνε 
και αρμονία 

η μουσική δονεί την ψυχή του Ζακυνθινού 
αξιοθέατη η πόλη, η προκυμαία και η πλατεία Σολωμού 

Ζάκυνθος πανέμορφο «φιόρο του Λεβάντε»  
άνθρωποι σε επισκέπτονται  
από όλης της γης τις πάντες 
όμως ο άκρατος τουρισμός 
φέρνει την καταστροφή σου 

στο μέτρο και στη αειφόρο ανάπτυξη 
εκεί και η προκοπή σου. 

Όποιος Μπόχαλη, Τσιλιβί, Τράνη και Κερί 
δεν έχει έρθει 

στο Γέρακα, Καμπί, Μαραθονήσι, 
και στο ναυάγιο δεν έχει πλεύσει 

τις Γαλάζιες Σπηλιές στην απόκρημνη ακτή 
δεν έχει αντικρύσει 

και όποιος δεν έζησε την νυκτερινή ζωή 
την Ζάκυνθο δεν έχει γευθεί ούτε την έχει γνωρίσει 

μουσωδία πουλιών όποιος με Ζακυνθινούς 
 αοιδούς γλεντήσει 

 την άλλη φορά σου συνιστώ και να την… περπατήσεις 
 στην καρδιά σου η Ζάκυνθος θα μπει 

και δεν θα την λησμονήσεις. 
23/4/2017 
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ΤΡΩΓΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; 

Τώρα που φθάσαμε στης ζωής μας το λυκόφως 
νέα βία μας πλακώνει και το σκότος 
σκυθρωποί φεύγουμε και λυπημένοι 

 υπό κατοχήν η πατρίδα μας και μείς σκλαβωμένοι 
 μήπως οι αγώνες μας πήγαν χαμένοι; 

Αγωνιστήκαμε για μια καλύτερη ζωή και για ειρήνη 
αλλά ξεφύτρωσε η πιο εφιαλτική εκδοχή  

γεμάτη βία και οδύνη 
φταίμε και μείς γιατί το ρίξαμε στην ευμάρεια  

και στη χλιδή 
δανειζόμαστε χωρίς παραγωγή και χωρίς περισυλλογή 

δίχως μέτρο, αυτάρκεια και βίο παρασιτικό 
από την μεταπολίτευση και δώθε αλώνιζε το λησταριό 

πρώτοι στις σπατάλες και στην αρπαχτή  
όλοι ευθυνόμαστε λίγο πολύ  

και στο τέλος δούλοι καταντήσαμε στο δανειστή 
Το διεφθαρμένο πολιτικοοικονομικό κατεστημένο 

άπληστο και από φιλοπατρία στερημένο 
το χρήμα σε παραδείσους τόχει εξασφαλισμένο 

ήταν βλέπεις υποψιασμένο ότι πάμε για χρεοκοπία 
απληροφόρητος ο λαός οπαδός της κομματοκρατίας  
το πελατειακό κράτος με την ψήφο τους συντηρεί 

 στην εξουσία 
τώρα στα ξένα η νεολαία μας λιποτακτεί 

ποιός για την έρημη πατρίδα θα αγωνιστεί; 
Περιφρονήσαμε το μέτρο, την αποταμίευση και τη λογική 
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χάσαμε την φρόνηση και σωφροσύνη 
στα μνημόνια υποκύψαμε για μια μπουκιά ψωμί 
στον τόπο μας ταπείνωση φέραμε και δουλοσύνη 

Οι Έλληνες φεύγουν απελπισμένοι 
 στη χώρα μας μόνο ο λαθρομετανάστης  

ριζώνει και μένει 
πολλοί τρέφονται από την ελεημοσύνη 

ξαναζωντάνεψαν τα συσσίτια της κατοχής 
δεν κατοικεί πια στον τόπο μας η δικαιοσύνη 
Η αλήθεια έδωσε τη θέση της στο μεγάλο ψέμα 

 εκδικητικό της τρόικας το βλέμμα 
χάθηκε των προγόνων μας το ηρωικό πνεύμα 
παρανοϊκοί εξουσιαστές πεινασμένοι για σάρκα 

 μας πίνουν και το αίμα 
Θέριεψε της αδικίας η αγριοσύνη 

έχασε το νόημα η ανδρεία και η μεγαλοσύνη 
ο Έλληνας δεν έχει πια φιλοπατρία ούτε εθνική μνήμη 

τώρα μας κάνουν μαζοπολτό 
 και διεθνιστικό προζύμι 

 Τα ‘μίντια’ των ισχυρών φερέφωνα 
 με τις πιστωτικές κάρτες μας ελέγχουν 

και με κινητά τηλέφωνα 
 με την γκλίτσα στο μαντρί μας οδηγούν 

και οι τζιχαντιστές τους «άπιστους» τρομοκρατούν 
 Σήμερα κυβερνούν οι ουτιδανοί 

οι δόλιοι, αμόρφωτοι και παρανοϊκοί 
τον κόσμο από το κακό οδηγούν στο χειρότερο 

και όπως πάμε στο πυρ θα μας ρίξουν 
το πυρηνικό και εξώτερο 
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Χάριν της ύλης και της καρέκλας λένε βουνά ψέματα 
την ανθρωπότητα ασχήμυναν την γέμισαν με αίματα 

παντού αναρχία και διάλυση βασιλεύει 
ο λαός από τους κακούργους να ελευθερωθεί γυρεύει 

η επανάσταση όμως αργεί όσο ο λαός καθεύδει 
Με ρώτησε μια χαριτόβρυτη κυρία  

«τρώγεται κύριε η ελευθερία;» 
βεβαίως τρώγεται της απαντώ 

και φέρνει τη δουλεία 
όταν βγάζεις δέκα και χαλάς χίλια 

έτοιμος ο δανειστής να σου φορέσει κελεμπία 
όταν μπάζεις στο σπίτι σου το δανειστή 

την κομματική συμμορία και τον καταχραστή 
ασφαλώς θα κάνει τη ληστεία, και θα εξαφανιστεί; 

Όλα τώρα εξαρτώνται από την ελεημοσύνη 
και φιλανθρωπία 

οι άνθρωποι τρέφονται από τα κρατικά συσσίτια  
και την εκκλησία 

η ανεργία σπάζει κόκκαλα, φθάνει στο γαλαξία 
εκπατρίστηκε η νεολαία η Ελλάς αλλάζει πληθυσμό 
γίνεται ισλαμοκρατία και κράτος τριτοκοσμικό 
Όταν ξοδεύεις περισσότερα από όσα παράγεις 

και τα παραπάνω τα δανείζεται από τον τοκογλύφο 
το «Ύδωρ της Στυγός» αυτός σε θηλάζει 

φίδια στον κόρφο σου επωάζεις 
και τώρα περίλυπος κλαίς και αναστενάζεις 
Έλληνα μόνο η λευτεριά στο ξέφωτο σε βγάζει 
 Μόνος σου από την κατοχή θα ελευθερωθείς 
Αλλιώς δούλος θα είσαι μια ζωή και ενδεής 
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αιώνια ξευτιλισμένος και ταπεινωμένος 
 προδομένος και παραπληροφορημένος  

9/4/2017 

ΕΛΛΗΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΣ; 

Όλα τα είδη προστατεύουν τη φυλή τους 
μόνον ο λευκός αδιαφορεί για την ύπαρξη του 

στο σπίτι του λευκού ο τριτοκοσμικός τσαρδάκι στρώνει 
κι’ αυτός αντί στον εισβολέα να αντισταθεί 

 η δήθεν φιλανθρωπία τον αποβλακώνει 
Φταίει φυσικά και ο ρατσισμός 

που τον έχει μπερδέψει 
εκτροπή στη συνείδηση του 
και η λογική του έχει σαλέψει 
Βρισκόμαστε σε ύπουλο πόλεμο  

των τριτοκοσμικών φτωχών εναντίον 
των λευκών πολιτισμένων 

ο εχθρός χωρίς στρατιωτική περιβολή και  
οπλισμό έρχεται καμουφλαρισμένος 

τι κι’ αν δεν βλέπουμε στρατό και οπλισμό 
το Ισλάμ του λευκού είναι εχθρός φανατισμένος. 
Οι απώλειες στη δύση ελάχιστα θα της στοιχήσει 

την λευκή φυλή η υπογεννητικότητα  
 έχει αποδεκατίσει 

και η εισβολή των τριτοκοσμικών την έχει πνίξει 
η επιδρομή που έχει αρχίσει 

το οικοσύστημα του πάει να κατακτήσει 
και το το ζωτικό του χώρο να του στερήσει 
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Τούτος ο πόλεμος δεν είναι μόνο θρησκευτικός 
θα ήταν τυχεροί αν ήταν θρησκευτικός και μόνο 

 μέσα του σπέρμα φέρει ρατσιστικό 
στόχος τους ο ανεξίθρησκος, ο χριστιανός  
και πάνω από όλα του λευκού ο γόνος 
Καθώς οι λευκοί ήταν αποικιοκράτες 

 δουλέμποροι οι πρόγονοι του και μεταπράτες 
τώρα οι τριτοκοσμικοί  

–ίσως με το δίκιο τους πουν μερικοί- 
ανταποδίδουν μίσος, χολή και εχθρότητα 

ραγδαίως ελαττώνονται οι λευκοί 
 και μεταβάλλονται σε μειονότητα 

Οι πολιτικοί δεν θέλουν να το ξεστομίσουν 
μόνον οι ποιητές τη γυμνή αλήθεια ξεφουρνίζουν 
όσο και αν είναι φοβερή σε μερικούς και τρομερή 

και στο κατεστημένο «πολιτικώς ουχί ορθή» 
 την αποκαλούν «ρατσιστική» 

και την αφορίζουν 
η βραδυφλεγής βόμβα είναι καιρός να εξουδετερωθεί 

ή αυτοί ή εμείς 
Χωρίς ενδοιασμό και δισταγμό 

τώρα που δεν έχει τεράστια έκταση πάρει το κακό 
Πώς εξηγείται τόσο μίσος κατά του Έλληνα 

και στην Ελλάδα; 
οι Γερμανοί έτσι δεν θα φέρονταν 

ούτε σε τρελή αγελάδα 
και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί 
γιατί τόσο μίσος και τόση χολή; 
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επειδή στις καρπαζιές είμαστε ανεκτικοί σαν τον 
Καραγκιόζη 

ή για να μην χάσουμε το βούτυρο στο ψωμί;  
Εδώ κάτι όζει! 

Αυτά που πράττει στο όνομα του ρατσισμού  
και του πολυπολιτισμού 

του Σόρος το «βαθύ λαρύγγι» 
τον κόσμο εξαπατά ο ουροβόρος όφις 

και τον περισφίγγει 
στη μέγγενη απαίσιου διχασμού 
μας ρίχνουν και μας λιανίζουν 

 με τα κόμματα-συμμορίες και τα ‘μίντια’ μας διαιρούν 
και μας εξαφανίζουν 

Οι σιωνιστές κινούν τα νήματα κάθε ανωμαλίας 
ο λευκός «goym» τις εντολές εκτελεί της διεθνούς εξουσίας 

άνευ αντιλογίας και κριτικής 
υπεράνω της πολιτείας ο λαθροισλαμιστής 
γιατί μέγα πλούτο φέρνει στον ιμπεριαλιστή 

Στα στάχτη στα μάτια και καπνό 
και συνεχώς μας πετσοκόβουν σαν σφαχτό 

το έθνος είναι «αναχρονισμός»,  
ζήτω! ο νέος παραλογισμός 

η διεθνής απάτη και ο νεοφιλελευθερισμός  
ο αναρχοκομμουνισμός και της παγκοσμιοποίσης ο εσμός 
και εφεδρεία διαθέτουν τον φασισμό και σοσιαλισμό 

Οι Οβριοί με εργαλείο την Αβραμική λατρεία, 
εκμεταλλευόμενοι τα ιερά και τα θεία 

πριν αντιληφθούμε τις προθέσεις τους τις μυστικές 
τις πομφόλυγες που έσκασαν σε κοινωνίες πολυεθνικές 
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μας έριξαν τις ΜΚΟ και Ανεξάρτητες Αρχές,  
 όλες τους αντεθνικές και συνωμοτικές, 

και σαν εφεδρεία οργανώσεις τρομοκρατικές, 
βάρβαρες ειδεχθείς και εσχάτως ισλαμοφασιστικές 

και την γνωστή-άγνωστη αριστερή Αναρχία 
 στα Εξάρχεια χαίρει ασυλίας 

Όλες στρέφονται εναντίον της λευκής φυλής 
και της οργανωμένης κοινωνίας 

και ο σοσιαλιστής-κουλοχέρης και λαϊκιστής 
τον νοικοκύρη τον φορολογεί με αναλγησία 
για να τον κάνει προλετάριο μαζοπολτό 

χωρίς ταυτότητα και πατριωτισμό και με τη βία 
να του αλλάξει και τους θεούς με την πανθρησκεία 

τα ήθη –έθιμα τη γλώσσα και την ιστορία 
Οι παράνομες λαθροεισβολές 

-που τις αποκαλούν «μεταναστευτικές ροές» - 
-στο όνομα της δήθεν φιλανθρωπίας-  

εγώ το αποκαλώ βλακεία- 
του ατόμου τα δικαιώματα βάζουν υπεράνω των πολλών 

για να διαλύσουν τη Δημοκρατική Πολιτεία 
Ιδέες δήθεν φιλελεύθερες, αναθεωρητικές 

που προωθούν την διάλυση και την αναρχία 
όλες ψεύτικες, κάλπικες, αντιδημοκρατικές 
και στην πράξη βάρβαρες και γενοκτονικές 
διαλύουν κράτη και την λευκή κοινωνία 

και στο βάθος κρύβεται «σιωνιστική δικτατορία» 
Οι αηδίες περί τρίτου φύλλου και ρατσισμού 

στόχος τους η εξαφάνιση της ράτσας του λευκού 
με το απαρτχάιντ συστηματικά μας δολοφονούν 
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και από πάνω μας κατηγορούν  
ότι φταίμε εμείς οι γηγενείς 

μάξι-δικαιώματα στο λαθροεισβολέα και κάλυψη νομική 
με βούλα πολυεθνική  

εναντίον μας στάση ανθελληνική τηρεί παγίως 
 και με το Ισλάμ μας καταστρέφει κρυφίως 

 Τουρκιά, Αλβανία και Σκόπια παρέα 
 η Ελλάδα δεν είναι Ευρωπαία; 

Τα κανάλια υπέρ του λαθρομετανάστη 
τον γηγενή κατηγορούν σαν εθνικιστή, ρατσιστή 

και σαν δυνάστη 
 ο εξουσιαστής με τον δανειστή 

μας ρουφάνε το αίμα 
μαύρο και ζοφερό το αύριο  
μας φλόμωσαν στο ψέμα 

Αν δεν αντισταθεί στους κλέφτες και προδότες  
στα Τάρταρα θα μας ρίξουνε οι μειοδότες 

 αντίσταση λοιπόν! να μη μας θεωρήσουν καλαμπόκι και 
μας φάνε οι κότες  

15/5/2016 

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΕΚΝΟΠΟΙΕΙΤΕ  

Ελληνίδες γεννάτε, τεκνοποιείτε 
τα παιδιά και τη γέννα μη φοβείστε  

 ομορφιά, σφρίγος δίνει και ζωτικότητα 
την γυναίκα ολοκληρώνει και της χαρίζει θεικότητα 
Ειλειθύια η αρχαία προστάτιδα της μητρότητας 

Η πολιτεία να στηρίξει τη μητέρα  
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 και τη γέννα 
λόγω εκτρώσεων τα έμβρυα  

πάνε χαμένα  
 Οι γυναικολόγοι τις εκτρώσεις να σταματήσουν 
λίγη φιλοπατρία και ανθρωπισμό να επιδείξουν 

κι’ αν αυτοί αδιαφορήσουν  
οι νόμοι να τους κυνηγήσουν 

Τα παιδιά δεν είναι φορολογητέα ύλη 
όχι στον πολύτεκνο άγριο σκαμπίλι 

ούτε τα παιδιά να κοιμούνται στο καλύβι 
πώς να τα ταΐσει και στα σχολεία να τα στείλει; 

 οι λάθροι δεν είναι Έλληνες ούτε πιάνονται φίλοι 
Ο πληθυσμός μας γερνάει και αραιώνει 
λίγες οι γεννήσεις το δημογραφικό μας  

 χαμηλώνει  
κανείς τους δεν νοιάζεται τις γεννήσεις να τονώνει 
σε λίγο μόνο στα μουσεία Έλληνα θα ανταμώνεις 

Και εκεί όμως το δράμα του δεν τελειώνει 
η διεθνής και ντόπια εξουσία ακόμη 

και εκεί θα σε δολοφονεί και θα σε ταπεινώνει 
Ο, τι όμως και να κάνουν ο Ελληνισμός  

 σαν το χορτάρι δεν θα πάψει να φυτρώνει 
 το σωματίδιο του Ελληνα και στο σύμπαν επιβιώνει 

η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει  
 από την τέφρα του φοίνικα αναβιώνει 

και στη δόξα διαβαίνει 
10/1/2017 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΔΕΛΦΟΙ 

Κάθε φθινόπωρο και χειρότερα 
κάθε τέτοια εποχή κάτω πάνε οι συντάξεις 

μας δίνουνε λιγότερα 
η φοροκαταιγίδα όλα θα μας τ’ αρπάξει 

 φτερά θα κάνει το χρεωμένο σπιτάκι, θα πετάξει 
και συ αν από τον καναπέ δεν σηκωθείς  

θα τα τινάξεις  
Και ενώ τα εισοδήματα μειώνονται 
η φτώχεια αυξάνει και φουσκώνει 
οι πολιτικές συμμορίες στη Βουλή 

 τσακώνονται 
 και ότι πάει να γίνει ο διχασμός το ακυρώνει  

Τρώει σάρκες σπάζει κόκκαλα 
των δανειστών η κοφτερή λεπίδα 

ο κοσμάκης τάχει χαμένα 
για βελτίωση ουδεμία ελπίδα 

Τούτο το φθινόπωρο μπήκε εφιαλτικό 
τρόφιμα κι’ αν υπάρχουν απλησίαστα στο φτωχό 
από την τσέπη μας τα τελευταία έφυγαν Ευρώ 

 τι κι’ αν οι αριθμοί βελτιώνονται  
το πορτοφόλι αδειανό 

και η κοινωνία εκπέμπει SOS 
Η μεσαία τάξη στο αποτεφρωτήριο 

ακίνητα στης εφορίας το λοιμοκαθαρτήριο 
γινόμαστε Σοβιετία μας χτυπάει το ξεροβόρι 

χωρίς σφυροδρέπανο και μαρξιστικό εμβατήριο 
πειραματόζωο εξιλαστήριο με του ΔΝΤ τον καουμπόη 
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Έρχεται η κ. «Δρακουλέσκου» η Ρουμάνα 
 των κρίσεων εκείνη μας φέρνει τη μάνα 

αντί για νερό αίμα πίνει 
σταγόνα στον Έλληνα δεν αφήνει  

 με ευθανασία Ντέλια χωρίς οδύνη!! 
Αδελφοί Αλληλεγγύη 

βαθιά το χέρι στην τσέπη οι πλούσιοι 
τον οβολό μας οι πληβείοι 
να δείξουμε ανθρωπισμό 
Ειδικό Ταμείο να γίνει 

έξω από τον Προϋπολογισμό 
που όλα τα καταπίνει 

την Κατοχή θα απαλύνει 
Λογαριασμός να ανοιχθεί 
φαγητό για το νηστικό παιδί 
φροντίδα για τον παγωμένο 
στήριγμα για το φτωχό 
περίθαλψη στον άρρωστο 

με καθαρόχειρες πλαισιωμένο 
9/10/2015 

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΣ 

Ξάφνου βλέπω μπροστά μου 
σωματίδια που έχω μέσα μου 

από γενιά μου 
καθότι αόρατα τα αγνοούσα 

σάρκα νόμιζα ότι ήμουν και οστά 
τα δομικά μου υλικά περιφρονούσα 
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Οι πρόγονοι μου (Δημόκριτος, Λεύκιππος κ.α.) 
τα είχαν χωρίς τα σύγχρονα όργανα βρεί 

με το πνεύμα χωρίς το κιάλι. 
Η περιδίνηση τους μας δίνει ζωή  

η διάλυση τους μας στη μαύρη στέλνει γη  
 όσο ζούμε είναι στη δούλεψη μας 
χωρίς αυτά η εξαφάνιση μας 

Τα έργα τους σαφώς καθορισμένα 
μποζόνια, γλουόνια, φωτόνια χωριστά 

 στο σώμα μας ενσωματωμένα 
 σαν το μελίσι συμπυκνωμένα 

και χωρισμένα 
Αυτά καθορίζουν τη ζωή μας 
νέφος σωματιδίων η δομή μας 

χάρις σ’ αυτά αδύνατη η ύπαρξη μας 
μποζόνια γλουόνια δεν είναι ορατά 

μόνο το φωτόνιο διακρίνει η όραση μας 
Τα ανιχνεύει το CERN στην Ελβετία 

στα έγκατα της συμπαντικής δημιουργίας 
είναι ο πηλός του Προμηθέα 

μια ανακάλυψη πρωτοποριακή σπουδαία  
από της σύγχρονης αστροφυσικής το Κέρας 

πρωτόγνωρη και συγκλονιστική 
 σαν νετρονικός αστέρας 

Με το διαστημόπλοιο Ωρίων 
ταξιδεύουμε σε ωκεανό σωματιδίων 

Μάζα- Δύναμη- Φως: αυτό το θαυμαστό τρίο 
του σύμπαντος συγκροτεί το μεγαλείο 
Ζούμε σε κόσμο μαγικό και ονειρεμένο 
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ο κόσμος είναι διακοσμημένος  
χωρίς αυτά το σύμπαν θα ήταν αόρατο ή  

αλλά εντόνως είναι φωταγωγημένο  
Μήπως το «Κουτί της Πανδώρας» έχουμε ανοίξει; 

άγνωστο τι άλλο μας κρύβει η φύση 
Τα μποζόνια κάνουν τη μάζα υπαρκτή 

χωρίς αυτά δεν θα υπήρχαν ουράνια σώματα 
 ούτε και εμείς  

τα γλουόνια δίνουν δύναμη και κίνηση 
αλλιώς θα είχαμε διαλυθεί, 

σαν το ποδήλατο που πέφτει όταν ακινητεί 
 τα φωτόνια κάνουν το Σύμπαν ορατό 
το Φως τους ερεθίζει τον οφθαλμό 
και κάνει την ύλη αντιληπτή 

φορέας ο Εωσφόρος Απόλλωνας και Ιρις η πρωινή 
η μάζα κάνει την ύλη ψηλαφητή 

τέλος η βαρύτητα μας κρατάει στη Γη 
χωρίς βαρύτητα θα πετούσαμε στο κενό 

 χαμένοι στο διάστημα θα είμαστε πιθανόν 
 Οι δυνάμεις το σύμπαν κρατούν σε ισορροπία 

τα σωματίδια εκτελούν κάθε βιολογική μας λειτουργία 
χάρις στα φωτόνια βλέπουμε των χρωμάτων  

την πανδαισία 
 χωρίς τη μάζα θα είμαστε αθύρματα- σκουπίδια  

Δυσκολότερα ανιχνεύσαμε τα μικρά 
παρά τα μεγάλα 

πλησιάσαμε τη γέννηση του Σύμπαντος 
τους πρώτους γαλαξίες είδαμε αμυδρά 

σαν το χυμένο γάλα, 
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 ενέργεια και ύλη σκοτεινή 
προς το παρόν κανείς δεν την είδε 

ο άνθρωπος την πολιορκεί 
Σύμπαν της απειρότητας 
τη θεία βλέπεις δημιουργία 

την πιο ανοικτίρμονα καταστροφή 
την πιο αρμονική ισορροπία 

αντιθέσεις και συνθέσεις, θάνατο και γέννηση 
νεότητα και αιωνιότητα 

προ παντός νόμους θα βρεις με λειτουργικότητα 
που δεν χωρούν παραβατικότητα 
άλλο γεννιέται και άλλο πεθαίνει 

η ενέργεια τους δεν χάνεται στο σύμπαν μένει 
«Εν το Ον» ατελεύτητο σε πλήρη αταραξία, στατικό 

μέσα του επικρατεί 
Έρως(έρωτας) και Ερις (νείκος)  

 συνένωση και χωρισμός  
Κόσμο κτιστό και άκτιστο 

ορατό και αόρατο αν ερευνήσαν  
το θεό ως τώρα δεν τον συναντήσαν 
αν τα συστατικά του θεό τα θεωρήσαν 

τον «θείο Λόγο» όντως σε αυτά ανακαλύψαν 
6/10/2015 

ΤΟ ΦΙΛΙ ΘΑ ΣΕ ΚΡΙΝΕΙ 

Ω! θεούλη μου τι ξεφτίλα 
ο Πάπας να φιλάει 

του Ροκφέλλερ μας τη χείρα; 
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Ο Ρόκυ τσοπάνος των φτωχών 
ο Πάπας των φτωχών ο προβατοποιός 

ο πρώτος κροίσος-βασιλιάς χωρίς στέμμα 
ο δεύτερος γιγαντώθηκε με των άπιστων το αίμα 
και οι δύο μακροβιώνουν από την αμάθεια 

και το ψέμα 
Είδατε τη φωτογραφία που μιλάει; 

το χέρι του Ροκυ κοτζάμ Πάπας να φιλάει 
διάβολε δεν πάει, κάτι εδώ βρωμάει 
και μάλιστα ο φακός να τον τραβάει; 

Κάτι θέλει να δείξει τούτη η φωτογραφία 
ποιος είναι βασιλιάς της ’παγκόσμιας μαφίας’; 
ολόγυρα τους το σιωνιστικό ιερατείο 

ελαφρώς υπομειδιά 
σαν να βλέπουν το γελοίο 
κάτι που πάει στραβά 

μήπως ορίστηκε της πανθρησκείας το θηρίο; 
και για το ευχαριστώ του φιλάει τον καρπό 

με υπόκλιση ως το ισχύο; 
Από τα ‘σκουφάκια’ οι λαοί διοικούνται 
από δαύτους άνθρωποι δολοφονούνται 
εμάς τους Έλληνες με τα μνημόνια 

ιδιαιτέρως μας εκδικούνται 
τώρα όλα εξηγούνται 

 σίγουρα τους Έλληνες τελικά 
 φοβούνται; 

Ετοιμαστείτε για χαλεπές μέρες 
αντιμέτωποι με τις οικογένειες Ρότσιλδ  

και Ροκφέλλερ 
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τον κόσμο τρομοκρατούν τζιχαντιστές  
με μαχαίρες 

τις πόλεις τριτοκοσμικές κατάντησαν φαβέλες 
η δικτατορία σας δεν περνάει 

 με δολάριο, με ευρώ ούτε και με σφαίρες 
Ο Σιωνισμός εγκληματική συμμορία 

απολυταρχία, πλουτοκρατία, θεοκρατία 
τα τρία της αποκαλύψεως θηρία 

κόντρα στην ελληνόπνευστη Δημοκρατία 
ο Πάπας καταστροφέας του δυτικού ανθρώπου 

το Ισλάμ φορέας του υπανθρώπου 
η νέα πανθρησκεία του ψεύδους, του ζόφου 

και του μαζανθρώπου 
τον κόσμο οδηγούν στην παγκοσμιοποίηση 

του κτηνανθρώπου 
Ουροβόρε Όφη είσαι πιά πεσμένος 

από τις πατερικές σου αμαρτίες κολασμένος 
βρωμάς και ζεύεις πτωμαΐνη 

 αργά αλλά σταθερά η αυτοκρατορία σβήνει 
 το άστρο σου θα δύσει 

μήπως όμως πριν ψοφήσεις κάποιον 
 μεγάλο πόλεμο αρχίσεις; 

του Ρόκυ το φιλί Ποντίφικα σε έχει σημαδέψει  
ο θεσμός σου ξεφτιλίστηκε έχει πέσει. 

3/10/2015 
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ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ 

Αραιές πέφτουν οι σταγόνες 
η γη μένει ξερή 

βουβές οι φωνές στο δάσος 
ο κυνηγός τα αγρίμια τρομοκρατεί 

Αφύλακτο το έθνος 
το νέμεται ο κάθε λαθροθηρευτής 

διχασμένος ο λαός  
βούτυρο στων ισχυρών το ψωμί 
Τον κόσμο θέλουν χωρισμένο 
η κομματοκρατία να ασχημονεί 

οι διεθνείς συνωμότες να μας κουρεύουν 
με την ψιλή κάθε φορά τη μηχανή 
Ύψιστο οι λαοί έχουν συμφέρον 

η οικουμένη να ενωθεί 
κοινά τα συμφέροντα των ανθρώπων 

 ο πόλεμος από προσώπου της γης να εξαφανιστεί 
και ο διεθνής νόμος να επικρατεί 

μόνο τους πολεμοκάπηλους ο πόλεμος ωφελεί 
Ο Άρης διψάει για αίμα 

φέρνει συμφορές και καταστροφή 
οι λαοί ποθούν Ειρήνη 

δεν θέλουν μνημόνια και κατοχή 
ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη 

θέλουν και γλυκό ψωμί 
οι μαθητές υποφέρουν στο σχολείο 

αρκετοί πάνε νηστικοί 
Μας διχάζει η αισχρή κομματοκρατία 
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μας ληστεύει και μας χρεοκοπεί η ολιγαρχία 
Κόμματα θεσμοθετημένες συμμορίες 
γι’ άλλον δουλεύουν το μαγαζί 

κλεπτοκρατικές και ατιμώρητες είναι συντεχνίες  
συνεταίροι των ληστών επικερδείς 

Ο σιωνισμός μας «διαίρει και βασίλευε» 
εχθρούς θέλει τους λαούς της Γής 
ο Ελληνικός πολιτισμός δίνει αξίες 

«μόνον εν τη ενώσει η ισχύς» 
1/10/2015 

ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ 

Που πάει η μεταμοντέρνα κοινωνία; 
η Δικαιοσύνη δούλα στην κομματοκρατία 

όταν οι θεσμοί έχουν γκρεμιστεί 
η Κυβέρνηση δρα σαν συμμορία 

για την λαϊκή κυριαρχία αδιαφορεί; 
και ο δικαστής αδικοπρακτεί; 
Ω! μα τω Δία τούτη η πολιτεία 
στον πολίτη έγινε εχθρική 
και φορομπηχτική Εφορία 

αίμα ζητάει να πιεί 
Πολυεθνική εταιρεία η Εκκλησία 
με εταιρεία κατασκευαστική 

αξιοποιεί την ακίνητη της περιουσία 
πρόνοια και φιλανθρωπία την απασχολεί 

τώρα πια η χριστιανική διδασκαλία δεν συγκινεί 
στα παρασκήνια και την πολιτική της 
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κάνει παρουσία ιερή 
Ουδόλως την ενδιαφέρει η αριστεροδέξια αθεΐα 

και των πιστών η πνευματική διδασκαλία 
πειθήνια στη νεοταξική εξουσία  

χωρίς αρχές χωρίς αξία, το κύριε ελέησον αρκεί 
για μια πολυπολιτισμική κοινωνία  

με σιωνιστική συνταγή 
 μαζοπολτός ας γίνουν οι λαοί 

για να χτιστεί πάνω της η δουλεία 
με ιερή πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ 

η διεθνής δικτατορία κάνει πλέον την παρουσία  
 της ορατή. 

 Ισοπεδώθηκε η αξιοκρατία 
με υπουργό παιδείας αριστερό  

διορίζει προπαγανδιστή 
Βέτο ο Ορβιός ασκεί  

σε κείνο τον υπουργό που αντιπαθεί 
και δεν του επιτρέπει να διορισθεί  

Η χώρα χρέους αποικία και υποτελής 
αλητήρια η ολιγαρχία για του τόπου τα δεινά 

 αδιαφορεί, κανείς συγνώμη δεν ζητάει, δεν μετανοεί  
Θα περίμενες ο λαός να επαναστατήσει 

έστω να διαμαρτυρηθεί, 
που τέτοιο πράγμα! ο λαός συνήθισε τη δουλεία 

 τις αλυσίδες του ποθεί 
Εκείνος όλα τα υπομένει 

με τον ψήφο τα εγκρίνει την Κυριακή 
συνηγορεί και επαυξάνει 

 αυτόχειρας εθελοντής υπέρ του κόμματος 
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 να εκτελεστεί 
ευκολόπιστος ‘μαζόχας’, 
όχι δεν είναι πλανημένος 
εσκεμμένη η επιλογή του 

 τέτοιος λαός αποβλακωμένος  
δεν θέλει να δει προκοπή του 

 Σκληρότερα μέτρα ζητάει 
από την αμάθεια του να εξαγνιστεί 
η χώρα στο μεταίχμιο έχει φθάσει 

σε ΄άκρως κρίσιμη καμπή 
ή θα πεθάνει ή θα γλυτώσει την καταστροφή 

Γλυκιά η ζωή στην Ελλάδα  
ακόμη και με φασολάδα 

όμως η χωρητικότητα περιορισμένη  
από ξένους υπέρ το δέον κορεσμένη 

Μα πιο γλυκό για τη ζωή στο τραπέζι το ψωμί 
κάποια Ελληνόπουλα σήμερα υποφέρουν 

 χορτάτο όμως του λάθρου το παιδί 
30/8/2017 

ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΜΑΛΩΝΟΥΝΕ 

Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα 
για σφαίρες επιρροής τσακώνονται  

και για την ‘κονόμα’ 
Οι μεταναστευτικές ροές σωστό τσουνάμι 
όπου φύγει - φύγει ο λαός για να προκάνει 
την δουλειά και το κεφάλι πριν του πάρει 

ο λαθροτζιχαντιστής το κρυφό μας το καμάρι 
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Η Τουρκία τους μπαρκάρει 
τον ΟΗΕ ολίγον τον ενδιαφέρει 

αν τα πάνδεινα ο κοσμάκης υποφέρει 
αν στο πέλαγος τον πνίγει ο βαρκάρης 

στα νησιά μας να τον μεταφέρει 
για να βγάλει 

Με Εκεχειρία και Παγκόσμια Αμφικτυονία 
ο πλανήτης θα σωθεί 

αν ειρήνη στη Συρία καταυγάσει 
και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή σιγάσει 
δεν θα σταματήσουν να εισβάλουνε λάθροι 

κάθε λογής 
 αν η Τουρκία των λάθρων απαγορεύσει την εισδοχή 

το ζητούμενο όμως είναι τι κάνουμε εμείς; 
Γιατί δεν κλείνουμε τα σύνορα δια της βίας; 

γιατί δείχνουμε τέτοια ατολμία; 
Κι’ αν τους θέλει η Γερμανία  

απ’ ευθείας ας τους παίρνει από Τουρκία 
για ν’ αυξήσει του Ισλάμ την παρουσία  
Αδιαφορεί η Ελληνική μας Πολιτεία  

αδιαπέραστα τα σύνορα μας προς Τουρκία  
να γίνει φράχτης ανάγκη πάση 

Ελάχιστους στη χώρα μας ανησυχεί  
 η εφιαλτική των καταυλισμών φαβέλα 

αν στα νησιά μας δεν σταματήσει η εισδοχή 
αρρώστια, συγκρούσεις, ξεριζωμός τα απειλεί  

ακόμη και χολέρα 
Ολέθρια η χούντα 

 η φανερή και η συγκαλυμμένη 
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γλυκύτατη η Δημοκρατία όταν με αξιοκρατία  
είν’ στολισμένη  

Πριν όμως και από την οικονομία  
της πατρίδος προέχει η σωτηρία 
χωρίς πατρίδα και ελευθερία  

η ζωή ζοφερή  
7/9/2015 

Η ΤΡΙΤΗ ΛΥΣΗ 

Δυο πόρτες έχει η ζωή 
και μονοπάτια χίλια 

αγρίως μας λήστεψαν οι τροικανοί 
μας πήραν και τα καριοφίλια 

Από την πόρτα την δεξιοαριστερή 
στων μνημονίων μας ρίξανε τα δίχτυα 
στα δόντια του γαμψομύτη δανειστή 

με σοκ και δέος μας βροντήξαν 
Ουτοπία μία λύση και μοναδική 

Ευρώ και Μνημόνια 
 ‘μπαμπούλας’ η Δραχμή 
την πρόβαλαν ολίγον 

 εντός Ευρώ και αντιμνημονιακή 
την έριξαν τελείως στα σκουπίδια  

Πως κέρδισε προπολεμικά  
τη μάχη χρέους ο Μεταξάς 
με ανδρεία και παλικαριά 

εκείνος τόλμησε γιατί είχε καρδιά!! 
που λέν’ ο Αλέξης των δανειστών 
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 «γιακοβίνος» 
κρίμα που τον κόκορα παρίστανε  

ταρτούφος και αρλεκίνος 
Γιατί να παραδοθούμε αμαχητί; 

ενώ όπλα γεωπολιτικά έχουμε αιχμής; 
σχέδιο δεν είχαμε εναλλακτικό 
πειραματόζωο υπομονετικό 

μας έκανε εκείνος 
την εξουσία ζήλεψε σαν «ήλιος»  

σαν δελφίνος 
Με τα μνημόνια η χώρα αδυνατεί να προχωρήσει 
το ισχυρό Ευρώ από την τσέπη μας έχει λείψει, 

τι ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος 
φτωχοποιημένου ενός λαού καθεύδοντος 

όσο να τον συνθλίψεις όσο κι’ αν τον γδάρεις  
το λίπος οι δανειστές το έχουν πάρει 

Γιατί μας έκρυψαν τη δεύτερη και τρίτη λύση; 
διερωτήθηκες να μάθεις πριν ψηφίσεις; 

γιατί δεν σου είπαν την αλήθεια 
ορθά να αποφασίσεις; 

σε ρίχνουν σε αδιέξοδα για να τους ψηφίσεις; 
αιμόφυρτο στου τοκογλύφου τα νύχια 

για να σε ξεσκίσει; 
 Τώρα μας πάμε στα διαρκείας σφαγεία 

ο λαός βιώνει νέα τραγωδία 
μας οδηγούν στην «τελική λύση»; 

κι’ όποιος επιζήσει 
τη χώρα του Δία την έχουν διαλύσει 
Δόλιε λαέ!! Σίσυφο σε έχουν κάνει 
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γιγάντιο στους ώμους σου φόρτωσαν λιθάρι 
κάθε φορά να άρεις και νέα βάρη 
με το τρίτο μνημόνιο θα σε γδάρει 

και τζάμπα ο δανειστής θα στα πάρει 
Χρόνια σου παίζουν το ίδιο εργάκι 

και συ ευπειθής εκτελείς σαν προβατάκι 
 Πως έφθασες ρε βλάκα σ’ αυτό το χάλι; 

 ο δανειστής με τους λακέδες σε βάλαν στο τσουβάλι 
τώρα οι τζιχαντιστές σου παίρνουν το κεφάλι 

 και εσύ απονήρευτος χορεύεις πεντοζάλι 
τυχερός αν σε εκτελούσαν σαν τη Μάτα Χάρη; 

28/9/2015 

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΦΤΕΡΑ 

Έξω βγάζουν τα χρήματα των τραπεζών 
το είπε και ο Ντάισεμπλουμ που είναι ειδικός 

οι πολίτες τα κλεμμένα αναπληρώνουν 
οι πλούσιοι θαλασσοδάνεια δεν πληρώνουν 
το δημόσιο ταμείο συνεχώς με παθητικό 
με νέα μνημόνια μας χαρατσώνουν 

για να αποκτήσουνε ρευστό 
Μας έπαιξαν στου χρηματιστηρίου τη ζαριά 
εκεί τα ακουμπήσαμε ακίνητα και ρευστά 

αυτοί τον άσσο εμείς κατραπακιά 
μας πούλησαν στο δημοπρατήριο μας πήραν τα βρακιά 

Όταν ξυπνήσαμε είχαμε καταπιεί τη φόλα 
εμάς μας τα πήραν όλα με μια ζαριά 

Ενώ οι πολυεθνικές πάνε καλά 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

104 

οι λαοί πεινάνε 
χρέη και ανεργία σε αστρονομικά ύψη πάνε 

 οι εργασιακές σχέσεις στο μεσαίωνα κατρακυλάνε  
Είπαν νικήσαμε τον κομμουνισμό 

 και γλυτώσαμε από τη Σηβιρία 
 τη μεσαία τάξη στην παγωνιά πέταξαν 

 λόγω εφορίας  
θηλιά στο λαιμό η εξοντωτική φορολογία 

το κράτος μας μεταβάλλει σε παρία 
 Τα δισεκατομμύρια κάνουν φτερά 

αδειάζουν τράπεζες και κρατικά ταμεία 
πρώτοι και καλύτεροι η πολιτική μας αλητεία 

 η WallStreet πάει ψηλά 
θησαυρίζει η διεθνής πλουτοκρατία 

Οι κυβερνήσεις δοτές των λαών οι εκμεταλλευτές 
 στα αφεντικά τους δουλικές πάσχουν από βουλιμία 

στην πρέσα βάζουν τους λαούς,  
 τους άνεργους διώχνουν μακριά 
με πολέμους και με ανεργία 

κουμπιά να βγάλουν και από των νεκρών τα οστά 
και καύση για οικονομία 

Έπαιξαν και των συνταξιούχων τα λεφτά 
δωράκι στης WallStreet την ολιγαρχία 
Λήστεψαν τα ταμεία τα ασφαλιστικά 
 και του λεμβούχου τον έσχατο οβολό 
να μας περάσει στη λίμνη Αχερουσία 

 στο ταξίδι το στερνό τα πήρε η εφορία  
Οι μεγαλοτραπεζίτες το πλείστον Οβριοί 

 τζιχαντιστές υποκινούν εγκληματίες 
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και με πολέμους στη Μέση Ανατολή  
τους λαούς ξεσπιτώνουν από τις εστίες  

17/9/2015 

ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 

Ελλάδα του μύθου και της προϊστορίας 
από το λίθο γέννησες πολιτισμούς 

λάξευσες έργα με αξία 
ο ανθρωποφάγος Κρόνος νικήθηκε 

από τον γιό του Δία 
 ο πρώτος στον κόσμο νομοθέτης, 

της τάξεως και του πολιτισμένου βίου ο εφευρέτης 
Γράμματα τέχνες και επιστήμες 
εδώ ξεπετάχθηκαν σαν ηλιακτίνες 

εδώ άνθισε ο πρώτος στον κόσμο Πολιτισμός 
στην Κνωσό και στις Μυκήνες 

σε πανάρχαια χρόνια η Δημοκρατία γεννήθηκε  
εν Αθήναις 

τώρα βάρβαροι τον ισοπεδώνουν 
με θανατηφόρες ακτίνες τον Ελληνισμό αποστειρώνουν 

Εδώ το χθες και το σήμερα έντονα βιώνεις 
αβέβαιο το αύριο η καταιγίδα δυναμώνει 

η τιτανομαχία της αρχαιολογίας  
επίκαιρη ξεπροβάλλει 

εδώ χωρίς ελευθερία η άνοιξη δεν θάλλει 
Διερωτήθηκες γιατί τα άστρα Ελληνικά 

έχουν ονόματα; 
ο Αρχάνθρωπος στα τρίσβαθα  
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του σπηλαίου βρέθηκε στρώματα; 
γιατί ο Όμηρος έγραψε το πρώτο βιβλίο 

εδώ δημιουργήθηκε ο πιο λαμπρός πολιτισμός 
της οικουμένης έγινε σχολείο; 
ο Αιγαίος φορέας πολιτισμού  
από τα την παλαιολιθική εποχή 

 ο Ηρακλής μετέφερε χαλκό από την Αμερική  
Εύκολα σήμερα στο σπήλαιο να οδεύσεις 
στα Πετράλωνα Χαλκιδικής αν ταξιδεύσεις 

κάλλιο για το κατεστημένο να μην είχε ανακαλυφθεί 
τους προγόνους μας πρωτοέλληνες Πελασγούς αμφισβητεί 

και Προέλληνες τους κάνει 
καλύτερα η ράτσα μας να μην είχε εμφανιστεί, 

ή να είχε για αυτούς έγκαιρα πεθάνει 
Η Ελλάδα απέραντο ιστορικό μουσείο 

εδώ το παγκόσμιο πολιτιστικό «υποθηκοφυλακείο» 
γι’ αυτό οι «εκλεκτοί» την αλήθεια διαστρέφουν  

στο «ιερό» τους βιβλίο 
στην αμάθεια καταδικάζουν τους νέους 

 και διαλύουν το σχολείο 
η αναρχία τους το εργαλείο  

Επιστήμη και τεχνολογία τα πάντα ξεσκεπάζει 
τα τείχη της ψευτιάς γκρεμίζει και την αλήθεια 

παρουσιάζει 
ο παγκόσμιος ιστός φαρδιά-πλατιά  

στη φόρα τους τα βγάζει 
το κατεστημένο τρόμαξε και τους Διογενείς 

τώρα σφαγιάζει 
Από τούτη τη μυθική φύση 
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ο παγκόσμιος πολιτισμός έχει ξεπηδήσει 
αν δεν είχε από την θεοκρατία με αντεπίθεση ανακοπεί 

5.000 χρόνια μπρός θα είχε τώρα ο πολιτισμός προχωρήσει 
Θα είχαμε προ πολλού βγει στο ξέφωτο  

 από το σκοτάδι  
η Γη μας θα ήταν ένα καλλιτεχνικό πετράδι  
δεν θα μας απειλούσε η πυρηνική ρομφαία 

«μέτρον» και «μηδέν άγαν» θα ισορροπούσαν τα ακραία 
Πολιτισμό της Γνώσης και της Επιστήμης θα είχαν βάλει 

τον χρυσό αιώνα θα ζούσαμε και πάλι 
όλοι μαζί ειρηνικά και ωραία 
 Με ελευθερία και δικαιοσύνη 
η Δημοκρατία φύεται στη Γαία 

24 /9/2015 

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΟΥ ΤΟ ΦΥΛΑΧΤΟ 

Βάλε στόχο και σκοπό έρωτα κάνε το και φυλαχτό 
αγώνα κάνε στη ζωή ποτέ σου μην λυγίσεις 

ούτε να φοβηθείς το άγριο θεριό 
καλύτερος εκείνος που νικητής θα τερματίσει 
αυτός που το νήμα κόβει χωρίς να κοπεί αυτός 

μόνο τη συνείδηση σου πρόσεξε να μην πουλήσεις 
και να μην λιποτακτήσεις στο προσκλητήριο 

στον αγώνα να ριχτείς σαν ελατήριο 
Όταν γεμίσεις στάλα-στάλα το γάλα 

στην καρδάρα 
να το προστατεύεις με περισσή λαχτάρα 
μήπως η κατσίκα την αναποδογυρίσει 
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και σ’ ένα λεπτό η καρδάρα σου αδειάσει 
γιατί αυτό θα σε λυπήσει 

Διαφορετικός μην δείξεις από αυτό που είσαι 
αυτό που πας να κρύψεις εμφανές είναι τήδε κακείσε 
τον εαυτόν σου στους άλλους μην προσπαθήσεις 

να προβάλλεις 
την προβολή άφησε να στην κάνουν άλλοι 

Η συμπεριφορά των άλλων συχνά σε πληγώνει 
μην ανταποδώσεις την κακία με κακία 

και μην θυμώνεις 
το μαλακό νικάει το σκληρό να ξέρεις 

την ψυχή σου κράτησε αγνή σαν το λευκό χιόνι 
στο παρτέρι αλλά μην σε βάλουν και στο χέρι 

Στην ύλη μην βασιστείς γιατί θα σε απογοητεύσει 
ψεύτικη είναι όπως το είδωλο σου στον καθρέφτη 

μορφώσου ζήσε καλά και κάνε φίλους 
τα υλικά αγαθά άλλοτε είν’ δικά σου και άλλοτε 

στη φτερωτή πέφτουν του … νερομύλου 
Καινοτόμησε αυτό που το δαιμόνιο σου επιβάλλει 
τον εαυτόν σου μη συγκρίνεις με ότι καλό ή κακό 

κάνουν οι άλλοι 
όλοι διαθέτουν κάποιο χάρισμα για να προβάλλουν 
αν είσαι μνησίκακος δυστυχίες να σε περιβάλλουν 
οι έξαλλες επιθυμίες σου σε αδιέξοδα σε βάζουν 

οι αποτυχίες σου μην σε τρομάζουν 
Με τα μικρά το χρόνο σου μη χάνεις 

σαν νέος παίξε, γέλασε και έρωτες να κάνεις 
σαν μεγαλώσεις ύλη και πνεύμα να δημιουργήσεις 

και με αγάπη να το σκορπίσεις 
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 τον πλούτο στο σπίτι σου μην αφήσεις 
 επένδυσε τον να μη στο βρωμίσει 
Πόρτες ανοίγει το ‘κιπά’ χίλιες 

Άλλοι γίνονται μασόνοι και φοράνε πετραχήλια 
για δύναμη διψάνε για χρυσό 

γενίτσαρο τον Έλληνα να μετατρέψουν 
αμόρφωτο και φτωχό 

Από το τραγούδι των σειρήνων μην πλανευτείς 
δεμένος στο ιστίο να το ακούσεις 

ούτε με της Εσπερίας το λούστρο να πασαλειφτείς 
 φυσικά ζήσε και όχι παρά φύσει 
Κι’ αν πάρεις δρόμο μακρινό 
και στην εστία σου δεν γυρίσεις 

κράτα της «πατρίδας» σου το φυλαχτό 
μ’ αυτό και θα μεγαλουργήσεις 

11/1/2016 

ΑΝΟΗΤΕ…. 

Ανόητε! από έλλειψη εθνικής κυριαρχίας 
τούτη περνάς την τραγωδία 

γεφυραίων και σιωνιστών εντολές εκτελείς 
που σε πάνε για κηδεία 

αυτοί σου αλλοιώνουν τον πολιτισμό 
 σου καταστρέφουν την παιδεία 

με τα μνημόνια σου κάνουν θηριωδία 
Ανόητε! σε ξεριζώνουν από τη γη σου, 
στο εργοστάσιο και στη δουλειά σου 

σε άφησαν άνεργο και δυστυχεί η φαμελιά σου 
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να τουρτουρίζεις μεσ’ το κρύο τα παιδιά σου 
Ανόητε! Ελλάδα θέλουν χωρίς Έλληνες 

δεν τόχεις εννοήσει; 
την περιουσία σου τώρα άρπαξαν 

ευρωπαίοι λύκοι 
 στους λάθρους έδωσαν αέρα  
και σένα σε κάνουν πέρα 

Ανόητε κομματόσκυλο! σφετερίστηκαν την εξουσία 
εσύ αδιαφόρησες και τόριξες στην ‘ασωτία’ 
Ανόητε! ποτέ δεν δίκασες τους εγκληματίες 

και προδότες 
με την ψήφο σου συγχώρησες όλους τους μειοδότες 

και τώρα γκαουλάιτερ τα αφεντικά σου 
Γερμαναράδες πανεπόπτες στα οικονομικά σου 

Ανόητε! αγνοείς την Ελληνική σου ρίζα 
 και συχνά την φτύνεις 

μέχρι τα μπούνια ευρωλάγνος έχεις γίνει 
το Ευρώ σε κατέστρεψε 

 εσύ εραστής του έχεις μείνει 
χωρίς δικό σου νόμισμα από την υποτέλεια 

πως να φύγεις; 
Ανόητε! είσαι σαν το προβληματικό παιδί 

που θέλει τον προστάτη 
εσύ που πάντα ήσουν επικεφαλής 

της υφηλίου πρωτολάτης 
Ώρα τώρα να ανδρωθείς σταμάτα πιά τις πλάκες 
αρκετές γενοκτονίες έφαγες και συρρικνώθηκες 

στους χάρτες 
Ανόητε! γλυκιά η διαφθορά, όμως διαρκεί λίγο 
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άνοιξες της «Πανδώρας το Κουτί» 
πλούτο δανεικό σου έριξαν με τα σακί 

και σε έκαναν κολίγο 
Ρίξε μια ματιά σε Ισραήλ και Ιαπωνία 

σωστά πρότυπα για ρεαλιστική κοινωνία 
ακόμη και ο Κίμ της Βόρειας Κορέας  

 χίλιες φορές ικανότερος  
από την πολιτική μας χολέρα 

και όμως περιμένεις τις εκλογές με αγωνία 
και ας μας προδίδουν και ας μας κλέβουνε μετά μανίας 
Ανόητε! το Ελεύθερο το Εύψυχον φέρνει την ευτυχία 

άνθρωπος σημαίνει «άνω θρώσκω» 
εσύ με τον εθνομηδενισμό σου 

κατηγορείς «εθνικισμό» τον πατριωτισμό σου 
 και ξεριζώνεις το ‘αμπελάκι’ του παππού σου 

 Ανόητε! πίστεψες σε μάγισσες, 
καφετζούδες και χαρτορίχτρες 

 σε πολιτικούς απατεώνες έπεσες 
και σε ρουφήχτρες  

 σε διεθνείς αλήτες, μέδουσες και τσούχτρες 
και δεν αντιλήφτηκες τους φασίστες 

Ανόητε! ποτέ δεν έκανες την αυτοκριτική σου, 
για να μη χάσεις την καλοπέραση 

και τη βολή σου 
Ποτέ δεν έστησες στο Σύνταγμα αγχόνη, 

τους εγκληματίες να κρεμάσεις 
όταν… ξημερώνει 

Ανόητε! αντί να ριχτείς στη εργασία  
 πολιτικολογείς μετ΄ευτελείας 
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πώς είναι καλύτερα να πεθάνεις 
με σφαίρα ή με τη θηλιά. 

Ανόητε! σου λένε συνεχώς ότι θα σωθείς 
με «μεταρρυθμίσεις» 

κι’ εσύ κατά γράμμα τις ακολουθείς 
και δεν μπορείς να ορθοποδήσεις 

Ανόητε! σε έφθασαν στον πάτο στον χαμό σου 
στερήθηκες ακόμη και το φαγητό σου 
άδειο το πιάτο σου και των παιδιών σου  
Ανόητε! την ανατροπή δεν εννόησες 

της διεθνούς ισορροπίας 
κρεμασμένη στο χάος σαν ευρω-νυχτερίδα 

λεία της Γερμανίας και της Τουρκίας 
Ανόητε! αν δεν πάρεις στα χέρια σου τα ηνία 
σαν περιπλανώμενος Οβριός θα καταντήσεις 

 θα χάσεις την ένδοξη σου πατρίδα 
Aνόητε! κ. Σόιμπλε προφανώς λησμονείς κι’ εσύ 

ότι εδώ και αιώνες τούτος ο ένδοξος λαός 
πολιτισμούς δημιουργεί από τις στάχτες, 
αντίθετα ο λαός σου με ρυπαρή τεχνολογία 
της Siemens, και της Volkswagen τις πατάτες  

σε ολέθριες πέφτει γκάφες 
Τέρατα ναζιστικής ιδεολογίας βγάζει 

την ανθρώπινη φύση βιάζει 
κατάλαβες τώρα κ. Σόιμπλε την διαφορά μας 

από εκεί εκπηγάζει! 
και αν δεν εννόησες διάβασε 
αυτά που ο Νίτσε αραδιάζει; 

Ανόητε Έλληνα! να παράγεις και να εξάγεις 
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και με αυτάρκεια να διάγεις 
αποταμίευση να κάνεις  

πνεύμα και ύλη να παράγεις. 
22/1/2016 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΣ; 

Που πηγαίνει η μεταμοντέρνα κοινωνία; 
όταν οι θεσμοί έχουν γκρεμιστεί 
η κυβέρνηση δρα σαν συμμορία 

για την λαϊκή κυριαρχία αδιαφορεί 
η Δικαιοσύνη δούλα της κομματοκρατίας 

και ο δικαστής αδικοπρακτεί; 
Επιχείρηση πολυεθνική η εκκλησία 

με εταιρεία κατασκευαστική 
εκκλησιαστικό τουρισμό προωθεί 

πρόνοια και φιλανθρωπία 
αξιοποιεί την κινητή και ακίνητη της περιουσία 
και από τα παρασκήνια κάνει και πολιτική 

Ουδόλως όμως την ενδιαφέρει του μνημονίου η αθεΐα 
η επιβολή της νεοταξικής εντολής 

για μια πολυπολιτισμική κοινωνία της αδικίας 
χωρίς αρχές χωρίς αξία 

μαζοπολτός ο λαός να γενεί 
για να χτιστεί η διεθνής δικτατορία η πλέον απεχθής 

Όταν ισοπεδωθεί η αξιοκρατία 
υπουργό παιδείας κάνουν κάποιον αμόρφωτο μεσσία  

όποιος τις εντολές του Οβριού δεν εκτελέσει 
στο υπουργείο δεν θα μακροημερεύσει 
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Κοντολογίς η χώρα υποτελής και χρέους αποικία 
αλητήρια η ολιγαρχία παντελώς αδιαφορεί 
θα περίμενε κανείς ο λαός να επαναστατήσει 

έστω και να διαμαρτυρηθεί 
Εκείνος όλα τα υπομένει 

τα εγκρίνει με τον ψήφο της Κυριακής 
συνηγορεί και επαυξάνει μεγαλύτερη ζητάει ποινή 
ευκολόπιστος μαζοχιστής, όχι δεν είναι πλανημένος 

εσκεμμένη η επιλογή 
κι’ άλλα σκληρότερα μέτρα ζητάει ο μαζοχιστής τώρα η 

χώρα στο μεταίχμιο έχει φθάσει 
στου ξυραφιού την ακμή 

Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα 
για σφαίρες επιρροής και για ‘κονόμα’ 
οι μεταναστευτικές ροές σωστό τσουνάμι 
όπου φύγει –φύγει ο λαός για να προκάνει 
από του τζιχαντιστή να γλυτώσει το μαχαίρι 

τον ΟΗΕ ολίγον τον ενδιαφέρει αν τα πάνδεινα ο 
κοσμάκης υποφέρει 

με Ανακωχή και Παγκόσμια Αμφικτυονία 
ο πλανήτης θα σωθεί από την αγωνία 

Ολέθρια η κάθε χούντα 
φανερή ή συγκαλυμμένη 

γλυκύτατη η Δημοκρατία όταν δεν είναι φιμωμένη 
μα πιο γλυκό για τη ζωή στο τραπέζι το ψωμί 
κάποιο παιδί στον τόπο μας σήμερα πεθαίνει 

δεν έχει ούτε το ψωμί! Υπάρχει Ελπίς; 
26/9/2015 
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ΑΝΙΑΤΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ 

Σκοτώνει σαν αρρώστια κακιά 
ξαπλώνεται σαν καρκίνος στα οστά 

ως τώρα ήταν ιάσιμη σε ποσοστά χαμηλά 
ψηλώνει η ανεργία αστρονομικά  

Για τρεισήμισι εκατοντάδες θέσεις στην Ινδία 
σύμφωνα με τις ειδήσεις 

δύο εκατομμύρια και βάλε οι αιτήσεις 
και διερωτήθηκα: που πάει τέλος πάντων 

τούτος ο πλανήτης; 
Λένε ότι φταίει η Τεχνολογία 

αυτή βγάζει χέρια στην ανεργία 
άλλοι προβάλλουν την Τεχνοκρατία 

 αχαλίνωτη η λαιμαργία της πλουτοκρατίας 
αυτές δεν είναι μόνον οι μοναδικές αιτίες 
Για να φθάσω στον πυρήνα στην ουσία 

φταίει το «οικονομικό σύστημα» 
 ο ασφυκτικά τα πάντα ελέγχει η στενή ολιγαρχία 

Η μηχανή έγινε για τον άνθρωπο; 
ή ο άνθρωπος για τη μηχανή; 
καιρός το πρόβλημα να τεθεί 

εν πάση ειλικρινεία 
Αν τούτο αρνητικά απαντηθεί 

κι’ αν ο κόσμος την ίδια πορεία συνεχίσει 
λίαν συντόμως σε νέο Μεσαίωνα θα ριχτεί 
στην διάλυση θα βρεθεί και στο Χάος 

θα καταλήξει 
τελικά ο πυρηνικός χειμώνας 
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ή κάποιος φανατικός «τζιχαντιστής» 
θα μας θερίσει 

Αν το ερώτημα θετικά απαντηθεί 
μεγάλα έργα ο άνθρωπος θα δημιουργήσει 
χρόνο άφθονο θα έχει να ξεκουραστεί 

η τεχνολογία θα τον μορφώσει  
και θα τον ψυχαγωγήσει 

 τότε μόνον ο πολιτισμός στη Γη θα ανθίσει 
Διαστημικές να κάνει εξερευνήσεις 

νέα όρια στις επιστήμες να δημιουργήσει 
σε άλλους πλανήτες να αποδράσει 

τη Γη να φροντίσει για να μη την χάσει 
στην ευδαιμονία να φθάσει και να μην γεράσει  

και το «εύ ζην» να απολαύσει. 
21/9/2015 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

Πάει καιρός που σταμάτησαν 
την Ελληνική παιδεία 

φταίει ο υλιστικός ανταγωνισμός; 
φταίει η αχαλίνωτη τεχνοκρατία; 

Φταίει ο διεθνής σιωνισμός 
που οδηγεί τους ηγέτες μας στην προδοσία 

μάλλον και τα τρία 
Χάθηκε η ανθρωπιά ο κόσμος αλλάζει χαρακτήρα 

στο διεθνιστικό πέφτει ολοκληρωτισμό 
στη βαρβαρότητα και στη βία 

Ανακάλυψαν τάχα το πνεύμα το «προοδευτικό» 
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διέδωσαν τις «προοδευτικές» ψευτο-θεωρίες 
δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και αναρίθμητοι τοπικοί 

φοβερές έγιναν γενοκτονίες 
ένας κόσμος πανάθλιός, γεμίζουν φαβέλες 

 οι κοινωνίες 
Κατέστρεψαν την Ευρώπη 
υπονομεύουν την Αμερική 
ανάστατος ο πλανήτης 

η Κίνα ο μελλοντικός ρυθμιστής 
Ο τζιχαντιστής σκάει μύτη 

τρομοκρατημένος ο πλανήτης  
 με το μαχαίρι απειλεί 

 τον απλό πολίτη 
ξεσπιτώνεται για να σωθεί 
ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος 

 μας απειλεί. 
Νέο-Έλληνες με ελλιπέστατη παιδεία 

δέχονται σαν πανάκεια κάθε ξένη ψευτο-θεωρία 
περιφρονούν κάθε τι Ελληνικό 

προτιμούν το ξένο ας είναι και βλαπτικό 
η κακοδιαχείριση και οι κλοπές  

μας έριξαν στη χρεοκοπία 
Εξωπραγματικές ακατανόητες θεωρίες 
παράλογες και ουτοπιστικές θρησκείες 

σαν δηλητηριώδη μανιτάρια ξεφυτρώνουν 
σαν φαρμακερές οχιές δαγκώνουν 
στόχος τους οι ανθρώπινες αξίες 
να καταστρέψουν τη δημοκρατία 

και τις πατρίδες στόχος τους οι ευπατρίδες 
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 και στα έθνη κατατρώγουν σαν ακρίδες 
Η θεωρία «BigBang» δογματική 

δημιουργός ο Γιαχβέ, και ο Μαμμωνάς 
στην Αμερική και στο Ισραήλ 

 δημοκρατία και τη λογική βάλαν στο σκαμνί 
και την βιάζουν εσκεμμένα 

παντού η κακουργία βασιλεύει 
και το ψέμα 

οι τραπεζίτες- δανειστές πίνουν των λαών το αίμα 
ατιμωρητί 

ο πλούτος σε νησιωτικούς παραδείσους 
 τους λαούς με λιτότητα θα τους ψοφήσουν 

Η δομή του Ελληνικού Πολιτισμού απλή και κατανοητή : 
συμπαντική αρχιτεκτονική σε «κύκλους ομοειδείς» 

«αξίες (φράκταλ) γεωμετρικές» 
όπως «των γαλαξιών οι αστρικές τροχιές» 
ανθρωπιστικός όν είναι φυσιολογικό 
κάθε τι έξω από τον κύκλο αυτό  
παράλογο είναι και βλαπτικό 

Ο Ελληνικός Πολιτισμός ενιαίος κατά κανόνα 
ανθεκτικότατος αποδείχθηκε ανά τους αιώνας 

δημοκρατία πάει χέρι-χέρι με πρόοδο 
και την ειρήνη 

ο « πολιτισμός της γνώσης» 
ανθρωπισμό θα φέρει και δικαιοσύνη 

19/9/2015 
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ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ 

 Οι Μαυρογιαλούροι στη Βουλή 
κι’ οι παπατζήδες στην πλατεία 

εσχάτως όλα άλλαξαν ένεκα μνημονιοκρατίας 
οι μαυρογιαλούροι παίζουν τον παπά 

δεν νομοθετούν πιά 
και έβαλαν τους παπατζήδες σε ανεργία 

Ψέματα μας είπανε μεγάλα 
τα λουριά μας έσφιξαν και των παιδιών μας  

έκοψαν το γάλα 
τώρα αποκαλύπτεται η αλήθεια 

 των δανειστών έκαναν τη σωτηρία  
 η δική μας χρεοκοπία ήταν παραμύθια  

Παλιά οι παπατζήδες δούλευαν άνευ αδείας 
τώρα ασκούν επάγγελμα με ξένα κατά  

προτίμηση πτυχία 
άριστοι στην ευρηματική λογιστική 

golden boys της εποχής 
και κλόουν είναι θαυμαστοί στην αρπαχτή 

τα μνημόνια περνούν με ευκολία, 
τύφλα νάχει στο σφάξιμο ο τζιχαντιστής 
στον Ελληνικό λαό εκτελούν γενοκτονία 
Νέος μας προέκυψε πολιτικός απατεώνας 

ξεπέρασε και τον Ανδρέα του περασμένου αιώνα 
τα μνημόνια σχίζει και μαχαιρώνει 

 στο τέλος μας ξεγελάει και μας τα φορτώνει 
φούμο στις εκλογές να τελειώνει 

Μετά την κολοτούμπα το παιδί κάπου χάνει 
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όλο ψέματα αμολάει το τσογλάνι 
δίκην ανηφορίζοντος όνου που πέρδεται 

και κλ@@... 
ο απατεώνας θα μας ξεκάνει 

Τον θεωρείς ικανό γράμμα να μεταφέρει; 
κάποια παραγγελία να του δώσεις και να τα καταφέρει; 
μια κατσίκα έστω να βοσκήσει χωρίς να την ψοφήσει; 
με τιε φοροκαταιγίδες του μας έχει ο Γ.Α.Π πνίξει; 

Εμπιστεύεσαι αχυράνθρωπο της Μέρκελ 
να σε κυβερνήσει; 

ακόμη και σκορπιός να σε τσίμπαγε θα είχες ξυπνήσει 
 Βαγγέλη έτσι … σκίσε τον Αλέξη 

μόνο πρόσεχε τον Πάνο μή στην πέσει 
και κράτα πισινή το παιδί να μη στης βρέξει 

η Νέα Τάξη δεν θέλει κομπολόι 
όλοι οι τηλεμονομάχοι το ίδιο σκυλολόι 
οι «παπαγάλοι» δίνουν στον Αλέξη μπόι 

να τον κάνουν καουμπόι. 
Την Κυριακή ό,τι κι' αν η κάλπη φέρει 

οι συμμορίες τα βρίσκουν πάνε χέρι- χέρι 
θα καλέσουν και τα συμπεθέρια τους νταβατζήδες 
μια ζωή ήταν είναι και θα είναι «παπατζήδες» 

Εσύ όμως ο ταπεινός σπουργίτης τι κάνεις σαν πολίτης; 
το τρίτο μνημόνιο το πιο φρικτό 

στο πετσί σου θα το ζήσεις 
Και πάλι θα τους συγχωρήσεις; 
το παιδί σου θα μεταναστεύσει 

και εσύ ίσως στον Άδη αποδημήσεις; 
ή θα τους πεις έξω ρε προδότες 
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και θα τους πολεμήσεις; 
τουλάχιστον να τους μαυρίσεις 

15/9/2015 

ΩΣΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΘΑΝΑΤΟΙ; 

Ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει 
αιώνια πνεύμα επιθυμεί και τα λεφτά να αυξάνει 

ακόμη και όταν το σώμα του διαλυθεί 
τρόπους σοφίζεται αθάνατος να μείνει 

 κάποιο μαυσωλείο, στο κοιμητήρι 
 με αναμμένο το κανδήλι 
Με θεωρίες περίεργες  

το θάνατο βάλθηκε να ξεκάνει 
 να παρατείνει τη ζωή στη συμπαντική χοάνη 

το χωρο-χρονικό του συνεχές την ψυχή του στο διηνεκές 
να παραμείνει άνευ ύλης  

το θάνατο επ’ άπειρον να αναστείλει 
σαν πνεύμα να ζει σαν όνειρο τ’ Απρίλη  

 καθώς δεν πεθαίνουν τα συστατικά της ύλης 
Η ύλη την παρουσία της με τη βαρύτητα δηλώνει 

το χωρο-χρονικό συνεχές με βαρυτικά κύματα κυρτώνει 
ένας στροβιλισμός είμαστε σωματιδίων 
και όταν διαλυθεί το σύννεφο ‘καπούτ’ 

μας πάνε στο νεκροταφείο 
Οι άνθρωποι μπρος στο θάνατο 
την αθανασία προβάλλουν 
δεν τελειώνει η ζωή στο χώμα 

όταν μας βάλλουν 
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αθάνατο το χωρο-χρονικό μας συνεχές 
παραμένει 

άρα η άυλη ζωή μας διατηρείται 
στο διηνεκές και δεν πεθαίνει 

Όταν του νέφους ο στροβιλισμός σταματήσει, 
το τέλος της ζωής μας έχει αγγίξει 

η ψυχή μας από το τούνελ θα αυτομολήσει 
η ύλη διαλύεται το πνεύμα μας όμως που πάει; 

η ψυχή σε ποιους κόσμους φτερουγάει; 
μήπως στου Διός τη Νοόσφαιρα ξαναγυρίζει; 
και σε άλλα όντα ή και σύμπαντα ανθίζει; 
Ψυχή και εγκέφαλος θείας προέλευσης 

του συμπαντικού Νοός μεριστή υποδιαίρεση 
δανεική η ζωή μας από το θείο δοσμένη 
Στο Σύμπαν η ενέργεια άνω του 90% 

 της ύλης υπερτερεί  
μόνο το 4% της ύλης είναι φωτεινή  

άδεια φούσκα το σύμπαν με ενέργεια γεμάτο 
διακοσμημένο με άστρα και γαλαξίες 

 ιδία οδός πάνω και κάτω 
λένε ότι υπάρχει ύλη και ενέργεια σκοτεινή 

μη ορατή 
η επιστήμη υποπτεύεται αλλά την ύπαρξη της αγνοεί 
τι ρόλο στο συμπαντικό γίγνεσθαι παίζουμε εμείς; 

συνείδηση και ψυχή ανεξιχνίαστη, 
στο θάλαμο της επίφυσης η ψυχή κατοικεί 

 άρα το θαύμα δεν πρέπει να αποκλειστεί, το μυστήριο 
παραμένει 

τη στιγμή που στο δανειστή την τελευταία σου πνοή 
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θα παραδώσεις 
στο σύμπαν τίποτα δεν χάνεται άλλη αποστολή  

θα σου δώσει να εκπληρώσεις  
κατά τον Ηράκλειτο πιθανόν να συναντήσεις θαύματα 
μη φοβάσαι μη λυγίσεις η φύση δίνει λειτουργικά 

διδάγματα  
την ύστατη στιγμή πράγματα πρωτόγνωρα θα δεις 

 νέους κόσμους θα γνωρίσεις 
μέσα στο τούνελ καθώς η ψυχή σου θα προχωρήσει 
από το σώμα απαλλαγμένη και ελεύθερη θα ηρεμήσει 
Κι’ όμως υπάρχουν άνθρωποι δόλιοι και πονηροί 

την αλήθεια μας στερούν και το φαί 
σε άγνοια μας κρατούν σε βίο ευτελές 

αντί για ψυχαγωγία μας αλλοτριώνουν τις ψυχές 
για να μένουμε εσαεί τυφλοί στο διηνεκές 
όν κατώτερο ο άνθρωπος και χαμερπές 

ενώ μπορεί ισόθεος να γίνει και γένος ευγενές 
εγκληματίες όσοι μας κλέβουν του βίου 

τις ωραιότερες στιγμές για ένα κομμάτι ψωμί  
και λίγες ελιές 

Κανείς από το παρελθόν δεν γύρισε να μας το πεί 
ούτε εμείς μπορέσαμε ως εκεί να πάμε 
ένα σωματίδιο στείλαμε τώρα τελευταία 

μέσα από μια μελανή οπή και το αναζητάμε  
αν πήγε στο παρελθόν πράξη εκπληκτική σπουδαία 

ακόμη δεν γύρισε να μας πει τα νέα 
παρελθόν, παρόν, μέλλον πάνω μας χαραγμένα 
ένα και το αυτό επιστημονικά αποδεδειγμένα 

ως πρόσφατα εξωπραγματικό, τώρα ανοίγει η αυλαία 
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Ελλάδα μας ωραία!!! 
Ας ελπίσουμε ότι κάποτε στο παρελθόν θα πάμε 

όχι για να σκοτώσουμε τον παππού 
άλλωστε τον αγαπάμε μόνο για τον ρωτάμε 

γιατί αν τον σκοτώναμε δεν θα είχαμε γεννηθεί 
εκεί τον συζυγή θα βρούμε εαυτό μας, 

κάτι σαν τον απόμακρο αντικατοπτρισμό μας 
Κι’ ενώ έκανε τόση πρόοδο επιστήμη και τεχνολογία 

εμείς πρωτόγονοι στο σπήλαιο μας μείναμε 
διχόνοιες, πόλεμοι, ανθρωπιστικές καταστροφές και βία 

την οικουμένη αγκαλιάζουν αφήνουν αποκαΐδια 
αντί ν’ ανοίξουμε νέα όρια για τα παιδιά μας 

 ζωντανός ο Πύθωνας των Δελφών  
στη θεοσκότεινη φωλιά μας, τα ίδια και τα ίδια 

12/12/2015 

ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΒΓΑΛΕΣ ΜΠΑΜΠΑ; 

Ευφυής, διφυής σαν Ιανός 
πρόσωπα έχει δύο ένα πίσω και ένα μπρος 

άνδρας μπρος πίσω γυναίκα 
ανωμαλία της φύσης, μήπως σε έβγαλε η Σάρα  

και η Ρεβέκκα; 
ψυχή θηλυπρεπής κουνιστός και λυγιστός 

και ντυμένος σαν κοκέτα, η Κική είναι Κοκός  
Μπερδεμένο από τη φύση, 

ούτε το φύλλο του δεν έχει καθορίσει 
επιδειξίας και επιθετικός δεν τον παίρνουν στο στρατό 

και παιδιά θα αποκτήσουν τώρα νομικώς; 
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Γάμοι κοσμικοί στο δημαρχείο 
νυφούλα εκείνος γαμπρός εκείνος 
φυλάκια στο στόμα σαν ερωτύλοι 

αφύσικα συμπλέγματα ούτε… σκύλοι 
Από πού με έβγαλες πατέρα; 

«τέτοια λόγια Γιωργάκη όχι εδώ πέρα» 
στο σχολείο μπαμπά «κωλόπαιδο» με φωνάζουν 

«Γιωργάκη μου πλάκα κάνουν σε πειράζουν» 
 έξω από τα δόντια μου τα λέν σταράτα  

 «συκιά» με φωνάζουν και τους λέω «σταμάτα» 
τι κάνουν στο κρεβάτι ρε «μαμάκα»  
πότε εκείνος από κάτω πότε αυτή  
ποιος είν’ ο άνδρας ποια η γυνή; 
Τα παιδιά με λένε σιχαμένο  

από το παχύ έντερο βγαλμένο; 
και η Καιτούλα την πειράζουν και κοκκινίζει 

η φήμη των γονιών της την συγχύζει  
Την πήραν δυο λεσβίες από το μαιευτήριο; 

 την φωνάζουν ‘ λούγκρα ‘ και μένα ‘κωλοπαίδι’  
στο εκπαιδευτήριο 

 ντροπή με έναν άντρα ερωτικά να «παίζεις» 
 πώς να σας ξεχωρίσω; η αλλαγή φύλλου με μπερδεύει 
Καλέ μπαμπά δεν ξέρω ποια «μαμά» να καθορίσω 

 «γι’ αυτό Γιωργάκη μας κοιτάζεις με μισό μάτι;» 
τι να λέω όταν με ρωτούν τα παιδιά στην τάξη; 

τι κάνουν δύο άνδρες στο κρεβάτι; 
Από περιέργεια σας κοιτάω 

«πιο βαθιά πιο βαθιά» φωνάζει η μαμά 
«και ας πονάω» 
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τέτοια πράγματα μπαμπά δεν τα αντέχω 
δεν τα βαστάω 

Άκου και μένα τον παππού Γιωργάκη 
δικαίωμα ο καθένας έχει στο κρεβάτι 

όχι το «κουσούρι» του σε άλλους να προβάλει 
πράξεις αφύσικες και αισχρές να εκθειάζει 

ούτε παιδιά να υιοθετεί και πούστηδες να τα κάνει 
Να μην ντρέπεσαι Γιωργάκη μας καθόλου 

η Βουλή νομιμοποίησε την συμβίωση του «κώλου» 
αργότερα θα νομιμοποιηθεί και η υιοθεσία 

ο κιναιδισμός σκόπιμα προωθείται 
για να ρίξει τη δυτική κοινωνία 

Οι λευκοί έχουν μειώσει την τεκνοποιία 
λόγω εκφυλισμού τους  

 κύματα μεταναστεύουν στο βορά  
με την ανοχή τους 

έρχεται το τέλος της παραδοσιακής οικογενείας 
η λευκή φυλή υπό εξαφάνιση 

ένεκα τρυφηλότητας και ατεκνίας 
η φύση επιβάλλει τη δική της οικονομία 

η ομοφιλοφιλία είναι το τίμημα 
της δυτικής αφθονίας. 

 Αφύσικη Γιωργάκη η ομοφυλοφιλία 
όποιος τη φύση παραβιάζει τούρχεται η τιμωρία  

30/12/2015 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Κακός ο πλούτος δίχως Αρετή 
 ο φτωχός για να ανέβει πρέπει να προσπαθεί 

μόνο η εργασία δίνει αξία και προκοπή 
όχι κομματικές αφίσες να φτιάχνει 

 ούτε στην κυβέρνηση το κόμμα να τους βάνει 
Απρόκοφτο και κλέφτη μη παίρνεις για τσοπάνη 
μην μένεις άεργος όταν κάτι μπορεί να κάνεις 

κάποιος ξένος σου παίρνει το ψωμί 
 όταν εσύ του κάκου ψάχνεις για παντεσπάνι 
Τον μετανάστη αδελφό σου ποτέ δεν θα κάνεις 
εκτός και γίνει ελληναράς με την παιδεία 

ή το κερδίσει με αριστεία στα αγωνιστικά πεδία 
Τον τριτοκοσμικό δεν τον εγγίζει η δημοκρατία 
η πίστη του Ισλάμ δεν είναι μόνον θρησκεία 

οι μουσουλμάνοι δεν αφομοιώνονται 
 στη δυτική κοινωνία, 

 τους «άπιστους» αφομοιώνουν δια της βίας 
πρωτόγονος ο Ισλαμισμός Ευλαμπία 

Ό,τι κι’ αν του δώσεις ό,τι και αν του κάνεις 
από τα ξένα κέντρα εντολή αν πάρει 

πάνω σου γηγενή ίσως στρέψει την κάννη 
διώξτον όταν στο χώμα σου καταφθάνει 

πριν σου κάτσει στο μποστάνι 
δόλωμα ο «ανθρωπισμός»  

 για να τσιμπήσουνε οι χάνοι 
στημένα παιχνίδι οι Σιωνιστές Αμερικάνοι 
η Ευρώπη χώρα μεταναστών να γίνει 
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 εθνικό κράτος μόνο το Ισραήλ να μείνει 
Ο Οβριός θέλει φέουδο να μας κάνει 

 την κρίση κάνει ευκαιρία 
 χτύπα στην καταραμένη ανεργία 

η εργασία δεν είν’ ντροπή 
πιάσε την πέτρα και στύψε την, κάτι θα βγάλει 

όπως και εμείς κάναμε οι παλιοί 
Σκέψου ψύχραιμα το θάρρος σου μην χάνεις 
«Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης» 

λάτρης γίνε της πατρίδας με έργα 
όχι με λόγια 

 άφησες και σε λήστεψαν λαμόγια 
και τώρα δέχεσαι τα 

 λαθρομεταναστευτικά τα σόγια 
σε λίγο θα γίνεις μειονότητα 

το δρόμο θα πάρεις 
για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
σαν μετανάστης θα σαλπάρεις 

πολίτης χωρίς πατρίδα 
στο πολυεθνικό άστυ. 

Άφησε κατά μέρος συναισθηματισμούς 
 και συγκινήσεις 

ώρα η λογική σου να επικρατήσει 
ή αυτός ή εσύ στην ιερή τούτη γη θα ζήσει. 

Του Οβριού η τράπεζα το χρήμα σου ‘τυπώνει’ 
η Εθνική σου Ανεξαρτησία έκανε φτερά 

το χρέος σου ολοένα μεγαλώνει 
με την κάρτα σε παρακολουθεί και σε φεσώνει  
δέχεσαι μια ζωή νασαι των βόρειων γκαρσόνι; 
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Με νέα μέτρα ο τροϊκανός τη ζωή σου μαραζώνει 
την αξιοπρέπεια με τα μνημόνια στην τσαλακώνει 

και σαν να μην έφθαναν αυτά 
με μιλιούνια λαθρομετανάστες τώρα 
σε φορτώνει κι’ όμως δεν αντιδράς 
Αλλοπρόσαλλος και αντιφατικός 

ευκολόπιστος και απλοϊκός 
Έλληνα σήμερα στο χαοτικό πορεύεσαι κενό 

δίχως πυξίδα δίχως όραμα δίχως απώτερο σκοπό 
έχασες την Ελληνική παιδεία έπεσες στον στείρο 

μικροκομματισμό 
στην καταστροφή σου κατρακυλάς και στη δουλεία  
το κράτος σου διαλύεται και βυθίζεσαι στην αναρχία 
Εραστές της Ελλάδος σήμερα ζουν μόνον στο εξωτερικό 

οι πολίτες επαναστατούν ακόμη και στη Σουηδία 
υπουργείο μεταναστών σκάρωσαν Μουζάλας και Τασία 
στον «αδελφό» μας λαθρομετανάστη χαρίζουν περιουσία 

ιθαγένεια του έδωσαν «Έλληνα» αυθεντικό 
Αιγαίο, Πελοποννήσιο, Μακεδόνα και Κρητικό 
του δίνουν από το υστέρημα σου να δυναμώσει 

νέο να φέρουν συρφετό για να σε διώξει 
ανθέλληνες και προδότες σε κυβερνούν 

και συ αλλού ξιφουλκείς σαν Δον Κιχώτης 
Τον ομογενή τον έδιωξαν κακήν-κακώς 
πολιτικά δικαιώματα του αρνούνται  

του μετανάστη ιθαγένεια έδωσαν στο λεπτό  
γιατί τον… λυπούνται 

Τον ομογενή δεν τον αφήνουν στην Ελλάδα να ξανάρθει 
κράτος αθηναϊκό σφόδρα ανθελληνικό μόνο  
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για τον μετανάστη 
με εθνομηδενιστή πρωθυπουργό ριψάσπι!! 
Τα σύνορα να κλείσεις και να σφραγίσεις 
με τις Ένοπλες Δυνάμεις να τα ασφαλίσεις 

για να σωθείς να πεις και σύ το ΟΧΙ 
έξω από την πατρίδα τους εισβολείς να διώξεις 

6/1/2016 

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΩ ΕΓΩ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ; 

Τι συγγένεια έχω με τους ανελεύθερους 
τους εθελοντές σκλάβους 

 το σύνταγμα παραβιάζουν και δεν επαναστατούν 
και τους τύραννους επιδοκιμάζουν; 

Μαντρωμένοι με τα μνημόνια υπό κατοχήν 
κι’ αυτοί σαν πρόβατα επί σφαγήν βελάζουν 

ψηφίζουν συμμορίες κομματικές 
που λένε ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ 

και πάντα YES 
καρφάκι δεν τους καίγεται και ξεπουλάνε τη χώρα 

και εντός ολίγου θα διαμελιστεί 
αν η ξένη εισβολή συνεχιστεί  

Τους εξαθλιώνουν, τους χρεοκοπούν 
αλλά δεν τους νοιάζει 

και ενώ στην τσέπη τους δεν φθουράει το Ευρώ 
σφόδρα το παίζουν ευρωλάγνοι 

Τους λένε: «σας καταστρέφουμε για να σωθείτε 
με την αφαίμαξη θα εξυγιανθείτε 
μετά θάνατον θα αναπτυχθείτε» 
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κι’ αυτοί χάφτουν ό,τι και να τους πείτε 
αρκεί Ευρωπαίους να τους θεωρείτε 

Κι’ αν τους πείτε: «Έλληνες επαναστατήστε 
ενάντια στον κατακτητή για να σωθείτε» 

σου λένε: «κάλλιο μέσα στο Ευρώ και νηστικοί 
παρά στη Δραχμή άιντε να χαθείτε » 

Τους φτωχοποιούν τους ταπεινώνουν 
σαν τα πρόβατα τους μαντρώνουν 

κι’ εκείνοι δεν οργίζονται δεν θυμώνουν 
σαν καραγκιόζηδες χαμογελούν 
και αναμεταξύ τους μαλώνουν 

και αντί τα προδοτικά κόμματα να διαλύσουν 
αυτοί τα μεγαλώνουν για να μας γδύσουν 

Όλα εκ θεού έτσι έπρεπε να γίνουν 
το γράφει η Βίβλος η Εβραϊκή 

το λέει και ο γέροντας του μοναστηρίου 
Το γένος θα καταστραφεί και θα ξαναγεννηθεί 

κανείς όμως δεν εννοεί 
«σύν Αθηνά και χείρα κίνει» 

ότι συμβαίνει δική μας η ευθύνη 
για τα κοινά αδιαφορεί δόξα στον Οβριό 

που δανεικά μας δίνει 
Πως μαζί τους να συμβιώσεις αρμονικά 

όταν προσκυνούν την ύλη 
οι πιο πολλοί σχέση έχουν με το πνεύμα 

όση ο άμμος με το ζεμπίλι 
Την πατρώα θρησκεία περιφρονούν και το πνεύμα 
παρότι του Αβραάμ πληροφορήθηκαν το μέγα ψέμα 

από ιστορικά χείλη 
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κι’ αυτοί αντί να Ελληνοποιηθούν 
σωτηρία προσδοκούν από το σιωνιστικό πετραχήλι 

Δεν φεύγουν από του βοσκού την στάνη 
έστω κι’ αν ο τσοπάνης στο σφαγείο τους βάνει 

την κολακεία αποζητάνε και το ψέμα 
ακόμη κι αν με ιδρώτα το πληρώνουν και με αίμα 

την φτώχεια τους αναπόφευκτη 
και την ανεργία θεωρούν 

 πειθήνια στο κατεστημένο 
 λατρεύουν την κομματοκρατία 

αυτή που τους έφερε την χρεοκοπία 
 κι’ όμως πλουσιότατη είναι 

η γη του Δία 
αλλά και να τους το πεις μία από τα ίδια 

Ο παραλογισμός τους χτυπάει παραφροσύνη; 
την Κυριακή ψηφίζει ΟΧΙ και την Δευτέρα  

όλα τα παραδίνει 
και αφού στους μνημονιακούς ψήφο δίνει 

αυτούς που ψήφισε τους κατακρίνει 
Πνευματικός κόσμος δεν υπάρχει 
όλα για την ύλη τα κάνει στάχτη 

αρκείται στον γλίσχρο μισθό πείνης 
 για κάποια φευγαλέα φήμη 

η συνείδηση μου να συμβιβαστώ 
με αυτούς δεν με αφήνει 

Αμόρφωτοι δίχως ήθος και αρετή 
 ποντικοί «λαδωμένοι» και μιζαδόροι στα υπουργεία 

ανθέλληνες υπουργοί παιδείας και πολιτισμού 
στερημένοι καλαισθησίας 
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Το Ελληνικό πνεύμα το αντιπαθούν 
της δουλείας το ζυγό τον αγαπούν 
ο «ρεαλισμός» τους κατευθύνει 

ουδεμία σχέση έχω μαζί τους το δηλώνω με 
ταπεινοφροσύνη 

παρότι και εγώ την ίδια συλλογική έχω ευθύνη 
Στην αλλοδαπή κι’ αν πήγαινα 
οι ρίζες μου εδώ θα είχαν μείνει 

αγιάτρευτη η λατρεία μου για την ιερή γη 
κι’ ας με πικραίνει σαν κινίνη 

της Αντιγόνης και της Ισμήνης-και όχι της Ρωμιοσύνης 
Πως ρίξατε την ένδοξη γενιά μας τόσο χαμηλά; 

των Μαραθωνομάχων και του Κοσμοϊστορικού 40’ 
το μπούσουλα του πλοίου χάσατε και τα πανιά 
τώρα πουλάτε και τα κουπιά και τον εξάντα 

στου χρέους εξοκείλατε το πλοίο μας στα βαθιά νερά 
στων δανειστών μας τ’ αγνάντια 

Με τέτοιους συμπατριώτες αδυνατείς να συμφιλιωθείς 
ούτε να τους αγαπήσεις μπορείς  

ούτε και να τους μισήσεις 
είσαι και συ και εγώ και ο διπλανός 

ένας απ’ αυτούς που μαζί τους υποφέρεις  
και σύντομα θα συμπολεμήσεις 

Ώστε δεν υπάρχει ελπίς; Ναι υπάρχει 
και αργά ή γρήγορα η ευκαιρία θα εμφανιστεί 

ο νέος Ελληνισμός σφριγηλός  
θα αναγεννηθεί και θα προχωρήσει 

Από τα ελαττώματα του Ελλαδίτη απαλλαγμένος 
 της επανάσταση ο σπινθήρας απ’ έξω θα ξεπεταχτεί 
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από τον ομογενή τον μορφωμένο, 
ο Ελληνισμός σε εγρήγορση να τεθεί 

και θα νικήσει ενωμένος 
13/10/2015 

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Αρνούμαι να ανήκω σε τέτοιο κοπάδι 
τα ΜΜΕ να με ταΐζουν σανό από το πρωί ως το βράδυ 

να με παραμυθιάζουν ότι έχουμε δημοκρατία 
να με κυβερνάει κάποια θεσμοθετημένη ολιγαρχία  

και των κρετίνων «παπατζήδων» η οικογενειοκρατία- 
η άρχουσα συμμορία τους νόμους να βιάζει 

και αναίμακτα από την τσέπη να μας τα αρπάζει 
Της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας δεν γίνομαι υποχείριο 

τα μέτρα απ’ έξω επιβάλλονται στο Κοινοβούλιο 
τα παιδιά μας τα διώχνουν 
χωρίς επιστροφής εισιτήριο 

οι δανειστές, το χρηματιστήριο, και οι Αγορές 
ζητάνε κι’ άλλο μακελειό και άλλες σφαγές 

τα βάζουν και προκαταβολικώς για να μας έχουν 
υποζύγια συνεχώς  

και οι συμμορίες ευπειθώς εκτελούν τις εντολές 
Στη χώρα μας εισβάλλει ισλαμικός πληθυσμός 

και το θεωρούν ανθρωπισμό και χριστιανική αγάπη 
μπάσαμε στο σπίτι μας τρομοκρατικό συρφετό 

τον ισλαμοφασίστα τζιχαντιστή χασάπη 
Πώς να συμβιβαστώ με ανθρώπους χωρίς ανδρεία 

χωρίς σωφροσύνη και ευποιία 
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 ίχνος δεν έχουν πολιτισμό ούτε το ένδοξο 
 μας παρελθόν γνωρίζουν 

σαν κανίβαλοι γλεντούν και πανηγυρίζουν  
η αλήθεια τους θαμπώνει και ρέπουν στο μιμητισμό 
Τη φιλία θεωρούν ξενοδουλεία χωρίς νέμεση και αιδώ 

ψηφίζουν ψεύτες, κλέφτες, λωποδύτες με πτυχία 
την αεργία ανταμείβουν και εκλέγουν το κηφηναριό 

εθνοπροδότες δουλικούς στον Οβριό 
χωρίς ίχνος δισταγμό και αιδώ 

Άνθρωποι δειλοί χωρίς αξία ανελεύθεροι και αλαζονικοί 
γεμάτοι φθόνο και αναισθησία με αμνημοσύνη εθνική 

της πατρίδος την μέγιστη προτιμούν ζημία 
από την μικρο-ατομική τους απολαβή 

χαιρέκακοι και υποτακτικοί χωρίς φιλοπατρία 
στο έπακρο εύπιστοι και κουτοί 

Ο, τι ο αφέντης προστάζει το εκτελούν 
χωρίς να δυσανασχετήσουν χωρίς 

να διαμαρτυρηθούν 
ούτε κατά διάνοια να επαναστατήσουν για 

να ελευθερωθούν 
καταφερτζήδες τους θέλει το σύστημα και δουλικούς, 

αποχαυνωμένους ημιμαθείς και ηττοπαθείς 
Κι’ εγώ έκανα συμβιβασμούς λόγω στρατιωτικού βίου 
όμως αρνήθηκα υπηρεσία το πρωί της 21ης Απριλίου 
βέβαια το πλήρωσα με προαγωγή κατ’ αρχαιότητα 

μετά η δημοκρατία λόγω αντισιωνισμού  
μου έδειξε εχθρικότητα 

 προήγαγε χουντικά παιδιά λόγω αμοιβαιότητας 
στην χούντα αξιοκρατία ήταν η χουντικότητα 
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στην Δημοκρατία η κομματική ταυτότητα 
κι’ εγώ δεν είχα και τα δυο 
 είχα όμως εργατικότητα 

1/10/2015 

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ 

Διαλύονται οι συμμορίες μία μία  
αφ’ ότου τη χώρα μπήκε στη χρεοκοπία 
οι αρχισυμμορίτες τρώγονται μεταξύ τους 

γιατί χάσανε τους οπαδούς τους 
και συρρικνώθηκε η δύναμη τους 

απήχηση δεν έχουν πια στους εργαζομένους 
τους «εκλεκτούς» υπηρετούν και τους βολεμένους 

Στα ίδια ήθη οι νέοι βαρόνοι 
παιδιά, εγγόνια, ανίψια των τζακιών οι κλώνοι 

η ίδια ανθελληνική συνομωσία κακοήθης 
μνημόνια σκληρά επέβαλε στον Έλληνα η Δύση 

ηγεσίες και κόμματα μιας χρήσης 
στη λήθη έπεσαν και στη χλεύη 
κανείς πια δεν τους πιστεύει 
Οι δύο συμμορίες έγιναν μία 

 παρδαλό κατσίκι η πασοκονεοδημοκρατία 
έπεσαν σαν σάπια μήλα και στην αποθήκη 

σε «Συριζαία» μεταλλάχτηκε το πασοκικό σκουλήκι  
μνημόνια στα κουτοκρίαρα δια της βίας 

να εφαρμόσει 
με φρικτά μέτρα λιτότητος να μας εξοντώσει 
 Οι κλεπτο-συμμορίες πάσχουν από αναιμία 
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έπεσε ήδη η πασοκονεοδημοκρατία πρώτη 
μετά την ειδεχθή επιδρομή και κακουργία 

η Συριζαία τώρα μας μακελεύει με τον κόφτη 
πριν μας κάψουν μας αλείβουν μέλια 

 φωτιά και μολότοφ οι μπαχαλάκηδες ξεφτέρια 
Η Συριζαία συμμοριούλα σύντομα θα πέσει 

γιατί στέρεα θεμέλια στο λαό δεν έχει 
στη χλεύη και στο χάος θα καταρρεύσει 
η φοροκαταιγίδα άγρια μας έχει βαρέσει 

με σόκ και δέος το λαό έχει λυγίσει 
ούτε την ψήφο τους δεν θα βρουν 

όταν η κάλπη ανοίξει 
Αυτή είν’ η μοίρα των συμμοριών 
όταν γνωστές γίνουν στους λαούς 

διαλύονται σαν ατμός 
τα κλοπιμαία στο λαό δεν επιστρέφουν 

λόγω ασυλίας τα ξεκοκαλίζουν  
ή ξένους παραδείσους τρέφουν  

και στους γόνους τους δίνουν το «μάνα» 
και ο λαός στερείται και την κουραμάνα  

Τώρα που οι παλιές συμμορίες γκρεμιστήκαν 
οι μαφιόζοι Ευρωπαίοι φοβηθήκαν 

οι δανειστές, τα χρηματιστήρια και οι αγορές 
αναρχικούς διόρισαν επιστάτες  

και οι αριστεριστές λυμαίνονται τις πιάτσες 
Η Βουλή τα μέτρα πέρασε με ευκολία 

οι «συριζανέλοι» αποδείχτηκαν ισχυρότερη 
από την προηγούμενη μαφία 

ακέφαλοι πολίτες χωρίς πατριωτικές ηγεσίες 
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μάχη οπισθοφυλακών λιγοστοί έδωσαν στις πλατείες 
 όμως οι πιο πολλοί δήλωσαν απουσίες 

Ο κόσμος στο κενό πριν τον πυρηνικό Αρμαγεδδώνα 
την δημοκρατία βιάζουν 
οι άνθρωποι της κονόμας 

ΟΧΙ στο διαδίκτυο έλεγχους και κανόνες 
η «κοινωνία των λαών»  

στον παρόντα ξεπροβάλλει αιώνα 
Η παγκόσμια αγανάκτηση κυοφορείται 
η Νέμεση θα είναι φοβερή, νέοι θαρσείτε 

η παγκόσμια επανάσταση 
θα κριθεί στην Αμερική 

 σαν βόμβα μεγατόνων της οικονομίας θα εκραγεί 
η λαϊκή οργή 

θα τους πάρει και θα τους σηκώσει 
τότε η δικαιοσύνη θα τους τσακώσει 

Η παγκόσμια επανάσταση απειλητικά βρυχάται 
 Τη γη τραντάζει το φάσμα της παντού πλανάται 
τύμπανα πολέμου τη γειτονιά μας τραντάζουν 

 τη Μέση Ανατολή τη λαμπαδιάζουν  
η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Ισραήλ  

ο αραβικός κόσμος σύσσωμος επαναστατεί 
εργασία, μόρφωση και φαί θέλουν οι λαοί 

γιατί πεινάνε  
κι’ αυτοί τους δίνουν όπλα και σφαίρες να πολεμάνε 

Του 3ου Π.Π. τη δίνη να σταματήσουμε  
δημοκρατία και ειρήνη στη Γη να εγκαταστήσουμε  

Όλα στον πλανήτη μας άλλαξαν ριζικά 
μόνον τα μυαλά μας μένουν σκουριασμένα στατικά 
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τα νέα πορίσματα της επιστήμης 
εξόχως ανατρεπτικά 

Νέες εξωγήινες δυνάμεις αποκτήσαμε 
τον παλιό τρόπο σκέψης και δράσης δεν απεμπολήσαμε 

νέα κοσμοθέαση τώρα ξεπροβάλλει  
ο πλανήτη μας θα σωθεί και μείς μαζί 

αν σύσσωμη η οικουμένη ρότα μεταβάλλει 
και ηθική 

15/10/2015 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ 

Άνθρωποι ξεχωριστοί 
με άφθαστη φαντασία 
από μια ιδέα είν’ ικανοί 

να φτιάξουν αυτοκρατορία 
Τα τζίνια δεν είναι άνθρωποι κοινοί 
η επιτυχία τους φέρνει κοσμογονία 

στην κοινωνία δεν υπάρχουν σαν αυτούς πολλοί 
σαν ατμομηχανές τραβούν την αμαξοστοιχία 
Τέτοια φαινόμενα δεν είναι μόνον οικονομικά 
καλύπτουν όλο το φάσμα της δημιουργίας 
άλλοι στην τέχνη, άλλοι στην πολιτική, 

άλλοι στα γράμματα και άλλοι στην τεχνολογία 
και στην στρατηγική 

Όλοι τους έρωτα έχουν για τη ζωή 
οραματιστές καθ’ υπερβολήν 

πάντα πρώτοι τρέχουν από πολύ πρωί 
επίμονοι και εργατικοί 
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την μετριότητα δεν την αντέχουν 
το όραμα και η καινοτομία τους συγκινεί 

και υπερέχουν 
Για αυτούς το χρήμα είναι η κοπριά 

το όραμα τους να λιπάνει 
αν την αφήσουν στο κρανίο θα βρωμήσει 
αν την σκορπήσουν δεξιά και αριστερά 
καρπούς θα κάνει τον κόσμο θα βοηθήσει 

Εν ζωή μην περιμένεις δοξασιά 
φτωχός και άσημος μπορεί να τελειώσεις 

με χρόνια με καιρούς κάποτε 
θα ανακαλυφθείς 

τότε ίσως γίνεις διασημότης 
Όταν όμως γίνεις τρανός 

 μην υπερβολικά ψηλώσεις 
πάντα να είσαι ταπεινός 

για να σε συναντήσει η αιωνιότης. 
5/6/2015 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΛΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑΧΕΙΣ 

Ουέ υποκριτές και διπρόσωποι Νατοϊκοί 
Ουέ συμφεροντολόγοι Αγγλο-Γάλλοι, Γερμανοί 
Ουέ υποκριτή κρυπτο-τζιχαντιστή Ομπάμα 
όλοι σας με την ισλαμοφασιστική Τουρκία 

πάτε αντάμα 
Χίλιες πεντακόσιες παραβιάσεις εβδομαδιαίως 

από δαύτους 
και όλοι σας μόκο κάνετε στους  
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«τούρκικουςπεριπάτους» 
εδώ και χρόνια μας στέλνει εκατομμύρια λάθρους 

τώρα κλείνετε τα σύνορα να μείνουν εσαεί 
εδώ με τους… κάφρους 

Τέτοιο ΝΑΤΟ χειρότερο από Μαφία 
όπα –όπα είχε ανέκαθεν  

την ισλαμοφασιστικήΤουρκία 
η Ελλάδα ήταν της συμμαχίας το αποπαίδι 
εμείς για τις ζημιές και αυτοί για τα κέρδη 

Εισέβαλε στην Κύπρο και δεν βγάλατε τσιμουδιά 
τα μεμέτια δική σας έκαναν βρώμικη «δουλειά» 

του ΟΗΕ τα ψηφίσματα στα υποδήματα τα γράψατε  
τα πεπαλαιομένα 

με τα σχέδια Αννάν να πληρώσουμε τώρα  
ζητάτε και τα σπασμένα 

Ο Τούρκος σκληρός, χωριάτης και απολίτιστος, 
βάρβαρος, δόλιος στις συμφωνίες του ανήθικος 
μπαμπέσης, ισλαμοφασίστας και ιμπεριαλιστής  
μόνο με «ντουφέκι» θα τον κάνεις να χεστεί  

Και σαν να μην έφθαναν αυτά 
η ιμπεριαλιστική Τουρκία 

Θράκη, υδρογονάνθρακες ζητάει 
και τα Ελληνικά νησιά να φάει 
με την ανοχή σας «τσαμπουκά» 

 κάνει ότι γουστάρει 
 από στραβωμάρα πάσχει η Συμμαχία 

παρότι στο Αιγαίο σουλατσάρει; 
Κι’ εσύ Μπάρμπα Σαμ 

‘τουμπεκί’ ψιλοκομμένο κάνεις 
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πάντα με δύο μέτρα και δύο σταθμά  
τον δίκαιο μας παριστάνεις 

τον Έλληνα πάντα τον έχεις σταυρωμένο 
και φίλο της καρδιάς τον τουρκαλά 

 τον σαλταρισμένο; 
Κύριε Ομπάμα 

κι’ εσύ τους τζιχαντιστές προωθείς 
η Τουρκία τους τροφοδοτεί αυτή τους υποθάλπει 

σαν βραχίονα τους χρησιμοποιεί 
την αυτοκρατορία της να ξαναφτιάξει 

 Στη δούλεψη σου πήρες ειδεχθή συμμορία 
 κόρη της βάρβαρης Τουρκίας 

 τζιχαντοφασιστική  
στόχος σου Ευρώπη, Κίνα και Ρωσία 

να πληγεί 
στην ιστορία σαν εξολοθρευτής του πολιτισμού 

θα γραφτείς και σαν αρχιεγκληματίας 
Δικαίως η Ευρώπη τα παθαίνει 

αδιόρθωτη από το παθήματα της δεν μαθαίνει 
ισλαμοφασίστες μπάζει συνεχώς φίδια ζεσταίνει 

κράτος πολυπολιτισμικό κατ’ εντολή σου ανασταίνει 
ναρκωμένος ο Ευρωπαϊκός λαός έχει λουφάξει 

όπως επιβάλλει η νέα τάξη  
ο Αμερικανοσιωνισμός σε διέλυσε 

σε έχει ρημάξει 
Βρυξέλλες καλή λευτεριά νάχεις 

25/11/2015 
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ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Άλλη η δική μου επιθυμία 
άλλη του υπολογιστή 

εγώ ταχύτητα του ζητάω πιο πολλή 
κι’ αυτός τα πόδια στυλώνει 

και με καθυστερεί 
Δυό-τρεις εντολές ταυτοχρόνως 

μπερδεύεται και τούρχεται τρόμος 
 αρχίζει τα παραπατήματα 
και τότε εγώ …βλαστήματα 
σαν χάνω τα μηνύματα 

με ανοιχτές παλάμες του στέλνω 
 χαιρετίσματα 

Άλλο πάλι μπλέξιμο με τα κλειδιά 
παρότι κρυπτογράφος χρημάτισα παλιά 

τα κάνω θάλασσα πλατιά 
Έτσι μούρχεται να προσλάβω κλειδαρά 
αμ η ένδειξη : απόδειξε ότι «είσαι εσύ» 
άνοιξε τα στραβά σου κυρία Google  

από το «ματάκι» να με δεις 
αφού ξέρω ότι στενά με κρυφοκυττάς 
«Κυάμων απέχετε» είπε ο Πυθαγόρας 
και ο δικός μου έφαγε πολλά «κουκιά» 

(cookies αγγλικά τα λένε τώρα) 
γιατί τα θεώρησαν οπώρας 
καθαρός από ιούς προς ώρας  

Κόκκινη κάρτα η Google-ίτσα μου βάνει 
και βάλθηκε να με τρελάνει 
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 μη χολοσκάς όλα ο χρόνος θα τα γιάνει 
Μη μας παριστάνεις την παρθένα 

με ύποπτο λογισμικό τα ΑΡΤ’ς πασπαλισμένα 
ο «μεγάλος αδελφός» μας παρακολουθεί 

καμουφλαρισμένος 
ποιος πέρδεται! ποιος χρεωμένος 

ποιος κρυωμένος ακόμη και ποιος είν’  
χεσμένος 

 Παιδιά τούτη η αφεντικιά μας κλέβει 
με την αρπαχτή μας μακελεύει 
όπλα στους εγκληματίες έδωσε  

στους πονηρούς μαχαίρι 
στον καναπέ οι γέροντες στα κινητά οι νέοι 
η ψαλίδα άνοιξε στου ισχυρού το χέρι 

κι’ ο γαμψομύτης Οβριός ο «κουλοχέρης» 
Ροτσάιλδ ο παγκόσμιος τραπεζίτης 

τα δισεκατομμύρια μασάει σαν αραβοσίτι 
Καιρός να φτιάξουμε Κβαντικό υπερυπολογιστή 

με ταχύτητα φωτός να τρέχει 
και να την υπερβεί 

 ελευθερία και όχι αδικία 
ο άνθρωπος να δρέψει 

σε νέους κόσμους διαστημικούς να ταξιδεύσει 
σαν τα νετρίνα τα φράγματα να εισδύσει 

και στο άπειρο να ταξιδεύει τίποτα να μη τον σταματήσει 
για να πάψω να τον βρίζω 

αλά κάθε πρωί να τον καλωσορίζω  
όταν κωλυσιεργεί και δεν προσέχει 

 είναι να μην του την «πέσεις»; 



ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ • ΣΤ΄ ΤΟΜΟΣ 

 

145 

Με τόσες εξελίξεις στην εποχή μας 
 της Γνώσης και της βόλεψης μας  
και όχι της καταστροφής μας 
οι υπολογιστές άλλοτε φίλοι 

 άλλοτε εχθροί μας 
πολέμους, έχθρες και ιμπεριαλισμούς 

να τους είχαμε παραμερίσει 
 η προσπάθεια μας 

να βελτιώσουμε τη ζωή μας 
την πόλη μας και το κοινό μας σπίτι 
Για το μεγάλο ταξίδι στο διάστημα 

να είχαμε ξεκινήσει 
 με πανιά απλωμένα  

όχι πυρηνικά στοχευόμενα  
 στο μεγάλο χωριό  
και στη γειτονιά μας 

 να σκοτώσουν τα παιδιά μας; 
21/10/2015 

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ 

Τιμή σου πρέπει κι’ έπαινος 
ηπειρώτισσα γυναίκα 

πολεμοφόδια στο μέτωπο κουβάλαγες  
σε Πίνδο και Ερσέκα 

Σε απάτητες βουνοκορφές η πατημασιά σου 
ανθρωπισμός μαζί και λευτεριά 

τα ιδανικά σου 
τροφή και πυρομαχικά να δώσεις 
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στον στρατιώτη 
και σαν την μανούλα του να τον εμψυχώσεις 

Θάρρος και δύναμη στον νικητή 
 το φιλί της ζωής στον πεινασμένο 

τη ζεστασιά να νοιώσει  
στην κακοτράχαλη βουνοκορυφή 

κάλτσες, φανέλες τούπλεξες  
με απαλό μαλί νάναι ευχαριστημένος 

το παλληκάρι να μην παγώσει 
πάντα θα σε ευγνωμονεί 
ο Έλληνας στρατιώτης 
Σαν μάνα τον πόνεσες 

και σαν μεγαλοαδερφή του 
όταν το χιόνι ήταν παχύ 

τον ζέστανες με την πνοή σου 
Πίτες, κοψίδια πήγαινες 

και τα απίθωνες στη σκηνή του 
σαν από τη μάχη τέλειωνε 
να φάει το παιδί σου 

Μέσα στο χιόνι το κρύο και τη λάσπη 
σε κορυφές που μόνο αετοί έχουν πετάξει 

τρόφιμα ζαλώθηκες στην πλάτη 
τον Ιταλό εισβολέα και τον ισλαμοφασίστα 

Αλβανό από την Βόρειο Ήπειρο 
να πετάξεις 

Και όταν κακότυχο φανταράκι 
από Ιταλικό έπεφτε βόλι 

εσύ το σαβάνωσες και το φίλησες 
το ύστατο του τραγούδησες μοιρολόι 
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Χορεύεις ρυθμικά και τραγουδάς 
 στις γιορτές σου 

«παιδιά της Σαμαρίνας» 
μακρόσυρτες και μυστηριακές οι φωνές σου 
με μελωδικά κλαρίνα δροσερά τραγούδια  

σαν τα κρίνα 
βγαλμένα από της Δωδώνης τα πανάρχαια ιερά 
από τα έγκατα του χρόνου και ακόμη πιο παλιά 

Σαν να λαλούν όλα της Πίνδου τα πουλιά 
και ο γκιώνης 

τα κοπάδια όταν γυρνάνε στη στάνη 
σαν νυχτώνει 

οι κουδούνες την ορχήστρα δυναμώνουν 
και η φλογέρα του τσοπάνη 
στα ουράνια σε υψώνουν 

Λυγερή, δωρική πανέμορφη 
 μορφή  

ηρωική σαν Σπαρτιάτισσα 
 κορμοστασιά βεργολυγερή 

αντρειωμένη και αγνή η ψυχή  
κρίνα φύτρωσαν στα αχνάρια σου μέγιστη 

η συμβολή σου 
Ηπειρώτισσα γυναίκα αιώνια θα μείνει 

η θύμηση σου 
με ορμή αγωνίστηκες 
σαν τη Μπουμπουλίνα 
ηπειρώτισσα γυναίκα 

σβέλτη και ανάλαφρη σαν ελαφίνα 
Ηρωική ηπειρώτισσα ποτέ εσύ δεν θα πεθάνεις 
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η μνήμη σου αιώνια θα ζεί 
δόξα σου πρέπει και το χρυσό στεφάνι 

πάνδημος ο Ελληνισμός  
 θα σε μνημονεύει κάθε 28η Οκτωβρίου 
το Έθνος μας θα σε τιμά εφ’ όρου βίου 

28/10/2015 

ΜΕ ΛΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΡΙΝΑ 

Έλλην γιός Δευκαλίωνος και Πείρας 
πατρώοι θεοί μας Δίας και Ήρα 
ικανός για το μεγαλύτερο καλό 

αν τον θίξεις ανήμερο γίνεται θεριό 
Στη ζωή του ελεύθερος και χαλαρός 

παρότι όλων των λαών ο πιό εργατικός 
 πατριώτης είναι και ειρηνικός 

εύπιστος χιλιοπροδομένος και λίαν ευρηματικός 
Μη του επιτεθείς θα μετανοιώσεις 

γίγαντας γίνεται Εχετλαίος και θα σε λειώσει 
μεταλλάσσεται σαν Ιανός και τραγουδάει 

σαν Τυρταίος σαν τους θεούς του είναι ωραίος 
με το δόρυ πολεμάει της Αθηνάς 
και με το ξίφος του Περσέως 

Τα όπλα του απρόβλεπτα σαν το πνεύμα 
είτε πολεμικά, είτε ειρηνικά τα κινεί με ένα νεύμα 

άφθαρτη η ασπίδα και το δόρυ του ισχυρό 
τον εισβολέα φθείρει άφθαρτος μένει αυτός 

 με τη Δημοκρατία νικάει κάθε εχθρό 
και με του Σωκράτη τη λογική 
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του Διγενή την ανδρεία  
του Οδυσσέα την πανουργία 

την στρατηγική του Μιλτιάδη και του Θεμιστοκλή 
σε τούτο τον βράχο βιώνει από την προϊστορία 
εδώ και χιλιάδες χρόνια πολιτισμούς αυτός χτίζει 

με την πολιτιστική του κληρονομία 
τους λαούς φωτίζει 

Εκεί που θαρρείς ότι τον έχεις νικήσει 
και τον έβαλες στη γη 

αυτός σαν φοίνικας ανασταίνεται 
και σαν αστέρας υπερκαινοφανής 

πάλι ακτινοβολεί 
Ο Έλληνας είναι σαν άστρο φωτοδότης 

του πολιτισμού κομιστής και φίλος της «ενότης» 
πνευματικός καταλύτης όπου κι’ αν βρεθεί 
πρόοδο και πολιτισμό δημιουργεί δωρεά της 

«ανθρωπότης» 
Πλουσιότατη η κληρονομιά του 

και όμως τα αγνοεί 
 ηλίθια τα παιδιά του 

την πανάρχαια και πρόσφατη ιστορία του  
δεν κατέχει 

ντόπιοι και ξένοι τον έχουν ταπεινώσει 
την αλήθεια να μην μάθει, 

την κληρονομιά του να ξεχάσει 
Ξύπνα του πνεύματος αριστοκράτη 
φρόντισε να μορφωθείς λιγάκι 

στην ιερή μας γη τα παιδιά σου κράτει 
το «άσβεστον» να τους μεταδώσεις «πυρ» 
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του Προμηθέα 
βούλωσε τα αυτιά σου στις Σειρήνες πριν φθάσεις 

στην Αστραία 
την Κίρκη με τα ματζούνια κοίμισε  

 σαν Οδυσσέας 
στον Αδη τραγούδα το τραγούδι του Ορφέα 

Ο Δίας θεός της φιλοξενίας 
προστάτευε τον ξένο όχι τον σφαγιαστή 

ούτε τον λαθροεισβολέα 
τους εισβολείς πολέμησε με τον κεραυνό του 

όλοι οι πρόσφυγες να γυρίσουν στο σπιτικό τους 
κερκόπορτες «Δουβλίνα» κλείσε ασμένως 
οι λάθροι από γη μας να φύγουν αμέσως 

Μην σε εξαπατούν Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες, Βερολίνα 
και της νέας τάξης των σιωνιστών τα ‘μαντολίνα’ 

 Έλληνες αγωνιστείτε σαν τον Κολοκοτρώνη 
 και τη Μπουμπουλίνα 

δείτε στο εξώφυλλο το γέρο του Μοριά και τη Λασκαρίνα  
και σαν τον ήρωα Θησέα της Αθήνας 

με τις Μούσες στήστε της λευτεριάς χορό 
με λύρες και μελωδικά κλαρίνα 

19/10/2015 
 
 

ΤΕΛΟΣ 
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