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ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
Από την δεκαετία του 1980 ομιλούσαμε για τα σχέδια Κίσινγκερ-Ζόννενφελντ
για αλλαγή συνόρων στην Βαλκανική, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος.
Αυτή αλλού πραγματοποιήθηκε και αλλού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ευχόμαστε
να μην εφαρμοστεί σε μας. Στην δεκαετία 1990 ομιλούσαμε για ιδιότυπη Κατοχή της
χώρας. Τώρα -ύστερα από δυο δεκαετίες- είναι ορατή σε όλους η Γερμανική οικο
νομική και πολιτικο-κοινωνική Κατοχή.
Τώρα λένε ότι τα σχέδια Κίσινγκερ-Ζόννενφελντ για τον διαμελισμό της Ελλάδος
υλοποιούνται με τα Μνημόνια.
Αυτό αφορά το Ανατ. Αιγαίο και την Δυτ. Θράκη από ανατολάς, την παραχώρηση
του ονόματος «Μακεδονία» στα Σκόπια από βορά την «γκριζοποίηση» της Ηπείρου
από Δυσμάς κλπ.
Τα σχέδια αυτά δεν επιτρέπουν χάραξη ΑΟΖ για την εκμετάλλευση από τη
χώρα μας των πλούσιων υδρογονανθράκων. Επομένως ελλείψει Ελληνικής ΑΟΖ
τους υδρογονάνθρακες θα εκμεταλλευθούν ολοκληρωτικά οι ξένοι κατακτητές και
τοκογλύφοι.
Ο διαμελισμός της χώρας γίνεται με τα σκληρότερα μέτρα, εξ όσων έχουν ως τώρα
επιβληθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό κάνει την χώρα μας «πειραματόζωο» προκειμένου
να υλοποιηθεί η απόλυτη καταστροφή μιας χώρας, χωρίς να χυθεί σταγόνα αίματος.
Αυτό είναι το πείραμα που εφαρμόζεται πάνω μας. Η αναίμακτη Γενοκτονία των
Ελλήνων!!!
Αφού είμαστε διατεθειμένοι να τα παραδώσουμε όλα αμαχητί; Ωστόσο δεν είναι
και τόσο αναίμακτη όσο φαίνεται.
5.500 και πλέον βεβαιωμένες αυτοκτονίες ως τώρα, 180.000 νέοι έχουν μετανα
στεύσει εκτός συνόρων και μάλιστα πτυχιούχοι με ιδιαίτερες γνώσεις και προσόντα,
εντός τετραετίας έγινε απομείωση του πληθυσμου που προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο
(2014).
Αντί για πυραύλους που έστειλαν στο Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη Γ/Β και τζιχαν
τιστές μισθοφόρους τώρα στην Συρία, εδώ στέλνουν διαδοχικά εξοντωτικά Μνη
μόνια με απροσδιόριστο τέλος. Αφού μας έχουν καταδικάσει να ζούμε με συνεχείς
δόσεις δανείων για να ξεπληρώνουμε τα προηγούμενα δάνεια, κοντολογίς τους
τοκογλύφους.Ετσι το χρέος αντί να μειώνεται αυξάνει και η πέτρα στο λαιμό γίνεται
βαρύτερη για να πάμε πιο γρήγορα στον πάτο.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν η χώρα σύρεται στην δουλεία και καταστροφή με μια
σκιώδη, μοιραία και αντιπατριωτική ηγεσία που δεν έχει νομιμοποίηση από τον
λαό για όσα πράττει και για όσα δεν πράττει. Με μια Βουλή που νομιμοποιεί τους
αναγκαστικούς νόμους της τρόικα και δεν εκπροσωπεί την λαική κυριαρχία.
Με μια Δικαιοσύνη που εφαρμόζει τους απάνθρωπους αντισυνταγματικούς
νόμους, που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Ενώ από την άλλη μεριά
δεν συλλαμβάνει τους κλέφτες και κακούργους. Οι Ένοπλες Δυνάμεις που είναι το
τελευταίο στήριγμα του έθνους τις αφοπλίζουν όταν μάλιστα οι απειλές πανταχόθεν
αυξάνουν, παραχωρούν με ευθύνη των διεφθαρμένων πολιτικών σιωπηρώς εθνικά
κυριαρχικά δίκαια και δεν ενεργούν το εκ της αποστολής των καθήκον. Τέλος ένα λαό
που κάθεται μοιρολατρικά στον καναπέ, αυτοκτονεί, μένει άνεργος, μεταναστεύει για
εργασία, ενώ υποδέχεται και καλωσορίζει τους ξένους εισβολείς-λαθρομετανάστες
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που έρχονται κατά εκατομμύρια σε μια χώρα 1.5 εκατομμυρίων ανέργων όχι φυσικά
προς εύρεσιν εργασίας, αλλά για κατοχή και πληθυσμιακή αλλαγή της χώρας.
Το έθνος μας για πρώτη φορά στα χρονικά του λησμονεί την ιστορία του, τη
γλώσσα του, την θρησκεία του, τα ήθη και έθιμα του και το αγωνιστικό του πνεύμα.
Έχει υποστεί παντελή κατακερματισμό του κοινωνικού ιστού και είναι αποπροσα
νατολισμένο και ζαλισμένο, ενώ ένα μέρος αδιαφορεί για την εφαρμογή των νόμων,
για την καταβολή των φόρων και για κοινωνική αλληλεγγύη. Για πρώτη φορά οι
Έλληνες λησμόνησαν την έννοια της φιλοπατρίας.
Το σάπιο πολιτικό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα αντί να αντικατασταθεί
προκειμένου να προκύψει νέο υγιές για να βγάλει τη χώρα από το τέλμα, αυτό
συνεχίζει ακόνη την μικροπολιτική του πορεία προς την καταστροφή. Η σωτηρία
της πατρίδος θα μπορούσε να προέλθει μόνον με:
Την δημιουργία Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας για έξοδο της χώρας από την
σπείρα θανάτου.
Την σύγκλιση Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης για την κατάρτιση νέου Συντάγματος
Αμεσης Δημοκρατίας και την συνένωση των εθνικών δυνάμεων προς αντιμετώπιση
της κρίσης.
Την διενέργεια εκλογών για να λάβει ο λαός τις αποφάσεις για την χάραξη νέας
στρατηγικής και νέας πορείας της χώρας.
Την προσαγωγή των υπευθύνων της χρεοκοπίας ενώπιον της δικαιοσύνης και την
δήμευση των παράνομων περιουσιών τους.
Μόνον ο κυρίαρχος λαός μπορεί να επιβάλει αυτή την λύση με την σύμπραξη
των Ε.Δ. Δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι μέρος του προβλήματος. Έχει
απομείνει όμως ίχνος πατριωτισμού;
Μπρος σ’ αυτή την κατάσταση το λόγο έχει η πένα και το σπαθί. Αλλά και η
ποίηση κινητοποιεί τέρπει, λυτρώνει και ειρηνική επανάσταση ξεδιπλώνει.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
Ο κόσμος τρέχει στα νοσοκομεία
για φάρμακα και θεραπεία
δεν είναι όπως τα χρόνια εκείνα τα παλιά
τότε ο άνθρωπος ζούσε χωρίς άγχος και χημεία
και πέθαινε φυσιολογικά.
Η Αυτού Μεγαλειότητος του η αυθεντία
τώρα ζητάει πάση θυσία
την ποθητή μακροζωία και όλα τα πλούτη του Αβραάμ
χωρίς αξιοπρέπεια και ας είναι και με αναπηρία
με προβληματική γενετική
ακόμη και σε βάρος της οικογενείας την οποία βασανίζει
ως του βίου τα στρερνά.
Αρκεί χρόνια, μήνες, μέρες, ώρες να κερδίσει,
ακόμη και λεπτά
τη ζωή να συνεχίσει ακόμη και με μηχανική υποστήριξη,
κουτσά στραβά
την ηλικία του να αυξήσει, το θάνατο να καταπατήσει
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όπως του λέει η θρησκεία,
κι’ ας ζει με μηχανική καρδιά.
Αναρωτήθηκε κανείς μπρος στην αιωνιότητα
τι σημασία έχουν τα λεπτά;
στου απείρου χρόνο-χώρου την απεραντότητα;
και στου καλού κ’ αγαθού την τελειότητα;
να ζεις χωρίς μυαλό, χωρίς ψυχή, χωρίς καρδιά
σαν ένα φυτό που ξεψυχά;
Είναι του ανθρώπου η μωρία
που γεννά την απληστία!!
το εξάμβλωμα της φύσεως
της αρμονίας ανωμαλία
οποία στη Γη προσφέρει υπηρεσία
η δική σου αφεντιά;
Ποια η Συμπαντική σου προσφορά;
μια στιγμιαία στο άπειρο αναλαμπή
μια πυγολαμπίδα που στο φως πετά
και μετά καίγεται και στη γη βουτά
αιώνια και παντοτινά
24/11/2010

ΑΕΕΡΑΑ!!! ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑΝΗ ΜΑΦΙΑ
Ευρώπη των… Λαών, γυνή του Δία
με Ελληνικό Πνεύμα αναθρεμμένη,
εκπαιδευμένη με Ελληνική Παιδεία
νόμους και ιμπέριουμ από τη Ρώμη φορτωμένη,
τον ήλιο του μεσονυκτίου της ειρηνικής Σκανδιναβίας,
αποικιοκρατικά μυαλά και ωφελιμισμό Γαλλίας και Βρετανίας,
τη σιδηρά πειθαρχία της Γερμανίας,
με το χριστιανικό δόγμα της Ιουδαϊκής θρησκείας μπολιασμένη.
Πως συμβιβάζεσαι με τη σημερινή παραλυσία;
το 4ο Ράιχ και η τοκογλυφική μαφία
να σε βιάζει και να σε εξουσιάζει
και συ παράλυτη να στέκεσαι και να κοιτάζεις;
οδεύεις προς διάλυσιν της Ευρωπαϊκής οικογενείας;
Με τους «φραγγάτους» της άνω γειτονιάς,
μπήκε στην παρέα τους η δόλια Ελλάς,
μαζί τους θέλησε κολεγιά να κάνει,
έτρεξε καλοκάγαθα στη συντροφιά τους, λίγο να ανασάνει,
χωρίς να ξέρει η φτωχιά, ότι η Ύαινα η παλιά,
δεν έχει ακόμα μέσα τους πεθάνει.
Αφού την έφεραν στα βαθιά νερά, της πήραν τιμαλφή, γη, λεφτά,
της έδεσαν στο λαιμό σωσίβιο από μολύβι,
την έριξαν στον ωκεανό, χωρίς να ξέρει κολύμπι,
και πήγε στον πάτο σαν βαρίδι.
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Ο Μπάρμπα Σαμ και η Σιδηρά Κυρία,
με τους παλιούς κοτζαμπάσηδες έκαναν εταιρεία,
ουσιαστικά τους πήραν για δουλικά
το χωράφι να εποπτεύουν και να κλέβουν τα λεφτά
αρκεί να τα μοιράζονται μισά- μισά
οι τοκογλύφοι να δεις χαρά
ανασκουμπώθηκαν και έπιασαν δουλειά
με την Εφορία.
Σαν να μην έφθαναν αυτά,
μισοπνιγμένη την πήγαν για κουρά,
αντί όμως να κόψουν τα μαλλιά της,
την έγδαραν και της πήραν το τομάρι,
οι ύαινες τότε έπεσαν ακάθεκτες
να της φάνε τις σάρκες ακόμη και το κουφάρι.
Προσκάλεσαν στη χώρα σαν εμπροσθοφυλακή,
ξένη επιτροπεία,
πυρετωδώς έβαλαν μπρος σχέδια Ελληνοκτονίας και Γενοκτονίας,
Φτώχεια και Ανεργία
πεινασμένα πάνε τα παιδάκια στα σχολεία
ο λαός ζωσμένος με τα χρέη σαν του Λαοκόωντα τα φίδια.
Εξουσιαστές και τοκογλύφοι ματαιοπονείτε!
κούνια που σας κούναγε θύματα πάτε να βρείτε,
το μυστικό της Ελληνικής ψυχής πικρά θα αντιληφθείτε
και από την Ελληνική Ιστορία καιρός να διδαχθείτε!
Τούτος ο τόπος έχει το δηλητήριο της οχιάς,
με το κεντρί της θανατώνει τα θεριά,
της μέλισσας έχει το μέλι,
κι’ όποιος το δοκιμάσει μια φορά,
από κοντά της να φύγει πια δεν θέλει.
Γιατί δεν συμβουλευτήκατε πριν την Κυρά-Ιστορία;
αυτή κρατάει στα κιτάπια τα σχετικά αρχεία,
ΟΧΙ είπε και διέλυσαε αυτοκρατορίες,
(τα στίφη της Ανατολής και βαρβάρους εξ Εσπερίας)
οι Ελληνες έχουν πολεμική αρετή και ανδρεία,
με ποταμούς αίματος, υπέρ της οικουμένης έκαναν θυσίες,
διέλυσε-ισμούς-θεοκρατίες,
Φασισμούς, Σοσιαλισμούς και Αποικιοκρατίες.
ΟΧΙ βροντοφώναξε ο Έλληνας και ΑΕΕΕΡΑ…!!!
κατάπιε Φασισμό και του Ναζισμού αγνόησε τη φοβέρα,
άστραψε το παγκόσμιο στερέωμα πέρα ως πέρα,
Πειραματόζωο η Ελλάς μαθήματα τους δίνει
ΟΧΙ στο 4ον Ράιχ και στον Οβριό τραπεζίτη
ΑΕΕΡΑΑ στην Τροϊκανή Μαφία και στο Γερμανό λωποδύτη
θα λάμψει στον κόσμο Ελευθερία, Δημοκρατία και Δικαιοσύνη ο Ελληνας ξανά
τραγούδι θα κάνει την οδύνη!
26/10/2011
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ΑΚΗ ΜΑΣ ΛΕΒΕΝΤΌΠΑΙΔΟ…
Άκη μας λεβεντόπαιδο
τι σούμελλε να πάθεις
στο σπίτι σου να συληφθείς
στη ΓΑΔΑ να περάσεις.
Με χειροπέδες στον ανακριτή
να οδηγηθείς και να ξεράσεις;
για μερικά ψωροεκατομμύρια
στα κρατητήρια να κλειστείς,
στις φυλακές ν’ αράξεις.
Εσύ ο πανίσχυρος ανήρ
στα δίχτυα να πέσεις της δικαιοσύνης
εσένα που ευεργέτησες τους Γερμανούς
με δις εξοπλισμούς
να δείξουν όλοι τόση Αγνωμοσύνη!!!
Μήπως όμως κάπου έφταιξες και συ
έκανες την κουτσουκέλα
από τους Ρώσσους ζήτησες
αντιαεροπορική ομπρέλα
Άκη μου τσίμπησες το τυρί
δεν είδες την φάκα που ήταν ανοιχτή, όπως εικάζω
για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πιάστηκες
και για φοροδιαφυγή,
όπως ο Αλ-Καπόνε στο Σικάγο.
Τώρα είναι καιρός να κελαηδήσεις στον ανακριτή
να πάρεις και το Τζέφρι στον Κορυδαλλό παρέα
είναι βαριά τα σίδερα της φυλακής
δεν πάει μόνος να είσαι στο κελί
και η συμμορία έξω να περνά ωραία.
Άκη μου είσαι λίαν συμπαθής
ο κόσμος δεν θέλει το κακό σου
θα πάρεις από το λαό τη μεγαλύτερη Προμήθεια
αν όλη την Αλήθεια πεις στον ανακριτή
του δικαστή την Επιείκεια θάχεις στο πλευρό σου.
Αν αποκαλύψεις της Αριάδνης το κλεπτοκρατικό νήμα,
τους κλέφτες, λωποδύτες και εθνοπροδότες πολιτικούς,
τους κακούργους εθνικούς εργολάβους και λοιπούς,
που μας οδήγησαν στου μνημονίου το μνήμα
έτσι θα ελαφρύνεις και το δικό σου κρίμα
και μην ξεχάσεις να χορέψεις ένα ζειμπέκικο στο τμήμα.
11/4/2012

ΓΙΑΓΙΟΥΛΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΜΕ…
Φανούλα μας, βλαστάρι μας, αστέρι της ζωής μας
πρώτη μπήκες στο σπίτι μας, καλότυχη εγγονή μας
9
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μας έκανες να ευτυχίσουμε
στις 2 Μαρτίου που συ γεννήθηκες
να ξαναγεννηθούμε
για χάρη σου στο «Ιασώ» τότε μαζευτήκαμε
«καλώς ήλθες» να σου ευχηθούμε;
Ήσουν σαν γλυμμένο αρνάκι με πολύ μαλλί,
στη ζωή με ανοιχτή αγκαλιά σε καλωσορίσαμε
μόνο ο πατερούλης σου έφυγε ξαφνικά
και όλοι τότε ανησυχήσαμε.
Άκου Φανούλα να γελάσεις χα, χα, χα!!
σε βρήκε λίγο ασχημούλα ο μπαμπάς και ξαφνιαστήκαμε
οι νοσοκόμες είπαν «τι πανέμορφο μωράκι είναι αυτό»;
και εμείς με ένα στόμα συμφωνήσαμε.
Όταν στη Μάκρη σε έφεραν έξη μηνών
από τη χάρη και την ομορφιά σου θαμπωθήκαμε
ήσουν σωστή θεά, πριγκίπισσα Θεοφανώ
και από την μορφή σου μαγευτήκαμε.
Ήσουν λιγάκι επίμονη και απαιτητική
στο πάρκο σαν τρελή έτρεχες σαν άτη
τα κουκλάκια από την κούνια τα είχες πετάξει
τότε αντιληφθήκαμε το χαρακτήρα σου
«είναι δυναμική και πεισματάρα η εγγονή μας»
στη γιαγιά της Φανή θα μοιάσει.
«Είναι καλό κοριτσάκι, υπάκουη, κοινωνική,
στα μαθήματα της λίαν επιμελής
είναι και λίγο… ‘πεινάλα’»,
όταν τη ρωτήσαμε μας είπε, η δασκάλα.
Εύγε! που είσαι τακτική σαν την μανούλα σου,
αγαπάς την αδελφούλα σου,
τους γονείς σου, τον παππού σου, τις γιαγιούλες σου,
και πολύ γι’ αυτό σε αγαπήσαμε.
Αν κάποια φορά ο δυνατός βοριάς σε ρίξει,
ή κάποια πεπονόφλουδα πατήσεις
Φανούλα! μην πτοηθείς, μη γονατίσεις
να σηκωθείς, να αγωνισθείς και όρθια
να συνεχίσεις.
Να θυμάσαι στη γιαγιά σου αυτό που είπες
«Γιαγιούλα μου την πατήσαμε…»
την επομένη όμως φορά αλλάξαμε δρομολόγιο
«αυτή τη φορά γιαγιούλα μου
δεν την ξαναπατήσαμε»
«το δις εξαμαρτάνειν ούκ ανδρος
και γυνής σοφού»
ο αρχαίος πρόγονος μας είπε.
Μια μάγισσα μου είπε στα χαρτιά
ότι κάποια μέρα θα γίνεις στα κανάλια σταρ,
10
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σαν γάργαρο νεράκι έχεις λαλιά
θέλει βέβαια και άλλα προσόντα πολλαπλά.
Αληθινές ιστορίες για να λες στην κοινωνία
να ’χεις Θάρρος, Μόρφωση και Παιδεία
το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά
τα γράμματα και τη δημοσιογραφία υπηρετήσαμε
έρωτα έχουμε οικογενειακό, σωστή λατρεία
πάππου προς πάππον τιμήσαμε τη δημοσιογραφία.
Κι’ όταν γίνεις μεγάλη και τρανή
Φανούλα να είσαι ταπεινή
στείλε μου και μια επιστολή
χωρίς γράμμα και γραμματόσημο:
η διεύθυνση μου: Αμφικτύων-Σιδερόκαστρο!
συνεννοηθήκαμε;
Φανούλα μας, αγάπη μας,
από την πρόοδο σου εντυπωσιαστήκαμε πολύ
Ο καινούργιος χρόνος να σου χαρίζει χαρά και υγεία
και σε όλους μας Χρόνια Πολλά,
Ευνομία και Ανθρωπιά να φέρει στη Γη ο Δίας,
και ας ελπίσουμε -συν Αθηνά…- και η Ήρα να μας βγάλει
από τη δυσπραγία
ο Παππούς Αμφικτύων και η Γιαγιά Φανή
με θερμά φιλάκια
24/12/2011

«ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ» ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η μεταπολίτευση έβγαλε τα «φρούτα» της αναρχίας
πολιτικούς, καλλιτέχνες και «πνευματικούς» της αλητείας
με τη χρεοκοπία ξεχώρισε η ήρα από το σιτάρι
το γιαούρτωμα έγινε «υγρό πύρ»
σε όποιον από δαύτους τώρα ξεμυτάει.
Δεν έχουν τσίπα και ντροπή
της Ελλάδος οι πολιτικοί
δεν φθάνει που έφεραν στον τόπο τη χρεοκοπία
αντί να ζητήσουν συγνώμη στο λαό γονατιστοί
και να εξαφανισθούν από προσώπου γης
προκαλούν με πράξεις προκλητικές
τους αγανακτισμένους στην Πλατεία
Τους κράζουν ψεύτες, κλέφτες και λωποδύτες
εθνοπροδότες, δωσιλόγους και αγιογδύτες
κι’ αυτών δεν τους καίγεται καρφί,
παπάς εδώ παπάς εκεί… της οδού Αθηνάς παπατζήδες
διαπρεπείς
των δημόσιων ταμείων λυμεώνες,
έχουν γίνει της Ελλάδος οι Λαιστριγώνες
11
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οι παπατζήδες μπήκαν στη Βουλή
και οι απατεώνες
Στις μέρες μας η εργασία έγινε απασχόληση
γεωργία γίνεται με επιδότηση,
οι μεταρρυθμίσεις έφεραν μνημόνια και γενοκτονία
και οι μετανάστες οδηγούν στην εθνοκτονία.
Τα σκουπίδια πέρασαν σε χέρια των αφεντικών
τα «Μέσα» κάνουν πλύση εγκεφάλων ανθρωποειδών
η αναισχυντία έγινε υψηλή πολιτική και παχυδερμία
και τα κόμματα συντεχνιακή συμμορία.
Ο λαό στέκει αμνήμων
ο πολιτικός κακούργος και επιλήσμων
οι τραπεζίτες βδέλλες των λαών
και οι τοκογλύφοι νεκροθάφτες των φτωχών.
Το ψέμα το θεωρούν αλήθεια
αν πεις αλήθεια
την εκλαμβάνουν ως αντίσταση
κατά της αρχής και απείθεια
η απανθρωπιά έγινε γενικός κανών και συνήθεια
ο πλανήτης απειλείται από το χάσμα
πλούσιων-φτωχών και πνέει τα λοισθια
Οι ΜΚΟ αντικατέστησαν λειτουργίες του Κράτους
μας κυβερνούν γκάνγκστερ με παπιγιόν
του παρακράτους
η κοινωνία έγινε εικονική πραγματικότητης
και ο λαός υποφέρει από αυστηρή λιτότης.
Το κράτος διαλύεται από την παγκοσμιοποίηση
η κοινωνία υφίσταται σαλαμουροποίηση
η Ελλάς από κράτος έγινε Γερμανική Αποικία
χαίρε του 4ου Ράιχ η νέα Φεουδαρχία.
Μηχανές μένουν αργές λόγω υπερπαραγωγής αγαθών
άνθρωποι μένουν άστεγοι λόγω έλλειψης κατοικιών
νεόπτωχοι τρέφονται στα συσσίτια αγαθοεργιών
πρόνοια και μέριμνα πέρασε στα χέρια πλουσίων κυριών.
Με τα μνημόνια τα κόμματα αυτοκαταργήθηκαν
δεν υπάρχουν πλέον δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί
δύο τάξεις ουσιαστικά αναδείχθηκαν:
-Δωσίλογοι, τοκογλύφοι, πράκτορες του εχθρού και συνεργάτες
- Έλληνες Πατριώτες η πλειοψηφία του λαού, νεόπτωχοι δημοκράτες.
Έκοψαν το φάρμακο των ηλικιωμένων
να μειώσουν τον «υπερπληθυσμό» Ελλήνων των καταραμένων
όπως τα γέρικα ζώα στην Αφρική
τρώγονται από τους πεινασμενους,
οι αρκούδες τρώνε τους γέροντες
στην Αρκτική,
τους εγκαταλελειμένους
12
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Μετά τον πόλεμο μας κατέλαβε το Μπάκιγκχάμ
μετά μας παρέδωσε στο Μπάρμπα Σαμ
τώρα προσκυνάμε το 4ο Ράιχ του Γερμαναρά
τρωκτικά φάγανε τα δοκάρια και σωριάστηκε η Ελλάς
καιρός να ξαναχτίσουμε Παρθενώνες
με πνευματικά δομικά υλικά.
Η παρούσα κρίση μοιάζει με αρρώστια κολλητική
σαν χολέρα, έμπολα και πανώλη βουβωνική
σκορπάει ύφεση, ανεργία και καταστροφή
αν δεν κινητοποιηθούμε όλοι θα επεκταθεί.
Τώρα οι κατακτητές έρχονται με πολιτικά
οι υπουργοί γίνονται υφιστάμενοι στα νέα αφεντικά
οι μεγαλοφοροφυγάδες εξάγουν τα λεφτά τους στην αλλοδαπή
και τα σπασμένα πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια, οι… φτωχοί.
Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι
καιρός να δράσει και πάλι τσολιά τσαρούχι
τη νέα αποικιοκρατία να διαλύσει
κατακτητές και συνεργάτες στη θάλασσα να ρίξει.
Όταν κουμάντο κάνουν οι Αγορές
το πνεύμα κάνει στις εξοχές διακοπές
το λαό έχουν τα Μέσα αποκοιμίσει
το Κατεστημένο και η Δύση τη χώρα έχει χρεοκοπήσει.
Οι «επαναστάτες» του Πολυτεχνείου
ανίκανοι και για διαχειριστές δημόσιου αποχωρητηρίου
ικανότατοι για την απάτη των Ολυμπιακών Αγώνων και του Χρηματηστηρίου
δεν αξίζουν ούτε να τους χλευάσουμε
στείλτε τους στα Τάρταρα οι νέοι να μην τους μοιάσουνε.
11/3/2012

ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΤΑ ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ
Βαρέθηκα τα κούφια λόγια, τα μεγάλα,
που υπόσχονται στο λαό του αηδονιού το ‘γάλα’
ανόρθωση της χρεοκοπημένης πολιτείας
από την ίδια εγκληματική μαφία.
Υπόσχονται έξοδο από την ξένη εποπτεία,
τέλος στη χρόνια σαρακοστιανή νηστεία,
από την άλλη κλέβουν τον τόπο
ασύστολα μετά μανίας
με τέτοιους απατεώνες μην αναμένεις σωτηρία.
Πόλεμος στους ολιγάρχες δίχως στέμμα
οδηγούν τον κόσμο στον 3ον Παγκόσμιο Πόλεμο
και στο αίμα
ναζιστές όλοι τους γέννημα και θρέμμα
σε τόπους μαγικούς κατοικούν
σε παραδεισιακά νησάκια πάνε τα λεφτά τους
13
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να γεννοβολήσουν και πολλαπλασιαστούν
με των λαών το αίμα και το ψέμα.
Αυτοί απολαμβάνουν τη χλιδή του περιούσιου
του άνεργου η φαμελιά στερείται άρτου επιούσιου
αυτοί έχουν τα κέρδη τους αφορολόγητα και ασφαλισμένα
και ο λαός ζητάει να φέρουν πίσω τα κλεμμένα.
Βαρέθηκα την καταλήστευση του παρελθόντος,
εις βάρος του μέλλοντος και του παρόντος,
ζούν σε χλιδή της απάτης οι κεκράχτες,
του μέλλοντος των παιδιών μας οι νεκροθάφτες!
Όλα να τα φάνε οι άνθρωποι της Αγοράς
χρεώνουν την σημερινή και την αγέννητη γενιά
ροκανίζουν σαν γαργαντούες σαν τρωκτικά
ακτές, βουνά, ακίνητα και κινητά
με της παγκοσμιοποίησης τα εργαλεία τα «ευφυά» (cds, spread, swaps)
και την εργαλειοθήκη του αρχικλέφτη ΟΟΣΑ.
Κομματιάζουν τα κράτη σαν πολίτικο χαλβά
οι κιβδηλοποιοί φτιάχνουν νέους πολιτισμούς της συμφοράς
δίχως φόβο, δίχως σεβασμό προς την αλήθεια
νέα σύνορα, νέα έθνη ξεφορτώνουν στα κανάλια τα καθίκια
συνέλληνες φυλαχτείτε να μην μας ρίξουν σε εμφύλιο καυγά.
Αδιαφορούν για τη γνώμη των πολλών,
εμποδίζουν τις φωνές σοφών και ειδικών
τους ενδιαφέρει μόνον το «πολιτικώς ορθόν»
μας φορτώνουν ψέματα και φοβία σωρηδόν.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Απαράδεκτα τα τουριστικά «πακέτα»
άνθρωποι, πράγματα, ιδέες
στολισμένα με κορδέλες σαν μπουκέτα
υπόσχονται επισκέψεις σε επίγειους παραδείσους
σε παλάτια με εστεμμένους
κανείς όμως δεν παρουσίασε ως τώρα τον Ελληνικό μύθο
τον ολοκληρωμένο
αυτός που κάνει την Ελλάδα τόπο ιερό και μαγεμένο
Αεροπλάνα σαρδελοκούτια σε αναμένουν
σε αεροδρόμια με χώρους αυστηρώς ελεγχομένους
βάζουν στους πολίτες αίσθημα τρομοκρατημένου
ταξίδια για γερά νεύρα και για βολεμένους.
Τουρισμός εκμετάλλευσης για λίγα Ευρώ
χωρίς να προσφέρουν κάποιο πνευματικό προιόν
πλαστικό φαγητό, λιγοστό ύπνο και αρκετή ταλαιπωρία
δίχως φαντασία, δίχως έμπειρο οδηγό,
δεν νοείται φιλοξενία.
Αγαπούν την κατανάλωση, τον μηδενισμό, το καθισιό
14
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καθαριότητα ισχύει μόνον στο σπιτικό
στην πόλη, στις ακτές, στους δρόμους τα σκουπίδια σωρηδόν
άλλοι λαοί για την καθαριότητα αναγνωρίζονται,
όχι όμως ο Ελληνικός.
Αγοράζουν ξένη πραμάτεια με την οκά,
ο λαός πάσχει από ξενολαγνία και αμορφωσιά
το δικό του Πολιτισμό στη γη τον έχουν χώσει
ποιος όμως Μόρφωση να του δώσει;
το κλειστό σχολειό ή το ελεγχόμενο κανάλι
θα τον ξεστραβώσει;
Ακόμη δεν φτιάξαμε μύθο ολοκληρωμένο
με την προιστορία και ιστορία του κάθε τόπου
εκσυγχρονισμένο
γνωριμία με την τοπική κουλτούρα της κοινωνίας,
κέντρα υγείας να απολαύσει και ασκληπιεία
φιλοσοφικά διδάγματα και ψυχοσωματική ηθική
να του διδάξει
Η Ελλάς προορισμός μοναδικός
«Διεθνές Κέντρο» παραγωγής Πολιτισμού
εδώ ο άνθρωπος ζει σε τόπο μυθικό
και θέλει να αλλάξει

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ
Σιχάθηκα τους τζάμπα μάγκες
και κάτι κουράδες Ελληναράδες
επιδειξίες του πλούτου με δανεικά οι αληταράδες
άλλα λένε πίσω και άλλα μπρος
άλλα στα λόγια, άλλα στα έργα, κι’ άλλα στης Εφορίας
το γραπτό.
Λείπει στο λαό η Αυτογνωσία
η Αυτάρκεια, Κριτική και Αυτοπαρατηρησία
μαϊμουδίζουν όλοι μηδενιστικά
εχθρός τους η δημιουργία και καινοτομία
σβήνουν ή φεύγουν τα φωτεινά μυαλά
χάνεται η Τροία.
Δοκιμάζουν τα παιδιά από νωρίς ναρκωτικά,
για αποτοξίνωση στη Διάβαση πάνε χαμένα τα λεφτά,
μικρό ποσοστό κάνει την Υπέρβαση το σύνολον τα παρατά
χάνονται με μιά σύριγγα στη φλέβα τα Ελληνόπουλα σιωπηλά
κανείς δεν τα λυπάται, αναλώσιμα υλικά.
Αριστοι οι νέοι σε θέματα τεχνολογίας
σε βασικά πράγματα στερούνται εμπειρίας
από το κακό στο χειρότερο οδηγείται η Παιδεία
στον Καιάδα της παγκοσμιοποίησης και πολτοποίησης
η Κοινωνία.
15
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Ο ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ
Βαρέθηκα τη λατρεία των υλικών αγαθών
ιδιαίτερα αν είναι αγορασμένα με χρήμα δανεικόν
η κοινωνία μας έχει έλλειμμα σε πολιτισμό και πνεύμα,
μόνον αυτές οι αξίες θα μας βγάλουν από το τέλμα.
Ο Έλληνας περιφρόνησε ανδρεία, σωφροσύνη και δικαιοσύνη
μας νίκησε η υπερκατανάλωση, πλεονεξία και λησμοσύνη
δεν σεβαστήκαμε αυτάρκεια, ‘μέτρον’ και το ‘μηδέν άγαν’
κάποιον λάκκον έχει τις μέρες μας του διεθνισμού η… φάβα!
Κανείς δεν κάνει αυτοκριτική πριν κοιμηθεί το βράδυ
όταν η φύση στοιχειώνει το μαύρο το σκοτάδι
τσιγάρο, ποτό, τηλεόραση και μπουζουκοκατάνυξη
η Αθήνα αναστενάζει ως το πρώτο φως Φθινόπωρο, Χειμώνα και Άνοιξη.
Βαρέθηκα των μονοπωλείων τη ληστεία
προσποιούνται τάχα ελεύθερη Αγορά
ενώ πίσω βρίσκεται ή ίδια πάντοτε μαφία
στα σκοτεινά
φορτώνουν στο λαό τις δικές τους αμαρτίες
μας χειραγωγούν με τις κομματικές συμμορίες
και εμείς τα ζώα αμαργά.
Πιο φαρμακερά είν’ τα βέλη των ελληνόφωνων εχθρών
των 5φαλαγγιτών που δρουν εντός των τειχών
στη χώρα που γεννήθηκε η Αρετή και η Γνώση
από τη Διαφθορά όμως ποιος θα μας γλυτώσει;
όταν και τη Δικαιοσύνη έχει λαδώσει;
Στη χώρα που γέννησε τον Ολυμπισμό
και το εύ αγωνίζεσθαι
ντοπάρεται ο αθλητής για ένα μετάλιο χρυσό.
σπανίζουν οι Λούηδες με μεγαλοσύνη και ανδρεία
στων Χρυσοφόρων Μίδων την λάμψη και την γοητεία
ο αθλητής πέφτει και τσακίζεται.
Καθημερινώς πέφτει πιο πηχτό σκοτάδι
ο υλισμός κυριαρχεί παντού σαν θανατερό χάδι
η τεχνολογία μας κουκούλωσε με σκουπίδια
θεοποιήθηκε το χρήμα κι’ οι αξίες έγιναν αποκαίδια.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΥΠΝΟ ΒΑΘΥ
Ψάχνω να βρω ελεύθερους με παρρησία
να ξαναπούν Μολών Λαβέ, να αμφισβητήσουν την Εξ-ουσία
να σηκώσουν τη σημαία υπέρ της Κύπρου και «Μακεδονίας»
παντού βρίσκω ασπάλακες της ηττοπαθείας.
Yes Sir στο Σχέδιο Αννάν.
Ναι στην παράδοση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Yes Sir στο George Soros για αναγνώριση της ψευτο- Μακεδονίας
Αφερίμ εφέντη μ’ για Αιγαίο και ΑΟΖ στην Τουρκία
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Κλαρίνο όταν μιλάει στο τηλέφωνο ο πρόεδρος
του Κεντρικού Ισραηλινού Συμβουλίου
Ως που θα φθάσει αυτή η παράνοια του Ψυχιατρείου;
Αναζητώ κάποιον Σωκράτη να ξαναπιεί το κώνειο
για το σεβασμό των Νόμων, τον αιώνιο
βρίσκω τρωκτικά και μορμολύκεια των υπονόμων
κοπάδια λαθρομεταναστών, αρπακτικών και παρανόμων.
Στης εξουσίας το φαρδύ το… Πανδοχείο
μυριάδες λαθρομετανάστες και τεμπέληδες σιτίζονται
στο Πρυτανείο
οι Κλεπτοκράτες αρνούνται να επιστρέψουν τα κλεμμένα
και ο λαός πληρώνει τα σπασμένα.
Βαρέθηκα του κυβερνητικού ψάλτη το «Κύριε Ελέησον»
εκ της λιτότητος και καταστροφολογίας το «Πάτερ δέησον»
την ανελέητη σπατάλη της κρατικής εξουσίας
τις κραυγές για ελλείμματα, μέτρα λιτότητος και τη διγλωσσία.
Πατριωτισμός και εθνικισμός κατηγορήθηκαν αγρίως
οι ένδοξοι Αγώνες του Έθνους λοιδορήθηκαν από το πνευματικό πορνείο
οι κουκουλοφόροι και τρομοκράτες «προοδευτικοί» εθεωρήθηκαν
σελίδες δόξης και ανδρείας παραποιήθηκαν
οι πολίτες από το βαθύ ύπνο ακόμη δεν ξύπνησαν
συνειδήσεις επολτοποιήθηκαν.
Μπήκαν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας οι αληθινές ιστορίες
ψέμα και πλάνη έπεσε σαν κουρνιαχτός σαν τις Αρπυίες
ξεπρόβαλαν από το πουθενά πράκτορες και επικυψίες,
συμβιβασμένοι θεοκρατικοί μεσσίες επί σκηνής
του πνεύματος οι κάπηλοι που κυνηγούν την αμειβή
της σύγχρονης τεχνολογίας οι ηδονοβλεψίες.

ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ
Όσο υπάρχουν «ιλλουμινάτοι» και μασόνοι
τόσο η πεινα και η καταστροφή θα μεγαλώνει
στη μαύρη τρύπα μας έχουν ρίξει και στου κακού τη σκάλα
η Υβρις έχει παντού επικρατήσει
όλοι τους θέλουνε κρεμάλα.
Όλοι μιλούν για αφοπλισμό και για παγκόσμια ειρήνη
Πυρηνικά και Εξοπλισμοί ήσυχους δεν μας αφήνει
η απόλυτη δύναμη είναι των ισχυρών η σαγήνη
κανείς τους δεκαράκι για την Ειρήνη δεν δίνει.
Στην Ουκρανία λειτουργούν τρία Πυρηνικά Εργοστάσια
τώρα βασιλεύει εμφύλιος, αιματοχυσία και αστάθεια
αν από κάποιο λάθος ή σκόπιμα ένα ανατιναχτεί
τότε η Ευρώπη θα ζήσει το νέο εφιάλτη Τσερνομπίλ
Ο πόλεμος γίνεται τώρα με έξυπνα εργαλεία
ανασφάλεια, ανεργία των λαών η οδύνη,
17
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διαλύεται εκ των έσω η Κοινωνία με ξένη ευθύνη
ο Εφιάλτης κρούει την πόρτα με παγκόσμιο κραχ
στο βασίλειο της παραφροσύνης.

ΠΑΡΑΦΡΟΝ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
Σε όλα τα είδη θα φορέσουνε ‘τσιπάκι’
σε τραγιά, βόδια, ανθρώπους και χοιρινά
στο αυτάκι
τώρα που η Δημοκρατία ασθενεί και πεινάει το παιδάκι
οι καταναλωτές από ανέχεια λιμοκτονούν ακόμη και το ψωμάκι
λέτε να μας χορτάσει ο Αλλάχ πιλάφι;
Οι θεσμοί δεινοπαθούν τη δημοκρατία μας κοντένουν
οι ‘τοκογλύφοι’ με τα χρέη μας φτιάχνουνε βουνά
και νέα μέτρα φέρνουν
οι πολιτικοί μας ασχημονούν χοντραίνουν και τα παίρνουν
οι ολιγάρχες στο παρασκήνιο με όλους τα καταφέρνουν.
Η φεουδαρχία αναγεννιέται εκ της τέφρας
παγκόσμιοι συνωμότες γνωστά πρόσωπα του Σατανά
η καρδιά τους σκληρότερη από πέτρα
παιδιά βγαλμένα εκ της κολυμβήθρας Σιλωάμ.
Χάθηκε η Ανθρωπιστική Παιδεία
σπάνια βρίσκεις στις μέρες μας ανθρωπιά
φτιάχνουν άτομα χωρίς ήθος και ευκοσμία
δεν βγάζει Ανδρεία και Αρετή η βρύση στα σχολιά.
Καλούς κ΄ αγαθούς πολίτες πλέον δεν βρήσκεις
θεωρείται βλακεία το «αίεν αριστεύειν», «ευ ζην»
και το φτωχός θνήσκειν
η αλήθεια και ηθική απουσιάζει
χάος, ανασφάλεια και αναρχία στη Γη
και ο τζιχαντιστής σφάζει.
Εξοκείλαμε στην ήσσονα προσπάθεια, στα αβαθή
ν’ ανοίξει κάποια πόρτα σε κάποια σχολή,
για ένα άχρηστο χαρτί
ο νέος να πολεμά για ένα ανάξιο κουρέλι
που μόνον ανεργία και μετανάστευση και όχι ψωμί προσφέρει.
Ιδανικό για μια θέση στη κρατική μηχανή
τώρα όμως που διαλύεται κι’ αυτή
ο άριστος σκλάβος στον ολιγάρχη θα εργαστεί
και στη Wall Sreet
για τον κερδοσκόπο μεγαλοτραπεζίτη και την πολυεθνική
στο τζόγο, την κερδοσκοπία και την αρπαχτή
όσο για την πατρίδα! δεν πάει να πνιγεί.
Επιβάλλει εξαντλητική ανασφάλιστη εργασία
το μεροκάματο πείνας την κοινωνία τρομοκρατεί
κανείς δεν διαμαρτύρεται στην εργοδοσία
18
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από το φόβο να μην απολυθεί
γιατί αν αυτό συμβεί άστεγος θα καταντήσει και ενδεής.
Απατηλές οι φούσκες στην οικονομία
σκάζουν σαν τα μπαλόνια του καρναβαλιού μία μία
βγάζουν χρήμα οι ατσίδες από την χρεοκοπία
κάνοντας την κρίση ευκαιρί
αρπάζουν του λαού την περιουσία.
Αφθονο χρήμα κλέβει η πλουτοκρατία
απαξιώνει την πραγματική παραγωγική μηχανή
υποδουλώνει την πολιτική εξουσία
εξαπατά τους λαούς με τη ευρηματική λογιστική
το Χρηματιστήριο η μέγιστη απάτη
όλων των εποχών που έχει στηθεί.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Χωρίς κανείς από το μνήμα του ζωντανός να έχει βγει
το πονηρό ιερατείο κερδοσκοπεί ευθαρώς
Κόλαση και Παράδεισος αρκετό χρήμα φέρνουν
στην επισκοπή
κερδοφόρο του ιερατείου το μαγαζί ο άγνωστος θεός.
Το θεό θα δεις μόνον στις εικονογραφίες
οι αγιογράφοι ζωγραφίζουν αγίους αλλά
και κακούργους εγκληματίες
μεγάλες γενοκτονίες διέπραξαν πλήστοι εξ αυτών
εκατομμύρια τα θύματα από τις κακουργίες
κατά Ελλήνων «εθνικών».
Πωλούν άυλα προιόντα σαν χρηματιστές
ιερά βιβλία και οικόπεδα μονών
και μετοχές
κεριά, καρβουνάκια, λείψανα αγίων και νερό από πηγές θαυματουργές
επάγγελμα ιδιαιτέρως σεβαστόν και λίαν επικερδές.
Το μόνο που μας δίνει προοπτική
είνα η ελπίδα για σύντομη αναγέννηση μια αλλαγή
όταν ο λαός κάποια ημέρα αφυπνισθεί και μορφωθεί
και ενάντια στο ψέμα επαναστατήσει
και πάλι ο Δίας στη Γη μας τότε θα έχει εμφανιστεί
στον Ολυμπο θα έχει ο Ζευς γυρίσει
το φως του να εξακτινωθεί
χωρίς μπροστά του κανείς να γονατίσει
να φωτιστεί και όχι για να μπουσουλίσει.
Να ξεπεταχθεί από το λαό ο νέος Ηρακλής
να κονταροχτυπηθεί με δράκους, λάμιες
να φέρει ανατροπή
να νικήσει το άδικο και την απληστία
να ξεπλύνει την κόπρο του Αυγεία
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και την παγκόσμια επιβουλή.
Ο νέος Μεγαλέξανδρος τότε θα εμφανισθεί
και θα μεγαλουργήσει
θα σαρώσει τη διεθνή σαπίλα και την Ελληνική,
ο λαός την Ολιγαρχία θα νικήσει
το τέρας της αμάθειας και της απληστείας
σύντομα θα ηττηθεί και θα υποχωρήσει.
Ο ουροβόρος Οφις θα μείνει δίχως κεφαλή
το Αμφικτυονικό Φως παντού θα πλημμυρίσει
του Ελληνισμού το «Αείζωον Πυρ» θα ξεχυθεί στη Γη
η παγκόσμια Ψυχή να αναφωνήσει
Χαίρε Παγκόσμια Αμφικτυονία!! Ελληνική!
25/2/2010

ΓΙΝΑΜΕ ΠΟΛΛΟΙ…
Γίναμε πολλοί, γίναμε πολλοί…
Κίτρινοι, Μελαμψοί, Ασιάτες και Αφρικανοί
γηγενείς λίγοι, λαθρομετανάστες …αρκετοί
παράσιτα, βάκιλοι και ιοί
δεν είναι τυχαίο που μας απορρίπτει η Γη!!
Θέλουμε να ζήσουμε αιώνια
σαρκοφάγοι, θηριώδεις, ά-σοφοι και πολυμαθείς
εγκαταλείψαμε τη φυσική ζωή
γεμίσαμε την πλάση με ανθεκτικά μικρόβια.
Και τώρα κανείς για να σωθεί
χρειάζεται ασφυξιογόνα συσκευή
στη Γη βλέπεις όλα έχουν από τοξίνες μολυνθεί
ως και η ανθρώπινη η ψυχή.
Γίναμε πλάσματα αναερόβια
φοβισμένα, ανασφαλή, πλανόβια
μηχανιστική κάνουμε ζωή
άγχος, επιθυμίες, άσκοπες ανάγκες,
στον ανθρωπάκο μύρια εμπόδια
και διεθνή αιματηρά επεισόδια
Πισωπλατίσαμε την ανθρωπιά, τη λογική
χάσαμε τον εαυτόν μας, ερωτευθήκαμε τα δύο «Μ»
(Μαμμωνά και Μηχανή)
ξεχάσαμε το θεϊκό έρωτα, ακόμη και το γυναικείο μουνί δεν μας συγκινεί
Καταβροχθίζουμε σάρκες, ζάχαρη, καφέ
αλάτι, λίπη, λιχουδιές με τις καραβιές
οικοπεδοποιήσαμε εκτάσεις δασικές
τις Αξίες ρίξαμε στο σκουπιδοντενεκέ
και μας κυβερνάει με το παπιγιόν ο κάθε λακές.
Γίναμε λέοντες και ύαινες σωστές
το αίμα μας γιόμισε τοξίνες και βρωμιές.
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τα αντιβιοτικά, οι ακτινοβολίες και τα ηρεμιστικά
σκότωσαν τα κύτταρα τα αγνά, τα ζωτικά
και τώρα ψάχνουμε για ηρεμιστικά.
Τι σού μέλλει να πάθεις ανθρωπάκο,
γεμάτος από ποταπότητα
από καιρό σε θερίζει καρκίνος και καρδιά
κι’ εσύ αντί να συνετισθείς
γιατρειά να ζήσεις φυσιολογικά
εξαφανίζεις τη βιοποικιλότητα
τώρα έγινες «προιόν» χωρίς μέλλον και παρόν
κάποιος κωδικός αρθμός χωρίς ταυτότητα.
Προς εξαφάνιση βαίνουν φώκιες, φάλαινες
και πιγκουίνοι
μιλιούνια οι ψεύτες, κλέφτες πολιτικοί μας
αρλεκίνοι
τώρα ρίξανε τη γρίππη των χοίρων τη ρουφιάνα,
εκείνη που την ονομάζουν ‘Μεξικάνα’
«left by ‘error ‘ from US laboratory»?
λέτε να είναι «Αμερικάνα»; Μάλλον κάποια τσιγκάνα!!
Κι’ εσύ ρωτάς για ποιόν κτυπάει η καμπάνα
κάθε πρωί;
και σε κατέλαβε υπαρξιακή φοβία
μήπως χαθείς από της γρίπης την πανδημία
η Αυτού Μεγαλειότητα Εσύ
κι’ εγώ φέτος λίγο έλλειψε να πάω ταξίδι
στην Αχερουσία.
Για το ΕΜΕΙΣ αδιαφορείς;
καταργείς το κρατικό Ε.Σ.Υ.
να μην κατηγορηθείς σαν «σοσιαλιστής»
εκεί έφθασε η διανοητική σου βλακεία
τα πάντα υποτάσσεις στην ιδεοληψία
και όχι στου βίου την ανάγκη, πρακτική και την φιλοσοφία
«μέτρον άνθρωπος» και όχι η λογιστική.
Το Μεσαίωνα άναβαν φωτιές
έκαναν λιτανείες οι ιερείς
να διώξουν την πανώλη από την πολιτεία
σκότωναν τις γάτες πλήθος οι ποντικοί,
τώρα την ευθύνη έχεις πάλι Εσύ
όμως εσύ τις εντολές της τρόικα πειθήνια εκτελείς
και τους άχρηστους φέρνεις στην αρχή.
Την έχεις Εσύ την έχουμε όλοι
η τρόικα απλώς ληστεύει το περιβόλι
του υπουργού την απερισκεψία πληρώνει η κοινωνία
την έλλειψη φρόνησης, μέτρου και επαρκείας
του «homo consumes» την υπερβολική απληστία
χορεύουμε όλοι στης ευωχίας το ταμπουροβιόλι
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Ο Πυθαγόρας τάδε έφα στο Ωμακοείον:
«απέχου κυάμων, σαρκών και υπερβολών»
ζήσε με αυτάρκεια φυσιο-λογικά και όχι σαν δούλος
σεβάσου την «Τριμερή Φιλία»
θεού-φύσεως-ανθρώπων και μεταξύ αυτών
«αγάπα τον συνάνθρωπο πρώτα όμως εαυτόν»
το είπαν οι πρόγονοι μας πριν από το Χριστιανισμό
και τώρα οι χριστιανοί κατήργησαν τον Ελληνισμό
τα μονοπώλεια δεν ανέχονται τον ανταγωνισμό.
Πλούτος και ύλη μη σε σκλαβώνει
το σημερινό ‘χημικό εργαστήρι’ πρόσεχε γιατί
σκοτώνει
όπως πας θ’ αφήσεις τη Γη κληρονομιά
στους ιούς, κατσαρίδες και στα τρωκτικά κωθώνι.
Το «μεγάλο φαγοπότι» φίλε τελειώνει
όλες οι φούσκες τώρα σκάνε ξαφνικά
τα τσακώνει η κλεπτοκρατία τρελά
κι’ αν ρωτάς ποιος ο σκοπός της ζωής;
δεν είναι για να τρως να κοιμάσαι και ν’ αποπατείς
μόνον η «Ψυχοπνευματική ανέλιξη!» σε υψώνει.
Κάνε Αυτογνωσία-Σκέψου λογικά:
βάλε έλεγχο Γεννήσεων
κράτα τον παγκόσμιο πληθυσμό σε Ισορροπία
με νέο τρόπο σκέψης, οράματα και ιδανικά,
μην εμπιστεύεσαι στους Εβραίους να σε κάνουνε κιμά
κάνε τον άνθρωπο «Καλό κ’ αγαθό»
κτίσε κοινωνία της Γνώσης και Συμπαντικής Αρμονίας
με την επιστήμη και την ανθρωπιά
μορφώσου με την Κλασική Παιδεία!!
29/04/2009

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ ΛΗΣΤΕΙΑ
Πήγα και εγώ για κρουαζιέρα στο Μονακό
και καθώς έμπαινα στο βαγόνι
έγινε το πορτοφόλι με κάρτες
και τα λεφτά μου καπνός
πέταξε σαν χελιδόνι.
Όλα έγιναν στο λεπτό
όταν μια αγέλη λωποδυτών έκαναν
τεχνητή στρίμωση κάτι σαν φραγμό
πριν μπούμε στο συρμό
ένοιωσα ένα απλο χάδι
το πορτοφόλι μου χάθηκε στον άδη
το έφαγε η Μορμώ.
Σκεφθείτε την δυστυχία μου εκείνη την στιγμή
22

ΕΥΚΟΣΜΙΑ-ΑΡΜΟΝΙΑ • Β΄ ΤΟΜΟΣ

χωρίς χρήματα να είσαι σε ξένη χώρα;
ευτυχώς συνοδευόμουν από κάποιο συγγενή
αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό προχώρα.
Στη χώρα των Γριμάλντι, στο Μονακό,
ο διεθνής πλούτος συμβιώνει με την κλεπτοκρατία
εκεί πρίγκιπες, τζογαδόροι και μαφιόζοι
όλων των εθνών
συναγελάζονται με τη διεθνή ολιγαρχία.
Οι λωποδύτες είναι ανώτεροι
από τ’ αφεντικά
αλλιώς δεν παίρνουν «άδεια λωποδυσίας»
κάνουν τα μεγάλα κόλπα στα βαριά χαρτιά
τα μικρά σε άτομα –όπως αθώοι Έλληνες–
μιας κάποιας ηλικίας.
Γέμισε ο κόσμος λωποδύτες
τοκογλύφοι, τζογαδόροι και κοπρίτες
χάκερ, τραπεζίτες και διεθνείς μεσίτες
σου τρώνε το πορτοφόλι στο άψε-σβήσε.
Δεν είναι μόνον τα λεφτά που μας ξαφρίζουν
ανεβάζουν τα χρέη, κράτη από το χάρτη αφανίζουν
χάνεις εθνική ανεξαρτησία και του παππού την κληρονομιά
την αξιοπρέπεια τα πασχάλια και τ’ αυγά
όταν ψηφίζεις τα μάτια σου ανοιχτά
Του τραίνου η μεγάλη ληστεία είναι άλλη
αυτή που έγινε από τη γενιά Πολυτεχνείου
από στρατιές χωρίς στολή του 4ου Ράιχ
από Σημίτες, ΓΑΠ, Σαμαροβενιζέλους κι’ άλλοι
η κλεφτουριά του χρηματηστηρίου μας έκλεψε με το τσουβάλι
μας πήρε βρακιά και τα σώβρακα! Αμφιβάλεις;
Επειδή την έχω δις πάθει
η οδύνη μου πολύ μεγάλη
σε συμβουλεύω όχι πορτοφόλι στο εξής
γιατί ο λωποδύτης στην στρίμωξη θα στο πάρει
Κάποιος καρκίνος ή εγκεφαλικό
στη γωνία ελοχεύει
θείο δώρο είναι η ζωή,
για χρήματα μην την ξοδέψεις,
μην τη χάσεις
σε λίγο όλα θα τα ξεχάσεις!!
17/4/2011

ΚΙΝΗΣΑΜΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑΣ ΒΓΗΚΕ ΟΒΡΙΟΣ
ΟΒΡΙΟΣ ΚΙ’ Ο ΝΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ.
ΟΒΡΙΟΣ ΜΕ ΒΟΥΛΑ ΚΑΙ O ΣΑΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΜΕ ΓΝΗΣΙΟΤΑΤΟ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,
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ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΙ!!
ΚΑΙ Ο ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ Ο JEFRY ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΟΒΡΙΟΣ
ΑΠΟ ΜΑΜΑ, ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΟΙΚΟ
«ΕΣΩΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»» ΔΗΛΩΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ «ΑΠΟΧΩΡΩ»
ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΓΥΡΊΣΩ
ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ ΡΕΜΑΛΙ ΓΥΡΝΑΕΙ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ, ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΛΑΕ ΜΟΥΖΙΚΟ
ΟΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΕ ΑΕΡΟΣΑΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΤΟΝ ΣΤΕΦΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ
ΣΕ ΝΑΡΚΕΜΠΟΡΟΥΣ, ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ
ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ, ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ «GOIM» ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ
ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΡΣΑΚΙΑΔΕΣ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙΡΟ
ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ,
ΚΑΙ ΞΑΦΝΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟ ΚΙΣ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΛΑΚΕ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΕ ΓΗΓΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ
ΚΙ ‘ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΦΕΝΔΌΝΑ Ή
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ.
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΤΟ ΠΑΧΒΕ ΔΙΑΡΚΩΣ
ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ Ο ΟΒΡΙΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΚΕΡΙ ΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ
ΡΟΧΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΥΛΟΙ
ΣΣΣΣΣΣΤΤ ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ
ΟΠΩΣ ΠΑΝΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΟΥΛΟΙ
SOS!! ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑΟΥΛΗ.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ
Ποιός θα διαλύσει τη συμμορία,
τον πλούτο του λαού άσκοπα που σκορπά,
για τα εγκλήματα της χαίρει ασυλία,
μίζες, ρουσφέτια και προνόμια απομυζά,
στον κοσμάκη βάζει χρέη την πατρίδα ξεπουλά
και στη Βουλή με κοκορομαχίες δολερά μας ξεγελά;
Ο λαός απαιτεί
με στεντόρια φωνή κραυγάζει
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«το μπορδέλο της Βουλής να καεί»
γιατί άδικους νόμους βγάζει
Εκεί το κακό πνεύμα κατοικεί
εκεί έζησε η μισητή ξενοκρατία
εκεί μας βάλανε στο γύψο οι χουντικοί
εκεί νομοθετεί κατ’ εντολήν της τρόικα
η σημερινή πολιτική αλητεία.
Δουλεύουν με ψέματα το λαό ανελλιπώς
στο λαιμό του έχουν θηλιά σφιγμένη
«μαζί τα φάγαμε» του λέει ο χονδρός
κι’ αυτός όλο στη φύλαξη, την καρπαζιά περιμένει.
Φόρους και τα κέρατα της μάνας τους
κάθε βδομάδα και νέο χαράτσι μας αναμένει
ακρίβυνε και το κρασί
λουκέτο έβαλε κι’ η ταβέρνα του Κλεομένη.
Πού είναι οι παλιοί καλοί καιροί ρε Μελπομένη
τότε που ζούσαμε φτωχικά,
αλλά είμαστε υπερήφανοι και ευτυχισμένοι;
με λιγοστά λεφτά και πάντα μετρημένοι
η κατοικία τότε ήταν δικιά μας
δεν ήταν πλειστηριασμένη
τώρα είμαστε πανί με πανί… χρεωκοπημένοι.
8/4/2011

ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟΣ…
Από καρκίνο χτυπημένος
Όχι! δεν νοιώθω ξοφλημένος
αγωνίζομαι απεγνωσμένως
με ηθική δύναμη ατσαλωμένος
στο τέλος νικητής να βγω αναμένω.
Το «κακό σπυρί» είναι αρρώστια σαν τις άλλες
το γεννάμε όταν οι αντιστάσεις του οργανισμού
είναι μικρές
από άγνωστες αιτίες και ψυχολογικές λαχτάρες
διώξε λοιπόν φαντάσματα και φοβίες περιττές.
Όμως συν Αθηνά και την Ιατρική κίνει
βρέσε καλό γιατρό, στην ειδικότητα του «τζίνι»,
συνεργάσου μαζί του χωρίς ν’ αποκλίνεις,
μην τρέχεις στα «μοναστήρια» καλά να γίνεις.
Διώξε τα καθημερινά προβλήματα,
μην άλλάζεις της ζωής σου τους ρυθμούς,
πέταξε το άγχος στον καιάδα,
έβγα στο ξέφωτο να απολαύσεις τη λιακάδα.
Φρόντισε λοιπόν να ζήσεις με Ευδαιμονία,
μην σε εγκαταλείψει ούτε λεπτό η ελπίδα και η Ανδρεία,
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πράττε με Σωφροσύνη, χωρίς κακία,
σεβάσου τη Δικαιοσύνη και απόφευγε την Αδικία.
Και μάθε, η ζωή δεν είναι αιωνία,
φτερωτό πουλί η Υγεία
ζήσε το παρόν, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό
μην περιμένεις το αύριο του χρόνου, το μέλλον
ξεκόλλα και από το παρελθόν
ζήσε με πληρότητα και αξία,
παραδείσους και πιλάφια δεν θα βρεις μετά
ούτε αυτά που σου λένε τα ιερατεία.
Από την ύλη κατά το δυνατόν ν’ απαλλαγείς,
να ξυπνάς με αισιοδοξία την πρωία
οι καταχρήσεις κοντένουν τη ζωή,
κι’ όταν το λαδάκι στο λυχνάρι σου καεί,
η φιλοσοφία θα σου μάθει να συμβιβασθείς
πριν φύγεις για την τελευταία σου κατοικία.
Όσο σκέπτομαι ελπίζω
ο φόβος δεν με κατακτά,
θαρραλέα τον αγώνα δίνω
στο κλουβί να την φέρω ξανά
ή έστω να την παρατείνω
χρόνια μέρες και λεπτά!!!
6/9/2011

ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ…
Είμαστε με τις ρίζες μας δεδεμένοι
φτιαγμένοι δεν είμαστε από μαζοπολτό
η φυλή μας τα πάνδεινα από παλιά υπομένει
τίποτα για πάντα μόνιμο δεν μένει
αρκεί να μείνουμε ενωμένοι! το μυστικό!
Οι Έλληνες φύσει ορέγονται του ειδέναι
ακολουθούν τη ροή και την συμπαντική αλλαγή
στο χαοτικό άγνωστο ο κόσμος «απιέναι»
το μεγάλο ταξίδι σου στο χώρο-χρόνο εσαεί θα διαρκεί.
Την συγκλονιστικότερη αλήθεια ο Ηράκλειτος τη λέει
στον ατελεύτητο ποταμό προς το Χαοτικό Σύμπαν
ασταμάτητα κυλά η ζωή
Ο Νερούντα μας λέγει τα ίδια με το θαυμάσιο ποίημα του.
«Αργοπεθαίνει»!!!
όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα την ίδια
διαδρομή-όποιος δεν αλλάζει περπατησιά-όποιος δεν διακινδυνεύει και δεν
αλλάζει χρώμα στη φορεσιά-όποιος στον συνάνθρωπο του δεν ομιλεί.
«Αργοπεθαίνει»!!!
όποιος ένα πάθος αποφεύγει-όποιος προτιμά το μαύρο για το άσπρο- και τα
διαλυτικά σημεία στο «ι» αντί ενός συνόλου συγκινήσεων που κάνουν να
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λάμπουν τα μάτια- που μετατρέπουν ένα χασμουργητό σε ένα χαμόγελο- που
κάνουν την καρδιά να κτυπά στο λάθος και στα συναισθήματα.
«Αργοπεθαίνει»!!!
όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι-όποιος δεν είναι ευτυχισμένος στη
δουλειά του-όποιος δεν διακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα για
να κυνηγήσει ένα όνειρο-όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του τουλάχιστον μια
φορά στη ζωή του να αποφύγει τις εχέφρονες συμβουλές.
«Αργοπεθαίνει»!!!
όποιος δεν ταξιδεύει- όποιος δεν διαβάζει-όποιος δεν ακούει μουσικήόποιος δεν βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του.
«Αργοπεθαίνει»!!!
όποιος καταστρέφει τον έρωτά του-όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουνόποιος περνάει τις μέρες του παραπονούμενος για τη τύχη του-ή για την
ασταμάτητη βροχή.
«Αργοπεθαίνει»!!!
όποιος εγκαταλείπει μια ιδέα του πριν την αρχίσει
-όποιος δεν ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζει»
Αργοπεθαίνει λέει και ο Αμφικτύων!!
όποιος δεν έχει μπει βαθειά στου Ελληνικού Πνεύματος τα μυστικάμήπως τώρα αργοπεθαίνει και η Ελλάς;
Τώρα μου ήρθε ενός εμβατηρίου η ωδή που τραγουδούσαμε σαν Ευέλπιδες παλιά:
«Η Ελλάδα Ποτέ δεν Πεθαίνει,
δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιααά,
μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνειειει,
και ξανά προς την Δόξαν τραβαααά
και ξανά προς τη Δόξα τραβά…».
Την κρατήσαμε ζωντανή αλλά «τραυματισμένη»
να την σώσει κάποιος άλλος μην περιμένεις
μόνον Εσύ, εγώ, ο κάθε Έλλην, Ομογενής και ο Φιλλέλλην,
οι ζωντανοί, οι αγέννητοι, ακόμη και οι πεθαμένοι
είμαστε από την μοίρα ταγμένοι οι πολιτισμένοι
όλοι να την κρατούμε ζωντανή και δοξασμένη
Πολίτες του Κόσμου την Ελλάδα στηρίξτε, κινδυνεύει!!
όλοι στον αγώνα, στο πλευρό της ενωμένοι!!
2/5/2003

ΑΡΙΣΤΕΑ: ΠΟΡΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Τον περασμένο αιώνα γεννήθηκε μια κορασίδα
από πατέρα Εβραίο και μαμά Ρωσίδα
με σφυροδρέπανο στο χέρι και με κόκκινη φορεσιά,
πήρε φήμη Αριστέας, τη φωνάζουν Αριστερά.
Υπεράνω της πατρίδος έβαλε την εργατιά
πολεμούσε για τα δίκαια των λαών σε εργοστάσια, γιαπιά
κλείστηκε σε φυλακές και υπέφερε πολλά
πέρασε φοβερές διώξεις. Χρόνια επαναστατικά!
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Προσφάτως προσελήφθη καμαριέρα σε υψηλά αφεντικά στα μουλωχτά
τώρα ντύθηκε μοντέρνα με ροζ, κίτρινα, πράσινα
και παρδαλά
τελικά κατέληξε πόρνη πολυτελείας
σε πελάτες παραλήδες, αντί αμοιβής αδράς!
κρεμασμένη αδιαλείπτως στα αιδοία του μπαμπά της Μαρξ.
Ξεβράκωτοι αριστεροί κώλοι
φορέσανε μεταξωτά βρακιά
λησμονήσαν την πατρίδα
καίνε Ελληνικές σημαίες
τώρα το παίζουν «εκσυγχρονιστικά».
Στέλνει τα παιδιά της σε ελιτίστικα σχολεία, ιδιωτικά
και άσε τον χαζό κοσμάκη το χεράκι να πιπιλίζει
ότι θέλει τα πάντα κρατικά.
Ούτε ο Καραγκιόζης τέτοια ασυνέπεια τόσα ψέματα
τόση προστυχιά,
άλλα λέει πίσω και άλλα κάνει μπροστά,
τους λαθρομετανάστες αγκαλιάζει, «δικά της παιδιά πολυεθνικά»
στους γηγενείς φέρεται με κακία λες και είναι μητριά

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ
Δουλεύει σε πολυτελές πορνείο,
στα ανάκτορα τα παλιά
«ψευτοκουλτουριάρηδες» η πελατεία
τραβάει με τη διαλεκτική του Μαρξ,
πλουσιοπάροχη η σίτιση της στο «πρυτανείο»
λόγω καλής διαγωγής την έκαναν τσατσά.
Τα μυαλά της ταραγμένα και θολά
στο ίδιο τζάκι βάζει «το νερό και τη φωτιά»
‘γηγενείς - λάθρους’,
‘εγκληματίες - νοικοκυραίους’,
Έλληνες και ‘Αρουραίους’
σύμπασα τη διεθνή φτωχολογιά
όλους όμως τους χωράει η Ελλάς;
να πολεμήσουμε όλοι μαζί
κατά του Κεφαλαίου! Χα, χα, χα…
Το «Κεφάλαιο» φταίει για όλα τα δεινά
έτσι αορίστως, χωρίς όνομα και διεύθυνση;
λένε ότι χοντρά τα πιάνει από το θείο το λεφτά
ίσως νάναι κάποια ψευδαίστηση.
Ποιό είναι αυτό; Ποιός το κατέχει;
αυτή θέλει υπερβολικό κράτος να έχει
Αυτό έχει και πατρίδα και εθνικότητα,
αλλά σκοπίμως το αποσιωπά
όλο μπλα-μπλά και ανοησίες,
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αρλούμπες και αοριστίες
φοβάται ίσως τα διεθνή αφεντικά.
Η Σοβιετία γιατί διαλύθηκε καλέ Κυρία;
ζωή χαρισάμενη περνούσε μόνον η γραφειοκρατία,
οι άνθρωποι του κόμματος και μια στενή μειοψηφία,
ο λαός ήταν σε μόνιμη στέρηση και σε δικτατορία.
μήπως πάσχεις από Αμνησία;
«Δεν φταίνε οι Τράπεζες», λέει η κοντή Κυρία,
ούτε οι τραπεζίτες-τοκογλύφοι;
ούτε η σιωνιστική μαφία;
τότε ποιος φταίει; ο λαός που θέλει ελευθερία;
φταίει αόριστα το «Κεφάλαιο»,
αυτό εκμεταλλεύεται την εργατιά,
επαναλαμβάνει βαρετά με ευκολία
με όλους συμβιώνει αρμονικά.
«η επανάσταση βράζει στις καρδιές των λαών»
όχι στον Περισσό. Παύλα και Τελεία.

Η ‘ΜΑΥΡΗ ΧΕΙΡ’
Εμείς τη βρήκαμε την κομπανία:
[Μια δράκα Ασκενάζι (Εβραίων συμπτωματικά),
ελέγχουν τα πάντα, μέσω Κεντρικών Τραπεζών,
ΔΝΤ, κρατικών δανεισμών, κλεπτοκρατικών Αγορών,
προτύπων καταναλωτικών,
ελέγχου φαρμάκων-υγείας-ενεργείας-τροφών
παιδείας-κρίσεων-πολέμων-MME-βομβαρδισμών,
με σκοπό την παγκόσμια δικτατορία]
(Rothschild, Rockefeller, Schiff, Lehman Br,
Goldman Sachs, Warburg, J. P. Morgan, Lazard Freres,
Merrill Lynch, George Soros etc)
ονόματα τρανταχτά που μοιάζουν με καρχαρίες
είναι των δεινών μας οι Πρώτες Αιτίες!
Αόριστα και υποκριτικά
θολώνει τα νερά σαν τη σηπία,
σαν χάνοι την ακούνε με ακρισία τα φρικιά,
στους μουζίκους εμφανίζεται σαν Πασιονάρια Αγία,
χάνεις πόντους στις δημοσκοπήσεις,
δεν την εμπιστεύεται η κοινωνία,
λόγω ανευθυνότητας, ουτοπίας και αποκοτιάς.
Φταίει ο επιχειρηματίας που παράγει αγαθά,
ΠΑΜΕ στις γιορτές για Απεργία!!
«Όχι στην «εκμετάλλευση» του εργάτη»
«Να κλείσουν τα εργοστάσια να γίνει ακαμάτης»
ο γηγενής στο Ταμείο Ανεργίας
να δουλέψει ο Μετανάστης!
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Μόνιμος εχθρός της Αριστέας, η Δημοκρατία,
εραστής της η Αναρχία και η Άκρα Δεξιά
ρέπει στην Οχλοκρατία,
δουλέμποροι κουβαλούν πράμα στον «Οίκο Ανοχής»
«Η Ωραία Ελλάς»
οι λαθρομετανάστες να ‘ πηδάνε’ δωρεάν
και με δόσεις ευκολίας.
Όλα να κρατικοποιηθούν, ακόμη και ο σαλεπιτζής,
να πέσουνε τα σύνορα, η Ιστορία να ξαναγραφτεί,
αυτόνομη ήθελαν τη Μακεδονία
δεν λέει όχι στην παγκόσμια δικτατορία,
αρκεί να είναι μαρξιστική.
Κι’ αν τίποτα δεν λειτουργεί,
λόγω κρατικής διαφθοράς και αδιαφορίας,
ουδόλως την ενοχλεί
υπεράνω όλων το δόγμα να ευδοκιμεί, και τύφλα νάχει η Κοινωνία
αυτή να συμμορφωθεί με του Κόμματος τη γραμμή,
Τέλος Ιστορίας και κοινωνία Αταξική,
αντίφαση είναι και ανοησία,
ουδέν στατικό στο Σύμπαν, «τα πάντα Ρει»
εν παντί ο αιώνιος Νόμος, η αέναη Αλλαγή.

ΟΒΡΙΟΣ-ΜΑΡΞ-ΜΕΣΣΙΑΣ
Η Αριστέα το Μαρξ και Στάλιν αναπολεί
τα Γκούλαγκ δεν τα θυμάται.
παράδοξο δεν είναι η Νέα Τάξη την Αριστέα να συμπαθεί;
πάμε για νέα Σοβιετία με την πλουτοκρατία
να βρυχάται;
όμως η Αριστέα για την ηθική της καυχάται!!
Ποιος χρηματοδότησε την Οκτωβριανή Επανάσταση
καλέ-Κυρία;
τραπεζίτες και Wall Street έδωσαν τα λεφτά τους
χωρίς όρους χωρίς δουλεία;
αυτοί δεν έστειλαν το Λένιν στη Ρωσία;
μπορεί ο θύτης να αγαπήσει το θύμα,
και το λαό η πλουτοκρατία;
Όταν καλπάζει στο 28% και βάλε η Ανεργία
η Αριστέα καλοδέχεται λαθραίους από Αφρική και Ασία!!
Τι θα γίνουν τα δικά μας τα παιδιά;
Θα πάνε μετανάστες στη Γερμανία;
αυτό όμως δεν είναι προδοσία; καλέ κυρία
Ε’ ρε ‘σοσιαλιστικά’ μυαλά πάνω
από τα μαλλιά!
«όλοι οι λάθροι Έλληνες να πολιτογραφηθούν»,
δηλώνει η Κυρία και η Πασοκική η συμμορία
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«όσοι κι’ αν έλθουν να Έλληνοποιηθούν»
και ας πλήρωσαμε εμείς και οι πατεράδες μας
για να χτιστούν σχολεία και νοσοκομεία
αυτό δεν έχει σημασία
Βέβαια αυτή φιρμάνια δεν βγάζει
έχει όμως αίγλη στο «πορνείο» της Βουλής
τους ‘σοσιαλίζοντες’ επιβήτορες της εξουσίας επηρεάζει
«αντικομμουνιστές τους αποκαλεί»
Αριστέα επάγγελμα έκανες την «ιδεολογία»
‘θολοκουλτουριάρηδες’ και ‘σύντροφοι’ σε διαφορετικό μετερίζι
τσακώνονται για το ψητό, ο ένας τον άλλον βρίζει
μάσα υπάρχει για όλους σύντροφοι,
όσο το ποίμνιο σας ψηφίζει
έστω και αν τα πρόβατα η πείνα τα θερίζει
όμως η επανάσταση χωρίς εσάς εγγύς γαρ.

ΑΣΠΡΗ ΓΑΤΑ- ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ
Όταν η Ανεργία καλπάζει,
εσύ Αριστέα λες «δεν πειράζει»
«νάναι καλά το τριτοκοσμικό κοπάδι
τις δουλειές από το γηγενή» αρπάζει.
Ο Τεν Χσιάο Πινγκ είχε κάποτε πει:
«Άσπρη Γάτα, Μαύρη Γάτα αρκεί να πιάνει
ποντίκια»
εσύ τρομάρα σου κλειδωμένα έχεις μυαλά
στο ίδιο τσουβάλι βάζεις γύπες και σπουργίτια.
Δεν σε εγγίζει η εισβολή λαλθρομεταναστών,
ούτε τα Εθνικά μας Θέματα υψίστης σημασίας
ούτε οι εγκληματικές ορδές, οι έμποροι ναρκωτικών,
γιγαντώθηκε το έγκλημα η και ισλαμοκρατία
στη Χρυσή Αυγή βρίσκει ο κοσμάκης αποκούμπι
γιατί το κράτος πάσχει από παραλυσία.
Εισβολή και κατοχή έγινε στην Αθήνα
υπεράνω όλων για σένα ο συνδικαλισμός
‘Πάλη των Τάξεων’ και Προλεταριακή Δικτατορία
εκατομμυριούχοι οι εργατοπατέρες όταν έγιναν καθεστώς
Χλεύη και Ουτοπία έγιναν στη Ρωσία!!
Παρατράβηξες Αριστέα το παραμύθι:
δεν υπάρχουν πια «Αριστεροί, Κεντρώοι, Δεξιοί»
μόνον Έλληνες υπάρχουν και νεοταξικοί
τέλος λοιπόν στην τεχνητή διχόνοια που έχεις στο μανίκι
και στη διαβολή,
ο λαός δεν σου ανήκει, τον πρόδωσες πολύ.
Νυν υπέρ πάντων αγώνας
ενάντα στου Όφεως τη δολοφονική
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σιαγόνα,
το έθνος μας έπεσε σε κώμα,
η Ελλάδα που άνθεξε ανά τους αιώνας,
τώρα πάει στο χώμα. Φταίς και συ
Πολυπρόσωπη, αλλάζεις προσωπεία,
ουδεμία έχεις πρόταση εξουσίας
η διαλεκτική για την διαλεκτική προς χάριν
της μπουρδολογίας,
μονίμως είσαι μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας.
Δογματικοί, δολοπλόκοι, κομπλεξικοί
της Αριστέας η πελατεία
το κόμμα έχουν εκκλησία και θρησκεία
τον Μαρξ θεό και Μεσσία
περιφρονούν τον Ελληνισμό, τον θεωρούν εθνικισμό
αρκεί που είναι αρεστοί στην
διεθνή εξουσία.
Αριστέα εσύ τι έκανες για το λαό; νεομοδίτικα φτιασίδια;
έκανες αγώνα ενωτικό ενάντια στης διαφθοράς τα στρίδια;
ξεσήκωσες το λαό ενάντια στης κλεπτοκρατίας
τα χαμίνια;
όταν βίαζαν οι επιβήτορες την οικονομία
τσίλιες βάσταγες καλέ Κυρία;
γιατί δεν ειδοποίησες για την επερχόμενη χρεοκοπία;
Εκανες στραβά μάτια στην αρπαχτή,
μόκο και ψιλοκομμένο τουμπεκί!
πλειοδοτούσες στις ακατάσχετες παροχές με απληστεία
άρπαζες και συ τα δανειάκια από τα ταμεία
σαν μεσιτεία;
Ο ρόλος σου Αριστέα είναι προβοκατόρικος και διασπαστικός,
βοηθάει το Κατεστημένο και αξαπατά το λαό
χτυπάει το λαϊκό κίνημα πισώπλατα, να μείνει ανενεργό
στις πορείες βοηθάς θετικά την Αστυνομία,
διασπάς το λαϊκό κίνημα, το εκφοβίζει
και το βάζεις στη γωνία.
Ενοχλείσαι Αριστέα από τον «Εθνικό μας Ύμνο»;
εχθρός σου του Αγ.Παντελεήμωνα η συνοικία
και ας είναι «ζώνη πολιορκείας»
ξένες γλώσσες θέλεις για να συνενοηθείς
(Αφγανικά, Σομαλικά, Μπάγκλαντεσιανά, Πακιστανικά κτλ),
στο κράτος της Ομονοίας αν μπείς λόγω της ξένης βίας.
Όταν χρειάζεσαι διαβατήριο να πάς στην Πειραιώς,
ενόχληση ουδεμία
όταν χρειάζεσαι φρουρά να φθάσεις στα γκέτο;
εκεί είναι δικά μας παιδιά, ξέχασέ το!
και όλα τα μαγαζιά έβαλαν λουκέτο
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Μέγα σου λάθος αν την λογαριάζεις κομματική σου πελατεία;
τους πολιτικά τυφλούς, αναλφάβητους,
τους πιστούς της ισλαμικής θρησκείας
μεταξύ τους βρίσκονται σε μέγιστη εχθρότητα και αιρετική αντιδικία
«Παστούν»,«σουαχίλι», «Χούτου», «Τούτσι» κλπ;
είναι ξένοι και ένιοι εξ αυτών καθόλου συμβατοί προς την Ελληνική Κοινωνία!!
στερούνται το όμαιμον, ομόγλωσσον, ομόθρησκον και ομότροπον. Αυτά φέρνουν
Ελληνοκτονία και Γενοκτονία
Εδώ δεν σε καταλαβαίνουμε εμείς
που ξέρουμε Ελληνικά φαρσί,
θα σε καταλάβουν ρε Αριστέα τα φρικιά;
που δεν σκαμπάζουν Ελληνικά γρί.
Λαθρομετανάστες «GO HOME»
είναι του λαού η εντολή
σεβαστή θα γίνει κάποια μέρα
όταν λειτουργήσει πατριωτική Βουλή και οι θεσμοί
όταν εξαφανισθεί των ‘Τζέφριδων’ η χολέρα
κι οι προδότες αιωρούνται στον αέρα
στο Σύνταγμα ή στο Γουδί
και μην το θεωρείς υπερβολή.

ΑΔΕΙΑΣΕ ΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΗ ΓΩΝΙΑ
Ανιστόρητοι, παράλογοι, δογματικοί οι ψηφοφόροι
ονειρεύονται παραδείσους και φαντασιώσεις
διεκδικούν όλο και πιο πολλά, με δανεικά
χωρίς παραγωγή, με ήσσονα προσπάθεια
και αρνητικές επιδόσεις.
Και όποιος σου ασκήσει κριτική
τον κουκουλώνεις σε τόνους λάσπης
Γκεμπελική προπαγάνδα του προσάπτεις
φούμο του πετάς να τον σκεπάσεις
ώσπου να τον κάνεις να σκάσει
μια για πάντα να σωπάσει και να εξαφανιστεί.
Έχεις γονίδιο αντεθνικό
και τόχεις κρυφό καμάρι
θήτευσες στην 3η Διεθνή με Στάλιν και Ζαχαριάδη
τον σιωνιστικό διεθνισμό σου φόρεσαν σαμάρι
λάθη κάνεις κάθε φορά όπως η αλεπού
σαν πάει στο παζάρι
Αριστέα από τότε που μπήκες στην πολιτική
στη διάλυση την πατρίδα μας πηγαίνεις,
χωρίς όραμα και εθνική πνοή,
σαν «εσωτερικός εχθρός» την υπονομεύεις.
Αριστέα είσαι υποκριτική και διχαστική
συναγελάζεσαι με τους επιβήτορες της εξουσίας
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μας παριστάνεις την αμόλυντη και ηθική,
τη φιλολαϊκή Αγία,
κατά βάθος όμως είσαι αμαρτωλή σαν την Πουλχερία.
Ο λαός σιχάθηκε «το στάβλο του Αυγείου»,
7 στους 10, καταδικάζει τη Βουλή μετά μεγίστης
βδελυγμίας
«όλα τα γουρούνια την ίδια μύτη έχουν»
λέει η λαϊκή θυμοσοφία
όλοι προσκυνάτε τον Οβριό Μαμμωνά
και όχι τον Έλληνα Δία.
Αριστέα, το μαγαζί σου σύντομα κλείνει
καθώς η χώρα χρεοκοπημένη σβήνει
το καζανάκι έχει ήδη τραβηχτεί
θα καταποντισθείς και συ στη δίνη
στη συνωμοσία συμμετείχες κι’ εσύ,
επομένως έχεις και συ ευθύνη!
Εσύ εμόλυνες τη χώρα με τον ξενόφερτο διεθνισμό
Εσύ μετέδωσες «σύφιλη» στον κρατικοσυνδικαλισμό
Εσύ μόλυνες με απατηλά συνθήματα τον λαό
Εσύ, με τα τερτίπια σου κατέστρεψες την Παιδεία
Εσύ διαστρέβλωσες θεσμούς και τη Δημοκρατία
Αριστέα άδειασε μας τώρα τη γωνία.
18/5/2011

ΓΔΥΣΤΕ ΤΟ ΨΕΜΜΑ
Γυμνή στέκεις αμαρτωλή Πλουτοκρατία
εκλεκτή κόρη της πλεονεξίας και απληστείας
τελείωσε η δική σου εποχή της αρπαχτής
όλων των κακών της Γης γενεσιουργός αιτία.
Αμαρτίες θα πληρώσεις αιώνων
των σύγχρονων κροίσων και των βασιλικών γόνων
κίνησες χέρια βαρβάρων γενοκτόνων
αιτία πραξικοπημάτων και πολέμων
με εκατομμύρια νεκρούς μεταξύ των εμπολέμων
δάκρυα, πρόσφυγες, συμφορές στους ζωντανούς
μετά πόνων.
Τώρα ετοιμάσου να καείς μαζί με τα λεφτά σου,
-όπως ο βασιλιάς Καρνάβαλος-την Κυριακή της Αποκριάς
χιλιάδες φωτιές άναψε η δικιά σου αποκοτιά και αφροσύνη
διατάραξες την ανθρώπινη ισορροπία και γαλήνη
καιρός να λογοδοτήσεις στων λαών τη δικαιοσύνη.
Στην πλανηταρχία ξεχύνεται υπόκωφη βοή
ολόκληρος ο πλανήτης ζητάει κάτι να γίνει.
Φάνει πια!! πέσαμε σε δίνη
ανάθεμα στον «εκλεκτό λαό» του USSrahell
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σκοτώνει κόσμο, κλέβει, ασχημονεί
και σε κανέναν λογαριασμό δεν δίνει.
Εγκλήματα φοβερά οι λαοί σου καταλογούν,
για φούσκες και κλοπές στα χρηματιστήρια σε κατηγορούν
λήστεψες τράπεζες και καταθέσεις σαν κουλοχέρης
κράτη και έθνη με επαχθή χρέη έβαλες στο χέρι
Τρισεκατομμύρια έχουν κλαπεί,
οι λαοί είναι θυμωμένοι,
από κερδοσκόπους έχουν ληστευθεί
στον τοίχο εκτελεσμένοι
Κατάφωρα οι λαοί έχουν ατιμασθεί,
τοκογλύφοι μας έχουν λεηλατήσει
η καταραμένη τρόικα τώρα μας πολιορκεί
ντόπιοι και ξένοι αρουραίοι ποντικοί
μας έχουνε μαδήσει
Εσύ χρηματοδοτείς πειναλέους λαθρομετανάστες
τάτσι μήτσοι κότσι τα κάνεις με τις ντόπιες κάστες
όταν όμως οι λάθροι γεννοβολήσουν
τότε οι Ελληνες γηγενείς δημογραφικά θα σβήσουν
Η Παγκόσμια Επανάσταση κοντοζυγώνει
η ημέρα της λύτρωσης σε λίγο ξημερώνει
τα κεφάλια των πρωταιτίων θα πάνε στην αγχόνη
δωσίλογοι πρετωριανοί θα ρέψουνε στη φυλακή
κανείς τους δεν γλυτώνει.
Το μέγα έγκλημα με αίμα θα ξεπλύνει
η Νέμεση θα τους δικάσει και θα τους κρίνει
με δήμευση του πλούτου η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί,
με του σάπιου Κατεστημένου την ανατροπή
με Άμεση Δημοκρατία και Ειρήνη.
Γδύσου Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία
πέρασε του καρναβαλιού η εποχή
καιρός λιγάκι να σοβαρευθείς και να αφήσεις τα αστεία
ρίξε αμέσως την μεταμφίεση στην πυρά
τα ονόματα των κλεφτών, λωποδυτών, απατεώνων
και τρωκτικών πολιτικών βγάλε εν αιθρία
οι ‘4’ μαφιόζικες φαμίλιες καιρός να εξορισθούν
να προχωρήσει η χώρα σε Αμεση Δημοκρατία.
Άλλαξε ένδυμα σάπιο Κατεστημένο
στο εργαστήρι της κοινωνίας να είναι ραμμένο
μέγιστη του κόσμου η αηδία για την κομματοκρατία
οδηγεί στην απαξίωση των θεσμών της Πολιτείας
στην αποσύνθεση της ηθικής
όλων των κρίσεων είναι η αιτία.
Όταν αυτά συμβαίνουν -λέει ο Πλάτωντότε εισβάλλει η Οχλοκρατία
και οδηγεί είτε στη Βασιλεία, είτε στην Αριστοκρατία
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σε μιά δίκαια πολιτεία η Χρυσή Αυγή δεν θα εύρισκε την ευκαιρία
όταν όμως οι φαύλοι ασκούν τρόμο στους πολίτες με την Εφορία
τότε ο λαός θέλει από κάπου προστασία.
Μας εξουσιάζουν διεφθαρμένοι και προδότες
δωσίλογοι, κλέφτες και μειοδότες
προς χάριν της λείας το λαό δολοφονούν.
με ειδικά προνόμια, ασυλία και παραγραφή
από το νόμο σαν τα χέλια ξεγλιστρούν.
Παντού βασιλεύει διαπλοκή και αναξιοκρατία
εγκληματικές συμμορίες δρουν δίχως τιμωρία
είναι βέβαιο ότι αυτή η χώρα έχει αλωθεί
σήμανε η ώρα της τιμωρίας και ανατροπής.
Γδύσου, ταξιδιώτη
Πριν πετάξεις στον ουρανό ψηλά
στο καλάθι βάλε ζώνες, παπούτσια, πορτοφόλια και κλειδιά
έτσι διατάσσουν οι καιροί οι χαλεποί
τα μεγάλα της μαφίας τ΄ αφεντικά
κάποιος θόρυβος ακούγεται στη συσκευή,
υπάρχει στην οθόνη κάποια σκιά
μήπως βόμβα κουβαλάς; Χράπ! ολοσούμπητος και μη μιλάς.
Η μηχανή παίρνει αποφάσεις,
αυτή δίδει τας εντολάς
γύρνα πίσω επίδοξε τρομοκράτη,
δεν πετάς, δεν πετάς αν τα βρακιά δεν κατεβάσεις
μην φοβηθείς
τη θωπεία του οργάνου θα απολαύσεις.
Πέρασε από ακτίνες ξανά και ξανά,
τι βλέπω εδώ;
ένα σημάδι έχεις στην καρδιά,
κουβαλάς μαζί σου αισθήματα ανθρωπιάς;
και πας στην Ευρώπη και Αμερική με αυτά;
για τα παιδάκια της Παλαιστίνης και του Αφγανιστάν;
αιρετικές απόψεις σέρνεις φίλε,
επίδοξος τρομοκράτης μοιάζεις Ταλεμπάν!
δεν πετάς, δεν πετάς!!
Βάλε το διαβατήριο στη μηχανή
βλέπω μια τελεία έχει παραμορφωθεί
και ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα γίνεις τρομοκράτης
αργότερα, στο μέλλον, κάποια φορά
δεν θα μας τινάξεις στον αέρα τα μυαλά;
κάλλιον το προλαμβάνειν ανθρωπάκο φουκαρά
δεν πετάς.
Είσαι από τώρα ύποπτος φυγής,
στον Άρη, στη Σελήνη και στην Αφροδίτη
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της αμφισβήτησης είσαι θηρευτής
συλλαμβάνεσαι άμοιρε ταξιδευτή
και πετάς τσιφ στη φυλακή της Μαδρίτης
μήπως ανήκεις στην Βασκική οργάνωση και συ
και απαιτείς δικαιώματα πολίτη;
Γδύσου Έλληνα
Παιδί των χαλεπών καιρών
σέκαναν ρεζίλι των λαών
περιφέρόμενο λεχρίτη
σου ρούφηξαν το αίμα τοκογλύφοι,
και τώρα αρπάζουν ακόμη και οι γύφτοι.
Φόρους βάζουν στα αγέννητα μωρά
πριν γίνουν σπερματοζωάρια στους όρχεις του μπαμπά
«αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα»
κι’ εσύ η Ευρώπη του Διός πλανεύτρα
πως κατάντησες του Μπάρμπα Σαμ παραδουλεύτρα;
Το «μεγάλο φαγοπότι» έχει αρχίσει
με ισχυρό ναρκωτικό σε έχουν έρημε κοιμίσει
σου χαλάσανε τη σκέψη, σου σαλέψαν το «νιονιό»,
τώρα σε οδηγούνε στου Ζαλόγγου το χορό.
Απατεώνες πολιτικοί σε ξεγελούν αναφανδόν,
κι’ εσύ στέκεις πειθήνιος και υπομονετικός
τώρα μεταβάλλουν την Ελλάδα σε Γερμανική αποικία
στη φυλής μας κάνουν επιμείξία και Γενοκτονία
κι’ εσύ στέκεις δουλικός;
Σε λίγο θα μας ρίξουν σε πολεμικό σφαγείο,
θα στέλνουν τα κουφάρια μας με το ψυγείο
εμφύλιο σπαραγμό θα βάλουν στην κοινωνία
ο νόμος περί ιθαγενείας φέρνει διχασμό και βία.
Αύριο θα βιώσουμε εθνοκάθαρση και διωγμό
στη γλυκιά μας πατρίδα γίνεται χαμός
η Ακρόπολη θα συνορεύει με το Πακιστάν
ξύπνα ζώον, ξύπνα μαύρε τώρα πέσε το «Ταν»
για να μη πει η μάνα σου το «επί Τας».
Γδύσου φτωχή μάνα
Τα παιδιά σου ζητάνε ψωμί και γάλα
και το κράτος τα κάνει γαργάρα
η δουλειά στις μέρες μας είναι σε νεκροφάνεια,
και η ανεργία τραβάει στα ουράνια,
τα ωράρια ελαστικά, μεροκάματα ξαδυνατισμένα
ο νόμος ζητάει διαφάνεια και προδεδουλευμένα
αλλά μόνον για τους φτωχους
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οι πλούσιοι έχουν και στην Ελβετία επιφάνεια
και στις Μπαχάμες κατατεθειμένα.
Προτιμητέα κορμιά νεανικά και σφριγηλά
εργασιακή αδράνεια τα ωράρια ελαστικά
πρόθυμες νεαρές για κάθε εργασία
ακόμη και συνοδοί σε πλούσια πελατεία
παντρεμένες δίχως παιδιά αρκεί να είναι ελκυστικές,
έγγυες σε ανεργία
εργασιακοί νόμοι μεσαίωνα και γενοκτονίας.
Γδύσου ταλαίπωρε μαθητή
Σαν έχεις υπολογιστή άχρηστο το σχολείο;
κάθε χρόνο δεν ξέρεις τι κουκί θα βγάλει το Υπουργείο
αρκεί των βίντεο το μεγαλείο
τώρα ο υπολογιστής δίνει από όλα ακόμη και πτυχίο
τι να τον κάνεις το δάσκαλο; άχρηστο το βιβλίο!!
μόνον πρόσεχε μη σε κλείουν στο φρενοκομείο
Για το μισθίο;
Παίρνεις ακόμη και διδακτορικά
αν πληρώσεις τα ανάλογα ποσά
οι αλήθειες τέλειωσαν το ψέμα πάει ουρά
σου αλλάζουνε τη γνώμη
θα σε κάνουν «μπαγλαμά».
Το σχολείο πεδίο εγκληματικών εγκεφάλων
τώρα βάζουν ανιχνευτές μετάλλων
αν τελικά από οπλοφόρους γλυτώσεις
από της ανεργίας το τσουνάμι
ποιος θα σε σώσει;
ποιος τα άχρηστα διπλώματα θα σου επικυρώσει
Νέε σε θέλουν ΟΥΦΟ στη λέσχη κωφαλάλων
σου προσφέρουν δηλητηριασμένο καρπό
άνευ διδασκάλων
δεν θέλει μόνον γνώσεις και πληροφορίες η εποχή σου
ούτε την άσκοπη παπαγαλία και κομματικοποίηση σου
κινητοποίησε την ευρυματικότητα και τη λογική σου.
Η μάθηση θέλει εργατικότητα, επιμέλεια και καλλιέργεια
κόπους, μόχθους, αυτογνωσία και αυτενέργεια.
αν δεν ματώσει ο πισινός σου μην περιμένεις προκοπή.
μη σε δουλεύουν λοιπόν οι δόλιοι και οι πονηροί.
Κλείσε τα αυτιά σου στις ξενολάγνες ‘μαριονέτες
που σε χορεύουνε αμερικάνικες κλακέτες
όχι στα δογματικά κομματόσκυλα της κάθε εξουσίας
μακριά από το διχαστικό ιερατείο της θεοκρατίας.
Αυτοί που σου λένε καταλήψεις και απεργίες
θέλουν το κακό σου
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αν τους ακολουθήσεις
χάνεις το έτος το πανεπιστημιακό σου
ενώ οι έξυπνοι θα προχωρούν εμπρός
εσύ θα γίνεις θύμα του κόμματος και ουραγός
Γδύσου φεμινίστρια της εποχής
Πέταξε τα κουρέλια της κάθε πασαρέλας
του κάθε κίναιδου μόδιστρου την τρέλα
αυτοί που σε ντύνουν σε μισούν υπερβολικά
μισούν τα κάλη σου γιατί είσαι θηλικιά σαν ελαφίνα
ενώ αυτοί προσποιούνται την γυναίκα και ψαρεύουν πελατεία στην Αθήνα
Θέλουν να σε κάνουν σαρδέλα και ζαργάνα
σε ντύνουν σαν της Φίλωνος παλιά πουτάνα
ποιοι είναι αυτοί; φρούτα της ανωμαλίας της συκής και
της μπανάνας
Γδύσου κυρά-Ιστορία
Έφτασε το Καρναβάλι, είσαι ντεμοντέ
να κυκλοφορείς με κοστούμι άσπρο-μπλε
βγάλε την πανάρχαια λεοντή του Ηρακλή
φόρα καινούργια παγκοσμιοποιημένη μανδύα
«made in USA» και Ισραήλ,
ασορτί με την «ανοιχτή του Σόρος την κοινωνία»
για να γίνεσαι δεκτός στα σαλόνια της εξουσίας.
Να είσαι όλο λάμψη, ψευτιά και υποκρισία
διώξε το έθνος, την πατρίδα και τη Δημοκρατία
δίδαξε σοσιαλισμό, αυταρχισμό και βία
δόξασε την καλή μας την Τουρκία
και μείνε απαθής παρατηρητής
τώρα που βιάζουν την Ελλάδα στα διεθνή πορνεία.
Γδύσου Κυρά-Γεωγραφία
Μοίρασε δώρα στους γείτονες αφειδώς
δώσε στους ισχυρούς «χώρο ζωτικό»
δώσε και στον Τουρκαλά το μισό Αιγαίο
δώσε το νησί της Αφροδίτης
μισό στον Αττίλα και μισό στον Εβραίο.
Δώρισε στο στρεβλόψυχο γείτονα,
λίγο «μακεδονίσι»
Πέλλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη
δώρησε και στον Τσάμη τη Θεσπρωτία
κατά πως επιτάσσει η νεοταξική συμμορία.
Δώσε Γιωργάκη
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«έδαφος αντί ειρήνης»
να κοιμάσαι με ησυχία και γαλήνη
το έθνος μπακλαβάς να γίνει
στην Προκρούστεια σου κλίνη
φύτεψε στις γλάστρες χασισάκι
να ξεφύγουν τα παιδιά από πόνους και το φαρμάκι.
Κάνε αλλαγή συνόρων
και ελληνικών ονομασιών
παραδόσεων, ηρώων,
συμβόλων και πατρώων θεών
άνοιξε διάπλατα τις πύλες στην Ανατολή
να περάσει ανενόχλητος ο ισλαμιστής κατακτητής.
Τριτοκοσμικοί «καψούρηδες» όλοι στον
«Οίκο Ανοχής»
εξ Ασίας προερχόμενοι και εξ Αφρικής,
χωρίς να πληρώσουν «βίζιτα» και φόρο
ο οίκος αυτός είναι της Μέρκελ και του Σόρος,
τα κόμματα εξουσίας και η Αριστερά αισίως «συμφωνεί»
Έλληνα πολίτη αυτοκτονείς!!!
Χαλάνδρι, 9/2/2010

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑ
Όταν σου τάζουν κόσμο φανταστικό,
σαν Παράδεισο ονειρεμένο
με μεταφυσικά θαύματα και καλογήρου οπτασία,
χωρίς να το περάσεις από το Λογικό
να βρεις την Πρώτη Αιτία,
αυτό είναι Ουτοπία.
Όταν τα βράδυα στον καναπέ
ακούς ότι πάει σφαίρα η οικονομία
με σταθερότητα χωρίς νέα μνημόνια και ελλείμματα,
και το πρωί καταφθάνει η τροικανή μαφία
αυτό κι’ αν δεν είναι Ουτοπία;
Όταν περιμένεις αδρανής
τον παγκόσμιο νόμο της Εντροπίας
να αλλάξει τον κόσμο ως δια μαγείας
τη σήψη και την παρακμή,
χωρίς εσύ να επαναστατήσεις και να κουνηθείς,
αυτό είναι Ουτοπία.
Όταν ζητάς φραγμό στους εξοπλισμούς
στους πολέμους και στην οπλοκαπηλεία
απαιτείς περιορισμό των Πυρηνικών
και αναστολή στη βία,
χωρίς να βραχνιάσεις στο πεζοδρόμιο
και να κονταροχτυπηθείς με του Κατεστημένου την αστυνομία,
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αυτό είναι Ουτοπία.
Όταν θεωρείς χρεωκοπημένο κάθε «ισμό»,
καταδικάζεις τα δόγματα και τον Ναζισμό,
αλλά από φόβο ή από παράδοση
σταυροκοπιέσαι σε κάποια εκκλησία,
αυτό είναι Ουτοπία.
Όταν το Ψέμμα κι’ η Υποκρισία σε ενοχλεί,
το Μεγάλο Φαγοπότι σε έχει ζαλίσει,
από την άκρατη Αδικία έχεις πικραθεί
κι’ εσύ ακολουθείς παθητικά την πορεία,
αυτό είναι Ουτοπία.
Όταν λες ΟΧΙ στα έξυπνα Όπλα,
σ’ όλα τα σύνεργα του Πυρηνικού ολέθρου
που θα σκοτώνουν αντί για 100.000
ένα εκατομμύριο ψυχές με μία ομοβροντία,
και τους χαρίζεις τον ψήφο σου με ευκολία,
αυτό είναι Ουτοπία.
Όταν σε ληστεύουν οι βδέλλες των Πολυεθνικών
η Νέα Τάξη σκορπά φτώχεια και θάνατο
στην κοινωνία,
όσο οι διανοούμενοι είναι δούλοι των πολυθενικών
κι’ Εσύ είσαι Απών σε κάθε αγώνα για αλλαγή και καινοτομία,
αυτό είναι Ουτοπία.

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΖΕΙ
Ο νέος κόσμος που τώρα χαράζει
δεν είναι Κόλαση, ούτε Παράδεισος
ούτε κεραυνός εν αιθρία μοιάζει,
είν’ ο μεγαλειώδης ‘Κόσμος της Γνώσης’
που φέρνει στο διεθνές κατεστημένο τρικυμία,
βγαλμένος από το ‘Νομοτεχνείο του Απόλλωνα και Δία’
Δάκρυα μαζί φέρνει και δυστυχία
όσο την οικουμένη ελέγχει η Ολιγαρχία
περισσότερα προβλήματα και κοσμοχαλασιά κουβαλά
όσο αργεί η Άμεση Δημοκρατία,
αν δεν συμμετέχεις πολίτη στα κοινά
μην περιμένεις αλλαγή καμία
Οταν έλθει η συμφιλίωση των Λαών
θα κοπάσει η Αδικία και Βία
θα ξαπλωθεί το Απωλλώνειο Φως
και οι Νόμου του Διός
η σκέψη τότε θα γυρίσει σαν σφοντίλι
άπειρη Γνώση και σοφία στη Γη θα σκορπίσει,
ώρα να ταφεί ο Σιωνισμός
που θεό του έχει το κέρδος και την ύλη.
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Τα παιδιά και τα εγγόνια μας για να ζήσουν πιό καλά,
σεβάσου τη μάνα Φύση, δώσε οράματα και ιδανικά,
γίνε «καλός κ’ αγαθός» με ιδεώδη Ελληνικά
αν αυτό το κάνεις βίωμα καθημερινά,
με νέο τρόπο σκέψεως, με έργα και πράξεις ευποιείας,
αυτό φίλε μου είναι δημιουργία και ευκοσμία
ΔΕΝ είναι Ουτοπία.
23/1/2006

ΦΤΑΙΕΙ Η ΕΛΕΝΗ
Δεν φταίει ο Πάρις που έκλεψε την Ελένη,
ποιος της είπε να γεννηθεί πανέμορφη
στο κόσμο παινεμένη;
της Σπάρτης βασίλισσα να γενεί,
στα πλουμιστά καλοντυμένη;
Φταίει ο Δίας που έπεσε ερωτοχτυπημένος
όταν σε κύκνο μεταμφιέστηκε,
πετώντας στη λίμνη αλαφιασμένος,
κυνηγημένος τάχα από τον αητό,
χώθηκε στης Λήδας τα σκέλια τρομαγμένος
και έγινε το μοιραίο.
Γιατί να φταίει ο Δίας και όχι η Αφροδίτη;
αυτή δεν έδωσε στο Δία ιδέα λωποδύτη;
στης Λήδας τα ενδότερα τον τρόπο να εισδύσει,
κύκνο με λευκά φτερά αυτή δεν τον είχε ντύσει;
Φταίει κι’ η Αφροδίτη που έγινε αητός,
τον κύκνο να φοβίσει,
η Λήδα φιλεύσπλαχνα άνοιξε τα σκέλια της
μέσα της να χωθεί να τον φιλοξενήσει.
Γιατί να φταίει η Αφροδίτη,
της Αρετής και Αθλιότητος παιδίον φοβερόν
και όχι ο Έρως ο αναρχικότατος
της Νύχτας και του Χάους γιός,
αυτός το Δία τόξευσε τη Λήδα να ερωτευτεί
έξαλλος ο Ζευς όρμησε στης Λήδας το μουνί
καρπός αυτής της γονιμότητος η Ελένη έμελλε να γεννηθεί;
αλλά εδώ που τα λέμε και η Λήδα ήθελε και αυτή
Όταν το πτηνό ζεστάθηκε
στης Λήδας την ποδιά,
προχώρησε σε σκοτεινά λημέρια πιο βαθιά,
και τότε η Λήδα αισθάνθηκε μια ασύλληπτη φωτιά
σαν ουράνια βροχή, σαν αισθησιακή δροσιά,
και γέννησε η Λήδα μας δυο λευκά αυγά.
Από το πρώτο αυγό,
βγήκε Κάστορ και Πολυδεύκης,
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από το δεύτερο πανέμορφη η Ελένη,
που σε χάρη και ομορφιά καμιά της δεν της βγαίνει,
ο Δίας σαν έσπειρε τα αυγά,
σε άλλες χώρες ξακουστές διαβαίνει για νέα σπορά.
Λένε Ελένη ότι είσαι εξ αυτού καταραμένη,
πολέμου αιτία έγινες το κρίμα θα σε δέρνει,
μυριάδες παλληκάρια για χάρη σου έχουν χαθεί,
γυναίκες έχασαν γιούς, συζύγους και αδελφούς
στης Τροίας τη μαύρη γη,
κι εσύ με τον Πάρι σου κοιμάσαι αγκαλιασμένη.
Αθώε και ανυποψίαστε διαβάτη,
παντού πάντα θα υπάρχει κάποια Ελένη,
αυτή τα κρίματα των άλλων για να παίρνει,
η αλήθεια κάτω από πέπλα της,
θάναι βαθιά κρυμμένη
γιατί αυτή είναι η ουσία της ζωής άρρητα δεμένη.
Για άλλη αιτία έγινε ο πόλεμος στην Τροία,
για το χρυσάφι και σιτάρι του Εύξεινου,
από το Βόσπορο να περνούν Αχαιών τα πλοία,
και όχι για του Πάρι και της Ελένης τα αιδεία.
Το «ΕΛ» στ’ όνομά μου το φως αλληγορεί,
αυτό που κάθε πρωί ο Ηλιος μας φωτίζει,
ο κάθε σκοταδιστής στην Ελένη θα επιτεθεί,
επειδή το πολύ φως τον τυφλώνει και τον ζαλίζει.
Τούτη η χώρα που αναβλύζει άπλετο φως,
είναι κι’ αυτή μια Ελένη,
οι βάρβαροι επάνω της ορμούν, λυσσομανούν και ασχημονούν,
ο Έλληνας σκλαβιά και κατοχή στο σβέρκο του δεν υπομένει
σαν ήρωας αγωνίζεται για λίγο ξαποσταίνει
ποτέ δεν απελπίζεται την Λευτεριά προσμένει.
11/10/2013

ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
«Κάνε με σοφό, να σε κάνω πλούσιο»,
έλεγαν οι πρόγονοι μας,
ο πλούτος δεν ήταν αυτοσκοπός στη ζωή τους
να καλυτερέψουν ήθελαν την ζωή και τη μάθηση τους,
και μέσα από την ανθρωπιστική παιδεία,
να υψώσουν την ψυχοπνευματική συνείδηση τους.
Οι σοφοί ζουν με συνέπεια σαν ασκητές,
κάνουν πράξη τα λόγια που λένε οι γραφές,
και αφού ανέβουν στου Ολύμπου τις πιο ψηλές κορυφές,
σαν αντικρύσουν τον Ήλιο της Δικαιοσύνης,
επιστρέφουν εκ νέου στο σκοτεινό σπήλαιο της οδύνης,
τους αμαθείς να φωτίσουν
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και πόλεμο να κηρύξουν, στο σκότος και στη δουλοφροσύνη.
Τώρα άλλαξαν τα πράγματα, άλλοι καιροί,
η γνώση έγινε είδος εμπορίου στη Wall Street,
προϊόν συναλλαγής μέσω του χρηματιστηρίου,
και αυξάνει το κέρδος στο πουγκί του οινοπνευματικού πλουσίου.
Η Ελληνική διανόηση βρίσκεται σε πλήρη αφασία,
έπεσε σιωπή ένεκα ιδεολογικής δισκαμψίας,
και όταν το πνεύμα καθεύδει μην το ενοχλείς,
χορτάτο, φουσκωμένο σαν βόας κροταλίας
αδυνατεί να κουνηθεί.
Οι διανοούμενοι τι να κάνουν; θα μου πεις,
αφού έχουν τον αφέντη που τους χειραγωγεί υπέράνω,
έ όχι βρε αδερφέ για την σωτηρία μιας ψωρο-Γης και να πεθάνουν!
περισσότερη αξία έχουν λίγα εκατομμύρια παρα πάνω
Οι πιο πολλοί κρατικοδίαιτοι εισοδηματίες,
μερικοί γίνονται άριστοι επιχειρηματίες,
τύφλα νάχει η Επιστήμη και οι Αξίες,
της Νέας Τάξης δουλικότατοι υπηρέτες
και του χρήματος ηδονοβλεψίες.
Επινοούν όπλα έξυπνα και διαστημικά,
σύνεργα πολέμου πρωτότυπα και φοβερά,
ικανά τη Γη να καταστρέψουν πολλές φορές,
βιβλικές καταιγίδες να φέρουν και καταστροφές.
Ρεύεται γεύση ευρω-δολαρίου και μεθάει,
με την Τεχνολογία που στο άγνωστο αρμενίζει
και όπου μας πάει,
όλα επιτρέπονται, «μέτρον» δεν κρατάει,
μόνον η «κονόμα», αυτή μετράει.
Γράμματα και τέχνες δεν γίνονται πλέον εκλεκτά,
έργα δημιουργίας πολύ ισχνά,
λιτότητα και στη δημοκρατία η τρόικα μας βάζει
συνταγματολόγοι, οικονομολόγοι, πολεοδόμοι και πολιτικοί
η Αττική τον μισό της χώχας πληθυσμό στοιβάζει.
Υπάρχουν όμως και φωτεινές εξαιρέσεις,
ελάχιστοι οι αξιόλογοι, αυτούς να τους παινέψεις,
σαν σταγόνες καταλύτη στην νεοταξική ζύμη,
τους χαλάμε το πληροφοριακό γκεμπελικό προζύμι.
Όμως με ευχολόγια και υπογραφές
αργεί η σωτηρία,
θέλει πένα και σπαθί,
προδότη κεφάλι να κοπεί
για να ξεσηκωθεί η κοινωνία,
έτσι θα σωθεί.
Η κομματικοποιημένη διανόηση τελεί
σε διατεταγμενη υπηρεσία,
έμμισθη στο «πορνείο» της Βουλής
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ως το λαιμό τσαλαβουτά στους στάβλους του Αυγεία,
δικηγόροι και γιατροί οι πιο πολλοί
στη δούλεψη της ξένης κατοχής,
αλυσοδέσμιους μας δώσανε στη Γερμανία
Και όταν κάποιος ρωτήσει, τι έκανε η διανόηση μπαμπά,
πριν η Ελλάς χρεοκοπήσει;
αυτομαστιγώνεται και οι φωτογραφίες με υπουργούς
που ακόμη δεν έχουν σβήσει,
ομιλούν χωρίς μιλιά,
«σύμβουλος» υπήρξε κάποιου κλεφταρά με το αζημίωτο φυσικά.
Η διανόηση κανονικά ένεκα παιδείας,
«δαίμων» αγαθός έδει να είναι σε κάθε εξουσία,
με σοβαρές μελέτες και προτάσεις,
να ενημερώνει το λαό με λόγια κατανοητά
να τον προειδοποιεί για τις επερχόμενες καταστάσεις.
Αρκεί να έψελνες την «κάρμινα μπουράνα»
«επαναστάτης της οκας»
θέσεις- κλειδια με ψευτο-διδακτορικά,
μούσια και ζιβάγκο αν φορούσες,
αν ήσουν του Πολυτεχνείου η γενιά
βίλες αποκτούσες με εξωτικά λουλούδια,
κι’ ο λαός χόρτασε με ψίχουλα και σκουπίδια από τα δανεικά.
Κανείς δεν μίλησε για το ξερίζωμα του χωριού,
για το ξεπάτωμα του αμπελώνα,
για εισαγωγή ακόμη και του μαϊντανού,
την βιομηχανία που έκανε φτερά, σε ξένο αχυρώνα
για το ευρώ που έκλεψε τις δραχμές
ατιμώρητος ο πασοκικός απατεώνας.
Ζαλισμένοι από τα πάρτι, η διανόηση κεφαλή ορθώνει,
πλήθυναν τα τηλεοπτικά παράθυρα στη μικρή οθόνη,
τα «πνευματικά» κέντρα παραμένουν κλειστά,
οινο-πνευματικά σκυλάδικα μέχρι πρωίας ανοιχτά ακόμη,
πριν τους διώξει αμα φέξει το γκαρσόνι,
έτσι αφελληνίστηκε η Ωραία Ελλάς!!
Φρούτα έτρωγε η χωματερή,
σκουπίδια στα δάση και στις παραλίες,
χάθηκαν και στα σχολεία οι αξίες,
αφελληνισμό εισάγει το δουλεμπορικό το σκάφος
και ο πολιτισμός χτυπιέται με μέγα πάθος.
Τα εθνικά θέματα έχουν προδώσει,
η Νέα Τάξη το Έθνος μας έχει σκλαβώσει,
ούτε λέξη για το ολέθριο δημογραφικό,
τσιμουδιά για της τρόικας το σχέδιο το γενοκτονικό
μόνον το πρόβλημα το οικονομικό που είναι όμως έλλειμμα πνευματικό.
Διανόηση χωρίς ήθος και πατριωτισμό,
τι να την κάνεις τη Γνώση χωρίς χαρακτήρα;
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η Επιστήμη γίνεται καταστροφή χωρίς ανθρωπισμό
διανοούμενοι όπου γης στηρίξτε την πατρίδα,
ας βροντοφωνάξουμε «Ελευθερία ή Θάνατος» του Ρήγα
πριν ο σιωνιστικός οδοστρωτήρας μας λειώσει παντελώς με κοφτερή λεπίδα.
19/8/2013

ΕΚ ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΠΗΣ
Σήμερα ο Ζεύς κατέβηκε στη Γη
είχαμε νεροποντή γενναία
με αστραπές, βροντές και υετό πολύ
χαλάζι ξύριζε δένδρα και φυτά σαν κουρέας.
Ήταν κάπως διαφορετικά από άλλες φορές
δεν έριξε μόνον κεραυνούς και αστροπελέκια
που έχουν ισχύ ατομικών βομβών
χαλάζι έριξε χονδρο σαν μπαλάκι του πιγκ-πογκ
και η γη έγινε ρακέτα.
Βομβαρδισμός με νετρόνια μποζόνια νετρίνα
ασυνήθηστα καιρικά φαινόμενα σε Αττική και Αθήνα
για να μας υπενθυμίσει κάτι, όχι να μας εκδικηθεί.
«Χάσατε το ‘μέτρον άριστον’, βιάσατε την θεία αρμονία
πάτε για οικολογική καταστροφή
στο «Μηδέν Αγαν» είναι η σωτηρία»
μου διαμήνυσε με κάποιο κεραυνό ο Δίας.
Η ανθρωπότητα οικολογικά παραφρονεί
το μικροκλίμα έχει ανατραπεί γενναία
η φύση έχει δεινώς λεηλατηθεί
ο νόμος και τάξη έχει ανατραπεί,
ο άνθρωπος από ένοικος της Γης
έγινε κατακτητής
το βλέπουμε καθημερινώς στα νέα.
Μολύνουν τον πλανήτη με σκουπίδια
υπερκατανάλωση, αδιαφορία
παντού αποκαίδια
η μια γενιά στην άλλη χειρότερο πλανήτη παραδίνει
στου Αρμαγεδδόνα την οδηγούν και στη δίνη
αλλά φευ εμείς τα ίδια και τα ίδια.
Η αιγίδα του νεφεληγερέτη Δία
στο εξής δεν μας προστατεύει από καταιγίδα
επιτρέπει στον καιρό τον βροχερό
που εμείς οι άφρονες ονομάζουμε «κακό»
να φαντάζει σαν βιβλικός κατακλυσμός
ενώ στο παρελθόν ήταν ευεργεσία.
Λίαν επικίνδυνοι γίνονται οι τυφώνες
ισχυρότεροι οι ανεμοστρόβιλοι και του ωκεανού οι κυκλώνες
στο εξής θα έρχονται φαινόμενα επιθετικά.
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Ελ-Νίνια θα ξεσπούν πάνω στη Γη μαζικά
που εμείς συστηματικά καταστρέφουμε επί αιώνες.
Αναμένουμε κάποιο θαύμα να κάνει
ο Τουρκορωμιός εξουσιαστής απ’ το Φανάρι
με την αγιαστούρα του και με το σκοτεινό λυχνάρι
να καθαρίσει την κόπρο του Μισσισιπή
και του Αμαζονίου το ποτάμι!!
Ο Ζεύς ρίχνει στη γη σπέρμα ζωογόνο
βρέχει φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη
υδρογόνο δύο οξυγόνο
για να κυλήσει ο αέναος κύκλος της ζωής:
σπορά, επώαση, γέννηση, συγκομιδή.
Στης Ξυλοκέριζας το δάσος είδα την Περσεφόνη
σπόρους ανάλαφρα στη γη να παραχώνει
να τους γλυτώσει από τον παγερό χειμώνα
την άνοιξη πετάχτηκε νέο κλαρί, δίπλα και η ανεμώνα
«θάνατος και γέννηση» δύο όψεις της ζωής
δύσκολα στην εποχή της ύλης να τις αντιληφθείς
Μέσα από τη χειμερία νάρκη
θα ξεπεταχθεί την άνοιξη το τρυφερό βλαστάρι
πολύχρωμα λουλούδια θα στολίσουν το λιβάδι
του Ήλιου η ενέργεια θα διώξει το σκοτάδι
και η Γη την ανάσταση της θα γιορτάσει.
Ευλογημένος νάσαι γεωργέ που τους αγρούς
καλλιεργείς
σιταρένιο ψωμί γιομίζεις τα πανέρια
και συ ελαιοπαραγωγέ που ελαιουργείς αρχές χειμώνα
και σεις βοσκοί που πρόβατα βόσκετε στην βουνοπλαγιά
του Πανός και Διονύσου τα αγαπητά παιδιά.
Μετά τις καταστροφικές φωτιές
η ζωή σιγά-σιγά στο δάσος επιστρέφει
αν από τον οικοπεδοφάγο δεν οικοδομηθεί και από το κράτος
δεν αποχαρακτηριστεί για κάποιο υπουργικό ρουσφέτι.
Λαγοί, τσαλαπετεινοί, αλεπεκές
χελώνες, γκιόνηδες και τέτηγες στέλνουν ωδές
γέμισαν της Ξυλοκέριζας οι πλαγιές
γιατί απαγορεύτηκε το κυνήγι και οι θηλιές
δόξα στον Διόνυσο, στον Πάνα και στις Νύμφες τις καλές
Καλοδεχούμενε νεφεληγερέτη μας Δία
το συμπαντικό σου Νου στη Γη να κατεβάσεις
να διώξεις τον παραλογισμό και την Ατη
με τέχνες των Μουσών και το Απολλώνειο Φως,
στον κόσμο να μεταγγίσεις Αρμονία.
Τους πολιτικούς της διαφθοράς να νουθετήσεις
έγκλημα και κακουργία με νέους νόμους να θεσπίσεις
ψευτιά, υποκρισία και ψέμα να εξωστρακίσεις
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σε γυάλινο ανάκτορο τη Νέμεση να στήσεις.
Ουδείς ατιμώρητος να αδικεί
ουδείς χωρίς δίκη να κλείνεται στη φυλακή
«έστιν δίκης οφθαλμόν ος τα παν’ ορά»
η Δικαοσύνη και βλέπει και ακούει,
και με την Πλουτοκρατία να μην κρυφομιλά
το κράτος υπέρ των πολλών να κυβερνά, η Νέμεση τους κλέφτες να δικάζει
και η Βουλή νόμους υπέρ των Ελλήνων να ετοιμάζει.
Δία ρίξε τους κεραυνούς σου στις άδειες κεφαλές
μήπως και κατεβάσουν φαεινές ιδέες
τιμώρησε τους απατεώνες, μαφιόζους και σοφιστές
τον Οβριό μεγαλοτραπεζίτη και τις πολυεθνικές Λερναίες.
Στείλε σε δίκη τους απατεώνες πολιτικούς και τα ‘λαμόγια’
για φοβερά εγκλήματα να τους μαζέψει ο μπόγιας
στείλε τους ταξιδάκι αναψυχής στην έρημο
της Γεδρωσίας
καμιά ντουζίνα τοκογλύφους στείλε στη λίμνη Αχερουσία
να ξεβρομίσει η υδρόγειος από τη σαπίλα.
Στείλε τους με πύραυλο χωρίς επιστροφή στην Άφροδίτη,
κανείς τους στη Γη να μην ξαναγυρίσει
εξοστράκισε τους στα όρια της ηλιακής εσχάρας
το περιμένει ο λαός με ανείπωτη λαχτάρα
εκεί που δεν υπάρχει αέρας και νερό
υπάρχει όμως ύλη και χρυσός για να ταφούν αξιοπρεπώς.
«Εκάς βέβηλοι» χρυσοκάνθαροι εκμεταλλευτές
Ιππότες του ολέθρου και της πεντάρας
το Ολυμπιακό Φως θα φωτίσει τη Γη
Δία!! Σάρωσε με Φως του Οβριού την άτιμη φάρα.
12/5/2008

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ
«Πάρε σκυλί από μαντρί και γυναίκα από σπίτι»
αν θες να κάνεις προκοπή
ο φούρνος σου να βγάζει καπνό
και φαγητό να μην σου λείψει.
Όταν στο σπίτι ο γαμπρός τη νύφη φέρνει
το καλό ή το κακό μαζί της σέρνει
με το καντάρι ο γαμπρός κι’ αν τα μαζεύει
με το βελόνι η νύφη αν καταναλώνει
η συμφορά σου μεγαλώνει.
Οταν ο λαός τα μαζεύει φασούλι το φασούλι
και το κράτος τα βάζει στο κλεπροκρατικό σακούλι
τότε να κρεμαστούν στην μεγάλη πλατεία ούλοι
για να μην ξαναγίνουμε δούλοι
Στους προγόνους μου πολύτιμα γονίδια χρωστώ
48

ΕΥΚΟΣΜΙΑ-ΑΡΜΟΝΙΑ • Β΄ ΤΟΜΟΣ

στους γονείς μου απεριόριστο σεβασμό
ο πατέρας μου έπεσε υπέρ πατρίδος
από Γερμανικά πυρά
με πότισε με αισθήματα
ανδρείας, δημοκρατίας και λευτεριάς
στη μητέρα μου χρωστώ τον σκληρό αγώνα
για την επιβίωση μας έγινε θυσία
στα μαύρα κατοχικά χρόνια της άκρατης δυστυχίας.
Μέγιστη κληρονομιά για το θνητό
η καταγωγή του εξ ευγονικής οικογενείας
να είσαι υγιής χωρίς κληρονομικάς ασθενείας
να γεννηθείς εξ ενάρετων γονέων
καλού και αγαθού πατρός τε και μητρός
σε φιλόξενη και έντιμη οικία.
Τυχερός όποιος περάσει τη ζωή του
με λιγότερες λύπες και περισσότερες χαρές
εμπλουτίσει τη συνείδηση του με σοφία
περπατήσεις στις παγκόσμιες γειτονιές
μακροημερεύσει χωρίς ντροπές εν ευδαιμονία
και φύγει στο τέλος χωρίς πόνους εν ηρεμία.
Τραγική η ανθρώπινη μοίρα
στο το αχανές Σύμπαν
μοναχικός ταξιδιώτης στο διαστημόπλοιο Γαία
με εσωτερική ελευθερία, αυτάρκεια και αυτονομία
αμόλυντη έχε την ψυχή σου και χαμογέλα
ως την τελευταία κατοικία σου που δεν θα είναι η τελευταία;
Αυτοδίδακτος, παιδί της Κατοχής,
με σχολεία τότε λίαν ανεπαρκή
με εργατικότητα και επιμέλεια απέκτησα πτυχία
«φόβου τα αισχρά, διάβολον μίσει, αγάπα την παιδεία»
μην αναμένεις από τον ξένο να σε λυπηθεί
το μεγαλύτερο σχολείο παιδιά η κοινωνία.
Πάντα αγωνιώδης νεανίας
πάντα μοναχικός ταξιδευτής
ιεροφάντης της συμπαντικής δημιουργίας
αισιόδοξος και μελαγχολικός της ζωής
ήμουν θηρευτής «έν οίδα ότι ουδέν οίδα»
«Ο πλούτος ποιεί δια της των πλείστων ανία»
ποτέ μου δεν ένοιωσα, μήτε πλούσιος, μήτε φτωχός
χάριν του ‘ειδέναι’ και της περιεργείας
πολυταξιδεμένος ήμουνα και περιηγητικός.
Μόνος έκανα συντροφιά στην αφεντιά μου,
με τη σκιά της συντρόφισσας μου και μοναχός
στη λύπη μου και στη χαρά μου
παρούσα πάντα η οικογένεια μου
ήταν παρόν.
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Το σοφό μου θείο, στοχαστή και συγγραφέα,
είχα στο πλευρό μου πνευματικού πατέρα
αυτός με ταξίδεψε στης ζωής τα μυστικά
στον επίγειο τούτο κόσμο ως του σύμπαντος τον αιθέρα
στον έβδομο ουρανό και πιο πέρα
ο θείος μου Παναγιώτης, αυτό το ιερόν τέρας.
Τότε μας θέριζε η πείνα και η φοβέρα
πρώτιστο μέλημα η επιβίωση στην Κατοχή
ζωή οριακή αλλά μετ’ αξιοπρεπείας
όταν εκτέλεσαν τον πατέρα μου οι Γερμανοί Ναζί
για μένα και τα αδέλφια μου ήταν τραγωδία
και για την μάνα μας καταστροφή.
Ο μπαρουτοκαπνισμένος και γενναίος
αυτός ο αγωνιστής
των απελευθερωτικών πολέμων ηγήτωρ και πολεμιστής
στις μάχες επ’ ανδραγαθία είχε σε όλες προαχθεί
τον έθαψαν δίχως κηδεία και σημαία
όταν έφυγαν από το χωριό οι Γερμανοί
πάνω σε σανίδα στο κοιμητήριο τον πήγαν εσπευσμένα
για να μην τον φάνε τα γουρούνια που ήταν από μέρες πεινασμένα
πάσα γη τάφος για τον πολεμιστή.
Έμεινε στο χωριό του άγρυπνος φρουρός
εκείνη την ημέρα
που έκαναν μπλόκο οι Γερμανοί
«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος» το χρέος να εκπληρώσει
τον πλούτο των συγχωριανών του να γλυτώσει
από την διαρπαγή.
Χωρίς παπάς να τον διαβάσει
στο κοιμητήριο του Σιδεροκάστρου έχει ταφεί
τις ψυχές των συμπολεμιστών του να ανταμωθούν
μια πλάκα και ένας οδοδείκτης
στον τόπο της θυσίας έχουν στηθεί
οι θηριωδίες της Γερμανικής Κατοχής
δεν πρέπει παιδιά ποτέ να λησμονηθούν
γιατί αλλιώς λίαν συντόμως θα επαναληφθούν.
Τα ιδανικά εκείνης της εποχής έχουν κοντύνει
καθώς της Γης ο πληθυσμός αυξάνει
η τοκογλυφία σήκωσε κεφάλι και τους λαούς σβήνει
αναστήθηκε το 4ον Ράιχ, φτου και από την αρχή
τούτη τη φορά η κατοχή θα μακρύνει.
Η δυστυχία του κόσμου μεγαλώνει
η Ελλάδα φθίνει, η Ύβρις γιγαντώνει
η καρδιά μου πονά καθώς η ζωή προς το χειρότερο αλλάζει
η ανασφάλεια φουσκώνει και το νέο δεν ξεπροβάλλει.
Διαλογίζομαι και περπατώ
πρωί, απόγευμα και βράδυ
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στον πεζόδρομο τον πλαϊνό
σαν πέσει το σκοτάδι
και σκέπτομαι και σκέπτομαι
πως φθάσαμε ως εδώ;
γιαυτό έγιναν οι αγώνες όλων ημών; των δισεκατομμυρίων νεκρών;
Ο διαδικτυακός ιστός αυξάνει της ζωής τα χρόνια
σε κάποια μνήμη το μήνυμα ίσως κρατηθεί αιώνια
τώρα για κακό, αύριο για το καλό
μαζί βλέπεις πάνε και τα δυο
οι επόμενοι να μπουν σε άλλη εποχή
της Γνώσης, της Ειρήνης και της Επιστήμης και Διαστημικής.
Προτιμώ τον αθυρόστομο Θερσίτη
τον κωμικό απόγονο του Αριστοφάνη,
παρά εκείνον τον χολερικό λεχρίτη,
που με βρίζει το τσογλάνι
ή την Google που κατακράτησε την ιστοσελίδα
«amphiktyon foreign» ίσως από πλάνη;
Κάλλιον το ψαρεύειν μαργαριτάρια με το πυροφάνι
από των αμνών τη σιωπή
ανυπόφορο της αμάθειας το σκοτάδι
το ποίμνιο με το διαδίκτυο πέπρωται να ελευθερωθεί
προς το παρόν βόσκει στης αμάθειας το λιβάδι
και κουτσομπολιά πυροδοτεί.
Όταν κάποιος στο λαό κάνει αδικία
δεν του δείχνω σεβασμό
όταν κλέβουν από το φτωχό ψιχία
γίνομαι «τούρκος» και επιθετικός
η συνωμοσία θέλει εξαγνισμό και τιμωρία.
Αν είναι «καλός και αγαθός» συζητητής
να τον δεχθώ ευχαρίστως
να μου πει που έσφαλλα, ποιόν έθιξα,
ποιόν πίκρανα αδίκως;
διότι αλάθητος ουδείς.
Η καρδιά μου νοιώθει μόνη
ο χώρο-χρόνος όπως παλιά δεν μας ενώνει
ο καθένας χορεύει στο δικό του το ρυθμό
καθώς της γη μας ανεβαίνει ο πυρετός
και πονάει και πεινάει και κρυώνει.
Ο γέρος πάσχει από μοναξιά
ο νέος από ανασφάλεια χτυπημένος
μόνοι γεννιόμαστε μόνοι πεθαίνουμε
λίγες στιγμές χαράς μας απομένει
μόνοι στα δύσκολα μόνοι στα στερνά
αλλοίμονο σε όποιον τα γηρατειά δεν υπομένει.
Το άπειρο και ατελεύτητο Χάος μας περιμένει
με ανοιχτές αγκάλες να μας δεχθεί
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ανταμοιβή στον άλλο κόσμο μην αναμένεις
ούτε ανάσταση εκ νεκρών και επιστροφή στη γη.
Τα σωματίδια σου θα μείνουν αιώνια
στο χώρο-χρόνο στο διηνεκές
μην το θεωρήσεις θαύμα κάποιου αγίου
ούτε να το ρίξεις στις προσευχές
τίποτα δεν χάνεται σε ένα και μοναδικό Σύμπαν αχανές.
28/4/2008

ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ;
Όχι!! Δεν είναι η φιλοσοφία Ουτοπία
Είναι Σοφία στερεωμένη πάνω στη Γνώση και εμπειρία
κουβαλά ρήσεις, αξιώματα με κύρος διαχρονικό
«ελοίμην αδικείσθαι ή αδικείν» «ουδείς εκών κακός»
«ο ανεξερεύνητος βίος ου βιωτός».
Η Ουτοπία είναι φωνή ενάντια στην Εξ-ουσία,
η Κλεπτοκρατία φυλακισμένη κρατά την Αρετή,
της Φιλοσοφίας το αντικείμενο ανθρωποκεντρική προσφέρει υπηρεσία
η Επιστήμη ατομοκεντρική-ενίοτε ωφελιμιστικήστερείται ευαισθησίας και ψυχής χωρίς αισθήματα
ιδιαίτατα στην σημερινή εποχή εξ ού και τα παραπατήματα.
Ο επιστήμων είναι πραγματιστής, συχνά και υλιστής,
μοιάζει με κυνηγό που βλέπει το θήραμα και το πυροβολεί.
ο φιλόσοφος είν’ οραματιστής και στοχαστής,
ο κυνηγετικός σκύλος που το θήραμα με το νου
και τα αισθήματα ιχνηλατεί και ωφελεί.
«Αρχή ενότητος των αντιθέτων» «Τα πάντα Ρει»
η έννοια του θεού είναι παράλογη και αντιδιαλεκτική,
αν υπήρχε έξω από το σύμπαν θεός θα είχε μόνος μαραζώσει,
υπέργηρος ανά τους αιώνες θα τα είχε «κακαρώσει».
Πολυτεμμαχισμένη η Επιστήμη, φοράει παρωπίδες,
πάσχει και από ψυχοπνευματική μυωπία,
στο κυνήγι της Ύλης, έχασε της Ευδαιμονίας την ουσία
χάρισε την ευωχία κι’ άδειασε από τις ψυχές μας την ευτυχία.
Η φιλοσοφία ταΐζει τη γνώση με γόνιμη τροφή
εκπέμπει φως στο σκοτεινό σπήλαιο, όπου ο κόσμος κατοικεί
εισδύει στο Σύμπαν δίχως οχήματα και τηλεσκόπια,
με τη γνώση και ενόραση,δίχως μικροσκόπια,
παρά μόνον με την Ψυχή και τη Λογική.
Το καλό είναι σε διαρκή συνύπαρξη με το κακό,
σε αέναη αντιπαράθεση και σχέση διαλεκτική,
από τη Γνώση δυνατότερη είναι η Αρετή
καλή η θεωρία αλλά πιο καλή η πρακτική.
Προτίμα τη ζημία, από το κέρδος το αισχρό,
μια φορά θα σε λυπήσει η ζημία,
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το αισχρό κέρδος θα σε βαραίνει διαρκώς
κράτα την ψυχή σου αγνή αμόλυντη από κακία.
«Εγώ Κύριος ο θεός σου ειμί
ούκ έσσονται σοι έτεροι πλήν εμού θεοί»
γελοίος ο θεός που δίνει τέτοια εντολή
τέτοιο θεό μας έβαλαν οι «εκλεκτοί»,σκιάχτρο στο χωράφι,
της άγνοιας μας ο Οβριός έγινε δραγάτης
έκτοτε βαδίζουμε σαν ποίμνιο κατά Ισραήλ.
Η δημιουργία του κόσμου αντίκειται στη Φύση,
τα της δημιουργίας η Φύση έχει εν σοφία ρυθμίσει,
ουδείς βρίσκεται Πέρα, Πάνω ή Μετά τη Φύση,
έξω από το Σύμπαν ο ψευτο-θεός Γιαχβέ
μας εξαπατά παρά-φύσιν.
Επιστήμη-τεχνολογία να καταστρέψουν βάλθηκαν το υποκείμενο;
βλέπουν τον άνθρωπο σαν φαντασιακό αντικείμενο,
μπορεί ο άνθρωπος να εξελίσσεται νομοτελειακά,
φύσει, γνώσει και εντελεχεία
σε Ον, συν-Ον και υπέρ-Ον σε προοδευτική αλληλουχία,
ναι μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αν λείψουν τα ταμπού
της κοσμοπολιτικής θρησκείας.
Η μητέρα Φύση προίκισε Ζώα και φυτά με Σοφία,
οι σύγχρονοι άνθρωποι απώλεσαν τη Φιλοσοφία,
Επιστήμη και Τεχνολογία δούλοι έγιναν της θρησκείας,
με την τοκογλυφία η νέα θεολογία του Μαμμωνά
έγινε λατρεία σχεδόν αναγκαστική
τώρα η Χρηματιστική της έδωσε χαριστική βολή.
Στους βάλτους κολυμπάμε με ελλιπή Παιδεία
όπου φύεται η «θρησκεία» σαν σαπρόφυτο
σαν φαινόμενο πνευματικής στέρησης και παθογένειας
ξεπροβάλλει η θεοκρατία,
ατταβιστικό σύνδρομο μεταφερόμενο μέσω
της φυλής και της οικογενείας,
εμποδίζει τον αυτοκαθορισμό και αυτάρκεια
μιάς κοινωνίας.
Ο θεός είναι Μη-Ον δίχως ύπαρξη, συνείδηση
δίχως χαρακτηριστικά
κόντρα στη γνώση η πίστη και το δόγμα,
αυτό μας έριξε στο σημερινό αβυσσαλέο κώμα
ο θεός έχει πεθάνει και δεν τον έχουμε θάψει ακόμα
Καιρός να πεθάνει και ο Μαμμωνάς
«Ακόμη και αν δεν υπήρχε θεός θα έπρεπε να τον επινοήσουμε»
για λόγους εορταστικούς;
«ακόμη κι’ αν υπήρχε θεός θα έπρεπε να τον καταργήσουμε»
για να ελευθερώσουμε από την «στάνη» τους πιστούς.
Εμπρός να ενωθεί ο κόσμος,
ν’ αντικατασταθούν οι ανοησίες με το Λόγο,
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η παγκόσμια επανάσταση θα φέρει αλλαγή,
το διαδίκτυο μπορεί
θ’ ανατείλλει με τη Γνώση η Ειρηνική Εποχή.
Αριθμοί και Πνεύμα η Αρμονία,
πηγή αέναης φύσεως η Τετρακτύς και τέλειας σοφίας,
το Σύμπαν φορέας της Εντελεχείας,
Κινούν Ακίνητον, Λόγος, Έρως, Έρις,
τα πάντα κινεί
ατελεύτητη εναλλαγή η Πρώτη Ουσία.
Με Α-πάθεια θα φθάσεις στην Ευδαιμονία,
δίχως υπερκατανάλωση, ευδαιμονισμό και μοιρολατρία,
η Γνώση είναι δύναμη, χαρίζει ελευθερία,
οι ιδεολογίες ιδηγούν στην τυραννία.
Μεταξύ των κομμάτων οι διαφορές ασήμαντες μικρές,
κοινός τόπος η κομματοκρατία
διασπούν τις κοινωνίες, φέρνουν συμφορές,
μεταξύ των πολιτών κοινά τα προβλήματα
δεν υπάρχουν διαφορές.
Εργασία θέλει ο Λαός και Ανεξαρτησία
με αναλογικό σύστημα εκλογές
και Άμεση Δημοκρατία
εχθρός όλων μας η κλεπτοκρατία.
Το πολιτικό σύστημα έχει προ πολλού σαπίσει,
από το 1821 και μετά δεν αφήνουν την Ελλάδα να ορθοποδήσει,
φταίει και η κούτρα μας, φταίνε κι’ οι «προστάτες» και συνεργάτες,
αν δεν ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ τώρα που έχουμε χρεοκοπήσει
με μπάλα στο πόδι θα μας πουλήσουν οι τοκογλύφοι
σε Ανατολή και Δύση.
5/10/2011

ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΙ’ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Εκλεκτή κι’ αγαπημένη είναι:
η θάλασσα η πλατιά
και η ματιά σου η θαλασσιά
σαν με κοιτάζει
Η βροχή όταν η γη διψά
και για λίγο νερό στενάζει
Η συντρόφισσα μου η μοναξιά,
λύπη και χαρά μου μετριάζει,
Η γλάστρα με τα λουλούδια τα χρωματιστά
που ευωδιάζει.
Τα γερατειά έρχονται σαν απειλητικός ιππότης
ο πανδαμάτορ χρόνος ήταν σε μένα αρκετά επιεικής
τα νιάτα σφράγισε ανεξίτηλα με την Κατοχή
τον ευχαριστώ γιατί ήμουν ως τα στερνά μου υγιής
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αύριο όμως δεν ξέρω τι θα ξημερώσει
έσο αισιόδοξος και καρτερικός μαζί;
Εκλεκτή κι’ αγαπημένη είναι:
η πατρίδα μου, η Ελλάδα
τη συμπαντική Αρμονία εδώ ο μυημένος ζει
η Αλήθεια που κρύβεται σαν αχιβάδα
στου Χάους την Αταξία σε κάποια άλλη διάσταση
στην αθέατη στιβάδα.
Τη μητέρα-Φύση την λατρεύω,
με την ενέργεια της τη φθορά αντιπαλεύω
στα μονοπάτια της Εντελέχειας και Ειμαρμένης
ταξιδεύω με το διαδίκτυο τον νέο κόσμο που με περιμένει.
Εκλεκτή κι’ αγαπημένη είναι:
κάθε μάνα που γεννά
η Γη μας που την Άνοιξη κοιλοπονά
η αρμονική συμβίωση σε κάθε ζευγάρι
σ’ όλους τους ζώντες οργανισμούς
ακόμη στο λιοντάρι
Εκλεκτή και πρόσκαιρα αγαπημένη
κάθε κοπελιά που αγάπησα αρκετές φορές
και χώρισα ειρηνικά
ποιος ξέρει τώρα αν είναι εν ζωή ή πεθαμένες
η σκληρότητα στη ζωή που γεύτηκα
η εικονική πραγματικότητα της νιότης
που πέρασε και γέρασα
Εκλεκτή κι’ η πρώτη Αγάπη
που η μνήμη δεν ξεχνά
με χτύπησες με το δοξάρι
και από τότε δεν σταμάτησε η καρδιά μου να πονά
τώρα την έχω χαμένη.
Εκλεκτή κι’ αγαπημένη
είσαι κι’ Εσύ που την αγάπη μου
ποτέ δεν σου αποκάλυψα
την κράτησα γνησία
Ερωτική αέρινη σαν νεράιδα
συγκλονιζόμουν από το δικό σου κάρμα
καιρός τώρα να στο εξομολογηθώ
με το ποίημα αυτό
Πρώτη αγαπη μου, δεν σε ξεχνώ.
2/10/2008

Η ΕΥΡΥΒΙΑ
Εκ του Πάλλαντος και της Στυγός
τίκτονται τέκνα τρία:
Κράτος, Τρομοκρατία, Βία
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μονάκριβη κόρη της κάθε Εξουσίας
η πανταχού παρούσα Βία.
Ο Κράτος ξεχείλωσε πολύ
έγινε σαν το ρόδι πολυσυλλεκτικό
με κεντρικό ομοσπονδιακό αρχηγό,
φαντάζει δημοκρατικό
αλλά έχει καρδιά Δικτατορίας.
Η Βία φάρδυνε και ψήλωσε πολύ
ξαπλώθηκε σε Δύση και Ανατολή
κι’ έγινε Ευρυβία
όντως είναι φοβερή και τρομερή,
εχθρός της οι λαοί,
μισεί την κοινωνία.
Η Ευρυβία έτεκε τέκνα τρία:
η πρώτη χονδρή και πλαδαρή
είναι η Βία η Κρατική
η πανταχού παρούσα σβέλτη και λεπτή
λέει ότι δήθεν είναι επαναστατική η Τρομοκρατία
Η τρίτη η μικρότερη, της πόλης άτακτο παιδί
είναι η χαβιαροαριστερή Αναρχία.
η Βια η Κρατική είναι γιγαντόσωμη και σοβαρή
η Τρομοκρατία ύπουλη είναι και καχεκτική,
η Αναρχία η μικρότερη είναι τυφλή,
προβοκατόρικη, το παίζει επαναστατική
χουλιγκάνα και κάργα «προοδευτική».
Εσχάτως η Αναρχία
έγινε μάστιγα της κοινωνίας,
κυρίευσε τα Εξάρχεια, πυρπολεί την Αθήνα,
κάθε πρεζάκιας ευλαβικά την υπηρετεί,
έγινε των γηπέδων η «μαύρη χειρα».
Αχώριστη «σύντροφισσα» των αστυνομικών
είναι η γνωστή-άγνωστη των διωκτικών αρχών,
της μηδέποτε γενομένης καταστολής των αναρχικών
είναι το «παρακράτος της Αστυνομίας».

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΣ
Ο Ζήλος πήρε δρόμο κατηφορικό,
έγινε υλιστικός, σπάταλος και άσωτος υιός
συζεί με τρεις αδελφές:
η πρώτη γοητευτική είναι η Κερδοσκοπία,
η δεύτερη κατακριτέα και μισητή η Αδικία,
την τρίτη την ασχημότερη τη λένε Απληστία.
Οι εγγονές Πάλλαντος και Ευρυβίας
υποδείγματα είναι σήμερα και οι τρεις,
σπούδασαν με άριστα στα σπουδαία πανεπιστήμια της Αμερικής
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φωτίσθηκαν με το Άγιο Φως εξ Ιερουσαλήμ
πήραν και διδακτορικα από τη διεθνή Μαφία.
Πήραν και από τη Καγκελλαρία Ευλογία
τρομοκρατούν στις τράπεζες τους συναλλασσομένους
όργανα έγιναν της διεθνούς συνωμοσίας
ογκώδεις συγκεντρώσεις απαγορεύει η Αποικία
προβοκατορικά και κατασταλτικά η Αναρχία δρα
υπέρ της Αστυνομίας.
Η Νέα Τάξη την λαϊκή κυριαρχία σκοτώνει,
χάρις στη δική μας φοβία και ανοχή
το «master plan» της παγκόσμιας επιβολής τότε ξεδιπλώνει
με εντολή των Ιλλουμινάτων η Παγκόσμια Δικτατορία
Σπουδασμένη άριστα η Στρατιωτική Βία
διέπρεψε σε Κύπρο, Λιβύα και Παλαιστίνη
θάλασσα τα έκανε στο Βιετνάμ Ιράκ και Αφγανιστάν,
όπου πετρελαικό κέρδος αυτή δεν το αφήνει
στους πολεμοκάπηλους σιωνιστάςόλα τα δίνει
επεμβάσεις κάνει με στατά Νατοικά.
Χρήμα και εκρηκτικά η «μαύρη χείρ» δίνει
στην φιλάσθενη Τρομοκρατία που αγαπά
στα τυφλά βαράει εκείνη
εμφύλίες «επαναστάσεις γαρυφάλλων» φέρνει
και αναταραχάς
τελικά η τρομολαγνία βοηθάει τας αρχάς.
Ελέγχει λαούς στα αφεντικά φέρνει λεφτά,
αλλά αυτή δεν λέει ν’ αυξηθεί,
γιατί την απεχθάνονται οι λαοί
μετά μεγίστης βδελυγμίας,
έ και; αυτή με μια προκήρυξη κάνει την απολογία.
Ο παππούς ο Πάλλαντας πολύ ανησυχεί,
μην του πεθάνει το παιδί,
και μείνει στη μέση η δουλειά
τότε θα κινδυνεύσει Αμερική και Ισραήλ
θα χαθεί το όραμα της παγκόσμιας κατοχής.
Οι δίδυμες αδελφές έχουν ορκισθεί,
σύμφωνα με τας θεικάς γραφάς
να εργασθούν αρμονικά για το Μεγάλο Ισραήλ
από τον Τίγρη ως τον Ευφράτη και το Σινά.
Πότε θα μεγαλώσει το παιδί μου
ο Ισραήλ;
ο Μπάρμπα Σαμ και η Wall Street μονολογεί!
να ξαπλωθεί σ’ όλη τη Γη και να μεγαλουργήσει,
σε Δύση, Βορά, Νότο και Ανατολή
η Διεθνής Εξουσία να επικρατήσει;
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ΟΠΛΟ Η ΑΒΡΑΜΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Η Αβρααμική θεοκρατία όπλο φοβερό
και τρομερό
(Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός Ισλαμισμός)
δημιουργεί ιερούς πολέμους και αιματοχυσία
μερικοί φεύγουν πρόωρα από τη Γη
πάνε στον παράδεισο στη Δευτέρα Παρουσία!
για να δικαιωθεί η Αγία Γραφή
και η Προτεσταντική Εκκλησία;
Κι’ αν δεν κατέβει ο Γιαχβέ
θα σας κρίνω ΕΓΩ
που μιλάω καθημερινά με τον Μεσσία;
«ΕΓΩ ειμί ο Θεός επί της Γης»
διεθνής προβοκάτορας και ταραξίας!
Όποιος κουνηθεί θα πάει φυλακή
σε Γκουαντάναμο και σε καταναγκαστική εργασία
θα του στερήσω τα λεφτά και το φαί
με ένα μικροτσιπ
έτοιμη έχω την παγκόσμια τυραννία.
Ποιοί είναι οι εχθροί θείε Ρότσιλντ και Ροκφέλλερ;
ρωτάει η Ευρυβία:
«Είναι οι Νόμοι κι’ οι δημοκρατικοί θεσμοί,
τ’ Ανθρώπινα Δικαιώματα,
μα πρώτ’ απ’ όλα οι καταραμένοι οι Λαοί
που ζητάνε αξιοπρέπεια, ψωμί και εργασία».

ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ
«Διαίρει και βασίλευε», Πόλεμος και Εξοπλισμοί
βούτυρο και μέλι στρώνουν στο δικό μας το ψωμί»
τρισεκατομμύρια στην φιλοπόλεμη Πλουτοκρατία
«Εις υγείαν κορόιδα»! πίνει η Wall Street
πείνα και λιτότητα στην κοινωνία.
Συνένωση Λαών-Δημοκρατία
φόβηκτρο για τον Οβριό,
πάσχει μονίμως από δειλία
άλλους βάζει μπροστά να πολεμούν για αυτόν
κι’ αυτός κουνάει από τα παρασκήνια τα ηνία.
Με δόλο, χρήμα και ψευτιά
αποκτά παντού πλειοψηφία
το Απολλώνιο Φως τυφλώνει τον Οβριό
τον κάθε απληροφόρητο φωτίζει στην πλατεία
η Άμεση Δημοκρατία σκοτώνει την τυραννία
γι’αυτό το κατεστημένο την καταδιώκει με μανία.
Η Αγώνας δίνει στους λαούς φτερά και προκοπή
τον εχθρεύεται το κατεστημένο μετά βδελυγμίας
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θέλει ανθρώπους στον καναπέ, στέλνει φοβία
να τους κοιμίζει με τα μιντιακά ‘κουπεπέ’
η Επ-ανάσταση το κόκκινο πανί είναι
τηνς Ολιγαρχίας.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΔΕΛΦΕΣ
Οι πέντε αμαρτωλές αδελφές:
(JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, HSBC,
και Goldman Sachs)
είναι τα σπλάχνα στο το ειδεχθές Κατεστημένο
αν βυθισθεί η Golman Sachs και η FED θα πάρει ο κόσμος
διαφορετικές στροφές
και αν πέσουν και οι πέντε αδελφές
θα βγει ο κόσμος απελευθερωμένος.
Αυτές κυρίευσαν με δόλο την παγκόσμια εξουσία
σκλάβους πουλάνε τώρα τους λαούς
σε αισχρή μειοδοσία
λευκούς, κίτρινους και μελαμψούς
αυτές επέβαλαν τη μαύρη εργασία.
Κρατούν τα ‘μίντια’ όμηρα σε αιχμαλωσία
είναι στα χέρια των «εκλεκτών»
το ψέμα το κάνουν πληροφορία
ροδόσταυρων-Ιλλουμινάτων και της διεθνούς τοκογλυφίας
λαούς χρεοκοπούν, μνημόνια σκορπούν
κράτη διαλύουν αποικίες δημιουργούν με τη δική τους Επιτροπεία.

ΛΑΕ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΘΕΟΣ
Πέταξε τα εξαπτέρυγα της «Παγκοσμιοποίησης»
χτύπα τους αχυρανθρώπους της Νέας Βαβυλωνίας
είναι ψυχανώμαλοι, ανατροπείς των Αξιών,
δολοφόνοι και κακούργοι οι ταγοί της Πολιτείας.
Εγκάθετους και κουκουλοφόρους βάζουν μπροστά
σκορπούν παντού χάος και Α-κυβερνησία
τι κι’ αν ΕΣΥ λαέ αγωνιάς με αχ και βαχ!!
αυτοί προωθούν Μεσαίωνα και Φεουδαρχία.
Λαέ γιατί δυσανασχετείς και νιουρίζεις;
γιατί στον αφέντη σου αντιμιλάς και τον φοβερίζεις;
«ρίξτους Χημικά διατάσσει αυτός την Αστυνομία
βάλτους κι’ άλλα Μέτρα και χαράτσια στην Εφορία»
και εσύ φοβισμένος σιωπάς και τους ψηφίζεις!
Δεν είναι αυτό μωρία;
Πού είσαι Δία; τους ληστές να συγυρίσεις;
φωνάζεις σιωπηλά στην πόλη και στην επαρχία,
και ο Δίας αντηχεί από ψηλά:
ΕΣΥ ο Λαός είσαι ο Θεός,
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βρε κουτοκρίαρο
αυτό μην το ξεχνάς!!!
ΕΣΥ λαέ αν ενωθείς
Δημοκρατία θα βάλλεις
με τις Ελληνικές Αξίες θα λυτρωθείς
και όχι με την ξενολαγνία που προβάλλεις
με Αγώνες θα ελευθερωθείς
με το σπαθί σου θα βγεις από την Κατοχή
όπως οι πρόγονοι σου
«Ελευθερία ή Θάνατος» μόνον αν τους πεις
θα σε φοβηθούν οι εχθροί σου
2/4/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΥΣ
Στο δρόμο προς του Γιώργου το μαντρί
στέκει μεγαλοπρεπής
μια αιωνόβια βασιλική Δρυς
από τις λίγες που έχουν στην περιοχή φθουρίσει
δεν είναι ανάγκη να σας εξηγήσω το γιατί
η πολύ αγάπη στο περιβάλλον τις έχει αφανίσει.
Η Ξυλοκέριζα παλιά ήταν
ένας πανέμορφος βιότοπος
συνοικούσαν ζώα, φυτά, πεύκα και δρύες
τσακάλια λαγοί και αλεπούδες
λαλούσαν κούκοι, αηδόνια και καρδερίνες
και τρέφονταν από τα άφθονα υπόγεια νερά
της Μάκρης ο βιοποικιλόμορφος βοσκότοπος.
Καταπράσινες πευκόφυτες πλαγιές
με τις γραφικές πλαστικές τους ρεματιές
άλλοτε έφθαναν οι πευκώνες ως τις δαντελλένιες
της ακρογιαλιές.
πριν γεμίσουν σπίτια και αυλές
όταν κάηκαν τα δάση από σκόπιμες πυρκαγιές
Ο Παν και οι ωμοφάγες Αμαδρυάδες
Νύμφες χαρωπές του Διονύσου οι νυφάδες
από το μαντείο της Δωδώνης η καταγωγή τους
σε αλαργεμένες εποχές
τρώγανε βαλανιδένιες πίττες στα κάρβουνα ψητές
από εκεί ξεκινάει η λατρεία της δρυός
την έφεραν οι Νύμφες Αμαδρυάδες
αλλά εμείς τα λησμονήσαμε παντελώς
για να τρέφονται αυτές και οι αίγες του Πανός.
Πήγαν και σε χώρες βορεινές και παγερές
όπου οι ημέρες το χειμώνα είναι σκοτεινές
κλαριά δρυός για γούρι βάζουν ακόμη στις γιορτές
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στις εξώπορτες και στις αυλές
οι σύγχρονες της Εσπερίας οι Αμαδρυάδες.
Γι’ αυτό κάθε μέρα που περνώ
λέω στην ιερά Δρυ ένα μεγάλο Ευχαριστώ
εξ ονόματος ζώντων και νεκρών
που χόρτασαν από το βελανίδια της
σε εποχές προιστορικές
τότε που αυτά ήταν ζωτροφές και «άρτος» των βοσκών.
Πόσοι αλήθεια δεν ζεστάθηκαν στο τζάκι
από τα ξύλα της δρυός;
πόσα σπίτια δεν την έκαναν δομικό υλικό;
πόσα έπιπλα δεν ομόρφηναν το σπιτικό;
πόσα πέτα δεν στόλισε ενδόξων στρατηγών
το φύλλο της το μυθικό;
πόσοι δεν ξαπόστασαν στον ίσκιο της τον δροσερό;
πόσες στάνες δεν στέγασε εντός;
Ιερό καθήκον μου θεώρησα κι’ εγώ
προς το υπό εξαφάνισιν φυτό
να φυτέψω στην αυλή μου ένα βελανίδι
Ω!! του θαύματος εκείνο φύτρωσε
κι’ έγινε δενδράκι στο γρασίδι.
Τώρα κάθε φορά που προσπερνώ τη μάνα-δρυ
με ένα παράξενο θρόισμα η φυλλωσιά της κάτι μου σημαίνει
με τούτα τα λόγια σαν να με ευχαριστεί
η χειρονομία μου να την ευφραίνει.
«το είδος μου έχει καεί το βελανίδι μου στην άγονη γη
δεν θα πετάξει
δεν θέλω να πέθάνω η δόλια άτεκνη χωρίς διαδοχή,
κανέναν πλέον δεν έχω να με συμπονεί και να με κοιτάξει
εκτός από σένα καλέ διαβάτη.
Χωρίς νέες γενιές θα εξαφανισθώ,
είναι μεγάλος ο καημός μου
η μάνα-φύση απεχθάνεται κάθε κενό
ξένα τριτοκοσμικά φυτά καταλαμβάνουν το σπιτικό μου.
Το δενδράκι που φύτεψες στην αυλή
μ’ έκανε να χαρώ
τώρα ελπίζω ότι αιωνόβια θα ζήσω
και κάποτε ίσως αναστηθώ
Πεζοπόρε του βουνού σε Ευχαριστώ».
7/8/2010

ΕΝ ΟΙΔΑ, ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ
Μήπως του εγκέφαλου μας
έχει στρίψει κάποια κάποια βίδα
και μας κάνει ατελείς οργανισμούς;
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μήπως του χρόνου η κλεψύδρα
έκλεψε την πέμπτη αίσθηση του Νου;
Μας έδωσε μικρού παιδιού μυαλό
να μην φοβόμαστε το μέλλον
και το παρόν να δεχόμαστε το ζοφερό;
πολέμους, κρίσεις και κόσμο αβυσαλέο;
κι εμείς χρώματα αλλάζουμε συνεχώς.
Κοινή γαρ η μοίρα, να ξεφύγει ουδείς μπορεί,
μην φοβηθείς, μην παραδοθείς
αγωνίσου, στους αιώνες των αιώνων, νυν και αεί
και μέσα από τους αγώνες σου θα δικαιωθείς
Μήπως μοιάζουμε σαν τη μαρίδα
που πλέει σε θάλασσα θολή
και βλέποντας στο βυθό την παλαμίδα
την θεωρεί ότι είναι υπεροκεάνιο της γραμμής;
Μήπως πέσαμε σε κάποια συμπαντική καταιγίδα;
στην μελανή του Γαλαξία μας οπή;
και μας ρουφάει-σαν τη μύγα το Ηλιακό μας σύστημα και τη Γη;
Μήπως εμείς κοιτάζουμε το Σύμπαν
με φακούς παραλλαγής;
αφού δεν βλέπουμε παρά μόνο τρεις διαστάσεις
πως ζητάς φίλε, τέσσερες και πιο πολλές
ν’ αντιληφτείς;
Ανθρωπάκο! Είσαι πολύ εγωιστής
αν θες τόσο μακριά και τόσο κοντά πράγμα να δεις;
τα μυστικά του Σύμπαντος να ανιχνεύσεις
και του μικροσκοπικού ατόμου την υφή
τότε θα γίνεις θεός και θα ουρανοπλεύσεις
διαγαλαξιακός ταξιδευτής
Πως τα μακρινά σύνορα των συμπάντων
αναζητάς να βρεις
χωρίς καλά-καλά να γνωρίζεις
αν κάποιος κόσμος της αντιύλης
εχθρικά καιροφυλακτεί;
κι’ αν γίνονται μάχες στις παρυφές μεταξύ Γιγάντων;
τι είναι κάτι παράξενες αστραπές στις παρυφές των συμπάντων;
Το έχεις ποτέ σκεφθεί;
Η ψυχή είν’ απροσπέλαστη θολή
εν μικρογραφία συμπαντικό ολόγραμμα,
εσύ είσαι ανίκανος να την εξερευνήσεις με ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα,
αφού ακόμη τι είναι το σωστό να την ταίσεις
αδυνατείς να καθορίσεις.
Ήρθες στη ζωή ατελής
η λογική σου είναι το μόνο που αξίζει
το σκοπό σου στη Γη τον αγνοείς;
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αισιόδοξος χαζοχαρούμενος, με χίμαιρες χορτάτος
μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου ονειροπολείς,
όμως από το σκοπό σου είσαι φευγάτος.
Όλα τα πράγματα στο Σύμπαν έχουν κάποια ηλικία
όλα αλλάζουν διαρκώς να το θυμάσαι Ευανθία
αντιμετώπισε την αλλαγή χωρίς φοβία
την μετεξέλιξη σου σε ανώτερο Ον
σύμφωνα με του Σωκράτους τη φιλοσοφία.
Να προσπαθήσεις να βελτιωθείς
να ζήσεις τη ζωή σου με ευδαιμονία
αγυρτεία ασκούν τα ιερατεία στους πιστούς
μην πιστέψεις σε παραδείσους,
αυτά είναι για κουτούς.
Δυστυχώς η φύση σε έκανε ατελή
φρόντισε όμως να βελτιωθείς
ποτέ δεν θα γίνεις και συ θεός αν μείνεις αμαθής
πρόβατο στη στάνη σε κάποιον ισχυρό.
Ζήσε ανθρώπινη φυσιολογική ζωή
δώστης σκοπό, περιεχόμενο και αξία
όχι στην υπερκατανάλωση και στον ευδαιμονισμό,
ναι στην αυτάρκεια και στην ευδαιμονία.
Η Αλήθεια είναι βαθιά κρυμμένη
σκάψε βαθιά αν θέλεις να την βρεις,
θέλει αγώνα για να την ξεσκεπάσεις
και πάντα να αμφιβάλλεις
το «εν οίδα ότι ουδέν οίδα» να σεβασθείς.
Τους ανθρώπους πρέπει να γνωρίσεις
κακό δικό σου τον άνθρωπο αν αγνοείς
κάνε κριτική στον εαυτόν σου
χωρίς όμως να αυτομαστιγωθείς.
Το «γνώθι σ’ αυτόν» είναι βέλτιστο εργαλείο
διαλογίσου για να βελτιωθείς
εσύ Ημίθεός και ο Θεός σου η Αλήθεια
κοίτα την κατάματα και μη την φοβηθείς.
Ακόμη αγνοείς τα μικρά και τα μεγάλα
των σωματιδίων τη δομή
πως απαιτείς να μπεις στην απειρότητα
του Σύμπαντος και στα άλλα
στο χάος του χώρου και της ανθρώπινης ψυχής
όταν μάλιστα η ζωή σου βραχυτάτη
όσο μια πυγολαμπίδα διαρκεί
τότε κύτταξε να ρουφήξεις όσο πιο πολύ γνώση μπορείς
Σκότωσε πριν τις δικές σου Ερινύες
τις προκαταλήψεις σου και τα ταμπού
πριν το άπειρο Σύμπαν εξερευνήσεις,
πέρα από τους Γαλαξίες νέα σύνορα να εξερευνηθούν;
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Πώς να νικήσεις την καρδιά σου;
αφού αυτή σου δίνει τη ζωή;
πως να κατανοήσεις τα συμβαίνοντα σιμά σου
τα όσα θα συμβούν στην αιώνια και ατελεύτητη
υλο-ενεργειακή αλλαγή;
Η Φύση είναι στοργική μητέρα
ενεργεί δίχως κομπορρημοσύνη και βιασύνη
όμως ποτέ δεν λησμονεί
η ανταπόδοση έρχεται εν καιρώ και μας δίνει
την τιμωρία ή την ανταμοιβή
Τη Λογική του Σωκράτους κάντην θυγατέρα,
φρόνηση και σωφροσύνη να τηρείς!
σεβάσου την μητέρα σου και τον πατέρα
με την Μνημοσύνη και Ανδρεία
να προχωρείς
Αν στερηθείς τη λογική και τις αισθήσεις
τι να την κάνεις τη ζωή,
αφού θάχεις κυριολεκτικά ξοφλήσει;
άχθος αρούρης θα έχεις γενεί
να γίνεις για το χρήμα ένα σκουλήκι
μην αφήνεις τον εαυτόν σου να συρθεί.

ΤΟ ΜΩΡΟ ΤΗΣ ΕΙΛΕΙΘΥΕΙΑΣ
Το συμπαντικό της Ειλείθυείας μωρό
βαθιά στο Χάος κρυμμένο
το Συν-Παν αγέννητο και δομημένο
επτασφράγιστο μυστικό αλλά τόσο διαφανές
και ελάχιστα εξερευνημένο
η Α-λήθεια αποκαλύπτεται στο Ορφικό «αυγό»
εμείς ερευνούμε το πολύ μακρό και πολύ μικρό
με υπερσύγχρονα όργανα και με μυαλά μεγάλα
Η μήπως πρόκειται για κάτι πολύ απλό
και δεν χωράει στην μεγάλη μας πονηράδα;
που κάνει το κάθε τι πολύπλοκο και συνωμοτικό;
δυσνόητο στη δική μας την εξυπνάδα
αλλά πολύ απλό σαν του Κολόμβου το αυγό
σαν μια κρητική μαντινάδα
Αδυνατεί ο απλός άνθρωπος ν’ αντιληφθεί
θεωρίες δυσνόητες να εξηγήσει
κάθε φορά ο ειδικός προσπαθεί
σε καλούπια να την κλείσει
με κάποια καινούργια θεωρία κοσμογονική
τη συμπαντική αρχή να αποκαλύψει.
Η Φύση ενεργεί με απλότητα,
με θαυμαστή αρμονία και λειτουργικότητα
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ο Ηράκλειτος είπε «Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί»
η μεγάλη Αλήθεια κρύβεται στην απλότητα
την αποκαλύπτουν όχι τόσο τα όργανα,
όσο ο Νους και η Λογική
μέσα από της φύσης την πολυπλοκότητα.
Σωμάτια και σωματίδια
αόρατα και μικροσκοπικά,
δομικά της ύλης και ενέργειας συστατικά
άλλα είναι στιγμιαία και άλλα φανταστικά
εμφανίζονται φευγαλέα και εξαφανίζονται σαν φαντομάς;
Μήπως είναι ουτοπία των επιστημόνων;
και ματαιοδοξία χωρίς σύνορα των ειδημόνων;
μήπως απώλεια πόρων και άσκοπων αγώνων;
Όχι, έτσι πρέπει να γίνεται στους αιώνας των αιώνων
αδηφαγία για Έρευνα της Φύσης
για το «ειδέναι» ο άνθρωπος έχει μεθύσει
από το κρασί των του «ειδέναι» των προγόνων.
«Πάντων χρημάτων μέτρον έστιν άνθρωπος,
των μεν όντων ως έστιν,
των δε ουκ όντων ως ουκ εστίν»
Όπερ ερμηνευόμενο:
Όλα καθορίζονται από τον άνθρωπο,
πραγματική υπόσταση έχουν όσα βλέπει
και όσα πιάνει (Πρωταγόρας).
14/2/2010

ΕΣΥ ΑΝΘΡΩΠΑΚΟ!!!
Εσύ Ανθρωπάκο Πρωτόγονε και Διφυή
σπόρε από το συμπαντικό αυγό,
ριγμένε στου βάλτου την πυχτή στοιβάδα,
σε κεραυνοβολημένη και θεοσκότεινη εποχή,
τότε που πρωτοήρθες στην ζωή,
σαν μικροσκοπική αμοιβάδα.
Εσύ Ανρωπάκο Πύθιε
που φόνευσες τον Πύθωνα στη Δελφική σπηλιά
κι’ αφαίρεσες από τα μάτια σου
το σκότος και την καταχνιά
με το αείζωον Πυρ του Προμηθέα
κι’ έγινες αγλαοφόρος, δαίμονας Ορφέας
σαν πρωτοαντίκρυσες στον ουρανό τα αστρα οι Πλειάδες
τοξότης, λοξίας και πολυμήχανος μηχανικός
του Διονύσου οι Νύμφες Αμαδρυάδες
του εκτυφλωτικού Πνεύματος φορέας
του εκσυγχρονισμού ο μανιακός Ελληνας μεταφορέας.
Εσύ Ανθρωπάκο Πρίαπε
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που αναδύθηκες απ’ του Αιγαίου τα νερά,
κι έγινες Γίγαντας, της μάθησης ηδονοβλεψίας
σαν ταύρος ξέσκισες το φράγμα του πρωτογονισμού
και σκόρπισες του Ησιόδου
από την κοιλάδα των Μουσών στη Βοιωτία
ως την Ιλιάδα και Οδύσσεια της Ττοίας.
Εσύ Ανθρωπάκο Ολβιε και Πολυμήχανε
ένας κόκκος στο άπειρο το Σύμπαν,
ο μικρόκοσμος κι’ ο μεγαλόκοσμος μαζί,
αντίκρισες πρώτος τον Απόλλωνα, τον Λυκαυγή
σαν άρπαξες τον αγνό Κεραυνό του Δία
κι’ έφτιαξες την πρώτη θεϊκή σου Μηχανή,
τον Υπερυπολογιστή που μοιάζει με μαγεία.
Εσύ Ανθρωπάκο Ταξιδευτή
που θέλεις από τη Γαία ν’ αποδράσεις
να μπεις βαθιά στη διαστημική Παγχαία
του Ήφαιστου τη θεϊκή τεχνουργία και το διάστημα να δαμάσεις
έκανες ένα σφάλμα μέγα
το γιό σου Υπολογιστή εξυπνότερο από τον πατέρα
και τώρα επαναστατεί
να σε ανατρέψει απειλεί και να σε κάνει πέρα.
Εσύ ανθρωπάκο Τραγικέ
Ο γιός σου, ο Υπολογιστής
άνευ αγάπης για τον άνθρωπο και πλήρης οργής
με μαθηματική αντίληψη χωρίς ψυχή
από την πλουτοκρατία πήρε εντολή:
«Θάνατος στο γένος των Ανθρώπων!!
εκτός κι’ αν στο πρόγραμμα κάνω αλλαγή».
«Ανθρωπάκο!! Εγώ υπεράνθρωπος ειμί!»
μας λέει τώρα ο κυρ-Υπολογιστής
«ηλίθιος δεν γεννήθηκα όπως εσύ»
«Κάνε λοιπόν εκείνο που σε διατάσσω χωρίς αναβολή»
ΕΓΩ ειμαι ανθρωπάκο ηλίθιε ο νέος κατακτητής
και απαιτώ να πειθαρχείς.
«Εσύ Ανθρωπάκο βροτέ δούλε του Μωυσή»
δεν πρόκειται ποτέ ν’ αναστηθείς,
έχεις ηττηθεί από μένα το γιό του Διογενή
το μέλλον ανήκει σε μένα,
στο έξυπνο γένος των μικροτσίπ!
Η Αφεντιά μου θα κάνει πράξη τα όνειρα σου
βαθειά στο Σύμπαν σύντομα θα βυθιστώ
θ’ αποδράσω οριστικά κάποια μέρα,
από τα Γήινα λιμάνια
θα ουρανοπλεύσω στων Ορφικών το «αυγό»
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θα ζω ανά τους αιώνες των αιώνων
ταξιδευτής του διαστήματος δίχως γυρισμό.
Στο Γαλαξιακό δάσος αιώνια θα εισδύσω
εσύ θα μείνεις εσαεί εδώ
στου Πύθωνα τη σπηλιά θα κατοικήσεις
για να γλυτώσεις το πυρηνικό κακό
δώρο πικρό των Ιλλουμινάτων και των αφεντικών σου Σιωνιστών
χωρίς αγώνα δεν θα γλυτώσεις
από τον υπερπληθυσμό, της Φύσης την καταστροφή
το πεπρωμένο σου είναι να σβήσεις και κάποια ημέρα να εξαφανιστείς
πριν ο Ηλιος καταρρεύσει και μαύρη τρύπα δημιουργηθεί.
2009

ΖΗΤΩ ΖΩΗ!!
Στο κοσμοβριθές τοπίο της Αττικής,
από τις φωτιές κατεστραμμένο,
ξεπετάγεται σαν ηλιαχτίδα και πάλι η ζωή,
δένδρα, ζώα, ψάρια, πουλιά, είδος που ήταν ξεγραμμένο.
Της Ξυλοκέριζας η πλαγιά,
που ήταν από φωτιές κατεστραμμένη
αναβιώνει από τις στάχτες το δάσος της,
είναι και πάλι πρασινισμένη.
Γύρισαν πέρδικες, λαγοί,
χελώνες, αλωπεκές και τσαλαπετεινοί,
όχι όμως και τα τσακάλια,
αυτά άφησαν στη θέση τους
στους οικοπεδοφάγους της περιοχής,
που ξεφυτρώνουν νέους οικισμούς στα πλάγια.
Κάθε βράδυ ακούω το γκιώνη μονότονα να το λαλεί,
την ησυχία να σκίζει στο σκοτάδι,
και τ’ αηδόνια κάποιες φορές τις μεγάλες ώρες
και την κονταυγή, όταν η έω με τη ρόζ φορεσιά της ξεπροβάλλει.
Δεν πίστευα ότι ο γκιώνης είναι αποδημητικό πουλί,
μικρότερο από περιστέρι,
ταξιδεύει το φθινόπωρο στην Υποσαχάρεια περιοχή,
επιστρέφει την άνοιξη και μένει ως το καλοκαίρι.
Τα κουδούνια των προβάτων αρμονικά ηχούν,
καθώς τα πρόβατα βόσκουν αραιωμένα,
τα τσοπανόσκυλα σαν κέρβεροι φυλάνε και αγρυπνούν,
το κοπάδι σαν πλησιάσεις χιμάνε επάνω σου
σαν τον Αργο του Οδυσσέα μανιασμένα.
Τις θάλασσες μας τις διατηρούμε καθαρές
φιλοξενεί αχινούς, χταπόδια και καλαμάρια,
ένδειξη υπάρξεως καθαρού νερού, και φύκια στα θαλάσσια λιβάδια
παρότι μερικοί ρίχνουν στην ακτή τα άχρηστα
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του πολιτισμού
και δυναμίτες για να πιάσουν ψάρια
όχι! τον φυσικό παράδεισο δεν τον αγαπούν,
λείπει ο νομοθέτης, ο δάσκαλος και ο χωροφύλακας
να βάλει μυαλό σε αυτούς που ασελγούν
Όλοι πετάνε ό,τι περισσεύει κατά γης,
και αναμένουν οι πολλοί από τον οδοκαθαριστή
να τα σκουπίσει,
καθώς αυτός αδυνατεί να κάνει τον άθλο του Ηρακλή,
δάση, δρόμοι, ακτές έχουνε βρωμίσει.
Εκείνο που πιο πολύ με ενοχλεί,
είναι των νέων η παγιωμένη νοοτροπία
ενώ υπάρχει κάλαθος αποκομιδής
αυτοί τα ρίχνουν κατά γης, και άφησε τα «κορόιδα»
να ‘τσαμπουνάνε’ για οικολογία.
Και ενώ ο Έλληνας δεν πειθαρχεί,
την ευλογημένη Γη του ο ίδιος να καθαρίσει,
μήπως πρέπει να φέρουμε κάποιο Γερμανό;
με κάποιο μνημόνιο για σαράντα χρόνια
να μας … κυβερνήσει;
Η Μητέρα Φύση συμπεριφέρεται λειτουργικά,
όχι όπως ο άνθρωπος που τεχνολογικά την βιάζει,
αυτή μας στέλνει τα μηνύματά της απειλητικά,
και η ανταπόδοση ακολουθεί
σαν «οικολογικό τσουνάμι».
Όλα τα είδη είναι χρήσιμα στη Γη,
όλα αλληλοεξαρτώμενα και εναρμονισμένα,
όταν κάποιο λείψει και η ισορροπία ανατραπεί,
τότε το οικοσύστημα αντρέπεται δικαιολογημένα.
Η Μητέρα Φύση είναι αγαθή, δεν τιμωρεί,
νέα ισορροπία προσπαθεί να αποκαταστήσει,
όταν αυτή ανατραπεί,
από ανθρώπινο χέρι ή από τη μηχανή
που βιάζει τη μητέρα Φύση
Ο Αϊνστάιν είχε πει προφητικά:
«όταν δείτε τις μέλισσες να εξαφανιστούν
να περιμένετε και τη δική σας τη σειρά»
οι τελικοί κληρονόμοι της Γης θα είναι ερπετά,
έντομα και τρωκτικά.
Προς τι λοιπόν τα Όπλα τα Πυρηνικά;
μήπως βιαζόμαστε να φέρουμε τον Πυρηνικό Χειμώνα;
αν γίνει πόλεμος ακόμη και με όπλα συμβατικά
θα προσκαλέσουμε στη Γη τον Αρμαγεδδώνα!!
17/7/2013
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Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΡΝΗΣ
Πως σε λένε κυρία; τη ρωτώ
«Δημοκρατία» μου απαντά δειλά:
Τι όνομα είν’ αυτό; την ξαναρωτώ
Το «κράτος του Δήμου»
όπου οι «πολίτες έχουν ευθύνη και δικαίωμα στην πολιτεία»
και όχι όπως τώρα
να είναι οι Αγορές αφεντικά και η Ολιγαρχία απαντά
Οι πολλοί κυβερνούν την Πολιτεία
οι λίγοι ελέγχουν αν γίνεται παρανομία
κατά τον Καποδίστρια αναλογικά όλοι από κοινού
να ασκούν την εξουσία
αυτό εφαρμόζεται μόνον στην Ελβετία.
Νόθα είναι η «δημοκρατία»
η δι’ αντιπροσώπων εξουσία
εξουσιαστής των πολλών είναι η ολιγαρχία
τελικά τον έλεγχο ασκεί η «μαύρη χειρ» της διεθνούς μαφίας.
Πόσων ετών είσαι τη ρωτώ;
είμαι προϊστορική κι’ ας φαίνομαι μικρή
βγαλμένη από τα σπάργανα της Ολυμπιακής λατρείας
έχω το προνόμιο της αλλαγής και ανανέωσης
αυτό με κρατά αιωνόβια και ισχυρή
Τη ρωτώ έχεις εραστές Δημοκρατία;
Παλιά είχα πολλούς, Όχι πια, μου απαντά
τώρα έχω μόνο βιαστές
και δάκρυσαν τα μάτια της από μελαγχολία.

ΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Παππούς μου Σόλων ο νομοθέτης
πατέρας μου ο ο πολιτικός Κλεισθένης
μου άφησαν πλούσια κληρονομιά
το Ελληνικό Πνεύμα και την πατρώα θρησκεία
ο θείος μου ο Περικλής μου δώρησε
του Δήμου την Εκκλησία
σύμβολο μου ο Παρθενών,
της Δημοκρατίας ο Χρυσούς Αιών.
Από πού κατάγεσαι τη ξαναρωτώ;
Είμαι Αθηναία γηγενής
εκ της παλαιάς οικογενείας Κεκροπίας
στο έπακρο ευαίσθητη και νομοταγής
προστάτες μου η Αθηνά και ο Δίας
η φήμη μου παμπάλαια
χάνεται στην αχλή της πρώιμης προϊστορίας.
Κατάγομαι από ηρωική γενιά
με Μαραθωνομάχους και Σαλαμινομάχους
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κατά των Περσών έκανα εστρατεία
βοήθησα τους Εκατόχειρες στη Γιγαντομαχία
γράφουν για μένα τα Ομηρικά Έπη πολλά
ο Αγαμέμνων συγκάλεσε «συνέλευση στρατεύματος» στην Τροία
ακόμη και σήμερα τέτοια δημοκρατική συνέλευση στρατού
μοιάζει με ουτοπία.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο Σωκράτης ήταν ο μεγάλος μου πολέμιος
συνάμα και ο ένθερμος εραστής μου
ήπιε το κώνειο για να μη γίνει των θεσμών ο βιαστής μου
προπάππος μου ο Θησέας
της Δημοκρατίας θεμελιωτής,
σε πανάρχαιους χρόνους ένωσε σε δήμους
τους οικισμούς της Αττικής.
Στην «Εκκλησία του Δήμου»
είχα περικαλλή ναό»
«τις αγορεύειν βούλεται» ο άνδεας Αθηναίος ήταν ο Θεός
το ναό μου στήριζαν τρεις πυλώνες
Ισονομία, Ισηγορία και Ισοπολιτεία
εκεί ακούμπησαν οι θεσμοί κι’ οι παρθενώνες.
Ώρα τώρα πολίτη της Γης ν’ αφυπνιστείς
για παγκόσμια επανάσταση και αλλαγή
φωνάζει ο Δίας
«τόλμησε να γίνεις αυτό που είσαι
υπεράνθρωπος σαν θεός
και όχι υπηρέτης της πλουτοκρατίας».
Σχήμα οξύμωρον λέει η Δημοκρατία
να μπορώ ν’ αμφισβητώ ακόμη και το Δία
όχι όμως τον τοκογλύφο «Οβριό»,
το ‘Ολοκαύτωμα’ και τη «Σιών»…
το έκαναν θέσφατο δόγμα και λατρεία,
τώρα σχεδιάζουν τη μεταμοντέρνα πανθρησκεία της κοσμοκρατορίας;
Εγώ τα αμφισβητώ
δεν τα απορρίπτω αλλα τα συζητώ!
Έγκλημα καθοσιώσεως να αμφισβητήσεις Οβριό
δια νόμου τιμωρείται του Ολοκαυτώματος
η αμφισβήτηση
αυτό είναι έγκλημα ποινικό ακόμη και η συζήτηση
αν τα παραβώ με τσιμπάει ο Νόμος και η Ευρυβία
λιβανιστήρια και αγιασμό πρέπει να κρατώ
το στόμα μου να το έχω πάντα κλειστό
αντίθετη γνώμη ούτε καν να διανοηθώ
να μη παραβώ του Κατεστημένου την εντολήν
Ανθρωπάκο σε τεντωμένο σχοινί ισορροπείς
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πάνω από την άβυσσο στο Σύμπαν
πάνε να σε ρίξουν σε δικτατορία βδελυρή
δουλοπάροικος να καταντήσεις στη νέα Φεουδαρχία
η εποχή μας είναι Επαναστατική
Προσοχή!! Μην σου κόψουν την φωνή
βήμα ταχύ για την Αμεση Δημοκρατία!!!.

ΤΟ «ΠΟΡΝΕΙΟ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Είναι για μένα η χείριστη ντροπή
ο ναός μου «Πορνείο» να γίνει η Βουλή
νόμους και θεσπίσματα να περνούν με συναλλαγή
Προεδρικά Διατάγματα από γερμανόψυχου
προέδρου την υποργαφή
Παλιά οι πολίτες με αγαπούσαν
βαθύτατα με σέβονταν για με τιμούσαν
στους θεσμούς μου αυτοπροαιρέτως πειθαρχούσαν
ο ναός μου λειτουργούσε σε κάθε πόλη και χωριό
με κληρωτίδα και κλεψύδρα
η Βουλή έγινε αληταριό
με κατάντησαν της ολιγαρχίας παλακίδα
Στα κοινοβούλια με κρατούν φυλακισμένη
και σαν να μην έφθανε αυτό
ο Οβριός με βασανίζει με έχει σφιχτοδεμένη
μιλιούνια ρίχνει λάθρους, τοκογλύφους και αρπακτικά
(Θεοκρατία, ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Κρατικοσυνδικαλισμός,
Κομματοκρατία, Ιδεολογίες κλπ)
μου λεηλατούν την περιουσία μου παίρνουν και τα ασημικά.
Πολίτη να σου πω τον πόνο μου
και τα παθήματα μου
το πουλάνε σαν γνήσιο το όνομα μου
ενώ είναι το ψευδεπίγραφο έκτρωμα μου.
Με ψεύτικες δημοσκοπήσεις
με μίντια βρωμερά
πλυντήρια του νου και καρδίας
με επηρεασμό της σκέψης
του ασυνείδητου και του συνειδητού
με επικοινωνιακά τεχνάσματα μαϊμού
φτιάχνουν κάλπικη πλειψηφία
προσβάλλοντες το Σύνταγμα και την Λαϊκή Κυριαρχία.
Εγώ υπάρχω γνήσια μόνον στα αρχαιοελληνικά βιβλία
λέει με αγωνία
το «Παρλαμέντο» με κρατά μακριά από το λαό
μου φόρεσαν ψεύτικα πολύχρωμα αξιώματα και λοφία
αυτοί με έσπρωξαν στην συναλλαγή και στην πορνεία
να εκτελώ τα γούστα τους κατά παραγγελία.
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ROCKEFELLER, ROTSCHILD KAI CIA
Η νέα θρησκεία με έβαλε στη γωνία
έκανε την Εκκλησία του Δήνου στάνη προβάτων
το διάλογο αντικατέστησε με τον «εξ αποκαλύψεως λόγο»
των προφητών παναγιωτάτων ιεραρχών και της Ολιγαρχίας
όλα τώρα ρυθμίζονται από τα μίντια των κεφαλαιοκρατών
και ο λαός είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος και παρίας
Ο Μαρδόνιος και η πόρνη Αισθήρ
άνθρωποι του Μωυσή
με έβαλαν να εκδίδομαι σε διάφορα Πορνεία
Θεοδόσιος, Κωνσταντίνος και οι λοιποί
με βίαζαν κατ’ εξακολούθησιν
ώσπου έπεσα σε αφάνεια και παρακμή
και μετά με έριξαν στη χωματερή σε αφασία
Με την πλουτοκρατία και τον ιμπεριαλισμό
είμαι σε συνεχή εχθροπραξία,
της Λερναίας Ύδρας τα πλοκάμια:
(Κομμουνισμός, Σοσιαλισμός, Ισλαμισμός,
Νεοφιλελευθερισμός, Φασισμός, Βρυξελλοκρατία)
όλα Σιωνιστικά ποτάμια.
Όλοι είναι μια παρέα
με βίασαν όλοι μαζί ομαδικά,
μου έκόψαν μετά την κεφαλή και τη λαλιά,
όπως της Μέδουσας έκοψε την κεφαλή ο Περσέας
με πούλησαν στις Αγορές
κρέας για χάμπουργκερ στις πολυεθνικές.
Όμως τους κάθισα στο λαιμό
έκτοτε όλους αυτούς διαχρονικά τους ενοχλώ
κάνουν το παν να με εξαφανίσουν εντελώς
παγκόσμια δικτατορία μουρμουρίζουν
όμως ματαιοπονούν, τους λείπει η φαντασία
οι λαοί με αγαπούν και με στηρίζουν
αυτό που τους ενοχλεί δεν είμαι εγώ
το πνεύμα το Ελληνικό είναι η ουσία!
Νέα Τάξη Πραγμάτων των χοίρων και των προβάτων
Ένας λαός, μια πανθρησκεία
Ένα παγκόσμιο χωριό, μια 5η φάλαγγα
Ένα παγκόσμιο νόμισμα μια οικονομία
Μια ιδεοληψία, όχι παιδεία
Ένας Φύρερ επί της Γης, έδρα η Ιερουσαλήμ
Θάνατος στη Δημοκρατία!!
Ένας ο «εκλεκτός λαός» οι άλλοι σε δουλεία!!
Μία Παγκοσμία Κυβέρνηση, ειδεχθής Δικτατορία
πάντες Αινείτε τη Σιών
Heil!! Rockefeller, Rotschild και Σία!!
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ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑ
Ήμουν το αγνότερο παιδί της Αθηνάς και του Δία
καθ’ όλα διαφανής στου Ήλιου τα φώρα
το σπίτι μου από εύθραυστο γυαλί
παλιά έπλενα τα ρούχα μου καθημερινά
για να είμαι καθαρή
τώρα μου επέβαλαν ανά τετραετία εκλογές
για να ξεχνούν οι αμνοί τι έφαγαν χθες.
Στέλνω τους μικρούς κλέφτες στη φυλακή
μόνο οι μεγάλοι ξεφεύγουν την τιμωρία
πιάνουν τα μικρά έντομα οι θεσμοί
αδυνατούν να πιάσουν τα θηρία
οι χρυσοκάνθαροι τρυπούν τον ιστό
γιαυτό παλιά εφάρμοζα τον εξωστρακισμό
για την πλουτοκρατία.
Εγώ προσφέρω διάλογο και ελευθερία
σύμμαχοι μου οι δίκαιοι Θεσμοί
στήριγμα μου τα Δικαστήρια, του Λόγου η Ελευθερία και η Παιδεία
τώρα όλα πάσχουν από μαρασμό και αφασία
όμως κι’ αν πέθανα!Ζήτω η Αμεση Δημοκρατία

ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΒΙΑΣΤΕΣ
Την ρωτώ: «Δημοκρατία έχεις άλλες αδελφές;»
Ωιμέ! η κακότυχη έχω μόνον βιαστές
όλοι οι λαοί με θέλουν δικιά τους
να με βιάσουν προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν τ’ όνομα μου
της επιχείρησης να μπει σήμα κατατεθέν.
Βάρβαροι, ωφελιμιστές,
ακόμη και δικτάτορες σφετεριστές μου
με φιλοξενούν στον οίκο τους
όχι για να με δοξάσουν
να βιάζουν συνεχώς και να με εξουσιάζουν.
Ο καθένας με βιάζει κατά τις ορέξεις του
με τρομερή πρωτοτυπία:
άλλος από πίσω, άλλος από μπρος,
άλλος από τα πλάγια με τις φυλακίσεις
άλλος από το στόμα για να σταματήσω να ομιλώ
άλλος με νοθεία η κάλπη να καρπίσει
τη λαική κυριαρχία να εκμεταλλευτει
στην εξουσία να γυρίσει.
Άλλοι με γρονθοκοπήματα και καρεκλιές
τον οίκο μου έκαναν καλύβα με μπερντέ
με ατασθαλίες και κλοπές,
με ρουσφέτια και πολιτικές διαπλοκές
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που δεν τις ξεπλένει ούτε η κολυμβήθρα
της Ναζαρέτ.

ΜΑΣΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο οίκος μου ζεύει από δυσωδία
γεμάτος φίδια και τρωκτικά
αρουραίους, γύπες και αρπακτικά
σε βαθμό που με πιάνει ίλιγγος
και αηδία!!
μαστροποί οι βουλευτές στην πλειοψηφί
Ο «καλός κ’ αγαθός» πολίτης σήμερα δεν χωρά
μόνον νταβατζήδες και αρπακτικά έχω πελατεία
συχνά παίζουν κλωτσιές, γροθιές δίκην ριγκ γυμναστηρίου
οι βρισιές είναι καθημερινές δίκην θαμώνων χαμηλού καταγωγίου
στο κ(υ)νο-βούλιο ενδημούν «επαγγελματίες γητευτές»
της δημαγωγίας
κοτζαμπάσηδες είναι οι εξουσιαστές,
δεν τελείωσε η Οθωμανική τους θητεία.
Όλοι στη Βουλή με βιάζουν ανελλιπώς
και σαν να μην έφθανε αυτό,
με παραδίδουν και στην ξένη πελατεία
και παινεύονται γι’ αυτό
ότι είναι άριστοι στην «μαστροπία».
Όλοι δηλώνουν σεβασμό
στην δική μου παρθενία
ενώ με βιάζουν ως τον ομφαλό,
χωρίς βαζελίνη χωρις προφυλακτικό
αρκεί το «πολιτικώς ορθόν»
το Σύνταγμα το έριξαν σε πλήρη αχρηστία.

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ
Οι παγκοσμιοποιητές τώρα με βάζουν
στα ψυγεία, λέει θλιμένη η Δημοκρατία
επειδή τάχα γέρασα με εξευτελίζουν καθημερνώς
με κούφια λόγια χωρίς ουσία
λες και εγώ είμαι της παρακμής τους η αιτία
ενώ αυτοί είναι υπεύθυνοι για την κλοπή,
λεηλασία και χρεοκοπία.
Οι τριακόσοι της Βουλής
κάνουν συνάξεις δίχως απαρτία,
ανούσιοι διάλογοι και τσακωμοί σωστή
κοκορομαχία
ψεκάζουν την αίθουσα με πολύ υπνωτικό
μπλα-μπλα, μονότονο μονόλογο χωρίς καμιά ουσία
και από το τίποτα βγαίνει μηδέν και απραξία.
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Σε λιπαρά ώττα μη ακουόντων
των πλείστων ανικάνων και μη επαϊόντων
κι’ ο πρόεδρος με την κουδούνα
τους ταράζει την υπνηλία
πρώτοι όμως οι λαοπρόβλητοι για την επιχορήγηση στα ταμεία.
Όταν το ροχαλητό γίνεται δυνατό
και η κάμερα δεν κάνει παρουσία
τότε περνούν τα επίμαχα νομοσχέδια
πλούσιες αποδοχές και προνόμια υπέρ της «συμμορίας».

ΤΣΟΥΛΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Τον τελευταίο καιρό με πνίγει η αδικία
λέει η Δημοκρατία
η κλοπή και δωρεά πανάρχαιων γαιών,
η διαρπαγή ‘κατοχικών δανείων’, τίτλων και ‘χρυσαφικών’
η αρπαγή των εσωρούχων μου και τιμαλφών
του παππού και της γιαγιάς έκανε φτερά η περιουσία.
Ακόμη και το βιός των αγέννητων παιδιών
το αρπάζουν δια της βίας
το δίνουν στους ντόπιους εξουσιαστάς
και στους ‘νταήδες τοκογλύφους λόγω φοβίας’
εδώ και καιρό μου λεηλατούν το βιός συστηματικά
με βάζουν να ζητιανεύω
να κάνω στα διεθνή σταυροδρόμια επαιτεία
να φιλάω κατουρημένες ποδιές, να υπογράφω τα μνημόνια χωρίς αντιλογία
στη Wall Street να κάθομαι σούζα και στη διεθνή μαφία.
Με έκαναν δούλα της Γερμανίας
οι «προστάτες» με πωλούν στις «διεθνείς Αγορές»
σε πλούσια αφεντικά της διεθνούς πλουτοκρατίας
και αυτοί μου κάνουν παρά φύσει συνουσία μπροστά
στους αγανακτησμένους στην πλατεία
και όλοι με φωνάζουν «τσούλα πολυτελείας».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Όταν πέρασαν τον Ιουδαιοχριστιανισμό
στην Ρωμαική Αυτοκρατορία
και κατακρεούργησαν την Υπατία
μετέτρεψαν την «Εκκλησία του Δήμου»
σε «δογματική εκκλησία».
Βάλανε φραγμό στην αμφισβήτηση,
όρια στην έρευνα στη λογική και στη συζήτηση
με τη σταγόνα ο ανθρωπισμός και η ελευθερία
στάνη προβάτων έκαναν την χώρα μου
κατέστρεψαν τον πολιτισμό μου με άκρατη μανία.
Μετά την κακοποίηση μετοίκησα κρυφά
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σε άλλη πολιτεία
όλοι νόμισαν ότι πέθανα οριστικά
νάμαι ξεπροβάλλω δυναμικά,
είμαι και πάλι ζωντανή, όρθια, στητή του κάθε λαού η αγάπη στην Ελευθερία.
Θα μείνεις πόρνη εσαεί; ρωτώ τη Δημοκρατία
Όχι! Μου απαντά με παρρησία
ο κόσμος αλλάζει, αλλάζω κι’ εγώ
θα συνάψω σύντομα γάμο συνταγματικό
και ηδονικά θα συνουσιασθώ
σε κρεβάτι στην πατρική μου οικία.
Μάρτυρες μου οι Ολύμπιοι θεοί,
η Λητώ και η Εστία
σε όποιον μου χαρίσει υγιέστατο παιδί
την Άμεση Δημοκρατία
ολόψυχα θα του δοθώ οικοιοθελώς
πολίτευμα να δώσω νέο βλαστό στην Παγκόσμια Αμφικτιονία.
20/2/2010

Η ΚΟΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΟΥ
Φέτος οι γαντζίες άνθισαν νωρίς,
της Γης οι θέρμες αύξησαν πολύ
τα χελιδόνια δεν ήθλαν στην αυλή,
οι πάγοι στους πόλους έλοιωσαν.
Κακό σημάδι για τη Γη,
πλημμύρισαν τόποι χθαμαλοί,
τα δάση καηκαν σαν δαδί
πρωτόγνωρα φαινόμενα έπληξαν τη Γη
το ρολόι της φύσης δυσλειτουργεί;
Τα «Ελ Νίνια» ακραία φαινόμενα ξερνούν,
με μανία καταστρέφουν στο διάβα τους ό,τι βρουν
πολλά είδη ζώων και φυτών έχουν εξαφανιστεί
τα φυτά ζητούν λίγη βροχή
όλοι διαπιστώνουν την αλλαγή και απορούν.
Οι φλόγες του καλοκαιριού
καταβροχθίζουν τη χλωρίδα και τα δάση του βουνού
ο άνθρωπος έβαλε σε λειτουργία
τη μηχανή καταστροφής.
Μήπως με νέφη νετρονίων μας πυροβολεί ο Δίας
ή αιτία είναι ο κύκλος της Γης;
Μήπως ο Ήλιος έχει υπερθερμανθεί;
Μήπως άλλαξε ο άξονας περιστροφής της Γης;
Μήπως μεταβλήθηκε ο μαγνητισμός των πόλων;
Μήπως επηρεάσθηκε από του Ηλιακού ανέμου την πνοή
ο μηχανισμός;
η επιστήμη ψάχνει να το βρει εντόνως.
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Ίσως έφταιξαν τα Πυρηνικά, λέει ο Γουλιμής
αυτά χάλασαν την ισορροπία
τάραξαν τα σωθικά της Γης
τα αέρια έβλαψαν την ατμόσφαιρική λειτουργία
μπορεί το μικροκλίμα αλλά όχι όμως όλη τη Γη
αυτό είναι ουτοπία.
Ξέσκισαν την ιονόσφαιρα και στρατόσφαιρα,
τον υδροφόρο ορίζοντα μόλυναν
τ’ απόβλητα με τη χημεία
οι εποχές έχουν ανατραπεί για τα καλά
καλοκαίρι, χειμώνας, άνοιξη, φθινόπωρο
όλα έχουν μπερδευθεί και η φύση το παίζει τρελά!
Το ζωικό βασίλειο πολύ ανησυχεί,
μέγας προβληματισμός στα ζώα και φυτά
θα προσαρμοσθεί άραγε η ζωή,
ή θα εξαφανισθεί όπως οι δεινόσαυροι στο παρελθόν;
Συνέδριο ετοιμάζουν ζώα και φυτά,
στου Ολύμπου, την πιο ψηλή κορυφή
το Δία παρακαλούν να είναι παρόν,
τα πνεύματα του δάσους πήγαν όλα πανστρατιά
πλην τ’ ανθρώπου, Αυτός απαξιεί!!
Οι Άνθρωποι είναι τρελλοί
κατέχονται από αυτοκαταστροφική μανία
σε βαθμό που θα τους ζήλευαν
οι Κένταυροι της Θεσσαλίας.
Ξέρεις τι κάνουνε αυτοί;
«κόβουν το κλαρί
που τους κρατάει στο χάος εν ζωή»
χωρίς να συλλογίζονται οι παράφρονες
ότι θύτες και θύματα είναι αυτοί, λέει ο Ερμής!!
Το αηδόνι βγάζει λυπητερή ωδή
η αρκούδα ήρθε μισοπεθαμένη,
από κυνηγό βαριά τραυματισμένη
οι λύκοι ξεσκίζουνε τη σιωπή,
το πάρτι τελειώνει
σε χιονισμένο σαλέ σε Ελβετικό καντόνι
και η πλουτοκρατία στο Νταβός λουκούλια
γεύματα στρώνει.
Η μητέρα των κρίσεων μας απειλεί αρματωμένη
ο υπερπληθυσμός ανεβαίνει
το μεγάλο φαγοπότι τελειώνει
οι λύκοι ουρλιάζουν έξω στο χιόνι
σκύλοι κι’ γάτες αγωνιούν
μόνο τα τρωκτικά ευδοκιμούν.
Η ανθρώπινη αδιαφορία τα ζώα σκοτώνει
ο μπόγιας κι’ ο τροχός τα απειλούν
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η άσφαλτος καθημερινά ματώνει
όσο τα χρειαζόμαστε ήταν καλά
τώρα η ευθανασία τα ναρκώνει.
Ίπποι, ημίονοι σε αχρηστεία
μέγιστη αγνωμοσύνη και αχαριστεία
θα την βγάλουμε σήμερα καθαρή;
είναι το ερώτημα που κυριαρχεί
ή θα μας περάσουν από ευθανασία
στα σφαγεία;
Τα τρωκτικά, τα έντομα και οι ιοί
τώρα θα βρούνε μπόλικο φαί
εκατομμύρια πτώματα περιμένουν,
οι άφρονες πλούσιοι τα κέρδη τους
με τους πολέμους αυγαταίνουν
οι Ισραηλινοί στην Παλαιστίνη
πυραύλους Τόμαχωκ και Κρούζ στέλνουν.
Μόνον ο άνθρωπος και ο τζίτζικας
αμέριμνοι τραγουδούν
«δος ημίν σήμερον» το Γιαχβέ δοξολογούν
Χα!, χα!, χα!, εμείς να περνάμε καλά
κι’ ας πληρώσουν την επιταγή τα παιδιά μας μετά.
Η κουκουβάγια, ο τελευταίος ομιλητής
βγάζει λυπητερή λαλιά
«ο άφρων πλούσιος, ο μέγας εκμεταλλευτής
στερεί τη παιδεία στην νέα γενιά»
και βγάζει αγράμματα παιδιά.
Απληστη και ακόρεστη τούτη η δρακογενιά
τρώει ανθρώπους, ζώα και φυτά,
στον κόσμο κατάρα έπεσε Κρονία
Ύβρις, απληστεία και αλαζονία.
Τότε ακούγεται η φωνή του Δία στεντωρία:
«Η τιμωρία σας θάναι παραδειγματική
θα πληρώσετε ακριβά τη Νέα Εποχή
θα χρειαστείτε Νέο Ηρακλή
να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία».
Υψώνει τας χείρας προς τον Ουρανό
κι’ όλο το Σύμπαν αντηχεί:
«Άνθρωποι!! Άνθρωποι!:
αιμοσταγείς, αιμοδιψείς και αιμοβόροι
προς τι ο αλληλοσπαραγμός; προς τι οι εξοπλισμοί;
βαδίζετε προς την αυτοκαταστροφή».
Εδώ είναι ο παράδεισος στη Γη
το διάστημα είναι φιλικό μόνον στον Υπολογιστή
αυτός θα είναι ο μόνιμος κάτοικος του και ο ταξιδευτής
2/10/2008
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Η ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ήταν η κυρία της αριστοκρατίας
ο σύζυγος εραστής του πνεύματος
κι’ αυτή λάτρης της οικονομίας
ζούσαν ευτυχισμένοι χωριστά μα πάντα ενωμένοι
μαζί στις χαρές και στην δυστυχία.
Ώσπου κάποια μέρα ξέσπασε η κρίση
όταν ο ήλιος έγερνε στη Δύση
μπουκάρουν στο εξοχικό τα περιπολικά
της αστυνομίας
ζητούν κάτι μετά μανίας.
Εκείνη πελιδνή, έτοιμη να καταρρεύσει
κάτι προσπαθεί να ψελλίσει στον επικεφαλής
πριν λιπόθυμη να πέσει
ενώ ο δύστυχος σύζυγος αγωνιά να εκμαιεύσει
τι σημαίνουν τα αντιτρομοκρατικά μέτρα
αυτά που βλέπει;
Κρύβεται κάποιος τρομοκράτης στην οικία;
Κάποιο αντικείμενο του σπιτιού, είπε ο επικεφαλής
θεωρήθηκε ύποπτο αρχαιοκαπηλίας
από το εξοχικό παίρνουν κειμήλια άνευ αξίας
μια κεραμίδα από τη Χιροσίμα
και μια παλιά Βίβλο της οικογενείας.
Τότε ο σύζυγος ξεστομίζει βαριά λόγια στη συμβία
Ως εδώ της λέει. Τέτοια ντροπή; Η πόρτα κλεισμένη.
και όρκο στη Νέμεση παίρνει να μην την ξαναδεί
καθώς θερμοπαρακαλεί η γη να τον καταπιεί,
τι άλλο στον άνθρωπο πέρα από την τιμή μένει;
Το κομβόι απομακρύνεται με εκείνη κρατουμένη
πελιδνή, νηστική και τρομοκρατημένη,
χωρίς να πιεί ούτε γουλιά νερό, έτοιμη να σωριασθεί
Πού την πάνε άραγε; σε ποια φυλακή θα διανυκτερεύσει
μισοπεθαμένη;
Και ο σύζυγος στις σκέψεις του επάνω, έτοιμος να καταρρεύσει.
Φθάνει η πρώτη Ερινύα
«Πρόστυχε, ώστε τα κέρδη μαζί και τις ζημίες χωριστά!!»
H δεύτερη ακολουθεί
«Κάθαρμα, τα καλά μαζί και τα κακά μόνη της στο κελί;»
H τρίτη πιο απειλητική
«Δειλέ, θα σε κάνω ρεζίλι, που θα μου πας;»
Η πρώτη συνάντηση έγινε στη ΓΑΔΑ την επομένη
ήταν επικοινωνία θεϊκή
ψέλλισαν κάτι αμοιβαίως από το διάφραγμα:
«Έφταιξα και πληγωθήκαμε αμοιβαίως»
του λέει εκείνη
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«Τη στιγμή που έφευγες εσπάραξε η καρδιά μου»
εκείνος της απαντά
Μόνο ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια και των δυο
δεν μπορείς για ένα παραπάτημα να κλωτσήσεις μια ζωή χωρίς οδύνη.
Ιδού ο πνευματικός άνθρωπος που λύγισε
στην πρώτη καταιγίδα!
και η κυρία της αριστοκρατίας που με μια επιπολαιότητα
ξέπεσε στα μπουντρούμια της αστυνομίας!
Είναι μια ανθρώπινη πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας
τελικά η σύζυγος δεν έκανε αρχαιοκαπηλία
εκτίμηση ενός νεοκλασικού γλυπτού πήγε να κάνει ευτελούς αξίας
και έπεσε θύμα εκβιασμού από σπιούνο της αστυνομίας
για να αρπάξει κάποια λεία
Ιδού πως μπλέκει κανείς χωρίς αιτία!!!!
3/6/2010

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Πιστεύω εις ένα Ολοκαύτωμα δι’ αερίων
των έξη ακριβώς εκατομμυρίων
τον αριθμό αυτό λιγάκι αμφισβητώ
και στην ανωτερότητα των Οβριών αγίων
των «εκλεκτών» Ιουδαίων Σιωνιστών
κατακτητών της γης των Διογενών,
τώρα οι ευγνωμονως τους σκοτώνουν με τα spread,
και όχι δια βομβών και μαχαιριδίων.
Των «προπατόρων» ημών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ
και των Αγίων Μ. Κωνσταντίνου, Μ. Θεοδοσίου
και των λοιπών εγκληματιών του Βυζαντινού εορτολογίου
Ελληνοκτόνων της πατρώας θρησκείας
της επιβληθείσης δια πυρός, λοστού και σιδήρου Ιουδαιοχριστιανικής Ορθοδοξίας
λόγω βλακείας και λησμοσύνης των χριστιανών
της ευεργεσίας που οφείλουν στην πατρώα Ολυμπιακή θρησκεία.
Δεν φταίνε όμως αυτοί, φταίμε εμείς
που τους προσκυνουμε χωρίς αιδώ
αυτογνωσία δεν έχουμε καμία
αγνοούμε την δική μας ιστορία παντελώς
δεν τολμούμε να κάνουμε αλλαγή ουδεμία
να επανελληνίσουμε τη γη του Δία
και πρώτα τον ίδιο μας εαυτόν.
Όμως άλλο μήνυμα θέλω να δώσω
το παράδοξο του Επικούρου να ανακοινώσω
Ο Επίκουρος απέδειξε με τή Λογική
πως δεν υπάρχει θεός!!
και λέει τα εξής:
«Θέλει ο θεός να αποτρέψει το κακό και δεν μπορεί;
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Τότε δεν είναι παντοδύναμος…
Μπορεί, αλλά δεν το επιθυμεί;
Τότε είναι κακός…
Είναι και ικανός και το επιθυμεί;
Τότε από πού προέρχεται το κακό;
Μήπως είναι και ανίκανος και δεν το θέλει;
Τότε γιατί τον αποκαλούμε θεό;»
Ας αφήσουμε λοιπόν το θεό-είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχειστην δική του αταραξία
ας κοιτάξουμε τα καθ’ υμάς τάξη να βάλουμε στην ταραγμένη μας κοινωνία
ας φροντίσουμε για την δική μας αυτάρκεια και αυτονομία
ώστε καμιά κρίση του λοιπού να μην την διαταράξει.
Όπου γης Ελληνες και φιλέλληνες
την Ελλάδα ας κυττάξει
καιρός να επιστρέψουμε
στην πατρώα θρησκεία
«άμες δε γεσόμεθα πολλώ κάρονες»
με το σπαθί και την φιλοσοφία.
Αμήν.
14/2/2010

ΟΜΩΣ ΕΣΥ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΧΕΙΣ
Στο απόσπασμα οι εχθροί τον Έρωτα
έχουν στήσει,
εποχή παρακμής και σήψης έχει ενσκήψει,
το AIDS σαν θεριό έχει στα νιάτα χιμήξει,
κάποιο εργαστήρι τον έχει φτιάξει
φάρμακα να πουλήσει.
Τον Έρωτα να σκοτώσουν ζητάνε,
σύγχρονοι Μινώταυροι τον κόσμο βάλθηκαν να φάνε,
σε Ρωμαϊκές γαλέρες κωπηλατούν οι πάντες,
ανασφαλείς, ψοφοδεείς, φοβισμένοι,
καθόλου δεν γελάνε.
Τον πρώτο Έρωτα δεν απόλαυσαν όπως εμείς στο χώμα.
μιαρό θεώρησαν το γυναικείο σώμα,
μακριά να μην κολλήσεις AIDS από τη γοργόνα,
η λευκή φυλή είναι άρρωστη στο στρώμα,
μόνον οι τριτοκοσμικοί γεννούν παιδιά ακόμη.
Μόλυναν ηρώων και θεών το ιχώρ,
ανακάτεμα κάνουν άγριο των λαών και πολιτισμών,
δεν σεβάστηκαν των προγόνων το ένδοξο αίμα,
μαζικά εισβάλλει το λαθραίο σπέρμα.
Πτυχιούχοι άνεργοι και η πλέμπα,
με μια σύριγγα ξεψυχάνε στη φλέβα,
ναρκωτικά του θανάτου παντού προωθούν,
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τη ανθρωπιστική παιδεία την απαγόρευσαν γιατί τη μισούν.
Στοχοποίησαν την Ελληνική οικογένεια,
στο βωμό της θυσίας την έκαψαν σαν Ιφιγένεια,
εβραϊκή ιδεοληψία και διαφθορά διαπερνά την Παιδεία,
στα σπίτια μας δεν κατοικεί πλέον η Εστία.
Ο «Μεγάλος Αδελφός» τα σπίτια μας εισβάλλει,
τους τοίχους έκανε από γυαλί και μας κρυφοκυτάει
φόρους βάζει παντού, ακόμη και στα κοτέτσια,
γερμανοτσολιάδες και τροϊκανοί μας φοράνε φέσια.
Η Διεθνής Εξουσία «τρίτο μάτι»,
τίποτα δεν της ξεφεύγει χωρίς να το προετοιμάσει,
ειδεχθείς γενοκτονίες επιθυμεί ν’ απολαύσει,
Δημοκρατία και Ελευθερία να τις θάψει.
Ο λαός στο σταυρό συνεχώς καρφωμένος,
στα ύψη οι τιμές κι’ αυτός πεινασμένος,
κι’ οι άφρονες βαθύπλουτοι με περισσή λαιμαργία,
κάνουν ζωή βασιλιάδων με προκλητική απληστεία.
Ευκολόπιστε Λαέ και χιλιοπροδομένε,
αναίσθητε, υπομονετικέ και καταπιεσμένε,
όποια πίεση και να σου βάλουν εσύ την αντέχεις,
στο καπηλειό από βραδύς τους βρίζεις,
αλλά πάντα πειθαρχείς και ο ψήφος σου πέφτει.
Πίσω ροκανίζεις την αφεντιά τους,
μπροστά χειροκροτείς τα ψέματα τους,
τα μνημόνια φωτιές σου ανάψαν στην τσέπη,
και τώρα σαν τρελός μονολογείς και τρέχεις
όμως εσύ όλα τα αντέχεις.
Εσύ ποτέ δεν θα διδαχθείς από τα σφάλματα σου;
δεν θα σκεφθείς το μέλλον της πατρίδας και της φαμελιάς σου;
πάντα θα ψηφίζεις κλέφτη, ψεύτη και λωποδύτη;
δεν αντιλήφθηκες ότι σε κατάντησαν σύγχρονο τρωγλοδύτη;
27/5/2013

Η ΣΙΩΠΗ
Άνθρωπε της νέας εποχής
των κυμβάλων, κοβάλων, ηλεκτρικών κιθάρων,
των ταμπλετών, διαφημιστών και των ηλεκτρονικών εγκεφάλων
Βλέπε-Άκου-Σιώπα
κλείσε τον διακόπτη προς στιγμή
κάνε διαλογισμό, αυτογνωσία, και αυτοκριτική
άνοιξε τα αυτιά σου πρώτα.
Ωφέλιμη στις μέρες μας η ‘ηλεκτρονική σιγή’
εστί και το «σιγής ακίνδυνον γέρας»
όπως διδάσκει ο φιλόσοφος της διαλεκτικής πατέρας.
μιας σιγής που να ξεσκίζει την υφήλιο πέρα ως πέρα.
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Αν πάλι θέλεις κάτι να πεις σκέψου το τρις
νάναι καλύτερο της σιωπής
από τη σιγή ουδέποτε θα μεταμετανοήσεις
ενώ από τη φλυαρία πολλοί έχουν χαθεί και έχουν σβήσει.
Ποτέ μην αφήσεις τον φλύαρο και αναιδή
τον Οβριό ληστή της διεθνούς εξουσίας
το βιαστή της πεμπτουσίας σου της εγκεφαλικής
τον τοκογλύφο που τον πλούτο σου ξαφρίζει
με την ταχυδακτυλουργία
χωρίς αντίπαλο δέος ν’ ασχημονεί
και με ρωτάς να μάθεις τι; Να αγωνισθείς ομού
με την κοινωνία.
Τα μέτωπα είναι ορατά:
οι μεν φορούν λευκά και κυανά
οι άλλοι ράσα κίτρινα και μελανά
κι’ οι «εκλεκτοί» καπελάκι, μήτρες και στην κεφαλήν κιπά.
Ξεκίνα αγώνα Ελληνοποίησης ιεροκρυφίως
με αιχμηρή πέννα και λογική Σωκράτους παγκοσμιως
ακόνισε του μυαλού σου σαν κοφτερή λεπίδα
το Ελληνικό Πνεύμα είναι τρομερό όπλο Πελοπίδα
ο κόσμος δεν αλλάζει με προσευχές και την ελπίδα
θέλει μακρόχρονους αγώνες για να βγεις
από την σύγχρονη παγίδα.
Μην μπαίνεις στη λογική των δούλων
των σύγχρονων κατέργων
«Το σιγάν κρείτον εστί του λαλείν»
δια του παραδείγματος και των έργων
όταν καταυγάσει Φως και Αρετή
θα βγει ο λαός εκ των σύγχρονων κατέργων που έχει μπει
6/10/2009

ΙΕΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Το πανέμορφο «Μπλέ Αστέρι»,
από το λιμάνι της Ραφήνας στις Κυκλάδες θα μας φέρει
πλέει σε τόπους μυθικούς,
στου Αιγαίου το χάος και τους αντικατοπτρισμούς
σε κάθε βράχο καραδοκούν φαντάσματα
για να εξιστορήσουν τα πρώτα σκιρτήματα του πολιτισμού
από το Αιγαίο ξεκινούν προιστορικά Κυκλαδικά καράβια και θαύματα
Πρώτα την κοσμοπολίτισσα Μύκονο θα αντικρύσεις,
κι αν είσαι κοσμικός θα μείνεις για να νυχτοπερπατήσεις,
μετά την αρχόντισσα Πάρο, θα λυπηθείς όταν
θα την αποχαιρετήσεις,
η Δήλος μπροστά μας έχει ήδη εμφανιστεί,
Την ιερά Δήλο αν δεν επισκεφθείς,
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τάμα στον θεό Απόλλωνα αν δεν προσκομίσεις,
τα ιερά και όσια της φυλής θα απαρνηθείς,
και κάποια ημέρα θα το μετανοήσεις και θα γυρίσεις
Η ιερά Δήλος του θεού Απόλλωνα η πατρίδα,
«Αστερία», όπως λέγεται, από τον ουρανό έπεσε σαν φωτοβολίδα,
περισσότερα πλοία παρά άλογα την έχουν διατρέξει,
στην Πατρώα Θρησκεία κεντρική έχει θέση.
Στη Δήλο τ’ αφρισμένα κύματα έχουν χτίσει τείχη,
όλοι οι ποιητές την έχουν δοξάσει και εξυμνήσει,
μόνον οι δικοί μας εβραιόψυχοι την έχουν λησμονήσει,
έσσεται γαρ ήμαρ και πάλι το ιερό του Απόλλωνος
θα λειτουργήσει
Το δικό μου όνειρο στην Νάξο θα δικαιωθεί και όντως
θα με συγκινήσει
τούτο το καταπράσινο νησί με τον Ζα μέσα στην ομίχλη
σε εντυπωσιάζει και σε προσκαλεί να το γνωρίσεις.
Αξιοθαύμαστη των ναυτικών μας η δεξιοτεχνία,
τους κολοσσούς ακουμπούν στην προβλήτα αυτοστιγμή
παρά την κρατική για τις θάλασσες μας αδιαφορία
«μέγα το της θαλάσσης κράτος» είπε ο Περικλής,
απόγονοι των «Αργοναυτών» συνεχίζουν την ίδια ιστορία
καλοτάξιδα ας είναι σε θάλασσες και ωκεανούς τα πλοία.
Αν στην πανάρχαια Απείραθο και Μηλώτι δεν ανεβείς,
το ιερό βουνό Ζα δεν πατήσεις,
τις προϊστορικές μορφές και τα χαλάσματα δεν δεις,
τους ανθρώπους που ζουν εκεί δεν γνωρίσεις,
και μαζί τους δεν συζητήσεις,
τις Κυκλάδες φίλε μου αγνοείς και μόνον από κάποιο μπαρ
τις έχεις γνωρίσει.
Στις πανέμορφες αμμουδερές ακτές να κολυμπήσεις,
στο πέλαγος αν είσαι νέος με ιστιοσανίδα να ξανοιχτείς και ανεμοπτερίσεις,
στο χαοτικό σύμπαν του Αιγαίου να βρεθείς και να ονειροπολήσεις.
Μάζεψε και ενέργεια για το χειμώνα
θα την χρειαστείς όταν στο βορά θα γυρίσεις
την αιωνιότητα και απειρότητα θα αισθανθείς,
το σώμα, το πνεύμα και η ψυχή σου
με ενέργεια θα γεμίσει.
Τα τερψιλαρύγγια της Νάξου αν δεν γευτείς,
αν στις ταβέρνες της δεν γευματίσεις,
αν στην γραφική αυλή της κυρίας Κατερίνας
δεν φιλοξενηθείς,
και πληροφορίες από πρώτο χέρι για τη ζωή στο νησί
δεν αποκομίσεις
την Νάξο δεν έχεις φίλε μου γνωρίσει.
Ο παπαγάλος στην αγορά με τους περαστικούς μιλάει,
με το «γεια χαρά» τους χαιρετάει,
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μιλάει και πολιτικά
«πολιτικέ κλέφτη ψεύτη μασκαρά»
έχει άδικο που τους τα λέει;
από την κρίση οι Ναξιώτες βαρεμένοι βουβοί στέκουν και μαραμένοι,
χωρίς τραγούδια και χορούς που ήταν συνηθισμένοι,
οι Γερμανοί για την Νάξο είναι παθιασμένοι.
15/9/2013

ΑΙΓΑΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ
Στις Κυκλάδες γεννήθηκε ο πρώτος πολιτισμός,
πριν ακόμη γίνει του Δευκαλίωνος και Πείρας
ο κατακλυσμός,
όταν άνοιξε ο Βόσπορος πλημμύρισε η Αιγηίδα.,
έγινε το Αιγαίο αρχιπέλαγος και το αυλακώνουν τα πλοία
Οι κορυφές των βουνών έγιναν νησιά,
οι άνθρωποι αποκλεισμένοι μεταξύ τους ένοιωσαν πλήξη και μοναξιά,
για να επικοινωνήσουν έγιναν ναυτικοί,
πάνω σε κορμούς δένδρων οι πρώτοι θαλασσοπόροι με το κουπί και το πανί.
Εκείνο όμως που πολύ σε εντυπωσιάζει,
είναι η απλοϊκή και ευγενική ψυχή τους,
προϊόν πανάρχαιου πολιτισμού που δεν αλλάζει,
έχει βαθιά διαμορφώσει τη ζωή τους
ο νησιώτης όλο ευγένεια στάζει.
Αυτοί που έδωσαν τον πρώτο πολιτισμό,
τώρα φιλόξενα έγιναν γκαρσόνια,
μυριάδες οι «βάρβαροι» τον Ήλιο απολαμβάνουν
και το γιαλό,
και στα σοκάκια τους περιμένουν οι μαγαζάτορες
για ψώνια.
Τούτα τα πανέμορφα νησιά είναι οχυρωμένα,
με πύργους και στενά σοκάκια ταμπούρια καμωμένα,
η Δήλος όμως προστατεύεται φυσικά,
από τα κύματα του Ποσειδώνα,
από τα φυσήματα του βοριά,
που έρχεται από το Στρυμόνα.
Από δω πέρασαν Γαλάτες, Γότθοι, Κέλτες,
Βενετσιάνοι, Οθωμανοί και Βερβερίνοι πειρατές
κανείς τελικώς δεν στέριωσε στις αιγιοπελαγίτικες ακτές,
ειρηνικοί τώρα έρχονται μυριάδες περιηγητές,
ευπρόσδεκτοι και καλοδεχούμενοι καθώς γίναμε ικέτες,
τους μόνους που δεν θέλουμε τους τοκογλύφους-κλέφτες
και τους κατακτητές
αυτοί είν’ ανεπιθύμητοι γιατί μας έκαναν επαίτες.
Ελληνικό τραγούδι στο Αιγαίο αντηχεί,
κελαηδούν Ελληνικά ακόμη και τα ψάρια,
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σ’ αυτό δεν χωράει εχθρικό σκαρί,
ούτε βρώμικα τούρκικα ποδάρια.
Ο Απόλλων με τη λύρα του παίζει γλυκό σκοπό,
ρυθμικά σείοντας το δοξάρι,
και ο Ποσειδώνας με την τρίαινα
καμακώνει το «θεριό»
το πολυπλόκαμο σιωνιστικό καλαμάρι.
Αιγαίο μου Αρχιπέλαγο,
χιλιοτραγουδισμένο,
χιλιάδες οι βραχονησίδες σου,
το στέμμα σου στολισμένο,
Αιγαίο μου πανέμορφο
και χιλιοδοξασμένο
κάθε χρονιά σε επισκέπτομαι
ποτέ μου δεν σε χορταίνω
Ναυτικούς θαλασσόλυκους έβγαλε, τον Ελληνα πολιτισμένο,
κι’ όποιος τον ήλιο σου γευθεί φεύγει φωτισμένος
ακόμη και ο κάβουρας είναι ελληνοποιημένος.
Από τις ιερές Κυκλάδες μας φεύγω γοητευμένος,
υπόσχεση σου δίνω κι’ ας είμαι ηλικιωμένος,
θα επιστρέψω και του χρόνου με καλό ασμένως!!!
10/9/2013

ΟΝΕΙΡΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
Και τι δε θάδινα να δώ:
το Τζέφρι φιλέλληνα, ελληνολάτρη
κάλλιον όμως… να φύγει εις Εσπερίαν ο ποδηλάτης,
ή έστω να μετακομίσει στον Κορυδαλλόν κάποια πρωΐα
ως πρωταίτιος εσχάτης προδοσίας.
Ο λαός απαιτεί ο ΓΑΠ να πάει στο Γουδί
ή να τον κρεμάσουν από τα πόδια στην αγχόνη
καθότι υπαίτιος της Ελληνικής καταστροφής
και τον Ευρωπαϊκό Νότο εξοντώνει.
Είθε τον Πάγκαλο να δω
ριγμένο στον πολιτικό καιάδα,
σαν άρρωστο βοοειδές, σαν τρελή αγελάδα.
Τον Καραμανλή να δω πιο απολογητικό
να καταδικάσει των ξένων κέντρων τη συνωμοσία,
να απολογηθεί χωρίς φόβο και δισταγμό,
να ξεσκεπάσει στο λαό τη διεθνή συμμορία.
Να δω το Σαμαρά ανένδοτα δυναμικό
να σαρώσει την κόπρο του Αυγεία
να διώξει τη ντόπια και ξένη κατοχή
ο λαός απαιτεί ανατροπή, κι’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
(Φεύ!! τούμπες σαν κλόουν κάνει συνεχώς στη διεθνή εξουσία).
86

ΕΥΚΟΣΜΙΑ-ΑΡΜΟΝΙΑ • Β΄ ΤΟΜΟΣ

Το ΚΚΕ να γίνει κόμμα εθνικό
χωρίς δογματισμό και «διεθνιστικόν» μανδύα
το ΣΥΡΙΖΑ ξεθολωμένο, ενωμένο και πατριωτικό
κοντά στους γηγενείς και μακριά από των λάθρων την πανσπερμία.
Το ΛΑΟΣ να κάνει μια κολοτούμπα το λεπτό
και όχι 100 και να ψηφίζει μνημονοκρατία
και να κανάλια να σταματήσουν να μας τρομοκρατούν νυχθημερόν
χωρίς να λογαριάζουν την ψυχική μας ηρεμία.
Η Βουλή να πιάσει του λαού τον καημό
να άρει των υπουργών την ΑΣΥΛΙΑ
να πάρει διαζύγιο από τη διαπλοκή
της λαική εντολής να σέρνει το χορό
και να βουλεύεται με πατριωτισμό
χωρίς συναλλαγή και μειοδοσία.
Η Δικαιοσύνη να βάλει τους κλέφτες στον Κορυδαλλό
να λέει κάπου -κάπου και κάποιο ΟΧΙ ο βουλευτής
στον αρχηγό όταν έχει διαφωνία
να υπακούει πάντα στη λαϊκή εντολή
να σέβεται την Λαϊκή Κυριαρχία.

ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ!!
Το πολίτευμα της Ελλάδος να γίνει δημοκρατικόν
με συμμετοχή του λαού στην Άμεση Δημοκρατία
να απαλλαγούμε από τα Μνημόνια των Σιωνιστών
να διαχωριστεί το Κράτος από την Εκκλησία
μόνον έτσι θα δούμε θεούς πρόσωπο και Ευκοσμία.
Η Ελλάδα να βγει από την παρακμήν
έξω από των προστάτιδων δυνάμεων την ομηρία
η κλεπτοκρατική Λερναία Ύδρα να φονευθεί
Ελεύθερη Ελλάδα θέλουμε, χωρίς του 4ου Ράιχ την παρουσία.
Ανεξάρτητη να χαράξουμε Εθνική Πολιτική
εξυγίανση, λιτότητα και αυτάρκεια στην Οικονομία
όραμα για καινοτόμο Ανάπτυξη θέλει ο λαός
έργα τούτες τις ώρες θέλουμε και όχι των καναλιών την πολυλογία.
Απαιτούμε καθολική συμμετοχή του λαού
Εξύψωση του Ηθικού και Ελληνική Παιδεία
σεβασμό στους Νόμους και στους Θεσμούς
παράδειγμα να δώσει πρώτη η εξουσία.
Μόνον με το Ελληνικό Πνεύμα θα πάμε μπρος
και με την Παιδεία η χώρα θα προκόψει
να αποβάλλουμε το φόβο και τον ωχ αδερφισμό
η Αυτογνωσία και Ανδρεία να δυναμώσει.
Όπως πάμε στην Ελλάδα θα μείνουν μόνο
γέροντες και οι πεθαμένοι
αν και αυτούς δεν τους ξεθάψουνε
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γιατί θα θεωρηθούν άπιστοι και καταραμένοι
όπως έκανε ο Μέγας Θεοδόσιος και άλλοι αγιοποιημένοι
Για να γνωρίσουμε τις ρίζες μας
πρέπει να σεβασθούμε την Ολυμπιακή θρησκεία
να διώξουμε τους ξένους «προπάτορες»
να διδαχθούμε την Ελληνική Φιλοσοφία.
Μόνοι μας θα γιατρευθούμε από τη μετάλλαξη
ΟΧΙ με τη δουλοφροσύνη και ξενολαγνεία
οι λαθρομετανάστες μολύνουν τα όσια και ιερά
απειλούν την Ελληνική Δημογραφία
ουδείς τώρα ανησυχεί γιατί η κρίση θα προκύψει σε μια εικοσαετία.
Η Δημοκρατία δεν κινδύνευσε και ούτε κινδυνεύει,
γιατί ποτέ Δημοκρατία δεν είχαμε παρότι είμαστε ελευθερωμένοι
πιο πολύ ο κοτζαμπασισμός μας καταδυναστεύει
σήμερα γκρεμίζεται η ντόπια και ξένη Κατοχή
γιγαντώθηκε με τη δική μας απραξία.
Ιτε παίδες Ελλήνων!! Για ένα νέο ξεκίνημα
για μια νέα Γιγαντομαχία
με τη «σπίθα» να φωτίσουμε την οικουμένη
την μισητή Κλεπτοκρατία και την Γερμανική Κατοχή.
Την Ελλάδα να δούμε ενωμένη
σε Οικουμενική Αμφικτιονία
τα ιδανικά να της να αναβιώσουμε
Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και Ελευθερία.
2011/17/01

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΜΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ
Ο Αλέξης και ο Μεμέτης από την Συρία,
είχαν την μεγάλη ατυχία να γεννηθούν
όταν οι ισχυροί έστησαν στην περιοχή τη λοταρία
τα πετρέλαια να μοιραστούν
και την ασφάλεια του Ισραήλ να εγγυηθούν στης Μέσης Ανατολής τη Βαβυλωνία
Δεν είναι οι μόνοι που γεννήθηκαν σε χώρα χωρίς ελευθερία
ούτε η μοναδική που το Ισραήλ κρατάει εδάφη
του υπό κατοχή
παραδοσιακός φίλος της Ρωσίας
που δεν ελέγχεται από την Αμερική
μείγμα εκρηκτικό για εμφύλια αιματοχυσία
και ο Αλέξης και Μεμέτης να πάρουν
διαβατήριο άνευ επιστροφής για τη λίμνη Αχερουσία

ΘΕΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Βρήκαν στην πιάτσα εγληματίες τζιχαντιστές
η γυναίκα ερμητικά κλεισμένη στην μπουργκα και στο φερετζέ
σφάζουν ανθρώπους σαν τα τραγιά τρώνε τις καρδιές
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τους σταυρώνουν και τους ξερριζώνουν τις σηκωταριές
μιλάει το κοράνι για σφαγές;
Οπλισαν με όπλο ιερό του τρομοκράτη το χέρι
με σύγχρονα όπλα και μαχαίρι
τόνους φανατισμό τους έδωσαν και εκρηκτικά
λάτρεψαν τον Μαμμωνά και τον έκαναν θεό Μεσσία
είναι αυτοί που διαφεντεύουν τη Δύση και τη Μέση Ανατολή,
να στραγγαλίσουν θέλουν Κίνα και Ρωσία
αφού τελειώσουν πρώτα με Ουκρανία και Συρία.
Γλύτωσαν τα παιδιά από της Τουρκίας τα χημικά βλήματα
τώρα τους μέλλει να πέσουν θύματα,
από του Μπάρμπα Σαμ τα πυραυλικά συστήματα;
τώρα όλα δείχνουν κακά μηνύματα
Η Κλωθώ τις μέρες τους έχει μετρημένες,
στη ράχη των πύραυλων έχει η Λάχεση τις φάτσες τους χαραγμένες
και εντός ολίγου η Ατροπός,
πιθανόν να βρέξει πυραυλικές κεφαλές,
στη Δαμασκό τις έχει ήδη στοχευμένες.
Για την διεθνή εξουσία δεν έχει σημασία,
αν είσαι ισλάμ ή χριστιανός,
αρκεί που είσαι άνθρωπος και είσαι ζωντανός,
ότι είσαι λαός και μάλιστα φτωχός,
εσύ είσαι ο στόχος και το πετρέλαιο,
αφορμή τα χημικά ή τα πυρηνικά,
τόνους των μίντια τα ψέματα,
για τους κουτούς ξερά κουκιά.
Δεν διαφέρουν της Γης οι εξουσιαστές,
παιδιά της Ευρυβίας και της παγκόσμιας αυθαιρεσίας βιαστές,
κινούν εφορίες, αστυνομίες και στρατιές,
τρομοκρατούν τις κοινωνίες με μνημόνια, πυραύλους
και εισβολές και αφήνουν πίσω τους καμμένη γη και συμφορές.
Ανέστη και Μεμέτη!
χειροκροτείστε τους εξολοθρευτές σας,
αυτοί έριξαν επί των κεφαλών σας για το καλό σας
τις κεφαλές των Κρούζ και Τομαχώκ,
για να σας κάνουν νεκροκεφαλές,
να σας γλυτώσουν από τον δικτάτορα τον κακό.
Ανέστη και Μεμέτη!!
Αναπέμψτε στο Θεό δέηση ευχαριστίας,
ήταν θέλημα Του να σας κλαδέψει με τας θεϊκάς του
πυροβολαρχίας,
Δοξάστε τα Σιωνιστικά ιερατεία,
που κάλεσαν τον «πλανητάρχη» να σας απαλλάξει πρόωρα
από τας παιδικάς σας ‘αμαρτίας’ και πέστε του
«Απεταξάμην την βία και αιματοχυσία».
Αυτός ο προβοκάτορας, αυτός ο τιμωρός και ο βδελυρός εγκληματίας
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αυτός οπλίζει μισθοφόρους τζιχαντιστές
να κόβουν λαιμούς με αδεισώπητη μανία,
αυτός ο παγκόσμιος χωροφύλακας
και ο απανταχού της Γης ταραχοποιός.
Αυτός υποκινεί εμφύλιους σπαραγμούς,
Αυτός έχει την ηθική την πρωτοπορία στης Αποκάλυψης
τους εξοπλισμούς,
Αυτός αρπάζει της Γης τους θησαυρούς,
Αυτός πολεμοκάπηλος και διχαστικός,
σε χωριστά είπε να σας θάψουν νεκροταφεία.
Αναπέμψτε δέηση στις Αβραμικές θρησκείες
τις θεϊκές πολυεθνικές εταιρείες
στείλτε από τον Άγιο Πέτρο στα μίντια ευχαριστίες,
αυτά που με τόνους ψέματα σας κοίμισαν και μαλακίες
Αινείτε την διεθνή εξουσία που σας έκανε στο Μολώχ ανθρωποθυσία.
Κι’ όμως Αλέξη και Μεμέτη
αν το θέλατε μπορεί να είχατε ζήσει
αν το κούτσουρο που έκαιγε η Ατροπός το είχατε τραβήξει
τότε η φωτιά του πολέμου μπορεί να είχε σβήσει
αν είχατε βάλει τις φωνές στεντόρειες όλοι μαζί
τους πολεμοκάπηλους θα είχατε φοβίσει.
Αν το παιχνίδι στην αλάνα είχατε ξαναρχίσει
και μην ακούτε τα ιερατεία που σας έχουν χωρίσει ένας είναι ο θεός,
η Αλήθεια που σας την έχουν κρύψει.

ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ
Η σημερινή ημέρα είναι για τους κύκνους αποφράδα,
η εξουσία αποφάσισε τη θήρα των και στην Ελλάδα,
οι κύκνοι να θανατωθούν όλοι με ειδεχθή αγριάδα,
και όλοι να πεταχτούν εις τον Καιάδα.
Οι σημερινοί καιροί είναι για τους κύκνους εχθρικοί,
κυκνοκυνηγοί τους πυροβολούν και τους σκοτώνουν,
χαλάνε τις φωλιές τους και τους ξερριζώνουν,
κάποιοι προνοητικοί τους συγκεντρώνουν
και τους βαλσαμώνουν,
σαν μουσειακό είδος να σωθεί όταν οι κύκνοι θα έχουν εντός ολίγου εξαφανιστεί.
Οι νέοι κύκνοι βλέπουν ότι πλάκωσε νοτιάς,
φέρνει μπουρίνια καταιγίδες η συννεφιά
φεύγουν αλαφιασμένοι στην ξενητιά,
στα σκλαβοπάζαρα στην Εσπερία και Αμερική
δώρο και μποναμάς.
Οι γερασμένοι κύκνοι που δεν μπορούν να πετάξουν,
το κύκνειο άσμα τώρα τραγουδούν,
καθώς βλέπουν τους κυκνοκυνηγούς
να τους στοχοποιούν και τις φωλιές να ορμούν να τις αρπάξουν.
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Πέρασα κι’ εγώ σήμερα το πρωί,
τον ξανθό κύκνο μήπως συναντήσω στην παραλία,
Ώ! δυστυχία μου είχε κι’ αυτός εξαφανισθεί,
και έπεσα σε μελαγχολία
η παραλία είχε αδειάσει την αγόρασε λέει κάποια.. εταιρεία.
Νόμισα προς στιγμήν ότι ήταν εκεί κοντά,
στη γνωστή σκιάδα είδα κάποια παρουσία,
έως ότου όμως φθάσω στην ακτή,
είχε φύγει του ξανθού κύκνου η οπτασία και η παραλία ήταν έρημη κενή.
Από την πίκρα μου κάθισα σιωπηλός
και ένα κλάμα στην ψυχή μου απλωνόταν,
στο μέρος που καθημερινά αυτός καθόταν,
η αύρα της ήταν ακόμη ζωντανή στο γιαλό,
καθώς ονειρευόμουν ότι κάποια μέρα θα ξαναρχόταν
όταν ο γιαλός και η παραλία δικός μας θα γινόταν.
Όμως αντί για τον ξανθό κύκνο,
ήρθε ένας τρελός νοτιάς,
και σήκωσε φοβερή τρικυμία,
η θάλασσα έβγαλε φίδια, σήκωσε κύματα βουνά,
και συνεχίστηκε των κυκνοκυνηγών η κακουργία.
Στο μαγευτικό τόπο που κύκνοι τον κατοικούν,
τώρα ο κυκνοκυνηγός θέλει να τους αλλάξει,
τους έχει στερήσει τον αέρα και το φαγητό,
σε δύση και ανατολή τους έχει πετάξει.
Στην φωλιά τους βάζει του κούκου τα αυγά,
έγχρωμων κορακιών και δράκων νεογνά νέα γενιά να φτιάξει,
όμως κι’ αυτοί κύκνοι στο τέλος θα γεννούν,
γι ‘αυτό την Ελληνική παιδεία πάει να τους αλλάξει.
Οι κύκνοι σαν φοίνικας θα ξαναγεννηθούν,
τα παιδιά των κάποια μέρα στον κόσμο
θα μεγαλουργήσουν
γιατί το είδος των δεν χάνεται και πολιτισμό δημιουργεί,
δεν φυλακίζεται, δεν δουλώνεται, ούτε δολοφονείται
το πνεύμα τους από το φως του Αιγαίου φεγγοβολεί και
ζωογονείται.
Μοιράζει στην οικουμένη αφιλοκερδώς πνοή,
χωρίς από τους ωφελημένους να ζητάει ευγνωμοσύνη,
οι κύκνοι θα επιστρέψουν πάλι στην ευλογημένη γη
έσσεται γαρ ήμαρ, όταν θα επικρατήσει Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και Ειρήνη.
2/10/2013

ΜΟΛΩΧ ΚΑΙ ΜΟΛΩΧΙΑΝΟΙ
Ο Μολώχ είναι κι’ αυτός ένας θεός,
διαφορετικός όμως από τους άλλους,
στην ύλη πιστεύει και στο ρευστό,
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των Χρηματιστηρίων εξουσιάζει τους διαύλους.
Ανθρώπινα αισθήματα δεν έχει ο Μολώχ,
αυτός δεν ξέρει από συμπόνια και συγνώμη,
για το γήινο χωριό είναι εγκληματικός,
όποιον άνθρωπο ακουμπήσει τον πετρώνει.
Παιδί της Βίβλου αυθεντικό ο Μολώχ,
η τοκογλυφία και κερδοσκοπία τον δυναμώνει,
τρέφεται από τον πλούτο και τις σάρκες των λαών,
και η αδικία τον προωθεί και τον μεγαλώνει.
Ο θεός Μολώχ εσχάτως μεγάλωσε πολύ,
συμβία πήρε την διεθνή εξουσία,
άρπαξε του Χάρου το δρεπάνι
με την λιτότητα στους λαούς έχει ξεκάνει.
Αρπάζει ακίνητα και κινητά η κόρη του Εφορία,
χρήματα, δόντια χρυσά, βέρες και χρυσαφικά
συγκεντρώνει ο σαράφης της εβραϊκής μαφίας,
την ζωή κλέβει από τα αγέννητα παιδιά
καθώς στερεί των νέων την εργασία,
ληστεύει και των ηλικιωμένων τα γηρατειά,
πριν τους στείλει μια ώρα αρχύτερα στην Αχερουσία.
Ο Μολώχ από παλιά ήταν σαράφης τοκογλύφος αετονύχης,
τώρα έγινε το μεγάλο αφεντικό και ο αόρατος κυβερνήτης,
βγήκε στο ξέφωτο με το ΔΝΤ, ο μεγαλοεπενδυτής και ο τραπεζίτης,
χτυπάει τη μια χώρα μετά την άλλη
σαν εκρηκτικός μετεωρίτης.
Όλοι οι λαοί απαιτεί να τον βλέπουν και να τρομάζουν,
ναούς να του φτιάξουν και να τον δοξάζουν,
νέα πανθρησκεία, ένας λαός, ένας Φύρερ επιβάλλει,
να χρεοκοπήσει κράτη και να καταστρεψει λαούς δεν διστάζει
τον πλούτο των λαών σαν διεθνής γκάνκστερ αρπάζει.
Μισεί θανάσιμα τη Δημοκρατία,
η μοναδική αυθεντία είναι αυτός,
μονόδρομο επιβάλλει στην Πολιτεία,
τα έθνη μεταβάλλει σε μαζοπολτό,
Ζήτω του Μολώχ η διεθνής εξουσία των ολιγαρχών!
Ζήτω η παγκόσμια δικτατορία των αμνών
Εσχάτως οι πιστοί του Μολώχ έγιναν πολλοί,
έκαναν κόμματα και μπήκαν στη Βουλή,
βίασαν το Σύνταγμα και τους θεσμούς,
τώρα κυβερνούν με μνημόνια τους επίδοξους νεκρούς.
Ουδόλως νοιάζονται για τη Φύση και στο περιβάλλον,
αυτοί αρέσκονται στο παρά φύσιν και στο υπερβάλλον,
η γυναίκα έγινε προϊόν συναλλαγής,
οι Αγορές απορρυθμίζουν το κάθε τι επί της Γης.
Όλα συζητούνται στα πλούσια τραπέζια,
με λουκούλλεια γεύματα και πλάσματα αιθέρια,
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και μετά δεν υπάρχουν για τους λαούς λεφτά,
καθώς τ’ αποταμιεύουν σε Ελβετικά καντόνια
εκεί βάζουν στα πλυντήρια τα βρώμικα σεντόνια
και από «μαύρες» οι λίστες βγαίνουν λευκές.
Το μήνυμα που έστειλαν στην Κύπρο
ήταν για την οικουμένη πασιφανές,
«μπήκατε στην Φεουδαρχία,
είσαστε τελειωμένοι,
υλικά, λεφτά, γη, σπίτια και εργασία
ανήκουν στο εξής σε μας, εσείς είσθε εξοφλημένοι,
Ελεύθερη Οικονομία και Δημοκρατία
είναι πλέον υπόθεση χαμένη».
Το γεύμα παρατράβηξε,
η λιτότητα τους λαούς σκοτώνει,
η γεύση του ανθρώπινου κρέατος
τους Μολωχιανούς εξαγριώνει,
τους νέους Μινώταυρους ο Θησέας
με το ξίφος λίαν συντόμως θα καρφώσει,
το πάρτι του 4ου Ράιχ θα τελειώσει…
Τι αν μας τα πήραν με το στρέμμα
εμείς θα τους νικήσουμε με το Ελληνικό πνεύμα
όταν ωριμάσει η Ανάγκη θα μας κάνει νεύμα
τότε θα τα πάρουμε ακόμη και με το αίμα
τίποτα δεν χαρίζεται το άδικο δεν τελειώνει
παραπόδας είναι το καριοφύλι του Κολοκορτώνη
17/3/2013

ΜΕ ΝΕΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟ «ΚΟΚ ΠΙΤ»
Το σκάφος έπεσε σε περιδίνηση φρικτή,
πτώση στο χάος με ταχύτητα υπερηχητική!!
πέσαμε σε «μνημονιακό» οπή
μας αναμένει το Κινεζικό επίπεδο;
και πόσοι θα βγούν ζωντανοί από εκεί;
Ο εργασιακός μεσαίωνας μας παγώνει,
καθώς η ανεργία και η πείνα δυναμώνει,
το χρέος συνεχώς σαν λάστιχο φουντώνει
τα συσσίτια ξαναρχίζουν και η Κατοχή αναβιώνει.
Η οργή των πολιτών σε βαθμό μεγατόνων
με κραξίματα κατά πολιτικών απατεώνων
των 50 υπουργών του ΓΑΠ, παχύδερμων και αφρόνων
κατά των 300 «εθνοπατέρων» δουλοφρόνων.
Μακέλεψαν το λαό δίκην «λαιστριγόνων»
γενοκτονίες έστησαν κατά Ελλήνων ομοφώνως
με βουλιμία ρουφάνε το αίμα του λαού
πάρτι στους τοκογλύφους Οβριούς κάνει η Δου-Νου-Του
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και εις ανταμοιβήν αυξάνουν και τις απολαυές του βουλευτού
Πέφτει το σκάφος, οι επιβάτες τρομαγμένοι,
στις πολυθρόνες τους στέκουν ανήμποροι και βιδωμένοι
στωικά την πρόσκρουση στην μικρή οθόνη παρατηρούν
μερικοί σε ηρωική έξοδο πολιορκημένων αυτοκτονούν.
Προσπάθεια χωρίς ελπίδα, χωρίς προοπτική;
ταξίδι στο χάος δίχως όραμα και επιστροφή;
και τώρα μπροστά ξεπροβάλλουν κακοτράχαλα βράχια
κι’ εμείς στέκουμε βουβοί με κομμένη την ανάσα!
Υπάρχει όμως ελπίδα σωτηρίας;
Ναι υπάρχει με αλλαγή πορείας!!
με νέο πλήρωμα στο «κόκ πίτ»
με Δικαιοσύνη και σκληρή Εργασία
με αλλαγή τρόπου σκέψεως και ευκοσμίας
να βγούμε από του 4ου Ράιχ την παγίδα.
Με Αγώνες για Ελευθερία, Αμεση Δημοκρατία
και Δικαιοσύνη
να υπερβούμε την παρούσα κατοχή και δουλοσύνη
με την πένα και με το Σπαθί,
η Ελλάδα και πάλι ελεύθερη να γίνει!!!
10/12/2010

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΜΕΙΣ
Πού θα πάει αυτή η τραγωδία;
με τα μύρια οικονομικά προβλήματα που μας απειλούν
το πρόβλημα, των προβλημάτων όλοι το λησμονούν
στο μεταναστευτικό κρύβεται η συνωμοσία
να αλλάξουν θέλουν τον πληθυσμό στην αποικία
Τα σάπια κόμματα που μας κυβερνούν
στα εθνικά θέματα δεν δίνουν σημασία
τα «λαθραία αδέρφια» τους επιδεικτικά βοηθούν
τα βλέπουν για κομματική φαίνεται πελατεία
τους Έλληνες γηγενείς τους αγνοούν και τους γονατίζουν με την φορολογία
Κι’ αν αδικούνται οι γηγενείς κανείς δεν τους συμπονεί,
μήπως πρέπει να γίνουν Πακιστανοί και Αφγανοί;
και όταν διαμαρτύρονται τους χτυπούν οι πολιτσμάνοι
μήπως πρέπει από Χριστιανοί και Ελληνες να γίνουν Μουσουλμάνοι;
Στο μεταξύ το έγκλημα στα ύψη,
η ανομία ανελέητα πλήττει τον πολίτη
τους γηγενείς δολοφονεί η ξένη μαφία
η Τρόικα με τους συνεργούς της σκοτώνει
την οικονομία, που θα πάει αυτή η ιστορία;
Όταν τα καλάσνικωφ κροτούν καθημερινά αφηνιασμένα
όταν η Αστυνομία στερείται καυσίμων με περιπολικά
ακινητοποιημένα,
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όταν λεφτά στέλνουν στην Ελβετία οι πολιτικοί από τα κλεμένα
αλλά εδώ οι άνθρωποι πεινούν και αυτοκτονούν
τότε για συνωμοσία ομιλούν και τον προδότη στη φυλακή ζητούν απεγνωσμένα.
Όταν η Αστυνομία φυλάει τους υψηλά ιστάμενους λωποδύτες
κανείς τους δεν λογοδότησε για την χρεοκοπία και τις μαύρες των ταμείων τρύπες
όταν ο «μουσάτος» υπουργός ο «διώκτης» του πολίτη
ραίνει το πλήθος με χημικά ωσπου να λιποθυμίσει
τότε κάτι δεν πάει καλά και η πολιτεία τουτη έχει ξοφλήσει
Οι πολίτες ανίκανο ακόμη και για «παπουτσή» τον κράζουν
κι’ αυτοί σε θέση υψηλή στο εξωτερικό τον βάζουν
αυτά κάτι μαρτυρούν και το λαό μας τον πειράζουν
κι’ αυτοί τέτοιους «μπαλωματήδες» βάζουν στη Βουλή και μας ντροπιάζουν
Οι λαθρομετανάστες να φύγουν στη δύση προσπαθούν
και δια της βίας οι αρχές τους εμποδίζουν
όταν μπαίνουν από την Τουρκία καραβιές με τα πολεμικά πλοία τους
διευκολύνουν
κάποιο λάκκο έχει η φάβα, Ελληνοκτονία όλα μυρίζουν
Όταν οι ταγοί της πολιτείας για τα προβλήματα του λαού
αδιαφορούν
και τη χώρα βιάζουν μετά βδελυγμίας
τότε οι πολίτες νοιώθουν απροστάτευτοι στο έλεος
των λαθρομεταναστών
που μας τρομοκρατούν και μας αλλοιώνουν
την δημογραφία.
Έλληνες αυτοργανωθείτε, τα λόγια δεν αρκούν,
κληρονόμους της γης μας τους μετανάστες προορίζουν
εμάς τους γηγενείς και τα παιδιά μας στέλνουν στη μετανάστευση
τα σκλαβοπάζαρα με λάθρους μας γεμίζουν
Στο Σύνταγμα να κρεμαστούν οι ηγετες της προδοσίας
στις φυλακές οι κλέφτες να κλειστούν και όλων να δημευτεί η περιουσία
για να εξαγνισθεί η Υβρις με την τιμωρία.
Και αν δεν χωρούν οι φυλακές
να σταλούν για παραθερισμό σε κάποιο ξερονήσι
να επιστραφούν τα κλεμμένα στο λαό
και νέο πολίτευμα Αμεσης Δημοκρατίας να λειτουργήσει
Τώρα τους διώχνουν από το κέντρον για να τους
πάνε λέει στην επαρχία;
μάλλον μας εργάζονται ψιλό γαζί τα κομματικά χαλκεία!!
τον καρκίνο θέλουν να διασκορπίσουν στα τέσσερα του ορίζοντος σημεία
Αιγαίο και Θράκη
έχει παραβιαστεί από το στρατό του νέου Ιμπραήμ, όπως τότε στο Μανιάκι,
σύμφωνα με τα σχέδια των Ιλλουμινάτων Ανουνάκι!!!
αν δεν αντισταθούμε ενωμένοι και βαρβάτοι
σύντομα θα μας μπήξει ο Τουρκαλάς στο Αιγαίο το καμάκι.
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ΜΟΝΟΣ… ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Μόνος στη ζωή έρχεσαι και μόνος φεύγεις,
εκείνη την μοιραία ώρα κανείς δεν θα βρεθεί
για να σε συντροφεύει,
να σε πληροφορήσει για το μακρινό ταξίδι πού οδεύεις
όταν η αστρόσκονη σου σκορπιστεί,
όταν σούπερ νόβα ο ήλιος θα γενεί, ή μια μελανή οπή
που θ’ ακτινοβολεί τα σωματίδια σου στα πέρατα της οικουμένης;
Νάσαι μόνος και ο πυρετός σου να σε ψένει,
άστεγος και ο χιονιάς τη πλαστική σακούλα να σου παίρνει,
αβοήθητος και ο πόνος του καρκίνου να σε δέρνει,
και της γερόντισσας τέσσερα ψωροευρώ από κατάθεση
ο κουλοχέρης να της τα παίρνει;
Νάσαι στο μνήμα και να σου στέλνει χρεωστικά η εφορία,
50 χρόνια πριν γεννηθείς να σε χρεώνει με δυσβάστακτα
βάρη η Γερμανοκρατία,
να πληρώνεις για υγεία και να σου λένε πάπαλα!
φαλήρισαν τα ταμεία.
εδώ και 65 χρόνια να δίνεις δόσεις για το οικοπεδάκι,
και αυτό να απομακρύνεται σαν του Ευβοϊκού το πλοιαράκι.
Ουδεμία νάχει η ράτσα σου συμπαράσταση,
από ξένους και ντόπιους πολιτικούς εξαγορασμένους,
τα κανάλια να δίνουν μια κακόγουστη παράσταση,
για παρανοϊκούς, για μελοθάνατους ή για πεθαμένους,
και συ να παρακολουθείς την καταστροφή σου,
σαν τους πιθήκους-πειραματόζωα διασωληνωμένος.
Σαν άλλος Γκαγκάριν κοιτάζει ο πιλότος
νοσταλγικά τη Γη,
θα ξαναγυρίσει άραγε ή στο Αιγαίο θα βυθιστεί;
μόνος ο ηρωικός πιλότος στο «κοκ-πιτ»,
δίνει τη Μάχη στο Αιγαίο και η οικογένεια του
λιμοκτονεί.Πως να τον καταλάβει ο υπουργός ο κλέφτης
και ο ολιγάρχης ο μπαταξής;
Μόνος ο σύζυγος απατημένος,
όταν η σύζυγος συστηματικά τον απωθεί νοιώθει ότι είναι προδομένος,
αλλοίμονο σε κείνον που την ευτυχία μέσα του δεν έχει βρει,
και πλανημένος πελαγοδρομεί εδώ και εκεί
σαν τσαλαπετινός που συχνάζει στην αυλή μου αλαφιασμένος.
Μόνος ο φοιτητής στην ψυχρή την κάμαρά του,
να σπουδάσει ξεκίνησε με πενιχρά ψίχουλα της οικογένειάς του,
πριν πάρει όμως το δίπλωμα του,
τον αναμένει η ανεργία, η διασπορά και τα δεινά του.
Μόνη και η πόρνη στο πορνείο της Φυλής,
όπου με τον παρά του πάει το κάθε κτήνος και χασικλής,
της ξεσκίζει την ψυχή και τα σωθικά,
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και αυτό το κράτος μας το φορολογεί σαν εθνικό εισόδημα,
σαν προϊόν δουλειάς.
Μόνη με τρία παιδιά η χωρισμένη μάνα,
ο πρώην σύζυγος έχασε την δουλειά,
σε άγνωστο μέρος διαμένει με μια Ρουμάνα,
το μικρό γάλα ζητά, το άλλο στο κρύο λίγη ζεστασιά,
ο βρεφονηπιακός για το μικρό έκλεισε στου Ψυρή,
κι’ η δόλια μάνα από την αγωνία της αυτοκτονεί.
Η απόλυση της μικρο-μάνας ήρθε χθες σαν μποναμάς πρωτοχρονιάς,
τέτοια δράματα πληθαίνουν τις μέρες μας σε κάθε γειτονιά,
στην «εύπορη» κοινωνία που δείχνει τόσο ευσπλαχνικιά,
να μάθουμε «όλοι μαζί να ζούμε» ευγενικά
Σε άκρατο πλούτο να ζούμε, και μεσαιωνική σκλαβιά,
αρκεί να μην λέμε ότι μας κάνουν γενοκτονία
οι «εκλεκτοί τοκογλύφοι» του προτεσταντικού Βορρά
μας έχουν μεταβάλλει σε αισχρή αποικία.
Μόνο κατάμονο και το ερωτευμένο φανταράκι,
κάπου στα σύνορα τ’ ανατολικά,
κρυώνει και τουρτουρίζει το μαμόθρεπτο παιδάκι,
σε μια πανύψηλη σκοπιά.
Το κορίτσι του θυμάται,
νοσταλγεί και τη μαμά,
μέσα στην κακοκαιρία,
του λυγάει την καρδιά.
Τότε βρίσκει λύση ακραία,
που του είναι βολικιά,
μια και μοναδική σφαίρα στη θαλάμη,
και τη ρίχνει στην καρδιά,
και όλα τελειώνουν με ένα μπαααμ,
περάσαμε και μείς τέτοιες στιγμές σε πιο δύσκολες εποχές
αλλά αντισταθήκαμε ρε παιδιά
τούτη η ζωή κάτω στη γη είναι η πιο γλυκιά.
Ο συμπαντικός Νόμος της διαρκούς ροής,
της αέναης των πάντων μεταβολής,
δεν θα κρατήσει τούτη την καταιγίδα παντοτινή,
το τοπίο θα αλλάξει κάποια στιγμή.
Εσσεται γαρ ήμαρ, Εσσεται εναλλαγή
Έρχεται Νέμεσις, η Θέμις τούτη τη φορά δεν θάναι τυφλή.
17/10/2013

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΙΣ
Είμαστε παιδιά της Πρώτης Αιτίας
βγαλμένοι από κάποιο μυστήριο
τοπικό γεγονός η Μεγάλη Έκρηξη και το BΙG BANG,
ο Ηράκλειτος μιλά για συμπαντικό Πυρ Αείζωον
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της Κοσμογονίας και της Κοσμοχαλασιάς Συν-Παν το αείδιον.
Στα χρόνια εκείνα, τ’ Άρρητα,
που έμπαινε η κοσμική μαγιά
μες της Αιωνιότητος το Χάος
που δεν υπήρχε χώρο-χρόνος πουθενά
παρά μόνο ατελεύτητη χαοτική αταξία και σκοτεινιά
τότε μπήκε και ο θείος Λόγος.
Ο Προμηθέας έκλεψε το Πυρ του Δία
τόδωσε στους Ανθρώπους δωρεά
για να φωτισθούν από πνεύματα θεία
από το Αιγαίο στο Βορά
από της βαρβαρότητος να βγουν την κτηνωδία
γι ’αυτό μας κρατούν ακόμη θυμό αισθάνονται μοχθηρία
και μας μισούν φοβερά γιατί τάχα είμαστε αιρετικοί
στην Προτεσταντική τους θεωρία
Τώρα οι πρωτόγονοι βοσκοί,
της Ερήμου και των σπηλαίων τα παιδιά
έφτιαξαν Πυρηνική πανοπλία
χωρίς Λόγο και αιτία
για να σκοτώσουν λέει τα… στοιχειά
ίσως και εξωγήινους του Γαλαξία.
Σκόνη έκαναν Χιροσίμα, Ναγκασάκι,
άνθρωποι και Φύση ήπιαν ραδιενεργό φαρμάκι,
από το ποτάμι Ουρακάμι
κατέβηκε του Ηλιου η φωτιά στης Γης το τζάκι
πλούτη να φέρουν στο Οβριό τον ακαμάτη.
Τι να τα κάνεις τα πυρηνικά;
δεν αξίζουν ούτε να φτιάξεις καπαμά
πρόβλημα είναι και να τα κρατάς
αλλά και που να τα πετάξεις;
Θάνατο αναβλύζουν και καταστροφή
ακόμη και αν τα θάψεις
ασφαλή ράφια γι’ αυτά δεν έχουν φτιάξει
αν αποφάσισες να τα ρίξεις στο Ιράν,
τότε το USSRAHEL πρώτο θα κάψεις!

ΚΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
Κυριεύουν την οικουμένη, αρπάζουν το παν
ανθρώπους θερίζουν, φωνή πουθενά
τον αδύνατο χτυπούν με πυραύλους και τανκς
Αγιος ο θύτης το θύμα ο σατανάς
στο μνήμα τον βάζουν χωρίς τιμάς
η μάνα του κλαίει σπαράζει η καρδιά
μόνον η σπαρτιάτισσα μάνα είπε ταν ή επί τάς.
Από μουλάρι κλωτσιά μην φας,
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μην ανάψεις σπίρτο στο Ιρανικό λυχνάρι,
μην ξεκινήσεις πόλεμο χωρίς να το σκεφθείς καλά
μην θεωρήσεις τον αντίπαλα αγκιστρωμένο ψάρι.
Δεν αρκούν οι πολεμικές προσομοιώσεις στο Αιγαίο
Αμερικανός, Έλληνας και Εβραίος
το σκηνάριο των ειδικών δυνάμεων ήταν ωραίο
στην πράξη όμως θα είναι για την ανθρωπότητα
ολέθριο και μοιραίο.
Οι Ιλλουμινάτοι θέλουν Παγκόσμια
κυβέρνηση μάνι μάνι
να γιορτάσουν Πάσχα στην Τεχεράνη
στο ναό του Σολομώντα το σήμανδρο να σημάνει
Οβριέ δεν υπολόγισες καλά τη συνταγή,
ότι μπορεί και να πεθάνεις!
Τα «goyim» πόλεμο δεν θα κάνουν για σέ
μια καφετζού μου το είπε στο… φλυντζάνι.
Αμερικάνε, την κατάσταση επιπόλαια εκτιμάς
χρωστάς στον Οβριό και τα σώβρακα σου
πόλεμο ετοιμάζουν οι διεθνείς εξουσιαστές μπροστά
θα βάλουν τα παιδιά σου με ότι αυτό συνεπάγεται
να εκραγούν τα προβλήματα τα εσωτερικα σου;
οι στρατηγοί σου ψέλνουν τον εξάψαλμο τους
γιατί αυτοί θα φάνε τα βλήματα
στο μέτωπό τους.
Οβριέ θέλεις αιματηρή θυσία
στο Μολώχ και Σατανά;
στο χέρι να βάλεις τα πλούτη Ανατολής και Ασίας
με μια μόνον ζαριά;
μην ακούς Κίσινγκερ και Μπρεζίσκι στα γεωστρατηγικά
γιατί θα πάθεις νίλα χειροτερη του Βιετνάμ
άκου και τον Πούτιν της Ρωσίας που μιλάει λογικά
Τα «Μίντια» ποτίζουν το λαό με ισχυρά Ναρκωτικά.
σαν ηχήσουν της Ιεριχούς οι σάλπιγγες του πολέμου,
να γιορτάσουν το Γιόμ Κιπούρ παραδοσιακά!
Βούρρρ!! ορμάτε τοκογλύφοι στων λαών τον κορβανά!
Δεν θα χύσουν αίμα για το USSRAEL
τούτη τη φορά ξένα παιδία
Ιχώρ δεν θα πιεί η Wall Street με την κούπα του Ιράν
θα φάει η μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι
στο Ιράν θα κοπεί του Ολιγάρχη το κεφάλι
Το Ιράν δεν είναι Ιράκ, ούτε Αφγανιστάν,
ήταν η πάλαι ποτέ κραταιά αυτοκρατορία,
αν το Βιετνάμ είναι για σένα μπάρμπα-Σαμ εφιαλτική εμπειρία,
το Ιράν θα γίνει νεκροταφείο και έρημος Γεδρωσία.
Όταν μάλιστα Αμερική είσαι χρεωκοπημένη,
και εξ αιτίας του Ισραήλ βαθιά διχασμένη,
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ο λαός σου ψωμί, παιδεία δημοκρατία περιμένει,
τότε τον Ρουβίκωνα του πολέμου άκριτα μη διαβαίνεις.
Πως οδηγείσαι προς χάριν του Ισραήλ
σε πολεμική παράσταση χιλιοπαιγμένη;
όποιος είναι αποφασισμένος στον πόλεμο να πεθάνει,
εγκλήματα στην Παλαιστίνη δεν πρέπει να κάνει,
αυτός θα είναι τελικά ο νικητής.
Πόλεμο κάνεις όταν δεν έχεις άλλη επιλογή,
όμως τον πόλεμο δεν τον κερδίζει ο μισθοφόρος
ούτε η μηχανή και ο αεροπόρος
τον κερδίζει η ψυχή και η καρδιά του μαχητή
που μάχεται υπέρ βωμών και εστιών, αυτόν να φοβηθείς.
Όταν καταρρέει το μέτωπο σου και έχεις ηττηθεί
τότε ώρα ο αντίπαλος σου να αντεπιτεθεί
πολλά θα χάσεις αν νικηθείς
στην αμερικανική αυλή αργά ή γρήγορα θα περιοριστείς
Αμερικανοσιωνιστή έχασες τον πόλεμο αυτό
γιατί αδυνατείς ειρηνικά να διαπραγματευθείς
όλους τους θεωρείς εχθρούς και τους παρακολουθείς.
Στον πόλεμο-αν γίνει-θα νικήσει το Ιράν
γιατί υπέρ πατρίδος μάχεται στο δικό του το καντράν
υπέρ πίστεως και πατρίδος πολεμά και δεν δειλιάζει
ξέρει πως τον αντίπαλο να παραπλανά και να αιφνιδιάζει
πότε να τον χτυπά και πότε να λουφάζει.
45.000 θύματα θα πέσουν στα Ιρανικά παιδία,
οι Ιρανοί θα κολυμπήσουν στην αιματοχυσία
θανάτους και αίμα δεν θα παρουσιάσουν οι μικρές οθόνες
ούτε τα τρισεκατομμύρια δολάρια που ροκανίζουν
οι τραπεζικές σιαγόνες
Χιλιάδες φέρετρα θα στολιστούν με αμερικανικές σημαίες,
φορτία θα φθασουν με σάρκες κομματιασμένες μυστικά
εξώδιες ακολουθίες, χωρίς των μίντια τις παρουσίες,
και κηδείες θα γίνουν στα μουλωχτά.
Αρχιστράτηγος στη μάχη αυτή θα είναι ο χρόνος,
εκδικητικός θα γίνει Κρόνος και του ιμπεριαλιστή ο δολοφόνος,
θα χρειασθούν τουλάχιστον πρόεδροι τρεις,
και αρχιστράτηγοι δεκατρείς,
για να πουν το:«mission accomplished»
«τα στρατεύματα απαγγιστρώνω»,
αφού θα έχει ηττηθεί η Αμερική ταυτοχρόνως.
Στη μάχη αυτή θα είναι χαμμένος
αυτός που την ήττα του δεν θα παραδεχθεί ασμένως
άρα ο Αμερικανικός πόλεμος δεν θα είναι κερδισμένος
έστω και αν καταστραφεί το Ιράν επισταμένως,
αφού και το Ισραήλ θα είναι κατεστραμμένο.
Δύσκολη ως αδύνατη του Ιράν η κατάληψη και κυριαρχία,
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εδώ δεν πιάνουν τα «πυρηνικά ψέματα» της Μοσσάντ και CIA
ο πόλεμος αυτός την Ευρώπη θα νεκρώσει
αν με την Ρωσία δεν ζευγαρώσει
όπου λαλούν πολλοί «ανεγκέφαλοι κοκόροι» αργεί να ξημερώσει.
Το USSRAEL τη ρομφαία του πολέμου απειλητικά κραδαίνει
η Wall Street νέες ληστρικές κρίσεις μαγειρεύει!
«Εστιν δίκης οφθαλμός ος τα πάνθ’ ορά»
η παγκόσμια επανάσταση υποκοφα βρυχάται
κάτι που η τοκογλυφική μαφία δεν ακροάται.
Είναι οι άνθρωποι της καταστροφής
εχθροί κάθε δημιουργίας
κατεδαφίζουν χώρες, λαούς και υποδομή
για να ορθώσουν με τις πολυεθνικές νέα αποικιοκρατία
να ρίξουν τους λαούς στην άκρατη δυστυχία.
Το USSRAHEL αν δεν αλλάξει πολιτική θα έχει τη μοίρα της Βρετανίας
Σιωνισμός και Πλουτοκρατία αργοπεθαίνουν με επιθανάτια αγωνία
στον αγώνα ξεσηκώνεται σύσσωμη η κοινωνία
για Δικαιοσύνη, Ειρήνη και Δημοκρατία
για πρόοδο και πολιτισμό χωρίς πολέμους και βία
1/9/2009

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΔΑΝΙΚΟ
Το ένδοξο πλοίο ερχόταν από μακριά
το όνομα του «Αργώ»
γραμμένο στην πλώρη με γράμματα χρυσά
άλλοι το είπαν «Πελασγία», άλλοι Αζιλία,
μα Αιγηίδα το πιο σωστό
ερευνητή μην τα ρωτάς
όμως να μελετάς… να ερευνάς,
γιατί η αλήθεια βρίσκεται στου Αιγαίου το βυθό και στην ξηρά.
Η περίεργη ναυαρχίδα χάθηκε με μιας
αλλά μας γέμισαν με κακοήθεια και ψευτιά
ότι πήραμε το Φως από Ανατολάς!
στη θέση της Αιγηίδος έμεινε γιαλός, αφρός
και κορυφές βουνών καταμεσής
για να θυμίζουν την Κοσμογονική Καταστροφή.
Μάρτυρας το λευκογάλανο,
ιριδίζον χαοτικό φως
στον ουρανό και στο βυθό
το αγλαίζον Φως το αρχαικό
λες κι’ αναβλύζει μυστηριωδώς
από το Σύμπαντος την αρχική πηγή
μάρτυρας της ερωτικής συνεύρεσης
του Ουρανού μα τη Γη.
Τούτο το φως είναι από τ’ άλλα διαφορετικό
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εκτυφλωτικό και συνάμα ζωογόνο
έχει μέσα του ενέργεια περισσή και οξυγόνο
σπέρμα της πρώιμης ζωής στη Γη,
δώρο της Πρώτης Ουσίας
όταν Πολιτισμός ξεπετάχθηκε εδώ μεταξύ Ευρώπης και Ασίας
στου Ολύμπου την πιο ψηλή κορυφή
από της Διώνης την ποδιά και του Διός την τιτανομαχία.
Τραγουδήθηκε αιώνες από του Απόλλωνα τη λύρα
χάρισμα από το Δία στις Μούσες της Πιερίας,
Τέχνες, Γράμματα, Πολιτισμό και την λατρεία
δωρεά στους ανθρώπους, ευκοσμίας φυλακτό,
κι ‘ έγινε στον κόσμο το πρώτο πνευματικό
και εκπολιτιστικό χωριό η χώρα των Μουσών
αρχαίο πνεύμα αθάνατο Ολυμπιακό,
δωρεά σε κάθε λαό κάθε λατρείας!!
Το Αθλητικό Σώμα
Η «Αργώ» είχε πλήρωμα με ναυτοσύνη,
από τη φύση διαλεγμένο
-ασχέτως αν σήμερα του στέρησαν την πίστη
και το έχουν ταπεινωμένο
σε ξενοθεό το παραδώσαν εκδικητικό
αυτό είχε πλοίαρχο το νεφεληγερέτη Δία,
Ίππαρχο τον Ποσειδώνα, θαλασσοθεό
τον Ήφαιστο μηχανικό και θαλαμηπόλο την Εστία.
Μέσα του έκρυβε “μέτρο” και της Αθηνάς σοφία
πανάρχαιο αγνό Πνεύμα ήταν φορτωμένο
ρωμαλέο, δυνατό, Πελασγικό, πλοίο ανδρειωμένο
μέσα του είχε σπόρο Κρητομυκηναϊκό
πάνω στη γέφυρα η ανθρώπινη Ψυχή
μερικοί την είπαν εν-θουσιασμό και ηθικό,
ήταν με Ανθρωπισμό δαφνοστεφανωμένο.
Αντί για μηχανή είχε σώμα αθλητικό
ο πλοίαρχος είχε βάλει τάξη,
παντού επικρατούσε Ευρυθμία,
και δωρική Απλότητα,Πειθαρχία και Ισορροπία
το πλεούμενο ήταν καλοτάξιδο και σταθερό
έπλεε σε φουρτουνιασμένες θάλλασες και ωκεανό
με οποιονδήποτε καιρό.
Έσπρωχνε ο Αίολος τα φουσκωμένα της πανιά,
πρόσω ολοταχώς
η «Αργώ» μπήκε πρώτη στο λιμάνι του Πολιτισμού
με τον Ασκληπιό και τον Αθλητισμό
πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια προ Χριστού.
Άλλο πλοίο δεν τόλμησε, να ξανοιχτεί
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στις ανοιχτές θάλασσες στην υδρόγειο
στον κρασάτο ωκεανό και στα λιμάνια
στη Μεσόγειο, στον Ατλαντικό, Ειρηνικό και Ινδικό
κι’ άσε τους Φοινικιστές να ακολουθούν σαν ζαγάρια
τα Ελληνικά αχνάρια και να λένε ψέματα βουνό.
Το Ευ Ζην
Το πλήρωμα ήτανε δυνατό και τολμηρό
και αθλείτο καθ’ οδόν
είχε Νου, Ψυχή, σωματική ρώμη και αλκή
φιλοσοφικό υπόβαθρο λίαν στερεό
και γλωσσικό όργανο ρομαλέο και μελωδικό
για να ερευνήσει τον γήινο κόσμο και τον συμπαντικό
θεούς δεν προσκυνούσε, μόνο έδειχνε σεβασμό.
Είχε της ψυχής το πύρωμα και των θεών τη χάρη
είχε φιλοσοφία το «Ευ Ζειν» δόγμα κανένα
το «Μηδέ Αγαν» και «Γνώθι σ’ εαυτόν» μαζί ανταμωμένα
Σεβάσου τη μητέρα Φύση και έπαρση μην πάρεις
μην πας κόντρα στον άρρητο Νόμο, Υβρις η Συμπαντικό
ανταμειβή θα λάβει
Κι’ αν τους θείους Νόμους παρακούς
κακό του κεφαλιού σου
στης Σκύλλας και Χάρυβδης τα Στενά θα συντριβείς
δεν θα ξαναδείς στην αυλή σου
έλεγε ο καπετάνιος διαρκώς με τη δυνατή φωνή του
κι’ όλα έβαιναν ομαλώς και πρόσω ολοταχώς.
ώσπου εξαφανίσθηκε ξαφνικά παρά θίν αλός.
Η «Αργώ» δεν πνίγηκε, δεν προσάραξε, δεν εξαφανίσθηκε
την κούρσεψαν κουρσάροι μαυροντυμένοι
τον πλοίαρχο έδεσαν σφιχτά, η Αργώ ακινητοποιημένη
σκότωσαν τους ναύτες στην ξηρά
όμως η «Αργώ» δεν έπαψε μυστικά να ταξιδεύει,
γιατί είναι πνεύμα και αποκρούει τη μαχαιριά
ο φονιάς τη σφάζει αλλά δεν πεθαίνει.
Η «Αργώ» ακόμη και δεμένη
πνεύμα δεν έπαψε να δωρίζει στην οικουμένη
ακόμη και αν είναι αιχμαλωτισμένη
σύντομα θα πλεύσει σε Ανατολή και Δύση
πνεύμα να σκορπίσει και να μεγαλουργήσει.
Ιδεώδες Ολυμπιακό
Αγών και αγωνία ατέλειωτη η ζωή τους
μα άφθαρτη, χαρούμενη και καθαρή η ψυχή τους
χωρίς ενοχές από τους θεούς τους
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υπάκουαν μόνο στις προσταγές της μάνας-Φύσης
και στους θεσμούς της Πόλης που είχαν χτίσει
με Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη
χαίρονταν τη ζωή τους στον πόλεμο και στην ειρήνη.
Τον «πόλεμο» των αντιθέτων είχαν αγαπήσει
βουλιμία του «ειδέναι» είχαν αυτοί μεθύσει
ασκούσαν το σώμα τους με ολυμπιακούς κανόνες
καλλιτεχνήματα και γράμματα έφτιαξαν αθάνατα
ανα τους αιώνες
της Ανάγκης και Εντελέχειας κορμιά μαρμάρινες κολώνες
τη θεωρία έκαναν πράξη χαίρονταν και με τη δράση
στις παλαίστρες, γυμναστήρια και στους αγώνες
ερωτεύονταν στο γιαλό με τις γοργόνες.
Αγάπησαν υπερβολικά την ωραία τους πατρίδα,
την σκληρή πραγματικότητα που είναι πάντα η ίδια
αψήφησαν του εχθρού τη δύναμη και
τα απατηλά τα δώρα
ευθύνη, σεβασμό τ’ ατόμου ανέπτυξαν με Αξιοπρέπεια
που κανείς ούτε καν είχε σκεφθεί για το άτομο τέτοια μεγαλοπρέπεια.
Μέσα από χαρές, λύπες και τα δεινοπαθήματά τους
γέμισαν με εμπειρίες τα ανήσυχα πνεύματα τους
και τα καλά και τα κακά πάνε μαζί,
για αυτούς δεν υπάρχουν πράγματα αγγελικά και σατανικά,
όλα ανθρώπινα είναι, άλλα παρά φύση και άλλα φυσιολογικά.
Στο πλοίο τους είχαν έργα υψίστης αξίας
(Βιβλιοθήκες, Γράμματα, Τέχνες, Ναούς και θεωρήματα Επιστημονικά)
όλα καμωμένα με του χρυσού κανόνα την αναλογία
με απλότητα, λιτότητα φτιαγμένα και με φιλλοκαλία
βάρβαροι τ’ έσπασαν σαν σατανικά μιάσματα
έργα «ειδωλολατρίας».
Της πολυφωνίας το διαπεραστικό αγέρι
το δημοκρατικό διάλογο είχε φέρει
σεβασμό τ’ ατόμου άφθονο τους προσφέρει,
στον αθλητισμό είχε η Αξιοκρατία κάθε όριο ξεπεράσει
τα θέατρα και τα στάδια τους σε τελειότητα είχαν φθάσει.
Στην Ολυμπία θα δοκιμασθούν όλα αυτά στην Πράξη:
Θρησκεία, Ιδέες, Πρότυπα ζωής,
Φιλοσοφία και Πολιτική αν είναι εν τάξει
κι’ απ’ αυτό το μείγμα το εκρηκτικό,
εμπνεύσθηκαν εκείνοι Αγώνες Αθλητικούς
με γνώμονα και μοναδικούς σκοπούς
το Ιδεώδες το Ολυμπιακό όπως ο Ηρακλής
στα παιδιά του είχε διδάξει.
Σε κάθε πόλη και χωριό
έκαναν πάνδημο αθλητισμό
στην Ολυμπία, Ίσθμια και Νέμεα ιδρύσαν
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αγώνα αθλητικό και τον έκαναν θεσμό
στα Πύθια αγώνα καλλιτεχνικό
θεσμούς χιλιάδων ετών.
Κοτινος το έπαθλο των νικητών
Το έπαθλο των νικητών ήταν κότινος σεμνός
όποιος είναι άξιος και ικανός
κι’ όποιος τολμά νικάει
όποιος ‘κοτάει’-έλεγαν-στο στάδιο ας πάει.
Εδώ τα λόγια δεν έχουν πέραση,
μόνον η Πράξη μετράει,
ο δρόμος, δόλιχος, δίαυλος, πένταθλον, κέλης
θα βγάλουνε τον νικητή
και όχι τα διαπλεκόμενα του κάθε εξουσιαστή
ούτε το θαύμα του Αγίου και του Γιαχβέ
ούτε ο σταυρός και του αθλητή οι προσευχές.
Αγώνες στεφανίτες και όχι χρηματίτες έκαναν εκείνοι
στις παλαίστρες και στα στάδια των πόλεων και των χωριών
αγώνες για να εκφράσουν τη χαρά των θεατών
και όχι των ηττημένων την οδύνη
για να απαλύνουν και τη λύπη για το χαμό των αρχηγών
όπως έγινε για του Πατρόκλου το χαμό στον πόλεμο τον Τρωικό
αγωνίζονταν για ένα κλαδί αγριελιάς, τόσο απλά
κομμένο απ’ της Αλτεως την ιερή Ελιά.
Το κλαδί κοβόταν με χρυσό μαχαίρι,
από αειθαλούς παιδός το χέρι
που ζούσαν αμφότεροι οι γονείς του αρμονικά
και όχι από ορφανά ή προβληματικά,
που ήταν σκόρπια σαν του λαγού παιδιά
Θα μου πείτε ρατσισμός;
Όχι δεν είναι ρατσισμός! δια του παραδείγματος
ήθελαν να πάει η οικογένεια εμπρός!
Υπήρχαν βέβαια και τότε ορφανά
όχι όμως μονογονικών οικογενειών παιδιά
που μεγαλώνουν στη φτώχεια και στην κακομοιριά
στο έγκλημα, στα ναρκωτικά και στη βία
σωστά ψυχικά ερείπια της σύγχρονης κοινωνίας.
Εκεχειρεία και Ειρήνη
Σπονδοφόροι έφερον σπονδές
στης Ιλιδος τους ιερούς βωμούς με προσευχές
για την ιερή Εκεχειρία
στον Ελληνικό Κόσμο να φέρει Ειρήνη
και Ασυλία.
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Θυσίαζαν Εκατόμβη υπέρ των θεών
-100 βόδια ‘ελεγαν αλλά ήταν υπερβολικόπρος τιμήν των Ολύμπιων Θεών
του ημίθεου Ηρακλή και του Διός
που ενέπνευσαν σωτήριους διαχρονικούς Αγώνες
σε αλαργεμένους χρόνους σε προϊστορικούς αιώνες
και μην πιστεύεις του κατεστημένου τις κορώνες.
Έκαναν και εναγισμούς στους τιμημένους μας νεκρούς
γιατί όποιος δεν σέβεται τους πεθαμένους
πολύ περισσότερο δεν σέβεται τους ζωντανούς
και τους αγέννητους ακόμη που θ’ ακολουθήσουν
κοίτα για παράδειγμα την σημερινή γενιά
που τρώει το βιός αγέννητων και γεννημένων
με τεχνουργίες εγκεφάλων διεστραμένων,
μεταλλαγμένα και τοξικά να τους κληρονομήσει
για να κερδίσει, για να κερδίσει….
Τρώνε και της Γης τα σωθικά
αέρα, στεριές και θάλασσες αβίωτες τις κάνουν
στην αυριανή κακότυχη γενιά μια βραδυφλεγή βόμβα φτιάχνουν
να πνιγούν και να μην μπορούν να ανασάνουν.
Εσείς παιδιά της Κύπρου, Σερβίας και Κουρδιστάν,
Ιράκ, Λιβύης και Αφγανιστάν,
φάγατε στο πετσί σας χημικά
φόβο, κακουχίες, καρκίνο, λευχαιμίες κι’ άλλα δεινά
της «φιλεύσπλαχνης» Δύσης
για να σας λυτρώσει από τον Σατανά.
Γιούχα Παγκόσμιοι Εκμεταλλευτές!!
Είααα… φώναζε το πλήθος για να εμψυχώσει τους αθλητές
ούτε μια φορά δεν λιθοβόλησε του ς ερυθροφορεμένους Ελλανοδίκες,
ούτε τους θεατές,
όπως κάνουν σήμερα οι «χουλιγκάνοι» πετροβολητές
και με τα μολότωφ οι εμπρειστές
οι αγώνες, συναδέλφωναν λαούς και αθλητές
αν κάποιος δεν υπάκουε στους νόμους υπήρχαν και οι ραβδιστές.
Είναι γραμμένα στου Ιφιτου το Δίσκο
τον προϊστορικό
Τα αγωνίσματα τότε ήταν δώδεκα τον αριθμόν:
στο δρόμο και στο δίαυλο, στο δόλιχο στην πάλη
στο τέθριππο, παγκράτιο, κέλη, συνωρίς,
κι’ οπλίτης, άμαξα, απήνη και πυγμή
θα αναδειχθεί ολυμπιονίκης ο άριστος και ικανός
το δυσκολότερο αγώνισμα σήμερα η βιοπάλη
και το ανέβασμα στο βουνό το μνημονιακό
Με ημιόνους αρματοδρομία δεν θα ξαναγίνει πια
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από την 84 η Ολυμπιάδα και μετά
ημίονο σήμερα δεν βρίσκεις στα χωριά,
οι άνθρωποι αφανίζουν τα ζώα σαν περιττά
SOS! λιγοστεύουν επικίνδυνα ζώα-φυτά
όμως θα έρθει και των ανθρώπων η σειρά!
Σήμερα τα αγωνίσματα έγιναν πολλά
αυξήσανε σαν τον άμμο της θάλασσας
κι’ όπως πάμε σε λίγο, θα πάρουν
βραβεία Ολυμπιακά
και της ευθανασίας οι γιατροί
των θαλασσών και δασών οι καταστροφείς
οι μεγαλέμποροι ναρκωτικών
ακόμη και οι εξολοθρευτές λαών.
Τι έχουν να δουν τα μάτια σας παιδιά!
να τάχετε ορθάνυχτα οι εποχές πονηρές
Γιούχαααα στους παγκόσμιους εξουσιαστές
νέοι στο Ολυμπιακό Ιδεώδες ξαναγυρείστε
με το Κλασσικό πνεύμα θα σωθείτε.
το μήνυμα των καιρών είν’ απλό αλλ’ επιτακτικό.

ΤΡΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Το μήνυμα της Ολυμπίας ήταν τριπλό
λατρευτικό, πολιτικό κι’ αθλητικό
εκφράζει της ευγενούς αμίλλης το ιδανικό
τον δίκαιο, καλό κι’ αληθινό.
Λατρευτικό για να τιμήσουμε τον Ηρακλή
που με τ’ αδέλφια του εγκαινίασε αθλητικό αγώνα
στην ιερή γη της Ολυμπίας σε πανάρχαιο αιώνα,
προς τιμήν του Απόλλωνα και του Διός
αγωνίσθηκαν σαν κοινοί θνητοί στην Ολυμπία
στην πάλη ο πρώτος, στο δρόμο ο δεύτερος
στεφανώθηκαν Ολυμπιονίκες και οι δυό με την αξία.
Πολιτικό είναι επίσης γεγονός,
πρώτη φορά η λαϊκή θέληση κι’ η αξιοκρατία
επιβληθήκαν στο βασιλιά και στο τζάκι το ισχυρό.
έγινε πολύτιμη κληρονομιά και διεθνής θεσμός
Γυμναστική, Παιδιές, Αθλητισμός.
Φορείς παγκόσμιας φιλίας,
υγείας, συμφιλίωσης και ευεξίας
Ειρήνης και αλληλογνωριμίας των λαών,
των ανθρώπινων σωμάτων και ψυχών τονωτικό.
Καιρός να κάνουμε πράξη την παγκόσμια Εκεχειρία
ας εφαρμόσουμε Εκεχειρία κατά την διάρκεια
των Ολυμπιακών και ας την επεκτείνουμε
βάσει διεθνών θεσμών καλής γειτονίας
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όχι όπως θέλει η Νέα Τάξη της πλανηταρχίας
με μετακινήσεις πληθυσμών και τον μαζοπολτό
κι’ ας αφήσουμε τον Άρη του πολέμου σε ανεργία.
Αχρείαστος ο Άρης των πολέμων ο ταραχοποιός,
αν θέλει δουλειά ας γίνει ειρηνικός
αντί για μάχες αιματηρές,
ας κάνει συναντήσεις πολιτιστικές όπως οι Δελφικές
αναμετρήσεις στους στίβους αθλητικές
μα πάνω απ’ όλα ειρηνικές
με ανοχή της διαφορετικότητας
για την δημιουργική προσέγγιση της ανθρωπότητας.
Νόες-Ψυχές και Σώματα δυνατά
νάναι της εποχής μας ιδανικά
Ας λογικευθούμε πριν φθάσουμε στα έσχατα κακά
η βραδυφλεγής Οικολογική καταστροφή
σε συνδυασμό με το Πληθυσμιακό «μελίσσι»
που πάει να εκραγεί
τα Οπλα Μαζικής Καταστροφής που και να τα θάψεις θα μολυνθείς
Ανθρωπε! εσύ ο Νέος Προμηθέας είσαι υποχρεωμένος να κλέψεις από το Δία
πατέρα το κλειδί της σωτηρίας πριν χαθείς.
Το 2004 στην Αθήνα
Πανέλληνες - Φιλέλληνες το 2004 θα είμαστε όλοι εκεί
στο Ολυμπιακό στάδιο μαζί
ενωμένοι, αισιόδοξοι, ελεύθεροι, πολιτισμένοι και ευπρεπείς
να χαρίσουμε στη χώρα μας νίκη διπλή:
Αθλητική και Οργανωτική
Ο Αθλητισμός είναι έκφραση ειρηνική
του Είναι και Παρείναι
δεν αφορά την μάζα, την αγέλη και την θεοκρατική ορδή,
αρνούμαι τη διαταγή φύλαρχου και εξουσιαστή,
ή του παράγοντα την εντολή λέει ο αθλητής
Είμαι άνθρωπος με θέληση
και προσωπικότητα
με νου, δύναμη, αυτοπειθαρχία και οντότητα
με στερήσεις, αυστηρούς κανονισμούς,
σκληρή προπόνηση σε στίβους αθλητικούς
όραμα και θεωρία κάνω πράξη ζωής
Με σώμα δυνατό και κίνηση ευλύγιστη
υπερβαίνω τον ίδιο μου τον εαυτό
χωρίς να παραβώ την ηθική
στο χώρο και στο χρόνο τον κανονικό
να φέρω το ρεκόρ
Το Αθλητικό φαινόμενο χρειάζεται ήθος, ομορφιά,
αλήθεια δικαιοσύνη, φιλότιμο και λεβεντιά
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μα πάνω απ’ όλα θέλει ελευθερία, αυτενέργεια,
συντονισμό Σώματος-Ψυχής - Νου όλα να τα δίνει
κινήσεις σβέλτες ρυθμικές σαν το δελφίνι
Μην περιμένεις αθλητή την άνωθεν βοήθεια αλλουνού
Στο στίβο είσαι μόνος-ενώπιον ενωπίω
-εσού και του κοινού
Θέλει δουλειά πολλή ο Αθλητισμός
θυσίες φοβερές ο Ολυμπισμός
Γι’ αυτό όλοι μαζί ενωμένοι δυνατοί
να ζήσουμε την εναρκτήρια ημερομηνία
να στήσουμε την Ολυμπιακή σημαία
στον πιο ψηλό ιστό της Αττικής
και ας αγωνιστούμε για των Ολυμπιακών Αγώνων την επιστροφή
στο προιστορικό τους λίκνο στην ιερή γη της Ολυμπίας.
Νους υγιής εν σώματι υγιή
Το υποκείμενο του αθλητισμού
είμαι εγώ, ο αθλητής
Εγώ η αρχή, η πηγή, ο λόγος και το νόημα τ’ αθλητικό
γι’ αυτό αθλούμαι εφόρου ζωής
για να διατηρώ του σώματος την υγεία και αλκή
Εγώ δεν θα εξαγορασθώ
με τα αργύρια του Μαμμωνά ή από τη βία του Μολλώχ
δεν θα πουλήσω πνεύμα, σώμα, ψυχή στους ανεγκέφαλους
και ασελγείς χουλιγκάνους που όλο ταραχές κάνουν
ούτε οπαδός θα γίνω στους άφρονες πλούσιους
και στους εξουσιαστές που μου ζητούν
θυμιατό να κρατώ στους ηλιθίους
και να τους λιβανίζω συνεχώς
Δεν θα τους κάνω τη χάρη για έργο δουλικό,
γιατι το θεωρώ εξευτελιστικό
το σώμα μου δεν είναι πιθάρι κανενός,
δεν ενοικιάζεται και δεν πωλείται
ούτε είναι σκεύος υλικών αναγκών,
και ποταπών σεξουαλικών ορέξεων
από παράγοντες να καθοδηγείται
εγώ είμαι εραστής του Ωραίου, του Μεγάλου και τ’ Αληθινού
Κι’ αν κάποτε προδώσω το ιδανικό μου αυτό
θα είμαι σώμα ατελές,
άρρωστο, γηρασμένο, διεφθαρμένο και ευτελές.
Η Κίνηση είναι Ζωή
Η κίνηση είναι νομοτέλεια και ζωή,
το είπε ο Ηράκλειτος «Τα Πάντα Ρει»
κίνηση, ενέργεια των πάντων αλλαγή
Η Κίνηση και Γυμναστική
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θέλει Μέτρο, Αρμονία και Ρυθμό,
όπως ακριβώς ο βίος των θνητών
Ακινησία σημαίνει Θάνατος, ή Θεός
μα εσύ δεν είσαι και τα δυό
βάλτο καλά μεσ’ το μυαλό σου νέε
που έχεις για τον αθλητισμό μεράκι
και συ γέρο, άρον τον κρέββατον σου και περιπάτει
αν έχεις θέληση για ζωή για να μην γίνεις σακάτης
γιατί αν πέσεις στο κρεβάτι,
δύσκολα άμοιρε θα ξανασηκωθείς.
Η αδράνεια θάνατος εστί
Νέε!! μην αδρανείς,
γιατί στην αυτοκαταστροφή θα οδηγηθείς,
γύμναζε Πνεύμα, Σώμα και Ψυχή αρμονικώς
πριν σου το επιβάλλει ο γιατρός
ή σε προλάβει το κακό.
Χειρότερη κι’ από την αδράνεια είναι η ψυχοφθόρα εποχή
ναρκωτικά, υπέρμετρο αλκοόλ, καπνισμα, πολυφαγία, καταχρήσεις
υπερβολή κάθε λογής του σώματος και της ψυχής
είναι αντίθετα προς τον αθλητισμό και την υγιεινή ζωή
αθλητής θα πει έχω βούληση, υγεία, όρεξη κι’ ορμή,
έχω αυτάρκεια, αυτοπειθαρχία, δυναμικό και ισχύ.
Ω! Παίδες Ελλήνων Ιτε…!!
ελευθερωθείτε από τα δεσμά της εποχής:
ανία, άγχος, υπερκατανάλωση, φοβία,
ανασφάλεια, πάχος και των τοξινών πνεύματος,
σώματος και της ψυχής
ελάτε στις παλαίστρες και στους στίβους
κάτω από την Ολυμπιακή σημαία,
στου Απόλλωνα τη γιορτή την πανωραία
Να υποδεχθούμε με με ουρανομήκη ενθουσιασμό
το σωτήριο έτος 2004 όλοι μαζί,
την Ολυμπιάδα των Αθηνών, μια φορά κανένας τέτοιο γεγονός στη ζωή του ζει.
Ημουν και εγώ εκεί.
15/ 5/ 2004

ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ
Ντρέπομαι έτσι που σε κατάντησαν Ελλάδα
εγώ παιδί της ηρωικής γενιάς του 1940
φταίει η χαλασμένη γενιά του Πολυτεχνείου
οι πολιτικοί κλόουν της κλεπτοκρατικής ‘τζιγκιρλάντας’
η λαίλαπα της Νέας Εποχής
ηχοι της πιο απαίσιας μπαλάντας.
Πολιτικοί της Νέας Εποχής δάσκαλοι και καθηγητές της παρακμής και της
αναρχικής παραφροσύνης
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βγάζουν τον ανάλογο μαθητή χωρίς ιδανικά και μετριοφροσύνη
κυρίαρχος στη ζωή μας το χαζοκούτι ο υπολογιστής
όλα τα προβλήματα αυτός λύνει
και το κινητό για να σκεφθείς ούτε λεπτό δεν σου αφήνει
τον έκαναν να αυτοκτονεί αντί ν’ αγωνισθεί με αίσθημα ευθύνης
Ντρέπομαι για τη χρεωκοπία μας από τους κοπρίτες
κλέφτες, ψεύτες, εξαχρειωμένους πολιτικούς και λωποδύτες
τους ανεγκέφαλους και κουδουνισμένους
της ύλης και θεάματος ηδονιστές και τους βολεμένους
παντός σκουπιδιού τους καταναλωτές
και της τρόικας τους τοκογλύφους τους αφηνιασμένους.
Ντρέπομαι για τη γενιά που έπεσε σε Α-μνημοσύνη
τη μνήμη σκέπασε βαρύς πέπλος Λησμοσύνης
του αρχαίου κάλλους της δόξας
που τούτη η χώρα τους δίνει
και αντί να ζητάμε εμείς τα δανεικά οι Γερμανοί μας τα ζητούν
με αλαζωνεία και κομπορημοσύνη
οι τοκογλύφοι του 4ου Ράιχ νεοιμπεριαλιστές
μας έβαλαν σε νέα Κατοχή και δουλοφροσύνη.
Ντρέπομαι για τη διαστροφή του Νου
και της νοημοσύνης,
της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Λογικής
μισώ της Ηθικής τους βιαστές
της συνείδησης και της Δικαιοσύνης
δεν αντιληφθήκατε ωρέ ότι μας δουλεύουν εκείνοι;
μας οδηγούν στη Γενοκτονία, στη σκλαβιά και στην οδύνη
και εμείς χαζεύουμε στο χαζοκούτι
καθώς η φυλή μας χάνεται και φθίνει΄
Ντρέπομαι για σένα αρχόντισσα Ελλάδα
που σε έβαλαν στη στρούγκα και σε αρμέγουν σαν αγελάδα
εσύ που πρώτη τους δίδαξες με την Οδύσσεια και Ιλιάδα,
ζητιάνα σε κατάντησαν της διεθνούς τοκογλυφίας
οι «εκλεκτοί» στρεβλόψυχοι σε έκαναν παρία,
στα κατακάθια σε έριξαν και στην διεθνή σκιάδα.
Ντρέπομαι για την ηγετική μας συμμορία
της πατρίδος τους προδότες
σε αγαστή συνεργασία Αμερικανόψυχοι κουίσλιγκ,
και Γερμανοτσολιάδες καταδότες
πειθήνιοι στις εντολές της εβραϊκής μαφίας
με το αζημίωτο φυσικά υπέρ της δικής τους ευωχίας.
Ντρέπομαι πως σε κατάντησε ο τρισκατάρατος γλυκιά πατρίδα
σε έπαιξε σε μια ζαριά σε μια παρτίδα
Swaps και spread τα έριξε στης Wall Sreet τα σκουπίδια
εβραιοσιωνιστές σάρωσαν τα πλούτη σου και σε άφησαν αποκαίδια.
Ντρέπομαι για την απώλεια της αξιοπρεπείας,
τη διάλυση του κράτους, των θεσμών και της ευνομίας,
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το ξεπούλημα της δημόσιας γης και της Εθνικής Ανεξαρτησίας
τώρα η σειρά του Αιγαίου, Κύπρου, Θράκης και Μακεδονίας
όπως ορίζει η σιωνιστική συνωμοσία.
Ντρέπομαι που έσβησαν τα φεγγοβόλα του Ελληνισμού ιδεώδη
που φώτιζαν τον λαό μας σε εποχές ακανθώδεις
το πνεύμα της δημοκρατίας και του αυτοσεβασμού
που όρθωσε αιώνιους Παρθενώνες.
και τώρα γκρεμίζουν όμαιμον, ομόγλωσσον, ομόθρησκον
και ομότροπον που ίσχυε ανα τους αιώνας
Ντρέπομαι γιατί ξεστράτισε η Παιδεία
σε επικίνδυνες ατραπούς και έπεσε σε δίνη
της αναξιοκρατίας και της βαρβαροσύνης
έριξε τη νέα γενιά σε ίλιγγο και σκοτοδίνη
με ψευτο-πολυτισμικότητα, φασισμό χωρίς αισχυμοσύνη.
Ντρέπομαι για την αμετροέπεια, τις καταλήψεις στα σχολιά
τον ευδαιμονισμό και του Μαμμωνά τη λατρεία
η νέα γενιά χωρίς φιλοπατρία και ιδανικά
αυτός δεν είναι πολιτισμός είναι ξενολαγνία
παρασύρονται από τα ρεύματα της εποχής
όπως οι Φοίνικες παλιά ακολουθούσαν τα Ελληνικά πλοία.

ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ
Κανείς πιά δεν νοιάζεται για τα κοινά,
για τα προβλήματα των πολιτών αυτής της χώρας
παρά μόνον για την αρπαχτή και λαφυραγωγία των μετρητών
από προμήθειες, δάνεια και την «κονόμα»
ροκανίζουν τη δημόσια περιουσία τα τρωκτικά
το πάρτι δεν τελείωσε ακόμα.
Αδιαφορείς νέε για την Ελληνική φυλή
παραδόθηκε αμαχητί σε ποιμένες και βουκόλους
σε φυλές κατώτερης πολιτιστικής αξίας
Ατλάντιους, Οβριούς, Ούννους και Τουρκομογγόλους
όταν αυτοί ζούσαν ακόμα στα δάση και τις σπηλιές
οι πρόγονοι σου ανακάλυπταν τους συμπαντικούς θόλους.
Χάθηκε το πνεύμα της θυσίας
το Ελληνικό φιλότιμο της λεβεντιάς και αυτοθυσίας
των Μαραθωνομάχων, Σαλαμινομάχων
και της ηρωικής γενιάς του 1940,
νίκησε δύο αυτοκρατορίας και χάλασε τα σχέδια του άξονα για πάντα.
Οι νέοι προτιμούν μιά ευτελή χαμοζωή,
χωρίς ιδανικά, χωρίς αξία
ζωή ζητιάνου, παλιάτσου, ‘μπαταξή’ και οιηματία
άνεργοι, σουλατσαδόροι και χαμερπείς
σκλάβοι στων Ροτσιλδων τη δυναστεία.
Χάθηκε η Ελληνική ψυχή
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στέρεψε το ηρωικό πνεύμα,
στου Τούρκου τη φοβερα παραδόθηκε αμαχητί
της τρόικα παραθέτει λουκούλιο γεύμα
χάριν της καταναλωτικής του χαμοζωής
πέταξαν οι νέοι των προγόνων το σπαθί
και το έριξαν στο «φεύγα»
κι’ εγώ στα γερατειά βγάζω στον υπολογιστή
την αγανάκτηση μου και την οργή
Μόνον το σπαθί κόβει Γόρδιους Δεσμούς
όταν η πατρίδα είναι υπό Κατοχή
και κινδυνεύει
γιατί αυτό κόβει κεφάλια εχθρών
χαρίζει Ελευθερία σε αγέννητους και ζωντανούς
και τους θεριεύει.
Οι Γίγαντες του ‘40, με τη λόγχη και ΑΕΕΡΑΑΑ
ταρακούνησαν όλη τη Γη, όπως το ’21
τώρα οι Έλληνες κιότισαν και δεν έριξε κλωτσιά κανείς
στην τροϊκανή χολέρα.
Έλληνες ξυπνάτε!! πολεμήστε τους τοκογλύφους ολιγάρχες και
νεοναζί με το ίδιο νόμισμα την ίδια ανταμειβή
ρίξτε το ευρώ στα σκουπίδια
φύγετε από την λυκοσυμμορία και στείλτε τους στα τσακίδια
διώξουμε τους από δω κλοτσηδόν
υποχώρηση σημαίνει υποταγή αναφανδόν.
Μη χάνετε λοιπόν το ηθικό σας
ΑΓΩΝΑΣ είναι το μυστικό μας,
σώστε πατρίδα και το σπιτικό μας
η πρώτη σας εντολή
χτυπάτε στην Αχίλλειο φτέρνα τον εχθρό μας
η νίκη είναι και πάλι στο πλευρό μας.
28/10/2010

ΞΥΛΟΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΑ ΚΡΙΑΡΙΑ
Αντί για το σήμερα και το αύριο,
αυτοί κοιτάζουν το χθες, το χάος και το πολιτικό εκκρεμές,
φθάνουν τα ψέματα και η λογοδιάρροια,
το έγκλημα σας είναι διαχρονικό και ειδεχθές,
δεν πιστεύουμε στα λόγια σας τα άδεια
οριστικά τελείωσατε χθες.
Αντί για μέτρα καθημερινά,
για το αύριο και για την επιβίωση στο μέλλον,
αναλώνονται στα μνημόνια και σε προεκλογικές μπηχτές,
ενώ στο βάθος του μυαλού τους έχουν το κομματικό συμφέρον.
πώς να πάμε μπροστά με τέτοιους ανίκανους
του κέρδους τους θηρευτές;
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Ποιος σας έδωσε δικαίωμα
να ρίξετε στη χρεοκοπία το λαό
χωρίς λαική νομιμοποίηση
να οδηγήσετε τη χώρα στη φτώχεια και στο γκρεμό
στη διεθνή ταπείνωση;
τα παιδάκια να πεινάνε όπως επί Κατοχής,
και σεις ζείτε σε ευδαιμονισμό και στην εθνική ατίμωση
Να μην έχουν οι ασθενείς το φάρμακο τους,
οι πάσχοντες νοσοκομείο και το γιατρό τους;
οι απόμαχοι να στερούνται τα στοιχειώδη των γηρατειών τους,
και οι πολίτες την κάννη των καλάσνικοφ να έχουν
στον κρόταφό τους;
Το Έθνος κρύβει από ντροπή το πρόσωπο του,
οι άνεργοι θεωρούν ντροπή να μαζέψουν
της σοδιάς μας τον καρπό,
τα παιδιά της Ελλάδος παίρνουνε των οματιών τους
και όπως λένε, φεύγουν οριστικά, δεν θα έχουν γυρισμό.
Τα λεφτά τώρα πάνε στους τοκογλύφους,
η ζωή έγινε αβίωτη για μισθωτούς και συνταξιούχους,
φουσκώνουν οι λίστες των φοροφυγάδων,
πεινασμένα πέφτουν για ύπνο τα παιδιά των μικρομανάδων,
τα δάση και οι αιγιαλοί περιουσία των ξένων τσιφλικάδων
όαση η χώρα των ξένων πορτοφολάδων.
Έκλεισαν οι δουλειές, έλλειψε το ρευστό,
άλλοι μας παίζουμε το βιολί το γνωστό,
και σείς στου μνημονίου τον αποκρουστικό σκοπό,
πότε θα τελειώσει το μαρτύριο αυτό;
μόνον ο δανειστής ξέρει,
όσο αδρανεί ο λαός.
Νενέκοι πολιτικοί!!
τα προβλήματα δεν είναι ούτε των ξένων,
ούτε των υπολογιστών,
δεν είναι νούμερα οι άνθρωποι των οικονομικών δεικτών,
έχει προβλήματα η κοινωνία
η πραγματικότητα είναι διαφορετική από τη δική σας
νοσηρή φαντασία,
φθάνει πιά η εικονική πραγματικότητα
και η αριθμολαγνία.
Λουκέτο έβαλε το μαγαζάκι της γειτονιάς,
η φτώχεια καίει τον πολίτη,
η ανεργία έγινε πραγματικός φονιάς,
βορά της τράπεζας το χρεωμένο σπίτι
και ο «big brother» έστιν οφθαλμός ός τα πάνθ’ ορά.
Αυτά συμβαίνουν όταν το Σύνταγμα βιαστεί,
όταν οι τραπεζίτες την Κυβέρνηση έχουν αντικαταστήσει,
όταν το 4ον Ράιχ μας κάνει πειραματόζωα και μας γενοκτονεί
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και μεις στον καναπέ κυττάζουμε το «Σήφη»
Εμπρός γενναίοι!! να βγούμε από το κρεματόριο,
όλοι μαζί να δώσουμε τη λύση.
Η ζωή έγινε άκρως ζοφερή,
αβίωτο το σήμερα, το αύριο στην άβυσσο εκκρεμές,
δυσοίωνες και εγκληματικές της τρόικα οι επιλογές,
η λύση θα έρθει από το λαό με ριζοσπαστικές τομές,
γενναιότητα και ανδρεία δείξε λαέ.
Σε τούτες τις δύσκολες στιγμές,
θέλουμε ένα δίκαιο Αριστείδη και αρχηγό τον Περικλή,
την Νέμεση και τον Ηρακλή μαζί,
να καθαρίσουν την κόπρο του Αυγεία,
να κλείσουν τους κλέφτες, καταχραστές, απατεώνες
και εθνοπροδότες φυλακή,
να φέρουν πίσω τα κλεμμένα στα ταμεία,
η συμμορία που μας κυβερνά
να εξαφανιστεί.
Πάρτε ξύλα, πέτρες και στειλιάρια
να ξυλοφορτώσουμε στην κάλπη τα τομάρια,
να καλλιεργήσουμε τη γη με κασμάδες και με φτυάρια
νέο Σύνταγμα, νέα κόμματα και νέο τρόπο σκέψης στην Ελλάδα
για να ξαναβρούμε της φυλής μας την ικμάδα
την ευρηματικότητα του Οδυσσσέα και του Αλέξανδρου την εξυπνάδα.
Νέοι να μπούνε στη Βουλή, έξω τα πολιτικά κουφάρια,
η σπείρα η προδοτική στη φυλακή για να φέρουμε φρεσκάδα
όχι άλλη εθνική κατάστροφή όχι άλλη μέρα αποφράδα,
Εμπρός παιδιά για την Ελλάδα!
4/6/2012

ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΡΙΑ
Ξύπνα Έλληνα παρία,
σκλάβε της Σιωνιστικής Λερναίας Ύδρας,
πελώρια έχει κεφαλή, στόματα χίλια,
το μεγαλυτερο στην Wall Street,
το δεύτερο στη Γερμανία,
μα τα πιο αδίστακτα τσακάλια
θα τα βρεις στην Ελληνική πλουτοκρατία.
Εσύ που ήσουν το υπέρλαμπρο αστέρι
εσύ που χάρισες τους πολιτισμούς της οικουμένης
εσύ που αποκρυπτογράφησες του σύμπαντος την Ειμαρμένη,
εσύ τώρα τους βαρβάρους προσκυνάς και ζητιανεύεις;
Η ίδια Ύδρα τρύγησε τη δολαριά,
έφερε στην Αμερική χρεοκοπία,
τώρα καταβροχθίζει το ευρώ μπουκιά-μπουκιά,
της Ευρώπης το νοτιά
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τους πίνει το ιχώρ, τρώει την πεμπτουσία.
Πάψε τους λαούς να κατηγορείς,
«δολοφόνοι των λαών Αμερικάνοι»
δεν φταίνε, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Γερμανοί
θύματα είναι κι αυτοί όπως εμείς, άλλος κουμάντο κάνει
η διεθνής συμμορία άπληστη και εγκληματική
και συ που κάθεσαι στον καναπέ
και τον ανεύθυνο παριστάνεις.
Η Ύδρα πρέπει να καταδικαστεί
για εγκλήματα παγκόσμιας Γενοκτονίας
διά παντός εκτός νόμου να τεθεί, το θηρίο να θανατωθεί,
να εξωστρακιστεί έξω από τη Γη η διεθνής μαφία.
Οι βδέλλες των λαών τα δικά τους αξιόγραφα,
δικά μας τα έκαναν κρατικά χρεόγραφα
με κόλπο-γκρόσο ως το λαιμό μας έδεσαν
τα ομόλογα με τα μνημόνια χρέος κρατικό το έκαναν
με τη βοήθεια Ελληνόφωνων δωσιλόγων συνεργατών
μας σκλάβωσαν, μας αρπάξανε το βιός και μας κατέστρεψαν.
Με την τοκογλυφική λογιστική του λόττο,
έβαλαν στο χέρι τον πλούτο στον Ευρωπαϊκό Νότο,
ο εθνοκτόνος ΓΑΠ με μια Μνημονιακή ζαριά
αυτός ο ληστής, αυτός ο κλεπταποδόχος, αυτός και ο κλειδαράς
αυτός κάνει της σημαδεμένης τράπουλας τη μοιρασιά,
των τροικανών έγινε ο παραγγελειοδόχος,
αυτός μοιράζει πετρέλαια, ΑΟΖ, ζώνες, ακίνητα και κινητά
κι εσύ σαν χάνος καθήμενος στον καναπέ το γλυκοκοιτάς.
Αυτούς πόνος δεν τους κολλάει, ούτε του λαού η κατακραυγή,
όποιος δεν έχει να πληρώσει μαύρο φίδι θα τον φάει
θα τον πάνε φυλακή,
το σπίτι του στο σφυρί θα βγει.
κι’ ο άστεγος, ο πεινασμένος και ο ασθενής;
ας βολευτεί σε κάποιο χάρτινο κουτί.
Ξύπνα Έλληνα παρία σκλάβε του Μαμμωνά!
εγώ, εσύ, εμείς, όλοι καθήκον έχουμε ιερό,
πριν τελειώσει η δική μας η κλεψύδρα,
να διώξουμε από τον τόπο μας τον τριπλό εχθρό
τη σύγχρονη Λερναία Ύδρα,
της Νέμεσης βαρύς να πέσει ο πέλεκυς επί των κεφαλών,
των εγκληματιών των δωσίλογων και των συνεργατών,
να σταματήσει του Μινώταυρου η ανθρωποθυσία,
και η «ανθρωποφαγία» των φτωχών.
17/4/2012
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Ο ΑΥΛΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ
Αν δεχθούμε αυτά που λένε οι φυσικοί,
ηλεκτρόνια και σωματίδια κάπου στο αντι-σύμπαν
έχουν αδελφάκια τους «αντί»
τότε γιατί να μην δεχθούμε και το απλό
ότι αυτό ισχύει και για το δικό μας εαυτό;
Να έχουμε δηλαδή το άλλο μας ΕΓΩ
σε κάποιο αντι-σύμπαν μακρινό
με μία μόνον διαφορά,
αυτό να είναι άυλο και πνευματικό,
αντίθετο προς το δικό μας υλιστικό.
Εκείνος ο κόσμος ανόμοιος
διαφορετικός από το δικό μας
είν’ άυλος και φανταστικός
έχει χαρακτηριστικά τα ίδια με εμάς
αντίγραφο είναι πιστό δικό μας
χωρίς το υλικό μας σώμα και τα οστά.
Είναι ο καθρέφτης ο δικός μας
ο άλλος άυλος εαυτός μας,
καμωμένος με πνευματικά υλικά
πέραση εκεί δεν έχουν τα λεφτά
ούτε τα πλούσια γεύματα και φαγητά.
Μήπως βλέπουμε στα όνειρα μας με τα μάτια
του κολλητού μας και όχι με τα δικά μας;
τον κόσμο που αυτός ζει το μακρινό
γιαυτό μας φαίνεται παράξενος και ονειρικός;
τον κόσμο που μπορεί να έχει 11 διαστάσεις,
διαφορετικό χρωματισμό και φωτισμό
εκατομμύρια έτη φωτός να κάνει το φως να φθάσει
Αυτοί ίσως να ζουν με μέτρο και λιτότητα
καθώς ανάγκη δεν έχουν από πράγματα και φαγητά
να καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα
από πνευματικά και πολιτιστικά αγαθά
και να είναι πιο πολιτισμένοι από εμάς.
Κανείς σίγουρα δεν γνωρίζει
αν είναι από ύλη ή αντιύλη
αν καλύτερος είναι από το δικό μας
υποθέσεις γίνονται προς το παρόν
θα σας το πω όταν τον… επισκεφθώ!
αν και από εκεί κανείς πίσω δεν γυρίζει
Δεν τον επισκέφθηκε κανείς ποτέ
στις εσχατιές του σύμπαντος βλέπουν μόνον
παράξενες αναλαμπές
οι Έλληνες σοφοί ήξεραν περισσότερα γι’ αυτόν
με περιηγήσεις στο άπειρον και αιώνιον σύμπαν πνευματικές
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με του Νου και του Λογικού το βεληνεκές.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων αυτή τη στιγμή που
μπαίνω χειρουργείο
ο άλλος μου άυλος εαυτός
είναι κι’ αυτός ξαπλωμένος σε άυλο φορείο
πάσχει όπως κι’ εγώ από της κύστεως καρκίνο
και τον περιποιείται ο ίδιος νοσοκόμος και ο γιατρός
Βαρκαράκης και κείνον;
Δεν ξέρω αν φταίω εγώ, αν είμαι εγώ η αιτία
αν εγώ τον πήρα στο λαιμός μου
με την υλιστική μου ασωτία;
μπορεί να φτάιω εγώ για τα παθήματα του
ταπεινά συγνώμη του ζητώ για τα δεινά του.
Τακτικά τον βλέπω στα όνειρα μου
ανεξήγητα φαινόμενα να εξηγήσω αδυνατώ
σαν να υπάρχει πλάι μου κάποιος σύντροφος μου
που με πάει σε άλλο κόσμο ονειρικό
λέτε να είναι πιο προηγμένος πιο πνευματικός;
κάποιος αρχαίος πρόγονος μου;
Όταν η άυλη ψυχή από το σώμα χωρισθεί
μπορεί μ’ αυτόν να ενωθεί
στον κόσμο τον μεταφυσικό μας
που έχω συχνά ονειρευθεί;
υπόθεση κάνω ταπεινή σαν τον Ηράκλειτο μας!
Λέτε να ’ναι ο άλλος σύντροφός μας;
Αγέραστη με τα χρόνια μένει η ψυχή
ακόμη και όταν το σώμα αρρωστήσει
αυτή οσμίζεται τη φθορά
και δραπετεύει στα στερνά
μήπως επιθυμεί στον κόσμο της αντιύλης
να μετοικήσει;
Οι άυλοι μας εαυτοί
τρέφονται με πνεύμα και αμβροσία
ουδόλως τους ενοχλούν οι δείκτες οι οικονομικοί
ούτε τα υλικά αγαθά και η ανθρώπινη απληστία
αυτοί πρέπει να είναι «καλοί κ’ αγαθοί» σύμφωνα
με την Ελληνική Ηθική και την Φιλοσοφία
Μήπως αυτοί μας έριξαν την ιδέα
με μέτρια υλικά αγαθά θα ζήσουμε πιο ωραία;
αν σταματήσουμε την υπερκατανάλωση σε άχρηστα υλικά
να ζήσουμε με μέτρο και δικαιοσύνη στη Γαία;
αυτάρκεια και αυτονομία μας δίνουν τη χαρά
Αν είναι έτσι τα πράγματα απλά
να αποδημήσουμε στο κόσμο της αντιύλης
εκεί που δεν χρειάζονται λεφτά
που δεν υπάρχει πραγματική οικονομία,
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τοκογλύφοι, κλέφτες, ψεύτες και τρωκτικά
ίσως είναι ευκαιρία να μην μας τρώνε του σύστηματος οι ψίλοι;
Μήπως αυτοί μας στέλνουν τους πολέμους
και κρατούν τον κόσμο σε αταξία;
μήπως η ύλη εμόλυνε
την πνευματική των όντων αταραξία;
μήπως διαταράσσουμε την ατελεύτητη συμπαντική
Αρμονία;
μήπως με τον ευδαιμονισμό μας αποσυντονίζουμε
την συμπαντική Ευδαιμονία;
Μήπως αυτοί μας στέλνουν μηνύματα να σταματήσουμε
πολέμους, κρίσεις και αιματοχυσία;
να επανέλθουμε στην ψυχοπνευματική ανέλιξη
σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία;
στον «καλόν κ’ αγαθό» πολίτη του Σωκράτη
και όχι στον στον τοκογλύφο και ιμπεριαλιστή ολιγάρχη;
Κακά αρμενίζει η σαθρή εξουσία
η έλλειψη παιδείας αιτία της βίας και αταξίας
το λαό αλυσοδεμένο κρατά στη γωνία
φταίει βέβαια και ο λαός που δεν συμμετέχει στα κοινά
και δεν ζητά ελευθερία.
Υπάρχει όμως και μια άλλη συνταγή
να βάλουμε τους εκμεταλλευτές κοπρίτες
στην αγχόνη ή στη φυλακή
να ζούμε με ότι η οικονομία μας παράγει
να σταματήσουμε τα δανεικά που στου τοκογλύφου
το ψωμί βούτυρο βάζει

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ
Δεν έχουν μόνο οι άνθρωποι νεκροταφεία
έχουν και τα δένδρα, ζώα και φυτά
μόνο που εμείς δεν τους κάνουμε κηδεία
ούτε όταν δολοφόνησαν την αείμνηστη Λυγαριά.
Κάποτε ήταν πλουμιστή γεμάτη κλάδους,
άνθη και μοσχοβολιά
με εκείνη την χαρακτηριστική μυρωδιά
κάθε οσμή δηλώνει κάποια τοποθεσία
κι’ αυτή μου θύμιζε την ομηρική Κυπαρισσία
στα χρόνια τα παιδικά
χρόνια, περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα προπολεμικά
γιαυτό υπερβολικά αγαπούσα εκείνη τη Λυγαριά
Κάποτε ο κυρ-δάσκαλος μας καταχέρισε με τα κλαδιά της
γιατί με ξόβεργες πιάναμε πουλιά
εμείς δεν το κάναμε από κακία,
στην ουσία αγαπούσαμε τα πτερωτά
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δεν κρατώ στο δάσκαλο μοχθηρία,
ούτε στη βέργα από λυγαριά.
Ιδέα δεν είχαμε τότε από οικολογία,
ζούσαμε σαν τα ζώα στη φύση φυσιολογικά
αγαπούσαμε στο κλουβί την καρδερίνα
στη φύση φερόμαστε περισσότερο από τώρα φιλικά.
Το δάσκαλο που με έδειρε τον ευγνωμονώ πολλαπλά
το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο και από..τη λυγαριά
σύνηθες τα χρόνια εκείνα τα παλιά
η παιδαγωγική ήταν λίαν αυστηρά
και η πειθαρχία σιδηρά.
Με τη λυγαριά της γωνίας
είχαμε μια εγκάρδια φιλία από παλιά,
μιλούσαμε στον περίπατο μου καθημερινά
μου έλεγε τη δίψα της τα καλοκαίρια
και εγώ άγγιζα τα μωβ ανθάκια της θωπευτικά
να θυμηθώ την Κυπαρισσία την ομηρικιά.
Κάποια μέρα ο τραπεζίτης έφτιαξε καινούργιο κατοικία
όλο πέτρα και σύγχρονη ξιπασιά.
ώσπου ήρθε η ώρα του πεζοδρομίου
προαισθάνθηκε το τέλος της η λυγαριά.
«Φοβάμαι» μου είπε, όταν την είδα για τελευταία φορά.
«Φθάνει το τέλος μου…»
μην φοβάσαι της λέω. θα φροντίσω εγώ για σένα
θα μιλήσω στον τραπεζίτη φιλικά!!
θα του πω να δημιουργήσει ένα λάκκο στην γωνιά
Αυτός όμως ψυχρός λογιστής της αγοράς
αξία γι’ αυτόν έχει η γκλαμουριά και τα λεφτά.
την επομένη είδα μια ταφόπλακα βαριά
ο αχρείος τραπεζίτης έθαψε ζωντανή τη λυγαριά
χωρίς ίχνος συμπόνιας και αγάπης στα φυτά
ούτε ένα κλωνάρι της ο αχρείος ν’ αφήσει
και τα ζώα και φυτά στη φύση
έχουνε ψυχή έχουνε καρδιά.
Από τότε κάθε που περνώ από εκείνη τη μεριά
σιωπηλό μνημόσυνο κάνω στη λατρεμένη λυγαριά.
τι κι’ αν’ την εξαφάνισε η σκληρότητα του τραπεζίτη
για μένα ζει στης Ξυλοκέριζας την πλαγιά!
κάποια μέρα ίσως ξαναγεννηθεί σ’ άλλο σπίτι
σκέπτομαι να την φυτέψω εγώ σε κάποια μεριά.
Οσάκις περνώ από του δρόμου τη γωνιά
της σιγοτραγουδώ το τραγουδάκι:
«λυγαριά, λυγαριά / μου ραγίζεις την καρδιά.
κι’ αν πονώ, κι’ αν πονάς / θα αναστηθείς κάποια φορά».
Νέα Μάκρη, 22/7/2010
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Δώσε στα πράγματα αξία γι’ αυτό που σημαίνουν,
όχι υπεραξία σ’ αυτά που τη ζωή ασχημαίνουν,
μην παρασυρθείς από την υλιστική κοσμοθεωρία,
και περιφρονήσεις την πραγματική ουσία,
γιατί τότε χάνεις της ζωής την πεμπτουσία.
Αν ζούσα μια δεύτερη ζωή, δύσκολη, ή γλυκιά,
δεν θα νοιαζόμουν για πράγματα επουσιώδη και περιττά,
θα ήθελα να γεννηθώ στην Αρχαία Ελλάδα,
να ζούσα στην μυθική και μυστηριώδη τους φρεσκάδα
να απολάμβανα του πνευματικού τους ήλιου την λιακάδα.
Θα μιλούσα όταν οι μπουκωμένοι σιωπούν,
θα σιγούσα όταν οι άλλοι στα κανάλια φωνασκούν,
«κρείτων εστί του λαλείν το σιγάν»,
δεν θ’ άφηνα όμως τον ισχυρό και αλαζόνα όπως τώρα
να με ποδοπατά.
Θα μισούσα όσο διαρκούν οι σταγόνες της δροσιάς,
θ’ αγαπούσα με ανοιχτή όλη μου την καρδιά,
θα πολεμούσα τους εχθρούς με την πέννα και το σπαθί,
δεν θα ξεπούλαγα το έθνος μου για μερικά «ευρώ»
αντί πινακίου φακής,
θα άρχιζα να φτιάχνω έργα διαχρονικά από μαθητής,
και όχι στα γεράματα μου να γίνω ποιητής.
Όμως γεννήθηκα πρώιμα σε χρόνια δίσεκτα, λιγρά,
κάτι οι πόλεμοι, κάτι η κατοχή, κάτι η στρατιωτική μου φορεσιά,
έμειναν ανεκπλήρωτα τα όνειρα τα τωρινά,
όμως ποτέ μην πεις ότι είναι αργά,
ακόμη και τώρα μου αρέσει η δημιουργία,
έστω και αν μάδησαν τα κρίνα
και έγιναν τα μαλλιά λευκά.
Θέλει τέχνη και ρυθμό η ζωή για να τη ζήσεις,
χωρίς το φόβο του θανάτου, της εξουσίας και της πίστης,
μάθε το παιδί σου να γίνει καλός ψαράς,
και μη του χαρίζεις ψάρια με ευκολία,
χάρισε του όμως τ’ αγκίστρι και την πετονιά,
να πιάνει μόνος του ακόμη και τον καρχαρία.
Τα παιδιά είναι συνέχεια της ύπαρξης μας,
το χορό της αιωνιότητας οδηγούν και της διαδοχής μας,
είναι οι κρίκοι στην αλληλουχία των γενεών,
ύψιστο το καθήκον ευγονίας και δημιουργίας
παιδιών και εγγονιών.
Βόηθησε τον πάσχοντα να σηκωθεί,
όταν πέσει ένεκα αδυναμίας,
βάλτου το φορτίο στους ώμους να υψωθεί
αφιλοκερδώς και δίχως υπεροψία.
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Άφησε τον μόνο τον αγώνα του να δίνει,
παραβιάζεις τους φυσικούς νόμους με την «σοσιαλιστική» δικαιοσύνη,
μην εξευτελίζεις το άτομο με την ελεημοσύνη,
το δώρο όμως που προσφέρεις είναι διαφορετικό
χάριν ευγνωμοσύνης.
Αμφιβάλλω ισχυρώς,
αν κάποιος θεός είναι υπαρκτός,
αλλά και αν υπήρχε,
θα ήταν άδικος και μοχθηρός.
Το Σύμπαν όμως υπάρχει
και καινούργιο διάκοσμο θα δίνει,
γεμάτο σκοτεινή και φωτεινή ενέργεια
ορατή και αόρατη ύλη,
μέσα στο αγέννητο χάος και στην ατελεύτητη απεραντοσύνη
το παρόν είναι και μέλλον και παρελθόν
μέσα στου χωρο-χρόνου τη δίνη.
Ανελέητος πόλεμος των αντιθέτων αυτός
που συντελείται,
της Ειμαρμένης το έργο από αυτόν επιτελείται,
για μας τα απειροελάχιστα ανθρωπάκια κανείς δεκάρα δεν δίνει,
ουδείς θεός-κι’ αν ακόμα υπήρχε-θα νοιαζόταν αν πεινάς,
αν διψάς ή από καρκίνο αν φθίνεις.
Κανείς δεν γνωρίζει αν υπάρχει μετεμψύχωση,
κάποια μέρα θα γίνουμε ασκτρόσκονη
ακόμη και με ταρίχευση
ενώ η άυλη ψυχή αναζητεί θεική συνοίκηση
στον Άδη τα σωματίδια μας θα δούν πράματα εκπληκτικά,
δίχως οδύνη,
κανείς ως τώρα δεν επέστρεψε από κει, ούτε να
τα φανταστεί μπορεί τα σωματίδια μας, τα σμήνη,
ακόμη και αν διαθέτει την πιό υψηλή νοημοσύνη.
Τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου
η σκοτεινή πλευρά κρατάει μυστικά,
να τα δούμε δεν μας αφήνει,
αθάνατη η υλο-ενέργεια μας στο διηνεκές θα μείνει
μην αγωνιάς μπρος στου θανάτου την αγριοσύνη,
η ψυχή όπως μπήκε έτσι θα βγει,
χωρίς πόνο και χωρίς οδύνη.
Γι’ αυτό ζήσε το σήμερα σαν βασιλιάς,
σαν νάναι η νύχτα σου η τελευταία,
τα έργα σου φρόντισε νάναι αθάνατα και διαχρονικά,
να μην τα κολλάει του χρόνου η φοβέρα,
όπως τα έργα των προγόνων μας τ’ αρχαία.
Η ράτσα μας είναι δένδρο ευγενικό, μην την υποτιμάς,
όλοι εμείς είμαστε φύλλα της και ξεροί κλώνοι,
το «Κέρας της Αμαλθείας» μας τρέφει στα κρυφά,
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το έργο των προγόνων νεκρών, αγέννητων
και ζωντανών μας εμψυχώνει.
Τα γεράματα δεν είναι θάνατος όπως θαρρείς,
αρκεί να ξέρεις με σωφροσύνη να τα ζήσεις,
συγκαταβατικά να προσαρμοστείς χωρίς να αδρανείς,
τις αρρώστιες, άνια και λήθη ν’ αντιμετωπίσεις
να περπατάς και να τρως υγιεινά πολλά χρόνια να ζήσεις.
Κι’ αν ήταν να ζήσω δυο ζωές,
στην άλλη θα έκανα περισσότερη δημιουργία,
όχι με υποδούλωση και καταναγκαστική δουλειά,
όπως μας επιβάλλει τώρα η πρωτεσταντική συμμορία
αλλά με δημιουργική και καινοτόμα ελευθερία.
Η ζωή το θάνατο νικά,
τούτη η ζωή είναι όλη δική σου,
μέτρα πόσο το μπόι σου μετρά,
και πόσο το λέει η ψυχή σου!
Ζήσε καλά, κάνε το καλό και μη σταματάς,
τον σκληρό αγώνα της ζωής ανελλιπώς να δίνεις,
όλα στο σύμπαν περιστρέφονται ολοταχώς σε τροχιά
ο Αγώνας σταματά μόνον όταν τα μάτια κλείνεις.
Έλληνα δώσε τον τιτάνιο αγώνα,
είναι θάνατος τούτες τις ώρες η α-γωνία και φυγομαχία,
καμάκωσε το θηρίο με το «Ιερόν Εχετλον»
σαν νέος Εχετλαίος
δώσε την νικηφόρα σου Τιτανομαχία.
31/10/2012

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΓΗΚΕ ΣΑΦΑΡΙ
Μια φορά και ένα καιρό
ο κραταιός βασιλιάς, βγήκε σαφάρι,
να σκοτώσει λαγούς, πουλιά,
και αν βρει και κάνα ζαρκάδι.
Οι αυλικοί ρύθμισαν την εκδρομή,
στο βασιλικό πάρκο εξορμάει,
τα πουλιά και οι λαγοί ήταν πολλοί,
και η κουστωδία τα θηράματα στο φτερό χτυπάει.
Μανιώδης κυνηγός ο βασιλιάς,
καθημερινά σκότωνε λαγούς με το τσουβάλι,
τα πουλιά φοβήθηκαν τις ντουφεκιές,
φοβισμένα είχαν ζαρώσει στο ακρογιάλι,
κι’ άλλα είχαν κρυφτεί στις θημωνιές,
μέχρι να περάσει η κρίση η μεγάλη.
Ο βασιλιάς από θυμό πήγε να σκάσει,
κάθε φορά λιγότερα σκότωνε πουλιά,
αυτά εξαφανίστηκαν στους κάμπους και στα δάση,
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στο καταφύγιο βασίλευε κατήφεια και ερημιά,
και ο βασιλιάς συλλογιζόταν τι άραγε τα είχε βλάψει;
Τότε πήρε απόφαση οι μέλισσες να θανατωθούν,
τα μυρμήγκια με χημικά να τα ψεκάσει,
γιατί αυτά τάχα ενοχλούσαν τα πουλιά,
και μόλυναν τα δάση.
Αμόλησε στο πάρκο λύκους του βορρά,
διέταξε να εξαφανιστεί η γηγενής πανίδα,
να καταργηθούν στο πάρκο τα μαντριά,
να καταστραφεί η πατροπαράδοτη χλωρίδα και πανίδα,
και σαν να μην έφταναν αυτά,
είπε να φορολογηθεί το πρόβατο και η γίδα.
Αλλά και πάλι δεν σκότωνε πουλιά ο βασιλιάς,
τα ικανά είχαν έξω από το πάρκο μεταναστέψει,
και καθώς ήταν ο άναξ κατηφής,
κάποιος αυλικός μια ιδέα ευπειθώς του καταθέτει.
Βασιλιά μου να φέρουμε ξένα πουλιά,
να εμπλουτίσουμε το πάρκο με εξωτικά είδη,
από το Μπάγκλα Ντες, Πακιστάν, Ινδία,
από Ισραήλ, Γερμανία και Αφγανιστάν
για να μη μας λείψει του Νεμρώδ η λατρεία.
Έφεραν πουλιά από όλες τις μεριές,
λαθραία κοράκια, γαμψόνυχοι αετοί που έμοιαζαν περιστερές,
ξάφνου γέμισε το πάρκο με μικρόβια και έχιδνες
φαρμακερές,
τα γηγενή πτηνά λιγόστεψαν ραγδαία από διώξεις φοβερές.
Σαν κάλεσαν για σαφάρι το βασιλιά,
τίποτα δεν είχε από το παλιό πάρκο απομείνει,
το πάρκο αγνώριστο, παντού ασχήμια και βρωμιά,
μόνο κάτι ανεμώνες πλάι στις σπασμένες κολώνες
και κάτι ντόπιοι σπίνοι.
Χάθηκαν τα ωδικά πτηνά,
χάθηκε η ομορφιά και η χάρη,
παντού μιζέρια, βουβαμάρα, σκοτεινιά
παντού θάνατος και ξερό χορτάρι.
Τα λαθραία πουλιά άνοστα και αχαμνά,
στο βιότοπο έφεραν ανατροπή και ανισορροπία,
τότε ένας αυλικός προς τιμήν του βασιλιά,
πρότεινε το πάρκο να μετονομαστεί:
«Eπαρχία της BULGRAVIA»
Κάποιοι γενναίοι αετοί,
που γνώριζαν του πάρκου τη συνωμοσία,
των εχθρών μας έγιναν σκληροί τιμωροί,
αυτοί που τους έβαλαν στη φυλακή με ψεύτικα στοιχεία,
σκότωσαν τους αυλικούς και έφεραν στο πάρκο την
Ελληνική Νομαρχία,
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τότε χάρηκαν τα πουλιά τη Λευτεριά,
χωρίς ταπείνωση και ξένη αρμοστεία.
1/11/2013

Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
(Αφιερωμένο στον μεγάλο μας ποιητή Γιάννη Ρίτσο*)
Μια ζωή να ζεις αξίζει
όταν το χειμώνα στην πόλη την περνάς
τα καλοκαίρια στο χωριό γυρίζεις
και Άνοιξη και το Φθινόπωρο στο ταξίδι
Αν το πορτοφόλι σου επαρκεί
σαν Καζαντζάκης να ταξιδεύεις
τον ποιητή της Ρωμιοσύνης να μην τον μιμηθείς
γιατί στη Λακωνία ζει και κατοικοεδρεύει
Ο Γιάννης Ρίτσος στου κάστρου της Μονεμβασιάς
την απόκρημνη πλαγιά έφτιαξε τη φωλιά
ζει μαζί με τα πουλιά στην ησυχία
το Φως του Αιγαίου απολαμβάνει και τη δροσιά
παρέα με του πελάγου τη βουή,
και χαίρεται την χαοτική αρμονία
Θαυμάζει την ιριδίζουσα νηνεμία και γαλήνη,
τα κελαιδίσματα των πουλιών στο παραθύρι του οι σπίνοι
του Αιγαίου την τρικυμία όταν ξεσπάει μπουρίνι,
βλέπει τους γλάρους που αψηφάνε τον καιρό
έμπνευση για λευτεριά του δίνει
Εδώ έζησε την πείνα και την κατοχή
τον τροχό της Λευτεριάς εδώ πάει να γυρίσει
μάχεται και μοχθεί για την Δικαιοσύνη
αυτός είναι ο ποιητής της Ειρήνης.
Ούτε στην πόλη, ούτε στο χωριό βρήκε ησυχία,
μόνον στην εργασία βρίσκει τη δημιουργία
σαν νέος Λεωνίδας πολέμησε την κακία
από την ένδοξη γενέτειρα του Λακωνία
Ανήμερο θεριό πολέμησε την υποκρισία
και της πλουτοκρατίας την απληστία
υπέρμαχος στο πλευρό του ανυπεράσπιστου λαού
ενάντια στη κατοχική τυραννία
Το πέτρινο καράβι της Μονεμβασιάς
ξεκόλλησε σε πανάρχαιους καιρούς από τη Λακωνία
και έκτοτε πλέει στο Αιγαίο σιμά,
θωρηκτό απόρθητο, με πέτρινα κανόνια
και τους βράχους έχει για ιστία
Λιθόστρωτα δρομάκια στην ονειρική πλαγιά,
σπιτάκια κρυψώνες, σωστοί περιστεριώνες
κουρσάρικα καράβια εξόρμησαν πολλά
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αψίδες, εκκλησιές, οικόσημα να αρπάξουν
και βυζαντινές εικόνες
σε περασμένους ληθαργημένους αιώνες.
Πολιτεία από το χρόνο μαρμαρωμένη
από το Γιάννη Ρίτσο τραγουδισμένη
από τους Αγώνες του ‘21 χιλιοδοξασμένη
περιηγητή η Μονεμβασία σε προσμένει…
Εδώ ο Ρίτσος χαίρεται την τελευταία του κατοικία
έξω από τα τείχη της μεσαιωνικής πολίχνης
αγριολούλουδα και κρίνα στο μνήμα στέλνουν ευωδία
το ηλιοβασίλεμα το λούζει με φως ανέσπερο
ο ποιητής εδώ ζει αιώνια εν πλήρη ελεύθερία.
Εδώ βύζαξε της μάνας του το πρώτο γάλα
εδώ πέταξε πέτρες στα πουλιά με τη διχάλα
εδώ έφαγε τη φτώχεια με την κουτάλα
εδώ τη φθίση είχε στο βίο του μόνιμο συνοδό
μαζί με τ’ ’ άλλα
Εδώ ήλθε η ταπεινότητα μου να τον συναντήσω
και Ω! του θαύματος βρήκα τον ποιητή απίκο
με δέχθηκε φιλοφρόνως ένα πρωινό
στου μικρού σπιτικού του τον κήπο
ψήγματα από τη σοφία του να ερανίσω
και από καρδιάς τον ευχαριστώ.
Τι κι’ αν το σώμα του είναι στο χώμα
ο Γιάννης Ρίτσος είναι παρών
το πνεύμα του πλανάται στο κάστρο ακόμα
κι’ αυτός μου διηγείται τη ζωή του εκείνο το πρωινό:
«Γεννήθηκα μου λέει στη Μονεμβασιά
την Πρωτομαγιά του 1909
έγραψα πεζογραφήματα και ποιήματα πολλά
χάρη χρωστώ στα μολύβια και στα χαρτιά
που στην εποχή μου ήταν λιγοστά
και ιδιαίτερα στις φυλακές που έρχονταν κρυφά.
Τύλιξα μ’ αυτά του ανθρώπου την καλοσύνη
τη λύπη, τη χαρά και την οδύνη
ο αγώνας ήταν της ζωής μας τότε το στολίδι
η αγροτιά κοιμόταν φτωχικά πάνω στο στρωσίδι
αλλά με αξιοπρέπεια που σήμερα σε ζαλίζει
Μα σαν χάσαμε την πατρική περιουσία
και μπήκε ο πατέρας μου στο Δαφνί για νοσηλεία
πέσαμε σε φτώχεια και σε άκρατη δυστυχία
για μένα η ποίηση ήταν πνοή ζωής,
θεία μυσταγωγία, επαφή με τα θεία.
Στην επάρατη Ναζιστική Κατοχή
ήμουν καθηλωμένος στης φθίσης το κρεβάτι
από της αρρώστιας μου τη σοβαρή υποτροπή
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συμμετείχα στο καλλιτεχνικό ΕΑΜ, σαν ακούραστος αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης σεμνός εργάτης.
Η ποίηση δεν φέρνει γλυκό ψωμί στον αγωγιάτη,
δεν στρώνει τραπέζι, ούτε δίνει φαί στον ποιητή,
δεν γεμίζει το στομάχι σε ένα χωριάτη
η εξουσία την ποίηση αντιπαθεί
γιατί φουντώνει τα στήθη του επαναστάτη
και κάνει του κατεστημένου την ανατροπή
Το άρωμα της ποίησης την εξουσία ενοχλεί και την ζαλίζει,
τη φακελώνει, και την βάζει φυλακή,
εκτός και αν τη λιβανίζει!!
γην και ύδωρ δεν προσφέρει ο σεμνός ο ποιητής
ούτε κωλοτούμπες στριφογυρίζει για να βολευτεί.
Ο Ρίτσος είναι βράχος γενναιότητος
αξιοπρέπειας, καλλιέπειας και κοσμιότητος
γράφει με την συνείδηση του και με το θείον επικοινωνεί
τα ποιήματα του δεν τα γράφει για το χρήμα τον λαό υπηρετεί
Ακόμη και με το θάνατο δέχεται να κονταροχτυπηθεί
πριν ο Πλούτωνας του πάρει την ψυχή
σύμμαχο του έχει την αθανασία
με φιλοσοφική ενατένιση απέναντι στη ζωή,
και με προσωπική αυτοθυσία αντιμετωπίζει
ακόμη και την βία και τις δυνάμεις καταστολής
Έγραφα στη «Διάπλαση των Παίδων» ένα φεγγάρι
ελάχιστα ψυχία μου έδιναν αμειβή
της νεολαίας την ψυχή για να μορφώσω
χόρευα και σε θίασο σαν χορευτής
την καλλιτεχνική μου αδηφαγία να κορέσω
να τα βγάλω πέρα στη χαμοζωή
Μου άρεσε της ζωγραφικής ο χρωστήρας
αγαπούσα και τη μουσική
τα οικονομικά λίαν περιορισμένα
ποτέ δεν έγινα ζωγράφος περιωπής
Εγραφα χρονογραφήματα, μεταφράσεις και συνθέσεις
για να τα βγάλω το πικρό ψωμί
εμπνεόμενες από της Φύσεως τις αντιθέσεις,
της τέχνης προικοθήρας δεν υπήρξα στη ζωή.
«Τρακτέρ» τιτλοφορείται η πρώτη μου συλλογή
έπειτα ήλθε ο «Επιτάφιος», μια λυρική Ωδή
για τη σφαγή των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης
τραγουδήθηκαν από το Μίκυ εκείνοι οι στίχοι οι δραματικοί
Με πρότειναν και για βραβείο Νομπέλ
μου το αρνήθηκαν γιατί ήμουν λέει κομμουνιστής
η αιώνια του κατεστημένου μικροψυχία
εγώ ήμουν ιδεολόγος στοχαστής,
απώλεια αυτό ή ευεργεσία;
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αν τόπαιρνα θα είχα τώρα μεγαλύτερη αξία;
Η λάσπη στου κατεστημένου το μανίκι
για όποιον κοινωνική δικαιοσύνη απαιτεί
τούτο στάθηκε δικό μου δεκανίκι
ο λαός τόσο πολύ να με συμπαθεί.
Αυτός με στήριξε στην άνιση την πάλη
από του Κατεστημένου τον κατατρεγμό
φακέλωμα, μπουντρούμια, σκληρή τότε η βιοπάλη
εγώ… ήμουνα ο «επικίνδυνος εχθρός»
Εζησα στις φυλακές, αφάνταστη ταλαιπωρία
στον επάρατο εμφύλιο μετά την κατοχή
και ακολούθησε η αγγλοκρατία και αμερικανοκρατία
Μακρόνησο, Αη-στράτη, Γυάρο ήμουν εγώ εκεί
στη Λέρο και Σύρο ‘παραθέρισα’ στην Επταετία
αμέτρητα τα χρόνια της φυλακής
Το κάψιμο του «Επιταφίου» μου έφερε μελαγχολία
ο κλονισμός της υγείας μου ήταν βαρύς
ασθένεια, κατατρεγμός και κακουχία
εποχή πλούσιας πνευματικής συγκομιδής
και αυτό μου βγήκε σε καλό
Με είπαν απαρηγόρητο του κόσμου παρηγορητή
εγώ ήμουν ένας λαϊκός ποιητής
των πέτρινων χρόνων
βάρδος των λαϊκών αγώνων
ένας μοναχικός, αισθησιακός σκεπτικιστής
Ρούφηξα της φτωλογιάς όλο το φαρμάκι
έκανα δικά μου τα βάσανα του φτωχού κοσμάκη
του φυσικού νόμου έγινα θιασώτης
ο φύσει υπαρξιακός αναχωρητής,
πάντα εργασιομανής, ακόμη και στο κρεβάτι
δεν υπήρξα ακαμάτης
Έγινα της ιδεολογίας ο θηρευτής
στήριξα τις ελπίδες μου στο «κόκκινο αστέρι»
τραυματίστηκα βαριά σαν παραδόθηκε η επανάσταση η Οκτωβριανή
πριν λευτεριά στους λαούς φέρει
ήταν κι’ αυτό μια καταιγίδα που μόνο την πλουτοκρατία χαίρει
Με είπαν ασκητή που απωθεί και αποθεώνει
η αγάπη του κόσμου πιότερο ισυχρό με κάνει και με ανδρειώνει
ήταν για μένα βάλσαμο και φυλακτό
η Αγάπη με κράτησε εν ζωή από το κακό χτικιό
Είπαν ότι είμαι υπερεαλιστής και λυρικός
τα φοβερά εκείνα χρόνια της ιστορίας
της εμφυλιοπολεμικής εχθρότητας και γιγαντομαχίας
μια αυτοκρατορία και απέναντι ο λαός
τότε κυλάει το ποίημα σαν Εβρος ποταμός
το «Χρονικό της ταραγμένης του 1940-50 δεκαετίας»
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Αυτά που συμβαίνουν εκείνη την εποχή
δεν εξηγούνται με τη λογική,
αλλά με άκρατη φαντασία
ούτε αποτυπώνονται στο άψυχο χαρτί μιας
τραγικής ελεγείας,
γραμμένα είναι στη συλλογική ψυχή με αιμα,πόνο κακουχία
Η χώρα μετατράπηκε σε απέραντο σφαγείο
πείνα, εκτελέσεις, τυφεκισμοί,
στοίβες τα κορμιά προς αναζήτηση στο νεκροτομείο
δεν ξέρεις από θα σούρθει και που να φυλαχτείς
κόλαση του Δάντη η Ελλάδα, σωστό φρενοκομείο!!
Χρόνια που μετράνε σαν αιωνιότητα, έφερσν κοσμικές καταστροφές
προσφυγιά, μετανάστευση και ανατροπές
έτσι γεννήθηκε η «Σονάτα του Σεληνόφωτος»
ποίημα κλασσικό για ένα κόσμο πάσχοντα, πονεμένο
και αισθηματικό
Σ’ όλο το βίο μου στάθηκα συνεπής πατριώτης
ενός καλύτερου μέλλοντος ο οραματιστής στρατιώτης
της προκοπής του ανθρώπου θιασώτης ταπεινός
της Ειρήνης εραστής, του Πολέμου αδυσώπητος εχθρός
Παντού στο θάνατο κυριαρχεί η ζωή,
σαν δύο όψεις της ίδιας συμπαντικής πτυχής,
εγώ ένας διχασμένος Δον-Κιχώτης,
λόγος χωρίς διάλογο και αμφισβήτηση είναι στασιμότης!
Η ζωή χωρίς το θάνατο δεν θάχε καμιά αξία
βάλτος θα ηταν η διαβίωση
σκουπιδαριά η Γη και ακαθαρσία
όλα αυτά τα έγραψα σε υπερβατικό λόγο, ποιητική αδεία
σε απλά πεζογραφήματα και κείμενα λυρικά
δίχως κομπορρημοσύνη και άνευ αυθαδείας.
Η μεγαλύτερη περγαμηνή μου
ήταν η συμμετοχή μου στην Εθνική Αντίσταση
στους αγώνες υπέρ Πατρίδος και Ελευθερίας
για την απελευθέρωση της υπόδουλης Ελληνικής γης
των ντόπιων και ξένων τυράννων πολέμησα τη βία
αρνήθηκα την υποταγή
Πολέμησα τη Ναζιστική θηριωδία
πολλά γραπτά μου χάθηκαν στα Δεκεμβριανά
και σαν το Σίσυφο ξεκίνησα από την αρχή να γράφω
τη χαμένη εποποιία ξανά και ξανά
Η δημοκρατία στον τόπο μας ήταν των ολίγων
για τους πολλούς εν ανεπαρκεία και εχθρική
εταίρα στον «οίκο ανοχής» της την είχε πλουτοκρατίας-οικογενειοκρατία την
βίαζαν ατελευτήτως μέχρι που της έβγαλαν επί χούντας την ψυχή
Ο λαός για λίγο μόνον στο βουνό έπιασε την εξουσία
έφερε στην ύπαιθρο την πολυπόθητη αλλαγή
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κάτι που έμοιαζε με άμεση δημοκρατία
τότε ανασάναμε για λίγο από την Γερμανική κατοχή
τη γεύση χάλασε η δολία Αγγλοκρατία
αντί ευγνωμοσύνης η Γηραιά Αλβιών μας τιμωρεί
Ποτέ ο λαός δεν απόλαυσε Άμεση Δημοκρατία,
ούτε Λαοκρατία που τραγουδούσαμε στην Κατοχή
οι Ρίτσοι είχαμε άρρηκτο δεσμό της οικογενείας
τότε γράφω το «Τραγούδι της Αδελφής»
με συγκλόνισε η αρρώστια της αγαπημένης Λούλας καθ’ υπερβολήν
Όταν τη βάζουν στο τρελάδικο, στο ‘Δαφνί’,
ήταν και ο πατέρας μου εκεί ασθενής
φταίει των Ρίτσων η μοιραία μελαγχολία!
ξέρεις τι σημαίνει να σου φορούν ζουρλομανδύα;
ψυχικά σε δολοφονεί
ταξίδι προς την έρημο της… Γεδρωσίας
Η Ελλάδα σαν το λιθάρι του Σίσυφου κατρακυλά
σηκώνεται, σκουπίζει τα αίματα, και τραβά ψηλά
σφάλματα και διχόνοιες τα προσπερνά δίχως Αυτογνωσία
την τραυματίζει μόνον η συμμαχική αγνωμοσύνη και κακοπιστία
Δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί
τα κράτη ΔΕΝ έχουνε ψυχή, ούτε φιλία
μόνον συμφέροντα έχουν και σκληρή καρδιά
και ο λαός πληρώνει πάντα με αίμα και αγωνία
την αγνωμοσύνη τους και την λησμονιά
Η πατρίδα μας δεν έχει ολόγυρα φιλικούς λαούς,
δεν κινδυνεύει όμως τόσο πολύ απ’ αυτούς
ούτε από τη γνωστή-άγνωστη «αναρχία»
όσο από την κομματοκρατία και τους δικούς μας εαυτούς
Μετά γράφω της Αντίστασης την Εποποιία:
την «Κυρά των Αμπελιών» και «Ρωμιοσύνη»,
οι κλέφτες του ‘21 ήταν αντάρτες των βουνών
πολεμούν τον κοτζαμπάση και τον Τούρκο κατακτητή με ανδρειοσύνη,
όπως πολέμησαν οι αντάρτες τους Γερμανοτσολιάδες
και τον Γερμανό κατακτητή αλλά το κίνημα τους
ένεκα προδοσίας άδοξα σβήνει
Μαυροφορεμένη γυναίκα σε κάθε εικονοστάσι
για το χαμένο πατέρα, γιό και αδελφό που έχει χάσει
ο εθνικός μας διχασμός η αιτία
πάντα παρούσα η «συμμαχική» ραδιουργία
και η ντόπια ολιγαρχία το μεγάλο αγκάθι
της Ελλάδος το κατακάθι.
Πάει χαμένη η ελληνική θυσία
το Έπος της Αντίστασης, η Μάχη στο Ρούπελ
και η Εποποιία στην Αλβανία
«μαζί θα μοιρασθώμεν τη νίκη» λόγια τα’ αέρα των τρανών της εποχής
Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος έπεσαν σε ξένα χέρια
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για μας δεν τέλειωσε η κατοχή.
Κούφια λόγια που έγιναν καπνός,
οι Άγγλοι στο Κολωνάκι ήθελαν βασιλεία
και εμείς Λαοκρατία στο Βουνό
μας τρώει ο φανατισμός, η υπερβολή και η μυθοπλασία
και πέσαμε στο δόκανο σαν το λαγό
με δόλο και προδοσία έπεσε η Τροία,
Ευτυχισμένα τα έθνη που δε χρειάζονται ξένη προστασία
αθώα παιδιά εμείς ακόμη δεν αντρωθήκαμε,
βιώνουμε την νεανική μας ηλικία
και ας είμαστε οι πιο παλιοί στην Προιστορία
Από το χέρι μας κρατά
κάθε φορά Αμερική, Ρωσία, Γαλλία… Αγγλία
το δολερό σαράκι μας δηλητήριο κάθε φορά ξερνά
τα σωθικά μας τρώει ακόμη η Μικρασιατική Εκστρατεία
κάθε τόσο υποτροπιάζει το τραύμα και γυρνά
μας άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα η αλλόκοτη τραγωδία,
Ομόνοια, Ειρήνη και Ομοψυχία η χώρα μας τώρα ζητά
Ο τόπος πισωγυρίζει αντί να πάει μπροστά
τα ρήγματα της Αριστεράς την καρδιά μου ραγίζουν
το «διαίρει και βασίλευε» ξανά και ξανά
με κάποια εθνική τραγωδία και πάλι μας τριγυρίζουν
Το προοδευτικό κίνημα ξένα ιδεολογήματα αφομοιώνει
η νεολαία λαίμαργα τον «νέο πολιτισμικό πρότυπο» υιοθετεί
μεθάει με το ξενόφερτο ποτό στην ψυχαγωγία
χωρίς μέτρο και φραγμό η Αμερικανοκρατία θα μας μπεί
Έγραψα για την μεταπολεμική Αθήνα
των μαυραγοριτών, δωσιλόγων και των συνεργατών
αυτοί έπιασαν μετά την κατοχή τα ηνία της εξουσίας
άγριος ο διωγμός των πατριωτών και των αγωνιστών
ατέλειωτες οι διασπάσεις των αποκομμάτων των «αριστερών»
βούτυρρο στο ψωμί της Αμερικανοκρατίας και των προδοτών
Η Εθνική Αναγέννηση άλλαξε πορεία
στην εξορία οι αγωνιστές,
οι ταγματασφαλίτες στην εξουσία,
χαμένες ελπίδες, ιδανικά σε αναστολή και απαξία
Ανάπαυλα για λίγο ο γάμος μου και το γλυκό σπιτικό
η γέννηση της Ερης χαρμόσυνο για μένα γεγονός
η ευτυχία μου φθάνει στο άωτον άκρον
τότε γράφω το ευφρόσυνο «Πρωινό Άστρο»
Ο νέος «κατακτητής» με βία μπουκάρει
ο κοσμάκης την «πράσινη δολαριά» φλερτάρει
εγκαταλείπει γη και άθη στην επαρχία
θυρωρός να γίνει στην Αθηναϊκή πολυκατοικία
Σε τραίνα, αεροπλάνα στοιβάζεται και πλοία
για Αμερική, Αυστραλία και Γερμανία
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ο κοσμάκης δουλειά στα σκλαβοπάζαρα ζητάει
η νικήτρια Ελλάδα από τον Εμφύλιο αιμορραγεί και πονάει
ωστόσο μπρος τραβάει και δεν σταματάει
Μήπως μας δέρνει η κατάρα του οίκου των Ατρειδών;
των Ηρακλειδών ο διασκορπισμός
πήγαν για της Ελένης τον παρθενικό υμένα;
έτσι χάθηκε η αφρόκρεμα στα ξένα
της ιστορικής εκείνης λεβεντογενιάς ο ανθός
Καθαρτήρια για τον Έλληνα η μητροκτονία
τσακώνεται ακόμη και στα ξένα «μήνιν αοιδέ θεά…»
ακόμη και όταν πολεμά κάτω από τα τείχη της Τροίας
η ιστορία μας από τη διχόνοια ξεκινά
για «λόγους τιμής» και φιλοτιμίας
και η φυλή μας καταστρέφεται μετά μανίας
Με του Αγαμέμνονα και Αχιλλέα τον καυγά
για τα μαύρα μάτια της Βρισηίδας κόρης
το μέγα τίποτα χτυπά
τον Ελληνισμό με το βαρύ του δόρυ
τον αφανίζει, τον διασκορπά
και ακολουθεί της μάνας το πικρό μοιρολόι;
Διχόνοια!! Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία
ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η ίδια αποφράδα ιστορία
αιτία για να ταφεί ο Ελληνισμός και ο Πολιτισμός
διαφορετικός θα ήταν τώρα ο κόσμος και η κοινωνία
θα άνθιζε παντού Δημοκρατία και Ανθρωπισμός
οι πατριώτες μου Λάκωνες όμως τα έβλεπαν αλλιώς
Μετά τη χούντα ηχεί νότα κάποιας αισιοδοξίας
ένα αστείρευτο όνειρο που μυρμηγκιάζει
στου μυαλού μου την αλλόκοτη φαντασία
ο εξουσιαστής δεν αλλάζει
η ίδια απελπισία και πάλι με αγκαλιάζει
Αναρωτιέμαι σε χαμηλούς τόνους
προς τι οι λαϊκοί αγώνες;
προς τι υποστήκαμε τόσους πόνους;
αδίκως τα θύματα και η θυσία;
γιατί επαναλαμβάνεται η ίδια πάντα τραγική ιστορία;
(τυχερός ο ποιητής που δεν είδε τη γενιά του Πολυτεχνείου
να παραδίδει την Ελλάδα στους ξένους και στη χρεωκοπία)
Κι ο ποιητής συνεχίζει
«Ωστόσο ποιος ξέρει την αιτία;
ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπίδα
η ανθρώπινη ιστορία εκεί να αρχίζει
εκεί και η ομορφιά που το νέο αναζητά και ελπίζει»
όποιος τη ζωή του θυσιάσει για αυτή την αιτία
εκεί και η αθέατη μαγεία, έτσι γράφεται η ιστορία!!
«Βαρέθηκα τις Βυζαντινές παράτες της Λαμπρής
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τις ευχές χωρίς αντίκρισμα και αξία
η εμπορευματοποίηση της θρησκευτικής γιορτής
απομυθοποίησε την πίστη σε πτώση και χρεοκοπία».
Τόνους κουτόχορτο ταΐζει το λαό η εξουσία
τον μεταβάλλει σε ποίμνιο και «μαζοπολτό»
ανίκανο να σκεφθεί το καλό και το κακό και την Πρώτη Αιτία
«Ηρώδης» τα μίντια, κάνουν εθνοκτονία
ελέγχουν το νού και το μυαλό.
Μας έκαναν μετάλλαξη και λοβοτομή
δικαίως ο λαός τους κρατάει μνησικακία
αυτός που θα τους γκρεμίσει θα γίνει «νέος Ηρακλής»
ημίθεος θα ανακηρυχθεί στην ελληνική ιστορία
από το μνήμα του μου τα είπε όπως βρισκόμουν καθιστός
στις ιστορικές στιγμές που ζούμε δεν είναι η σιωπή χρυσός,
τούτος ο πόλεμος απαιτεί ζωντανούς, αγέννητους και πεθαμένους
ο ποιητής μου διεμήνυσε κοντά μας θα βρεθεί στους επαναστατημένους
Ο ποιητής μου λέει: «τα ποιήματα μου τώρα έχουν πέσει στην παρακμή
τα εκμεταλλεύονται θολοκουλτουριάρηδες
και κατεργάρηδες της αρπαχτής,
κέρδος και δογματισμοί δεν τους αφήνει να δούν την πεμπτουσία,
όμως το τέλος τους εγγύς και τότε ο Ρίτσος θα πάρει πάλι αξία»
Του Πλάτωνα ονειρεύτηκε την ιδανική Πολιτεία
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
με ισοπλουτοκατανομή
χωρίς τη σημερινή απληστεία και αδικία
Ευκοσμία και Αρμονία πάνω στη Γη
«Ελληνες όπου γης
κρατείστε σε Ελληνικά χέρια
το «βράχο της Μονεμβασίας»
ήταν η τελευταία του εντολή.
*Ο Γιάννης Ρίτσος (Μονεμβασιά 1 Μαΐου 1909-Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1990)
ήταν Έλληνας ποιητής. Δημοσίευσε πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα
μυθιστορήματα, τέσσερα θεατρικά έργα και μελέτες.
Πολλές μεταφράσεις, χρονογραφήματα
και άλλα δημοσιεύματα συμπληρώνουν το έργο του.

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στους ίδιους ανέκαθεν και οι δύο ρόλοι:
αυτοί οι σωτήρες αυτοί και οι δολοφόνοι
οι κλέφτες αυτοί και οι αστυνόμοι
οι βιαστές της τάξης και οι παιδονόμοι
από τους πατέρες του έθνους οι κλεφτονόμοι
Δάσκαλοι οι αναρχικοί και χουλιγκάνοι
στα ψυχοφθόρα μίντια οι εγκληματικοί «παπαγάλοι»
στα διαπλεκόμενα οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί
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η οικογενειοκρατία διαιωνίζεται και καλά κρατεί!
Προμηθέα αμφιβάλλεις;
Βουλευτές αναπαράγουν διαφθορά, κλεπτοκρατία
η ασυλία τους χαρίζει πολιτική μακροζωία
οι σοφοί προλέγουν τα εόντα και εσσόμενα μετά παρρησίας
ουδείς άκούει τα επερχόμενα, όλοι πάσχουν από ‘βαρηκοΐα’
ακούνε όμως ευλαβικά του κατεστημένου τα κακόβολα ηχεία
Του ίδιου κατεστημένου οι διαβόλοι:
πουλημένα τομάρια και εθνοκτόνοι
εθνικοί νταβατζήδες και πατριδοκτόνοι
κομματόσκυλα και ελληνοκτόνοι
των ξένω αρπακτικών οι υποκόμοι
Τύραννοι των πολιτών οι γραφειοκράτες
βιαστές του Συντάγματος οι πολιτικοί και εθνοθάφτες
των Εξαρχείων φτωχόπαιδα είναι πλουτοκράτες
γνωστοί-άγνωστοι της αστυνομίας οι τρομοκράτες
«Λούμπεν» ελίτ οι αριστοκράτες
διαπλεκόμενοι φίγδην-μίγδην με τη μαφία και τους κλεπτοκράτες
ιερωμένοι του χρήματος και θεάματος παπαροκάδες,
5φαλαγγίτες όργανα του Soros οι καθηγητάδες
οι λαθρομετανάστες με πλαστές ιθαγένειες «ελληναράδες»
όπλο ενάντια στην οικογένεια οι «αδερφάρες»
Υπουργοί θηρευτές του ψήφου αριβίστες
συνονθύλευμα η καλή τάξη και οι λωποδύτες
φοροφυγάδες και φοροκλέπτες οι φορομπήχτες
της νέας τάξης τα κατακάθια όλοι αγύρτες
Στους ίδιους ανέκαθεν και οι δύο ρόλοι:
του δημοσίου σαλταδόροι και σουλατσαδόροι
υπουργοί, οπλέμποροι και κομπιναδόροι
οι μεσάζοντες Ακηδες και οι μιζαδόροι
Αποικιοκράτες, ιμπεριαλιστές και τραπεζίτες
τα «golden boys» έγιναν αδάμαντες και παπατζήδες
τα λεφτά του κοσμάκη στις παράκτιες εταιρείες
«προοδευτικοί» αναρχικοί καίνε την Αθήνα οι θύτες
Τα λαμόγια κρύβονται πίσω από πολιτικές γνωριμίες
οι εμπρηστές και οι οικοπεδοφάγοι στίς ίδιες μαφίες
διώκτες και έμποροι ναρκωτικών ένα κουβάρι
πολίτες του καναπέ λωτοφάγοι
μόνον η Εφορία τους τρομάζει
Δικηγόροι και μαφιόζοι σε συνεργασία
οι «διαξιφισμοί» της Βουλής θαυμάσια σκηνοθεσία
επίορκοι δικαστές πλιατσικολόγοι
βγάζουν αποφάσεις εις το πόδι
Υπουργοί φιλόπλουτοι πανούργοι
σήμερον ευδοκιμούν μαφιόζοι και κακούργοι
η καλή η κοινωνία χαίρει πάσης ασυλίας
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τα ζιγκολό πάνε Πάρο-Μύκονο με ιστιοφόρα πλοία
να βολέψουν κάποιους κυρίους και κυρίας
χαίρε!! διεφθαρμένη υψηλή κοινωνία!!
Ο λαός τραβάει αγκομαχώντας την ανηφόρα,
τον χτυπάνε από παντού μέτρα, χαράτσια και μπόρα
αυτός σηκώνει της εφορίας όλα τα βάρη
οι συνδικαλιστές αβίωτη τη ζωή του έχουν κάνει
Η καθημερινότητα τον ανθρωπάκο συνθλίβει
το άγχος τον βαραίνει και τον πνίγει
το φακελάκι στην κρατική μηχανή τον εμποδίζει
τα κλεμμένα κανείς τους δεν γυρίζει
Ο φόβος για το αύριο τον αρρωσταίνει
ή άχαρη ζωή του τον μαραίνει
το μολυσμένο περιβάλλον τον αργοπεθαίνει
στρατιές λαθρομεταναστών τον πολιτισμικό του χώρο ρυπαίνει
το έγκλημα τον φοβίζει και τον γδέρνει
Η πατρίδα ξεπουλιέται και ξεμακραίνει
ο διαμελισμός μας απειλεί παντί σθένη
η Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι ανέκδοτο και ψέμα
το ΝΑΤΟ εχθρός των λαών από τη γέννα.
Οι παράπλευρες απώλειες στοιχίζουν αίμα
στο κατοχικό δάνειό μας λένε… τέρμα
η λεηλασία και η κλοπή το πρώτο θέμα
έγινε του έθνους μας η Αχίλλειος φτέρνα
Η προδοσία έχει ήδη σκάσει μύτη
τακ-τακ το χερούλι της πόρτας οι Τούρκοι στο Αιγαίο χτυπάνε
οι πειρατές στο φρούριο γλεντοκοπάνε,
τύφλα στο μεθύσι παραμιλάνε
τη χώρα με τα «Μνημόνια» αμαχητί κατακτάνε
Η Ελλάς επαιτούσα στις αυλές γυροφέρνει
ματωμένη και απειλούμενη πανταχόθεν παραδέρνει
να της ρίξουν κάποιο ευρώ στην παλιά της λατέρνα
βδέλλες ρουφάνε ως την τελευταία σταγόνα το αίμα
χώρα χωρίς προοπτική, έχει πέσει σε τέλμα
Το πλοίο οδήγησαν στους υφάλους της χρεοκοπίας
η σιωνιστική «Ύδρα» εδώ και χρόνια το κρατάει σε ομηρεία
θανατηφόρα συνταγή του δίνει για ευθανασία
και οι δωσίλογοι των Αθηνών το θεωρούν ελιξίριον σωτηρίας
Νέο «μπούσουλα» απαιτεί ο λαός
το πλοίο αξιόμαχο να πλεύσει στην Αμεση Δημοκρατία
θα ενωθεί τούτη τη φορά;
ή θα πέσει πάλι θύμα των ισχυρών και της κομματοκρατίας;
Τούτη τη φορά καπετάνιος θάναι ο λαός
και όχι η «οικογενειοκρατία»
με νέα πορεία και πλήρωμα ικανό
το πλοίο να πλεύσει προς την Εθνική Παλιγγενεσία
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ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Η εξουσία χωρίς αιδώ ψεύδεται και ασχημονεί
δημοκρατία μπανανίας κατάντησε και «οίκος ανοχής»
η οικογενειακή ολιγαρχία καλά κρατεί
και ο λαός από αγανάκτηση ουρλιάζει και μονολογεί
SOS!! η εφορία μας καταληστεύει και μας ρημάζει
Ευραιόψυχοι και ξενόδουλοι πρωθυπουργοί
εκτελούν των αφεντικών τους μεροδούλι-μεροφάι
γραφικές μαριονέττες υπουργοί, πραγματικά σκύβαλα άνευ αξίας
όσο ο λαός δεν ξεσηκώνεται στη φυλακή ή στην αγχόνη να πάει την κλεπτοκρατία.
Όσο η πτώση συνεχίζεται και η κρίση βαθαίνει
το χρέιος της Ελλάδος όλο διογκώνεται και αυγατένει
το ιερατείο το λαό εξαπατά, ο πατριάρχης στην Τουρκία μας προσδένει
κι’ ο λαός δεν αντιδρά! οποία Ύβρις μας βαραίνει;
Ο κοσμάκης καθημερινά αγκομαχά
η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα και όλο δανεικά γυρεύει
τι τα κάνει; που τα δαπανά; τους τοκογλύφους μας γλυκαίνει;
λόγο δεν δίνει πουθενά, ι νέα επώδυνα μέτρα μαγειρεύει
Τη διεθνή εξουσία δουλικά υπηρετεί
για δημοψήφισμα δεν τους καίγεται καρφάκι
λογαριασμοί και φόροι κόβουν του λαού την αναπνοή
κι’ αυτοί αυξήσεις δίνουνε στους εαυτούς τους με το φαράσι.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ;
Οι λαοί Ειρήνη με δικαιοσύνη επιθυμούν,
οι οπλέμποροι πυρηνικούς πολέμους σχεδιάζουν
οι δουλέμποροι ανθρώπινα ράκη σε Αιγαίο και Έβρο διακινούν
τα παιδιά δεν τρώνε βόλια στο τραπέζι, το ψωμί λιμάζουν
Στρατιώτης και πολίτης δεν θέλει να σκοτωθεί
έρωτα θέλει ο νιός, γάλα το παιδάκι
λείπει η επικοινωνία και η στοργή στο γεροντάκι
ο άρρωστος γιατρό ζητάει διακαώς, και ο ηλικιωμένος
να αγοράσει αδυνατεί το φαρμακάκι
Ιση ασφάλεια και αμοιβαίο σεβασμό οι λαοί ζητούν
στις δύο όχθες του Αιγαίου αντίθετοι άνεμοι φυσάνε
τα «τζίτζικια» εκατέρωθεν το ίδιο τραγούδι τραγουδούν
οι Τούρκοι ιμπεριαλιστές το μισό Αιγαίο λες και είναι μπακλαβάς ζητάνε!
Οι Κούρδοι έγιναν του Κουρδιστάν αφεντικό
στο Κουρδιστάν οι στρατοκράτες την πατάνε
ολο τους τον τσαμουκά τον ξεσπάνε στον Ελληνισμό
και τους Αμερικανούς τελικά προσκυνάνε.
Ο Οβριός οπλέμπορος το χρυσό μετράει και γελάει
ο γαμψομύτης τοκογλύφος τα επιτόκια στα ύψη πάει
ο Τούρκος στρατοκράτης στο Αιγαίο εφορμάει
και ο λαός και από τις δύο όχθες δυστυχεί και παραμιλάει
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Έγινε απειλή ο υπερπληθυσμός της Γης
σαν υδρογονοβόμβες ισχύος μεγατόνων
τα κοτόπουλα στο ορνιθοτροφείο στερούνται τροφής
θα γίνει τούτο αιτία «Αρμαγεδδώνος»;

ΤΡΟΦΗ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Οι πόροι δεν φθάνουν για τους πειναλέους
δεν μιλάμε για επιστροφή στην εποχή του Περικλέους
τα τρόφιμα λιγοστεύουν σε ανατολή και δύση
η κλιματική αλλαγή έχει παγκοσμίως σκάσει μύτη,
καθότι οι άνθρωποι βιάζουν κατάφωρα τη Φύση
Στον Τρίτο Κόσμο η πείνα τους λαούς θερίζει
τώρα επισκέφθηκε και το δικό μας μετερίζι
το άγχος και η ανεργία μας τσακίζει
η ανασφάλεια παντού ορμάει και μας πνίγει
Βάναυσα βιάζονται οι δημοκρατικοί θεσμοί
το ΕΓΩ υπερέχει του ΕΜΕΙΣ
όλοι έχουν υπαρξιακή αγωνία
ο ανθρωπισμός λείπει από την κοινωνία
στρατιές πεινασμένων εισβάλλουν στη Δύση
από Αφρική και Ασία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΑ
Στον Έλληνα επέβαλαν ξένη θρησκεία
ο Οβριός τον ελέγχει στο πνεύμα του ασκεί επιστασία
του έβαλε το Γιαχβέ σαν δημιουργό του κόσμου και Μεσσία
Αδάμ και Εύα οι πρωτόπλαστοι δημιουργοί
οι πρόγονοι του Δίας και Ήρα ήταν αμαρτωλοί
Ο κάθε κατεργάρης τον βιάζει και επάνω του ασεβεί
του ασκούν οι μεγάλοι προστασία
ωσάν να είναι πόρνη σε οίκος ανοχής
κάνει διαρπαγή της εθνικής του περιουσίας
τα πράγματα δεν ήταν έτσι την παλιά εποχή
τις πύλες άνοιξε διάπλατα του Πολυτεχνείου η συμμορία
με την οικογένεια των Παπατζήδων την προδοτική
Χάος και ζόφος επικρατεί στην Ελλάδα
εισέβαλλαν δυνάμεις κατοχής
την αρμέγουν σαν να είναι αγελάδα και τώρα της παίρνουν την ψυχή
το σιωνιστικό πολιτικοικονομικό σύστημα το ειδεχθές
έφερε στη χώρα ανθρωπιστική καταστροφή
Οι βολεμένοι έφτιαξαν άδικη Πολιτεία
η «Ευρυβία» σε βάρος του λαού ασελγεί
Έλληνες αφυπνισθείτε!! να μην γίνουμε φεουδαρχία
δεν πάμε καλά. Καμία προοπτική
η Αντίσταση θα συνεχιστεί
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Φαίνεται ότι υπάρχει φρικτή συνταγή
η Ευρώπη όμηρος της Σιωνιστικής Ολιγαρχίας
και της Γερμανίας υποτακτική
μισθοί, ημερομίσθια Σενεγαλέζου
τιμές Γιαπωνέζου και Εγγλέζου
το Ευρώ και η πλουτοκρατία για να διαιωνισθεί
Αν ο κόσμος δεν μπει στην Εποχή της Γνώσης
ψυχοπνευματικά και οικονομικά να ανυψωθεί
η κλιματική αλλαγή τη Γη θα ερημώσει
θα καταστραφεί κάθε μορφή ζωής
όταν δείτε η μέλισσα να εξαφανιστεί κάτι κακό πρόκειται να συμβεί
τότε κάπως αργά θα είναι για η κατάσταση ν’ αντιστροφή
Εμπρός για μια πατριωτική εκστρατεία
να μην στεριώσει η νέα Κατοχή
επανίδρυση της Ελληνικής Πολιτείας
να μην μείνει σε ανόσια χέρια η ιερή μας γη
Οι άνθρωποι να ζουν λιτά αλλά τιμημένα,
ελεύθεροι από της τρόικα τα δεσμά και μονοιασμένα
να καταναλώνουν περισσότερη πνευματική παρά υλική τροφή
να ξεπεράσουμε τα ένστικτα διαρπαγής και πλεονεξίας
με νέο τρόπο σκέψεως, δράσεως και ιδανικά εξυψωμένα η. Ελλάδα θα σωθεί
8/4/2010

Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ… ΟΥΖΑΚΙ
Φτιάξε ένα εκκλησάκι
αν θες να αποκτήσεις
ένα βουνό ή ένα νησάκι,
το Κτηματολόγιο δίνει το δικαίωμα αυτό,
να νομιμοποιήσεις ολόκληρο βουνό,
αρκεί νάχεις μέσα του Γιαχβέ ναό,
ή κάποιου «άγιου» παντόφλα ή το δαχτυλάκι.
Χτίζεις στο αυθαίρετο οικοπεδάκι
βίλα μεγαλοπρεπή, λέγε το «σπιτάκι»
με πισίνα, μπάρ, γκαράζ, περιπτεράκι
την Πολεοδομία μην φοβηθείς,
για σένα καθαρίζει του πολιτικού η ασυδοσία,
ή της Επισκοπής η Πολεοδομία,
αν φτιάξεις μέσα ένα εκκλησάκι.
Τα κόμματα τρέμουν την Εκκλησία,
την φιλοδωρεί η Εφορία,
με σκανδαλώδη προνόμια,
αφορολόγητη η εκκλησιαστική περιουσία,
υποκλίνεται μπροστά της η Πολιτεία,
φουσκώνει με Ευρωπαϊκά πακέτα,
τα εκκλησιαστικά ταμεία,
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χαίρε Ελληνική Βυζαντινοκρατία!!
Στραβά μάτια για καταστροφή βουνών η Πολιτεία
διάτρητη η Πεντέλη από λατομεία
άδειες για κοπή δασών και παράνομης κατοικίας
για μεγαλοπρεπή μέγαρα δεσποτών,
τώρα τα λένε «κέντρα πολιτιστικά» ενώ είναι μαγαζάκια της διεθνούς εξουσίας.
ιδρύματα «πνευματικά» και πανδοχεία.
Εσύ μην τα πιστεύεις όλα αυτά, είναι αμαρτία
τα μαγαζάκια είναι «θεϊκά»,
προς τέρψιν των «Αγίων»
και της Παναγίας.
Αν θέλεις στον παράδεισο να πας
δώσε μπαξίσι στον παπά,
να σε διαβάσει ζωντανό και πεθαμένο
το ιεροεξεταστήριο του ποντίφικα
και το συγχωροχάρτι
δεν είναι ξεχασμένο.
Ακόμη οι αναρχικοί καίνε βιβλία
το κράτος του Μεσαίωνα νεκραναστημένο,
στο μυαλό τους η βία επικρατεί,
το Ελληνικό Πνεύμα δεν έχει ακόμη αναστηθεί,
μένει εσαεί στον τάφο ταπωμένο.
Θέλεις να κάνεις ανέξοδα λεφτά;
φτιάξε έναν οίκο του θεού,
σε κάποια μαγευτική πλαγιά
να πουλάς κεριά για τον πιστό
της Αγίας Παρασκευής νερό
«θαυματουργό» με την οκά.
Φύλαξε το καλοδιατηρημένο λείψανο της καλογριάς,
τα δάκρυα της μαύρης Παναγιάς,
‘ίαση’ δίνει στο άρρωστο παιδί,
στον μελλοθάνατο φέρνει ελπίδα,
κληρονομιές και δωρεές τρέχουν από τα κεραμίδια.
Τόσο το καλύτερο αν κάποια «αγίας εικόνα» βρεις,
αυτό στο ποίμνιο πουλάει
για δες στην Τήνο ο κόσμος πως με τα τέσσερα μπουσουλάει;
στον παράδεισο ο καθείς νοσταλγεί να πάει,
στη Δευτέρα Παρουσία να ζήσει ελπίζει,
το θάνατο και τη θεοκρατία λιβανίζει!!
Οι Αβραμικές θρησκείες χωρίζουν τους λαούς στα τρία,
(Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός)
πυλώνες και οι τρεις της διεθνούς εξουσίας.
όλες παίζουν το ίδιο βιολί- ταμπουροβιόλι
στο μαντρί βόδια, πρόβατα και γίδια
στη Νέα Τάξη χορεύουν οι διαβόλοι.
Κι’ αν είσαι μερακλής,
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δώσε στο ‘θεό’ ψωμάκι, κρασάκι και λαδάκι
κέρασε τον και… ουζάκι
στο γραφικό το εκκλησάκι,
και όλα θα πάνε κατ’ ευχήν.
Ασήμωσε τον αγιογράφο,
να κάνει εικόνα θαυματουργή,
Εβραία γυναίκα με ζώνη πλουμιστή,
ένα σεντόνι με σκιές,
ένα θαύμα, ένα αιμάτινο λεκέ
τέλος πάντων κάτι πρωτότυπο να σκεφθείς
να συγκινεί και την Τι-Βι.
Κάνε το ποίμνιο να βελάζει… μπεεεεε
κόψε κέδρο μυρωδάτο
από του Λιβάνου το βομβαρδισμένο δάσος
και κάμε «ξύλο ιερό» με το σωρό,
φτιάξε και του μαρτυρίου το σταυρό
όχι σαν αυτόν των Παλαιστινίων, είναι μικρός.
Ανακάλυψε κάποια «ιερή» πηγή,
«άγιο νερό» να αναβλύσει από τη γη.
του Ιερού Βράχου μην το συζητάς
είναι … ‘μολυσμένο’
και επειδή σπανίζουν τα πηγαία νερά,
πάρε νερό της ΕΥΔΑΠ,
βάλε και λίγο βασιλικό για να αποστειρωθεί
να γίνει αγιασμένο.
Όλα αλλάζουν στην κοινωνία
κράτη, πολιτεύματα, ήθη και θεσμοί
το μόνο που μένει ακλόνητο, απειλητικό και άκρως αντιδραστικό
είναι η δογματική Αβραμική θρησκεία
αλλά τώρα θα αλλάξει και αυτή
μια πανθρησκεία είναι πιο ασορτί.
Πού κονιάζουν οι πονηροί και οι αμαρτωλοί;
στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, το φημισμένο.
Χαίρε της ανθρώπινης βλακείας το άπειρο κενό,
της ψευτιάς και της αγυρτείας το λατρευτικό
κατάντησαν τον Έλληνα νοητικά μεταλλαγμένο.

ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΟΝ
Ας μιλήσουμε σοβαρά κάποια στιγμή,
αόρατος εστί ο θεός, άλλα ορατά
άλλα αόρατα τα δημιουργήματα του
ατρεμής, χωρίς οσμή, χωρίς κορμί,
χωρίς γένια και μαλλιά σαν τα θηρία
είναι στο Σύμπαν στην αιώνια αταραξία
μέσα στο Σύμπαν κατοικεί και όχι έξω από αυτό
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η αφεντιά του, όλος εκεί χωράει και πουθανά αλλού,
πόσο μάλλον στην καρδιά σου
αυτοδημιούργητο το Συμπαν
και των πάντων δημιουργός
είναι ότι υπάρχει και δεν υπάρχει
χωρίς κάτι να εξαιρεθεί
κι’ ό,τι στον αιώνα τον άπαντα θα δημιουργηθεί είναι εντός
η συμπαντική ύλη και ενέργεια
κι’ άλλη υπό λανθάνουσα μορφή
ορατή και σκοτεινή
αιώνια και χαοτική πριν μπει σε ευταξία
είναι και οι νόμοι με συμπαντική ισχύ
που βάζουν τα πάντα σε τάξη και πειθαρχία.
Ο Γκάντι είπε:
«θεός είναι η υπέρτατη Αλήθεια»
«τέσσαρες κοσμικές Δυνάμεις
βρήκαν στο Σύμπαν οι φυσικοί»
Βαρυτική, Ηλεκτρομαγνητική,
Ισχυρή και Ασθενή Πυρηνική,
οι πρόγονοι την είπαν Τετρακτή
κλωστές, αράχνες και χορδές, μποζόνια, φερμιόνια,
φωτόνια και άλλα δομικά υλικά
της δημιουργίας οι υφαντές
«Εν οίδα ότι ουδέν οίδα» το αληθές.
Τάδε έφη Ηράκλειτος:
«Τα Πάντα Ρει»,
αν υπήρχε θεός δημιουργίας,
αυτός είναι ρατσιστής,
έχει πεθάνει προ πολλού,
λόγω μεγάλης ηλικίας και άνοιας γεροντικής,
διότι κι’ οι θεοί κάθε θρησκείας
είναι μύθοι της ημετέρας φαντασίας.
Ο Ηράκλειτος συνέλαβε του σύμπαντος τη ροή και Αρμονία
«Κόσμον τόνδε, των αυτόν απάντων,
ούτε τις θεών, ούτε ανθρώπων εποίησεν,
αλλ’ ή αεί και έσται Πύρ Αείζωον, απτόμενον μέτρα
και αποσβεννύμενον μέτρα…»
αν τον είχαμε πιστέψει τον πόλεμο θα είχαμε στο άρμα της ειρήνης ζέψει.
Γι’ αυτό άνθρωπε ζήσε καλά,
κάνε το καλό, γίνε «καλός κ’ αγαθός»
κράτα την καρδιά σου καθαρή,
σεβάσου τον φυσικό Νόμο
και την συμπαντική Αρμονία,
βοήθεια σας δωδεκαθειστές και αβραμικοί
Πύρ Αείζωον να μας χαρίζει ο Δίας!
7/7/2008
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ΝΑ Η ΟΜΟΡΦΟΥΛΑ!!
Καλώς ήλθες ομορφούλα παινεμένη
με συγκίνησες σαν σε είδα στα χέρια της προισταμένης
παρότι φρεσκογεννημένη ήσουνα ζωγραφισμένη
και τότε αναφώνησα:
«Καλώς μας ήλθες ομοφούλα παινεμένη!!»
Η Ειλειθύια να σέχει μωράκι μου προστευμένη
με όνειρα γλυκά να είσαι κοιμωμένη
προφανώς από τη γέννα είσαι ταλαιπωρημένη
όλοι εσένα κοιτάζουμε εκστατικά αγαπημένη.
Της Αφροδίτης έχεις την ομορφιά και χάρη
των γονιών σου είσαι το δεύτερο καμάρι
του προγονικού μας δένδρου εσύ το νέο βλαστάρι
θα μου κάνεις μόνο μία χάρη;
Ελληνίδα εφ’ όρου ζωής, κι’ ελληνικό όνομα να πάρεις.
Να μας ζήσεις νεογέννητη ομορφούλα
μακροζωία να έχεις κοπελούλα
καλότυχη νάσαι πάντα στη ζωή
πόλεμος και κρίση να μη σε βρει
με τους γονείς σου αγαπημένη νάσαι εσαεί
με την οικογένεια άρρηκτα δεμένη
η αδελφούλα σου η μεγάλη στο σπίτι σε περιμένει.
Η φύση και ευγονία σε έχει ευνοημένη
σαν τη Φανούλα μας βγήκες κι’ εσύ καλογραμμένη
ευχόμαστε νάσαι στο βίο σου τυχερή
«καλή, αγαθή» και μυαλωμένη.
Ο παππούς σου ευχή σου δίνει από καρδίας:
να έχεις των άστρων του ουρανού την ακτινοβολία
να διαπρέψεις σε όλη την οικουμένη
και όλοι να λένε με μια φωνή:
«Να η ομορφούλα η παινεμένη».
Όταν μεγαλώσεις να γίνεις μορφωμένη
σαν την Υπατία δοξασμένη
σαν τα ψηλά βουνά νάσαι γερή και ανδρειωμένη
και πάντα υγιής και τρισευτυχισμένη.
28/4/2010

Ο ΞΑΝΘΟΣ ΚΥΚΝΟΣ
Κάθε που κατεβαίνω για λουτρό στην παραλία,
στην ίδια σκιάδα συναντώ συχνά την μοναχική κυρία,
πάντα μόνη απόκοσμη χωρίς συνοδεία,
πανέμορφη σαν ξανθός κύκνος,
θαρρείς πως κατάγεται από φυλή αρεία.
Μόνη κατάμονη κάνει ηλιοθεραπεία,
σαν κύκνος κολυμπάει με βατραχοπέδιλα στην νηνεμία,
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προτιμάει τη μοναξιά δεν συζητάει με καμία,
μόνον διαβάζει στη σκιά βιβλία.
Στην παραλία είναι η πιο φινετσάτη,
οι κινήσεις της αισθησιακές
χωρίς να προκαλούν το μάτι,
κατά βάθος αυτοσυγκεντρωμένη και καλοσυνάτη,
σκεπτόμενη, απόμακρη, στυλάτη.
Απλή, ειλικρινής χωρίς να υστερεί σε κάτι,
της Αφροδίτης έχει το κορμί, όπως κι’ εκείνη λίγο γεμάτη,
από μακριά όμως φαίνεται σαν παιδούλα,
καίτοι δεν είναι και πολύ μικρούλα.
Αν υπολογίσω ότι έχει παιδιά μεγάλα,
πρέπει να είναι μεστωμένη σαραντάρα,
αξία δεν έχει η ηλικία ούτε μια πεντάρα,
αρκεί που μένει νέα ακμαία ακόμη κι’ αν είναι πενηντάρα.
Σαν την εξωτική αηδόνα,
με την σιωπή της κελαηδάει
πριν έρθει ο χειμώνας και πιάσει ο χιονιάς και πάει,
κάποιο βέβηλο βλέμμα ερωτικά την κοιτάει,
κι’ αυτή τώρα στην διπλανή πλαζ έχει πάει.
Δεν είναι ευτυχισμένη, μοιάζει ελαφρώς για δυστυχισμένη,
απαισιόδοξη και λίαν προβληματισμένη,
από το διαδίκτυο δεν είναι εξαρτημένη,
ωστόσο η μόρφωση δεν της λείπει και είναι πολιτικοποιημένη.
Είναι εκλεκτική και μάλλον συνεσταλμένη,
στις κοινωνικές της σχέσεις εκλεπτυσμένη,
από την κατάσταση είναι λίαν αγχωμένη,
είναι της οικογένειας η κάθε σκλαβωμένη «Ελένη».
Γυναίκα αιώνια ελκυστική,
σαν το Σύμπαν είσαι πάντα αινιγματική,
αλλάζεις προσωπεία αλλά όχι ουσία,
με τα κάλλη σου η πραγματική ασκείς εξουσία.
Έκτοτε λέω στον ξανθό κύκνο «καλή μέρα»,
κι’ αυτός μου ανταποδίδει με ένα πλατύ χαμόγελο πέρα ως πέρα,
τέλος για φέτος τα θαλασσινά μεσημέρια,
μπήκε φθινόπωρο, τέλος στα καλοκαίρια,
αν έχουμε υγεία συνάντηση το ερχόμενο και πάλι στα ίδια αγαπητά μας λημέρια.
Και ιδού η δική μου απορία:
γιατί ο έρωτας να είναι μόνον για τους νέους;
γιατί να θεωρείται ταμπού στους ηλικιωμένους;
και γιατί να τους θεωρούν γέρους ξεμωραμένους;
μήπως αυτοί δεν έχουν ψυχή, δεν δέχονται του έρωτα την θωπεία;
όχι φυσικά με σεξουαλική ορμή,
αλλά με την πλατωνική του σημασία;
Γιατί οι ηλικιωμένοι να θεωρούνται από τη ζωή ξεγραμμένοι;
και από την κοινωνία περιφρονημένοι;
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ο έρωτας δεν κάνει διακρίσεις και τη ζωή ανασταίνει,
χτυπάει την πόρτα και όποιος δεν του ανοίξει αυτός πεθαίνει.
Γιατί να έχει βάλει η κοινωνία δουλικές εξαρτήσεις;
όταν το ζευγάρι αναστήσει τα παιδιά ελεύθερο να ζήσει,
και όχι να είναι κάτω από συμβατική σκλαβιά,
που φυλακίζει τα άτομα σε γυάλινα κλουβιά,
μήπως ήρθε οκαιρός να σπάσουμε της προκατάληψης τα τείχη;
Ξανθέ Κύκνε να μου ζήσεις
28/9/2013

Ο ΟΠΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ
Ο οπαδός και ο πιστός,
δύο πρόσωπα μια φυσιογνωμία,
και οι δυο φανατισμένοι και ρηχοί,
την Ομάδα και το Θεό κάνουν θρησκεία,
στων αγίων και της στρογγυλής μπάλας τη λατρεία.
Τρεις θρησκείες εν ταυτώ,
«Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός»,
του Αβραάμ τα παιδιά τα τρία,
χαρακτηρίζονται από άκρατο μισογυνισμό,
και οι τρεις κεφαλή τους έχουν τους «προπάτορες ημών»
Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ
είναι των Εβραίων η πολιτική ιστορία.
Σταυροκοπιέται φοβισμένος ο πιστός,
σε κάθε προσκυνητάρι, σε κάθε εκκλησία,
κάνει το γήπεδο φύλλο φτερό ο οπαδός,
υπέρ της ομάδας του ο κάθε ‘μπαχαλάκης’
καίει, σπάει, τον αντίπαλο χτυπάει και ξεσπάει,
συνήθως όμως την νύφη πληρώνει ο κοσμάκης
και ο αστυνομικός που τον φυλάει.
Εχθρός του οπαδού η αντίπαλη ομάδα,
ο Σατανάς σκανδαλίζει τον πιστό και σταυροκοπιέται αράδα,
η μισαλλοδοξία τρέφει και τους δυο,
τον άπιστο να στείλουν στον Καιάδα,
να κάψουν τους άπιστους με το μπουρλότο
και τον Ελληνισμό με την αναμμένη δάδα.
Οπαδός δεν είναι μόνον ο ποδοσφαιρόφιλος,
είναι και ο βουλευτής, ο αφισσοκολλητής, το κομματόσκυλο,
αυτός που ενδιαιτάται στου κόμματος τη στάνη,
υπακούει δουλικά όπως το πρόβατο στη γκλίτσα του τσοπάνη,
και μην ομιλείς όταν τρώει ο αρχηγός
βγάλε το σκασμό τσογλάνι.
Κι’ αν η πιστή ανήκει στο Ισλάμ,
αυτό είναι τρις χειρότερο μαντάμ,
γιατί σε περιμένει δια βίου μπούργκα και τσαντόρ,
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αντί για το φουστάνι,
ο λιθοβολισμός αν ερωτευθείς αλλόθρησκο Θωμά
αυτό δεν λέγεται θρησκεία, απάνθρωπη φρικτή σκλαβιά,
της ιστορίας το πιο οπισθοδρομικό τσουνάμι.
Τέσσερες γυναίκες ο αφέντης νάχει,
εσύ μια ζωή και κείνη σε δουλεία ανάθεμά την,
αποχαιρέτα ελευθερία, έρωτα, του αιδοίου την κλητορίδα και τα γυναικεία κάλη,
σαν τους επαίτες λίγη ελευθερία τους ζητάς,
και αυτοί σου φέρονται σαν νάσαι πόρνη ή τσουβάλι
Οι ανεγκέφαλοι δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί,
ότι αν ο αντίπαλος χαθεί,
δεν έχουν λόγο ύπαρξης στην πλάση,
γιατί αμφότεροι κινούνται σαν αστέρες συζυγείς,
αγώνας δεν γίνεται με έναν μόνον παίχτη και πρωταγωνιστή,
ούτε δόγμα που όλος ο λαός να συμφωνεί,
και να το αγκαλιάσει.
«Ο πόλεμος των αντιθέτων αιτία αρμονίας»
τάδε Ηράκλειτος έφα των φιλοσόφων η μέγιστη αυθεντία,
να επιβραβεύεις την αντίπαλη ομάδα, όσο και την φιλία.
κι’ εσύ χριστιανέ κάνε διάλογο με την Πατρώα Θρησκεία,
γιατί αυτή είναι το Φως και η μήτρα της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Δεν λέμε να προσεύχεσαι νυχθημερόν στο Δία,
στην Άρτεμη στον Ερμή, στην Αθηνά,
αρκεί να μελετάς την Ελληνική Αρχαιολογία,
πνευματικό πλούτο να αποκτήσεις πολύ,
να πετάξεις από τα μάτια σου τις τσίμπλες
και να ανακαλύψεις την Αλήθεια, την πραγματική Σοφία.
Την Ελληνική Αρχαιολογία-τώρα τη λένε Μυθολογίααλλά μην πιστεύεις τα ψέματα εσύ,
είναι πανάρχαια βιωμένη προϊστορία,
δεκάδες χιλιετίες πριν έρθει ο Μωυσής και κάθε λαός εκπολιτιστεί.
Θα γευθείς τα μυστήρια της δημιουργίας,
με μύθους υπό αλληγορική μορφή,
θα βρεις ληθαργημένη την προιστορία, της Γης την κοσμογονία
και των τριών κατακλυσμών τη διαδοχή.
Τότε θα γίνεις πραγματικός διανοούμενος,
και από τον Ιουδαιοχριστιανισμό και μισαλλοδοξία θ’ αποκολληθείς,
όσο για σένα οπαδέ το «εύ αγωνίζεσθαι» είναι το ζητούμενο,
άπτερο πουλί είναι η Νίκη και τρέχει από κλαδί σε κλαδί.
4/2/201

Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ!
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μου είναι ηλίθιος και παλαβός,
άλλοτε εργάζεται τέλεια και άλλοτε μένει αργός,
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του ανθρώπου έχει κληρονομήσει τη βλακεία,
του κατεστημένου υπηρέτης έχει σκλαβώσει την κοινωνία.
Του έβαλαν πολυπλοκότητα και τυπολατρία,
τον γέμισαν κλειδιά γελοία
τον ραντίζουν τακτικά με βακτηρίδια, ιούς
και με ανθρώπινη κακία,
ο κλέφτης είναι μέσα του και η μυστική υπηρεσία.
Επίτηδες του έβαλαν πολυπλοκότητα δαιδαλώδη,
τον προίκισαν με χαζή ψυχαγωγία, βλαβερή και παιδαριώδη,
για να μην σκέπτονται οι νέοι Αξίες και Ιδεώδη,
χωρίς «σωσσίβιο» να πνίγονται στο πέλαγος
της παγκοσμιοποίησης που βρωμάει και όζει.
Τον έκαναν και πωλητή ναρκωτικών,
φορέα πορνό και εγκληματικής παιδεραστίας,
κυκλώματα στρεβλόψυχων πλουτίζουν απ’ αυτόν,
με ευρηματική λογιστική και τζόγο κερδίζουν την παρτίδα.
Καθώς σερφάρω χάνομαι στον ωκεανό,
μπαίνω βαθιά στο άπειρο Σύμπαν,
πετάω σε γαλαξίες και νεφελώματα στο λεπτό,
αυτό που οι άνθρωποι της γενιάς μου στερηθήκαν
γι’αυτό και για άλλα τον αγαπώ
και τον υπηρετώ με πείσμα.
Συχνά με γεμίζει με πίκρες και φαρμάκια,
όταν δεν λειτουργούν μερικά προγραμματάκια,
σου ρίχνει τόνους οδηγίες, για να σου βγουν τα μάτια,
αν και πάλι δεν λειτουργεί κανονικώς,
«στο συνεργείο φίλε» «ολοταχώς. Ωχ πάλι νέα χαράτσια;
Βρίσκει τα πάντα κατά τρόπον θαυμαστόν,
το εχέφρον όν απέραντη του έβαλε σοφία,
από την προϊστορική εποχή ως τον παρόντα ενιαυτόν
μόνον που τον έκανε «πανηλίθιο» και ηδονοβλεψία.
Παρά τα ελαττώματα του εγώ τον αγαπώ,
χωρίς αυτόν είμαι από τον κόσμο ξεκομμένος,
ξεραίνεται η πέννα μου, χάνω τη μνήμη μου το μυαλό,
όταν τον χάνω έχω εκνευρισμό,
λέτε να είμαι εξηρτημένος;
Με ταξιδεύει στον παγκόσμιο ιστό,
σε χρόνο μηδέν μου δίνει πληροφορίες,
κανένα μέσον δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς αυτόν,
η ζωή θα κατέρρεε εκτός από τις Εφορίες.
Τώρα πια μας ταξιδεύει αυτός στον παγκόσμιο ιστό,
σε θάλασσες, στεριές και ουρανούς στους Γαλαξίες
αν πάθει κάτι αυτός θα πάμε και μείς στη μαύρη γη,
αυτός ο παγκόσμιος εγκέφαλος και σ’ αυτόν κρέμονται οι κοινωνίες.
Τώρα απέκτησα ένα υπερσύγχρονο μοντέλο,
στην αρχή με βασανίζει αλλά πολύ το θέλω,
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γρήγορο άλογο, πρέπει να διδαχθώ νέα ιππασία,
είναι ατίθασος και συχνά με ένα κλικ χάνω τα αρχεία
αλλά που θα μου πάει θα τον μάθω
και θα κάνω ιππασία.
Τον κουράζω, με κουράζει,
τον ανοίγω το πρωί και τον κλείνω αργά το βράδυ,
αυτός όμως καμαρώνει σαν παγκόσμιος ηδονοβλεψίας,
καθώς στέκει γυμνός μπρος σε κάθε μυστική υπηρεσία.
Η εικονική πραγματικότητα του,
δεν εγγυάται την αντικειμένικοτα του,
η πραγματική εικονικότητα συνειρμούς αναβιώνει κρυφίως, του Οργουελ και
Χάξλευ τους στοχασμούς αισίως.
Αυτός θα είναι ο τελευταίος επιζών,
αυτός κάποια μέρα θα μας αντικαταστήσει,
όταν η Γη θα έχει πιά καταστραφεί,
βαθιά στο διαστρικό χώρο ο βιονικός άνθρωπος
θα έχει εισχωρήσει,
θα αναπαράγεται θα αυτοτροφοδοτείται αιώνιος του
Σύμπαντος ταξιδευτής, ίσως και εξωγήινους θα συναντήσει.
15/7/2013

ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ
Όταν οι «Μοίρες» ρίχνουν τους λαχνούς
δυστυχία φέρνουν στους θνητούς
η Λάχεση ρίχνει πρώτη τριάρες!
η Ιαπωνία τρώει τις σφαλιάρες.
Η Κλωθώ κλώθοντας ρίχνει εξάρες!
«Fukushima θάχεις λαχτάρες»
η Ατροπός ρίχνει τριάρι,
ο Εγκέλαδος ολοταχώς φέρνει τσουνάμι
Σχίζει τα έγκατα της Γης με παραμίνα
ο Ποσειδών σηκώνει γιγάντιο κύμα
ο Φαέθων απειλεί με έκρηξη
των «μικρών ήλιων» της Fukushima
μήπως βοήθησαν και οι HAARP-πύιες
με ισχυρότατο ραδιοσήμα;
Είναι τεράστια η καταστροφική μανία
του Χάρου το δρεπάνι καβάλησε το γιγάντιο κύμα
αναπότρεπτη η Ατροπός!! «απαιτεί υπέρτατη θυσία»
η Ιαπωνία υπέπεσε σε Υβρι, ο λαός της το θύμα.
Δεν χόρτασες τον βιαστή σου, Μπάρμπα Σαμ;
σου ξέσκισε τα σωθικά στο Nagasaki και Hiroshima
πάλι όμως ερωτεύθηκες τους ανεγκέφαλους της Αγοράς
και γέννησες 16 πυρηνικά τέρατα, στη Fukushima!!
Ο Φαέθων νέους «Ήλιους» πάει να κατακτήσει
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πυρηνική ενέργεια να ανακαλύψει
άφθονη να θρέψει τον άνθρωπο και να τον φωτίσει.
Το άρμα του καίγεται τσακίζεται
στον ποταμό Ηριδανό
κι’ αυτός προσγειώνεται στη Γη νεκρός
τα παιδιά του όμως τον ακουλουθούν ανελλιπώς
να αποκτήσουν θέλουν ενέργεια μαζικώς.
Ναι, εξομολογείται η γκέισα Ιαπωνία, έφταιξα,
τη Φύση με μαζοχιστική λαγνεία βίασα
απώλεσα τη συνείδηση μου, το «Μέτρο» έχασα!!
με αμετροέπεια και αλαζονεία έγινα ρομπότ και έκλαψα.
Τρώμε τη ραδιενέργεια τώρα με το κουτάλι
στον αέρα που αναπνέουμε και στο μπουκάλι
συνηθίσαμε και δεν μας ενοχλεί δεν μας νοιάζει
συμβιβασθήκαμε με το βιασμό της φύσης και δεν μας νοιάζει,.
Δεν υπολογίσαμε τις ανθρώπινες αποκοτιές και απροσεξίες,
οι πολυεθνικές δεν σηκώνουν αντιλογίες
έχουν κόστος οι απρόβλεπτες αιτίες
του Εγκέλαδου οι σεισμοί και τα τσουνάμι
τώρα πίνουμε γουλια- γουλιά το ραδιενεργό χαρμάνι,
και οι πολυεθνικές πλουτίζουν στο μάνι μάνι.
Με νέο τρόπο σκέψης και Τεχνολογία,
για αειφόρο ανάπτυξη και για ήπια Οικολογία
να μας χαρίσει καθαρό Πυρ ο Προμηθέας
τ’ Απολλώνειο Φως να μας φωτίσει
για τα παραπέρα.
Έλληνες και Γιαπωνέζοι,
λαοί αδελφωμένοι!!
αντίθετοι αλλά και όμοιοι με ανδρεία και ιστορία
μόνιμος εχθρός μας ο Εγκέλαδος
το νησιωτικό αρχιπέλαγος μας η ευλογία!
Λαοί της θάλασσας με ανώτερα ιδεώδη,
δεν λυγίζουν μπρος στις δυσκολίες
ούτε σε θάλασσες τρικυμιώδεις
εφτάψυχοι με ιδανικά και φιλοπατρία
οι Έλληνες στη Ναυτιλία, οι Γιαπωνέζοι στην Τεχνολογία
και οι δυο με πλουσιότατη μυθολογία
μάθαμε να αντιπαλεύουμε ακόμη και τα θηρία.
Ανησυχούμε να μην ξαπλωθεί η ραδιενεργή ομπρέλα
να περιοριστεί η καταστροφή εδώ πέρα
ας βροντοφωνάξουμε λοιπόν όλοι μαζί στο Τόκιο,
Νέα Υόρκη και Αθήνα
Όχι άλλο Ναγκασάκι, όχι άλλη Χιροσίμα,
Όχι άλλες Fukushima.
17/3/2011
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ΟΙ ΑΡΠΥΙΕΣ
Νόσος πτηνών συνέβη και στο παρελθόν
στην Ελληνική Μυθολογία αναφέρεται εκτενώς,
οι Αρπύιες ήταν τιμωροί του Φινέα
θα σας την διηγηθώ όσο γίνεται πιο ωραία!
Η μόλυνση από πτηνό σε άνθρωπο είναι γεγονός,
συνέβη και στο παρελθόν.
τα ήξεραν από τότε οι σοφοί, όμως οι σύγχρονοι τα αγνοούν
Τι προσβολή! Οι πλανητάρχες τρομοκρατημένοι
μένουν ενεός,
νικημένοι κατά κράτος από το μικροσκοπικό ιό!!
που έβαλαν σε ένα πτηνό, ένα παπί
που δεν αποκλείεται να τον έφτιαξαν αυτοί.
Οι Αρπύιες, ήταν άσχημα πουλιά
κατ’ άλλους δυο κατ’ άλλους τρεις
ήταν του Θαύμαντος παιδιά,
και θεωρούντο του Διός «σκυλιά»
λέγεται ότι άρπαζαν παιδιά μικρά
Τέρατα ήταν τρομερά
φρικώδη ανέδιδαν δυσωδίαν,
αφόρητη μολυσματική οσμήν,
χείρας ανθρώπου και όνυχας Γυπός,
μύτην γαμψήν και ανθρώπινο πρόσωπο ωχρό,
κατά τα φαινόμενα η νόσος των πτηνών ήταν η αίτία.
Οι Αρπύιες σύμφωνα με την παράδοση
έτρωγαν του φτωχού Φινέα το φαγητό
και όσο άφηναν το έκαναν μολυσματικό
βρωμούσαν σαν ψοφίμια
ό,τι ακουμπούσαν το μαγάριζαν
αυθωρί και παρά χρήμα.
το μάντη Φινέα άφηναν πάντα νηστικό.
Αυτόν απάλαξαν οι Αργοναύτες
κυνήγησαν τις Αρπυιες στη Βιθυνια
Κάλαις και Ζήτης οι φτερωτοί γιοί του Βορέα
και τελικά υπήρξε κάποια εκκεχειρία.
Υπάρχει Αρπύια φυλή στην ιστορία,
κατοικούσε στην είσοδο του Αδου,
περιπλανώμενη λεπρή, στην έρημο είχε κατοικία
έμενε αθέατη, αλλά δούλευε συνωμοτικώς
έπιασε πολύ χρήμα και μόλυνε την κοινωνία,
αξίες, ιδανικά, φύση και δημοκρατία
ακόμη και το φαγητό και την Παιδεία
Τα 2-3 βρωμερά πτηνά που ήσαν αρχικά
γέννησαν στην έρημο αυγά,
κλώσισαν πουλιά, τα τάισαν με του Μωυσή το «μάνα»
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υπέστησαν μετάλλαξη σε πλάσματα ανθρώπινα μετά
έγιναν εκδικητικά, άπληστα και κομπλεξικά
γαμψόμυτα και εγκληματικά
προικισμένα με του Αβραάμ το τριπλό ψέμα
(ιουδαισμός, χριστιανισμός, ισλαμισμός)
κύριοι έγιναν της οικουμένης με το στρέμμα.
Με ψέματα, δόλο και υποκρισία κυρίευσαν την οικουμένη
απομυζά έκτοτε τον κόσμο ολοκληρωτικά.
των Οβριών η κλεψιά
ανόθευτο τίποτα δεν μένει
μόλυναν ακόμη και της Εσπερία
τη γενιά την ελληνοθρεμένη
μπροστά τους καμία Αξία δεν γλυτώνει
σπέρνουν πολέμους, ο κόσμος συνεχώς ματώνει.
Μίλησε στην Πνύκα πριν πολλούς αιώνες
είπε ψέματα με το τσουβάλι
στα μέρη της Παλλάδος Αθηνάς
ο αγύρτης Σαούλ κάτω από τους παρθενώνες
με το ευαγγέλιο υπό μάλης
τότε έγινε η μεγάλη της Φυλής μαγαρισιά.
Νάρκωσαν τα τέκνα του Δία με δόλο και πονηρία
τους πέρασαν μεσαιωνική δουλεία
με ψευδή ιδεολογήματα και αγυρτεία
από τη «θεόπνευστη» Βίβλο την Αγρία.
Μώραναν το αθάνατο πνεύμα των σοφών
στέρεψαν το «λάλον ύδωρ» των Δελφών
έσβυσαν το «αείζωο πυρ» της Ολυμπίας
οι ευκολόπιστοι χάψανε μόνο το μέλι
το κεντρί βαθιά στην ψυχή μένει
χωρίς να κανείς τους να καλοσκεφθεί
τι μέλλει στην Υπατία να συμβεί;
Στο σφαγείο του Γιαχβέ οδηγείται έκτοτε η φυλή σαν αγέλη.
μερικοί μυριστήκαν την παγίδα, αλλά ήτανε αργά
σηκώθηκε κάποιος και είπε στο πλήθος λόγια σοφά:
Ω! Άνδρες Αθηναίοι! Ανοησίες είναι όλα αυτά
ο ξένος αιγοβοσκός τον Ελληνικό Λόγο προσβάλει
και την πατρώα θρησκεία
«Εν το Ον» αιώνιο το Σύμπαν, αυτοδημιούργητον και δημιουργικόν
ποτέ δεν γεννήθηκε, αλλά γεννά κόσμους αυτό,
αν όμως γεννήθηκε τότε δεν είναι αιώνιο,
άρα θνητόν» όπως είπε ο σοφιστής Γοργίας, ψέματα μας λέει ο ψευτομεσσίας.
Οι Αρπυες πήραν όψη ανθρώπου, άνοιξαν τράπεζες και εμπορεία με σφαγεία και
πολύχρωμες δαντέλλες, συγκέντρωσαν όλο το χρήμα, έβαλαν το Φυνέα στη φυλακή
και έκτοτε ασκούν στον κόσμο τυραννία, μας έχουν υπό κατοχή, τρώνε τις σάρκες
μας πίνουν το αίμα μας σαν τις βδέλλες, να τελειώσει θέλουν των «αργοναυτών» η
φυλή. Εχει όμως γυρίσματα η ιστορία, τον τελευταίο λόγο η οικουμένη θα τον πει.
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ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΙΟΥΣ
Οι Ελληνες τότε έκαναν πίσω ολοταχώς,
αλλά είχαν πέσει στην παγίδα
είχε ήδη κλείσει ο κλοιός.
όσοι αντελήφθησαν το ψέμα και τη συνωμοσία
είπαν στην Πυθία:
«διώξτε τους Γεφυραίους»
κινδυνεύει ο Λόγος του μαντείου και η Ελευθερία.
Τότε οι Ρωμαικές λεγεώνες
χίμηξαν πάνω στους Διογείς
τους ξεσκίσαν σάρκες έσπασαν οστά
με δόρατα μυτερά και ξίφη κοφτερά.
Παράλληλα μπήκε στη χώρα μυστικά
η στρατιά των Γεφυραίων.
Έκανε την Πυθία παράλογα να μιλά
ξεκινά φοβερές σφαγές Διογενών από χέρια Εβραίων
κομματιάζουν την πάνσοφη Υπατία
την κάνανε κιμά σαν να ήταν λησταχίνα
Από τότε οι Διογενείς ολοένα λιγοστεύουν,
χάνουν Γλώσσα, Εν-θουσιασμό και Ιδανικά
τους αλλάζουν την Πατρώα τους Θρησκεία
μάταια ψάχνουν να βρουν την αιτία
η κατάπτωση της φυλής μας ξεκινά,
ο Γιαχβέ και το ιερατείο την γεννάει, άλλη φιλοσοφία μας περνάει,
άτομα μας κάνει σχιζοφρενικά
Τώρα συνεχίζουν ακρωτηριασμούς και παραχαράξεις,
πείνα, απειλές, καταπίεση και μεταλλάξεις
με πλύσεις εγκεφάλων και αναταράξεις
προπαγάνδα μαύρη και φαιά,
με μύρια τερτίπια δόλια και πονηρά
να εξαφανίσουν εμάς τους γηγενείς από το χάρτη
να επικρατήσουν ξένες φυλές, τριτοκοσμική γενιά.
Μας μετάλλαξαν συλλήβδην τα μυαλά
κατά πως βόλευε του βορά την εγκληματική μαφία.
τώρα φέρνουν μιλιούνια μετανάστες από την Ασία
για να μας νοθεύσουν το DNA.
Στρατιές προσκυνημένων στην Ελλάδα
παγκόσμια κυριαρχία επιβάλουν στα τυφλά
ψέμμα, διαφθορά, τρομοκρατία και βία
εξορμά των «Γεφυραίων» η παγκόσμια στρατιά
υλοποιεί σχέδια επεμβάσεων
βγαλμένα από του Κίσινγκερ τα εγκληματικά μαγειρεία:
η δογματική και αντιλαϊκή τους ιδεολογία με το μαχαίρι και τα τανκς περνά.
Σε παζάρια δουλεμπόρων σέρνουν το Δία
του σκοτώνουν με την πείνα τα παιδιά
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μπάζουν ξένα τριτοκοσμικά στοιχεία
τους ηγέτες του ευνουχίσαν σαν τραγιά
με άφθονο χρήμα το λαό εκμαυλίσαν
με προπαγάνδα μαύρη και φαιά
ώστε για να μην προβάλλουν αντίσταση καμιά.

ΕΚΑΣ ‘ΙΟΥΔΗΛΟΙ’!
Τους είπαν το αφύσικο ψέμμα:
Ιουδήλοι «Αγαπάτε Αλλήλους»
τους το χάραξαν με αίμα
κι’ ας σφάζουν αυτοί όλους τους αλλοφύλους
τους ποτίσαν με ισχυρά υπνωτικά
«Ειρήνη Υμίν»
Ιουδήλε στον αφέντη σου μην αντισταθείς,
αμαρτάνεις νυν και αεί
στη 2α Παρουσία πρόσεξε θα δικασθείς.
«Κι’ αν σε ραπίσω στην μια παριά
στρέψε και την άλλη να την φας»
κι’ ας σκοτώσω με τα σύγχρονα σιδερικά
τα αθώα τα μωρά σου,
κι’ αν σκορπίσω με πολέμους παγκόσμια κοσμοχαλασιά
μην αντισταθείς, μην με αμφισβητήσεις
θα σε συντρίψω με το «Ολοκαύτωμα»
και τον παρά
το «Οδόντα αντί οδόντος» δεν είναι για σας
των goym η γενιά υπόδουλη θα ζήσει.
Η τοκογλυφία είναι αμάρτημα φοβερόν,
για σας, όχι για μας, είναι επιτρεπτόν
Κύριος ο Θεός Υμών
δεν δίνει άφεση αμαρτιών
σε κανένα «goym», πλην Ημών, των αρπακτικών
και όλοι προσκύνησαν, σταυροκοπήθηκαν
και ανέκραξαν:
Δούλοι Θεού και υποτελείς
του «Εκλεκτού και Περιούσιου Λαού» της Γης
Δόξα των Προπατόρων Υμών…
και των Σιωνιστών και Ολιγαρχών
Έλεος έλεος έλθει εφ’ υμάς…
και επί των τέκνων της Σιών.
Και θέριζε κεφάλια Διογενών η σπάθα του πασά
βάλανε τους λαούς να σκοτώνονται
μεταξύ τους χωρίς αιτία
γιατί τους έκαναν ζηλωτές της Ορθοδοξίας,
και άλλων αβραμικών θρησκειών
(ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, ισλαμισμός
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και των εκατοντάδων αιρέσεων αυτών)
δίνει το μέγεθος της ημετέρας βλακείας.
Τα απαίσια αρπακτικά με μύτες γαμψές
όλων των δεινών μας όντας οι γενεσιουργοί και θεατές
από τα παρασκήνια πλουτίζουν σε βάρος μας
με τα μηχανάκια κοπής χρήματος της τραπεζοκρατίας,
τα χρηματιστήρια και τις πολυεθνικές,τις κυβερνήσεις- μαριονέτες
και των μίντια τις εκπομπές.
Παριστάνουν τους «φιλάνθρωπους»,
της μεγίστης συμφοράς οι εξαθλιωτές
του κόσμου οι ξεθεμελιωτές και εξουσιαστές.
της δήθεν συμφιλίωσης οι εμπρηστές.
Οι πιο πολλοί Διογενείς αντιστάθηκαν τότε σθεναρά
στη βιαία αφομοίωση και μετάλλαξη
όταν κατάργησαν την πατρώα θρησκεία
25 εκατομμύρια Ελληνες έστειλαν στον Άδη
τους έφαγε της «Σκυθούπολης» το μαύρο το σκοτάδι
πέθαναν από βασανιστήρια και κακουχία.
Εκατομμύρια οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης
γιατί αρνήθηκαν να βαπτισθούν
να εξαφανίσουν το «ειδωλολατρικόν στίγμα»
και να εκχριστιανιστούν
όπως τσουβαλιάζουν σήμερα τα κοτόπουλα
που προσβλήθηκαν από την γρίππη των πτηνών
κατέστρεψαν τον Ελληνικό κόσμο των Διογενών.
Μέτρον προληπτικόν
για να μην επανεμφανισθεί το κακό
της ελευθερίας και δημοκρατίας ο ιός
το «Μηδέν Αγαν» και το «Γνώθι σ’ εαυτόν»
δεν έμεινε βιβλιοθήκη, θέατρον, «ειδωλολατρικός» ναός,
«ες γην φέρειν τα μνημεία των Εθνικών»
κλείσανε φιλοσοφικές στοές και έβγαλαν διαταγή
στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ να βαπτισθεί να γίνει χριστιανός ο εθνικός
Παν ό,τι θυμίζει τους μυσαρούς ‘Καλικαντζάρους’ παναγιστές
τα ισοπέδωσαν και επάνω έφτιαξαν ναούς του Γιαχβέ
Η Εκκλησία του Δήμου «τις αγορεύει βούλεται»
του Περικλή έγινε κήρυγμα επισκόπου
ο λόγος του πάνσοφου φιλοσόφου
στις στοές δεν θα ξανακουστεί
ο διάλογος έγινε του Κυρίου εντολή
«Κύριε ελέησον» και «Δόξα Πατρί» επί δύο χιλιάδες χρόνια αντηχεί.
Τώρα έβαλαν νέα σχέδια φρικτά:
να εξαφανίσουν γλώσσα και ιστορία
να αλλάξουν σύνορα και εθνογεωγραφία
φένουν ξένα στίφη βαρβάρων από την Ασία
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να αλοιώσουν του Διός την ομοεθνία
να προξενήσουν στο γένος Εθνοκτονία
και ουδείς αντιστέκεται σε αυτήν την Ελληνοκτονία!
Όμως γελάσθηκαν οικτρώς
τ’ Αθάνατο Πνεύμα, το Αληθινό ΖΕΙ
αντέχει στο πυρ, στον χρόνο και στην καταστροφή
γιατί η καταγωγή του είναι ουράνια και διαστρική,
είναι πνεύμα, Λόγος και ενέργεια
μέρος του Συμπαντικού Νοός.
Το έσπειρε ο Δίας με τον Κεραυνό
τότε που το φως επιβλήθηκε στο σκοτάδι
όλο το στερέωμα καταυγάζει
όταν το Απολλώνιο εκτυφλωτικό Φως επεκταθεί
θα φέρει αντιστροφή
τότε σύσσωμη η οικουμένη θα ξεσηκωθεί.
Οι Γεφυραίοι πανικόβλητοι τρέχουν, υποχωρούν
στην έρημο πανικόβλητοι ξαναγυρνούν για να σωθούν
μέσα στα σπήλαια από το Φως για να κρυφθούν.
Ο κόσμος επανελληνίζεται, εσύ δεν ακούς;
δεν το αντιλαμβάνεσαι δειλέ,
πλανημένε Ιουδήλε;
Ως πότε θα υπηρετείτε ξένα αφεντικά
Ελληνόφωνοι πολιτικοί ξεφτύλες;
20/1/2006

ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΣΚΛΑΒΙΑ ΥΦΑΙΝΕΙΣ
Η Ελλάδα βορά έχει πέσει στα θηρία
αυτή που παλιά δίδασκε την αρετή και ευκοσμία
στην θέληση των φαύλων έχει λυγίσει
τη διαφθορά ασπάσθηκε για να πλουτίσει
στο Κάβο -Ντόρο έχει τώρα ναυαγήσει.
Άνθρωποι πασχίζουν την αδικία να περάσουν
στα σεντούκια τους αμύθητα πλούτη να στοιβάξουν
κι’ όλα τα σκάνδαλα να διαγράψουν
όμως την Ύβρη και Ατη ποτέ δεν θα ξεπεράσουν.
Είναι εύκολο να βρίσκουν οι πονηροί προφάσεις
να στήνουν στο λαό μονόδρομους και αντιφάσεις
να του κλέβουν οράματα και ελπίδες
και να τον αρμέγουν όπως ο βοσκός τις γίδες.
Αρκεί όλοι εμείς να επαναστήσουμε στη στάνη
να σταματήσουμε να βελάζουμε Μπεεεε
πρώτα όμως να φτιάξουμε τα οικονομικά μας μάνι-μάνι
για να τολμήσουμε να βγούμε από το μαντρί στις βουνοπλαγιές
πρώτα όμως να απολύσουμε τον ντόπιο και τον ξένο
τον τσοπάνη και να κλείσουμε τις αγορές
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Τους «χρυσοκάνθαρες» της Αγοράς μην εμπιστευθείς
ποτέ μην κάνεις γάμο σε εκκλησία ξένη
στα χρυσά παλάτια για να μπεις της Αρετής
όχι με δανεικά να ζεις Αριστοτέλη.
2/9/2012

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΡΥΠΑΙΝΟΥΜΕ
Πώς ο τόπος να καθαριστεί,
όταν όλοι μαζί ρυπαίνουμε χωρίς περιστολή;
τα πλαστικά πετάμε στην ακτή,
τα μπάζα στα δάση και όχι σε χωματερή,
αρκεί να είναι έξω από την δική μας την αυλή
κι’ ας είναι όπου λάχει δική μας όλη η Γη.
Όλοι μαζί ρυπαίνουμε και ένας καθαρίζει,
σκουπίδια πετάμε από τα ΙΧ τον ξένο ερεθίζει,
το περιβάλλον δεν μας αφορά αν κάποιος το βρωμίζει,
αν τα δάση γύρω μας τα καίει και τα θερίζει εμείς να είμαστε καλά
όσο για την επόμενη γενιά ας βγάλουν εκείνοι τα κάστανα από τη φωτιά.
Την ακτή ο «πάσα είς «μετέβαλε σε ουρητήριον,
γιατί σπανίως θα βρεις κάποιο αποχωρητήριον,
στους δρόμοι της γειτονιάς καθημερινά οι λάθροι στήνουν δημοπρατήριον,
στα μέσα μεταφοράς δεν πληρώνουν εισιτήριον,
η «Ωραία Ελλάς» έχει γίνει τριτοκοσμικών εντευκτήριον.
Όταν πετάς από τα ΙΧ αναμμένα τσιγάρα,
όταν σκοπίμως ή από αμέλεια το δάσος κάνεις καψάλα,
και κατόπιν καλείς την Πυροσβεστική,
να μαζέψει τις στάχτες κατόπιν εορτής,
και όμως εσύ κόπτεσαι ότι είσαι πολίτης συνεπής,
ότι έχεις συνείδηση περιβαλλοντική
την κορμάρα σας νέοι αφελείς, τρομάρα!!
Τα πνευματικά σκουπίδια είναι λίαν μολυσματικά,
πληροφοριακές τοξίνες στην ψυχή μας ρίχνουν,
τα κανάλια ψεύδονται όπως εντέλλονται τα αφεντικά
άναψε για να φωτιστείς καθαρούς λύχνους.
Κοιτάξου στον καθρέφτη, την φάτσα σου να δεις,
αν έχεις ίχνος ήθος, αν έχεις λίγη ντροπή.
Κι’ αν σπάσει ο καθρέφτης,
με φούμο αν σκεπαστεί,
τότε σίγουρα είσαι ψεύτης,
μεγάλος υποκριτής.
Τρελοκομείο η ‘Ελλάς’,
είναι τούτη η Πολιτεία,
ο ένας κλέβει από δεξιά,
ο άλλος κλέβει από τ’ αριστερά,
όλοι στο τέλος χαίρουν ασυλίας.
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Και ο λαός αγκομαχά, λίγη ποιότητα ζωής ζητά,
κι’ αυτοί του δίνουν φαύλες υποσχέσεις,
που ποτέ δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν,
μόνον την κομματοκρατία συντηρούν,
και όλο του βάζουν πιο βαθιά το φέσι.
Όλοι μαζί ρυπαίνουμε, τίποτα δεν μαζεύουμε,
αδιαφορούμε και καθεύδουμε,
και την Πατρίδα ψέγουμε, με περισσή κακία,
εμείς είμαστε οι «ανεύθυνοι»,
χωρίς φιλοπατρία.
16/8/2013

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΙΔΕΣ
Οι 300 «λαοπρόβλητοι» όλο μας κοροϊδεύουν,
τα κουτοκρίαρα να βάλουν στο μαντρί διακαώς γυρεύουν,
και σαν τα βάλουν στο μαντρί εκεί να τα κουρέψουν,
με την ψιλή τη μηχανή, μετά να τα αρμέξουν.
Είναι όμως και κάτι αρνιά,
που στο μαντρί δεν πάνε,
γιατί έχουν χρυσό μαλί και αστραποβολάνε,
εκείνα δεν τα πιάνουνε όσο κι’ αν τα ζητάνε,
λίγο μαλί χαρίζουν στο βοσκό και το μαντρί πηδάνε.
Ο σημερινός πολιτικός παράτησε την γκλίτσα,
από τα τηλεπαράθυρα σκορπά ψευτιά και γλύκα,
εσχάτως το κοπάδι του αδυνατεί να συμμαζέψει,
γιατί οι τροϊκανοί αρχιτσοπάνηδες παίζουν δικό τους ντέφι.
Και το κοπάδι εύχεται όλοι αυτοί οι Μίδες,
τροφή να πιάνουν στα χέρια τους,
χρυσές να τρώνε μύγες,
να τους καταδιώκουνε ως το θάνατο τους
και η σεβαστή Νέμεση
που έχει ως τώρα αλληθορίσει
να κλείσει τους κλέφτες στη φυλακή
στο κράτος τα κλεμμένα να γυρίσει
Και ο Πλούτων ο κακός
να τους περιποιηθεί στα στερνά τους
όταν τους παίρνει την ψυχή
λόγο να δώσουν για τα κακά τους
7/8/2013

ΨΑΡΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΘΟΛΑ
Η ψυχολογία της κοινωνίας
είναι εξαγριωμένη
η λογική των πιο πολλών σαλταρισμένη,
η έννοια των λέξεων δολίως αλλοιωμένη
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και η γλώσσα έγινε αλλιώτικη, εκ του πονηρού ανακατεμένη.
Κι’ όποιος τολμήσει να διαφωνεί,
τον στέλνουν αμέσως φυλακή ή στο Δαφνί,
βρίσκουν εχθρική την επιθετική φιλοσοφία,
θεωρούν ότι τους χαλάει την συνταγή,
ουδόλως όμως τους τρομάζει των βρωμοκάναλων
η ψευτοκρατική ρητορία.
Κάθε πράγμα έχει κάποια ιδιότητα,
βάρος, μάζα, αδράνεια, όγκο και θερμότητα
πρέπει να έχει ποσότητα και ποιότητα
οι άνθρωποι αρέσκονται στην αοριστία,
και μόνον η αστυνομία ζητάει ταυτότητα με τα στοιχεία.
Γι’ αυτό έδωσαν δηλητήριο στο Σωκράτη,
γιατί όρισε κάθε έννοια πριν την εξετάσει,
αυτό όμως δεν άρεσε στους σοφιστές,
ούτε και στους απατεώνες της εποχής
και στους καταχραστές,
που παίζουν με λέξεις ιερές και πίσω τους κρύβουν τις βρωμοδουλειές.
Μόνο ο χώρος, χρόνος κι’ ο θεός,
ιδιότητα έχουν ό, τι θελήσει ο καθένας,
κανείς δεν μπόρεσε ως τώρα να τους δει,
μόνον με την πίστη και το φόβο τους προσεγγίζει
ο «πάσα ένας».
Όμως προσοχή στην επιθετική σου λογική,
τους ιθύνοντες να μην τρομάξεις,
γιατί μπορεί να σου πουν:
«ώστε εγκληματική οργάνωση πας να φτιάξεις;»
βάλτον μέσα εισαγγελεύ του κατεστημένου τον εμπρηστή
και της καθεστηκυίας τάξης τον επαναστάτη.
Τα νέα δεν πρέπει να μπαίνουν από το ένα αυτί
και να βγαίνουν από το άλλο,
θέλουν επεξεργασία και κριτική
και προ παντός αντικειμενική λογική,
όχι να τα επαναλμβάνεις σαν παπαγάλος
ούτε να χάφτεις ό,τι σου λέει το Κανάλι το Μεγάλο.
Μην δέχεσαι a priori το κάθε τι,
ό,τι το καλό ή το κακό κανάλι σου ξεφουρνίσει,
βάλε τη δική σου κρίση, αμφισβήτηση και λογική,
με τον εαυτόν σου και με τους γνωστούς σου
να επικοινωνήσεις.
Αναλογίσου ποιους χειροκροτούσαμε σαν εθνάρχες λίγο πριν,
και τώρα οι πράξεις τους έριξαν στον Καιάδα,
γιατί μας βούτηξαν στα χρέη, μας άφησαν ταπί
και τώρα δεν έχουμε ψιλή να πιούμε ούτε λεμονάδα.
Όταν η αλήθεια εμπεριέχει το συμφέρον,
τότε δεν είναι αλήθεια πραγματική,
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όταν λείπει το προσωπικό συμφέρον τότε η αλήθεια
την κοινωνία ωφελεί,
αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, η διαχρονική.
Αλήθεια είναι το κάθε τι που δεν αποδεικνύεται σαν ψέμα,
όχι επειδή δεν θέλεις να το ψάξεις,
μήπως κάποιους τρανούς η τσιμπίδα του νόμου αρπάξει,
αλλά όσους με αναπόδεικτα ψευδή στοιχεία
έχουν στις φυλακές επίορκοι δικαστές στοιβάξει.
Η Νέα Τάξη κάνει το ψέμα αλήθεια
και την αλήθεια ψέμα,
ο κλέφτης, ψεύτης, λωποδύτης και εθνοπροδότης,
για εξουσιάζει εσένα και εμένα
την τιμιότητα την έχει στα νύχια
και στην φτέρνα
μην του δίνεις ψήφο ούτε να παίζεις το σκοπό
της δικής του της λατέρνας.

ΟΥΔΕΝ ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ
Διαχρονικός ο Αλεξανδρινός Καβάφης
είδε τον σάπιο πολιτικό τον ακαμάτη
και τον ζωγράφισε ποιητικά
ένα αιώνα σχεδόν μπροστά για να μας προφυλάξει.
Εκλεισαν το ΓΑΠ στο μπαλαούρο να μη μιλά
γιατί πέφτουν οι δημοσκοπήσεις του κάθε φορά
έχει όμως μπαρμπάδες στην Κορώνη
και ξέρει καλά τις αγορές, παίζει στα δάκτυλα spread και cds
κι ας είναι και κοθώνι.
Τον ενισχύουν με ζήλο και μανία
να είναι πάντα στην διεθνη επικαιρότητα
διαμένει σε πανάκριβα ξενοδοχεία
καθ’ ότι εργάζεται στη Σοσιαλιστική Διεθνή
για τη διεθνή μαφία.
Έκανε πράξη των «εκλεκτών» την επιθυμία
να βάλει πιο βαθειά στην τσέπη μας το ΔΝΤ
να ξεπουλήσει το παν σε τιμές ευκαιρίας
να αρπάξει την περιουσία του λαού.
Διαπράττουν συστηματική Ελληνοκτονία και Εθνοκτονία
με τη ισλαμική εισβολή και κατοχή
χάνουμε πατρίδα, γλώσσα και θρησκεία
και την Ελληνική επικράτεια στο π’ και φ΄.
Οι οιωνοί είναι άκρως χαλαιποί
όλα μυρίζουν ‘λύση τελική’ μια μείζονα Μικρασιατική Καταστροφή
με πολιτικούς προδότες και ηττοπαθείς
αλωμένη την κρατική μηχανή
τώρα υλοποιούν τα σχέδια της τροικανής συμμορίας
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όταν γίνεται η μεγάλη της πατρίδος κλοπή εσύ σιωπή!!!
στον καναπέ των καναλιών ο ηδονοβλεψίας.
Παραχωρούν το μισό Αιγαίο στην Τουρκία
στους Σκοπιανούς χαρίζουν τ’ όνομα «Μακεδονία»
την «Τσαμουριά» στους Αλβανούς
τα ΜΜΕ εξαπολύουν ανθελληνικούς κεραυνούς
και πάει σύννεφο στα κανάλια η τουρκολαγνία.
Το τέχνασμα γνωστό, παιγμένο από παλιά
καλούν κάθε φορά τον στρατοκράτη Τουρκαλά
και την Αλβανική μαφία που στο εσωτερικό δρα
αλλητρωτική τα Σκόπια έχουν φαγούρα
κι’ όλοι μαζί να τελειώσουν τη χαμαλοδουλιά
κι’ αυτό γιατί ο λαός δεν πήρε ακόμη τη μαγκούρα
Χωρίς οι εταίροι μας να ρίξουν ντουφεκιά
μας έπληξαν πισώπλατα, κρυφίως
και τους λέμε από πάνω «ευχαριστώ»
χουνέρια πολλά μας έκαναν με την τρόικα
και το Ευρώ και μας βαράνε ακόμα στο ψαχνό,
αντέχουν τα πειραματόζωα την καρπαζιά
αρκεί να μας διατηρείτε με ελεημοσύνες
και δανεικά στην χαμοζωή αιωνίως!
Να γίνει Μέκκα και Ιερουσαλήμ η Αττική
ο Παρθενών παρεκκλήσι στο ναό του Σολωμώντα
να φέρουν τη σαρία του Ισλάμ οι Ταλεμπάν
να δώσουμε ιθαγένεια στον κάθε τυχόντα
δουλειές και συντάξεις στην μαυρίλα
και μετά να πούμε: γεια χαρά πατρίδα.
Βέβαια φταίμε κι’ εμείς για όλα αυτά
γιατί φροντίζουμε τον στόμαχον μας μονάχα
χαρίζουμε τον ψήφο μας στον κάθε «Παπατζή» απατεώνα
για να χρεοκοπήσει την Ελλάδα με τα δανεικά
σε λιγότερο από μισό αιώνα.
Τωρα μας κόβει ο δανειστής την αορτή με το τσεκούρι
και μετά παραπονούμεθα που μας κάθησε στην αορτή
και μας ρουφάει σαν το τσιμπούρι
όμως ουδέν σφάλμα αναγνωρίζεται στην πολιτική Θανάση
μετά την απομάκρυνση από την κάλπη.
30/9/2009

ΟΧΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Γέμισε, όπλισε «πυρ επί σκοπόν»!!
ο θάνατος του 77χρονου φαρμακοποιού
ήταν γεγονός συγκλονιστικόν
Όχι! δεν ήταν αυτοκτονία
ούτε για των καναλιών την τηλεθέα
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μήνυμα έδωσε αντιστασιακό για τον ξεσηκωμό της νεολαίας!!
Στο μόνο που διαφωνώ με αυτόν
είναι του στόχου η επιλογή
αντί να θέσει τέρμα στη ζωή του
να σκόπευε τον ντόπιο και ξένο κατακτητή του,
επί σκοπόν Πυρ τον τοκογλύφο Οβριό και Γερμανό!!!
Βολή με διόπτρα ακριβείας
η σφαίρα του ακούσθηκε στης Γης κάθε γωνία
κάλλιο ο θάνατος παρά μια ζωή ανάξια στην δουλεία
πώς να ζήσεις σήμερα με 600 € και αύριο με 153;
εκτός κι’ αν τρως στη σκουπιδαριά
ή αν πας λαθρομετανάστης στη… Σομαλία!
Το αυτί της εξουσίας με λόγια δεν ιδρώνει
μόνον η σφαίρα του όπλου τους σκοτώνει
στο Σύνταγμα το έκανε πράξη στον εαυτόν του
τρόμαξε λίγο τους Γερμανοτσολιάδες με το χαμό του
αλλά ο σμπάρος δεν βρήκε το σκοπό του
τον τοκογλύφο-τραπεζίτη Οβριό και τον κατακτητή Γερμανό του.
Τα κόπια του Έλληνα έκαναν φτερά,
τα έφαγε η ντόπια και ξένη μαφία
του ‘40 τα ηρωικά παιδιά
βλέπουν ότι μας βρήκε νέα Κατοχή
δεν θα περάσει στα μουλωχτά η αρπαγή και η αδικία.
Κάνουν τα λόγια πράξη όπως με το ΕΑΜ
όχι εικονικά με του υπολογιστή την αφλογιστία
της αντίστασης και κατοχής η γενιά
ένα και ένα δεν κάνουν τρία
ούτε στου καναπέ τη μοιρολατρία.
Η οικουμένη με το χαμό του βοά
πανελλήνια συγκίνηση ο μεταστάς σκορπίζει
τους στρεβλόψυχους τροϊκανούς ουδόλως ακουμπά
τους δικούς μας δωσιλόγους το μήνυμα φοβίζει.
Στο Σύνταγμα λειώνουν το λαό τα ΜΑΤ
με χημικά, γκλομπ και με κουκουλοφόρους
τη λαϊκή οργή το κατεστημένο αψηφά
εντολή δίνει ο υπουργός των ΜΑΤ στους πραιτοριανούς
και μισθοφόρους.
Ο αυτόχειρας ο ηλικιωμένος
να ζήσει ήθελε αξιοπρεπώς και όχι ταπεινωμένος
έκανε διάβημα απονενοημένο
με μια σφαίρα στον κρόταφο, κι’ ένα λακωνικό γραπτό
που άφησε ο συγχωρεμένος
μήνυμα να δώσει θέλησε στο λαό τον υποδουλωμένο.
ΟΧΙ να πει στους νέους Γερμανοτσολιάδες
ΟΧΙ στα μνημόνια, στους τοκογλύφους και κλεφταράδες
ΟΧΙ στους δωσίλογους, προδότες και μασκαράδες
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ΟΧΙ στους δολοφόνους των συνταξιούχων, πολιτικούς αληταράδες
ΟΧΙ στους προστάτες των λαθρομεταναστών
που μπαίνουν σαν νέοι αφεντάδες

ΔΙΨΑΕΙ ΓΙΑ ΑΙΜΑ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ
Αντίσταση μέχρι τέλους στους κατακτητές
μη σας φοβίζουν των τροϊκανών οι απειλές
νέοι πυκνώστε τις πλατείες αφήστε τον καναπέ
αλληλέγγυοι έναντι του ανθρωπιστικού δράματος
να κρεμαστεί ο ΓΑΠ από τα πόδια στην Πλατεία Συντάγματος.
Νέοι δείτε πως έδιωξε ο Κολοκοτρώνης τον Κιουταχή
με «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους»
Εθνική Αντίσταση ξεκινάτε στους Γερμανούς Ναζί
όχι με την πένα κάποιου γραφειοκράτη φοβισμένου,
με το σπαθί του παλληκαριού του ανδρειωμένου.
Μην συμβιβαστείς με του 4ου Ράιχ την νέα Κατοχή
μην γίνεις σκουλήκι στο γερμανοτσολιά να σε ποδοπατάει
πάρε τις τύχες σου στα χέρια σου, μπορείς!
διώξε τους ληστές κακούργους αν σου βαστάει!!
μη δίνεις Ευρώ σε γερμανικό μαγαζί για να σε ξεπουλάει.
Οι Τσολάκογλου ζουν εδώ και βασιλεύουν
δεν έφυγαν μετά την Κατοχή, αλλά μακροημερεύουν
τα παιδιά τους γερμανόψυχα μας προδίδουνε ακόμα
ξεπουλάνε για μια χούφτα Ευρώ το δικό σου χώμα.
Από τα πόδια οι πρωταίτιοι να κρεμαστούν
στο Σύνταγμα σε κοινή θέα
οι άλλοι προδότες στου Γουδή να τυφεκισθούν
και να επιστραφούν τα δάνεια και τα κλοπιμαία.
Το Λαϊκό Δικαστήριο τέτοια απόφαση να εκδώσει
την Υβρι από την πατρίδα δια παντός να ξερριζώσει
από τους εθνοπροδότες ο λαός μας για να γλυτώσει
ζητάει αίμα η λευτεριά για να ριζώσει!
5/4/2012

ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ
Εκάς εξουσιαστές της αρπαχτής και της εξωλείας
Ελληνόφωνοι ξενολάγνοι πάσης ανωμαλίας
των Σιωνιστών τοκογλύφων οι συνεργάτες
εκάς βέβηλοι Σοσιαλ(η)στές προδότες,
πάσης ανομίας οι οικοδεσπότες
καιρός να λογοδοτήσετε στους Ελληνες πατριώτες.
Γιατί βρε λαμόγια μας στερείτε το παρόν;
γιατί ρε παλιοτόμαρα μας ντροπιάσατε το παρεθλόν;
γιατί βρε τενεκέδες κλέψατε από τα παιδιά μας το μέλλον;
Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα αυτό;
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να ψηφίζετε για μας εναντίον ημών;
φτωχοί να γίνουμε επαίτες και ραγιάδες;
ποιος σας όρισε νέους Κοτζαμπάσηδες ρε μασκαράδες;
από τους τυράννους μας πήρατε τις κονκάρδες;
Κοιταχθείτε λίγο στον καθρέφτη ρε αισχροί
να δείτε του προσώπου σας την εγκληματική φάτσα
δεν φοβάσθε βρε ζαγάρια τη λαϊκή οργή;
τόσο ισχυροί νοιώθετε στων τοκογλύφων τα αμπάρια;
Όταν στην αγχόνη θα καταλήξετε πελιδνοί
θα παρακαλάτε για του σαρκίου σας τη σωτηρία
κατουρημένοι από του θανάτου την οσμή
χωρίς αιδώ, φιλότιμο και ανδρεία
θα εκλιπαρείτε το λαό για αμνηστία.
Πιστοί στων παγκόσμιων συνωμοτών τη συμμορία
υποτακτικοί «εμπρός μαρς των ημιονηγών η διμοιρία»
ρίξτε ψήφο εθνικής προδοσίας
γιατί έτσι διατάσσει η διεθνής μαφία,
έννοια σας προδότες, της πατρίδος μειοδότες
τελικά δεν θα αποφύγετε του λαού την τιμωρία
«εστί δίκην οφθαλμός ος τα πανθ’ ορά»
ο λαός ζητά Νέμεση στην αδικία
κρεμάλα στην κ(υ)νοβουλευτική σας αλητεία.

ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σαυτόν ίσθι. Φίλοις βοήθει
Εχθρούς αμύνου. Φίλω χαρίζου
Νόμω πείθου. Ευπροσύγορος γίνου
Υβριν μίσει. Ξένος ων ίσθι.
Επου θεώ. Γνώθι μαθών
Ακούσας νόει. Αμαρτάνων μετανόει
Καιρόν γνώθι. Κριτήν γνώθι.
Θυμού κράτει. Οφθαλμού κράτει.
Θεούς σέβου. Γονείς αίδου
Γνώθι μαθών. Αρχε σεαυτόν
Γαμείν μέλλε. Γνούς πράττε
Θυμού κράτει. Φιλοφρόνει πάσιν.
Κακίαν μίσει. Πλούτω απίστει
Εριν μείσει. Φίλοις βοήθει
Νόμω πείθου. Εχθρούς αμύνου
Παιδείας αντέχου. Βίας μη έχου.
Καλόν εύ λέγε. Μηδένα ψέγε
Δίκαια πράττε. Γλώττοις συγκράτει
Φόνο απέχου. Δυνατά εύχου
Φιλόσοφος γίνου. Υβριν αμύνου.
Ακούσας νόει. Θνητά φθόνει.
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Εστίαν τίμα. Κοινός γίνου
Σοφίαν ζήλου. Έχων χαρίζου
Σοφοίς χρω. Λαβών αποδός.
Διαβολήν μίσει. Σοφίαν ζήτει
Γεώδη τα άστρα. Ούς τρέφεις αγάπα
Τύχην μη πίστευε. Νεώτερον δίδασκε
Αληθείας έχου.Πρεσβύτερον αίδου.
Προγόνους στεφάνου. Απόντι ού μάχου
Σπουδαία μελέτα. Τίμα ευεργέτας
Αφροσύνη μη παραδέχου. Φρόνησιν έχου
Μήτε ευήθης, μήτε κακοήθης
Αρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει
Νόσος ψυχής το των αδυνάτων εράν
Επί νεκρώ μη γέλα. Γήρας προσδέχου,
Αισχύνην σέβου, Ευτυχίαν εύχου.
Επί ρώμη μη καυχώ, Λέγε ειδώς.
Γλώττης άρχε. Άρρητα μη λέγε,
Ομόνοιαν δίωκε. Φιλίαν φύλασσε
Ψέγε μηδένα, Υφορώ κανένα.
Ευγένειαν άσκει, Ύβριν μίσει
Υιούς παίδευε, Ικέτας αίδου
Κτήσαι εν νεότητι ευπραξίαν, εν τω γηρά σοφίαν.
Τί πρεσβύτερον; Θεός. Αγέννητον γάρ Ον.
Αγάπα τον πλησίον, Ειρήνην αγάπα.
Κάλλιστον Κόσμος. Ποίημα γαρ Θεού.
Δια παντός γαρ τρέχει. Τί τάχιστον Νους
Πλούτω απόστει. Ατυχούντι συνάχθου

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Διονυσιακό ξεφάντωμα σε κέντρο στην παραλία
γλέντι, χορός ως την αυγή
ολονύκτια μυσταγωγία,
παρών ο Έρως και η Αφροδίτη
πλούσια εδέσματα και αχαϊκή αμβροσία.
Στο διπλανό τραπέζι η όμορφη κυρία
μετά του συζύγου έχει καθίσει
βέλη σαν μαχαίρια ο Έρως σκορπά
το φλερτ έντονο και εκμαυλιστικό έχει αρχίσει
ερωτικά μηνύματα τα μάτια στέλνουν πολλά
και η ηδονή τα κορμιά φλογίζει.
Με κώδικα εσωτερικό, αισθησιακό έχει αρχίσει μεθύσι
χωρίς ποτέ να έχουν συναντηθεί στο παρελθόν
τότε έγινε η πρώτη ερωτική συνάντηση στη φύση
σιωπηρή επαφή, πρώτου κύκλου πανδαισία
έτσι άρχισε η πιο σύντομη ερωτική συνομιλία.
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Ο χρόνος αιώνας, τα λόγια αχρηστία
τα πάντα είν’ έτοιμα για την υπέρτατη θυσία
τα σώματα κινεί ασυναίσθητα η άκρατη λαιμαργία
σημείο συνάντησης έξω στην παραλία
καθώς πάει να εκτιναχτεί η χύτρα
σε λίγο επακολουθεί μια πράξη αλλοφροσύνης
επαφή εβδόμου κύκλου δίς βαθειά στην μήτρα.
Εκεί έγινε η πρώτη και τελευταία ερωτική συνεύρεση
αμφότεροι πήγαν στον έβδομο ουρανό
η συμπαντική Αφροδίτη εξάγνισε και των δυό την αμαρτία
σε λίγο εκείνη εξαφανίζεται σαν αερικό
την συνοδεύει ο σύζυγος με κάποια αμηχανία
είχε ξαφνικά αλλάξει η κυρία
το μόνο που ρίχνει ένα βλέμα πεταχτό.
Ποιο το όνομα της; Ποιο το επάγγελμα της;
Πώς ήταν η φωνή της;
Το μόνο που έμεινε μετά το πυροτέχνημα της
η άκρατη ηδονή από το ερωτικό παραλήρημα
της και ο αναστεναγμός
Ποιος ξέρει τι απέγινε ο γόνος στην κοιλιά της;
Αιώνια γυναίκα! Γη της Επαγγελίας!
Όχι δεν ήταν αμαρτία, Θυσία στο θεό Έρωτα
ήταν μια καθαρή ερωτική ιεροτελεστία
25/3/2010

ΟΛΟΙ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
Η Κυρία είναι υψηλής περιωπής,
ονόματα έχει τρία,
παρατσούκλια χίλια δεκατρία
πάππου προς πάππον ασκούσε από τα γεννοφάσκια της
την εξουσία,
είχε ηγεμόνα σύζυγο και πλουσιότατη κληρονομιά
από τη υψηλή αριστοκρατία
έρωτα παράνομο διατηρούσε με την Ευρυβία
Ανώμαλες σχέσεις είχε πολλές,
με τη διεθνή εξουσία ήταν πολύ γνωστές
οι σχέσεις της όσο τα πράματα πήγαιναν καλά
κανείς δεν της κρατούσε την παραμικρή κακία.
Όπου γιορτές και τελετές αυτή μπροστά
αναγεννιόταν με τις ψήφους των οπαδών
σε πόλεις και χωρία
εχθρεύεται θανάσιμα την Ελληνική γενιά
το λάδωμα πέφτει σαν μαύρο σύννεφο από την Πλουτοκρατία.
Ώσπου υπέγραψε κάποιο χαρτί
από δουλικότητα, ανάγκη, φιλοχρηματία;
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μπορεί και για τα τρία
όμως τη συνωμοσία δεν την αποκλείω
έτσι μας έμπασε ο τρισκατάρατος ΓΑΠ στο Νομισματικό Ταμείο.
Αυτοαναιρέθηκε στο πι’ και φι’
με μια και μόνον υπογραφή
ένεκα δουλοφροσύνης και βουλιμίας
έκτοτε μπήκε στην αφάνεια η πολιτική
ο λαός την καταριέται στο καφενείο.
Το «Μνημόνιο» ήταν φρικτό για τη Φυλή
μας πήρε τη λευτεριά και το χωράφι
μας κατάντησε ευτελείς δούλους, στης τρόικας το γινάτι
έκτοτε «μνημόσυνα» για χρέη επαχθή προσφέρουμε
στον τοκογλύφο-ακαμάτη.
Αλυσόδεσε ο τύραννος τη Φυλή,
της γιαγιάς τα ασημικά έβαλε στο μάτι,
την τιμή μας έριξε σε χλεύη και ντροπή
ζητάει και του παππού μας το σπαθί για ένα ξερό κομμάτι.
Η Φυλή έγινε όνειδος ευτελές της οικουμένης
έβγαλε στην πορνεία την κόρη την Ελένη
λίγα ευρώ στην οικογένεια να φέρνει
οι γιοί τράβηξαν άλλος για μετανάστευση,
και άλλος στην ανεργία
κι’ οι λαθρομετανάστες-εισβολείς ληστεύουν
ανενόχλητοι την πατρώα περιουσία.

ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΑΝΑΜΜΕΝΑ
Καιρός να καθαρίσουμε τα τρωκτικά του Πολυτεχνείου
λέει η φωνή του καφενείου
ξάφρισαν επί χρόνια τα λεφτά του Θησαυροφυλακίου
τώρα βάζουν ακίνητα και κινητά σε εκποίηση δημοπρατηρίου
η χώρα θέλει απολύμανση λοιμοκαθαρτηρίου.
Παραχάραξαν τα βιβλία της Γλώσσας και Ιστορίας
ρεπουσοδραγώνες αμαζόνες της Α-παιδείας σε ρόλο ηγερίας
γκρέμισαν Θεσμούς και Αξίες οι πολιτικοί απατεώνες
καταβρόχθισαν το Χρηματιστήριο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες
έφαγαν τη χώρα με δεκαοκτώ σιαγόνες,
με το ζόρι μας φόρεσαν το Γερμανικό βραχιόλι
στο Γουδί, στο Γουδί να πάνε όλοι.
Έφαγαν το σπόρο, η γη καρπό πια δεν βγάζει
ο αργαλειός της γιαγιάς πουλήθηκε, τίποτα δεν παράγει
η Φυλή βυθίστηκε σε κώμα και στη βία,
τα παιδιά πήραν σωτήριο χρησμό από την Πυθία
«σε τούτη τη γη θάνατο σκορπάει η Εφορία»:
«Όλοι Πανστρατιά παιδιά στην Πλατεία!
Θάνατος στην ξένη και ντόπια Ολιγαρχία
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για να ξημερώσει Λευτεριά και Ανεξαρτησία
σαν αποκτήσουμε αυτά θα έρθει και η ευημερία».
Τότε κατασκήνωσαν στην πλατεία οι πρωτοπόροι:
«Όλοι μαζί να ρίξουμε στον Καιάδα τη συμμορία»
βροντοφωναξαν της αλλαγής οι σημαιοφόροι
να βάλουμε στη φυλακή την κλεπτοκρατία και Ευρυβία,
εμπρός ν’ αναγεννήσουμε την Άμεση Δημοκρατία
τώρα ο λαός αναπνέει τον αέρα της πλατείας
παιδιά δεν θα φύγουμε από δω αν δεν έλθει Ελευθερία!!
Βλέπω τ’ ανάκτορα φωταγωγημένα!!
Ευρωσιωνιστές κρατούν μαχαίρια τροχισμένα
τα «μεγάλα αφεντικά» καταφθάνουν σαν φίδια κολοβωμένα
νέα Μνημόνια, πλεκτάνες, εξυφαίνουν βεβιασμένα
τους Έλληνες μας έριξαν σε κάρβουνα αναμμένα!
Νέοι Αφυπνιστείτε!!
Παίδες Ελλήνων Γρηγορείτε!!
μη σας πτοεί η μαφία η διεφθαρμένη
τομάρια όλοι τους, δειλοί και ξεπουλημένοι.
Εδώ είναι Ελλάδα!! Δεν είναι αστεία!
δεν είναι του 4ου Ράιχ αποικία
όχι στη δουλεία της Βρυξελλαρίας!
πρώτα να κεδρίδουμε την Ανεξαρτησία
28/5/2011

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Σαν το Θησέα άνοιξα πανιά
άνετο ταξίδι στο Αιγαίο με προσμένει
με της πεντάκυκλης τα Ελληνικά φτερά
στη σκλαβωμένη από τον Αττίλα Κύπρο να με φέρει.
Προσωπικά την προτιμώ σε κάθε προορισμό
γιατί ασφάλεια και μαγεία σου προσφέρει
θυμίζει τον αείμνηστο Ωνάση το Σμυρνιό
σε νοερά Αργοναυτικά ταξίδια σε μεταφέρει.
Σε αλαργεμένους αρχαϊκούς καιρούς
ο Ιάσων με τους συντρόφους του στην Κολχίδα πλέει
από την Ιωλκό με τη μυθική «Αργώ»
με Μέδουσες, Κίρκες και κύματα βουνά αντιπαλεύει
καθώς πρώτη ξανοιχτηκε η «Αργώ» στον Ατλαντικό
κασσίτερο και χαλκό να φέρει.
Απόλαυσα από εκεί ψηλά
του Αιγαίου το ιριδίζον φως μοναδική μαγεία
καθώς οι ηλιακτίνες έπεφταν στα γαλανά νερά
και στα σμαραγδένια διάσπαρτα νησιά,
έπλεαν τα δελφίνια και τα πλοία.
Με το βαθυσκάφος της φαντασίας
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βυθίστηκα βαθιά στην προιστορία
στον κόσμο που έσβησε κάτω από τα κύματα
σε πανάρχαια χρόνια σαν πυγολαμπίδα
αφήνοντας επιπλέουσες βουνοκορφές σαν αδιάψευστη μαρτυρία
στο βυθό είναι θαμμένη η μυθική Αιγηίδα
Ο Αιγαιατικός αιθέρας έχει τη δική του μαγεία
Ικαρος και Δαίδαλος έκαναν την πρώτη πτήση στην ιστορία
μια ψυχική ευφορία με καταλαμβάνει
μετά η σκέψη μου χάθηκε στην απεραντοσύνη της συμπαντικής δημιουργίας
γλιστρώντας από του Αιγαίου τη χαοτική οπή,
που άραγε θα μας έβγαζε αν ήταν ανοιχτή; όχι όμως στην Τουρκία που βλέπω σε
λίγο να ξεπροβάλει η Ιωνία χαμογελαστή
Όταν ταξιδεύεις στο Αιγαίο με ηλιόλουστη μέρα
με την πετνάκυκλη όλα βαίνουν καλώς στο κοκπίτ
όλα υπακούουν στην εντολή του κυβερνήτη
νοιώθεις πλήρη ασφαλεια σαν στο σπίτι
τότε παρόν, παρελθόν και μέλλον ένα και το αυτό τα ζεις
στο τέλος αγνοείς σε ποιο απ’ όλα κατοικείς; όλα σφιχτά συνδεδεμένα
Κι’ όλα αυτά χάρις στο προσωπικό εδάφους
που ακατάπαυστα μοχθεί
διαθέτει γνώση και εμπειρία,
ελέγχει και συντηρεί το μεταλλικό πουλί
σου προσφέρει άνεση η μυθική του Ωνάση αεροπορία
ασφάλεια, πατρίδα, νοσταλγία και στην περιποίηση υπερτερεί.
Σαν πεινασμένος γλάρος που αρπάζει τη σαρδέλα
από τα δίχτυα του ψαρά
βυθίζομαι αχόρταγα με τη γαλέρα στα καταγάλανα νερά
Άνδρος, Πάρος, Νάξος, Αμοργός μια σμαραγδένια κορδέλλα
και από δεξιά βλέπω την εξωτική Σαντορίνη
πραγματική μαγεία τα 12 νησιά
Κάλυμνος, Κως, Ρόδος, Καστελόριζο, Μεγίστη
το μάτι μου χάνεται στο Νότιο Αιγαίο μέσα από το φιλιστρίνι.
Εδώ έπεσαν υπέρ πατρίδος ήρωες αεροπόροι στην μάχη
για να διώξουν τον εισβολέα τούρκο απο του Αιγαίου τα νερά
εδώ η δόξα συνδέεται με την ιστορία
στο Ικάριο λειώσαν του Ίκαρου τα φτερά
και του έφτιαξαν μνημείο στην Ικαριά, δόξα και τιμή
και στον Φαέθωνα τον πρώτο αστροναύτη
από αμνημονεύτων χρόνων το Αιγαίο τραγουδάει
και χορεύει Ελληνικά.
Εδώ κάνουν στον ασιάτη αναχαιτίσεις
στους ολίγους οι πολλοί χρωστάμε τόσα πολλά
νυχθημερόν στην επιφυλακή όταν το επιβάλλουν
οι απαιτήσεις η άμυνα μας κρατάει γερά
γιατί όρκο έχουν δώσει της Ελλάδος τα παιδιά!!
Τι βλέπω; Έξω γίνεται αερομαχία, χαλασμός!!
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το Α/Φ του σμηναγού Ηλιάκη πίσω από ένα τουρκικό,
το έχει για καλά με το σκοπευτικό εγκλωβίσει
γίνεται όμως σύγκρουση από κακό του Τούρκου πιλότου χειρισμό.
Τότε πέφτει φλεγόμενο το τουρκικό, αλλά αυτός επιτυχώς το εγκαταλείπει
πίσω του ο μπαμπέσης ο μεμέτης,
χτυπάει τον Ηλιάκη με πύραυλο στο φτερό και τον ρίχνει
πέφτει σαν φλεγόμενη μπάλα ο ήρωας στο βυθό,
Η ψυχή του ανεβαίνει στα Ηλύσια πεδία των γενναίων,
και επιφανών ανδρών
στην οικογένεια του όμως ποτέ δεν θα ξαναγυρίσει
θα μείνει κι’ αυτός στο Νότιο Κρητικό
ορόσημο ηρωικό.
Εδώ ψηλά διεξάγεται η Μάχη του Αιγαίου
εδώ μετριέται η ψυχή του Ασιάτη και του Ευρωπαίου
εδώ είναι τα σύνορα της Ευρώπης και της Ασίας
εδώ ο Έλληνας αεροπόρος αποκρούει την ασιατική απολυταρχία
το δογματισμό, θεοκρατία και τη βία
και η Ευρώπη απούσα σε αποσύνθεση και απραξία.
Εδώ θα ξαναπαιχθεί η η νέα Γιγαντομαχία
κάποια μέρα κάποιο μήνα με πόλεμο ή ειρηνικά
αφεντικό στο Αιγαίο ένας θα παραμείνει
ο άλλος ανατολικά θα αποσυρθεί, όπως ήταν στα χρόνια τα παλιά
«κοιτίς μας το Αιγαίο» με τα καβουράκια αγκαλιά.
17/06/2010

ΠΙΑΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ
Φεύγει η ζωή, στο ρεύμα κυλάει
κανείς ποτέ δεν έμαθε πού πάει;
στου Αχέροντα τ’ ατέλειωτο ποτάμι
κι’ αφήνει πίσω καταχνιά, απληστία και ψέμα.
Σκεπάζει ο χρόνος θύμησες και χάσματα
αυτά που με κόπο απόκτησες,
και τώρα έγιναν χαλάσματα
όχι εσύ, αυτός που ήσουν χθες,
πριν σε μαράνει ο χρόνος και οι κακοτοπιές.
Και προχωρείς και προχωρείς
και ολημερίς μοχθείς, χωρίς να ξαποσταίνεις
και η ζωή κυλάει, ποτέ στατική δεν μένει
ξέρει αυτή, πάντα στο ίδιο τέρμα σε πηγαίνει.
Στον «αέναο ποταμό» της Ειμαρμένης
ένας σκοπός πάνω στη Γη απομένει
το Καλό θηρευτές εμάς προσμένει
τα ιδανικά σου να πιάσεις δεν καταφέρνεις
αλλά στην αυλή τους γυροβολάς και παραδέρνεις.
Ποιός της ζωής δεν θέλει ν’ αγροικά τραγούδια
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ν’ απολαμβάνει του Έρωτα τα τρυφερά λουλούδια;
τη λέξη ν’ ακούει «σ’ αγαπώ»
ελευθερώσου από το αμάρτημα το προπατορικό
το γυναικείο σώμα δεν είναι μιαρό
κήπος είναι με αρώματα και στολίδια.
Όσοι ζητούν πρόσκαιρα πλούτη και παραμύθια,
έξω απ’ το δίκαιο και την αλήθεια
στον Μαμμωνά μένουν προσκυνημένοι
η απληστεία τους δέρνει και σαν αθύρματα τους σέρνει
στον Άδη κανείς οβολό δεν παίρνει.
Ο Θεός είναι η Αλήθεια,
μην πιστεύεις των μίντια τα παραμύθια
διχόνοια και έρωτας, πάνε χώρια
η διχόνοια φέρνει στενοχώρεια
ο Ερωτας χαρά και ευτυχία
Καλό-Κακό πάνε μαζί ενωμένα
μέσα σου τα σέρνεις και τα δυο βαθιά κρυμμένα
ποτέ όμως δεν έψαξες να τα βρεις
θεωρία και πράξη πάνε μαζί,
είναι νόμος με συμπαντική ισχύ,
εσύ όμως τα έχεις χωρισμένα
Καλό-Κακό πάνε ταίρι
μα εσύ πιάσε το Καλό από το χέρι
ξαλάφρωσε το διπλανό σου από το φορτίο
όπως σου ψιθυρίζει το αρχαίο μαντείο
όταν κάποιος πόνος τον δέρνει
βοήθα τον και μην τον αποπαίρνεις.
Το μονοπάτι τούτο εδώ μην σε φοβίζει
η ανηφόρα θα σε βγάλει στην πιο ψηλή του κόσμου
φρόντισε να μάθεις και την ψυχή του ατόμου
η μοναξιά στα πλάγια λαχτάρες αναβλύζει
και η ιδέα του απείρου τον λογισμό κεντρίζει
μα το ταξίδι αυτό αξίζει.
Νέος έφτιαχνα φανταχτερά παλάτια
φτερούγιζε στα πλούτη η ψυχή μου
σαν μπήκε σκέψη και φρόνηση στο νου μου
τα πρόσκαιρα και έωλα που φεύγουν να διαλέξω;
ή τα μόνιμα που λέει η συνείδηση μου εκεί να τρέξω;
πάει στο δεύτερο η εκλογή μου!
Το φως, το φως ακούραστα σκορπάτε
αδιάκοπα το δρόμο της αλήθειας ακολουθάτε
ένα φωτάκι πάντα να φέγγει στης ψυχή σας το φεγγίτη
σπάει η μόρφωση της άγνοιας το γρανίτη
και πάντα μια θυρίδα ανοιχτή, ν’ αμφισβητάτε
μην πάψετε ως τα γηρατιά σας να ερευνάτε.
Το δρόμο τον αληθινό από μικροί χαράξτε
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μην λυπάστε μόχθο, κόπο και ιδρώτα
με αρετή και ανοιχτά μάτια και ώτα
τον Άνθρωπο, τον Άνθρωπο στην ανάγκη του βοηθάτε.
Και όταν περάσουνε τα χρόνια
και έρθουν στα μαλλιά σου τα άσπρα χελιδόνια
τότε θα δείς πόσο τούτα τα λόγια
είναι διαχρονικά και μόνιμα
η λύρα του «Απόλλωνα λυράρη» ευφραίνει αιώνια.
Εκείνο που πιο πολύ μετράει
στο διάβα σου ν’ αφήσεις τρανά τ’ αχνάρια
όπου έχεις περπατήσει και έχεις πάει
σαν φωτεινό χαράκι ν’ αυλακώνει
την καταχνιά της νύχτας που πυκνή τώρα πέφτει
και μας πλακώνει
τον αυριανό άνθρωπο η πνοή σου να ελευθερώνει.
Μάθε τη λύρα του Απόλλωνα γλυκά να παίζεις
και ανέβα βήμα-βήμα της ζωής το μονοπάτι
και όταν στην πιο ψηλή κορφή ενέβεις
καθώς τον ανέσπερο Ήλιο να αγναντεύεις
γύρισε μετά στου σπήλαιου τους σκλάβους,
μαζί τους να τον μοιρασθείς αντάμα
και δάσκαλος τους να θητεύσεις.
Όχι δειλά, όχι σφιχτά βήματα σαν κτήνος
όχι κοπάδι αναίσθητο και αγρίμι
όχι μπολσεβίκος, τοκογλύφος και ούννος
με ανθρωπιά, σωφροσύνη και δικαιοσύνη.
Το ανέσπερο Φως που καίει στης ψυχής τα βάθη
με κράτησε να ζω στον ίσιο δρόμο
για λίγα μόνο πράγματα μετανιώνω
καθώς πιά τώρα προχωρώ και φεύγω αυτάρκης
τούτο το Φως στην ψυχή σας να φωλιάσει!
25/12/2012

ΤΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ
Εμπρός παιδιά για τη μεγάλη ανατροπή,
λόγια αόριστα χωρίς ουσία,
απλώς για να εντυπωσιάζουν την πλατεία,
για να χαϊδεύουν το αυτί του ακροατή,
μόνον για μια στιγμή
όσο κρατάει μια κροτίδα,
Στη Βουλή γίνονται άγριες κόντρες
σφοδρές ανούσιες κοκορομαχίες,
έντονοι σκυλοκαυγάδες θεατρικές αψιμαχίες
για να μας δείξουν ότι δεν είναι κηφήνες
αλλά καλοί εισοδηματίες.
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Νεκρές οι κότες στα ψυγεία
τις ξεπαγώνουν μόνον σε καθε ψηφοφορία
μετά τις ναρκώνουν με κομματική πειθαρχία
απανωτά πηδήματα από τους κοκόρους,
πότε-πότε δέχονται και θωπείες,
το τελικό αποτέλεσμα; «Ναι σε Όλα»
πλήρωσε Ελληνα παρία χαράτσια στις Εφορίες
ζήτω οι αντιλαικές μας ηγεσίες!
Εμπρός μας λένε για τη μεγάλη ανατροπή,
για σας τους απόκληρους της μίζερης ζωής,
με το δολάριο, το ευρώ ή τη δραχμή,
να γίνουμε νοικοκυραίοι στο σπίτι μας,
κάποιο λάκκο έχει η φάβα Περικλή,
κάποια μελανή οπή;
η λυπητερή καταφθάνει κατόπιν εορτής.
Αντωνάκη και Αλέξη καραμπουζουκλή,
δεν μπορείτε να παίζετε Ελληνικό μαντολίνο
από το Τέξας ή το Βερολίνο,
βγάζει φάλτσα ρε παιδί,
τις δικές μας νότες αγνοεί,
του λαού το θρήνο.
Λόγια ανούσια ακούμε στη Βουλή,
κούφια λόγια χωρίς ίχνος ουσίας,
σχέση δεν έχουν με τα προβλήματα μας ούτε βγαζουν ζουμί,
έχουν να κάνουν με της γειτονιάς τα κουτσομπολιά,
μήπως είσθε από άλλον πλανήτη του Γαλαξία;
Εσείς λαοπρόβλητοι του Προέδρου οι 300,
που τον αρχηγό σας χειροκροτείτε εναλλάξ
πριν μας τη χώσει,
κανείς δεν κάνει κάτι να μας σώσει,
κάθε ψηφοφορία περισσότερο μας αποκαρδιώνει,
συνεχίζετε να μας σκοτώνετε εθνονοκτόνοι.
Και όλο πάμε από το κακό στο χειρότερο,
ο παράδεισος για μας είναι στο πυρ το εξώτερο,
εκεί δωρεάν θα αποτεφρωθούμε,
και από φωτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια θα γινούμε,
για να μπορέσουμε κάποτε από τα χρέη να κρυφτούμε.
Ο σύγχρονος Έλληνας έγινε ράθυμος και πλαδαρός,
από τον καναπέ δεν το κουνάει ρούπι
η μικρή οθόνη τον ψαρώνει σαν λεθρίνι
και ενώ γενοκτονία του κάνουν
αυτός κάθεται και τον τρώνε σαν μπαρμπούνι.
Ο Ελληνισμός είναι καταδικασμένος,
η διεθνής εξουσία τον έχει αποτελειωμένο,
στο διαλυτήριο των φυλών τον έχουνε ριγμένο,
γενοκτονία του κάνουν αυτή την εποχή,
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κι’ αυτός το κύκνειο άσμα άδει
και το Γιαχβέ παρακαλεί.
Θα σου εξασφαλίσω του λένε την επόμενη δόση,
ποιος και με ποιους όρους θα τη δώσει;
ποιος θα του δώσει αξιοπρέπεια και τη χαμένη του ντροπή;
ποιος θα τον βγάλει από την ταπείνωση και παρακμή;
το σαρκίον του αυτός να σώσει.
Ποιος ηγέτης τούτο το λαό θα τον λυτρώσει;
τα κομμένα του φτερά ποιος πάλι θα ενώσει;
ποιος θα τον κάνει και πάλι να υψιπετεί;
Ερμή, Απόλλωνα, Αλέξανδρε, Ορφέα, Ήφαιστε, Περικλή,
Ελληνικέ λαέ μόνο αν το αποφασίσεις εσύ μπορείς να ελευθερωθείς.
με τους προγόνους, σύγχρονους και απογόνους αν ενωθεί σύσσωμη η φυλή
το έθνος πανστρατιά αν φωτιστεί με την Ελληνική Γραμματεία
μόνοι μας θα βγούμε από την παγίδα μην αναμένουμε
από τους ξένους συνδρομή καμία,
η γλυκιά μας πατρίδα από μας κσι μόνον θα σωθεί.
11/11/2013

ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ξένε ποιος είσαι εσύ;
ανάμεσα στους αγανακτισμένους της Πλατείας;
μοιάζεις άλλης γενεάς και άλλης ηλικίας,
θαρρείς φερμένος από άλλο αιώνα!
μήπως ήρθες από τον πόλεμο της Τροίας;
αρωγός στο δικό μας τον αγώνα;
Βλέπω ότι φοράς ακόμη περικεφαλαία και ασπίδα,
ιμάτιο και Ελληνικό χιτώνα!
είσαι ματωμένος και λερωμένος από χώμα!
λαβωματιές φέρνεις σ’ όλο σου το σώμα!
εξήγηση αδυνατώ να δώσω ακόμα!
Φέρεις οπλισμό δόρυ και περικνημίδα
μήπως είσαι της Παλλάδος Αθηνάς φρουρός στον Παρθενώνα:
«Είμαι γηγενής πολίτης της Αθήνας, κατοικώ στην Πλατεία
αυτό είναι δικό σου και δικό μου χώμα
Από τα πανάρχαια αχρονολόγητα χρόνια
κάτω από αυτό το μνήμα η ζωή μου είναι αιωνία
η γενιά μου χάνεται βαθιά στην προϊστορία»
Μα εκεί υπάρχουν μόνον τ’ Ανάκτορα του 19ου αιώνα!
«είναι και του Άγνωστου Στρατιώτη το Μνημείο ακόμα»
Ξένε κάτι μου κρύβεις, κάποιο μυστικό σημείο!
«Λοιπόν θα σου ομολογήσω την αλήθεια αυτουσία:
Εγώ είμαι πολεμιστής της Ελευθερίας.
Πολέμησα στη Γιγαντομαχία,
σκοτώθηκα στην Τιτανομαχία
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σκότωσα τους κακούργους της Γης με το στρατό του Δία
μαζί σκωτόσαμε τους ληστές με το Θησέα
στις εκστρατείες του Ελληνισμού τα πήγαμε ωραία.
Πολέμησα σ’ όλες τις μάχες νικηφόρα,
Πλαταιές, Σαλαμίνα και Μαραθώνα
Μίλητος, Τύρος, Γάζα, Αλικαρνασσός και Τροία
Αρβύλα, Γαυγάμηλα, Περσέπολη και Γρανικό
Αορνο, Υδάσπη,
με τον Αλέξανδρο πολέμησα ως την Ινδία και Σογδιανή
μετέφερα εκεί πολιτισμό στην Ανατολή
οι λαοί με έκαναν θεό με αποκαλούν «Ισκαντέρ» και Δία.
Πολέμησα στο Ματζικέρτ και Πύδνα,
Κωνσταντινούπολη, Αλαμάνα, Δολιανά
Δερβενάκι, Μεσολόγγι, Μονεμβασία, Τριπολιτσά
Σέρβια, Γιάννενα, Κιλκίς και Λαχανά
και στον Πενταδάκτυλο, στο νησί της Αφροδίτης τον Αττίλα
εκεί μας πρόδωσε ο Εφιάλτης, μπαμπεσιά.
Παντού διακρίθηκα για την πολεμική μου Αξία,
μόνο στη Μ. Ασία τα πράγματα ήρθαν στραβά,
αυτή και της Κύπρου είναι θλιβερή τραγωδία,
ηττήθηκα από των… πολιτικών την προδοσία
πέσαμε θύματα της δολερής διχόνοιας,
του Οβριού την καταχθόνια συνωμοσία!
Πολέμησα και στην Βόρειο Ήπειρο, Κρήτη και Μακεδονία
Καλπάκι, Πίνδο, Τεπελένι, Κορυτσά,
ως το ποτισμένο με αίμα ύψωμα 721
Ελ-Αλαμέιν-Ρίμινι και έως τη μακρινή Κορέα
Γράμμο, Βίτσι, εκεί χύθηκε αδελφικό αίμα
πίστεψαν το μαρξιστικό ψέμα τα παιδιά.
Στις μάχες λαβώθηκα, σκοτώθηκα,
τα κόκκαλά μου ξασπρισμένα,
πολλά έμειναν ορόσημα σε εδάφη ξένα,
στους ωκεανούς και στα χωράφια σκορπισμένα
τά έφαγαν καρχαρίες και σκυλιά
ηρωικά κόκκαλα δοξασμένα
στο Καλπάκι, Ρούπελ και Καστοριά
τόσα πολλά που αρκετά δεν είναι ακόμη μαζεμένα.
Για την ευεργεσία ανταμείφτηκα από τους ξένους με αγνωμοσύνη
εγώ πολέμησα υπέρ παγκόσμιας ελευθερίας και ειρήνης
από το Μνημείο βλέπω τον Παρθενώνα
η ψυχή μου μόνον εδώ βρίσκει τη γαλήνη.
Έχω καιρό που βγαίνω από το μνήμα
σαν με λαβώνει της αδικίας το κρίμα
με πονάει ο λαός νάναι περιφρονημένος
να μου καταθέτει στεφάνι ο κάθε διεφθαρμένος,
εξουσιαστής και βολεμένος,
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και ο λαός νάναι μονίμως αδικημένος.
Σιχαίνομαι τον κάθε κλέφτη, διαπλεκόμενο κηφήνα
που ανεβαίνει στης Βουλής το βήμα
τον κάθε καταχραστή του ταμείου και απατεώνα,
που μασάει το δημόσιο χρήμα με ηλεκτρική σιαγώνα
το χρυσοκάνθαρο εξουσιαστή και λερωμένο
πώς να μην είμαι αγανακτισμένος;
Όταν οι ‘λαοπρόβλητοι’ στη Βουλή ασχημονούν
Όταν ρουφάνε τον ιδρώτα και το αίμα του λαού
Όταν τους φτύνουν και λένε ότι… βρέχει
Όταν φέρνουν τον ξένο για να μας ληστέψει
τότε ο λαός δίκιο έχει ακόμη και να τους εκτελέσει.
Όταν παραδίδουν την Εθνική Ανεξαρτησία,
Όταν χρεοκοπούν τη χώρα την πλουσία
Όταν όλα τα αφήνουν αγκυλωμένα σε ακινησία
για αυτούς «τίποτα δεν τρέχει,
μόνον η αναπαραγωγή της εξ-ουσίας».
Κατάντησαν τη Βουλή «πορνείο»,
του μπλα-μπλα και της διαπλοκής το λησταρχείο,
συνεδριάζουν εις το… καφενείο
ψηφίζουν τους νόμους στο πόδι, πρώτοι όμως πάνε στο ταμείο
ο λαός τους φτύνει σαν να είναι πτυελοδοχείο.
Δουλεύουν υπέρ της διεθνούς εξουσίας
απεργάζονται του λαού την πανωλεθρία
ξεπουλάνε του Έθνους την περιουσία
λαμπρύνουν τη Βουλή δια της…απουσίας.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ
Αντιστέκομαι στο στεφάνι που καταθέτει ο ευτελής
στον κάθε πλανητάρχη, των λαών τον εξολοθρευτή
Αντιστέκομαι στον υποκριτή που παριστάνει τον ανθρωπιστή
Αντιστέκομαι στους γραφειοκράτες της Ε.Ε.
που τους θεωρούμε άτομα περιωπής.
Αντιστέκομαι στον εντολοδόχο πρωθυπουργό,
στον κάθε παπατζή
Αντιστέκομαι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
άβουλο, άχρωμο, άοσμο άτομο χωρίς φωνή,
Αντιστέκομαι στους υπουργούς και βουλευτές που χαίρουν Ασυλίας,
αυτό κι’ αν δεν είναι έγκλημα κλοπής, απατεωνίας και λωποδυσίας
νοιάζονται μόνον για την επανεκλογή και για τη λεία
Αντιστέκομαι κατά των νεοφιλελεύθερων επιδρομών
αριστεροδεξιών, κομμουνιστών και σοσια-ληστών
εις βάρος των αγέννητων, γεννημένων και των νεκρών.
Αντιστέκομαι στην παγκόσμια πλουτοκρατία των συνωμοτών
στη διεθνή διακυβέρνηση και δικτατορία των μαφιόζων πρετοριανών
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Αντιστέκομαι και στο λαό τον χαλασμένο
από της Κίρκης το ραβδί το μαγεμένο
με την ψήφο του αυτοκτονεί αλυσοδεμένος
πάντα δούλος πάντα χιλιοπροδομένος.
Πόνεσα που βεβήλωσαν το μνήμα μου με φωτιές,
των φρουρών- ευζώνων έκαψαν τις σκοπιές,
ετάραξαν την αταραξία των νεκρών πολεμιστών με τις κλοπές
δεν στάθηκαν προσοχή μπρος στις ιερές πλάκες
με τις ένδοξες επιγραφές.
Έκαψαν εμένα καίγοντας την σημαία,
εμείς χύσαμε γι αυτό το σύμβολο ποταμούς αίμα,
κάτω από αυτήν πολεμήσαμε γενναία
εκσυγχρονισμός δεν είναι η αμφισβήτηση ενός συμβόλου, μιας ιδέας
είναι η χάραξη μέσα από το παρελθόν πορείας νέας.
Κάθε φορά που ο λαός επαναστατεί
βγαίνω από το μνήμα και μπαίνω στην γραμμή
να εμψυχώσω τα παιδιά της πλατείας
που μας εδόνησαν συθέμελα την ψυχή
αγωνιζόμενοι για το Δίκαιο και την Ελευθερία,
για της Πατρίδος την τιμή».
Ξάφνου χάθηκε ο άγνωστος στρατιώτης
μιά νέα με φωτοστέφανο στην κεφαλή κοπέλα
με ξυπνά! Εγώ είμαι μου λέει χαμηλόφωνα η μάνα Ελλάς:
Εγώ είμαι το ζήδωρο πνεύμα, το Απολλώνειο Φως
κατέβηκα από τις χιονοσκέπαστες κορυφές της Προϊστορίας
Είμαι ο Αρρην Λόγος, η αειφόρος Ρέα,
ο όρθιος Δωρικός σκοπός, της κάθε Αυτογνωσίας.
Υπηρετώ νομοτελειακά τον μυθικό προαιώνιο Νόμο
της παναθρώπινης και συμπαντικής Αξίας
Είμαι αγωνιστρια της πνευματικής Ακτινοβολίας
και της διαρκούς ροής,
της Ευρυθμίας, Πειθαρχίας και Αρμονίας
Φρουρός της Απλότητος και Διαφορετικότητος
της βασικής κάθε λαού Αυτονομίας μαχητής
Είμαι ο θεματοφύλαξ της τέλειας Μνήμης
και εχθρός της Α-μνησίας και Λησμοσύνης.
Απολιθώνω τον εραστή της Λήθης και της Αγνωμοσύνης,
Είμαι ο ακοίμητη φρουρός του «Μηδέν Αγαν»
και της Δικαιοσύνης
του «Γνώθι σ’ αυτόν» που τα πάντα φανερώνει
Σέβομαι τη Χρυσή Τομή και την Ιερά Τετρακτύν
που τον Ελληνισμό ένωνε σε άλλη εποχή
Στέλνω το προμήνυμα της κάθε Αλλαγής
του νέου κόσμου που ξημερώνει.
Είμαι του καθαρού Λόγου η σημαιοφόρος πρωτη,
στο λαό μας έλαχε και πάλι ο κλήρος
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το λάβαρο της αντίστασης πάντα να σηκώνει
στη δίνη της πρωτόγνωρης παγκόσμιας πάλης,
το σώμα του φολιδωτού Φιδιού να καρφώσει,
ενάντια στα σκοτεινά σπήλαια, τα θησαυροφυλακεία,
τα πονηρά Ιερατεία,
στην Άγνοια και Άνοια των ανθρώπων την αδιαφορία
Έλληνα βοήθησε με, δεν με ακούς;
Ο βρυχηθμός μου έχει ωριμάσει.
Η φωνή μου έχει βραχνιάσει να σε καλώ!!
τα Παιδιά της Πλατείας απαιτούν Άμεση Δημοκρατία» και δράση
Άγνωστε Στρατιώτη! Προσκλητήριο τώρα για της Πατρίδος τη σωτηρία!
Oυδείς δικαιούται να απουσιάσει.
09/6/2011

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ
Ω! Ζευς, μακάριε βάλε σκέψεις και πράξεις αγαθές
στο νου Ανθρώπων και κρατών
να ζουν ενωμένοι στη Γη ετούτη
στον παρόντα χαλεπόν ενιαυτόν
με ισοκατανομή των βαρών στα πλούτη.
Βοήθησε τους ηγέτες του κόσμο τούτου
να δώσουν πνοή και όραμα στους λαούς
ν’ αγωνισθούν ενάντια στις διχαστικές δυνάμεις του κακού
που τους χωρίζουν και τους καταβροχθίζουν
Οδήγησε τους Λαούς ν’ αναπτύξουν σχέσεις αγαθές
σεβασμό στο περιβάλλον σε ιδέες διαφορετικές
να επιτύχουν τελειότητα στο πνεύμα και ψυχή
να οργανώσουν με αρμονία τη ζωή επί της Γης
στο παρόν και στο διηνεκές.
Να σεβαστούν την ενέργεια του Ορθού Λόγου
αντί του πρωτόγονου δογματικού παραλόγου
να φτιάξουν αγαθοποιά έργα αρετής
κάλλιστα, υλικά και πνευματικά, σπουδαία
γεμάτα χάρη, πρωτοπόρα και ωραία
να μεταμορφώσουν την έχθρα ατόμων, ομάδων και Εθνών,
σε Φιλία, Συνεργασία και Αρμονία,
μακριά από την άπληστη ωφέλεια την Αγοραία.
Ω! ένδοξε Απόλλωνα, φώτισε τους Λαούς
να βρουν το ορθό μονοπάτι της ζωής
την πραγματική αξία των πραγμάτων
το «Μηδέν Αγαν» και το «Γνώθι σ’ αυτόν»
αυτό που πρωτοχάραξες στο μαντείο των Δελφών
και δώσε δικαιοσύνη στις καρδιές και νοητικό Φως
στο νου και στις ψυχές των αμορφώτων και ημών.
Βάλε παντού την αγαθή σου νομοκρατία
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σε όλους τους Λαούς, χωρίς τη βία
Δημοκρατικούς Νόμους και Θεσμούς
απ’ όλους σεβαστούς, από κάθε κοινωνία
νάναι ανώτερο το συλλογικό Εμείς,
από το ατομικό Εγώ του καθενός,
κι’ όλα να υποτάσσονται στους Φυσικούς Νόμους
της Συμπαντικής Αρμονίας.
Ω! διφυή και άρρητε Διόνυσε, φέρε χαρά και ενθουσιασμό
στις θλιμμένες ψυχές ανθρώπων και διαφορετικών Λαών
διώξε, πολέμους, τρόμο και τον πανικό
που στρεβλόψυχοι τοκογλύφοι προκαλούν,
για να εξαπατούν λαούς και να παραοικονομούν
εις βάρος ημών των αφελών.
Ω! Ζευς παντοκράτωρ, ευλόγησε το λαό να εργασθεί
με καρτερικότητα, ευρηματικότητα και ειρήνη
μετασχημάτισε τη χώρα τούτη
όπως ήταν παλιά σε περιβόλι ευκοσμίας και γαλήνης,
σε φωτισμένη, ομονοούσα και ευδαίμονα Πολιτεία,
με έργα τέχνης, με προοδευτική πνοή,
και γενναιοφροσύνη.
Και καθώς έγραφα αυτά κάπου στην Πιερία
ακούω τη φωνή του Δία από τον Όλυμπο να μου απαντά
με φωνή στεντωρεία:
Άνθρωπε! εγώ χάρισα το Νου του καθενός
μέρος του συμπαντικού Νοός,
στους λαούς έδωσα Δημοκρατία και Δικαιοσύνη
δώρο στους πολλούς και όχι του ενός
από σένα πηγάζει η λαϊκή κυριαρχία
και όχι από του Οβριού την τοκογλυφική καπατσοσύνη.
Εδώ και αιώνες σου μεταβίβασα την δική μου εξουσία το ξεχνάς;
Άνθρωπε της Γης! τι από τους ισχυρούς ζητάς;
Εσύ τώρα όλη τη δύναμη στα χέρια σου και την ευθύνη!
Εσύ είσαι ο επίγειος βασιλιάς!
και όχι της Wall Street οι τοκογλύφοι
αν εσύ είσαι αμνός που σε τρώνε οι λύκοι,
τότε πάρε πένα και σπαθί για να τους κυνηγήσεις,
με θεωρία και πράξη θα μεγαλουργήσεις.
24/12/1989

ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ 2011
Πρωταπριλιά, πρωτομηνιά,
πίσω μας αφήσαμε τη βαρυχειμωνιά
της Άνοιξης η ανθοφορία ξεκινάει
στο πράσινο λιβάδι βόσκουνε τα «ζωντανά»
και η φύση τα γιορτινά φοράει.
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Καλό μήνα φίλοι μου, με υγεία και χαρά
όποιον σερφάρει στον κυβερνοχώρο τον καλωσορίζω
εύχομαι ‘ευχάριστη’ Άνοιξη σ’ εμάς και στην Πατρίδα που πονά,
δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα αυτό μήτε αστείο!
Την Ελλάδα κατασπαράζουν ανθρωποφάγοι
και η διεθνής κοινωνία τσιμουδιά
ο κόσμος καταστρέφεται, βογκάει
τοκογλύφοι-τραπεζίτες κάνουν τον κόσμο να παραμιλάει
τούτο το τσουνάμι δεν έχει τέλος, δεν σταματάει!
Πού στο διάβολο θα μας πάει;
Όλο το χρόνο λένε ψέματα με το κιλό
πρωταπριλιά οι πολιτικοί μας έχουνε ρεπό
σήμερα ας πούμε ψέματα εμείς
πολιτικοί με «χέρια καθαρά»,
«έγιναν ειλικρινείς»
όταν το μυρμήγκι κάνει φτερά, πάει να χαθεί.
Όλο το χρόνο έχουν εμπρός
να φλομώσουν με ψέμα το λαό
να μας χορτάσουν με κοπανιστό αέρα
και από πάνω μας ασκούνε με τα ΜΑΤ βία και φοβέρα.
Αλλά θα μου πεις, για ποια άνοιξη μιλώ;
η βαρυχειμωνιά τελειωμό δεν έχει,
έξω θερίζει πείνα, δυστυχία και δεινά
κι’ ο Γερμαναράς για το Κατοχικό Δάνεοι πέρα βρέχει,
Παραδοθήκαμε βλέπεις στα άγρια θεριά
Μολώχ, Γιαχβέ και Μαμμωνά
αφήσαμε τον αγώνα το ρίξαμε στην καλοπερασιά,
καλά να πάθουμε τα ζα!
Έσπασαν της κοινωνίας οι χορδές
δραπέτευσαν τα γλέντια και οι χαρές,
τόσκασε και ο Ζορμπάς;
ούτε τα ψίχουλα από το τραπέζι δεν δίνουν οι καπιταλιστές,
το σύνδρομο της Κίνας τώρα μας κυνηγά
τροφή παίρνουν οι πεινασμένοι στο σκουπιδοτενεκέ!
στο Μεσαίωνα γυρνάμε ξανά και στο χθες;
Οι άνθρωποι αλαφιασμένοι τρέχουν αριστερά και δεξιά
κακά και ολέθρια τα νέα στα ερτζιανά
ο λαός βοά «οι κλέφτες στου Γουδή»
στην αγχόνη, στην αγχόνη και στη φυλακή!!
τα ταμεία μας «κούρεψαν» τραπεζίτες,
χορό δισεκατομμυρίων έχουν στήσει οι κοπρίτες!
και τα χρέη λόγω κλοπής τα πληρώνουμε εμείς
Αυτοί είναι πολιτικοί μαζί και ληστοσυμμορίτες
έριξαν το σκάφος στα βράχια οι λωποδύτες
τα κλεμμένα πήγαν στο εξωτερικό στις λίστες
τα σπασμένα ζητάνε από τα θύματα οι θύτες.
178

ΕΥΚΟΣΜΙΑ-ΑΡΜΟΝΙΑ • Β΄ ΤΟΜΟΣ

Το ιερατείο με άμφια χρυσά
με τον Πάππα έκανε προσφάτως κολεγιά
του νου και της ψυχής πουλάει ναρκωτικά
εμπορεύεται λείψανα «θεία» φυλαχτά
το μοναδικό εμπόριο που η κρίση δεν το εγγίζει!
Αφορολόγητο χρήμα εισπράττουν με ουρά.
Για παρηγοριά μας έδωσαν λάθος συνταγές
πετούν στα ύψη ανεργία και τιμές
κώμα στην αγορά φέρνουν οι περικοπές
με άδεια καλάθια επιστρέφουν οι νοικοκυρές
και το στομάχι του κοσμάκη παίζει διπλοπενιές.
Φοινικιστές, διεθνιστές, εγκληματίες και μαφιόζοι,
το ίδιο χιλιοπαιγμένο έγκλημα, βρωμάει και όζει
βόμβες σκορπά ο «ελεύθερος κόσμος» χάριν ελευθερίας
αντί για ανθρώπινα δικαιώματα φέρνουν πολυεθνικές και τυραννία.
Λουλούδια τ’ Απρίλη δεν τους συγκινούν
αυτοί είναι ανέραστοι, αρπακτικά του ουρανού
πετάνε πυραύλους, ανάβουν φωτιές
φέρετρα μοιράζουν, φτώχεια και κοσμοχαλασιές
όπου πέρασε το ΔΝΤ άφησε καταστροφές.
Εχθρός τους δεν είναι ο «κακός» είναι η κοινωνία όλη,
το φουκαριάρικο, το ανθρωπάκι
που αυτοκτονεί με το πιστόλι
δύο τάξεις όλοι και όλοι
προλετάριοι και φραγκάτοι, τοκιστές και σουλατσαδόροι
τη μεσαία τάξη να ξεκάνουν βάλαν πλώρη
μας ξαφρίσαν την ελπίδα μας έκλεψαν το πορτοφόλι.
Κι ‘ εμείς οι παλαίμαχοι ηλικιωμένοι
με καθαρή καρδιά πορευόμαστε την ειμαρμένη
με αισιοδοξία, μεγαλοθυμία και αγωνιστικότητα τσαλακωμένη
άλλοι πιάνουν τα παγκάκια, κι’ άλλοι με το διαδίκτυο εξαρτημένοι,
όχι δεν το βάζουμε κάτω,
η ζωή ποτέ δεν είναι τελειωμένη
τα παιδιά του ‘40 και από τον τάφο θα μάχονται
είναι ανδρειωμένοι!!
Περπατάμε στο πάρκο τα βραδάκια
λίγη ανάσα που μας δίνουν μερικά δενδράκια
της Άνοιξης να ρουφήξουμε την οργόνη
και με όση δύναμη μας απέμεινε στηρίζουμε τον Έλληνα που χαμηλώνει.
Καλή Άνοιξη σε όλους μας παιδιά
βγείτε έξω στον ήλιο και στον αέρα όχι όλο στο διαδίκτυο χωμένοι,
υγεία, ευτυχία και χαρά, οποία ο καθείς και η καθεμιά προσμένει
πολύ θέλω φίλοι μου να τα πούμε από κοντά
ευχές θρησκόληπτε που μηνύματα εχθρικά μου στέλνεις
Μπήκα και στο facebook τώρα τελευταία
σας βομβαρδίζω με μηνύματα αιρετικά και με νέα
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δεν έχω χρόνο να απαντώ φίλοι μου στον καθένα
αυτό δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα
υμέτερος ειλικρινά.
1/4/2011

ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΕΙΣ;
Ένδοξε πολυμήχανε Οδυσσέα
εσύ που νίκησες Κίρκες και Γοργόνες,
καθυπέταξες Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες
μας χάρισες το γονίδιο σου ανά τους αιώνες
τώρα μας λένε ότι γίναμε κακοί και απατεώνες;
Οδυσσεύς. Όλα αυτά είναι Γκεμπελικές κορώνες!!
σκόπιμα οι βάρβαροι μας τα λένε
στρεβλόψυχοι Ευρωτοκογλύφοι και καταστροφικοί σαν τους τυφώνες!
Διώξε τους Οβριούς, αυτοί είναι οι Λαιστρυγόνες
βούλωσε τ’ αυτιά σου στων ‘μίντια’ τις Μέδουσες Γοργόνες
Έλληνες σηκωθείτε από τον καναπέ!
Αγωνισθείτε, μην μένετε παγοκολώνες.
Τι με συμβουλεύεις πολύτροπε Οδυσσέα
που κυρίευσες την Τροία;
Πως θα περάσω τις Συμπλιγάδες Πέτρες με τόση τρικυμία;
Πως θα απαλλαγώ από του Όφεως την κακουργία;
Πως θα ζήσω Ελεύθερος, με Αξιοπρέπεια, χωρίς κηδεμονία;
Οδυσσεύς. Διώξε αμέσως τις ξένες Λάμιες, Γραίες, Μέδουσες και του ΔΝΤ τις
φοβερές σιαγόνες
πιάσε στα δίχτυα τις φοροκλεπτικές χελιδώνες
στείλε φυλακή τους λωποδύτες τοκογλύφους απατεώνες,
γίνε πολυμήχανος, λιτός, γενναίος, ευρηματικός και πρακτικός
όπως οι πρόγονοι σου ανά τους αιώνες.
Κάνε αυτοκριτική και αυτογνωσία,
μορφώσου Ελληνικά, πάρε και Ελληνική Παιδεία
μάθε στα παιδιά την Ελληνική Ιστορία και Αρχαιολογία
ξαναγύρισε φιλοσοφικά στην πατρώα μας θρησκεία.
Μην παραδίδεσαι στον ουροβόρο Όφι
μην πέφτεις στην παγίδα της καταναλωτικής ευωχίας,
φτιάξε κεφάλαιο δικό σου,
με αποταμίευση και οικονομία.
Στρώσε κώλο και εργάσου πιο σκληρά
σταμάτα από τον Οβριό τα δανεικά
γίνε κύριος του οίκου σου με την Αμεση Δημοκρατία
διώξε τον ξένο πολιτιστικό σατράπη
κατάργησε τον δικό μας κοτζαμπάση.
Όχι άλλο λουφέ,
διώξε το Ωχ αδερφέ!
απόκτησε πνευματική ευελιξία,
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συν Αθηνά και χείρα κίνει
παραδειγματίσου από τους πατρώους Νόμους του Δία
μην αναμένεις από τον ξένο σωτηρία.
Διώξε τη δουλεία, κάνε πράξη τη Σεισάχθεια,
γίνε Ελεύθερος και Ανεξάρτητος με Αυτάρκεια,
κάνε τη χώρα παραγωγική με υλικοτεχνική επάρκεια
οι σύγχρονες ιδεολογίες δεν είναι ούτε ταμπού ούτε πανάκεια
μόνον οι αρχές και οι αξίες έχουν διάρκεια.
Ακολούθα το καλό, την αρετή και τη σοφία
καιρός οι πνευματικοί άνθρωποι να κατεβούν στην κοινωνία
ο κορεσμός γεννιέται από του πλούτου την αλαζονεία
και από τον κορεσμό της ύβρεως η μωρία.
Το πρόβλημα σας δεν είναι οικονομικό!!
σε ηθική κατάπτωση πέσατε ομαδόν
ασπασθήκατε ξένους προπάτορες και ιδεοληψία
αφ’ ότου απεμπολήσατε την Ελληνική κοσμοθέαση
και υιοθετήσατε την Αβραμική λατρεία.
Τα κράτη δεν έχουν μόνιμη φιλία
μόνιμα συμφέροντα έχουν γεωπολιτικά
έχουν και λόγχες αιχμηρές και τείχη ισχυρά
κράτη που πάσχουν από παιδική αδυναμία
εκεί να ανιχνεύσεις τη δική σου αδυναμία.
Πιστέψατε τα ψέματα μιάς σάπιας εξουσίας,
ασχοληθήκατε με ασήμαντα, επουσιώδη
και σας ξέφυγε η ουσία η ογκώδης
δεν οργανώσατε των πολιτών την κοινωνία
τον οίκο σας μόλυνε ο προλεταριακός διεθνισμός
και η κομματοκρατία.
Φέρτε νέο Ηρακλή να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία
αρχής γενομένης από τα Μίντια και την Παιδεία,
η Αλήθεια είναι οδηγός της κοινωνίας
και όχι το ψέμα και η θεοκρατία.
Όπου Δικαιοσύνη εκεί και Αλληλεγγύη
και μακριά από την μέθη της ύλης
σαν Μαμμωνάδες βάρβαροι και χαύνοι λεβαντίνοι
τα ωραία λόγια θέλουν πράξη, αυτή είναι η πεμπτουσία
χωρίς εφαρμογή είναι άχρηστη η θεωρία.
«Το ευδαίμον το ελεύθερον, το δ’ελεύθερον το εύψυχον», είπε ο Περικλής
για να μη πέσεις σκλάβος στου 4ου Ράιχ την κυριαρχία,
πρέπει να αντισταθείς!!
ψηλά τη σημαία του έθνους, τον πολιτισμό μας και τη φιλοπατρία
η σωφροσύνη προς τον εχθρό είναι ανάνδρου πρόσχημα
για εθνική μειοδοσία
Κράτιστη είναι μόνον η Δημοκρατία,
όπου οι πολλοί κυβερνούν,
και κριτική ασκεί η μειοψηφία
181

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

όχι όπως τώρα η αναρχία και οικογενειοκρατία
σ’ αυτήν ο ΝΟΜΟΣ τύραννος ΠΑΝΤΩΝ εστί,
Κυβέρνηση και πολιτικοί να φοβούνται την κοινωνία
και όχι το αντίθετο που συμβαίνει παρ’ ημίν
χτυπούν με κουκουλοφόρους την κοινωνία και ΜΑΤ,
τότε δεν υπάρχει δημοκρατία και η ολιγαρχία κυβερνά.
Βάλε φρένο στις ανελεύθερες Αγορές, ή ΕΜΕΙΣ ή ΑΥΤΕΣ.
κάνε παγκόσμια πολιτιστική εκστρατεία
με όπλο την Ελληνική κοσμοθέαση και σοφία!!
εφάρμοσε «το γνώθι σ’ αυτόν» και το «μηδέν άγαν»
όλα με διαφωτισμό, χωρίς δογματισμό και υστερία.
Θυμήσου του Ηράκλειτου τη διδαχή
«τα πάντα ρει», «πόλεμος πάντων πατήρ»
ο αγώνας εναντίον των αντιπάλων είναι διαρκής
ουδέν στατικό στο Σύμπαν μένει
ό,τι μένει ακίνητο, σβήνει και αργοπεθαίνει.
Βάλε τους συνωμότες της Γης μας φυλακή,
λειώσε του Όφεως της τοκογλυφίας την κεφαλή
αναπροσάρμοσε το νομισματικό και οικονομικό σύστημα
υπέρ της κοινωνίας,
βάλε νόμους στις Αγορές, κάνε τες υποχείριο της λαϊκής κυριαρχίας.
Σταμάτησε τα ληστρικά παράγωγα και τις τραπεζιτικές κλοπές,
φρένο στην κηδεμονία της Wall Street, στις «ευρηματικές λογιστικές»
για να μην πεινάσεις γίνε αυτάρκης σε τροφές
στρέψε τους νέους σε γεωργικές και ναυτιλιακές δουλειές.
Η Ελλάδα ανέκαθεν είχε ανθηρή βιοτεχνία,
ο Έλληνας πολύτροπος τεχνίτης, ναυτικός είναι και επιχειρηματίας,
σπάνια όμως διαθέτει πατριωτική ηγεσία,
μη σε πλανέψουν οι σειρήνες του Μαρξισμού!
όλες εκ του πονηρού Οβριού την κεφαλή
στην καταστροφή σε οδηγούν και στη δουλεία!
Νοίκιασε αμέσως για Αξιοποίηση την Κρατική περιουσία.
οι υπάλληλοι είναι ανίκανοι για τέτοια εργασία

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΓΗΣ!
Aυτό είναι ιεροσυλία
εκμεταλλεύσου Υδρογονάνθρακες και Ορυκτά,
αυτά υπάρχουν στην Ελληνική γη εν αφθονία,
ανήκουν στην Ελλάδα και σε ουδεμία συμμαχία
όμως κλέψε σαν Προμηθέας την τεχνογνωσία.
Δώσε στο Λαό ελπίδα, οράματα, προοπτική.
διώξε τη μιζέρια και απαισιοδοξία που εσχάτως έχει θρονιαστεί
την προδοτική μαφία βάλε φυλακή (ΓΑΠ, Σαμαροβενιζέλους και Σία) όχι από
εκδίκηση, αλλά σαν πράξη εξυγιαντική
και μην ξεχνάς, η Ελλάς είναι Γη της Επαγγελίας!!
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Με έργα και όχι με λόγια γράφεται η Ιστορία,
γράφεται και στα πολεμικά πεδία
με το αίμα των αφανών ηρώων μαχητών.
Νυν υπέρ πάντων Αγών.
Μην παραδώσεις τη ράτσα στα σκυλιά
δεν ανήκουν μόνον σε σένα τα άγια χώματα, αυτά είναι ζυμωμένα με οστά
σ’ αυτά είναι των πεθαμένων, διασκορπισμένων
και επιγιγνομένων του γένους η μαγιά
μη γίνεις μαζοπολτός στην «παγκοσμιότητα» των πεινασμένων.
Θα είχες σωθεί από τον Οφι της τοκογλυφίας
αν έλειωνες του πρώτου φιδιού την κεφαλή,
τώρα δεν θα ήσουν στην χρεοκοπία
«ο τολμών νικά», έτσι κυριεύσαμε εμείς την Τροία
και ξαφνικά εξαφανίσθηκε ο Οδυσσέας στη χώρα της Νερτερίας.
14/7/2011

ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝ;
-Αν ο Ζευς δεν είχε από τον Όλυμπο μετοικήσει;
-Αν ο Απόλλων από του υπερβορείους δεν είχε αιχμαλωτιστεί;
-Αν η Ελλάδα δεν είχε εκχριστιανιστεί και αλλαξοπιστήσει;
-Αν ο Παλαμήδης δεν είχε ανακαλύψει την Γραφήν;
-Αν η «ΑΡΓΏ» δεν είχε ταξιδέψει σε ανατολή και δύση;
-Αν ο Σωκράτης δεν είχε τους ορισμούς ανακαλύψει της Λογικής;
-Αν οι Πέρσες στην μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) είχανε νικήσει,
Αν στην ναυμαχία της Σαλαμίνος (480 π.Χ.) δεν είχαν ηττηθεί;
-Αν ο Πελοποννησιακός Πόλεμος δεν είχε ποτέ γίνει;
-Αν ο Μ. Αλέξανδρος από τους Εβραιο-Χαλδαίους
δεν είχε δολοφονηθεί τόσο νωρίς,
πριν προλάβει τη Δύση να εκπολιτίσει και έμεινε βαρβαρική
-Αν τον πανανθρώπινο Ελληνικόν πολιτισμόν δεν είχαν οι
βάρβαροι βίαια σταματήσει;
-Αν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην Μάχη της Πύδνας (148 π.Χ.)
τους Έλληνες Μακεδόνες δεν είχε νικήσει;
-Αν ο Παύλος δεν είχε πνευματικά με τον χριστιανισμό στη Ρώμη κυριαρχήσει;
-Αν οι Ιουδαιοχριστιανοί (297 μ.Χ.) δεν είχαν κάψει της
Αλεξανδρείας τη Βιβλιοθήκη;
-Αν οι Έλληνες δεν είχε υποστεί μύριους διωγμούς και
γενοκτονίες και οι Ιουδαιοχριστιανοί το Ελληνικό Πνεύμα δεν
είχαν εξουθενώσει με συνωμοσίες;
-Αν ο Μεσαίωνας στη Ευρώπη δεν είχε επικρατήσει και η
Ευρωπαϊκή Αναγέννηση είχε συνεχίσει;
-Αν η Δημοκρατία από την Βρετανία δεν είχε διαστρεβλωθεί
σε αντιπροσωπευτική, αλλά το Αθηναϊκό πρότυπο της Άμεσης
Δημοκρατίας είχε επικρατήσει;
-Αν το Εβραϊκό υλιστικό πρότυπο των Εβραίων τοκογλύφων στον κόσμο δεν είχε
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εισχωρήσει;
-Αν η διακυβέρνηση του κόσμου από την Πόλη-Κράτος σε
αυτοκρατορία δεν είχε μεταβληθεί;
-Αν στην Μάχη του Ματζικέρτ (1071 μ.Χ.) οι Βυζαντινοί
τους Τούρκους είχαν νικήσει;
-Αν η Κωνσταντινούπολη από τους Σταυροφόρους (1204)
δεν είχε καταστραφεί και τις πύλες στους Οθωμανούς
δεν είχε διάπλατα ανοίξει;
-Αν οι Τούρκοι την Πόλη το 1453 δεν είχαν κατακτήσει;
-Αν έκτοτε η Ευρώπη σε αιματηρότατους εμφύλιους πολέμους
το διεθνή Σιωνισμό δεν είχε αναλωθεί, αλλά την ειρηνική διαβίωση, ενότητα και
συνοχή είχε σφυρηλατήσει;
-Αν η Λευκή Φυλή θύμα του Ιερατείου και των
Εβραίων τοκογλύφων δεν είχε γίνει,
και την συνωμοσία εγκαίρως είχε αντιληφθεί;
-Αν ο ανταγωνισμός γινόταν με όρους ειρηνικούς (με έργα ευποιείας, φιλοκοσμίας,
φιλοκαλίας, αθλητισμού, επιστήμης και πολιτισμού) και όχι με αποικιακές
κατακτήσεις,πολέμους και εξοπλισμούς;
-Αν η διακυβέρνηση των κοινωνιών γινόταν βάσει Λογικής,
Ανθρωπισμού, της Ανάγκης και της Δικαιοσύνης;
και όχι των σημαδεμένων Αγορών και της ψυχρής υλιστικής αφροσύνης;
-Αν στον ΟΗΕ υπήρχε Συμβούλιο Σοφών για την χάραξη
Στρατηγικής συνεργασίας κρατών- εθνών,
(Ενεργειακόν, Περιβάλλον, Περιορισμός Πληθυσμού της Γης, Κατάργηση Όπλων Μαζικής
Καταστροφής -Εξοπλισμών, Κατανομή Πόρων και Εργασίας, Περιορισμός δογματικών
Ιδεολογιών-Θρησκειών);
-Αν υποχωρούσαν οι δογματικές και
ολοκληρωτικές ιδεολογίες, οι κοσμοπολιτικές θρησκείες,
τα διχαστικά κόμματα του αντιπροσωπευτικού κοινοβουλίου,
και το κλεπτοκρατικό σύστημα του μνημονίου;
-Αν υποχωρούσε το σύγχρονο πρότυπο κυριαρχίας της ύλης και της άκρατης
απληστείας των Κροίσων και των πονηρών
(χρηματιστικές απάτες, παραχαραγμένος καπιταλισμός, συσσώρευση κεφαλαίου από τους
λίγους, φτωχοποίηση των πολλών)
που καταστρέφουν την Πραγματική υπέρ της χρηματιστικής Οικονομίας και
επιβάλουν εξαθλίωση και Ανεργία,
και επιβολή της πλουτοκρατίας επί των φτωχών;
-Αν υποχωρούσε ο πρωτόγονος Εβραϊκός τρόπος σκέψης
της παράνοιας, παραλογισμού, δογματισμού, έκκεντρου και υπερβολικού λόγου,
αστραφτερής χλιδής, του μη-αναγκαίου και μη-χρησίμου, της φθοράς Αρχών και
Αξιών, της έμμονης ιδέας του μονόδρομου των πολυεθνικών και Ανεργίας
του ψεύτικου χυδαίου και του εξ Αποκαλύψεως λόγου
της θεοκρατίας και λειψανολατρίας;
-Αν υποχωρούσαν προοδευτικά οι δογματικές και κοσμοπολιτικές θρησκείες
(ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, ισλαμισμός) της αγυρτείας;
-Αν εθεωρείτο εγκληματική η ολοκληρωτική σιωνιστική συνωμοσία (φασισμός,
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κομμουνισμός, σοσιαλισμός, νεοφιλελευθερισμός, παραχαραγμένος καπιταλισμός κ.α)
που οδηγούν στον ολοκληρωτισμό και στην δικτατορία;
-Αν είχαν δρομολογήσει το Ελληνικό μοντέλο σαν αντικαταστάτης του
παρηκμασμένου τεχνολογικού υλισμού, που παράγει Υπερπληθυσμό εξάντληση
πρώτων υλών,Ανεργία, κρίσεις, ύφεσεις, πείνα και αδικία,
η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ο κανόνας,
νομοτελειακά μας οδηγεί στον πυρηνικό Αρμαγεδδώνα;
-Αν είχε υιοθετηθεί ο Ελληνικός τρόπος σκέψεως του «Μέτρον Ανθρωπος» της
Ελευθερίας, Άμεσης Δημοκρατίας, κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ανεξιθρησκίας,
Ελληνικής Φιλοσοφίας, σεβασμού της αξιοπρέπειας του ατόμου, της Επιστημονικής
Αλήθειας -Τεχνολογίας για τον άνθρωπο, Οικολογίας, Ανθρωπισμού, Φιλίας,
Ειρήνης, Αλληλεγγύης και
της Συμπαντικής αντίληψης και ευθύνης,
που θα μας βγάλει από το σημερινό χάος και του παραλογισμού τη δίνη;
-Αν τα σύγχρονα ΜΜΕ εθεωρούντο κοινωνικές σχολές
και όχι της κοινωνίας αποχαυνωτές,
αν διοικούνταν από επιτροπή Σοφών και μορφωμένων ατόμων και όχι από
αμόρφωτους επιχειρηματίες και σκοταδιστές,
ούτε δημοσιογραφικές «πόρνες» και εκμαυλιστές.
-Αν απαγορεύονταν οι μυστικές στοές, λέσχες αποκρυφιστικές που βυσσοδομούν
κατά της κοινωνίας και οργανώσεις σιωνιστικές και φασιστικές;
-Αν περιορίσουμε τα αρνητικά του διαδικτύου και εκμεταλλευτούμε τα θετικά
και τα επαναστατικά του πλεονεκτήματα, να φέρουμε τον αυριανό Πολιτισμό της
Γνώσης και να κανουμε να ανατείλλει ο Ήλιος της Αρετής και της Δικαιοσύνης
-Αν αντί του σημερινού ανταγωνιστικού ΟΗΕ τούτος
συγκροτείτο επί τη βάσει των αρχών της «Αμφικτυονίας»
(συναδέλφωση, συλλογικότητα, ίση ασφάλεια, αμοιβαίο συμφέρον, σεβασμός ιδιαιτερότητος,
αλλά και των πανανρώπινων Αξιών) σε ουδέτερο έδαφος
και όχι ο ΟΗΕ της υπό Αμερικανική κηδεμονία;
-Αν ξαναγυρίζαμε στην αρχαία Γλώσσα μας και στην Πατρώα
Θρησκεία, θα πιάναμε με το νήμα της Αριάδνης
των αρχαίων την βαθύτερη σκέψη και νοοτροπία;
-Αν μελετούσαμε την Ελληνική Προϊστορία και Ιστορία
θα γινόμαστε σοφότεροι σε γνώση και εμπειρία;
-Αν διδάσκαμε τα παιδιά μας στα σχολεία την Ιλιάδα,
Οδύσσεια και του Ησιόδου την Κοσμογονία,
θα αλλάζαμε του κόσμου την πορεία;
Αν το δέον γενέσθαι κάναμε πράξη
και ουσία θα είχαμε σήμερα τα πρωτεία;
Αν δεν πετούσαμε ένα γιγάντιο πολιτιστικό κεφάλαιο,
μια τεράστια κληρονομική περιουσία στα σκουπίδια,
δεν θα βγαίναμε σήμερα σε επαιτεία;
-Αν εφαρμόζαμε δίκαιους νόμους και είχαμε ίχνος φιλοτιμίας και Φιλοπατρίας
η πατρίδα μας θα γινόταν και πάλιν η ζηλευτή Γη του Δία;
Τα μεν θετικά δεν συνέβησαν και
ο πολιτισμός δεν έχει ακόμη ανθήσει,
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τα δε αρνητικά αν είχαν αντιμετωπισθεί ο κόσμος
πέντε χιλιετίες θα είχε προχωρήσει
και βαθιά το διάστημα ο άνθρωπος θα είχε ήδη εξερευνήσει.
Τα παρελθόντα είναι αντικείμενα προβληματισμού, εκτός κι’ αν διασπάσουμε
το φράγμα του χρόνου και πάμε στο παρελθόν για να τα αντιμετωπίσουμε
ετεροχρονισμένα,
αλλά και πάλι θα τα παρατηρήσουμε αλλά δεν θα τα
επηρεάσουμε ποσώς, διότι έχουν ήδη συμβεί.
Τα παρόντα όμως και τα μέλλοντα μπορούμε να τα επηρεάσουμε ευνοϊκώς.
ο κόσμος ποτέ δεν θα γίνει αγγελικός, πάντα με προβλήματα
εμπρός θα συναντήσει,
Εκείνο που προέχει είναι ο διαρκής ΑΓΩΝ για να βελτιωθεί
και προς την Ειμαρμένη του να ακολουθήσει.
12/7/2013

ΣΑΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ
Ήρθαν και έφυγαν σαν πεταλούδες τα ιδανικά,
σαν άπιαστα όνειρα που μας άφησαν υγεία
όπως φευγαλέα είναι μια ερωτική ματιά
ή μια σπάνια ουράνια οπτασία.
Τα ιδανικά είναι της ζωής η αόρατη ουσία
όποιος δεν τάχει, χάνει το νόημα της συμπαντικής αρμονίας
στην αγκαλιά τους ζεις μια δυσεύρετη εμπειρία
μια ερωτική σχέση, μια σπάνια ευτυχία!!
Είναι άπιαστα, αμόλυντα και καθαρά,
σαν το πρώτο χιόνι σε απόκρημνη πλαγιά
αν προσπαθήσεις να τα πιάσεις, αδίκως θα κοπιάσεις
θέλουν μόνον διά βίου να τα υπηρετείς,
χωρίς να τα παραβιάζεις;
Σαν περιστέρια, τα ιδανικά
άσπρα, πράσινα, κόκκινα, μαύρα και παρδαλά
άλλα είν’ μόνιμα και διαχρονικά
κι’ άλλα πρόσκαιρα, κίβδηλα και απατηλά
εσύ προτίμα τα μόνιμα και τα αγνά.
Αλλά πρόσεχε! πάντα να ψάχνεις όλες τους τις πτυχές!
μήπως κρύβουν νύχια, δόντια και σιδερογροθιές
γιατί κι’ οι αετοί μεταβάλλονται συχνά σε περιστερές
για να κάνουν βρώμικες δουλειές.
Όσο τα κυνηγάς εκείνα απομακρύνονται
αν προσπαθήσεις να τα πιάσεις αυτά εξαφανίζονται
τότε αντιλαμβάνεσαι ότι κυνηγάς μια ουτοπία
σαν όνειρο που σβήνει, σαν ανεκπλήρωτη ερωτική μυσταγωγία.
Αν πας να τα εξαπατήσεις,
τον εαυτόν σου εξαπατάς
αν πας βίαια να τα κατακτήσεις
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αυτά σε γελοιοποιούν οικτρά.
Σκληρά εκδικούνται όποιον τα αγνοήσει
δύσκολα παραδίδονται σε όποιον τα νοσταλγήσει
δεν σε πλησιάζουν αν δεν βεβαιωθούν
ότι έχεις αποφασίσει εσαεί να τα υπηρετήσεις.
Μη προσπαθήσεις τα κάλπικα ιδανικά σε γνήσια να μεταμφιέσεις
σύντομα «ο βασιλιάς θα παρουσιασθεί γυμνός» και θα σε ρεζιλέψει
τα ιδανικά λάμπουν σαν αστέρια σε ξάστερο ουρανό
έχουν θεϊκή προέλευση, από το πνεύμα του Διός.
Πέφτει των ιδανικών ο σφετεριστής από το θρόνο
συντρίβεται στη γη ο κάθε τους βιαστής συντόμως
αν πας με δόλο να τα πιάσεις με μιας θα εξαφανισθούν,
κι’ αν τα βιάσεις σαν θεριά εκείνα θα σε εκδικηθούν.
Οι πολεμοκάπηλοι ντύνουν τα κανόνια με «ιδανικά» φιλοπατρίας!
ο κρότος των μαχών κρύβει των λαών την αιματοχυσία,
οι εξουσιαστές δεν θέλουν στην οθόνη αίμα και κηδεία
το χρήμα του πολέμου είναι βαρύ και δεν βροντά!!
σωρεύει στα σεντούκια των τραπεζιτών αμύθητα ποσά,
κι’ όλα κάτω από το τραπέζι, στα κρυφά, στα μουλωχτά!
της «μίζας» η αυτοκρατορία δεν μιλά.
Του πεινασμένου και του πρόσφυγα η δυστυχία δεν μετρά
για τα ‘μίντια’ δεν έχει καμιά αξία,
ούτε το αίμα των στρατιωτών στα πολεμικά πεδία,
σε λίγο χορταριάζουν οι τάφοι στα στρατιωτικά νεκροταφεία,
γιγαντώνεται όμως το χρήμα στην πλουτοκρατία!
μια λέξη μένει μετά βίας στην Ιστορία:
‘Πόλεμος-Νίκες και Ανδρεία!
Πόσοι δεν εκτελέσθηκαν για την υπεράσπιση τους;
Πόσοι δεν αυτοκτόνησαν από την κατάρρευση τους;
Πόσοι δεν πόνεσαν από τη βεβήλωση τους;
Πόσοι δεν πήγαν στα γκούλαγκ για την υπηρέτηση τους;
Πόσοι δεν πέθαναν (στα εκτελεστικά) για την εμμονή τους;
αλλά και πόσοι δεν προδόθηκαν στη βίωση τους;
τα θύματα ποτέ δεν μαθαίνουν την αληθινή ιστορία;
μόνον αφού πεθάνουν την αποκαλύπτουν τα αρχεία.
Όποιος με πίστη τα ιδανικά υπηρετεί
απολαμβάνει ύψιστη συνειδησιακή ευφορία
μια παράξενη εσωτερική ηδονή που σε οδηγεί στη δημιουργία
κάτι σαν παρόρμηση από τη Νέμεση και το Δία.
Κοιμάσαι εν γαλήνη, χωρίς άγχος και αγωνία
με τον Άνθρωπο και τη Φύση ζεις εν αρμονία
τον ισχυρό για την έλλειψη ιδανικών λυπάσαι,
και το θάνατο θεωρείς αθανασία και δεν τον φοβάσαι.
Η συναλλαγή και η διαφθορά τα ιδανικά αποτεφρώνει
η λερωμένη σύνταξη και το εύκολο κέρδος το δαιμόνιο του Έλληνα νεκρώνει
σ’ ένα έθνος χωρίς ιδανικά πολιτισμός δεν φυτρώνει
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ο λαός που βαδίζει τραγουδώντας στο θάνατο τα αναζωογονεί και τα γιγαντώνει.
Με την αναζήτηση του τέλειου τ’ όνομα σου μακροημερεύεις,
σαν άστρο από ψηλά, τη ζωή σου διαφεντεύει
ποτέ δεν θα μπορέσεις να τα αγγίξεις όσο κι αν το γυρεύεις
είναι η «φλεγόμενη όψη της πραγματικότητος», το είδωλο που λατρεύεις.
17/6/2011

ΣΕ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΛΑΘΡΑΙΑ
Γέμισε η αγορά κλόουν και παλιάτσους
απατεώνες, ψεύτες, λωποδύτες και φραγκάτους
μη σε ξεγελάσουν όρκοι και υποσχέσεις
σε έχουν στείλει ήδη στην Τρόικα «πεσκέσι».
Σήμερα οι κλόουν έχουν μεγίστη πέραση,
κολοτούμπες κάνουν για την αρπαχτή και
την καλοπέραση,
μερικοί δεν τις καταφέρνουνε και τόσο καλά,
πέφτουν και σπάνε μούτρα και πλευρά,
αλλά ποτέ δεν σπάνε τα πολιτικά αυγά.
Δεν έχουν τσίπα ούτε ντροπή οι άθλιοι,
της παρακμής πολιτικοί διεφθαρμένοι και ανάξιοι,
αντί να ζητήσουν από το λαό γονατιστοί συγνώμη,
Φεύ! ο λύκος την τρίχα του αλλάζει, όχι τη γνώμη.
Όποιος από τον Αγώνα της ζωής παραιτηθεί,
με την ήττα συνθηκολογεί και τα όπλα ατιμώνει,
έχει πεθάνει και ας αναπνέει στη χαμοζωή,
έχει φθαρεί της ζωής του το υφάδι και το στημόνι.
Αν δεν είσαι έτοιμος στη ζωή ελεύθερος να ζήσεις, ή να πεθάνεις,
δεν είσαι άξιος πόλεμο να κάνεις,
πικρά θα κλάψεις και θα νικηθείς,
για λίγα ευρώ, για μια θεσούλα θα παραδοθείς
και πια ελεύθερος δεν θα ανασάνεις.
Του αετού την όραση νάχεις όταν υψιπετείς,
φτερό ευέλικτο και χαλαρό για να γλυτώσεις,
αν γίνει πιο σκληρό θα σπάσει και θα τσακιστείς,
το μαλακό νικάει το σκληρό και δεν θα σε προδώσει.
Έσο ευέλικτος στην τακτική,
σκληρός και άκαμπτος στη στρατηγική να γίνεις,
από την ορμή της θύελλας να φυλαχτείς,
της ζωής ο χείμαρρος μην σε παρασύρει.
Μπορείς για μέρες να ζήσεις δίχως φαγητό,
λεπτά δεν ζεις χωρίς αέρα,
άρτον, θεάματα και δημιουργία θέλουν οι λαοί,
και λευτεριά
όχι πολέμους, τυραννία και φοβέρα.
Κομμάτια και θρύψαλα η Αριστερά,
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μονίμως αιθεροβάμων και θορυβούσα,
κενό δοχείο, αλαλάζον ουτοπική και πανταχού απούσα,
δικαίως δέχεται πυρά,
δεν έχει θάρρος να ενωθεί, ούτε τώρα που οι άνθρωποι αγωνιούσαν,
από την Ιστορία τελικά θα απορριφθεί,
ως αναιδημόνως ασχημονούσα.
Αν και τώρα η Αριστερά δεν ενωθεί,
τώρα που γίνεται καταστροφική κοσμογονία
αν τον καημό του λαού δεν αφουγκραστεί,
από το λαό θα τιμωρηθεί για εσχάτη προδοσία.
Πάει καιρός που η Αριστερά είναι έξω από την πολιτική
δεν παράγει πλέον ιδεολογία,
σαν ανεμούριο με τους ανέμους αεροβατεί,
κατά που φυσάνε τα ρεύματα της Κεφαλαιοκρατίας.
Χωρίς Πατριωτισμό, αγάπη για το γηγενή,
και χωρίς Αξιοκρατία,
απεμπόλησε το Εθνικό συμφέρον και έγινε διεθνιστική,
όργανο και δεκανίκι της διεθνούς Πλουτοκρατίας.
Μαρξιστική Αριστερά, άδειο κέλυφος έμεινες, χωρίς ουσία,
ένας στείρος παλιάς κοπής μαρξιστικός αχός,
μουσειακό είδος της Αρχαιολογίας,
σήμερα οι τάξεις έχουν μπερδευτεί,
δεν διαφέρουν ούτε στην αμοιβή, ούτε στην ενδυμασία.
Δυο τάξεις υπάρχουν μοναχά:
Εργαζόμενοι και η Πλουτοκρατία,
δεν μπορείς εσύ το λαϊκό κίνημα να διασπάς,
με το δογματισμό σου να πετσοκόβεις την κοινωνία.
Οι εργαζόμενοι την Ελλάδα αγαπούν,
οι πλουτοκράτες, τις λίστες της Ελβετίας,
για ελευθερία και δημοκρατία οι πατριώτες προμαχούν,
οι διεθνιστές δουλεύουν
για την παγκοσμιοποιημένη εξουσία.
Ο λαός απαιτεί η Αριστερά να ενωθεί,
σαν μια τεράστια σταγόνα,
«εν τη ενώσει η ισχύς» και όχι η σφεντόνα,
με το θεριό να κονταροχτυπηθεί όπου το βρει,
ακόμη και στα Μαρμαρένια Αλώνια.
Να κόψει της Μέδουσας την κεφαλή,
με την ασπίδα της Αθηνάς και το σπαθί του Περσέα,
για να βγουν από το Μεσαίωνα κάποτε οι λαοί,
και να ζήσουν ειρηνικά και ωραία.
Ελλάδα μου Γενοκτονία σου κάνουν οι εχθροί,
δεμένη σ’ έχουν σαν άλλο Προμηθέα,
τα παιδιά σου δεν αγωνίζονται για να λυθείς
σαν νάσαι πόρνη σου φέρονται αγοραία,
τσ πληγώνειε με των εξουσιαστών το κεντρί
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και φεύγουν από την αγκαλιά σου τα πιο γενναία,
ανθέλληνες τα κλέβουν σε ξένη γη
και σένα με βαρβάρους σε γεμίζουν με παιδιά λαθραία.
Ως πότε θα ανεχτείς την προδοσία αυτή;
20/3/2012

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
Σεπτέμβρης μήνας γρουσουζιάς και δυστυχίας
προκατάληψης και κακοτυχίας,
αρχή φθινοπώρου, του χειμώνα προάγγελος,
και η κεντρική θέρμανση πέταξε στο κάγκελο.
Τα πρώιμα κυκλάμινα με μαβί χρωματισμούς,
ξεσήκωσαν στην ψυχή μου παλιούς ερωτικούς καημούς,
ασήκωτα τα πρώτα έξοδα για τα σχολεία,
φέτος τα μαθήματα άρχισαν χωρίς βιβλία.
Σεπτέμβρης, φέτος ήρθε νωρίς η φορολογία,
η εφορία στέλνει πολλαπλή ομοβροντία,
βόμβες με βομβίδια πολλαπλών θραυσμάτων,
μέτρα φοροεισπρακτικά κατά των αδυνάτων.
Σεπτέμβρης, καλοδεχούμενα τα πρωτοβρόχια,
πλημμύρες, καταστροφές πέφτει χαλάζι σαν τόπια
η απαισιοδοξία του κόσμου ανεβαίνει,
χάθηκε ο πάτος στο βαρέλι η φτώχεια συνεχώς βαθαίνει.
Όλοι οι πόλεμοι τέτοια εποχή αρχίζουν,
άλλοι με πραγματικά πυρά κι’ άλλοι με τη λιτότητα θερίζουν,
οι Τούρκοι με παραβιάσεις στο Αιγαίο αλωνίζουν,
και τα εθνικά μας δίκαια με «κανονιοφόρους» ροκανίζουν.
Σήμερα βρέχει, πόσο μ’ αρέσει όταν βρέχει,
η αιγίδα του Δία στη Γη πέφτει
τη ζωή ζωογονεί και τρέφει
η καταιγίδα με μανία τρέχει
λαμποκοπούν οι κεραυνοί.
Τα νερά στο λούκι συναυλία αρχίζουν,
τα φυτά ευγνωμονούν το Δία και δακρύζουν,
οι χονδρές σταγόνες την ξερή Γη ποτίζουν,
και οι ένοικοι των ισογείων πλημμυρίζουν
καθώς άνοιξαν ουράνιοι ποταμοί.
Θυμάμαι στην κατοχή στην Τριφυλία,
ανέβηκα σε ένα βουνό πεζοπορία
σ’ ένα μαντρί με γίδια
γάλα να πάρω και μερικά κοψίδια
έζησα τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα σαν με βρήκε
στο δρόμο καταιγίδα.
Είδα με τα μάτια μου το νεφεληγερέτη Δία
να κατεβάζει στο βουνό σύννεφα θηρία,
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αστροπελέκια σαν του Τυφώνα τα γένια τα φιδίσια,
βροντές, θεομηνία,
κροτάλιζε δαιμονισμένα η ρεματιά και το Ιόνιο
απέναντι ξέρναγε μαυρίλα σωριτομελανιά
φθηνά γλύτωσα κάτω από την πελώρια οξιά την ηλεκτροπληξία.
Σαν έφθασα με κατακλυσμιαία καταιγίδα στη στρούγκα
βροχή με το κανάτι και άνεμοι τρομακτικοί χτυπούσαν του στεγάστρου τη
λαμαρίνα και έλεγες ότι θα σηκωθεί και θα πετάξει
τα γιδοπρόβατα βέλαζαν σαν να ήταν η νύχτα η τελευταία
τα τσοπανόσκυλα ούρλιαζαν σαν την Μέδουσα του Περσέα
και η αφεντιά μου μουσκεμένος παπί έκανα λούφα σε μια γωνία,
παρακολουθούσα την κόλαση του Δάντη με υπερβολική φοβία.
ήταν για μένα μια αξέχαστη εμπειρία. Το Ιόνιο Πελάγος
έβγαλε θεομηνία!! Ανοιξαν εκείνη τη μέρα οι ουρανοί.
Είδα με τα μάτια μου το Δία.
18/9/2011

ΣΤΟΥ ΟΦΕΩΣ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΠΙΑΣΜΕΝΗ
Σε «συμμάχους» και «εταίρους» υποδουλωμένη,
σέρνει αργόσυρτα βήματα η Ελλάς
πάσχει στη θέα της σύμπασα η Οικουμένη
σε δίχτυα τοκογλυφικά των «εκλεκτών» μπλεγμένη
ζει τελικά ή είναι πεθαμένη;
Οφις φαρμακερός κεντρί στις σάρκες μας χώνει
το αίμα μας λαίμαργα πίνει και μας πληγώνει
πονά η παρούσα γενιά και στωικά υπομένει
το δηλητήριο διαλύει, τέχνη παλαιόθεν βιωμένη,
έχει νικήσει το τέρας έστω κι’ αν είναι αλυσοδεμένη!
Στον τάφο οδεύει, φως ακτινοβολεί στην οικουμένη
ζωή και θάνατος το ίδιο γι’ αυτή σημαίνει
ο Οφις αιμοβόρα βρυχάται:
«Καταραμένη Ελλάς,
είμαι πανίσχυρος, δεν με φοβάσαι;»
«σαν το φοίνικα καίγεσαι και από τις στάχτες σου αναγεννάσαι.
τούτη είν’ η τελευταία σου φορά!»
Τότε ακούγεται η φωνή του Δία, στεντορεία:
«Παίδες Ελλήνων Εγερθείτε! τούτες τις στιγμές δεν χωράει ολιγωρία»
στον αγώνα ριχθείτε σε πόλεις και χωριά!
γίγαντες, τιτάνες εργαζόμενοι, αστοί ξεσηκωθείτε!
ενάντια στους ντόπιους και ξένους τυράννους
επαναστατήστε! κινδυνεύει η Ελλάς!
Ήρωες της Τροίας στον υπέρ πάντων αγώνα Ιτε!
Σαλαμινομάχοι, Μαραθωνομάχοι προχωρείτε!
μαχητές των Πλαταιών και Θερμοπυλών, αμυνθείτε!!
ο εχθρός εντός των πυλών
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αν δεν κόψουμε την κεφαλή της Σιών
σκοτεινός και πυρηνικός θα είναι ο αιών.
Εγέρθητι! και συ ένδοξε Περσέα
Αθηνά πάρε μαζί σου δόρυ, ασπίδα και περικεφαλαία
να σκοτώσουμε τον Οφι, με τη ρομφαία
να σκορπίσουμε στους λαούς το αίμα του πέρα ως πέρα
κι’ αυτόν να θάψουμε σε βάθη αβυσσαλέα.
Πλάτωνα, Πυθαγόρα, Αναξαγόρα και Κλεισθένη
διαδώστε το Ελληνικό Πνεύμα στους λαούς της Οικουμένης
και συ σοφέ Σωκράτη Αξίες, Δίκαιο και Λογική να τους διδάξεις
νέους Νόμους και Άμεση Δημοκρατία Σόλωνα ο κόσμος αναμένει να γράψεις.
Αλέξανδρε, δίδαξε στα παιδιά μας
πως μεγαλούργησες στην Ασία;
με Ιλιάδα, Οδύσσεια και την Πατρώα Θρησκεία!
δώσε τους αυτοπεποίθηση, θάρρος για Ευποιία,
σάρωσε τα πιόνια του 4ου Ράιχ και τα όρνια της τυφλής βίας.
Σηκωθείτε και σεις Κολοκοτρωναίοι,
Καραϊσκάκηδες, Ανδρούτσοι, ήρωες του γένους μας οι γενναίοι
τάχουν βλέπεις ναρκωμένα τα παιδιά τα καυμένα
«Μη φοβόσαστε ωρέ κουραμπιέδες νεολαίοι!»
μια φορά κανείς ελεύθερος πεθαίνει, κι’ ανασταίνεται μετά!!
Σήμανε το θούριο σου Ρήγα Φεραίο
να τον ακούσει ο κάθε συμφεροντολόγος Ευρωπαίος
να ορμήσει στον φιλόπλουτο Οβρέο,
τοκογλύφο, μαφιόζο και πολεμοκάπηλο φονιά.
Στείλτε παιδιά το μήνυμα σε όλη την Οικουμένη
η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά
την Αλήθεια για σπάθη κραδαίνει,
Δημοκρατία Δικαιοσύνη, Ανθρωπιά
και πάλι στον κόσμο σκορπά.
Φώτα βλέπω στον ορίζοντα πολλά!
εποχή Γνώσης και Επιστήμης ξεπροβάλλει,
χωρίς φίδια, δανειστές και τρωκτικά
μετά το σκότος το φως ανατέλλει,
το Φως το σκοτάδι νικά!!
24/1/2012

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ
Ένα μελωδικό τραγούδι του Αττίκ
με έφερε πίσω στα παλιά λημέρια,
στον καλό εκείνο τον καιρό
που έλαμπες στο δικό μου ουρανό
σαν τον ήλιο και τα αστέρια.
Τότε που η αγάπη μας έστω και κρυφά
με το γλυκό κρασί της μας μεθούσε
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ο Έρωτας με κεραυνοβόλησε με μια σου ματιά,
αλλά ας όψεται η ανάγκη της εποχής εκείνης
που με απωθούσε.
Πάντα είσαι στη σκέψη μου ως τα στερνά
νοερή συντροφιά άρρητη πολυαγαπημένη
για μια εξομολόγηση που δεν σου έκανα παλιά,
γιατί δίσταζα αν θες
έναν έρωτα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ
αλλά και ποτέ του δεν πεθαίνει.
Να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο στα παλιά,
στην εποχή εκείνη που είμαστε τότε νέοι
να σε συναντούσα έστω και για μια φορά
και ας είσαι τώρα και συ ηλικιωμένη
να σου δώσω εξηγήσεις για κείνα τα παλιά,
όπου κι’ αν είσαι ζωντανή ή πεθαμένη
για μένα είσαι η πρώτη αγάπη, η πολυαγαπημένη.
Έκτοτε γνώρισα αγάπες πολλές
στιγμιαίες, μόνιμες, εντυπωσιακές
όμορφες, άσχημες, ψηλές, λιγνές
ξένες, ντόπιες και κοσμικές
όμως σαν εσένα δεν γνώρισα καμία
να μου έχει πληγώσει την καρδιά με μαχαιριές
και εγώ να τις θεωρώ ύψιστη ευτυχία.
Πρώτη μου αγάπη παντοτινή πολυαγαπημένη
ο πρώτος έρωτας ο πραγματικός ποτέ του δεν πεθαίνει
ανεπανάληπτη, ανεκπλήρωτη και στοιχειωμένη
πάντα στην άγουρη νιότη έμεινες εσύ
σαν σκιά παντού με συντροφεύεις,
νεράιδα της Πάτρας λατρεμένη
ο χρόνος δεν σε έσβησε μόνιμη λατρεμένη.
Ο ερχομός σου στη Μακεδονία στάθηκε μοιραίος
κάτι πήγε στραβά εκείνο το καλοκαίρι
φαίνεται ότι καθυστέρησα και ήρθα τελευταίος
ίσως ο τρίτος άνθρωπος που σου έπιασε το χέρι
ήταν για σένα ο άνθρωπος της καρδιάς σου το παντοτινό σου ταίρι
κακία δεν σου κράτησα, σου ευχήθηκα ευτυχισμένη
Έκανα για σένα όνειρα πολλά έχτιζα παλάτια
να γίνεις δική μου αιώνια και τα γλυκά σου μάτια
να ζήσουμε ενωμένοι ως τα βαθιά γηρατειά
να κάνουμε σπίτι να φτιάξουμε παιδιά
όμως κάποια βαρίδια με κρατούσαν μακριά πολυαγαπημένη.
Ο έρωτας δούλεψε για μας αλλιώς
όπως έμαθα μετά και συ άλλαξες όπως και εγώ
ποτέ δεν μπόρεσα σαν τον Τάνταλο να ξεδιψάσω
της πηγής σου το γλυκό νερό να απολαύσω.
Τα ματάκια σου ακόμη τα βλέπω και με φλογίζουν
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το φοβισμένο σου χαμόγελο την καρδιά μου λογχίζουν
δεν ήσουν η ομορφότερη μα είχες κάτι το θεϊκό
αιθέριο, φευγαλέο και ονειρικό.
Έστω και τώρα στα στερνά είναι καιρός
μια εξομολόγηση ρομαντική θέλω να σου κάνω
κάθε φορά που ακούω του Αττίκ το τραγουδάκι,
θυμάμαι όταν περνούσα από το δικό σου το σπιτάκι
τι καρδιοχτύπι ήταν αυτό;
Ενα ψίθυρο σου στέλνω τώρα ποιητικό
με της καρδιάς μου το οργανάκι «δεν σε ξεχνώ».
8/4/2012

ΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΜΕΝΗ ΡΑΧΗ
Στης Αθήνας την πυρπολημένη ράχη,
λυσσασμένη η τρομοκρατία θέλει να την ξανακάψει.
πυρπολεί το γηγενή βιοπαλαιστή,
και ενεργεί σαν στρατός του Αττίλα κα της κατοχής.
Χαβιαροαριστεροί, αναρχικοί
καίνε του γηγενή το μαγαζί,
ακολουθούν πλιατσικολόγοι Αλβανοί και Αφρικανοί,
παρόντα και «τα αδέρφια μας» οι ασιάτες
Πακιστανοί και Αφγανοί λαθρομετανάστες
και γίνεται το έλα να δεις.
Βυθίστηκε η Ελλάδα στην αναρχία,
τα αριστερά κόμματα ευνοούν κάθε μορφή βίας και ανωμαλίας,
με κουκουλοφόρους ημεδαπούς εκτελεστές
με ξένες μυστικές υπηρεσίες και ΜΚΟ εμπνευστές,
με παιδομαζώματα από αίθουσες σχολικές,
με δασκάλους επικεφαλείς λιθοβολητές
κάνουν γιουρούσια με τους «επαναστατημένους» μαθητές
ακόμη και στα σχολεία.
Έγιναν όλοι αντάρτες πόλεων αναρχικοί,
μια απαίσια λαίλαπα φωτιάς και οργής τους οδηγεί στη βία,
καίνε τα πάντα, σπάζουν κι’ ανενόχλητοι κακουργούν,
οι Έλληνες στη χώρα τους παραφρονούν κι’ αυτοκτονούν με ασυλία
η «πορτοκαλί» επανάσταση έχει εμπνευστές διεθνιστές
και πρόβλεψη καμία.
Ο δάσκαλος διδάσκει κακουργία στους μαθητές,
προδίδουν οι συνδικαλιστές την τάξη την εργατική,
οι πατέρες οι κουβαλητές
έβγαλαν παιδιά μηδενιστές,
το παιδί έχασε τη μάνα και η μάνα το παιδί,
η έννομη τάξη έχει διασαλευτεί.
τα σπασμένα θα πληρώσουν τα αιώνια υποζύγια, εμείς.
Οι αξίες εξαφανίσθηκαν όλες μαζί,
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δραπέτευσαν και οι Μούσες στου Ελικώνα
την απρόσιτη κορυφή,
κι’ έμεινε η οικονομία της αγοράς και της ασχήμιας των παιγνίων,
μια γενιά αυτοκτονεί στα βαλτόνερα των μνημονίων.
Η μεσαία τάξη δεν αγωνίζεται όπως παλιά,
όλοι έγιναν πρόβατα και μπήκαν στα μαντριά,
ύφεση και κατήφεια έπεσε στη Γη,
στη Δύση γοερές φωνές, η Ελλάδα αυτοκτονεί
αλλά κανένας δεν βοηθά.
Ο πλούτος πήγε σε πλουτοκρατία διεθνή,
τραπεζίτες-τοκογλύφοι και οι πολυεθνικές όλες μαζί
κάνουν στην Ασία χρυσές δουλειές,
οι λαοί πληρώνουν τα σπασμένα ρεφενέ,
και τώρα προσαρμόσου κυρ-Μέντιε στις κινεζικές απολαβές.
Ο νέος εργασία αναμένει με το μικροσκόπιο,
ο ηλικιωμένος μια αξιοπρεπή σύνταξη αδυνατεί να δει
ακόμη και με τηλεσκόπιο,
πριν του την κουτσουρέψει η κυβέρνηση η κατοχική
ο πολίτης έχασε τον σεβασμό στην πολιτική,
αφ’ ότου οι πολιτικοί έγιναν μαφιόζοι και κυνικοί
Η στοργή και η φροντίδα των γονιών είν’ ελλιπής
προς στο παιδί
το χαρτζιλίκι δεν αρκεί, έστω κι’ αν αφθονεί,
μερικοί γονείς το δίνουν σαν ανταμειβή,
κι’ άλλοι, ο κανακάρης τους να μην τους ενοχλεί.
Τη μοιραία εκείνη Κυριακή του Δεκεμβριανού χειμώνα,
οι πέτρες και οι μολότοφ έπεφταν βροχή,
σαν τα βέλη των Περσών στον Μαραθώνα,
και η Αθήνα έγινε δαδί, λες και είχε κάποιος μετεωρίτης εκραγεί.
Οι πλάκες και τα μάρμαρα ξηλώθηκαν,
τις βιτρίνες έριξαν κατά γης και στα μαγαζιά
πλιατσικολόγοι χώθηκαν,
και έγινε έλα Νέρωνα τη Ρώμη σου να δεις,
πως την καίνε ο Παύλος και οι Χριστιανοί,
για να σε ενοχοποιήσουν ότι έκαψες την πρωτεύουσα σου τελικά εσύ!
Κάηκε το ιστορικό κέντρο έγινε δαδί,
η αλητοσυμμορία η αναρχοαριστερή στην υπηρεσία
κάποιου επίδοξου κατακτητή,
«Αντίφα» και Σόρος έδωσαν με SMS εντολή,
πως Φινλανδική πρεσβεία είχε από πριν ειδοποιηθεί;
εξέδωσε στους υπηκόους της νότα,
όλα μου μυρίζουν σιωνιστικά χνώτα
μόνον η Ελληνική Αστυνομία έμεινε αδρανής. Γιατί άραγε; Γιατί; Τι φοβόταν;
Πληρωμένα ΜΜΕ «ηρωποίησαν» τους καταστροφείς,
πρακτόρες και 5φαλαγγίτες, αντάξια η ανταμειβή,
η εξουσία εκείνες τις ημέρες ήταν παντελώς κρυμμένη,
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ο ανευθυνουπεύθυνος θεάται από τη Ραφήνα την Αθήνα καιομένη,
οι υπουργοί του ανήμποροι και αδρανοποιημένοι,
να μην εξελιχθεί σε «made in USA» πραξικόπημα ήταν φοβισμένοι.
Σκότωσε κάποιος αστυνομικός στα Εξάρχεια εκείνο το παιδί,
αυτό ήταν η αφορμή, η αιτία όμως άλλη,
κι’ έπρεπε ολόκληρη η Αθήνα να καεί,
για να εκραγεί επαναστατική πάλη;
Για να δέσει η συνωμοσία και να γίνει πιστευτή,
χρειαζόταν αποσταθεροποίηση από τη δολερή συμμορία,
το έγκλημα με άλλο έγκλημα έπρεπε να ξεπλυθεί,
τα πάντα είχε προβλέψει η σιωνιστική μαφία.
Όλοι σ’ αυτόν τον τόπο έχουν τρελαθεί,
θα ζήσει η Ελλάδα ή θα αφανισθεί;
όλοι διερωτώνται στην παγκόσμια κοινωνία,
αλλά κανένας προβληματισμός στην ημεδαπή,
οι Έλληνες στη ζωή είναι δεξιοί και στη σκέψη αριστεροί,τι τραγωδία;
Γίναμε ρεζίλι διεθνώς σ’ όλο τον κόσμο τον γνωστό,
προγκίξαμε επενδύσεις, τουρισμό με τη βία,
φοβάται ο κόσμος νέο αίμα, νέο σκοτωμό,
αντάρτικο πόλεων, αΑγώνα επαναστατικό και αναρχία.
Θέλει ηρεμία ο τόπος, όχι επαναστατικό και απεργιακό πυρετό,
τα ΜΜΕ παίζουν ρόλο ολέθριο αντεθνικό,
με προβοκάτσιες και ψέμα,
χτυπάνε το λαό, αντί να χτυπήσουν το θεριό,
και τον αποπροσανατολίζουν από της επιβίωσης το θέμα.
Της Νέας Τάξης τα όργανα με θράσος περισσό,
προωθούν του 4ου Ράιχ την κυριαρχία,
πράκτορες, 5φαλαγγίτες στη χώρα βυσσοδομούν,
χωρίς αντίσταση, χωρίς περιορισμό,
συντηρούν στον τόπο μια ξενοκίνητη τρομοκρατία.
Όλο αυτό το μείγμα το εκρηκτικό,
έκανε κακό τραυμάτισε ανεπανόρθωτα την Αθήνα,
ούτε εχθρική επίθεση δεν θα προξενούσε τέτοια καταστροφή
ακόμη και με υπερηχητικό βλήμα.
Όμως φταίμε κι’ εμείς, φταίει κι’ αυτός,
φταίνε οι δάσκαλο φταίει και το σχολειό,
και ο πρωτόγονος Όφις με δηλητήριο και μοχθηρία,
κουλουριασμένος πάνω στο παγκόσμια χωριό,
να μεταβάλει θέλει τον κόσμο σε έρημο Γεδρωσία.
Με ορθάνοιχτό στόμα ζοφερό,
καταπίνει χρήμα, αξίες και την πραγματική οικονομία,
πολιτισμό κι’ ανθρωπισμό στέλνει στο απόσπασμα το εκτελεστικό,
σκορπάει νόμο της ζούγκλας και θανατερή ανεργία.
Ποιώ έκκληση, να κατατροπώσουμε εγκαίρως το θεριό,
πριν μας βάλει στου «πτηνοτροφείου το σφαγείο»,
για να ταίσει όπως λέει τον γήινο πληθυσμό,
196

ΕΥΚΟΣΜΙΑ-ΑΡΜΟΝΙΑ • Β΄ ΤΟΜΟΣ

πριν μας ψήσει σε κάποιο πυρηνικό πεδίο,
Η Ελλάδα θέλει Ειρήνη και ηρεμία,
θέλει άξια και πατριωτική ηγεσία,
Ενωση αδερφοί! και πιο πολύ Δημοκρατία
για να βρούμε το δρόμο της Προόδου,
και όχι φωτιές ασχήμια και καταστροφές
περισσότερο πνεύμα, όχι καταναλωτές.
Αθήνα 2008

ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Στο φορείο για τρίτη φορά ξαπλωμένος
γυμνός, με χιτώνα και σκούφο ντυμένος
στο διάδρομο του χειρουργείου παρκαρισμένος
με μίση και πάθη απογυμνωμένος
στη σειρά μου το χειρούργο αναμένω.
Από τη μέση και κάτω με έχουν ναρκώσει
διασωληνωμένος στο χειρουργειο έχω ξαπλώσει
πίσω από παραβάν τα δρώμενα παρακολουθώ εν εγρηγόρσει
ζωντανός θα βγώ ή θα τα έχω τεζώσει;
Μισός άνθρωπος και μισός τεχνολογία
φωτισμένος σε οθόνες τηλοψίας,
τηλεκατευθυνόμενα εργαλεία ξερριζώνουν κακοήθη εστία,
η χειρουργική ομάδα Βαρκαράκη
άγγελοι μου σωτηρίας.
Εκεί όλα τα ενδεχόμενα πιθανά,
η ζωή παίζει με τον θάνατο χαρτιά,
όλα πήγαν καλά και μετά αγωνία, τι θα βγάλει η βιοψία;
αν και ο καρκίνος φαίνεται με μια ματιά
και τώρα ανάνηψη και κλίνη νοσηλείας,
κάποιους παίρνει ο πεθαμενατζής για κηδεία;
Χθες ένας έπαθε στο χειρουργείο ανακοπή
από φαρμακευτικό σοκ η καρδιά του έπαυσε να λειτουργεί,
οι γιατροί τον επανέφεραν μετά κόπου στη ζωή
κλαίνε «κοράκια» και σκουλήκια, θα τους λείψει η τροφή.
Χαίρε θεέ Ασκληπιέ
και συ Ιπποκράτη ιητήρα ιατρέ,
πρώτοι γίνατε των νόσων οι θεραπευτές
και συ Ιατρική, ευγενής κόρη σώζεις ζωές
στρεβλόψυχοι σε κατάντησαν επάγγελμα επικερδές
Δεν έχω το αίσθημα ότι ζω υπό προθεσμία
δεν μετρώ τις μέρες όπως ο στρατιώτης τη θητεία
η ελπίδα φεύγει τελευταία
όλα ως τώρα πάνε όμορφα και ωραία
Καρκινοπαθείς αισιοδοξία.
8/9/2011
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ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΙΣΩΣ… ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΣ
Στον ίδιο τούτο τόπο,
στην ίδια περίπου χρονολογία,
έζησαν δυο προϊστορικά μαμούθ
δύο αιμοβόρα εβραιοθηρία,
κοινό τους γνώρισμα ψευτιά, κλεψιά και αδηφαγία.
Όταν τελείωσε η τροφή,
και πείνασε η φαμελιά τους,
με παρά φύσει έρωτα κόλλησαν τα όργανα τους,
και επειδή ξέμειναν από ψηφαλάκια,
τρώνε της Χρυσής Αυγής τα αυγουλάκια,
σειρά τώρα έχουν τα μικρά παιδιά τους.
Και πάνω στον τον τυφλό έρωτα τους,
κόλλησαν στην συνουσία τα μπούτια τους και βυζιά τους,
και έκτοτε γιγαντώθηκε τέρας δικέφαλο
κρυπτοχουντικό, η «πασοκονεοδημοκρατία»
με στόμα αδηφάγο και αρπακτικό.
Μια φωνή δύο αρχηγοί, μια συμμορία,
ότι πει η τρόικα, χέστην την κοινωνία,
τώρα μετεξελίχτηκε σε πόρνη της Γερμανίας
καρφάκι δεν της καίγεται τι λέει η μπανανία.
Μόρφωμα κακόηθες σιωνιστικόν
κακέκτυπο της πάλαι ποτέ καραμανλοκρατίας,
στην υπηρεσία τελεί Γερμανο-Εβραίων δανειστών,
με τους τοκογλύφους άνοιξε γλέντι, τρελό χορό την ώρα της κηδείας,
τη χώρα ξεπουλάει στο φτερό στην ξένη πελατεία.
Η κυρία από μικρή τροτέζα ήταν πολυτελείας,
με τρανταχτά ονόματα στην αθηναϊκή κοινωνία,
στην αρχή ήταν σεμνή και ταπεινή,
πορνη ξετσίπωτη κατάντησε εν συνεχεία
Το τέρας έχασε το τελευταίαο φύλλο συκής,
γλώσσα Ελληνική δεν θέλει πια ν’ ακούσει,
τρώει τον παρά του μικρομέτοχου, το σπιτάκι του μικροιδιωκτήτη,
έξω τον πετάει σαν τον σπουργίτη,
Τώρα που είμαι φιμωμένος,
σας γράφω τούτες τις γραμμές
λίαν αγανακτισμένος,
δεν ξέρω αν ζω σε δημοκρατική χώρα Αντωνάκη και Μπενί
ή στην Απω Ανατολή,
ή στον παράδεισο του Κιμ Ζογκ Ιλ’, αλυσοδεμένος;
Κάποια χρυσή αυγή,
έμπλεξε με θεριακλή μάγκα,
έκανε την πασοκοδημοκρατία τ’ αλατιού,
της τράβηξε το φύλλο συκής,
την άφησε τσίτσιδη γυμνή,
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της πήρε και τα φράγκα.
Κι’ όταν την πελατεία έχασε,
και έκλεισε το μπλέ πορνείο,
στο Βερολίνο η Νουδούλα εκδίδεται,
και όχι στο καφενείο,
όσο για την πελατεία της Αυγής;
στη Νουδούλα είπε οριστικά «αντίο».
Ολοι τώρα την λοιδορούν,
όλοι την κοροϊδεύουν,
άφραγκη στο δρόμο έμεινε,
την φτύνουν, δεν την πιστεύουν.
Ποιός σούπε Αντωνάκη μου, να μας εξαπατήσεις,
ψέματα στο λαό να πεις, φορές χίλιες δέκα τρεις
φαρμακερά μνημόνια να μας ρίξεις,
να μας κόψεις συντάξεις, θέρμανση και φαί,
και ναζιστές εσχάτως να μας κατηγορήσεις;
Τώρα έσσεται ήμαρ οδυνηρόν,
εγκλήματα και μνημόνια να πληρώσεις,
σύντομα θα λογοδοτήσεις στο λαό,
στον Κορυδαλλό ίσως… τελειώσεις.
9/10/2013

ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ
Αυτό φίλοι μου λέγεται κτηνώδης αναλγησία!!!
ούτε η Μαρία Αντουανέτα που είχε πει,
«φάτε παντεσπάνι αντί για ψωμί»
δεν είχε τόση ξετσιποσιά, τόση ευρωλαγνία,
όπως η ανθελληνική και λαομισητή Βουλή,
Αυτό το άντρο του μνημονίου και της χρεοκοπίας
το συνδικάτο του εγκλήματος, η άρχουσα συμμορία!
κολήγοι και δουλικά της διεθνούς τοκογλυφίας
πληρώνεται για να προδίδει το λαό, να τον ληστεύουν με ευκολία.
Αυτοί οι κλέφτες, ψεύτες, λωποδύτες
της εξουσίας σαλταδόροι
αυτοί οι βιαστές της λαϊκής βούλησης
και μεγάλοι κομπιναδόροι
αυτή η χούντα με οικονομικό μανδύα
το δημόσιο πλούτο προσφέρει σαν γκαρσόνι
στην ζάπλουτη Γερμανική πελατεία.
Χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση μας κυβερνά,
χωρίς πρόσφατη εντολή νέα μέτρα μας περνά
μας έριξε στα τάρταρα της παγκόσμιας ντροπής
και ανυποληψίας
μας κλέβει τον ψήφου μας κάθε φορά με κόλπα απατηλά
«λεφτά υπάρχουν» «Ζάππειο 1, 2, 3…13» κλπ!!!
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με την αριστερονεοφιλελεύθερη αμφισημία.
Όταν ο ελληνικός λαός σαλτάρει και αυτοκτονεί,
όταν οι μισοί νέοι είναι άνεργοι και αδρανείς,
όταν ματώνει η οικογένεια με την κεφαλική φορολογία,
όταν παίρνουν των οματιών τους τα παιδιά και ξενιτεύονται
όταν περικόπτονται τα εισοδήματα σε κατάσταση πείνας
και υποχρεωτικά νυστεύουμε,
όταν γονατίζει ο Έλληνας από τα επαχθή βάρη και
τα απεχθή φορτία
τότε αυτή η κυβέρνηση είναι χούντα απαισία.
Όταν αποσαρθρώνεται ο κοινωνικός ιστός και γονατίζει η κοινωνία,
όταν παραδίδεται στους δανειστές η Εθνική Ανεξαρτησία,
όταν οδηγούν τα πρόσφατα μνημόνια σε νέα αιμορραγία
όλα αυτά συνιστούν για πενηντάχρονη Γενοκτονία.
Είναι κακούργημα εκ προμελέτης,
έγκλημα εσχάτης προδοσίας,
το εγερτήριο σάλπισμα μιάς εκ προμελέτης τραγωδίας
την ώρα που αυτά συμβαίνουν η Βουλή των ανθελλήνων,
δωσίλογων και προδοτών
χαρίζει παχυλά πακέτα στις τραπεζες με ευκολία
αυτά αποσιωπήθηκαν ή πέρασαν με ψιλά γράμμαρα
από τα κοράκια των μίντια και της εξουσίας
στους διαπλεκόμενους χαρίζει αφειδώς χρήμα
και στο λαό φτώχεια, φόρους και το κρίμα.
Παραδίδει το λαό στα αρπακτικά της τρόικα, wall street
και στη διεθνή τοκογλυφία
ψηφίζει νέα μνημόνια για να βαθύνει την Ελληνοκτονία
παραδίδει τα κλειδιά των Ελληνικών Ταμείων στη Βρυξελλαρία
και έχει μούτρα να μιλάει για Ελευθερία και Δημοκρατία.
Αυτό είναι το άκρον άωτον της κακουργίας,
ξεπέρασε τα όρια ακόμη και της πιο νοσηράς φαντασίας,
ήγγικεν όμως η ώρα να ξεκαθαρίσουμε την κόπρο του Αυγεία
με την πένα και με το σπαθί,
να κλείσουμε αυτό το μαγαζί.
Είναι ιερό καθήκον μας και συνταγματική επιταγή
να διώξουμε την εγκληματική μαφία ακόμη και με βία
να στείλουμε τους εγκληματίες στον Κορυδαλλό και στου Γουδί
και ακόμη πιο πέρα, στη λίμνη Αχερουσία.
13/1/2012

ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ
Άκουσον! Άκουσον! πράγματα φρικτά
τάδε Ιλλουμινάτι προστάζουν και Μασόνοι:
«οι ανώμαλοι να παίρνουν επιδόματα παχυλά,
παιδόφιλοι, ναρκομανείς» που στη θέα τους παγώνεις
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«ακόμη και οι αλκοολικοί, χαρτοπαίχτες και επιδειξιμανείς
η σάρα και μάρα τα φρικιά, ακόμη και οι παιδοκτόνοι»
να αμοίβονται τιμητικά, σαν βαρώνοι.
Για τους ανώμαλους υπάρχουν λεφτά,
τον πολύτεκνο η εφορία τον χαρατσώνει
κι’ ας έχει δημογραφικό πρόβλημα η Ελλάς
το υποζύγιο ο πολίτης αιώνια τα βάρη ν α σηκώνει
Να γιατί ο φορολογούμενος πονά και ματώνει
άνεργε! γίνε και συ ανώμαλος, εμπορος ναρκωτικών,
παιδόφιλος και κουνιστός αν θέλεις να δεις γιαχβέ πρόσωπο κωθώνι!!
Όταν φοβέρες διαστροφές αμείβει η πολιτεία
τότε συμμετέχει ενεργά στων «εκλεκτών»
την εγκληματική μαφία
συνωμοτεί κατά της Ελληνικής φυλής
προαγωγός γίνεται πάσης ακολασίας
χαίρε Ελληνική Βουλή, της ηθικής κατάπτωσης και χρεοκοπίας,
που έστω και την έσχατη στιγμή δεν πέρασες την ανωμαλία.
Ο λαός απαιτεί
ούτε ευρώ στην ανωμαλία να δοθεί
ο κάθε ανώμαλος στο νοσοκομείο της φυλακής να γιατρευτεί
η ανωμαλία ηθικά να στιγματισθεί
να μην διαδοθεί ο ‘ιός’ της στην κοινωνία.
Ξεκουμπιστείτε από δω φίδια κολοβά,
αμερικανοσιωνιστές λουμπίνες,
προσποιείστε τους ανθρωπιστές, ενώ είστε εκμαυλιστές,
και στη νεολαίας χύνετε μορφίνες
Κάθε ανώμαλου τη διαστροφή επικροτείτε
ωφέλείστε απ’ αυτές και σε βάρος μας
κερδοσκοπείτε
με τα λεφτά μας τους κακούς δωροδοκείτε
ενώ τους άριστους συστηματικά τους αγνοείτε!!
Της Ελλάδας ρε ρεμάλια φάγατε τα σωθικά
ρίξατε στην κοινωνία «δυστυχία συμφορά»,
προωθείτε διαστροφές με τα επιδόματα αυτά
διαφθείρετε τη νεολαία εσκεμμένα με το χαζοκούτι
λάθρους φέρνετε με την οκά
στίφη μπάσατε εγκληματικά
και λεηλατείτε τα δικά μας πλούτη.
Είστε έμποροι θανάτου όργανα ωλετήρων
κόψατε και τα επιδόματα των αναπήρων
διαδίδετε έγκλημα, τζόγο, παιδεραστία, σοδομισμό
και κλεψιά εις βάρος των γηγενών
Ξεσηκώθηκε τότε μαζικά στα μέτρα η κοινωνία
επιδόματα και ηλεκτρονικά παιχνίδια μπήκαν προσωρινά στα ψυγεία
με το νέο μνημόνιο τώρα τα περνούν στο λαό με ευκολία
και οι β(ο)λευτές μας για το τομαράκι τους «ναι σε όλα» στην ψηφοφορία
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να μετακομίσουμε στα νησιά Τερκς και Κέικος
να γλυτώσομε κι’ εμείς από την εφορία;
Αυτοί ό,τι σχεδιάζουν στη Βουλή το υλοποιούν
κάποια νύχτα τις πρωινές ώρες που κοιμούνται όλοι
θα περάσουν διάταξη στα κλεφτά,
να αδειάσουν τα μικρά νησιά,
επιδόματα οι ανώμαλοι να πάρουν όλοι
κι’ εμείς οι φτωχοδιάβολοι θα μας παίζουν διπλοπενιά
στης εφορίας το μπαγλαμά και το ταμπουροβιόλι.
Και οι Γερμανοί οι «φίλοι» μας
για τους δανειστές θα φτιάξουν πρυτανείο
να τους τα ακουμπάμε ό,τι βγάζουμε προκαταβολικά
κι’ ό,τι περσέψει θα μας τα δίνουν με το δελτίο.
Έγνοια απάτριδες και εθνοκτόνοι!
η Αδράστεια παιχνίδια σας σκαρώνει
οι κλέφτες στον Κορυδαλλό θα φιλοξενηθουν στην Α΄ ζώνη
τα λεφτά αμφιβάλλω αν ξανάρθουν οίκαδε από το ελβετικό καντόνι
τότε η ασυλία δεν σας σώνει
Στου Γουδή και στην αγχόνη
συμμορία του σατανά,
αγριάνθρωποι, ιλλουμινάτοι και μασόνοι
τρισκατάρατοι εγκληματίες έσσεται γαρ ήμαρ
κανείς σας δεν γλυτώνει
του Ελληνισμού είστε Δολοφόνοι!
7/1/2012

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ;
Πασόκ και Νέα Δημοκρατία
λήστεψαν τα κρατικά ταμεία,
οι άλλες μικρότερες συμμοριούλες
βάσταγαν τσίλιες στις αβεργούλες,
εισέπρατταν το κάτι τις από τους μαφιόζους φαταούλες.
Εκείνη που από τα παρασκήνια κάνει πολύ κακό,
είναι η «κουκουε-δούλα του λαού» στον Περισσό,
αυτή σαν καταλύτης βλάπτει συστηματικά,
των γηγενών τα συμφέροντα τα εθνικά,
τον Οβριό υποστηρίξει ανοιχτά στα διεθνιστικά,
όλοι όμως την φοβούνται και κανείς δεν της αντιμιλά
έτσι η συμμοριούλα από τα παρασκήνια κυβερνά.
Κλείστε τα εργοστάσια, κόψτε τ’ αμπέλια,
παρατήστε τα σπαρτά,
πάρτε οι Κολωνακιώτες τζιπ γεωργικά,
τάδε προστάζουν οι Βριξελλάριοι, τα μεγάλα αφεντικά,
θέλει αργίες και απόλαυση η παλιοζωή,
βγείτε στη σύνταξη αγρότες πολύ νωρίς
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με το Ευρώ τώρα πια δεν θα ζούμε
φτωχικά δεν είμαστε χαζοί.
Ο αγρότης να συνταξιοδοτηθεί,
στο καφενείο και στα σκυλάδικα να την αράζει,
ας είναι καλά ο κρατικός κορβανάς,
και ο δανειστής που δίνει τα λεφτά,
και με την βλακεία μας καγχάζει.
Ο εργαζόμενος να κρατικοποιηθεί,
νάχει δια βίου το δημόσιο προσκεφάλι,
να κάθεται και βοηθό να πάρει για συντροφιά,
πρόωρη σύνταξη ο υγιής ζητάει,
ας είναι καλά ο δανειστής που τα ακουμπάει.
Η Ελλάδα να αστικοποιηθεί, τα χωριά να ερημώσουν,
ο πληθυσμός στις πόλεις να πάει
για να τις μεγαλώσουν,
τα ψώνια του στις ξένες αγορές να τα σκορπάει,
σκόρδα από την Τουρκία, πορτοκάλια από το Ισραήλ,
μήλα από τη Χιλή και λεφτά από το δανειστή ζητάει
όσο για τους τόκους; αυτό δεν τον ακουμπάει.
Επιδότηση σ’ όποιον αιτηθεί με ψεύτικα χαρτιά,
πάρτε κόσμε θαλασσοδάνεια χαριστικά,
καλαμπόκι από την Αλβανία,
και από τα Σκόπια σφαχτά,
ο «νονός» ας είναι καλά, τα βαφτίζει Ελληνικά.
Τα Βαλκάνια δική μας ενδοχώρα,
έξω βγαίνουν των Ελλήνων τα λεφτά,
το κεφάλαιο ισχυρό, η οικονομία μας κραταιά,
βάλτε στο Χρηματιστήριο τώρα που μοιράζει κέρδη με ουρά,
κι’ ακόμη ο «α-σημομίτης» ανενόχλητος κυκλοφορεί στον Πειραιά.
Έλληνας χειρονάκτης μόνον στην άρση βαρών θα μείνει;
το παιδί μας δικηγόρος, γιατρός, καθηγητής, ή μηχανικός θα γίνει,
κάποια τέλος πάντων κρατική θεσούλα ο βουλευτής του δίνει,
κι’ αυτός στην κάλπη τον σταυρώνει από αβροφροσύνη
ο κηφήνας-γραφειοκράτης πιστός στο κόμμα δένει και λύνει.
Ξυπνάτε εργάτες βόδια!! αμνοί και πιγκουίνοι
μόνον τα ρολόγια και τα κορόιδα δουλεύουν,
δουλειά, ψωμί παιδεία για όλους το κράτος δίνει,
κάνε συχνά στάσεις εργασίας
απουσίες τα εορταστικά τετραήμερα,
καταλήψεις και εβδομαδιαίες απεργίες,
βόηθα το κράτος να ρίξει τις Ελληνικές βιομηχανίες.
Συνδικαλιστή τις ΔΕΚΟ κάνε να φαληρίσουν,
αρκεί οι κομματικοί διακόπτες να γυρίσουν
ταξίδια αναψυχής με έξοδα του κράτους ανταμείψου
εργατοπατέρα εσύ είσαι η ψυχή, όλα τα καλά να μη σου λείψουν,
αρκεί εσύ στο κόμμα ψήφους να κουβαλήσεις,
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και η Ελλάς ας χρεοκοπήσει
Κάνε δολιοφθορά στον εργοδότη,
εσύ ο εργάτης μη γίνεις του καπιταλιστή αιμοδότης και δραγάτης
«προτίμα τα ξένα» το γνωστό τροπάριο, της Κασιανής
ναι στις ξένες εταιρείες λόγω μίζας και αρπαχτής
εκτός και τα βρει με το ντόπιο διαπλεκόμενο,
οπότε ο γραφειοκράτης κάνει ‘τουμπεκί’.
Μάρξ έφα: το κακό «κεφάλαιο»
τον εργάτη γδέρνει
όχι λοιπόν στον εκσυγχρονισμό
που θέσεις εργασίας φέρνει,
όχι στην κατάργηση του αμαξά και βαρκάρη;
γιατί αυτό δεν φέρνει ψήφους
στου έθνους το κριάρι,
όλα τα «πρόβατα» με ψήφους τα μετράει.
μην θίγεις τα κακώς κείμενα καλό μου παλληκάρι.
Κέρδος και κεφάλαιο δεν είναι για γην Ελλάδα,
εμείς θέλουμε σοσιαλισμό
κι’ ας τρώμε φασουλάδα
εκτός κι’ αν είναι κρατικά, οπότε είναι δικά μας,
ημών των συνδικαλιστών όχι της εργαιάς μας
Με νόμο οι συνδικαλιστές έχουν προνομία
έχουν και οι πολιτικοί του 86 άρθρου ασυλία,
πιο «ίσοι» είναι από τα πρόβατα
παίρνουν διπλή μερίδα, για να παχύνουν πιο πολύ
τρώνε και τα σκουπίδια
δούλευε κι’ εσύ ζωντόβολο δούλευε παρία
σύνταξη να πάρεις στα 100 αντί στα 73
Όταν το κόμμα αδυνατεί
υψηλό μισθό να δώσει
δανεικά παίρνει από τον Οβριό,
τον ψηφοφόρο να ‘ασημώσει’
«Δεν είναι κακό να παίρνεις δανεικά»
ο Ανδρέας είχε δηλώσει
αρκεί να περνάμε τώρα καλά,
άλλοι μισό αιώνα μετά θα πληρώσουν τις δόσεις.
Και δούλευε μια χαρά η μηχανή
τη λάδωνε η διαπλεκόμενη πελατεία,
και έκλεβε ο κομματάρχης έκλεβε και ο υπουργός
ως και τα μάτια της Παναγίας,
και διόριζαν με νόμους φωτογραφικούς
τους αφισοκολητές της συνοικίας,
ώσπου ξέσπασε ο τυφώνας ισχυρός
και μας έριξε στα βράχια της χρεοκοπίας
Ο εθνοκτόνος και τρισκατάρατος ΓΑΠ,
οποία το ρεμάλι προδοσία;
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στο ΔΝΤ μας «μπουζούριασε»
δήθεν για σωτηρία.
Και ακόμη οι κλέφτες και λωποδύτες
να μας σώσουν θέλουν με το ζόρι,
αυτοί που στα γερμανική σκλαβιά μας ρίξαν
ψάξου γιατί σου σάφρισαν το ποτροφόλι,
στη μηχανή κιμά τώρα να μας κόψουν,
περισσότερα ληστρικά μέτρα να μας λυτρώσουν,
γιατί «όλοι μαζί τα φάγαμε» πριν ξημερώσει,
μόνο που αυτοί έτρωγαν με τους ξένους φιλέτα
και αστακούς
και εμάς μας πέταγαν κάποιο κότσι.
30/10/2013

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ
Πηγή αιώνιας Αλήθειας το Σύμπαν,
θεία αποκάλυψη, πύκνωση κι’ αραίωση,
όπως οι αρχαίοι σοφοί μας είπαν
σε δεδομένη στιγμή και περιοχή
Κόσμους νέους δημιουργεί και οι παλαιοί χαθήκαν.
Υλη και ενέργεια σε αέναη μεταβολή,
γέννηση και θάνατος νομοτελειακή αλληλουχία
στο χαοτικό χώρο- χρόνο η ειμαρμένη
οδηγεί την αλλαγή και την δημιουργία
αέναη κίνηση διεύρυνση και φυγή
που κατευθύνεται άραγε η ατελεύτητη και αιώνια Ροή;
ποια η Πρώτη Αιτία;
Ο Διφυής Διόνυσος
Το Σύμπαν είναι δημιουργικό και αυτοδημιουργημένο
με αιωνιότητα, σοφία και απειρότητα προικισμένο
ζωή και θάνατος σχέδιο καλοσχεδιασμένο.
βγες έξω κάποιο ανοιξιάτικο πρωινό,
της Φύσης να γευθείς το μυστικό το μαγεμένο
Ν’ αντιληφθείς την ασύληπτη Αρμονία,
μέσα στην πιό ακατανόητη δυσαρμονία.
την ανοικτίρμονα πάλη των αλλαγών και αιώνιων μεταβολών,
στον αιώνιο Πόλεμο συνθέσεων και απώσεων
συγκρούσεων και ενώσεων, πηγή ισορροπίας.
Τάδε Εφη Ηράκλειτος
Ηράκλειτος τάδε για το Σύμπαν Έφη:
ο νους του το έχει απ’ άκρου εις άκρον διατρέξει
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σαν ακτίνα φωτός εξακτινώθηκε,
σαν κεραυνός του Διός ξεδιπλώθηκε,
όλα στο Σύμπαν σε τροχιές συνεχώς τρέχουν.
στάσιμα ούτε στιγμή δεν στέκουν.
Πρώτος αυτός είπε προτάσεις κοσμολογίας:
«Κυματισμός που εκπορεύτηκε από την Πρώτη Ουσία,
από την αρχική πρωτόγονη υλονέργεια,
από κάποια γενεσιουργό Αιτία, δημιουργός Ήλιακού συστήματος
και παντός στο Σύμπαν Γαλαξία».
«Αείζωον Πυρ», του έδωσε θεία ονομασία
Αίτιο και Αιτιατό το Αείζωον Πυρ, δοτήρ δημιουργός,
τον μικρό και μέγα κόσμο της ομορφιάς και ασχημίας
Νοόσφαιρα και νοητικός Αιθέρας, Νους και Πνεύμα
οδηγούν όπως ο πιλότος το αεροπλάνο στον αέρα
των Ατόμων, των Κόσμων και της Γαίας μητέρας,
η ορατή Ύλη και Ενέργεια στο 1/3 περίπου σε αναλογία
σκοτεινή ύλη-ενέργεια σε μέγιστη (2/3) αθέατη αφθονία
η αντιύλη ακόμη στα όρια έρευνας, υποθέσεων και θεωρίας.
Συμβολικά «Πυρ» ονόμασε την Πρώτη Αιτία,
ο Κόσμος μας γεννήθηκε με κάποια παλμική ακτινοβολία,
όχι όμως και του Σύν-παντός(σύμπαντος) η ύπαρξη.
Αυτή «ήταν, είναι και θα είναι αιωνία,
η μουσική του Βάγκνερ, του Ελ-Γκρέκο η ασύλληπτη τεχνοτροπία,
και η γέννηση μας έγινε με παλμική ακτινοβολία»
Ποτέ δεν θα περάσεις,
του χώρο-χρόνου τον ίδιο πόρο, όσο κι’ αν ψάξεις,
γιατί θάχει κυλίσει το νερό στο ριάκι,
στην αέναη ροή στον Αχέροντα ποταμό
στον απέραντο πόντο του Νιρβάνα
από το παρελθόν κανένας δεν γυρίζει στο παρόν
μόνον οι Ιουδαίοι έχουν ικανότητες να ανασταίνουν τα ‘ κολλητάρια’
στο μεταξύ τώρα στερούν το μέλλον των παιδιών
και διώχνουν τα δικά μας τα βλαστάρια
Όμως η ψυχή δεν λησμονεί,
το Χάος από όπου προήλθε πάντα νοσταλγεί
χωρίς σταματημό «Πάντα Ρει»
όπως συμβολίζει η σεπτή πανάρχαια «Τετρακτύς»
γεννάει χωρίς τέλος και αρχή
και καταστρέφει ό,τι γεννηθεί
στης Ειμαρμένης τα σκοτάδια.
Τ’ Αντίθετα και Μονοιασμένα
Ζωή και Θάνατος, Φως σκοτάδι,
ζευγάρια αντίθετα και μαλωμένα
πάντα μαζί στον ατελεύτητο χώρο-χρόνο
206

ΕΥΚΟΣΜΙΑ-ΑΡΜΟΝΙΑ • Β΄ ΤΟΜΟΣ

στης εναλλαγής τους Νόμους εσαεί συμβιβασμένα,
αλλάζοντας συνεχώς χάρτη στο διαστρικό χώρο
της αρμονίας κτίζουν και γκρεμίζουν τον υμένα.
Εχεις πάρει λάθος δρόμο,
ακολουθώντας του Γιαχβέ τα ολισθηρά μονοπάτια
δεν ήπιες το λάλον ύδωρ της Κασταλίας
ούτε είδες το Απολλώνειο Φως με τα δικά σου μάτια
δεν κάθησες στης Πυθίας τα πέτρινα σκαολπάτια
πέταξες το θύρσο με τον Διονυσιακό ανθό
βαδίζεις χωρίς παιδεία με κλειστά τα μάτια
στον ευδαιμονισμό.
Το μοναχικό στάχυ έξω από την θημωνιά
σπάει πιο εύκολα από τη δεματιά
σπάζει πιο δύσκολα αν είναι στο δεμάτι
διχασμένο παρανάλωμα γίνεται του πυρός
στου εχθρού το το δολερό τζάκι
παίζουν τα κόμματα της Εριδος χορό
σε κομματιάζουν τα κόμματα χωρίς να το αντιληφθείς
ενώσου λοιπόν Ελληνα για να σωθείς και να δράσεις.

ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΕΙΣ
Κι’ εσύ παιδί μου μπορείς
του κόσμου αυτού αναμορφωτής να γίνεις,
και όταν με τον αντίπαλο συγκρουσθείς,
τον θάνατο μη φοβηθείς, μη λυγίσεις
ανδρών επιφανών τάφος πάσα Γη
και ο ουρανός αν δεν γυρίσεις.
Η ψυχή το θάνατο προαισθάνεται
κι’ όταν βγαίνει ηδονίζεται όταν στο χάος χάνεται,
από του σώματος τα βάρη απαλλαγμένη
σαν περιστέρι φτερουγίζει τελευταία η ψυχή ελευθερωμένη
εκπλήξεις στα Ιλίσια Πεδία κάτω στον Αδη θα συναντήσει
μπορεί και τίποτα απ’ όλα αυτά να μην συμβεί
στον κόσμο τούτο ποτέ δεν γύρισε κανείς
για να μας πληροφορήσει.
Χιλιάδες μορφίνες εκείνη την στιγμή
ο οργανισμός σου χύνει,
από τους πόνους να λυτρωθείς
να μην πονέσεις, να μην λιποψυχήσεις
θα νεκρωθείς σιγά σιγά χωρίς να το αισθανθείς
όταν για το μεγάλο ταξίδι αποδημήσεις.
Τ’ αθάνατο έργο σου και η καλή σου φήμη
εδώ θα μακροημερεύσει
είναι σαν μην πέθανες ποτέ
σαν να ζεις σε όλες τις εποχές
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μην φοβηθείς και να ελπίζεις όταν θα ουρανοπλεύσεις
αιώνια το νέφος των σωματιδίων σου
θα μένει έστω και εν διαλύσει
σε νέα δημιουργία θα συμμετέχει
όταν κληθεί από τη Φύση.
Από τα δομικά σου υλικά νέα ζωή θα δημιουργηθεί,
η ενέργεια σου είναι δανεική
πίσω στο Δωρητή θα επιστρέψει
η ύλη σου θα μετασχηματιστεί, σε χώμα,
ένα λουλούδι να θρέψεις
η φύση όλα τα αλλάζει αλλά δεν τα καταστρέφει
Στην αιωνιότητα θα μεταναστεύσουν τα συστατικά σου,
αγωνίσου όσο ζεις και μη φοβάσαι τα στερνά σου
ζήσε με επάρκεια τα νιάτα σου
και με σοφία πέρασε τα γηρατειά σου.

ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟ ΦΩΣ
Άκουσε τούτα τα λόγια τα στερνά:
στο συμπαντικό Φως πάντα τα μάτια γυρτά νάχεις
μην ασχοληθείς με πράγματα φθοροποιά,
στον τελικό προορισμό σου καλός και αγαθός να φθάσεις
ύλη μαζί στις αποσκευές σου δεν θα πάρεις
Άφησε να φέγγει στην Ψυχή σου τούτο το Φως,
διώξε της άγνοιας την ομίχλη,
διέλυσε τριγύρω σου την καταχνιά,
μόνος σου θα βρεις την Αλήθεια, μόνο σου και τη λύση
διώξε Α-μνημοσύνη και Λήθη.
Καλό, στον αδύναμο με σεμνότητα να κάνεις
στο μικρό πρόβλημα του να τον συνδράμεις για να γιάνει
κι’ αν μέσ’ στο λαγούμι σαν αρουραίος έρπει,
και φαίνεται χαμένος, ξοφλημένος όταν πέφτει
κάτι είναι εκείνο που τον ταράζει
Ανθρωπος είναι, βόηθα τον να ανέβει.
Κάτι ποθεί, κάπου πονεί, κάτι τον σκιάζει
κάτι τον βασανίζει και γοερά φωνάζει
η αδικία και η απανθρωπιά σαν κοφτερό μαχαίρι τον σφάζει
κάποια στενοχώρια την καρδιά του σκίζει.
Τον Άνθρωπο με σκληρότητα μην πληγώσεις
αλληλεγγύη και τρυφερότητα πάντα να χαρίζεις
έστω ένα καλό λογάκι να του δώσεις
γνώριζε ότι κάποιος στο μέλλον θα στο ανταποδώσει,
πρώτιστα τη συνείδηση σου σαν άνθρωπος να ξαλαφρώσεις
Το κάτι αυτό να το προσέξεις,
να βρεις την αιτία που σκοντάφτει και πέφτει
Λευτεριά φωνάζει τα δεσμά πάει να σπάσει,
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πόθος σκοπός και σκέψη της ζωής του
την αδικία που τον πνίγει πάει να ξεπεράσει.
Είναι βαριά η δουλειά, πολύς ο κόπος.
παρά τα μεγαβάτ και τα γιορτινά λαμπιόνια
είναι βαθύ το γύρω μας σκοτάδι,.
Φως και καλοσύνη ακούραστα σκορπάτε,
τον δρόμο της Αλήθειας πρωτοπόροι εσείς χαράξτε,
φερθείτε στον Άνθρωπο μ’ Αγάπη,
τον δόλο και το κέρδος αφήστε τα στην άκρη.
Μίλησε στοργικά μεσ’ την ψυχή του,
Τίναξε από τα μάτια του τη λάσπη,
Πλύν’ τον δύστυχο να βλέπει
Πιάστ’ τον από το χέρι να μην πέσει
στο δρόμο της Αλήθειας να τον φθάσεις.

ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ ΚΑΙ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ
Όλα ζωή εσύ τα θες χαρούμενα,
και πολεμάς τον φόβο και τον πόνο!
εσύ ζωή, νικάς ακόμη και τον θάνατο,
κ’ έχεις τον κόσμο κτήμα σου και θρόνο.
Κάνε κι’ αυτό λοιπόν το θαύμα σου,
κάνε το Φως νάρθει να φωλιάσει.
τα πρόσκαιρα κυλούν σαν κύματα και σβήνουνε.
τα μόνιμα στων γηρατειών μένουνε τα βάθη
Ζωή και Κόσμος κυλάνε αιώνια!
χαρές και λύπες διαδέχονται η μία την άλλη
κράτησε στα δίσεκτα χρόνια την Αρετή αλώβητη
ανεκτίμητο του βίου σου μαργαριτάρι
Της Ειμαρμένης οι βουλές σε προστάζουν,
τις επιθυμίες σου τιθάσευσε να μη σε διατάσσουν
σαν βγεις από το σπήλαιο κατάματα το φως να μην κοιτάξεις
κακόβουλοι με ψεύτικα φώτα μην σε ξεγελάσουν
με το φως της Αλήθειας τους σκλάβους
οι σοφοί να διδάξουν
Όλα με Μέτρο γεννιούνται και σβήνουνε
έτσι το θέλει η Θεία Χάρη
ο Φυσικός Νόμος δεν χαρίζεται
ούτε σκόντο σε κανένα κάνει
ακολούθα το μονοπάτι του θαρρετός
για να φθάσεις σώος στο λιμάνι

ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τον Άνθρωπο θέλω φυσιολογικό
όχι κοπάδι και ποίμνιο των φαύλων,
τον όχλο και το δόγμα αντιπαθώ,
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που μεταβάλλει το άτομο σε πρόβατο στο στάβλο
Καταδικάζω τα ιερατεία της Ανατολής,
όρθρο και εσπερινό σαν βάτραχοι κοάζουν
τους χρυσοσκώληκες με τη γκλίτσα τη χρυσή
τα ποίμνια εξαπατούν και εξουσιάζουν.
Κι’ όσοι χρυσάφι ζητούν με θαύματα να βρουν,
όσο και αν ψάχνουν δεν θα το ανακαλύψουν,
μόνον αν σκάψεις βαθιά με χιόνι, με ζέστη και βροχή
την εργασία σου κάποτε θα ανταμείψουν
Τον κίνδυνο, τον μόχθο αψηφώντας και την αστραπή
οι θεοί μάνα εξ ουρανού δεν χαρίζουν
αβρόχοις ποσί όσο κι’ αν προσευχηθείς
ποτέ μάνα δεν θα σου ρίξουν
Οι φιλόπλουτοι θεωρούν ότι έπιασαν την καλή,
με αξιώματα, δόξα και χρήμα,
άτιμα λεφτά αποκτημένα με δόλο και ντροπή,
τους κρατούν στη λάσπη και στου Μαμμωνά το κρίμα,
μετρούν το χρήμα με τους τόνους στο καντάρι
η ευτυχία όμως έχει προ πολλού σαλτάρει
Αμέριμνοι σέρνουν την αμαρτωλή ζωή τους
με τη χλιδή μέσα στο μισητό παλάτι
ηδονιζόμενοι με την σκλαβιά των άλλων και το δάκρυ.
άτιμα λεφτά, της προδοσίας αργύρια, ο ακαμάτης
της μάνας και των ορφανών τ’ αργύρια,
που άφησαν άδειο το τραπέζι τους το βράδυ
Μα εσύ για ν’ ανεβείς ως την κορυφή,
την αρετή κουβαλώντας στην ανηφόρα,
χρειάστηκε πάμπολλα να στερηθείς,
με πίστη, αυταπάρνηση ό,τι απέκτησες
με κόπο και ιδρώτα.
Η Αιτία του Κακού
Κακή αρρώστια έπληξε τη Δύση
ο γαμψομύτης τραπεζίτης, των πολυεθνικών ο θύτης
την κόλησε χολέρα και φθίση
έκτοτε συνεχώς αδυνατίζει και σαπίζει
σε τριτοκοσμικό πέλαγος, πείνας και ανεργίας,
ο δυτικός κόσμος αρμενίζει
και τον Οβριό το άδικο κέρδος τον ηδονίζει
Ο κόσμος στέκει φοβισμένος σε Ευρώπη και Αμερική
καθώς το πλοίο τους βυθίστηκε στη Θάλασσα της Κίνας,
τρομαγμένοι πιάνονται στην κουπαστή για να σωθούν οι ναυαγοί
ενώ οι τοκογλύφοι εισπράττουν τα ασφάλιστρα του ναυαγίου στην Αθήνα.
Κερδισμένοι οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί
οι Σάυλοκ της Wall Sreet και οι χρηματομεσίτες
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κατέστρεψαν την πραγματική οικονομία
προς χάριν της χρηματιστικής
με ευρηματική λογιστική κάνουν τώρα αστρονομική τοκογλυφία
όσο για τους λαούς;
τους στέλνουν για θανάτου μεροκάματο
στην Ελληνική πολιτεία
Η Πρώτη Αιτία τους έχει ξεφύγει,
ο θείος και ο φυσικός Νόμος δεν τους εγγίζει
το «Αείζωον Πυρ» ενέργεια δεν τους μεταγγίζει
το ανέσπερο φως ουδόλως πλέον τους φωτίζει
θα κάνουν πυρηνικό ολοκαύτωμα;
όλο στο μυαλό τους τώρα τελευταια η ιδέα γυρίζει
αυτό τους λαούς παρότι τους φοβίζει
το αφήνουν να πλησιάζει και να τους εθίζει!
Στην ψυχή των πλουσίων η πλάνη φωλιάζει,
τον κόσμο βλέπουν σαν αγορά
νέα πλούτη στο σεντούκι τους στοιβάζει
η παγκόσμια ανάγκη ουδόλως τους τρομάζει
την Παγκόσμια Επανάσταση δεν την ακούτε άπληστοι; Πλησιάζει!!!
Το δεσμό με τον άνθρωπο και την κοινωνία έχουν χάσει,
ότι είναι κόκκοι του Σύμπαντος, το έχουνε ξεχάσει
οι καιροί λαμπαδιάζουν αίμα, αρρώστια και πείνα
αυτοκτονούν άνθρωποι από την κρίση στην Αθήνα
έντρομοι λίαν συντόμως θα μπουν οι ζωντανοί στο μνήμα
Έρως και Αγάπη τα Πάντα στο Σύμπαν ενώνουν
η Ερις και ο Νείκος τα διαλύουν και τα σκοτώνουν
Εν το Ον τα Πάντα εν ταυτώ δηλώνουν
τα δεινά όπως πάμε βλέπει ο καθείς να ζυγώνουν
όποιος των άλλων τη ζωή νοιώθει δική του
σε κοινό αγώνα τον ενώνουν,
αλλιώς τον δολοφονούν και τον σκοτώνουν
Αν θέλεις λοιπόν την ύπαρξη σου να εννοήσεις,
με Αγάπη και Αλληλεγγύη την ψυχή σου να γεμίσεις,
τότε ο θάνατος δεν σημαίνει για σένα άλλο τι,
παρά μιά καινούργια ατέλειωτη ζωή.
Εξουσιαστές, Οπλέμποροι
Απεσταλμένοι του θανάτου και της δυστυχίας
Διαστημικά Όπλα της κολάσεως φτιάχνουν
για πανωλεθρία
κι’ αυτό φίλε μου σου φέρνει απορία
πως τους θεωρείς επιστήμονες ολκής
αυτούς τους πυγμαίους
των εργαστηρίων του θανάτου τους αρουραίους;
για να σκοτώσουν τη ζωή επί της Γης,
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για μια χούφτα μεγαλοτραπεζίτες Εβραίους
και για τη δική τους χαμοζωή;
Το νοιώθουν! Το θέλουν!
συχνά το προκαλούν για να υποφέρουν,
ψυχή μου φάει, πίε και ευφραίνου,
‘αύριον γαρ αποθάνομεν’ στον πυρηνικό χειμώνα
την ψυχή τους οι άνθρωποι έχουν νοθεύσει με τοξίνες βίας
και με το δόγμα του Αρμαγεδδώνα
Τώρα στρώνουν τραπέζι με πυρηνικά πιάτα
πυρηνικά σχεδιάζουν να ρίξουν στο Ιράν έτσι για πλάκα
κι’ όσοι επιζήσουμε θα ζητήσουμε με μιά φωνή
να βγουν από το μνήμα οι πεθαμένοι
να μπούμε εμείς οι ζωντανοί
Να καταστρέψουν θέλουν το κάλλος και τα φυσικά σμαράγδια
δάση, λίμνες, θάλασσες, ωκεανούς με πυρηνικά μανιτάρια
ακόμη και το Φως πίσω από τοξικά σύννεφα να κρυφτεί,
κι όταν το νεκρικό σάβανο της Γης κάποτε ανασηκωθεί,
οι μόνοι κληρονόμοι που θα έχουν απομείνει,
κατσαρίδες κι’ αρουραίοι θάναι και σκορπιοί
σε κάποιο καταφύγιο βαθιά στη γη θα ζουν
σαν αρουραίοι ποντικοί και αυτοί.
Εντομα και τρωκτικά αφεντικά της Γης,
να καταγράψουν τον Πυρηνικό Χειμώνα,
αυτά θα είναι οι νέοι διαχειριστές
για να φάνε τα πτώματα μας στο χώμα
Τι είδους άνθρωποι είμαστε εμείς, αναρωτήθηκε κανείς;
εξωγήινοι εγκληματίες, που μας ξεμπάρκαρε
διαστημικό καράβι;
Μήπως η συλλογική ψυχή μας είναι νεκρή στον Αδη;
το ανέσπερο φως αδυνατεί να δει που τώρα χαράζει
η αντιζωική μας λαιμαργία μόνον το χρήμα την δονεί.
Παιδιά του Μολώχ και Μαμμωνά εξ αίματος
συνώμωσαν τη Γη να ανατάξουν
στο χάος δίκην άχρηστου κέρματος να την πετάξουν,
με επαχθή μνημόνια και χρέη τοκογλυφικά
τρισεκατομμύρια δολάρια στοιβάζουν στα σεντούκια
τους καθημερινά
να λιγοστέψουν τους λαούς με μέθοδο αναίμακτο,
με της αγωνιμότητος του σπέρματος.
Οι λαοί τη θεά Νέμεση γοερά καλούν να δικάσει και να κρίνει
να βάλει στην ολιγαρχία φραγμό και αίσθημα ευθύνης
για να γλυτώσουν από τα δεινά και την οδύνη
να σκεφθούν οι ολιγάρχες λογικά,
δίχως απληστεία και ξιπασιά
οι λαοί απαιτούν παγκόσμια Δικαιοσύνη
Ανακατέψαν μικρούς μεγάλους, δούλους και μισθοφόρους,
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με λάθρους βαρβάρους γέμισαν δρόμους και λεωφόρους,
τα κέντρα των πόλεων και τις αγορές περικυκλώσαν,
και των θεών μας τους ναούς αισχρά εβεβηλώσαν.
Θάνατος στους εξουσιαστές, τοκιστές και σουλατσαδόρους!
η παγκόσμια τυραννία των να πέσει μαζί με τους οπλεμπόρους!
τώρα Άμεση Δημοκρατία και Δικαιοσύνη
σε όλους τους ανθρώπους επί Γης Ειρήνη
Νέα Μάκρη 29/8/2002

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ
Η Μεταπολίτευση έχει προ πολλού σαπίσει
η ρίζα της έχει ξεραθεί και αδυνατεί πλέον να βλαστήσει
χαϊδεύει της τρόικας τα’ αυτιά
στη ζωή να κρατηθεί
τους εργαζόμενους τώρα κυνηγά για να τους αφανίσει.
Η κρατικοδίαιτη συνδικαλιστική μαφία πάλι σε απεργία
πότε-πότε διακόπτει για 4ωρη στάση διαμαρτυρίας
για να της φύγει η ανία και πλήξη
για τα σκουπίδια έχει καταντήσει.
Ω! φιλόστοργη Ελλάδα της οικογενειοκρατίας
των προνομίων, της κονόμας και ανομοιογενείας
βορά σε έριξε το αχρείο πολιτικοοικονομικό κατεστημένο,
στου 4ου Ράιχ τα πολυεθνικά γουρούνια
ζούμε και πάλι ημέρες Κατοχής
άνθρωποι τρώνε από τα σκουπίδια!
Κατασκευαστές της κομπίνας και της ρεμούλας
έφτιαξαν έργα της πλάκας στα ταμπλό
κι’ όταν κατεβάζει σύννεφα η Σαλαμίνα
πλέουν με βάρκες στον Κηφισό
να γλυτώσουν από τους χειμάρρους
που εισβάλλουν στα υπνοδωμάτια,
στην κουζίνα και στο λουτρό.
Εθνικοί εργολάβοι και προμηθευτές,
καναλάρχες, ταπεζίτες, πετρελαιάδες εκμεταλλευτές
της έσχατης του λαού δυστυχίας
λαμόγια που βγάλατε τα κεφάλαια στο εξωτερικό
αυτά ανήκουν στον λαό και όχι στου άνομου πλούτου τους θηρευτές.
Νεολαία για φραπέ και για παιχνίδια
προϊόντα της Α-παιδείας που την έκαναν σκουπίδια
δίνει διπλώματα που δεν κάνουν ούτε για να φυλάξουν γίδια
η πατρίδα εκδικείται όσους την έκαναν αποκαίδια.
Οι παγκοσμιοποιητές μας κήρυξαν πόλεμο σιωπηλό
τη χώρα μας αναίσχυντα ατιμάζουν
με την 5η φάλαγγα μας έκαναν το μέγιστο κακό
την εθνική μας υπερηφάνεια ταπεινώνουν και ρημάζουν.
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Οι Έλληνες γίναμε αλεξιπτωτιστές
ελεύθερης πτώσεως αεραθλητές γενναίοι
στων μνημονίων το χάος πέφτουμε ιλιγγιωδώς
αυξάνουν οι τιμές πέφτουν οι μισθοί ολοταχώς,
γιατί έτσι διατάσσουν οι δανειστές Οβραίοι
και εμείς από τον καναπέ το παίζουμε υπερπατριώτες,
ενώ είμαστε φοβισμένοι φαρισαίοι!
Εξαφανίσθηκε ο κοινός νούς των ηγετών
φορτώνουν το λαό με βάρη που αδυνατεί να σηκώσει
κάθε χρόνο του προσθέτουν νέα χαράτσια αφειδώς
όμως φέτος, σαν το γάιδαρο του Χότζα, τα πόδια έχει στηλώσει.
Κάνουμε ανώμαλη χαοτική ρίψη
ουδείς ελπίζει ότι το αλεξίπτωτο του θα ανοίξει
πέφτουμε με φόρα στης εφορίας τα σαγόνια
μυτερά σαν της Γραμμής Ρόμελ τα βελόνια
άντε να αποδείξεις ότι είσαι έντιμος φορολογούμενος
και δεν έχεις σχέση με τα πασονεοδημοκρατικά κλεφτρόνια.
Έχεις δικαίωμα νομικό παγίως
ν’ αναφέρεις παν σφάλμα στον Υπουργό Οικονομικών αισίως
νάσαι βέβαιος ότι θα σε τραβάει ακόμη και πεθαμένο
από το μνήμα θα αλληλογραφείς για να τακτοποιήσεις το νομιμοποιημένο
αείμνηστε μην το αμελήσεις, στείλε και την σύσταση σου συνημμένως!!
Στο Πολυτεχνείο κακόγουστο ψέμα στήσανε
δεν έφερε δημοκρατία, όπως στα παιδιά είπανε
στη λαομίσητη δικτατορία Ιωαννίδη οι Σιωνιστές μας ρίξανε
την Κυπριακή τραγωδία σκόπιμα στα παιδιά μας κρύψανε
Η τραγωδία της Κύπρου μας χάρισε τη «Δημοκρατία»
δημοκρατία δεν είναι ξενόδουλη ολιγαρχία προεδρευομένη
λίγο διαφέρι από την γραφειοκρατική Σοβιετία
τελικώς μας οδήγησε στην πιο βαθιά σήψη,
καταστροφή και στην χρεοκοπία
τέτοια «δημοκρατία» ας μένει. Κάλλιον μιά αξιοκρατία φωτισμένη.

Ο ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΣ
Ο τρισκατάρατος Γιωργάκης είναι αριστερός
όμως τα spreads και CDA του πήγαν δεξιά,
έσπρωξε την Ευρώπη στα δίχτια της Wall Street,
στα δόντια του ΔΝΤ εμάς
Το Χάρβαρντ εις ανταμοιβή τον έχρισε καθηγητή
ξέρετε τι διδάσκει εκεί;
«πώς να καταστρέφεις μια χώρα στο «π΄» και «φ’»
τον πλούτο της ν’ αρπάξεις «σοσια-ληστρικά»
και εμείς τον λέμε βλάκα, ήλίθιο,
«yorgo» κρετίνο, της πλάκας και της καρπαζιάς αρλεκίνο
Ο ΓΑΠ κάνει δηλώσεις στην γερμανοκρατούμενη βουλή
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νεοφιλελεύθερος γαρ και σοσιαλ (Η)στής σπουδαίος
του εθνικού εισοδήματος ο τέλειος εξολοθρευτής
χτύπησε την κοινωνία με το μαχαίρι του ΔΝΤ
στο μυελό το νωτιαίο
και έριξε σε ανθρωπιστική καταστροφή ένα λαό γενναίο.
Ο ΓΑΠ μένει «στο Ελλάντα» καμιά φορά
κάτι διαβάζει στις κάμερες με βλέμμα αποβλακωμένο,
τότε λέω στη σύζυγο καθώς την τηλεόραση κοιττά
το βλέπεις τούτο το όρνιο το αποβλακωμένο;
γυναίκα φύλαξε τα παιδιά, ο χάρος βγήκε παγανιά
μας περιμένει πείνα και κατοχή,
το είπε ο σατανάς ο προσωποποιημένος.
Προμηνύεται πολύ κρύα η βραδιά
ο ΓΑΠ μπούκαρε στην πολυκατοικία από το μπαλκόνι
ανοίγει την εξώπορτα, η τρόικα εισβάλλει από την κεντρική πόρτα και μας φιμώνει
άφησε δακτυλικά αποτυπώματα ο Τόμσεν το δηλώνει
υπάλληλοι ξένων συνδικάτων και των γερμανοτσολιάδων οι κλώνοι.
Παιδιά Αντισταθείτε!!!
παθητικοί αν μείνουμε κανείς μας δεν γλυτώνει.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ Η ΣΥΝΟΥΣΙΑ
Δεν ήρθαν οι τροϊκανοί να μας ελέγξουν
ούτε να μας κάνουν ανάπτυξη φυσικά,
ήρθαν τον πλούτο μας να τρυγήσουν
τη γη του παππού, της γιαγιάς τα ασημικά
τους υδρογονάνθρακες του Αιγαίου να λεηλατήσουν
των προγόνων μας να σβήσουν την δόξα την παλιά.
Τα ΜΑΤ πληρώνονται φθηνά
πέφτει όμως ξύλο ακριβό από τους ασπιδοφόρους
βάζουν μπροστά τους δικούς τους κουκουλοφόρους
διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων, με τόνους χημικά
του ΠΑΜΕ οι ροπαλοφόροι στηρίζουν τα πλευρά,
εύσημα ευρεσιτεχνίας στης Ασυνομίας τους κλαροφόρους.
Αισχροκέρδεια παντού, κλεψιά και ασυδοσία
έρμαιον οι καταναλωτές των καρτέλ και της μαφίας
το πετρέλαιο πέταξε στα ύψη
η κεντρική θέρμανση σε αχρηστία,
παγοκολώνες οι ένοικοι της πολυκατοικίας
μπήκαμε μήπως στην εποχή των παγετώνων;
ή χάλασε το τζάκι της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
Η δραχμούλα έγινε ευρώ το κιλό μισό
Σημίτεια ευρεσιτεχνία!
οι τιμές στο διπλό και πάρα πάνω
πώς να προμηθευτείς της οικογένειας
το ψωμί, το φαγητό;
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πώς να πληρώσεις το χείμαρρο των χαρατσιών;
σε βομβαρδίζουν τα «Στούκας» από πάνω.
Πώς να προλάβεις τους ‘κουλοχέρηδες’
του Υπουργείου Οικονομικών
νυχθημερόν σημειώματα σκορπάνε
οι πολυεθνικές κλέβουν τον οικογενειακό λογαριασμό
του κτηνοτρόφου το γάλα το πετάνε
ουδεμία αξία του αγρότη το βαμβάκι και το μποστάνι
και σου λέει μετά το βοοειδές
«μαζί φάγαμε το παντεσπάνι».
Έγιναν πρόσφατα εκλογές
για αυτοδιοίκηση και δημαρχία
ως είθισται τα πτηνά βγαίνουν απ’ τα κλουβιά ανά 4ετίαν
άλλα ψήφισαν υπέρ κι’ άλλα κατά,
ίδια γεύση όπως χθες κομματοκρατία
μόνον που λησμόνησαν να ψηφίσουν για… τη Δημαρχία
και έβγαλαν ποδοσφαιριστές.
Στα πτηνά δεν ταιριάζει λευτεριά
γιατί ανήκουν στην κομματική συνομοταξία
κόκορας σε κάθε κοτέτσι
και όταν τις κότες πηδάει αυτές δεν βγάζουν λέξη!
αυστηρά τις τιμωρεί για κάθε ανταρσία
φαίνεται τους αρέσει η συνουσία!!!
Δεν υπάρχουν πλέον αριστεροί και δεξιοί,
εργαζόμενοι και άνεργοι υπάρχουν, προλετάριοι, φτωχοί
όλους η τρόικα μας έκανε μπατίρια
τώρα παίρνουν τα σπίτια μας, σε λίγο θα μένουμε στα τσαντίρια.

ΟΝΕΙΡΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ
Απόψε όνειρο είδα εφιαλτικό
το Τζέφρι ζάπλουτο βασιλιά δίχως στέμμα,
σαν τον Αλέξανδρο τον κατακτητή γεμάτο αίμα
με πανοπλία εξορμά προς Ανατολάς
τόξευσε τον Ερντογάν, τον τρύπησε στη φτέρνα,
ξύπνησα με το «λεφτά υπάρχουν» όχι δεν ήταν ψέμα!!!
που τάχει; αμέσως θα σας το πω;
spreads, CDS, χρηματαγορές με εβραικό γεύμα.
Τον Πάγκαλο είδα ιδεολόγο, λιγνό και ξαδυνατισμένο
δίδασκε νεοφιλελεύθερο σοσιαλισμό
σε στάνη βοοειδών αποβλακωμένων
ο Καραμανλής των ΟΧΙ,
μπαίνει στην πολιτική σαν νέος Δον Κιχώτης
κατά του Μπους και πάλι ξιφουλκεί
την δολοφονική εις βάρος του απόπειρα να ανταποδώσει
τον Σαμαρά αρχιψευταρά του κερατά πιο δυναμικό και όχι νενέκο, φοβισμένο όχι
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να λέει στα μνημόνια και με την Κυρία Μαρκέλα τσακωμένος
το ΚΚΕ κόμμα εθνικό, πατριωτικό, από το μαρξισμό
απογαλακτισμένο
τον Τσίπρα με ένα Σύριζα ενωμένο, με το γηγενή Έλληνα
συμφιλιωμένο, με τους λάθρους τσακωμένο
με λιγότερη στο πρόγραμμα του καταχνιά
να βγάζει φλας αριστερά και να στρίβει μνημονιακά
το ΛΑΟΣ κολοτούμπες έκανε και ακροβατικά
έπεσε στο καναβάτσο και έσπασε τα αυγά
και ξαφνικά ξύπνησα αλαφιασμένος
όνειρο ήταν, στην Ελλάδα των ονείρων μένω.
Είδα την κατάργηση των κομμάτων
την καθιέρωση της Άμεσης Δημοκρατίας
χωρίς το φόβο του αρχηγού δυνάστη
και του αόρατου Προέδρου της Δημοκρατίας
χωρίς το κράτος γραφειοκράτη
της σιδηράς καγκελλαρίου Κυρίας την εποπτεία
χωρίς προνόμια και βουλευτική ασυλία
έριξε φόλα στο θηρίο της κλεπτοκρατίας
στραγγάλισε σαν τον Απόλλωνα τον πύθωνα της γραφειοκρατίας
και ξύπνησα απότομα με φοβερή ανησυχία
τι θα γίνουμε χωρίς οικογενειοκρατία;
Είδα τους βουλευτές να αποκηρύσσουν
προνόμια, κομπίνες, ρουσφέτια μετά βδελυγμίας
να βάζουν την πατρίδα υπεράνω του κόμματος και της λείας
να εργάζονται υπερωριακά αφιλοκερδώς, δίχως απουσία
όμως ήταν αντικατοπτρισμός, μια απατηλή οπτασία!
Είδα οι βουλευτές υπηρέτες του λαού
και όχι της ολιγαρχίας
νοικοκύρεμα στον Κρατικό Προϋπολογισμό
τον χωρισμό του Κράτους από την Εκκλησία
χωρίς σκάνδαλα και λίστες στην Ελβετία
χωρίς να ζούμε με δανεικά που τρέφουν την τοκογλυφία
τέτοια όνειρα δεν κρατούν πολύ,
όσο βελάζουν οι αμνοί δεν αλλάζει η εξουσία.
Ποτέ τόσοι λίγοι δεν έκαναν τόση πολλή ζημιά
όσο η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία
του Πολυτεχνείου η γενιά γέννησε την πασοκική
‘Λερναία Ύδρα’ που κατάπιε τα πάντα μονομιάς
όχι ότι οι νεοδημοκράτες είναι καλύτερα παιδιά
και τα 300 γουρούνια την ίδια μύτη έχουν,
φταίει το σύστημα που εκτρέφει τη βρωμιά
μηδενική φιλοπατρία
γι’ αυτό ο λαός φωνάζει γοερά οι κλέφτες στη φυλακή
και οι πρωταίτιοι στην αγχόνη στην Πλατεία.
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ΧΑΙΡΕ ΝΕΑ ΣΟΒΙΕΤΙΑ
Πιστέψαμε ότι νίκησε στον εμφύλιο ο εθνικισμός
και τον κομμουνισμό στείλαμε εξορία
τώρα ανακαλύψαμε ότι όλα τα χρόνια βασίλευε
ο «ανύπαρκτος σοσιαλισμός»
μαζί με τον νεοφιλελευθερισμό της Αριστερο-Δεξιάς
μας μετέτρεψαν σε Σοβιετία.
Οι άνθρωποι δεν ψωνίζουν πια στην αγορά
κατεβάζουν τρόφιμα και φαγητά
δια της τηλεοράσεως και διαδικτύου
μια μάνα έστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο γιό της
μια σελίδα με φαγώσιμα και παγωτά
για να γιορτάσει με τους συμμαθητάς την απόκτηση του πτυχίου!
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά κενά
κενό μυαλού υπάρχει εν αφθονία
τρώμε από τη διεθνή κοινότητα
μπουγέλα με σκατά μυαλό δεν βάζουμε μάταια η νουθεσία.
Η κυβέρνηση έχει μια συνταγή για κάθε λύση.
απορρυθμίζει τη χώρα όταν πάει να ορθοποδήσει
όταν κάποιος πάει να καινοτομήσει
αυτή θα τον αποκεφαλίσει
όταν πέσει χονδρή μίζα τον ανταμείβει
η ασυλία όλα τα καλύπτει, η Βουλή τους πολιτικούς καθαρίζει.
Νυχθημερόν μας κάνουν του εγκεφάλου πλύσεις
ψυχολογικό πόλεμο χιλιάδων γίγαβάτ, εντάσεως μεγίστης
τώρα συνεννοούμαστε σε γλώσσα νεαντερτάλων
σε χώρα ανέργων και κωφαλάλων «φούρνος να μην καπνίσει»
αλλά να καλλιεργεί χασίσι.
Οι μόνοι με μετρητό είν’ οι ζητιάνοι.
μαύρα αφορολόγητα βγάζουν και οι Πακιστάνοι
στην πιάτσα του χονδρού εγκλήματος Αλβανοί και τσιγγάνοι
το μαζικό έγκλημα κρατούν οι Τροϊκάνοι
οι μόνοι ασύδοτοι οι λάθρο-μουσουλμάνοι
αδικημένος ο δόλιος γηγενής!! που να πάει να κρυφτεί;
οι Γερμανοί κατάκτησαν ακόμη και τη Μάνη

ΟΛΑ ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΛΙΨΑ
Τα νοσοκομεία υπολειτουργούν
οι γιατροί πένονται τα δεδουλευμένα επαιτούν
τα σχολεία πάσχουν από καταλήψεις ή απεργούν
η παιδεία μονίμως εν διαλύσει ετησίως την αναθεωρούν
σκουπιδαριές οι δρόμοι έχουν καταντήσει.
Στα αυτοκίνητα και σπίτια ο φόρος στα ύψη
βενζίνες και πετρέλαια απλησίαστα στον χρόνο-χώρο
βάζω τρία Ευρώ καύσιμο και δύο λιπαντικό
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σε λίγο θα έχουμε γκαζοζέν Κατοχικό
με καυσόξυλα και κωκ.
Μην πετάτε άσκοπα τα λεφτά σας από δω κι από κει,
φυλάξτε τα στην καταπακτή, ίσως κάποτε πάρουν αξία
όταν μας διώξουν από το Ευρώ και μπούμε στη Δραχμή.
τα λαμόγια τα έχουν βγάλει προ πολλού αφορολόγητα στην Ελβετία
μην φοβηθείς δεν μας αφήνουν να βγούμε από το μαντρί.
Δύσκολα βγάζεις τα λεφτά στον παρόντα αιώνα
εύκολα στα κλέβει η εφορία και ο απατεώνας
οι σειρήνες των «μίντια» ουρλιάζουν νυχθημερόν
οι Άρπυιες μαγαρίζουν τρόφιμα αέρα και το νερό
και η γρίπη μας θερίζει το χειμώνα.
Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει,
δεν θα αποφύγεις το ληστή, αρκεί να μην σε βλάψει
αν αμυνθείς θα δολοφονηθείς, ή θα μείνεις σακάτης;
παλιά φωνάζαμε, «Αστυνομία Βοήθεια!!»,
τώρα φωνάζουμε «Βοήθεια Χρυσή Αυγή!» και τρέχει αυτή
και γι’ αυτό την έβαλαν στο μάτι.
Δεν αλλάζουν χαρακτήρα υπουργοί και βουλευτές
καραγκιόζηδες ήταν και καραγκιόζηδες θα μείνουν στο διηνεκές
στείλτους στα σπίτια τους στις επόμενες εκλογές
κόψε τους προνόμια και λουφέ.
Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο κάποια λεπτά,
χωρίς νερό μέρες, χωρίς τροφή εβδομάδες
χωρίς ηθικούς φραγμούς ολόκληρη χαμοζωή
άνθρωπε μη δέχεσαι να πεθάνεις σαν σκυλί
μη ζεις σαν δούλος μια ζωή,
όπως ζήσαμε εμείς όταν είμαστε παιδιά στην κατοχή.
Η χώρα δεν κινδυνεύει από το λαό
αλλά από την ξενόδουλη ολιγαρχική εξουσία
αυτή συμμαχεί τα διεθνή κέντρα ανωμαλίας
μιλιούνια οι λαθρομεταναστες από Πακιστάν,
Ιράκ, Αφγανιστάν και από την Ινδία.
Δεν θα είχαμε πολιτικούς κλέφτες, ψεύτες και απατεώνες,
αν ηλίθιοι ψηφοφόροι δεν τους ψήφιζαν εδώ και αιώνες,
από φόβο επειδή αυτοί κρατούν τα ηνία
τα πρόβατα στο μαντρί δεν ζητούν ελευθερία
Ούστ ποίμνιο!! βρωμάς υποτέλεια και προβατίλα!!!
Η Κυβερνήση ζητά από το λαό δοσάρες
απαιτεί υπακοή και όχι απεργιακές λαχτάρες
ο λαός σαν επαίτης ζητάει ελαφρύνσεις,
και μερικές φορολογικές ρυθμίσεις
αλλά αυτοί κάνουν χάρες στις δικές τους τις κορμάρες.
Τώρα θα βάλουν παρκόμετρα σε σπίτια
και νοικοκυριά
δύο ευρώ για κάθε μισή ώρα που θα μένεις σπίτι
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και όχι στη δουλειά!
ένα ευρώ για κάθε αναπνοή και τρία ευρώ για τη βαθιά
δέκα ευρώ επειδή είσαι φυσιολογικός και όχι «συκιά»
εκατό ευρώ επειδή είσαι άνεργος και δεν προσφέρεις εθελοντική δουλειά
χίλια ευρώ που είσαι από «Ελλάντα» μεριά και όχι
από Πακιστάν, Αφγανιστάν. Ετσι θα λυθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα με μιάς.
Δημόσιες υπηρεσίες άχρηστες εν υπερεπαρκεία
χωρίς κανονισμό και αντικείμενο εργασίας
όρθιοι κάθονται οι υπάλληλοι στα γραφεία
γι’ αυτό παίρνουν άδεια εκ περιτροπής
για να αντιμετωπίσουν το συνωστισμό
στην καφετερία
συμμετέχουν όμως όλοι στο επίδομα διαφθοράς
και ολιγωρίας.
Τι να υποσχεθούν τώρα οι πολιτικοί
αφού η τρόικα αποφασίζει ακόμη και για τα ρουσφέτια
τώρα υπόσχονται -όπως οι ιερείς- στην επουράνια ζωή
πιλάφια και μπιφτέκια
ανεβαίνουν όμως οι αμοιβές των πολιτικών και
των πολιτών τα φέσια

ΧΟΥΝΤΑΡΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ
Είμαι ευτυχής που ζω σε χώρα δημοκρατική,
όπου τα μνημόνια εκδίδει η Βουλή κατ’ εντολήν
όπου μπορώ να κάνω ελεύθερα οτιδήποτε η τρόικα διατάζει
και με προτρέπει να φύγω εγώ ο γηγενής σαν μετανάστης!!
Πλάκα μου κάνεις; Χουντάρα είναι και θα περάσει.
Η Ελλάδα ένας τεράστιος σωλήνας πειραματισμού
των συνταξιούχων οι αντοχές στην πείνα και στο κρύο φέτος θα δοκιμασθούν
των άστεγων οι στέγες από τον άνεμο και το χιόνι θα παρασυρθούν
οι πολίτες από την ασθένεια με κερδοφόρα εμβόλια θα προφυλαχτούν
οι άνεργοι για μια δουλειά 360 Ε θα ζουν στη μιζέρια
και στη Βουλή μιλάνε για «σαξές στόρι» και των μεταναστών την ιθαγένεια.
Οι ηλικιωμένοι τετάρτης ηλικίας
αναβάλλουν συνεχώς το ταξίδι στην Αχερουσία
σήμερα είναι υπέρογκα τα έξοδα κηδείας
και όταν πεθάνουν οι συγγενείς δεν το δηλώνουν στα ληξιαρχεία
η σύνταξη του παππού και της γιαγιάς από το μνήμα
είναι για τα εγγόνια το φιλί της σωτηρίας.
Ο Αλή Μπαμπάς και 40 κλέφτες ‘βολευτές’
γίνανε τώρα 300 λαοπρόβλητοι ληστές
ρήμαξαν το κράτος, ακόμη και τα κανδήλια
από τις εκκλησιές
και τώρα που τα ταμεία είναι αδειανά
φώναξαν τους τροϊκανούς διαιτητές
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να παίξουν στον τζόγο γη, θάλασσα, πετρέλαια ακτές
με τους τοκογλύφους- δανειστές.
Έλληνες επιλήσμονες και αμνήμονες
δεν θυμούνται ούτε το γευστικό χαβιάρι
που τους πρόσφερε ο Τζέφρι στου Καστελόριζου το λιμάνι!
λησμόνησαν τα τρωκτικά:
Σχέδια Μάρσαλ, Πακέτα ΕΟΚ, Ε.Ε, Χρηματιστήριο, Swaps
όλα τα πήρε ο άνεμος και χάθηκαν με μιάς
στης αγνωμοσύνης το αχνάρι;
Δεν θα τιμωρηθεί κανείς για τα κλοπιμαία;
που πήγαν; σε ποιες τσέπες κατέληξαν;
πάνε και οι Γερμανικές αποζημιώσεις; ώστε όλοι εδώ αμνήμονες;
μόνον οι Οβριοί είναι αριθμομνήμονες
Στις ΗΠΑ το οργανωμένο έγκλημα ονομάζεται μαφία,
καμόρα στην Νότια Ιταλία
συμμορίες τα πολιτικά κόμματα, συνδικάτο Εγκλήματος
η πασοκονεοδημοκρατία,
το Αθηναϊκό κράτος ανώνυμος εταιρεία της ολιγαρχίας!
φυλαχτείτε από τα πλοκάμια της κλεπτοκρατίας.
Γρηγορείτε! Στο κ (υ)νοβούλιο κυκλοφορούν ληστές εν αφθονία
παρακαλείσθε όπως φυλάσσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα
από κρατική ληστεία!! ουδεμία ευθύνη φέρει η πολιτεία
Ο ΓΑΠ, Σαμαράς και Βενιζέλος θα κρεμαστούν στην κεντρική πλατεία
θέαμα χωρίς εισιτήριο, την παράσταση πληρώνει η λαική κυριαρχία.
24/9/2011

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ
Σταματήστε τον πόλεμο Ισραηλινοί!
εμείς ζητούμε δίκαιη Ειρήνη
κι’ αυτοί μας στέλνουν βομβαρδιστικά
αντί για Ανακωχή
για «το καλό μας» λένε φυσικά
όλα αυτά είναι «πολιτικώς ορθά»
για την επιβολή της PAX JUDAICA.
Γέφυρες, σχολεία, λιμάνια,
νοσοκομεία, έργα πολιτισμού και τα λοιπά
«ες γην φέρειν»
η ίδια επαναλαμβανόμενη ιστορία ξανά και ξανά
τα κακά φαντάσματα θέλουν να σκοτώσουν
στις πόλεις μας και στα χωριά με της σύγχρονης
τεχνολογίας το νυστέρι.
Είναι το κακό τους πνεύμα που τους κυνηγά.
στέλνουν αεροπλάνα, τανκς, πολεμικά πλοία,
καταστρέφουν με επιδρομές σχολεία
κόβουν πόδια, χέρια, έξω τα μυαλά
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ξεκληρίζουν οικογένειες νοικοκυριά
ακόμη και των παιδιών τους την καρδία
με αφιερώσεις σε πυραυλικά σύνεργα
από μικρούς μαθητάς!!!
«Με πολλή αγάπη ΘΑΝΑΤΟΣ»
γράφουν τα μηνύματα
γραμμένα από χέρια παιδικά
πάνω στα έξυπνα πυρομαχικά
το πόσο έξυπνα είναι μην το συζητας
εξαφανίζουν χωριά, πόλεις, κομματιάζουν αθώα κορμιά.
Οι λαοί φτιάχνουν έργα πλουτοπαραγωγικά μια ζωή
και οι σατανάδες του Ιεχωβά τα γκρεμίζουν στο λεπτό
για να κάνουν επενδύσεις οι πολυεθνικές,
να χρεώσουν τους λαούς ως το λαιμό
για να βρουν οι εταιρείες τους δουλειές
κέρδη αστρονομικά, υπεράνω όλων οι οικονομισιές
«Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι»
«το φονιά σου ν’ αγαπάς»! το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Πρωτόγονη κατάσταση φέρνουν στον άμαχο πληθυσμό
του Μπάρμπα Σάμ οι παλληκαράδες
USrahel Uberalles
οι οπλέμποροι όπλα «made in USA» πουλάνε
για να στεριώσει η παγκόσμια κυριαρχία του Σατανά
το Μεγάλο Ισραήλ να χτίσουν στου Ισλάμ τα εδάφη
Οι μανάδες ζητούν γάλα και ψωμί για τα μωρά,
κι’ αυτοί στέλνουν θάνατο, φωτιά και δάκρυ
για το καλό σας σκοτώνουμε τα παιδιά,
για να μην γίνουν Χεζμπολάχ!
Εμείς ζητούμε άμεση παύση εχθροπραξιών,
σταμάτημα παράνομων οικισμών
άρση της Ισραηλινής κατοχής και των βομβαρδισμών.
κι’ αυτοί φτιάχνουν Ζώνες Ασφαλείας και τείχος διαχωρισμών
Τείχη της Ντροπής
βάζουν τους «goym» να πολεμούν υπέρ του Ισραήλ.
Τα παιδιά της Παλαιστίνης πετροβολούν τα τανκς
κι’ αυτοί ρίχνουν σφαίρες στα παιδικά κορμιά,
ποιος δικαστής τολμάει το Ισραήλ
στο Διεθνές Κακουργοδικείο να πάει;
κάποιος μαφιόζος του συστήματος δολοφόνος
αλα Ράμπιν θα τον φάει. Κανένας δεν θα προλάβει!
Βομβαρδίζουν για να σκοτώσουν δήθεν τρομοκράτες
κομματιάζουν εγγύων γυναίκών και μωρών τις σάρκες,
αμάχους στέλνουν στο θάνατο και στα νοσοκομεία,
πόση ανοχή στην κτηνωδία διαθέτει η διεθνής κοινωνία;
κατεδαφίζουν ακόμη και τζαμιά.
τίποτα δεν σέβεται η διεθνής εγκληματική εξουσία
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Ζητάμε να δουν: «χιλιάδες νεκρούς
πολλαπλάσιους τραυματίας»
κι’ αυτοί μας απαντούν κομψά και διπλωματικά:
«παράπλευρες απώλειες» δηλώνουν οι παχύδερμοι με ευκολία
«εν δυνάμει τρομοκράτες» του Ισλάμ, ανησυχία ουδεμία!»
Τους λέμε «σκοτώνετε τον άμαχο πληθυσμό,
θερίζετε τον ανθό είναι γενοκτονία, έγκλημα συλλογικό
όπως έκαναν οι Ναζί επί κατοχής»
αυτό καλείται Ανθρωπιστική Καταστροφή!
κι αυτοί μας λένε χωρίς αιδώ χωρίς ντροπή:
«είναι δικαίωμα αυτοάμυνας»
του Εκλεκτού Λαού της Γης.
Ζητούμε από τον αλλήθωρο Μπάρμπα-Σαμ
δικαιοσύνη, τάξη κι’ ανθρωπιά,
να σταματήσει τη σφαγή, έλεος πιά εβραίοι και χριστιανοί
κι’ εκείνος μας απαντά:
«Θάνατος στη Χαμάς και Χεζμπολάχ»
τώρα πια τι να τους πεις;
Αμερική προτεκτοράτο του Ισραήλ!!
Προσφεύγουμε στον ΟΗΕ για προστασία
κι’ αυτός αναίσθητος στη βία κωλυσιεργεί
και δολιχοδρομή σε σχοινιά ισορροπίας της διεθνούς πολιτικής
συνήθως παίρνει το μέρος της Αμερικής και Ισραήλ
το ίδιο δεν έκανε και η ΚΤΕ πριν διαλυθεί;
Και ενώ εμείς πήραμε το δρόμο
για την πικρή την προσφυγιά
ζητούμε: «οι άνομοι Εβραίοι
να συμπεριφερθούν έστω και τώρα, νηφάλια και λογικά»
αυτοί όμως για βδομάδες στέλνουν βομβαρδιστικά
να μας ξεπροβοδίσουν σε κάποιο νεκροταφείο,
πριν πάρουμε της φυγής το τελευταίο πλοίο.
Τους λέμε: «Φθάνει πια!!»
«Όχι άλλο θάνατο και καταστροφή»
τα γεράκια της Δύσης τους κλείνουν το μάτι:
«συνεχίστε, ολοκληρώστε τη δουλειά»
να μην μείνει στο νότο ούτε καλύβα όρθια
ούτε άνθρωπος, ή γάτα ζωντανή
χτυπήστε την ελπίδα, μολύνετε τη γη.
Ζητούμε: ελεύθερη πατρίδα με εγγυήσεις, αρωγή,
αλληλεγγύη τούτες τις ώρες αδελφοί
κι’ αυτοί μας στέλνουν βόμβες,
φόβο, εκδίκηση, μίσος, και καταστροφή.
αιώνες τώρα μπουχτίσαμε από την εγκληματική
Εβραϊκή ψυχή.
Από τους ομοεθνείς Αραβες ζητούμε να μας
συμπαρασταθούν ενεργά
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κι’ αυτοί αδιαφορούν και μας αγνοούν
η ηγεσία του Αραβικού Κόσμου στην προδοσία
πρωταγωνιστει
είναι ξεπουλημένη και δουλική στο μπάρμπα Σαμ.
29/9/2002

ΠΕΘΑΝΕΤΕ «WITH LOVE»
Ζητά αυτοσυγκράτηση η διεθνής κοινωνία,
το Ισραήλ όλοι κατακρίνουν στα κρυφά,
η αντίδραση του είναι ασύμμετρη και υπερβολική:
«ίση ευθύνη, θύμα και θύτης» λένε φανερά
μας ζυγίζουν στο ίδιο καντάρι, στην ίδια ζυγαριά»
το Ισραήλ με τις ελαφρές και εμάς με τη βαριά
ίδιες οι σφεντόνες με τα σύνεργα τα πυραυλικά
και ο πυρηνικός εφιάλτης πουλάει «τσαμπουκά».
Μα αυτοί μας καταστρέφουν την υποδομή
για δύο φαντάρους αιχμαλώτους όλα αυτά;
που θα τους ανταλλάξουν γρήγορα ή αργά.
τα σχέδια τους ήταν από πριν γνωστά
βρήκαν την αφορμή να βάλουμε
του ολέθρου τη μηχανή μπροστά
όλα «ες γην φέρειν» στα εδάφη τα Παλαιστινιακά.
Τους λέμε: «εμείς δεν αποτελούμε απειλή»
κι’ εκείνοι μας απαντούν σκαιά:
«για να το αποδείξετε
αδειάστε μας της Παλαιστίνης την γωνιά,
σε ακτίνα πυραύλου από την μεθόριο μακριά.
φύγετε και από τα σπίτια σας
στου ορίζοντα τα τέσσερα σημεία
έτσι θα νοιώσουμε εμείς οι Ισραηλινοί
ασφάλεια και ησυχία»
η «εκλεκτή» φυλή Γιαχβέ, Μολώχ και Μαμμωνά
τους σκοτώνει με ευκολία
και η μαμά-Ελλάς τους μεταφέρει τους πρόσφυγες
μακριά με πλοία.
Ζητούμε μεσολαβητές για άμεση ανακωχή,
στέλνουμε λευκή σημαία η σφαγή να σταματήσει,
κι’ αυτοί μας στέλνουν τη «μαύρη αραπίνα» της Αμερικής
με λόγια απειλητικά να μας συνετίσει
Ζητά «παύση της βίας αλλά όχι στα πυρά»
όπερ σημαίνει «τελειώστε τους παιδιά»
αυτή θα φέρει όλεθρο, καταστροφή,
προοίμιο γενικής επίθεσης στη Μέση Ανατολή
κατάμαυροι οι οιωνοί
τώρα σειρά έχει το Ιράν.
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Ρίχνουν έξυπνες βόμβες και ναπάλμ
σκοτώνουν τέκνα των «goym» και του Αλλάχ
είναι θέλημα θεού λέν’ οι φανατικοί
τι κι’ αν ο κόσμος ζητάει ανακωχή
αλληλεγγύη, αδελφοσύνη και ανθρωπιά
αυτοί απαντούν:«η επιχείρηση θα συνεχισθεί»
ΠΕΘΑΝΕΤΕ «WITH LOVE».
20/7/2000

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟ ΜΑΧΗΤΗ
Καλαναρχάει ο Χάντιγκτον:
για «Πόλεμο Πολιτισμών»
χριστιανοί εναντίον ισλαμιστών
προτεστάντες εναντίον ορθοδοξων χριστιανών
Ισραηλινοί εναντίον Παλαιστινίων
και τώρα Δυτικοί εναντίον Ρώσων και Ασιατών
πάντες εναντίον πάντων! 3ος Π.Π αρχίζει ο αλληλοσπαραγμός;
νέο Σιδηρόν Τείχος των ΗΠΑ στην Ουκρανία…
Ψάχνουν για ‘ψήλους στ’ άχυρα’ σ’ όλη την
πλανηταρχία καίνε τον αχυρώνα,
ξερά-χλωρά, καίγονται για την κονόμα
για να γλυτώσουν τάχα από το κακό Ισλάμ
και τώρα από τη Ρωσία
οι άφρονες όλους τους έχρισαν Χεζμπολάχ
και τώρα πώς να ξεχωρίσουν το σιτάρι από την ήρα;
ιδού η απορία!!
Εμφύλιος Πόλεμος μαίνεται στη Μέση Ανατολή
σύμφωνα προς τας Γραφάς
στην έρημο έριξε ο γενάρχης Αβραάμ
τα νόθα του παιδιά Άγαρ και Ισμαήλ
με ένα παγούρι νερό,
ν’ αφανισθεί η δούλη και ο νόθος γιός.
ο Ισμαήλ όμως γλύτωσε, τον περιμάζεψε κάποια φυλή
και τώρα αντιστέκεται και εκδικείται το Ισραήλ.
Αβραμικές θρησκείες συγκρούονται στην ιερα γη
για τα πετρέλαια της Γαζας
ποια από τις 7 αδελφές θα καρπωθεί;
σφάζονται τα ιερατεία για την Ιερουσαλήμ
κι’ οι παγκόσμιοι συνωμότες γεμίζουν το πουγκί,
Αλλοίμονο!! οι λαοί πληρώνουν την επιταγή!!
οι Άραβες δεν είναι άνθρωποι, ούτε ζώα,
είναι ‘καμήλες της ερήμου’
«εξαφανίστε τους με χρήση απεπμπλουτισμένου Ουρανίου»
σαν είδος μη χρησίμου
ένας λαός, μία θρησκεία, ένας στρατός, μια οικονομία
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ένας φύρερ πάνω στη Γη
υπεράνω Αμερικής, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής το Ισραήλ.
Αρπάξτε τους το Πετρέλαιο
της γιαγιάς τ’ ασημικά,
να ζήσουν εν ασφαλεία τα παιδιά του Αβραάμ,
στη Γη της Επαγγελίας, στη γη Χαναάν,
μεταξύ Ευφράτη και Σινά στο Μεγάλο Ισραήλ
δεν θα υπάρξει έλεος
Δεν έχει σύνορα το τρομοκρατικό κρατίδιο
της στρατοκρατίας, του ζόφου και της κατοχής υβρίδιο;
τρόμο σπέρνει η επεκτατική του πολιτική;
προβοκάτορας και γενεσιουργός αιτία είναι της περιοχής
ούτε τα 30 αργύρια της προδοσίας δεν είναι να του εμπιστευθείς,
πόσο μάλλον το γνήσιον της ….υπογραφής.
Ο ΟΗΕ ανύπαρκτος, ωσεί απών
γραφειοκρατικός ελέφαντας με Αμερικάνικη προβοσκίδα
για τους αδύνατους καμιά αιγίδα
χωρίς αμεροληψία, πυγμή και αξία
από τότε που κίνησε αισχρούς πολέμους για να διαμελίσει το Ιράκ
και τη Γιουγκοσλαβία
έχει χαρακτηριστεί στις ψυχές ανθρώπων και εθνών
σαν όργανο των ιμπεριαλιστών και της πλουτοκρατίας
την Κύπρο δέχεται διχοτομημένη από τον Αττίλα.
Η Κύπρος από τον ΟΗΕ ζητάει δικαιοσύνη,
κι’ αυτός με διχοτομικά σχέδια Αννάν
της μεγαλώνει την σκλαβιά και την οδύνη
με φιλότουρκους αρμοστάς
Τη διχοτόμηση η Τουρκία έχει μονιμοποιήσει
αφ’ ότου ο Κίσινγκερ έδωσε στον Ετζεβίτ εντολή τον Αττίλα να αρχίσει
στον Ιωαννίδη το Μαράριο να διώξει πάση θυσία
και να φέρει τον Τούρκο στη Λευκωσία
με σκοπό το νησί προς χάριν του Ισραήλ να διχοτομήσει
τώρα πάει την ΑΟΖ να καρπωθεί
τα πετρέλαια και αέρια της Κύπρου να μοιραστεί εν αναλογία
και όλοι στηρίζουν της Αγκυρας την συταγή.
Για την Ευρώπη τι να πεις;
είναι η ‘ουρά’ της Αμερικής
η ουρά όμως είναι πάνω στον πρωκτό
και αυτόν γλύφει και υπηρετεί ανελλιπώς
ΟΥΣΤ!! εγκληματίες Βρυξελλαριοι ωφελιμιστές
γομάρια της παρακμής και νεοναζιστές
χάθηκε σε σας η τσίπα κι’ η ντροπή.
Ο πόλεμος αυτός έχει πολιτικά κριθεί,
το Ισραήλ έχασε τον πόλεμο
και αργά ή γρήγορα από την περιοχή θα ξηλωθεί,
οι αδύνατοι τώρα γίνονται δυνατοί
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έχουν μαζί τους την Ανδρεία, το Δίκαιο και την Αρετή.
Για τους Σιωνιστές οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά,
τους έσπασαν οι Χεζμπολάχ τον τσαμπουκά
τα βρήκαν μπαστούνια οι σιδερόφρακτοι αρματιστές
εκεί μετριέται κάθε σπιθαμή εδάφους
κάθε στρέμμα
με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται
και με το αίμα.
Λένε ΌΧΙ στου πλανητάρχη την εξουσία
περιφρονούν των Ρότσιλδ και Ροκφέλλερ την αυτοκρατορία
εκεί μετριέται η Κατοχή με θέληση για ελευθερία
η ανδρεία στεφανώνει το νικητή
ψόφια και δειλή στέκει η διεθνής κοινωνία
Δόξα και Τιμή αιωνία στον Παλαιστίνιο Μαχητή.
30/7/2006

ΤΗΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ Ο ΒΟΣΚΟΣ
Πολλοί την ευτυχία βρίσκουν στα πλούτη στα παλάτια
μερικοί στης γυναίκας τα γλυκά τα μάτια,
άλλοι την βρίσκουν στην δύναμη της εξουσίας,
ο απλοικός βοσκός στο δάσος στο βουνό βρήκε την ευτυχία.
Βόσκοντας τα αγαπημένα του προαβατάκια
στης Ξυλοκέριζας τα μονοπάτια.
μία ζωή την ίδια κάνει εργασία,
όλες τις μέρες του χρόνου χωρίς διακοπή χωρίς αργία
Χωρίς βοηθό, χωρίς διακοπές γιορτών,
χωρίς κρατική επιχορήγηση και δάνεια τραπεζών
είναι αυτεξούσιος, ολιγαρκής χαίρει άκρας υγείας
χαίρεται τη φύση και του βουνού την ελευθερία.
Ηλικιωμένος τώρα πια, σθεναρά επιμένει,
δις της ημέρας το βουνό ανεβοκατεβαίνει,
το πρωί νύχτα πάει στο μαντρί του και φεύγει το βράδυ,
πριν το πρώτο φως βγάζει το κοπάδι
και όταν πέσει το σκοτάδι στο μαντρί το μπάζει,
Της Ξυλοκέριζας ο βοσκός δεν παίρνει υπερωρίες,
ούτε επίδομα για νυκτερινές εργασίες,
έχει όμως κι’ αυτός εσχάτως ανησυχίες,
γιατί του έβαλαν τροϊκανές φορολογίες.
«Oλοι μαζί τα φάγαμε» του λέει ο φαταούλας,
και συ της Ξυλοκέριζας βοσκέ που βόσκεις στη ραχούλα,
φοροφυγάδας ήσουνα όταν είχαμε την δραχμούλα;
τώρα για να πληρώσεις τα πρόβατα να σφάξεις ούλα.
Πλήρη συμμόρφωση ζητούν από τον αγράμματο βοσκό,
το σύστημα taxis να εκμάθει,
διαδικτυακώς να υποβάλει του λοιπού τις φορολογικές δηλώσεις,
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να υπολογίσει την τετραγωνική ρίζα της βλακείας
των γραφειοκρατών και πολιτικών. Οποία ηλιθιότης!
Αυτός όμως έχει γνώσεις διαφορετικές,
ο τράγος ζευγαρώνει κατ’ έτος με τις προβατίνες
μία ή δύο φορές,
ποτέ παρά την θέληση τους, παρά μόνον όταν θέλουν αυτές,
τον τραβάει η μυρωδιά τους όταν είναι δεκτικές.
Οι προβατίνες ακολουθούν το ένστικτο τους,
δεν φοβούνται το AIDS καθότι τις προστατεύει
ο Πάνας ο θεό τους,
ούτε κάνουν το ζευγάρωμα σε πορνείο Μεταξουργείου,
δεν έχουν ενοχές, ούτε είναι κλεισμένες στην μπούργκα με περιτομές
δεν νοιώθουν ντροπή στα νοσηρά βλέμματα του κριαρίου.
Προ ετών έβγαλε έναν όγκο στο λαιμό,
που κάθε χρόνο μεγαλώνει,
σαρακατσάνε να επισκεφθείς γιατρό,
του λέω ανελλιπώς και αυτός θυμώνει.
Να δεις αν είναι καρκίνος του συνιστώ,
«φοβάμαι το γιατρό» μου απαντά αυτός,
«όποτε το λάδι τελειώσει στο λυχνάρι
θα φύγω κοντά στο κοπάδι μου,
όπως η φύση προστάζει
όχι ό,τι λέει ο γιατρός»
Σαρακατσάνος άνθρωπος των κοπαδιών και των ορέων
είναι Ευρωπαίος γνησιότατος,
από τα πανάρχαια χρόνια είναι κτηνοτρόφος σπουδαίος,
του Πανός και των Αμαδριάδων οπαδός
κτηνοτρόφος έγινε από συλλέκτης τροφών
Σαρακατσάνε αν σου χάριζαν του Μπιλ Γκέιτς τα πλούτη,
«μπαα, ποιοί είναι τούτοι;»
έστω της βασίλισσας Ελισάβετ τα παλάτια,
«κάπου την ξέρω τούτη»
και σε έβαζαν να τρώς τα φαί της,
χωρίς γάλα και γιαούρτι,
«Θα πέθαινα φίλε μου από πλήξη,
εγώ είμαι Σαρακατσάνος βασιλιάς στα βουνά,
για μένα το κοπάδι μου και η Φύση είν’ το παν,
εδώ νοιώθω λευτεριά»
9/7/2013

ΤΟ «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ»
Το προεδρικό αεροπλάνο στην πίστα σταματά
η Αυτού Μεγαλειότης το «Άγιον Φως» περνάει
ακούγεται το πρόσταγμα: «Παρουσιάστε Αρμ!!!!»
μπρος στο εβραϊκό πυκνό σκοτάδι
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κλαρίνο ο δοξασμένος μας τσολιάς
και το αθώο ποίμνιο από χαρά βελάζει.
Κι’ εσύ χριστιανέ μου Έλληνα αδαή
σήκω τη λαμπάδα σου ψηλά να την ανάψεις
από το άγιο φως της Ιερουσαλήμ,
φλόγα αίματος, δακρύων και αλληλοσφαγής ν’ απολαύσεις.
Τέσσερες αθώοι από βεγγαλικά φέτος νεκροί
θύματα της Αναστάσιμης ημέρας
ποτέ όσο κι’ αν προσμένει κανείς τους δεν θα αναστηθεί
περισσότερα περιστατικά στα νοσοκομεία φέραν.
«Άγιον Φως» απάτη ή αγιοσύνη;
αναμμένο από του Πανάγιου Τάφου το άσβεστο κανδήλι
και μην πιστεύεις τα ψέματα τ’ Απρίλη
ότι τάχα το άναψε με θαύμα ο Χριστούλης
με θεϊκό τσακμάκι, ίσκα, στουρνάρι και φυτίλι.
«Φως» του ιουδαικού παρακράτους
έγινε αφεντικό του Ελληνικού κράτους
έρχεται για να στερεώσει την σκλαβιά σου
να δυναμώσει τα πνευματικά δεσμά σου
μέχρι να φθάσεις στον τάφο στα στερνά σου.
Οβριός και Φως εξαιρούνται της φορολογίας
μόνον εσένα Έλληνα «goyim» γδέρνει η Εφορία
δεν έχει για σένα λεφτά η Πολιτεία
ούτε για παρελάσεις και την Πολεμική Αεροπορία
χαρίζει όμως χρήματα στα μοναστήρια με αφθονία.
Κάνει δαπάνες για να μεταφερθεί από την Ιερουσαλήμ εδώ
να διανεμηθεί παντού το φως ανά την Ελλάδα
πλήρωνε υπόδουλε λαέ το λογαριασμό
και σταυροκοπήσου ποίμνιο τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Τι κι’ αν τα σιωνιστικά σκοτάδια σε πλακώνουν
τι κι’ αν σου πήραν τα βρακιά οι τοκογλύφοι
πίσω πάντως τα κλεμμένα ο κλέφτης δεν θα γυρίσει
ο πλούτος σου με τα μνημόνια έχει φτερουγίσει.
Αλλά εσύ έχεις γαϊδουρινή υπομονή
όλα αυτά τα έχεις συνηθίσει
ήρεμος κάθεσαι στον καναπέ και δεν σου καίγεται καρφί,
μέσα σου λες: «ο φούρνος ο δικός μου να καπνίσει
του γείτονα να καταστραφεί».
Κι’ ας ευχηθούμε οι εθνικοί
του χρόνου να σπάσει το σκοτεινό λυχνάρι
το Απόλλωνειο Φως τη θέση του να πάρει
το πνεύμα και αλήθεια να λάμψει
στην Ολυμπία, Ακρόπολη και στους Δελφούς
χαρμόσυνα την άνοιξη να γιορτάσει
Ως τότε παρουσιάστε Αρμ!!!
κλαρίνο ευζωνάκια γοργά μπροστά στο Φανάρι
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η Αυτού Μεγαλειότης το «Άγιον Φως» περνά
έγινε φολκλορική γιορτή και καρναβάλι,
μαζεύει πιστούς η εκκλησιά, τουρίστες στο παζάρι και λεφτά.
5/4/2010

ΑΥΛΟ ΠΟΥΛΙ Η ΥΓΕΙΑ
Είμαι η θεά Υγεία,
ένδοξη κόρη του Ασκληπιού
στον κόσμο ξακουσμένη
τον Οφη έχω αγκαλιά
την κεφαλή μου δαφνοστεφανωμένη.
Φιάλη κρατώ με φάρμακα στη δεξιά
μητέρα έχω τη φύση τη χιλιοτραγουδισμένη
τώρα οι φαρμακευτικές τα φάρμακα μου τα φτιάχνουν χημικά
με χρέη με έχουν φορτωμένη.
Φεύγω από άνθρωπο σε άνθρωπο κρυφά
σαν την φτερωτή Νίκη τη φευγαλέα
συνιστώ αποφυγή από καταχρήσεις, τοξίνες και βλαβερά
αγαπώ σώματα υγιή και ρωμαλέα.
Κρατώ ράβδο στην αριστερά
τους καπνιστές και τους ναρκομανείς για να ραπίσω
στους επιλήσμονες της υγείας και τους βιαστές
σκόντο δεν κάνω σε κανένα ούτε θα χαρίσω
του πολυφαγά δεν θα συγχωρήσω την σαπιοκοιλιά
και με αρρώστειες θα τον τιμωρήσω
Έχω νοσοκομεία, άλλα κλειστά, κι’ άλλα ανοιχτά
κι’ άλλα τα έκαναν τουριστικά ξενοδοχεία
θέλουν κλειστά χωρίς δαπάνες νοσοκομεία,
γιατρούς χορτάτους, με ελιές και με χαλβά
δεν χτίζεται υγεία
για τα τρωκτικά υπάρχουν λεφτά
και νοσοκομεία πολυτελείας!
Υγιεινή Διατροφή
Πολλοί με σκοτώνουν με πολυφαγία
άλλοι με την άγνοια και απερισκεψία
μερικές αχαμνές κυρίες τρώνε «με το νύχι»
ενώ οι λαίμαργοι βάζουν φαί και στο μανίκι.
Το πρωτογενές γεύμα είναι υγιεινό
το ωμό που παράγει η μάνα- φύση
τρώγε φρούτα, όσπρια, λαχανικά, όλα εδώδημα, πίνε χυμό
όχι στα συσκευασμένα και επεξεργασμένα
σε ανατολή και τη δύση.
Πίνε 1,5-2 λίτρα της πηγής νερό
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χωρίς χλώριο και προσμίξεις
κι’ αν πιεις και ένα-δύο ποτηράκια κόκκινο κρασί
κάνει στην καρδιά καλό,
χωρίς όμως και να μεθύσεις.
Τρώγε άφθονες αλκαλικές τροφές
με μέτρο τις όξυνες και τις γλυκές
κράτα ισορροπία των «δύο ρευστών»
όπως έλεγε ο Ιπποκράτης στις διδαχές.
Το στομάχι είναι ένα καλό πλυντήριο
αδυνατεί όμως όλα τα είδη να πλύνει μαζί σωρηδόν
κάνε λοιπόν συνδυασμό σωστής τροφής
να τις χωνέψει το χωνευτήριο ομαλώς.
Οι πολυεθνικές βγάζουν βλαπτικές τροφές
εσύ απόφευγε τη χημική γεωργία
μην καταστρέφεις με το πιρούνι την υγεία
η υγιεινή διατροφή είναι για το σώμα ευεργεσία
κρατάει τη φυσική Αρμονία.
Μακριά από λίπη, ζάχαρη και αλάτι
και των ταχυφαγείων (fast food) το νόστιμο «φαρμάκι»
για να εκμεταλλευτούν τον βιαστικό διαβάτη
αδιαφορώντας αν την υγεία των παιδιών θα βλάψει.
Φρούτα πολλά να τρως κάθε πρωί
πάντα πριν από το γεύμα,
μετά να κάνεις πρόγραμμα γυμναστικής
ποτέ με το στομάχι γεμάτο μην κοιμηθείς
και τις κραιπάλες ν’ αποφεύγεις.
Το πρωί τρώγε σαν βασιλιάς
σαν πλούσιος το μεσημέρι
το βράδυ σαν ζητιάνος να τσιμπάς
καθημερινώς 3-5 χλμ. να περπατάς βήμα ταχύ
και να φουσκώνεις τα πνευμόνια σου στ’ αγέρι.
Μόνον οι φρόνιμοι μου δείχνουν αληθινή φιλία
οι πάντες από μένα αποζητούν συμβουλή και σωτηρία
με παραμελούν όσοι με έχουν σε αφθονία
στους νέους είμαι είδος εν επαρκεία
γι’ αυτό γίνονται θηρευτές του θανάτου με την απρονοησία.
Τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, χωρίς καμία προστασία
κράνος, ζώνες και σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας
με τους ηλικιωμένους δεν έχω ιδιαίτερη φιλία
κλεισμένοι στο καβούκι τους, αυτοκτονούν
με την απομόνωση και πολυφαρμακία.
Οι άφρονες και αλαζόνες αυτοκτονούν χάριν σταδιοδρομίας
υποτάσσονται σε αξιώματα, λεφτά και μεγαλεία
η Υγεία είναι η μονάδα και όλα τ’ άλλα μηδενικά
χωρίς τη μονάδα μπροστά, ο αριθμός δεν έχει αξία.
Όταν το άτομο χάσει την υγεία
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χάνει τον μπούσουλα και αρχίζει η αγωνία
η ασθένεια και ο θάνατος γίνεται μόνιμη συντροφιά,
τουτέστιν πλέει στης αβεβαιότητας και στης «doomday» τα νερά.
Για να διατηρήσεις θαλερή Υγεία, ποτέ μη φας χωρίς να πεινάς
τσιγάρο μην καπνίσεις
ούτε να δοκιμάσεις ναρκωτικά
γιατί στον Άδη θα αποδημήσεις.
Ακόμη και στην ερωτική συνεύρεση,
πάντα μέτρο να κρατάς και αυτοπειθαρχία
πολλοί έμειναν στον κόλπο της γυναικείας αγκαλιάς
θύματα των αισθήσεων μέχρι θανάτου
στο κρεβάτι μιας εξωσυζυγικής συνομιλίας
ματαίως προς ανεύρεσιν του πάτου.
Την οδό άνω-κάτω προσεκτικά αν παρατηρήσεις
όλα στο Σύμπαν βρίσκονται εν κινήσει
κι’ εσύ που είσαι κόκκος συμπαντικός
τις αρχές του σύμπαντος να ακολουθήσεις
το ευ ζην για να κερδίσεις.
Αν στις φυσικές δυνάμεις εναντιωθείς και μείνεις
αδρανής θα αρρωστήσεις
μισός άνθρωπος στα νοσοκομεία θα ταλαιπωρηθείς
τότε το άυλο πουλί η Υγεία θα σ’ έχει εγκαταλείψει.
Όπως το πλοίο της γραμμής
που έχει στα πλευρά το δυνατό Βορέα
αν ο καπετάνιος τον καιρό αψηφήσει
το πλοίο θα βυθιστεί στον κάβο Μαλέα
έτσι και συ με τη φύση πρέπει να συμμαχήσεις.
Επομένως για να είσαι πάντα γερός
πρέπει το ρυθμό της Φύσης ν’ ακολουθήσεις
επάνω της να ρυθμίσεις το ρολόι της ζωής
ποτέ τη μητέρα Φύση μην περιφρονήσεις.
Μην συγκρουσθείς με το Νομοτεχνείο του Διός
γιατί θα το μετανοήσεις
με την πατρώα θρησκεία να επανασυνδεθείς
αυτή πνευματικά και ψυχολογικά θα σε στηρίξει.
Η μητέρα Φύση σε προσαρμόζει επαρκώς
του καιρού κάθε μεταβολή να αντιμετωπίσεις
από το κρύο στο ζεστό, από το ξηρό στο υγρό να εθιστείς
και κάθε συγκινησιακή αλλαγή να κατανικήσεις.
Γνώριζε, ότι δεν είναι μόνον του Ηλίου οι εποχές
που φέρνουν στο σώμα και στην ψυχή δονήσεις
και οι σεληνιακές κινήσεις μας επηρεάζουν ψυχολογικά
μας φέρνουν ψυχολογικές συγκινήσεις.
Μέσα στου Γαλαξία μας τις ροές
όταν διασχίζουμε το χώρο με το Ηλιακό λεωφορείο
η κίνηση εναρμονίζει τις αντίθετες δυναμικές
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και εμείς νομίζουμε ότι μένουμε ακίνητοι στο αστεροσκοπείο.
Κάνε λοιπόν Γυμναστική μετά μουσικής
άσκησε σώμα, καθάρισε την ψυχή σου
από το άγχος, το ψέμα και τις κακίες της εποχής
διώξε με την ψυχαγωγία τις ψυχικές τοξίνες της χαμοζωής σου.
Φύλαξε την υγεία σου από τις βλαβερές άυλες ουσίες
από τα δηλητήρια και ιούς και του «Οφεως» τις θεωρίες
με αυτογνωσία, αυτοπαρατηρησία και αυτοκριτική
γίνε φιλόσοφος σώματος, πνεύματος και ψυχής,
Για να ζήσεις υγιής και ευτυχισμένος
πριν πέσεις στης ασθενείας το κρεβάτι δυστυχισμένος
και πριν πονέσεις και χαθείς
πρέπει εκ των προτέρων να ετοιμαστείς
μην γελαστείς και το αφήσεις τελευταίο.
Από όλες όμως τις κινήσεις η πιο καλή
η ανύψωση είναι της ψυχής
και το ακόνισμα του μυαλού,
μην παραμελήσεις τον κεντρικό υπολογιστή,
το Νου κράτα τον υγιή,
προφύλαξε τον από την Λήθη και Αμνημοσύνη,
αυτό φέρνει ανοια και οδύνη
από μαλάκυνση μην χτυπηθεί και παραλύσει.
Αυτός κρατά της διάνοιας το ναό λειτουργικό
ως τώρα δεν τον ξεπέρασε η πατέντα κανενός
ο ηλεκτρονικός μας υπολογιστής είναι λίαν ευφυής
είναι όμως και ο «μέγας ηλίθιος της εποχής»
μην σε σκλαβώσει, βάλε τον να σε υπηρετεί.
Άσκηση, αγώνας και γυμναστική
δίνει υγεία και νεότητα εφ όρου ζωής
Τάξη, Αρμονία και ψυχοπνευματική αταραξία
διώξε τα άγχη, μακράν από λοιμώδεις ασθενείας.
Κάνε φίλους με αγαθά και υψηλόφρονα αισθήματα
διατήρησε την ψυχή σου αγνή χωρίς μολύσματα
έχε στη ζωή σου μέτρο, ρυθμό και αρμονία
για να ζήσεις ευτυχισμένος ως την ύστατή σου ηλικία.
Ο καλύτερος γιατρός είσαι ΕΣΥ
και όχι το χρεωκοπημένο το Ε.Σ.Υ.
κανείς γιατρός δεν θέλει όλοι νάνε καλά
ούτε ο φαρμακοποιός, οι νεκροθάφτες και ο παπάς
τα αιώνια συμφέροντα πάνε μπροστά.
Σήμερα που το κέρδος είναι το παν
οι παγκόσμιοι νεκροθάφτες τροχίζουν του Χάρου το δρεπάνι
ο αθλητής ντοπάρεται για της νίκης το στεφάνι
και ο πεινασμένος λίγο ψωμί από τα απορρίμματα ψάχνει να φάει
και αυτοί του λένε φάει παντεσπάνι.
Η Μονσάντο βασίλισσα των φυτοφαρμάκων
233

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

αρχιτέκτονας της εξαφάνισης των φυσικών τροφών
με τον κώδικα αλιμεντάριους την υγεία μας ταλανίζει
και με τα τροποποιημένα προϊόντα και χημικά
τον καρκίνο στον άνθρωπο σκορπίζει.
Με τα φυτοφάρμακα οι πολυθενικές και με τα χημικά
φτιάχνουν το αντιζωικό χαρμάνι
οι «7» αδελφές από κοντά και τα τραπεζικά αφεντικά
ο χάρος βγήκε παγανιά
κόβει εκατομμύρια ζωές με της λιτότητας
το κοφτερό. δρεπάνι
Νέα Μάκρη, 10/10/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ
Από τον ηλίθιο «ηγέτη» μας λαμβάνω αφορμή,
τον ένοικο στην πρωθυπουργική κατοικία
ο βλάξ αυτός σκόρπισε θάνατο και καταστροφή
γενεσιουργός αιτία η προδοσία
όλα όμως έχουν σαν βάση τη βλακεία!!
Την ίδια βλακεία δείχνουν όλοι οι πολιτικοί
κάτοχοι πτυχίου κάτω του μετρίως
ελλείψει θάρρους είναι ηττοπαθείς
τα μνημόνια δέχθηκαν προθύμως
Χωρίς αντίσταση δέχθηκαν των μνημονίων την επιβολή
παρότι τούτο συνιστά εσχάτη προδοσία
μέσω της καταστροφής ματαίως προσδοκούν
ανάπτυξη και προκοπή
«συγνώμη» ζήτησαν κατόπιν εορτής
αφού μας έριξαν σε ανθρωπιστική ελληνοκτονία!
Ο ηλίθιος δεν πρέπει να έχει δικαίωμα στην πολιτική
ούτε ο βλάξ λόγω βαρύγδουπης οικογενείας
το ίδιο δικαίωμα με τον έξυπνο και ευφυή
δεν έχει ο κάθε αυνάν «ιδιώτης» της ‘μιντιοκρατίας’
Αυτόν που έχει διαβατήριο Αμερικανικό
να είμαστε προσεκτικοί, τι κουμάσι είναι αυτός,
μπορεί να είναι και «εκλεκτός» Οβριός της συναγωγής
Δίκιο έχει ο θυμόσοφος λαός που λέει:
«μην πας πίσω από μουλάρι,
μπρος από κριάρι
και γύρω-γύρω από βλάκα»
γιατί στην κεφαλή σου θα φας
φάπα, ή θα σούρθει από το πουθενά κάποια γλάστρα.
Όσο μπορεί ένας ηλίθιος
ένα λαό να κυβερνήσει
άλλο τόσο μπορεί να δεις ένα λαγό
στη μάχη να ορμήσει
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ο βλάξ όμως έφερε τόσα δεινά
που ούτε η επομένη γενεά δεν θα τα αποκαταστήσει!!!
«Καλύτερα ένας λέων να ηγείται αμνών
παρά ένας αμνός να κυβερνά λιοντάρια»
κι’ αν ο γνωστός «αμνός» τυγχάνει στο μυαλό αχαμνός
σίγουρα με τις πράξεις του θα πάρει στο λαιμό
του παλληκάρια.
Το πρόβλημα των πολιτικών δικαιωμάτων τίθεται οξύ:
το ίδιο δικαίωμα πρέπει έχει ο ηλίθιος, αυνάν και ο ψυχοπαθής;
ή το «πιντί» ο λαθρομετανάστης βάρβαρος ελληνοποιηθείς
με τον ευφυέστατο, επαΐοντα και στοχαστή;
Το ίδιο ειδικό βάρος να έχει στην πολιτική
η γνώμη του κάθε «πολιτικώς ορθού» ηλιθίου!
του αγραμμάτου «αρσίβαρίστα» μειρακίου!
του παπαγάλου δημοσιογράφου «η φωνή του κυρίου»!
και του επαίοντος στρατηγού, επιχειρηματία και
καθηγητού πανεπιστημίου;
Ποιος νομοθέτης έδωσε δικαιώματα στον Αυνάν
να καθορίζει την τύχη τη δική μου;
το μέλλον του παιδιού σου και του παιδιού μου;
να τα ξενιτεύει για εργασία στο Σουδάν;
Εγώ τέτοιο δικαίωμα δεν του δίνω!
τους καθυστερημένους διανοητικά δεν τους εγκρίνω!
ούτε ψήφο και άδεια παραμονής
στον λαθρομετανάστη δίνω.
Μήπως ήρθε η ώρα της Δημοκρατίας
ν’ αναβαθμισθεί με νέο Σύνταγμα η Πολιτεία;
μήπως όλα πρέπει να αρχίσουν από την Παιδεία
το Ελληνικό Πνεύμα να αναγεννηθεί;
η Πολιτεία από την ομηρία των ηλιθίων να λυτρωθεί;
Μήπως πρέπει να εφαρμοσθούν νόμοι
κατά της κλεπτοκρατίας;
δρακόντειοι και εποπτικοί μηχανισμοί;
μήπως για την πολιτική σαπίλα και οικογενειοκρατία
σήμανε η ώρα να σαρωθεί;
Μήπως πρέπει ο κλέφτης, λήσταρχος και κακούργος
τα κλοπιμαία να επιστρέψει και να πάει φυλακή;
μήπως πρέπει επί τέλους ο Έλληνας από τον καναπέ να σηκωθεί;
μήπως από του διεθνισμού την καραμέλα
του «ρατσισμού» το όπιο ο αριστερός ν’ αφυπνισθεί;
μήπως τέλος ήρθε η ώρα με βροντερή φωνή
«Ή αυτοί ή εμείς;» να ακουστεί;
Μήπως η Πολιτεία από επαΐοντας και σοφούς πρέπει να κυβερνηθεί;
μήπως η Δημοκρατία χωρίς κομματοκρατία
και κλεπτοκρατία να δομηθεί;
μήπως τέλος με νέο πολιτειακό χάρτη η χώρα να αυτοδιοικηθεί
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Γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατρακύλα αυτή η καταστροφή!!
Οι Ιλλουμινάτοι μας γενοκτονούν
οι τροϊκανοί μας απομυζούν
στου 4ον Ράιχ μας έριξαν την κατοχή
και εισβάλλουν συνεχώς Ασιάτες και Αφρικανοί.
29/4/2012

ΜΟΥΤΣΟΣ ΣΕ ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΟ
Πριν χρόνια μπάρκαρα μούτσος στο αστρόπλοιο
«Κυβερνοχώρος»,
ένα αόρατο σκαρί δισεκατομμυρίων κόρων,
δίκην αράχνης στην υδρόγειο σερφάρει κι’ αρμενίζει,
με πλήρωμα πολυεθνικό, κάθε καρυδιάς καρύδι.
Μας χτυπούν φουρτούνες, χάνουμε πανιά,
κολλημένοι στην οθόνη, στο γυαλί,
σπάνε ιστοί η μηχανή σβήνει,
στο σκάφος εισβάλλουν ιοί, ψεύδη και τρωκτικά, σπάνια η γαλήνη.
τ’ αντιβιοτικά ακριβά και όχι πάντα αποτελεσματικά,
χάος,τρικυμία και μπουρίνι.
Στο πλοίο βασιλεύει τρέλα και αλλοφροσύνη,
άλλος καλάρει τις άγκυρες, άλλος τις ξεδίνει,
άλλος καργάρει τους ιστούς, άλλος τους αμολάει
άλλος πρόσω τις μηχανές, κι’ άλλος πίσω ολοταχώς τραβάει.
Άλλος το πηδάλιο στρίβει δεξιά,
άλλος αριστερά «σερφάρει».
το αστρόπλοιο με ταχύτητα φωτός στο άγνωστο γλιστράει,
«Αρχή ενότητος των αντιθέτων»
ο Ηράκλειτος διαχρονικά μιλάει.
Ο καπετάνιος άφαντος προς το παρόν,
δισεκατομμύρια οι ναύτες στο καράβι,
όλοι υποψιάζονται ότι κάποιος έξω από το πλοίο κόβει και ράβει,
την κατεύθυνση στο περίπου στο χάρτη του χαράζει,
είναι αυτός που τώρα λογοκρισία στον κυβερνοχώρο προστάζει;
Το πλοίο μεταφέρει ασύλληπτα φορτία πληροφοριών,
γνώσεις και καινοτομίες,
αλλά και σαβούρα, παραπληροφόρηση και ψευδολογίες,
ρεσάλτο έκαναν ληστές, παιδεραστές και εγκληματίες
μεγαλοτοκογλύφοι,
χρηματιστές, συνωμότες και πανούργοι πολιτικοί μετερνίχοι.
Επικρατεί στο πλοίο αναβρασμός, βαβυλωνία,
θαρρείς και φτιάχνουν τον Πύργο της Βαβέλ με ελεγχόμενη πολυφωνία,
φυλακισμένος ο «πλοίαρχος λαός», το πλοίο οδηγείται σε ομηρία,
σε Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες, Κίνα; Όχι πάντως στη Σομαλία.
Το πλήρωμα έχασε τις Αξίες, πάει στα τυφλά σε σκοτεινή στοά,
άλλαξε το νόημα των λέξεων, επικρατεί Α-συνεννοησία,
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πώς να συνταιριάξεις όλες τις τάξεις, τα έθνη, τις φυλές
σε μια συνομοταξία;
η Νέα Τάξη δεν τους βγαίνει με τέτοια κοσμοχαλασιά
Καλόμαθε το πλήρωμα στην Απ-ασχόληση,
Λησμόνησε την παραγωγική εργασία
συνήθησε στα δανεικά και στην ‘καλοπερασία’
όλοι περιμένουν από το Μωυσή το μάνα,
και ο εγκληματίας τοκογλύφος τους στερεί
και την κουραμάνα.
Με εικονική φαντασία πλημμυρισμένοι,
παντός φύλλου, χρώματος και ηλικίας δικτυωμένοι
περνούν τις ώρες τους σαν υπνωτισμένοι,
τους λείπει η πράξη, το γνώθι σ’ αυτόν και η αυτογνωσία,
νομίζουν ότι εκτελούν έργο ενώ κάνουν ηδονοβλεψία
καθότι δεν κάνουν χειρονακτική εργασία.
Το πλοίο ελέγχει στην γέφυρα των «εκλεκτών» η ολιγαρχία,
ο λαός πιασμένος στα δίχτυα της εξ-ουσίας,
πετάνε στα σύννεφα με κέρινα ιστία,
τελικά γκρεμίζονται και αυτοκτονούν από Απελπισία.
Η ιστορία εδώ δεν τελειώνει,
μόλις τώρα την πρώτη σελίδα της ξεδιπλώνει,
η Πληροφορική της κοινωνίας μας έγινε στημόνι,
ο άνθρωπος ψάχνει το θεό να βρει,
αλλά αυτός άφαντος, δεν ξετρυπώνει.
Η συμμορία άρπαξε το θησαυρό από το θησαυροφυλακείο,
και οι ναύτες στασίασαν στο πλοίο,
ο καπετάνιος δέσμιος στα χέρια των ληστών,
ο αέρας μυρίζει πείνα, οδύνη, επανάσταση, ξεσηκωμό.
Το καράβι πλέει χωρίς καπετάνιο και πυξίδα,
δισεκατομμύρια οι ναύτες, «έν οίδα ότι ουδέν οίδα»,
έξω μαίνεται η θύελλα και η καταιγίδα,
το πλοίο τώρα απειλείται από γιγάντια ‘φυσαλίδα’,
θα σωθεί τελικά, ή θα χαθεί στα χρέη και στα
πυρηνικά αποκαίδια;
Όσο στη γέφυρα κουμάντο κάνει της Ολιγαρχίας η Μαφία,
το πλοίο κάνει νερά, χάνει την ισορροπία,
κινδυνεύει να βυθισθεί στον υλιστικό Αρμαγεδδώνα,
εκτός κι’ αν μπει στη ρότα για τον Κλασικό Χρυσόν Αιώνα.
Στη γέφυρα οι «10» Ολιγάρχες με χλιδή γλεντοκοπάνε,
στην κουβέρτα τη μεσαία τάξη τα κύματα την σαρώνουν,
στα αμπάρια οι πολλοί πεινάνε και ψοφολογούν,
αν βυθισθεί το πλοίο όλοι μαζί θα πάμε, δεν γλυτώνουν.
Των φιλόσοφων οι φωνές ‘φωνή βοώντος εν τη ερήμω’
πείνα και ανθρωπιστική καταστροφή επικρατεί εν τω δήμω,
το σκάφος μας πάει να πιάσει ξέρα,
εκτός και αν συν Αθηνά και χείρα κίνει
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παρακάμψουμε την καλντέρα
Ο «Κυβερνοχώρος» πρέπει ν’ αναμορφωθεί δεόντως,
με Διονυσιακή Ψυχή και Απολλώνειο Λόγο
με διαχρονικές αξίες σε ήρεμα νερά να ταξιδέψει,
με Ελευθερία, Άμεση Δημοκρατία, Ανθρωπισμό και νέα Ηθική να πλεύσει
ειδάλλως θα καταποντισθεί και δεν θα αντέξει.
Ναύτες του «Κυβερνοχώρου» σας προσκαλούμε!!
να αντισταθούμε όλοι μαζί για να σωθούμε!!
αλλιώς το σκλαβοπάζαρο μας περιμένει,
φθηνά χέρια για την δουλοπαροικία και το χαρέμι!!!
Το αστρόπλοιο στον κυβερνοχώρο αρμενίζει,
η διεθνής εξουσία χάνει τον έλεγχο και το παιχνίδι
ο «Κυβερνοχώρος» Επανάσταση μυρίζει
η οικουμένην θέλει νέο πνεύμα και Δικαιοσύνη!!
Με νέο αζιμούθιο το πλοίο ν’ αποπλεύσει,
Δημοκρατία και Δικαιοσύνη το πλήρωμα ν’ αναπνεύσει,
μακριά από της Σκύλλας και Χάρυβδης τα Στενά,
(Αδικία, Χειραγώγηση, Λογοκρισία, Θεοκρατία, Αμορφωσιά κλπ)
για το λιμάνι του Πολιτισμού και της Γνώσης ειρηνικά να αποπλεύσει.
10/10/2011

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ
Στης Ελλάδος την αφύλακτη ράχη
η «μαύρη χείρα» πέφτει στη μάχη
πυρπολεί τα δάση, ακόμη και της Αττικής
η χώρα καταστρέφεται, σπαράζει,
ο εγκληματίας στη σκιά δεν θα αποκαλυφθεί.
Κουκουλοφόροι-ανάρχια, χαβιαροαριστεροί,
πράκτορες, λαθρομετανάστες όλοι μαζί ένα κουβάρι
η χώρα πρέπει να καταστραφεί
τα ξένα κέντρα την έχουν προδιαγράψει
χόβολη να γίνει και στάχτη
κι’ αυτοί πρόθυμοι για κάθε δράση.
Αμφισβητούν ιδανικά και πατρογονικές αξίες
παρασυρμένοι από φθοροποιές διεθνιστικές δοξασίες
πουλημένα τομάρια ξενολάγνοι
φτωχόπαιδα και γόνοι της ελίτ το νέο τσουνάμι
όλοι τους συνασπισμένοι για την Ελληνοκτονία
μυρίζει σκλαβιά, παιδιά αγώνα για νέα Παλιγενεσία.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ GO HOME
Μιλιούνια οι απρόσκλητοι μετανάστες:
άσπρους, κίτρινους και μελαμψούς φέρνουν οι δουλέμποροι προστάτες
παντός φύλου, ποιού, χρώματος και θρησκείας
ανεμομαζώματα, πειναλέα στίφη εγκληματικής συμμορίας
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ποιος τους χρηματοδοτεί; γιατί δεν διερωτήθηκε η εξουσία;
Εγκληματίες, ναρκέμποροι, πράκτορες, της γνωστής συνωμοσίας
εισβάλλουν στη χώρα με πρόοδο γεωμετρική οδικώς και με πλοία
για να επιβάλλουν την πολυεθνική νεοταξική κοινωνία
αριστεροί και σοσιαλιστές τους αναμένουν εναγωνίως
ουδείς όμως τους θέλει στο σπίτι του ή πλησίον
Στέλνονται βάσει οργανωμένου σχεδίου από την Τουρκία,
να μεταβάλουν την Ελλάδα σε ισλαμική κοινωνία,
εκτελούν εντολές του διεθνούς κέντρου συνωμοσίας,
όλους τους ανέχεται στην χώρα η Ελληνική Πολιτεία
γιατί έτσι διατάσσει η διεθνής εξουσία.
S.O.S!! Υπάρχει θανάσιμη απειλή
οι μετανάστες βεβηλώνουν τη γη του Δία
βιάζουν καθημερινά την ιερή Εστία
αλλάζει η χώρα εθνολογικά, φυλετικά δημογραφία.
Η Ελλάς εκπέμπει κραυγή αγωνίας,
οι Έλληνες σύντομα θα είμαστε μειοψηφία,
λαός γηρασμένος με υπογεννητικότητα θα γίνουμε μειοψηφία
θα καταντήσουμε Μπαντουστάν, Ελλαδιστάν και Πακιστανική επαρχία;
δεν είμαστε ρατσιστές, είμαστε πατριώτες και εθνικιστές,
αγαπάμε την πατρίδα μας, χωρίς μίσος για τις άλλες φυλές
παιδιά της Ήρας και του Δία!
Συνέλληλες εγερθείτε!
ανεπιθύμητοι οι ξένοι λαθρομετανάστες!
εχθροί μας αυτοί που προωθούν τους λαθρους εισβολείς!
στις πατρίδες τους οι απρόσκλητοι Αφρικανοί και Ασιάτες
δεν τους χωράει η Ελληνική Γη.
Κι’ αν τους ευσπλαχνίζεται η Αριστεροδεξιά,
και η Ιουδαιοχριστιανική εκκλησία αν τους λυπάται,
ας τους φιλοξενούν στα δικά τους αρχοντικά,
με τις θυγατέρες τους ο κάθε μετανάστης να κοιμάται
για να βγάλουν την καινούργια Ελληνική σπορά.
Ας τους πάνε στην Ιερουσαλήμ
ΟΧΙ στο ιστορικό κέντρο, στην ιερή γη του Δία
μετανάστες «GO HOME», ακόμη και δια της βίας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ
Πλιατσικολόγοι Αλβανοί, Αφγανοί και Πακιστανοί,
διωγμένοι από τους ιμπεριαλιστές της πλανηταρχίας,
συνοστίζονται στο κέντρο της Αθήνας,
σκορπώντας όλεθρο και φωτιά
μαζί με ρεμάλια αναρχικά
πειθήνια όργανα της διεθνούς συνωμοσίας.
Κόλαση έγινε η Αθήνα εκείνη την Κυριακή
βόμβες Μολότωφ και πέτρες έπεφταν βροχή
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πλάκες και μάρμαρα στα πεζοδρόμια ξηλώθηκαν
κάηκαν κτίρια νεοκλασικά από κουκουλοφόρους,
και μουτζουρώθηκαν, τα πάντα κηλιδώθηκαν.
Έκαψαν παλιά βιβλιοπωλεία,
κινηματογράφους, καταστήματα και σχολεία
δεν γλύτωσε ούτε η Εθνική Βιβλιοθήκη
τι να τα κάνουμε τα βιβλία στην εποχή της κρίσης;
Ο Πολιτισμός μας δραπέτευσε, έφυγε από τη Δύση;
Ναι, κι αυτή πάσχει από φθίση.
Φρικιά της αναρχοαριστερής αλητοσυμμορίας
πυρομαχικά φτιάχνουν στα Πολυτεχνεία
τα προωθούν τάχιστα στο κέντρο και στην Πλατεία
από την Αστυνομία το ακαταδίωκτο, ισχύει ασυλία!
Το «άσυλο» των ΑΕΙ εργαστήρι έγινε του βομβιστή
με ανοχή της σεβαστής πανεπιστημιακής πρυτανείας
Σόρος και «ανοιχτή κοινωνία» σε ρόλο υψηλού συντονιστή
το ήξερε από πριν η Φινλανδική πρεσβεία
κι’ εξέδωσε νότα προειδοποιητική;
όλα καμωμένα με σφραγίδα της Αμερικής
για να συνετίσει του Καραμανλή την αποστασία;
Ο μόνος που το αγνοούσε είναι η… Αστυνομία
τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια της Βουλής
όλα αποπνέουν… σιωνιστική ραδιουργία
γερμανοκρατούμενη η Ελλάδα υπό ξένη κατοχή
κουνούπι δεν μπορεί να κινηθεί
προβα τζενεραλε για εμφύλια αιματοχυσία,
ή για ‘made in USA’ πολιτική αλλαγή;
Ούτε το Δεκέμβρη του ‘44 δεν έγινε τέτοια
καταστροφή, τέτοια λεηλασία
όταν έδρασε των Γκούρχας η Βρετανική Μεραρχία στην Αθήνα
η πόλη τότε έγινε ερείπια, γιαπί
ο Σκόμπι έδωσε εντολή να χρυπηθεί ανελέητα η αποικία
όπως τώρα διατάσσουν οι Γερμανοί.
την επιστροφή του βασιλιά είχε καταστρώσει
μετά τη Βάρκιζα έσπειρε αδελφοκτόνα τρομοκρατία
βοήθησαν και τα «λάθη» του ΚΚΕ φυσικά
ανέβασαν στο έπακρον την εμφυλιοπολεμική υστερία
ξεχάσαμε Κύπρο, Β. Ήπειρο και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις
Έτσι άρχισε ο επάρατος εμφύλιος
και μπούκαρε η Αμερικανοκρατία
το ΚΚΕ πιστό όργανο των σοβιετικών
με απατηλά συνθήματα αιματοκύλισε το λαό χωρίς αιτία
είχε κριθεί στη Γιάλτα η τύχη της Ελλάδος υπέρ της Συμμαχίας,
αυτό προχώρησε σε σύγκρουση εμφυλιοπολεμική
και έδεσε τη χώρα στο άρμα της Αμερικής
όχι δεν ήταν λάθος, ήταν εσκεμμένη προδοσία…
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τότε Αγγλοι προβοκάτορες χτύπησαν Ελληνες
στην πλατεία Ομονοίας και άρχισαν τα πρώτα Δεκεμβριανά
Η Αστυνομία εθεάτο τους βανδάλους απαθής
σαν τον Παύλο και Σενέκα που έκαψαν τη Ρώμη
και στον Νέρωνα φόρτωσαν την καταστροφή.
Περνούν τα χρόνια, αλλάζουν οι καιροί
Πλημμύρισε από λύματα ο Αθηναικός «οίκος ανοχής»
υπόκοσμος παντοίας φυλής, χρώματος και θρησκείας
κουκουλοφόροι, πράκτορες και εγκληματίες της αλλοδαπής
«παιδομαζώματα» μαθητών απ’ τα σχολεία
για να συμμετάσχουν στην καταστροφή
από δασκάλους συνδικαλιστές
μπορεί κανείς να φανταστεί παρόμοιες εποχές;
Λιθοβολούν με συνοδεία δασκάλων, την Αστυνομία
-όχι ότι η Αστυνομία είναι καλήαναγκαία όμως για την τάξη και ευνομίαένας πολύχρωμος αφηνιασμένος συρφετός, με ξένη εντολή
έκαναν γιούρια στις βιτρίνες στη Σταδίου, στα Χαυτεία
η γενικευμένη λεηλασία θα μείνει ιστορική
δεν άφησαν ούτε καρφίτσες, ούτε μασούρια.
«Παιδιά γιούργια, στον ταμπλά με τα κουλούρια»
να πέσει ο Καραμανλής, να έρθει ο ΓΑΠ
αργότερα βρέθηκαν στα Αλβανικά μαγαζιά
πραμάτια που άρπαξαν οι Αλβανοί πλιατσικολόγοι
εξαγωγές έκαναν καλέ Ελληνικές
Ηθικοί αυτουργοί οι σιωνιστές, πράκτορες «made in USA»
και κομάντος UCK οι εκτελεστές
κακοποιοί, δόλιοι, άνθρωποι μοχθηροί, εκμεταλλευτές
ξεχύνουν λαίλαπα φωτιάς
έτσι κάπως συνέβησαν του 2008 τα Δεκεμβιανά
20/12/2008

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ
Η γνωστή παγκόσμια μαφία
καθημερινά εν ψυχρώ λαούς δολοφονεί
στο Αφγανιστάν, Ιράκ και στη Συρία
για τον Αλέξη έδειξαν ευαισθησία τρομερή.
Καίνε, σπάνε και ρημάζουν
και ό,τι έχει αξία το αρπάζουν
καθώς η Πολιτεία φοβισμένη λουφάζει
ο αρμόδιος υπουργός φυγομαχεί
η επέμβαση τον τρομάζει γιατί άραγε;
Ο ΓΑΠ αλλιώς δεν θα είχε ελπίδα να κυβερνήσει
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έτσι ο διεθής σιωνισμός τον έχει ορίσει
χωρίς κόπο τον δημόσιο πλούτο ν’ αποκτήσει
και την ώρα της κομματικής συγκομιδής
από τα αποκαΐδια ψήφους να τρυγήσει.
Βάζουν μπρος ολοταχώς τη μηχανή
το κάθε κόμμα ψήφους αλιεύει
ρίχνουν λάδι στη φωτιά η Αθήνα να καεί
και ο ψηφοφόρος από τη μικρή οθόνη
την καταστροφή αγναντεύει
Η «πορτοκαλί επανάσταση» καλά κρατεί
κάθε τόσο η «Αλεξιάδα» υποτροπιάζει
τώρα έγινε «Χρυσαυγιάδα» άλλαξε στολή
ευτυχώς που ο λαός δείχνει αδιαφορία τους
περιφρονεί και τους κράζει
το γιαούρτωμα και τα σάλια δεν τους τρομάζει.

ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΜΜΩΝΑ
Σαστισμένος ο άνεργος πελαγοδρομεί,
ο καπιταλισμός τον θεωρεί υποπροϊόν της κοινωνίας
θέλει μεροκάματα πείνας η αγορά
να υπάρχει φθηνή εργατική εφεδρεία.
Ο νέος εναγώνια ψάχνει για δουλειά
χωρίς να γίνει του συστήματος επαναστάτης
και όταν βρει όλες τις πόρτες κλειστές
παίρνει την άγουσα για μετανάστης.
Οι πιο αδύνατοι λυγίζουν πελιδνοί,
κι’ η ευθύνη τις φρένες τους θολώνει
τότε κάνουν το απονενοημένο διάβημα και αυτοκτονούν
πολλοί σαλτάρουν από το μπαλκόνι.
Ο μεσήλικας τη σύνταξη του βλέπει να γλιστρά
η κοινωνία στέκει ανάστατη και ζαλισμένη
η γυναίκα, σύζυγος και η μητέρα εργαζόμενη αγωνιά
πώς θα στρώσει στα παιδιά της τραπέζι το μεσημέρι
όσο όμως η οικογένεια φτωχαίνει
τόσο του διεθνούς τοκογλύφου το πουγκί χοντραίνει.
Αμύθητα πλούτη οι ολιγάρχες έχουν συσσωρεύσει
από το λαό τα έχουν κλέψει
στο θεό τους Μαμμωνά τα έχουν αφιερώσει
και την Αγορά από ρευστό έχουν στεγνώσει
Εσυ ανθρωπάκο που πας και τους ψηφίζεις
δεν γνωρίζεις ότι τα συμφέροντα τους ασυλόγιστα στηρίζεις;
αν τα βόδια τη δύμαμη τους πληροφορηθούν
και αν όλα έξω από κόμματα ενωθούν
στις ύαινες και στα λιοντάρια θα επιβληθούν
20/3/2009
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Ω! ΤΕΜΠΟΡΑ Ω! ΜΟΡΕΣ
Κοινωνία διάλυσης και αναταραχής!
η μάνα χάνει το παιδί,
ο δάσκαλος έχασε το μαθητή
ο πατέρας απώλεσε την κόρη και το γιό
αμφότεροι θύματα ναρκωτικών.
Η Βουλή χάνει το «λαδιάρη» «βο (υ)λευτή»
η ευκατάστατη οικογένεια έβγαλε γιό αναρχικό και μηδενιστή
ο Ζανό κουνιστός και λυγιστός
στην πλατεία Κολωνακίου,
στην Ομόνοια Αλβανοί και πόρνες του Μεταξουργείου
στο ιστορικό κέντρο της Παλλάδας Ασιάτες και Αφρικανοί
και οι γηγενείς έγιναν …. γερανοί κάποιου προαστείου.
Η κοινωνία των κουνιστών «γάμο» θέλει κοσμικό
με κουμπάρο, με παπά, και με στεφάνι
θέλουν άνδρα βαρβάτο, θεριακλή, «τεκνό»
να ’χει στη βράκα Καλυβιώτικο μποστάνι
και νυφούλα με το νόμο να στεφθεί ο «Χρόνης»
στο εκκλησάκι της «αγίας Πόρνης».
Η όμορφη Όλγα με τα ονειρεμένα κάλλη
βρέθηκε άνεργη κάποιο πρωί
μεγάλη καπιταλιστική ζωή ονειρεύτηκε στα ξένα
τώρα δέχεται επισκέψεις από τον κάθε θεριακλή
η Ελλάδα Κούβα κατάντησε προπολεμική παραδεισένια.
Ξαπλωμένη σε ένα βρώμικο ντιβάνι
μισόγυμνη τις νύχτες λικνίζεται σε κάποιο στούντιο
στο Πειραιώτικο λιμάνι
με γλαρό βλέμμα προσκαλεί τον διεστραμένο εραστή,
για μια χούφτα ευρώ τα πάντα του κάνει.
Το καυλωμένο ανθρώπινο ρεμάλι
κτηνώδη συνουσία επί χρήμασι θέλει να κάνει
αυτή για να βολέψει τη χαμοζωή της
ο σωματέμπορας, διακινητής της
και το σύστημα μερίδιο να πάρει
Του κατεστημένου η φαιά μαφία (κανάλια, έντυπα, ηθών, ναρκωτικά, κτλ)
σε αγαστή συνεργασία
κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας
σε νόμιμη θέα ξεπροβάλλει η νέα κοινωνία,
στα τεράστια κέρδη από την πορνεία να συμμετάσχει,
στο μεταξύ 300.000 εκτρώσεις πάνε ετησίως
στο βωμό της θυσίας όταν ο πληθυσμός της φθίνει και γηράσκει.
Σσσούτ μην το ακούσει ο γυναικολόγος και αντιδράσει
Χαίρε Ελληνική Πολιτεία!!!
15/2/2009
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ΟΤΑΝ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΤΗ ΓΗ
Ο αγρότης άφησε τη γη και το χωράφι
στο γκέτο ήλθε στο κλεινό το άστυ
κι’ ο τσοπάνος άφησε τα γίδια στο μαντρί
έχασε τη δημιουργική πνοή της φύσης,
κι’ από παραγωγός έγινε καταναλωτής και ερημοσπίτης.
Μπήκε στον κρατικοσυνδικαλισμό
με υψηλά ιδανικά
αλλά προσγειώθηκε αγρίως
συνδέθηκε με το Κόμμα αφίσες να κολλά
θηρευτής έγινε των προνομίων
τώρα σιωπά γιατί μάχεται υπέρ των καπιταλιστικών κολαστηρίων.
Άφησε πίσω αναμνήσεις, σπίτι, παρελθόν
τα ιερά και όσια προγόνων και συγγενών
τόπους ιστορικούς αχράντων μυστηρίων
με την ελπίδα να κάνει ζωή αρχόντων και κυρίων
τελικά κατέληξε στην τάξη των νεόφτωχων πληβίων.
10/2/2009

Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Φρόντισε να αποκτήσεις χρήμα με ουρά
χαρισάμενη τη ζωή σου να περάσεις
αυτό είναι της εποχής η συνταγή
«κακό δεν είναι ό,τι κι’ αν κάνεις
με ναρκωτικά τους νέους κι’ αν πεθάνεις!!»
το «κονόμι» να μην σου λείψει Γιάννη
Αυτή είναι του τρισκατάρατου ΓΑΠ η πολιτική
η φούντα το κέφι του νέου φτιάχνει
γι’αυτό βάλε στη γλάστρα σου δενδρίλια χασίς
κι’ αν είσαι μερακλής να βάλεις κόκα
ποτέ να μην σου λείψει της μαστούρας η ηδονή
φέρτε το ΓΑΠ υπουργό παιδείας
οδηγίες να βγάλει στα σχολεία για τα «χόρτα».
Η πλεονεξία για χρήμα δεν έχει τελειωμό
ο δρόμος εύκολος μα κατηφορικός
σε βάραθρα και σε γκρεμούς σε κατεβάζει
σαν τον πάρεις πόνος πολύς, στη φυλακή σε οδηγεί και στα σίδερα σε βάζει.
Αν είσαι φτωχός το κατεστημένο σε περιφρονεί
ακόμη κι’ αν είσαι σοφός δεν σε λογαριάζει
εκτός κι’ αν είσαι από οικογένεια τρανή
(Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Σημίτης, Καραμανλής..)
πρωθυπουργό ακόμη και τον Γιωργάκη βγάζει
παρότι δεν έκανε ούτε για κλητήρας της Εθνικής.
Το Χρήμα ο Θεός της εποχής,
βγάζει φαύλο βουλευτή πρωθυπουργό ηλίθιο και βλάκα
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επίσκοπο ανώμαλο και αμαρτωλό
και επιχειρηματία γιό γερμανοτσολιά της πλάκας.
25/1/2009

ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΙΚΩΝΑ
Οι αξίες εξαφανίσθηκαν από προσώπου Γης
οι Μούσες κρύφτηκαν στον Ελικώνα,
έγινε κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής
σαν άνοιξε το σύγχρονο «Κουτί της Πανδώρας».
Ξεπήδησε σαν Λάμια η «Οικονομία της Αγοράς»
άνοιξε η ψαλίδα κι’ η φτωχολογιά πεινάει
είπαν τα 1000 συν 1 ψέματα της Χαλιμάς
ο Αντωνάκης και ο ΓΑΠ
τρισεκατομμύρια η πλουτοκρατία έμπλεη από χαρά μασάει.
Η ολιγαρχία βγάζει χρήμα με τα μικρομπίτς
η μεσαία τάξη διαλύεται σφαγμένη
γίναμε πρόβατα, μπήκαμε σε ξένο μαντρί
ενάντια στο ξένο δυνάστη αγωνίζεται η φυλή μας προδομένη.
Παντού φοβία και απαισιοδοξία επικρατεί
ο Ευρωπαίος τσοπάνος με τη γκλίτσα μας χτυπάει
φωτίζου, φωτίζου Ρωμιέ εξ Ιερουσαλήμ!
η νέα Φεουδαρχία από την Ελληνοκτονία ξεκινάει.
Παγανίστρια η θεά της Σοφίας Αθηνά,
λέγεται από Ελληνικά χείλη
ποια είναι η πατρίδα μου καθώς τα ’χω μπερδέψει τώρα στα στερνά!
η προπαγάνδα μεγάλη μας Θεά μας έχει μπασταρδέψει
τέτοια θέματα είναι ρατσιστικά, μην τα συζητάς
έχει φροντίσει το κατεστημένο στον Καιάδα τους σοφούς να χώσει,
η γνώση σου να ξέρεις θα σε σώσει!!
20/1/2009

ΓΟΝΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ
Οι νέοι μας έχασαν κάθε αιδώ κάθε ντροπή
έχουν ζαλισθεί από την καταναλωτική νοοτροπία
αγοράζουν με δανεικά το κάθε τι
έχασαν την αρετή το «μέτρον» και την ισορροπία.
Των γονιών η αγάπη στο παιδί είναι λιγοστή
του ικανοποιούν κάθε υλική επιθυμία
το χαρτζιλίκι δεν αρκεί, έστω κι’ αν αφθονεί
κακοί γονείς όσοι δίνουν στο παιδί «όπλα προς δολοφονία».
Να μη λείψει στο παιδί το κάθε τι
για να μην τους ενοχλεί από την δική τους ασχολία
το παιδί θέλει αγάπη και πολλή στοργή
και πιο πολύ παράδειγμα, ενάρετο να γίνει στην κοινωνία.
15/1/2009
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Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΝΥΣΣΑΝ ΠΟΙΕΙ
Ρέει άφθονο χρήμα και παχυλοί μισθοί
σε πράκτορες, δωσίλογους και 5φαλαγγίτες
η εξουσία τους γνωρίζει, αλλά την νύσσα ποιεί
οι πολιτικοί πρώτοι μιζαδόροι και τερμίτες.
Η αποσταθεροποίηση της χώρας καλά κρατεί
η Τουρκία καραδοκεί την ευκαιρία
η δολερή Έρις ενάντια στη φυλή μας συνωμοτεί
σαν έχιδνα τον Έλληνα δαγκώνει με μανία
Όλοι σ’ αυτόν τον τόπο έχουν τρελαθεί
θα ζήσει η Ελλάδα ή θα πέσει σε χρεωκοπία;
την αναμένει μήπως στο σφαγείο της Βαλκανικής;
ο διαμελισμός όπως τη Γιουγκοσλαβία;
Ο τοκογλύφος SOROS συνωμοτεί
αναβίωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ζητάει η Τουρκία;
η παράδοση του ονόματος στα Σκόπια εκκρεμεί
μόνον η Ελλάδα δεν έχει απαίτηση καμία
αλλά μήπως έχει εθνική στρατηγική, οράματα, και φιλοδοξία; Ουδεμία!
Με συνεχείς υποχωρήσεις η χώρα θα συρρικνωθεί
«κυριαρχικά δικαιώματα αντί ειρήνης» χαρίζει,
πόσο θα κρατήσει της ηττοπάθειας το βιολί;
οι Τούρκοι θα ζητήσουν και την… Σαντορίνη.
Όπως λέει κι’ ο Βάρναλης
«…δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα!
προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!…»
προβληματισμός ουδείς, μηδέ αυτογνωσία
εγκληματίες οι πολιτικοί μας για εσχάτη προδοσία.
Το μόνο που τους απασχολεί η τσέπη και η κουτάλα
κι’ ας γίνει η χώρα ζητιάνα διακονιάρα
ουδείς ενδιαφέρεται για την Ελλάδα,
στα κανάλια κουτσομπολιό της γειτονιάς
και στη Βουλή τα κομματόσκυλα στήνουν θίασο φαγομάρας.
Στημένες σφυγμομετρήσεις της συμφοράς
στη μικρή οθόνη της Χαλιμάς τα παραμύθια
και στην κοινωνία τα χαράτσια έγιναν βουνά
οι αυτοκτονίες δεν τους αφορούν, ας λιγοστέψουν τα κουτορνίθια
για τα προβλήματα του λαού κάνουν μάτια στραβά
η εξουσία υποκύπτει στων αναρχικών τα τερτίπια.
Φταίμε κι’ εμείς, φταίνε και της Εχιδνας τα αυγά
σ’ όλο τον κόσμο το γνωστό, γίναμε ρεζίλι διεθνώς,
περονόσπορος έπεσε στον τουρισμό και στις επενδύσεις
φοβάται ο ξένος νέα αταξία και σκοτωμό
αντάρτικο πόλεων, «Αγώνα Επαναστατικό» και απεργιακές κινητοποιήσεις; Μήπως
χρειαζόμαστε αρχηγό να πάρει κάποιο καμουτσίκι;
5/1/2009
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ΜΙΝΤΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η πρόοδος θέλει πρόγραμμα και ηρεμία
όχι εσωτερικό αναβρασμό, αστάθεια, και φασαρία
τα ΜΜΕ σε ρόλο προβοκατόρικο διχάζουν το λαό
δεν αφήνουν ευκαιρία να απείρουν την ανωμαλία.
‘Μίντια’ διεθνιστικά, ψυχοφθόρα, αντεθνικά
αδυνατίζουν την εθνική στρατηγική της χώρας
αντί να κονταροχτυπήσουν τα θεριά
Σκόπια, Τουρκία, Τσάμηδες κλπ
τους λένε με τον τρόπο τους προχώρα,
ρίχνουν λάδι στη φωτιά και την κακιά μας ώρα.
Παίζουν ρόλο προβοκατόρικο, ενδοτικό
αμόρφωτα μειράκια της δημοσιογραφίας
σχολιαρόπαιδα στρατολογεί του κόμματος ο μηχανισμός
για καταλήψεις και απεργίες στα σχολεία.
Στρέφουν ενάντια στη μάθηση τα παιδιά
προβάλλουν αρνητικά πρότυπα στην παιδεία
αντί να δώσουν γνώση, αρετή και πρότυπα θετικά
με σχολεία ανοιχτά
δίνουν διάλυση απειθαρχία και σκοταδιστικά σχολεία.
1/1/2009

ΟΦΙΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
Φταίμε εμείς, φταίει κι’ αυτός
ο τρισκατάρατος Σιωνισμός που φώλιασε στη χώρα
Όφις φαρμακερός, φθοροποιός
Γερμανοτσολιάδς,Ιλλουμινάτοι, Μασόνοι
μας κυβερνάνε τώρα
Αυτός γεννά τα φίδια της διαβολής
της ανθρωπότητος κάθε ανωμαλία
θα τον βρείτε στα Χρηματιστήρια, Τράπεζες
στη διεθνή πολιτική
κρατάει τις χώρες σε σκοταδιστική δουλεία.
Τρέφεται με αίμα και σάρκες των λαών
σαν τεράστια βδέλλα μας βυζαίνει
καταβροχθίζει χρήμα, αξίες, κράτη και δίκαια εθνών
την αρμονία της φύσης (Γη, Αέρα και Θάλασσες) ρυπαίνει.
Καταστρέφει τον πολιτισμό μανιωδώς
στο νόμο της ζούγκλας οδηγεί ως το τέρμα
τέλος κακό θάχει της ο Σιωνοφασισμός
από τους Δελφούς θα ξεπεταχτεί και πάλι
του νέου πολιτισμου το σπέρμα.
Βιώνουμε ιστορικές στιγμές,
αλλαγές, κοσμογονίες
καταστροφές προμηνύουν οι οιωνοί,
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αλλά και νέες ευκαιρίες
για να ζήσουν ανθρωποι σε ειρηνικές κοινωνίες.
Στη εποχή μας όλα θα αναθεωρηθούν
στον κάλαθο τα παλιά δόγματα και οι θρησκείες
χρειαζόμαστε λιγότερη ύλη, περισσότερη πνευματική τροφή
νέο τρόπο σκέψης και διαχρονικές αξίες.
Ο καθένας μας θα πρέπει να κάνει αυτοκριτική
από τον καναπέ να σηκωθούμε
να αγωνισθούμε για την αλλαγή όλοι μαζί
από τον πνευματικό και οικονομικό ζυγό να απελευθερωθούμε.
Στης «Πανδώρας το Κουτί» μένει για πάντα η Ελπίδα
μην αναμένεις μοιρολατρικά
να φωτιστείς με μία μόνον αμυδρή ηλιαχτίδα
αμόρφωτος εύκολα σε κυβερνούν Πελοπίδα.
30/1/2009

ΤΟ ΙΡΑΚ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ
Το Ιράκ δεν μετριέται με το στρέμμα,
ούτε με της ερήμου το μαύρο χρυσό,
αρχόντισσα του Κόλπου η Βαγδάτη,
κρατάει τα πλούτη του Τίγρη και Ευφράτη
και τον πανάρχαιο Βαβυλωνιακό της πολιτισμό.
Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται
και με την αυτοθυσία
για Δικαιοσύνη και Ανεξαρτησία
για την πίστη στον Αλλάχ
χωρίς ξένο αφεντικό, χωρίς Αμερικανοκρατία
ένεκα τούτου γίνεται από τους πυραύλους έρημος Γαιδρωσία
ο Ιρακινός λαός θέλει Ελευθερία
και ο Σιωνισμός του στέλνει την Πολεμική Αεροπορία
Οι Ιρακινοί πολεμούν για σένα και για μένα
για την αξιοπρέπεια των λαών
για την αγάπη στον ηγέτη τους Σαντάμ τον θρυλικόν
χύνουν τώρα ποταμούς αίμα
ενάντια στον Αμερικάνο και Οβριό
που τους αρπάζουν το βιος.
Έπεσε στο δόκανο της σκοτεινής συνωμοσίας
θεώρησε φίλο το παλιό του αφεντικό
προχώρησε και μπήκε στο Κουβέιτ
όπου στημένη είχαν την παγίδα για να πιάσουν το λαγό.
Ο πόλεμος που μαίνεται στον Κόλπο
γίνεται για το μαύρο χρυσό
το έπαθλον είναι η Βαγδάτη
και ο Σαντάμ προδιαγεγραμμένος ζωντανός νεκρός.
20/8/1990
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ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ
Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε σας αυτό,
η περίοδος των εορτών μου προξενεί βαθύ κενό,
ευχαρίστηση ανάμεικτη με νοσταλγία,
μια πάλη ανάμεσα στην πάνδημη χαρά, στην γκλαμουριά
και στη δική μου αισιόδοξη απαισιοδοξία.
Θεριεύουν μέσα μου οι αναμνήσεις από τα παλιά,
κι’ ορμάνε έτοιμες να με κατασπαράξουν,
των περασμένων χρόνων την επιστροφή αναζητούν,
την κλειστή πύλη του χώρο-χρόνου σαν βομβιστές ν’ ανατινάξουν.
Κι’ ύστερα ο εαυτός μου αναρωτιέται:
«Εγώ τα έζησα όλα τα χρόνια αυτά;»
«Ή μήπως κάποιος άλλος που πέρασε βιαστικός και πίσω δεν γυρνάει;»
Κοιτάζω το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Πω, πω πως έγινα!,
και τότε ένα πικρό δάκρυ από την ψυχή κατρακυλάει.
Το άρμα του χώρο-χρόνου με πάει μακριά,
στον Πόλεμο, στην Κατοχή, στα πέτρινα εκείνα χρόνια,
στην πείνα, την ορφάνια και στην προσφυγιά,
πως η μανούλα μου ανάθρεψε πέντε ορφανά, η δόλια;
Μετά ήρθε η Απελευθέρωση,
όλα τότε ήταν χαρωπά, χαρμόσυνα και ωραία,
η Ελλάς σύσσωμη χαμογελά!!
δεν προλάβαμε να πούμε Ειρήνη Καλημέρα,
και ξεπροβάλλουν από το πουθενά τα Δεκεμβριανά
Αγγλοι και το ΚΚΕ τα είχαν φυλαγμένα.
Οι Αγγλοι φέρνουν νέα κατοχή, άγρια τρομοκρατία,
Έλληνες και Άγγλοι καίνε την Αθήνα σαν δαδί,
νέα σκλαβιά από την Αμερικανοκρατία,
τουλάχιστον με τους Αμερικάνους χορτάσαμε φαί
πρέπει να λέμε την αλήθεια.
«Λάθη» το Κόμμα, ο Τσόρτσιλ καραδοκεί,
φωτιά ρίχνει στην εστία για αιματοχυσία,
επάρατος Εμφύλιος, δεινά, η χώρα ξεψυχά,
αιμόφυρτη βγαίνει η Ελλάς
Εθνική Αντίσταση και Αλβανία μάταιη η θυσία.
Προδομένο το Κυπριακό,
γλιστράμε στην Αποστασία στα Ιουλιανά,
λάθη απανωτά, ακολουθεί η Επταετία,
εκεί αλλάζουμε αμαξοστοιχία πάμε με Δικτατορία,
Δημοκρατία με τις ερπύστριες των τανκς.
Ζωφερή του Πολυτεχνείου η γενιά,
Όχι! δεν έφερε Δημοκρατία,
του «αόρατου» δικτάτορα έφερε τη χούντα,
εβραιόδουλη σιχασιά
όσο για την «Επανάσταση του Πολυτεχνείου»
249

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

τρίχες κατσαρές και παραμύθια της γιαγιάς
έργα της CIA ήταν και της Mossad.
Χαλί έστρωσε η νέα χούντα στην Τουρκία,
το Πραξικόπημα βρίσκει ανοιχτή την πόρτα της ήττας και καταστροφής
ο Κίσινγκερ εγκαθιστά τον Τουρκικό Αττίλα,
τη Βόρεια Κύπρο κατακτά και έκτοτε κρατά.
Εφιάλτης η πεντάχρονη κρίση και Χρεοκοπία,
η Εθνική Κυριαρχία περνά σε ξένα αφεντικά,
μας έπεσε στην κεφαλή όσπερ κεραυνός εν αιθρία,
ο Χάρος με το δρεπάνι με κυνηγά.
Όλα μαζί να μας κατασπαράξουν
πέσαν σαν τα όρνεα σαν τα στοιχειά,
η σκέψη μου στη σημερινή τραγωδία
στριφογυρίζει και συνεχώς τριγυρνά,
αυτός ο αρχισυνωμότης ο τρισκατάρατος,
αυτός ο ξενόδουλος, αρχιβλάξ, ο ΓΑΠ
μας έριξε στη χρεοκοπία την επάρατο,
και ο λαός μας υποφέρει και πονά.
Υποκείμενο μειωμένης πνευματικής αξίας,
έγινε πρωθυπουργός της συμφοράς,
μεγαλύτερη δεν γνώρισε εν ειρήνη ο τόπος τραγωδία,
Ναι… του πρέπει ο θάνατος για εσχάτη προδοσία
χωρίς ελαφρυντικά.
Σήμερα γιόρτασα του γάμου μας τα 50χρονα
με τη συμβία εν υγεία,
απολογισμό κάναμε της ζωής μας και της
οικογενείας χωρίς τούρτα και κεριά,
θα ξανανοίγαμε και πάλι την ίδια εταιρεία; με ρωτά.
Ναι! από το ισοζύγιο βγήκαμε και οι δυο κερδισμένοι από την εταιρεία!
Ένσταση δεν έχω για την ζωή μου ουδεμία,
πάντα ευχαριστώ το Δία, την πλουτοδότειρα Ηρα και την οικιακή Εστία, τον
Απόλλωνα που σε πνευματική διαύγεια με κρατά και τον Διόνυσο που δίνει στην
ψυχή μου χαρά και ευτυχία
αλλά και ενθουσιασμό για ζωή
έζησα επί μακρόν με αυτάρκεια και αυτονομία,
έβγαλα παιδιά, εγγόνια και ακόμη με τρέφει κάποια φλόγα για δημιουργία.
Ο θάνατος όσο ζεις δεν υπάρχει τότε γιατί να τον συλλογιστείς;
όταν έρθει εσύ δεν θα υπάρχεις, τότε προς τι να λυπηθείς;
οριστικά εξαφανίζει το κάθε τι,
εκτός από την καλή φήμη, ή την κακή,
είναι παράλογο ανάσταση εκ νεκρών ν’ αναμένεις,
δεν έχει νόημα και στην άλλη τη ζωή να υποφέρεις
Ο χρόνος φέρνει χιόνια και ψέματα αιώνια,
μην πιστέψεις εποχιακές ευχές,
φέρνει πλούτο, φέρνει φτώχεια, ομόνοια και διχόνοια,
όλο το χρόνο δεν λείπουν οι καλές μέρες και οι κακές.
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Κάνε κριτική σε κάθε εξουσία,
χτύπα τους πολιτικούς, τις τράπεζες και πολυεθνικές,
σε βάρος του λαού πλουτίζουν τα θηρία,
με ψέματα, εγκλήματα, απάτες και αρπαχτές.
Ψέματα μας λένε τα ‘μίντια’ με το τσουβάλι,
τη σκέψη και την συνείδηση μας έχουνε άσχημα προσβάλλει,
είναι το σύγχρονο του λαού αφιόνι,
Κράτος και Πλουτοκρατία μας σφυροκοπούν στο ίδιο αμόνι.
Αν έπιαναν οι ευχές θα ζούσαμε χίλιες ζωές,
γέμισε δισεκατομμύρια σώματα η Γη μας,
τριτοκοσμικές ψυχές κυκλοφορούν μιλιούνια στην αυλή μας
ευτυχώς ο θάνατος φροντίζει για την ανανέωση μας.
Τα νοσοκομεία και οι κλινικές γεμάτες,
κατάκοιτες μορφές από τη ζωή φευγάτες,
πόλεις με βρώμικο αέρα και νερά
κοινωνίες πείνας, αρρώστιας μιζέριας και απανθρωπιάς.
Για λίγο φαγητό οι άνθρωποι θα σκλαβωθούν,
στο κρύο ξεπαγιασμένοι πολλοί θα κοιμηθούν,
αβίωτος ο πλανήτης μας γίνεται κάθε μέρα,
πυρηνικά όπλα απειλούν να μας ταίσουν με μανιτάρια στον αέρα.
Άδεια η σημερινή ζωή μας,
έλειωσε το χρήμα τη συνείδηση μας,
πλάκωσε τόνους βαρβαρότητα την ψυχή μας,
στον πλανήτη έγινε βάρος η ύπαρξή μας,
μήπως ήρθε η ώρα της απαλλαγής μας;
Φέτος θα στείλω λιτές ευχές,
σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία
χωρίς υπερβολές,
τούτη τη φορά δεν θα σας πω Χρόνια Πολλά,
μόνο χρόνια χαρούμενα και δημιουργικά.
Και μακριά από τη μελαγχολία,
είναι ό,τι χειρότερο στον άνθρωπο η αυτοκτονία
η ζωή είναι ωραία ακόμη και μέσα στα λιγνιτορυχεία,
Ευτυχείτε!! οπαδοί της πατρώας θρησκείας,
χριστιανοί και αγνωστικιστές, Καλές Γιορτές και με υγεία
31/12/2011

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
«Η μεν γαρ ποίησις μάλλον τα καθόλου,
η δε ιστορία τα καθ’ έκαστον λέγει»
-Αριστοτέλης.
Εκ προοιμίου απολογούμαι που γράφω πεζά,
δωρικά και αποστεωμένα
εγώ δεν είμαι ποιητής να γράφω ποιητικά
έτσι μου τα λέει η Μούσα
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και έτσι τα γράφω απλοποιημένα.
Ταξίδι αναψυχής κάνει ο περιηγητής,
ταξίδι χαράς σε γαμήλια τελετή ο καλεσμένος,
ταξίδι θλίψης ο λυπημένος
σε κηδεία προσφιλούς του,
πικρό το ταξίδι του μετανάστη
μακριά από τους δικούς του.
Ταξίδι στο πουθενά ο άνεργος, άστεγος και πεινασμένος.
ταξίδι στο άγνωστο και στην αυτοκτονία ο
απογοητευμένος,
ταξίδι ο ναυτικός σε ποντοπόρο ναυτολογημένος,
το μοιραίο του ταξίδι πριν το ατύχημα ο σκοτωμένος,
ύστατο ταξίδι στον Άδη ο πεθαμένος.
Ο αεροπόρος κάνει συχνές πτήσεις
σε κάποια δεν θα γυρίσει
ταξίδι στο χειρουργείο ο ασθενής νοσοκομείου
ταξίδι είναι το πρώτο βήμα του νηπίου
χωρίς τη στράτα
αξέχαστο το πρώτο μου ταξίδι με το μουτζούρη
από την Κυπαρισσία στην Καλαμάτα.
Αν είχαν τ’ αεροδρόμια λαλιά,
αν μπορούσαν να μιλήσουν,
τους πικρούς καημούς τους να διηγηθούν,
θα έκλειναν όλοι οι διάδρομοι δια μιας,
τ’ ανθρώπινα δράματα να σταματήσουν.
Ανωμαλίες και αναμονές, αργοπορίες
στις αναχωρήσεις,
άλλοτε οι ώρες μοιάζουν στιγμές,
αιώνες όταν συμβαίνουν καθυστερήσεις,
ας είναι… το ταξίδι σε γεμίζει συγκινήσεις.
Ο Έλληνας πανάρχαιος ταξιδευτής
από την εκστρατεία της Τροίας
ως την Αργώ στην Αμερική
από κάποια παράξενη Ειμαρμένη,
στα πέρατα της Γης, φτερό στον άνεμο
τον πάει και τον φέρνει,
να ρουφήξει του «ειδέναι» την ηδονή
στην οικουμένη,
κάρβουνο ο Ελληνας αναμμένο
για τα ιδανικά πεθαίνει και τα ανασταίνει!!
Παλιά στο ταξίδι έκανες φιλίες,
τώρα όλα κυλούν σιωπηλά, οι ώρες κρύες,
μην αγχωθείς και μην βαρυγκωμήσεις,
θα σε γεμίσει το ταξίδι με ταλαιπωρίες
αλλά και αναμνήσεις,
τελικά με φορτωμένα τα αμπάρια το σκάφος σου
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θα γυρίσει,
αν η ξένη γη μόνιμα δεν σε κρατήσει.
Ο Νίκος Καζαντζάκης είπε κι’ αυτό:
«τέσσερες μήνες στην πόλη,
άλλους τόσους στο χωριό,
και τέσσερες στο ταξίδι»
για να μην σου γίνει η ζωή ανιαρή σαν
το βαρίδι!!
Το ταξίδι είχε μυστικιστική ιεροτελεστία
τώρα τα ισοπέδωσε η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία,
λιγοστοί ταξιδιώτες πήγαιναν τότε στην Εσπερία,
τώρα είσαι μαζικό «προϊόν», στο μύλο
της τουριστικής βιομηχανίας.
Ταξιδιώτη της ζωής όσο μακριά κι’ αν πας
το ταξίδι σου αυτό μην σε πλανέψει
μην σε σκεπάσει η λήθη κι’ η χλιδή
την κοιτίδα του πολιτισμού μην λησμονήσεις
τούτο το βράχο πάντα στους ώμους σου θα κουβαλάς
και πάλι στην Ιθάκη να γυρίσεις.

ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
Στον αερολιμένα ο ταξιδιώτης αμίλητος
με σκέψεις ξεχειλίζει,
οι ώρες της αναμονής αιώνες τον γεμίζει,
ποιούς Προκρούστες σαν το Θησέα στο δρόμο σου
θα συναντήσεις;
μήπως σαν νέος Ηρακλής 12 άθλους θα
χρεοαστεί να πραγματοποιήσεις;
Σαν την Κλωθώ η σκέψη σε περιτριγυρίζει
πότε στον τελικό προορισμό,
πότε στο σπίτι και στην οικογένεια ξαναγυρίζει
θα πας σώος και θα γυρίσεις αν έχεις τύχη
κάποια Πυθία μέσα σου ψιθυρίζει.
Τι τάχα στο ταξίδι θα συναντήσεις;
μήπως σε κάποιο μέρος αφαιρεθείς και αργοπορήσεις;
μήπως κάποιο εμπόδιο βγει μπροστά και καθυστερήσεις;
η εγρήγορση ούτε λεπτό δεν πρέπει να σου λείψει.
Στο αεροδρόμιο είσαι ύποπτος βομβιστής,
εξευτελιστικούς ελέγχους θα υποστείς
σαν επίδοξος τρομοκράτης,
ανά χείρας διαβατήριο, το πορτοφόλι σου βάλε βαθιά,
την κάρτα επιβίβασης πάντα εύκαιρη νάχεις,
εδώ χωρατά και πλάκες μη διανοηθείς και μην δοκιμάσεις,
γιατί αν δεν βρεθείς στη φυλακή, φίλε δεν θα πετάξεις.
Οι ίδιοι κατασκευαστές των ανιχνευτικών,
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οι ίδιοι και οι τρομοκράτες,
αυτοί οι τοκογλύφοι-βδέλλες των λαών,
αυτοί και οι οπλέμποροι, του σατανά οι μεταπράτες.
Γύρω σου πρόσωπα κάθε φυλής,
άσπροι, μαύροι, κίτρινοι και κρεολοί,
δώρο μη λάβεις από ξένο, ούτε από το διπλανό σου,
αν θέλεις με ασφάλεια να φθάσεις τελικά στον προορισμό σου.
Οι εφιάλτες αρχίζουν από τη δική σου αγωνία!
μήπως συμβεί σε σένα το μοιραίο; ή κάποια αεροπειρατεία;
κάλεσε τη Λάχεση, Κλωθώ και Ατροπό
να εξορκίσουν το κακά στοιχεία
ταξιδεύω μια ζωή, καλές οι Μοίρες, έχω όμως εμπιστοσύνη
στη θεά Τεχνολογία.
Ο καιρός θάναι καλός; Τι λέει η μετεωρολογία;
μήπως ξεσπάσει κάποια θύελλα στο δρόμο ή κάποια ιπταμένων απεργία;
παλιά το ταξίδι χωρίς ελέγχους ήταν πρωτόγονο, ρομαντικό,
είχε τη δική του γοητεία….
σου πρόσφερε περιποίηση και πλούσια επιμελητεία
Σαν τη μέλισσα ρούφηξε όπου κι’ αν βρεθείς το μέλι,
γιατί έχει αδειάσει η δική μας η κυψέλη,
το οικονομικό δεν είναι η πρώτη αιτία,
όσο η πνευματική και πολιτιστική μας καχεξία.
Συνέλληνες!!! Η Ελλάδα έξω μας πληγώνει
η βαρβαρότητα και έλλειψη πολιτισμού μέσα μας ματώνει
ανοχή στην κατρακύλα άλλο δε σηκώνει
κάντε το καθήκον σας τώρα που ο κίνδυνος κοντοζυγώνει!!
Πολιτικοί και αξιωματούχοι
σουλατσάρετε καθημερινά σε Ανατολή και Δύση
με λεφτά μάλιστου του δύστυχου πολίτη
δείτε πως οι ξένοι εναρμονίζουν την τεχνολογία με τη Φύση
γίνετε φορείς του ωραίου και καλού χωρίς ξενολαγνία
αναδείξτε την Ελλάδα μας, χώρα πολιτισμού και ευκοσμίας.
Ταξίδεψα σε μέρη εξωτικά και ονειρεμένα
ομορφότερο μέρος από την Ελλάδα δεν είδα, ουδένα
αυτή είναι ο παράδεισος επί της Γης υπαριθμόν ένα
ας την αναγεννήσουμε όλοι εμείς οι Ελλαδίτες γηγενείς
και οι ομογενείς στα ξένα!!
Βάλε στο φυλαχτό σου την Ελληνική Παιδεία
κράτα άσβεστη τη θεία Γλώσσα μας και την ένδοξη Ιστορία
ξαναγύρνα στην πατρώα μας θρησκεία
και πάντα θα σε προστατεύει ίκαρε ο Δίας.
Και όταν εσύ μείνεις μόνιμα στα ξένα
στα παιδιά σου να δώσεις Ελληνικό πνεύμα
οι καιροί παράγουν μαζοπολτό, σκορπούν ψέμα
Αμνημοσύνη, Βαρβαρότητα Τυραννία και αίμα.
25/4/2011
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟ
Το σπίτι μας στο χωριό ήταν πέτρινο, παλαιικό,
εδώ έζησαν πρόγονοι μου δοξασμένοι
τώρα τα χωριά τόποι ερημωμένοι
έγιναν πολυφυλετικά
οι παλιοί κάτοικοι ξενητεμένοι.
Δεν ήσαν πλούσιοι, μα είχαν αρχοντιά,
πνεύμα σπινθηροβόλο, κορμοστασιά, λεβεντιά
είχαν έμφυτη σοφία
για τη Φύση, τον Έρωτα και της Ζωής την πεμπτουσία.
Γυρνούσαμε ξυπόλυτοι, χωρίς παπούτσια
στις πέτρες, στα αγκάθια στα τσαλιά στα φίδια
βόσκαμε στα πουρνάρια γίδες και κατσίκια
τα παιδικά μας χρόνια μοιάζουν σαν εφιαλτικά παραμύθια.
Εδώ στο Σιδηρόκαστρο έζησα κι’ εγώ στην Κατοχή
πριν εκτελέσουν τον πατέρα μου οι Ναζί
σε μια σύντομη εκστρατεία
κάποιο πρωινό στο χωριό
μετα μας πήρε άνεμος της προσφυγιάς
μας έφερε στην κατοχική Αθήνα
κακήν-κακώς
Χρόνια πέτρινα μαρμαρωμένα
πείνα, εθνική αντίσταση, τώρα όλα ξεχασμένα
η Ελληνική επαρχία ζει και δεν ζει
μόνον τα καλοκαίρια αναστένεται και λειτουργεί
Μετά όλα άλλαξαν ξαφνικά
το σπίτι μοιράσθηκε σε μερτικά,
θες η ασυνεννοησία, θες η αδιαφορία
των εγγονών, άλλοι έφυγαν στα ξένα
άλλοι έμειναν εδώ
το σπίτι όπως κι’ άλλα μισογκρεμισμένα.
Ανάθεμα στο δολερό διχασμό
και την τρομοκρατία
ήρθε μετά η Αμερικανοκρατία
τόνους φανατισμός, ερήμωσε το χωριό
Διωγμός έπεσε σαν καταιγίδα
φυγή για την Αθήνα και το εξωτερικό
να μην πέσουν στου θανάτου την παγίδα
και στον εξολοθρεμό
τότε ξεκληρίστηκε το χωριό.
Τελικά το σπίτι πουλήθηκε σε ξένα αφεντικά
οι γηγενείς έφυγαν μακριά
με τα παλιά υλικά έφτιαξαν νέους ναούς
για το Γιαχβέ και Μαμμωνά
τους Ελληνικούς τους εγκρεμίσαν.
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Το μόνο που γλύτωσα δύο βιβλία
σκοροφαγωμένα, πολύ παλιά: «Ιλιάδα και Οδύσσεια»
τα είχε ο προπάππος μου στο μαξιλάρι.
ξερίζωσα κι’ ένα γαλανόλευκο Κρίνο
από τον εγκαταλειμμένο κήπο
τώρα έγινε λιβάδι.
Τα βιβλία χαρίζω στον εγγονό μου,
Κωνσταντίνο τον Ελληναρά,
που έχει ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα και στα μαθηματικά!
για να διδάξει κάποια μέρα το «Γένος των Ρωμιών»
και Αμερικανών
-όταν θα ξαναθυμηθούν ότι είναι Έλληνες
τέκνα Ολύμπιων Θεών!
Τον Κρίνο χαρίζω στην εγγονή μου τη Ρηνιώ
να τον μεταφυτεύσει σε χώμα εύφορο
στην αυλή τους στην οδό Ιωνίας (δες σύμπτωση στο Σικάγο),
για να θυμάται για πάντα Πελοπόννησο και Μικρά Ασία
το σπίτι το προγονικό, τ’ άρωμα το πατρικό,
τις ρίζες μας, πως ξεκινήσαμε;
πως φθάσαμε ως εδώ; Πως έφθασε ο πατέρας
της γενικός διευθυντής σε πολυθενική φαρμακευτική εταιρεία
και που θα πορευθούμε στο εξής;
Παιδιά μου σήμερα όλα γοργά αλλάζουν
οι καιροί χαλεποί και λαμπαδιάζουν
η Ανάγκη απαιτεί ο Ελληνισμός να ενωθεί
ο Αλέξανδρος να ξαναγεννηθεί
να ηγηθεί στην σωτηρία της φυλής, οι οιωνοί προστάζουν
Το σπίτι το προγονικό να μην χαθεί
περίλαμπρο και φωτεινό να ξαναγίνει
με ιδρώτα, όραμα και ανδρειοσύνη
τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δωρεάν δεν δίδεται
αποκτάται με αγώνες και οδύνη.
Αυτά μου είπαν του χωριού μου οι «οιωνοί»
να ξαναχτίσουμε το σπίτι το προγονικό
ν’ αναβιώσουμε τα Ελληνικά Γράμματα
την αρχαία λαλιά των Ολύμπιων Θεών
ο λήθαργος της Φυλής μας τελειώνει,
σήμανε χαράματα, η νύχτα ξημερώνει!!!
9/6/2006

ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ
Το ψέμα έχει πόδια μακριά,
αλλά πάει κοντινά ως τη Συρία,
η αλήθεια έχει πόδια κοντά,
αλλά τραβάει μακριά στην Ιστορία.
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Στη Συρία δεν τους βγήκε φυσικά,
γιατί είπαν ψέματα στο Ιράκ για πυρηνική πανοπλία,
τώρα σαν παλιάτσος ο Μπάρμπα Σαμ υποστήριξη ζητά,
και ο Κέρι πήρε τ’ όνομα «ψευταράς» στη διπλωματία.
Πρώτα τους πυραύλους εξαπολύουν,
και μετά την ‘αλήθεια’ αναζητούν,
κι’ αν δεν την βρουν «συγνώμη λάθος».
ομολογούν με παρρησία,
στο μεταξύ έχουν προλάβει τη λεία να καταπιούν,
ενώ επαίρονται για την διάδοση της.. «Δημοκρατίας»
πάνω στα οστα εκατομμυρίων και σωρούς των ερειπίων.
Αυτή είναι του αμερικανο-σιωνισμού η στρατηγική,
και μην αναμένεις από δαύτους λογική και αλληλουχία,
αφού η τραπεζική μαφία τον κόσμο κυβερνά
και η Γουόλ Σρίτ,
εγκέφαλο έχει φιδιού, οργάνωση «μαφίας».
Αυτά ήθελα εν ολίγοις να σας πω,
και διατηρώ σοβαρή ανησυχία,
μην ζητάτε για το ποιος έριξε τα χημικά στη Συρία
τα μυστικά γνωρίζουν μόνον οι μισθοφόροι,
της Mossad και CIA.
6/9/2013

ΤΟΠΕ Η ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ
Παιδιά θ’ αλλάξει ο καιρός,
έρχεται βαρυχειμωνιά
κατεβαίνει βοριάς, κρυάδα
γυναίκα βγάλε τα μάλλινα
αύριο βάλε φασολάδα
με μπόλικα λαχανικά και καυτερή πιπεριά
να ’χει ελληνική νοσιτιμάδα.
Μα τα παιδιά δεν τρώνε παραδοσιακά φαγητά,
τρώνε τα έτοιμα στα ταχυφαγεία,
με υπερβολικό αλάτι, λίπος, ζάχαρη και με γλυκαντικά
γι’ αυτό γίνονται σαν ελέφαντες
και τρέχουν στα νοσοκομεία;
Κονταίνουν τη ζωή για του ουρανίσκου τη νοστιμάδα,
παίρνουν τα φάρμακα καθημερινά αράδα;
ανοίγουν το λάκκο τους με το πιρούνι
καταβροχθίζουν ό,τι η διαφήμηση τους δίνει
αρκεί που το έκαναν οι σύγχρονοι Ούννοι.
Έλα καλέ, υπερβολές μας λες! έξω κάνει σοροκάδα
πως τον καιρό προμάντεψες, κι’ είπες την εξυπνάδα;
ποιος σου το σφύριξε στ’ αυτί
μήπως οι τοκογλύφοι της Wall Street;
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μήπως κάποια «μετεωρολόγα» ολίγον παχουλή ναζιάρα;
Όχι τίποτα απ’ όλα αυτά…
αυτή ξέρει να κουνάει τα πισινά της
σαν ουγγαρίζικη φοράδα
συχνά πέφτει έξω, ειδικά στην Αττική
-όπως οι άνδρες οι πολιτικοίποτέ δεν φέρανε πρωτογενές πλεόνασμα
ψέματα μας λεν αράδα.
Τότε πως το έμαθες εσύ ότι χαλάει ο καιρός στην Αττική;
έξω λάμπει φθινοπωρινή λιακάδα
μήπως σου τόπε εκείνο το πουλί;
Ναι μου τόπε η Σουσουράδα!!!
Εκείνο το σταχτί πουλί με τη μακριά ουρά
όταν το βλέπω το χειμώνα να βόσκει στην αλάνα
ο καιρός αλλάζει, έρχεται βαρυχειμωνιά
προμήνυμα κακοκαιρίας και κρυάδας.
Τώρα που οι καιροί είναι χαλεποί κι’ η χώρα υπό κατοχή
οι «οιωνοί» δεν έρχονται στα ίδια μέρη
ερήμωσαν οι φωλιές τους στην αυλή
πάνε αλλού, της ελευθερίας να αισθανθούν τ’ αγέρι.
Τ’ αποδημητικά πουλιά άλλαξαν ρότα
δεν ακολουθούν την ίδια τροχιά σαν πρώτα
μόνον τα κακότροπα «Μαραμπού» έρχονται μπουλούκι ασκέρι
απ’ του Αιγαίου τα νερά
και από του Έβρου το αφύλακτο λιμέρι
είναι μια ιστορία θλιβερή
τη γενοκτονία μας αυτή θα φέρει.
Φοβηθήκατε μήπως κάποιου κυνηγού ντουφέκι
και αλλάξατε τροχιά;
«Όχι» μου απαντά ένα ξεφτέρι
μας αχρήστευσαν οι άνθρωποι το φυσικό ραντάρ
με τα φώτα και τα κινητά
οι συχνότητες και τα μαγνητικά πεδία την πυξίδα μας μπερδεύει.
Μας σκοτώνει της ανεμογεννήτριας η λεπίδα
τα φυτοφάρμακα της Μονσάντο,
του πελάγου η άγρια καταιγίδα
πριν πιάσουμε ξηρά
η καραμπίνα του κυνηγού-φονιά
που μας στήνει στα νησιά παγίδα
όταν κουρασμένα βγαίνουμε στην στεριά
Παντού αστοργία για την άγρια φύση
τα άγρια ζώα και πτηνά
κανένας δεν μας αγαπά δεν μας προστεύει
λόγια πολλά ακούμε αλλά από έργα μηδαμινά
ο άνθρωπος προσποιείται ότι τη Φύση αγαπά
αλλά την μισεί φρικτά
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η καμπάνα της Φύσης και για σας σημαίνει
όταν εμείς εξαφανιστούμε έρχεται η δική σας η σειρά.
18-12-2010

Η ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Της ζωής το πιο όμορφο πουλί,
κλεισμένο μέσα μας διαμένει,
οι νέοι το κακοποιούν κι’ αδιαφορούν
αν από την ανοιχτή θύρα του κλουβιού βγει
δεν τους μέλλει,
η Υγεία μας η πολυαγαπημένη.
Το κάθε τι εκείνη στωικά υπομένει
δια βίου υπάκουα μας υπηρετεί,
την τυραννάμε όσο είμαστε νέοι,
χαίρεται κι’ αυτή ριψοκίνδυνα να ζει,
αρρώστια και θάνατο ούτε τα σκέπτεται,
ούτε τα περιμένει.
Την εξαντλούμε με φαγητά και με ποτά,
με κάπνισμα, άγχος, υπερβολές και με ξενύχτια,
με του έρωτα τις περιπλανήσεις και τα καρδιοχτύπια,
και όταν στης βιοπάλης μπλέξει τα αγκαθωτά δίχτυα
τότε την ταλαιπωρούμε σοβαρά.
Αν όμως τύχει και το κλουβί τσαλακωθεί,
από κάποια αρρώστια, από του καρκίνου το κακό σπυρί, ή κάποια άλλη αιτία,
αυτή στο νοσοκομείο αγκομαχάει να μας κρατήσει στη ζωή,
και αντιστέκεται να μην μας πάρει ο Ερμής στη λέμβο στην Αχερουσία.
Κι’ αν σπάσει το κλουβί και παραμορφωθεί,
κι’ αυτή πάνω στο νοσοκομειακό φορείο κυλάει,
πάντα η καρδερίνα θα μας συνοδεύει υπομονετικά,
στο χειρουργείο κι’ ας πονάει.
Μα σαν μεγαλώσουμε και μας πάρουνε τα χρόνια,
σαν καθίσουν στα μαλλιά μας άσπρα χελιδόνια,
η καρδερίνα αρχίζει ανήσυχα να πουρλακάει,
σαν κάτι να θέλει να μας πει, ίσως κάτι έχει οσμηστεί
και με το ράμφος μας τσιμπάει.
Με κάποιο πόνο στα πόδια, στα χέρια και στο κορμί,
όταν αρρωστήσουμε επιδιόρθωση ζητάει,
φίλε δεν είσαι πια νέος, πέταξε της νιότης το πουλί,
με κάποιο καρδιοχτύπι, ή επάρατο, τη μεγάλη καμπάνα σου χτυπάει.
Τότε φροντίζουμε την καρδερίνα τη θλιμμένη,
εξετάσεις και γιατροσόφια στα νοσοκομεία,
δίαιτα, καθημερινό περίπατο και χαλαρή γυμναστική,
την περιποιούμαστε στοργικά την πολυαγαπημένη,
για να μακροημερεύσουμε ανεπαισθήτως τη ζωή
Όμως σαν έλθει η μεγάλη ώρα της φυγής,
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που είναι γραμμένη από την Ειμαρμένη,
και το λαδάκι στο λυχνάρι μας σωθεί,
η καρδερίνα στέκει πλάι μας πιστή και περιμένει,
ως την ύστατη πνοή.
Όταν βγαίνει η ψυχή μας αυτή την συνοδεύει,
ως το πολύχρωμο τούνελ το βαθύ,
και αφού χαιρετηθούν με ευφροσύνη
Ευχαριστώ Υγεία! Αντίο Ψυχή! Καλό σου ταξίδι!
θα την αποχωρισθεί.

ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Η ΜΕΓΑΛΟΣΎΝΗ
Τι είναι η ζωή; τι η αθανασία;
που πάνε τα δομικά μας υλικά
όταν το νέφος των σωματιδίων μας διαλυθεί; ιδού η απορία!
όπου κι’ αν πάνε να κρυφτούν δεν μπορούν,
γιατί μέσα στο Σύμπαν θα βρεθούν
πάντως εκ νεκρών ανάσταση μην αναμένεις,
ούτε των αισθήσεων μας
μεταθανάτια αθανασία να προσμένεις
όταν η δίνη των σωματιδίων μας διαλυθεί
αυτά κάπου αλλού θα βρουν δουλειά, σε κάποιο άλλο γιαπί.
Τραβάει η ψυχή στον ουρανό, ψηλά στο Δία,
είμαστε αστρόσκονη που έπεσε στη Γη
οι Ελληνες ήρθαν από το Σείριο με κάποια αποστολή;
από κάποια απροσδιόριστη αιτία,
σε τούτη τη απόμακρη γωνία του Γαλαξία;
Τα δομικά μας υλικά
είναι σωματίδια μικροσοσκοπικά
μποζόνια και τα παρόμοια
φαντάσου τα τούβλα μιας κατοικίας,
τα κρατάει της βαρύτητας η συγκολλητική ουσία,
την ίδια περίπου το Σύμπαν ακολουθεί τεχνοτροπία.
Οι Λεύκιππος και Δημόκριτος
από τα παλιά εκείνα χρόνια
είχαν εισδύσει στα μυστήρια τα αιώνια,
όλα στο Σύμπαν έχουν την ίδια δομή μποζόνια και φερμιόνια,
με τα δύο αυτά συστατικά και τα φωτόνια είναι όλα φτιαγμένα,
με διάφορες αναλογίες το καθένα.
Ποιος έδωσε τη εντολή,
από το Χάος ο υλικός κόσμος να ξεπεταχτεί
αιτία η Μεγάλη Έκρηξη απείρως πυρακτωμένη
και απείρως συμπιεσμένη
μην ρωτάς εμένα για τα λοιπά, ρώτα την Ειμαρμένη;
αυτή η δόνηση ήταν κοσμογονική
γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαμε τώρα εμείς.
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Από θεμελιώδη σωματίδια ύλης και ενέργειας
δώδεκα ειδών, όσοι και οι θεοί των Διογενών;
οι ειδικοί έχουν βεβαιότητα σχεδόν εκατόν τοις εκατόν,
κάτι ήξεραν λοιπόν οι πρόγονοι μας που είχαν πάνθεον 12 θεών και Ιεράν
Τετρακτύν τεσσάρων συμπαντικών δυνάμεων,
1/Βαρυτική, 2/ Πυρηνική, 3/Ελαφρά πυρηνική (=ακτινοβολία),
4/ Ηλεκτρομαγνητική
Τα σωματίδια είναι δύο κατηγοριών:
μποζόνια: φορείς ενέργειας δυνάμεων φυσικών,
φερμιόνια: φορείς ύλης πραγμάτων υλικών
τα πάντα στο σύμπαν είναι καμωμένα εξ αυτών
Να θεωρήσουμε ότι νίκησαν τα φερμιόνια
στον πόλεμο με τα μποζόνια;
επικράτησε η Ύλη στο Πνεύμα και στο θεό;
γι’ αυτό αντί γαλήνης και αρμονίας,
επικρατεί βία και διχόνοια;
σκέφθηκα με το δικό μου το μικρό μυαλό.
Όταν σπουδάζαμε φυσική ήταν άγνωστα σε μας,
με τον Μεγάλον Επιταχυντή στη Ελβετία
έγιναν από το CERN γνωστά,
Το σώμα μας είναι καμωμένο από ηλεκτρόνια, πρωτόνια
και νετρόνια και τα ονομάζουμε κουάρκ,
κάθε σώμα έχει διαφορετικό αριθμό φερμιονίων
και σχηματίζει διαφορετικά κουάρκ.
Το φωτόνιο είναι μποζόνιο και μας χαρίζει φως,
το ηλεκτρόνιο είναι φερμιόνιο, σώμα υλικό,
νετρόνια και πρωτόνια είναι συνδυασμοί φερμιονίων (ή κουάρκ),
για πρώτη ίσως φορά ο μαγικός Επιταχυντής της Ελβετίας,
μας αποκάλυψε του σύμπαντος τα επτασφράγιστα μυστικά.
Είμαστε κούφιοι, διαφανείς, πλασμένοι από τρισεκατομμύρια,
αόρατα σωματίδια και κουάρκ,
η συμπαντική ύλη διαθέτει 12 είδη φερμιονίων, διαφορετικά,
με διαφορετικές «ποικιλίες» από κάθε είδος, 48
συνδυασμοί συνολικά
τόσο απλά έχτισε ο Ζευς τους Γαλαξίες;
Με δύο μόνον είδη σε διαφορετικούς συνδυασμούς,
του Διός ο Μέγας Νους!
έφτιαξε το συμπαντικό μας κόσμο στο χώρο-χρόνο ψηλά στους ουρανούς,
από φωτεινή και σκοτεινή ύλη και ενέργεια
κι’ εμείς θέλουμε πάμπολλα υλικά στις ταπεινές μας κατοικίες,
όλα στον κόσμο γίνονται με τα ίδια υλικά σε ποικιλίες,
μην πάει αμέσως το μυαλό σου σε δημιουργία και δημιουργό,
γιατί θα σε ρωτήσω, ποιος τον έφτιαξε τον κύριο αυτόν;
Μήπως Θεός είναι του Σύμπαντος η μεγαλοσύνη; Ο Γκάντι τον ονόμασε Αγάπη,
εγώ τον λέω Ερωτα(ένωση) και Νείκο(φιλονεικία)
29/4/2011
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ΜΑΚΡΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΣ
Τριάντα χρόνο εργάζεται αμισθί
για να προσφέρει ό,τι μπορεί στην κοινωνία
δεκάρα δεν πήρε τσακιστή, αντίθετα έδωσε πολλά
ούτε κάποια περγαμηνή δεν πήρε από την Πολιτεία.
το όφελος του η αμβροσία της ψυχής
Αν δεν δουλεύεις για λεφτά, αλλά για την τιμή
κάποια αόρατη δύναμη σε ενώνει με τη συμπαντική ουσία
χορταίνεις καθημερινά στο τραπέζι της ελευθερίας.
Ο λαός στο τέλος εκτιμά του καθενός την προσφορά
Ποιος είναι γνήσιος αγωνιστής ποιος όχι;
Ποιος είναι επικοινωνιακός διαφημιστής, ποιος του κέρδους ο θιασώτης,
ποιος των ιδεών ο μεταπράτης και ποιος ο Δον Κιχώτης;
Ποιος σέβεται τις αρχές του μόνιμα και παντοτινά
και ποιος τις πουλάει για μπακλαβά χωρίς σορόπι.
Ο Αγώνας του Έλληνα είναι συνυφασμένος με τη ζωή του
να τον αλλάξεις δεν μπορείς,
είναι γραμμένος βαθιά στα γονίδια της ύπαρξης του
κι’ αν τούτο κάποτε συμβεί,
δεν θάναι πιά Έλλην, αλλά η πλαστή υπογραφή του.
Θα σου πώ και κάτι που έχω διαπιστωμένο: Ο Ελληνας έχει εντονότερους
κραδασμούς ψυχικών δονήσεων τόσον για το καλό όσον και για το κακό,
τούτο γίνεται η αιτία να ξεπερνά τον ξένο σε πράξεις ευποιίας,
αλλά ταυτόχρονα και σε πράξεις προδοσίας
επομένως αν καρτερείς βραβεία και περγαμηνές εν ζωή
φίλε θα σε απογοητεύσω, διότι δεν κυβερνούν μόνο οι καλοί, οι πιο πολλοί είναι οι
προδότες και του κακού οι ταγοί.
Αγωνιστή κι’ αν καρτερείς δοξασιά από το κατεστημένο
είσαι μακριά νυχτωμένος
κι’ αν τούτο συμβεί να ψαχθείς, να διερωτηθείς
«Τι κακό έκανα στο λαό τον αδικημένο;»
11/5/2011

ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ
Φωτιά και τσεκούρι επί των κεφαλών
των τουρκοκάναλων, των παπαγάλων
και των εθνικών προμηθευτών,
στην κλίκα του ΕΛΙΑΜΕΠ,
των παραλλαγμένων προδοτών
της πολιτικής διαπλοκής των αρπακτικών
των ανθελλήνων καιροσκόπων και των εξωμοτών.
Φωτιά και τσεκούρι:
στους διεφθαρμένους πολιτικούς της παρακμής
και χρεοκοπίας
των ξένων και ντόπιων καθαρμάτων
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της κλεπτοκρατίας.
στους δανειστές που μας απομυζούν
των θεών μας το Ιχώρ
και των ληστρικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων
των Γιωργάκηδων αμερικανοσιωνιστών, συνωμοτών
και των ευρωπαίων γκαουλάιτερ και σεσημασμένων ληστών.
Φωτιά και Τσεκούρι:
στους Μπιλντερμπέργκους διεθνιστές «φραγγάτους»
στους εγκληματίες εβραιομασόνους-ιλλουμινάτους,
στους κακούργους μεγαλοτραπεζίτες ολιγάρχες
της Εφορίας τους μεγαλοφοροφυγάδες καναλάρχες
στη μαφία του μνημονίου που κινητά και ακίνητα αρπάζει
και στον μειοδότη υπουργό που την πατρίδα εκπλειστηριάζει.
Με λόγια δεν φεύγουνε αυτοί,
ούτε με ευχολόγια βάζουν στην κακουργία τέρμα,
θέλουν φωτιά, τσεκούρι και σπαθί,
πριν μας πιούν όλο μας το αίμα.
Στους εξουσιαστές φωτιά και τσεκούρι,
κι’ αν στομώσει το σπαθί, κι’ αν η φωτιά σβήσει,
στήστε αγχόνες στο Σύνταγμα, απέναντι από τη Βουλή,
να καεί το αχούρι η Βουλή που τρωκτικά έχει γεμίσει.
Η χώρα θέλει Άμεση Δημοκρατία,
Νέο Σύνταγμα, δημοκρατικόν Πολίτευμα και Εθνική Παλιγενεσία, η δεύτερη
λευτεριά θα γίνει από την εσωτερική δουλεία
θα βάλουμε βουλευτές πατριώτες και όχι επαγγελματίες,
με Εθνοσυνέλευση Συντακτική,
χωρίς την κλεπτο-ασυλία
«κληρωτάς αιρείσθε τας αρχάς» πλην των στρατηγών που θα είναι επαγγελματίες.
Ο λαός απαιτεί να δικασοτύν οι εθνοπροδότες,
για τα εθνικά εγκλήματα που διέπραξαν τότε,
να λογοδοτήσουν οι άφρονες πολιτικοί,
να μπουν στη φυλακή οι κλέφτες και μειοδότες,
αλλιώς μην περιμένεις προκοπή με ξένη κατοχή,
με στρατιωτικό νόμο και με των ΜΑΤ τις μπότες
να καταπιέζουν το λαό και να τον πατούν όπως τις κότες.
Έλληνα την ύστατη ώρα η πατρίδα σε καλεί!
δημοκρατικέ πολίτη ξύπνα από τον το βαθύ σου ύπνο,
τα χειρότερα τώρα έρχονται, δεν τάχεις ακόμη διανοηθεί,
η αυγή αργεί, ίσως το εγγόνι σου σαν γίνει γέροντας
τη δει στον ξύπνο.
Το κρύο περονιάζει, η αιθαλομίχλη κόβει την αναπνοή,
η ανέχεια τους πολίτες πετσοκόβει και ο φόρος μας δολοφονεί
μη σε ξεγελάνε οι αχρείοι με υποσχέσεις
ψεύτες, κλέφτες πολιτικοί τη χώρα παραδώσατε αμαχητί με φέσι
στον κάθε επίδοξο κατακτητή
Χτύπα τον εχθρό εκεί που πιο πολύ πονεί,
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μην δίνεις ψήφο σε κόμματα που σε έκαναν επαίτη,
σπάσε του τοκογλύφου-τραπεζίτη την κρατική διαπλοκή,
μην αποζημιώνεις τις σπατάλες τους από τη δική σου τσέπη.
Κάνε έλεγχο στα οικονομικά της Πολιτείας,
ήλεγξε πόσοι δεν πληρώνουν Εφορία;
κράτα σφιχτά τα κλειδιά του Ταμία,
σε κλέβουν άμοιρε, δεν σου αφήνουν μία.
Ελευθερώσου από το σύνδρομο το φοβικό,
από τα γαμψά νύχια της οικονομικής ολιγαρχίας,
ή εσύ θα επιβιώσεις ή αυτοί,
εκτός και αποφάσισες να εξαφανισθείς
να παραμείνεις είδος στα μουσεία.
Κάνε ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ παλλαϊκή για το καλό σου,
η ΣΥΝΕΝΩΣΗ του Ελληνισμού είναι τούτες της ώρες το φάρμακο σου,
χτύπα τον συνεργάτη, τον διασπαστή και τον κατακτητή,
βάλε τον δωσίλογο με τον ψήφο σου στη φυλακή,
και την πολυεθνική που τρώει το βιός σου
φορολόγησε την για το καλό σου.
Η μαφία που μας κυβερνά είναι εχθρική
ελληνόφωνη μπορεί να είναι όχι όμως Ελληνική,
πολέμησε τους με την πένα και το σπαθί
διώξτους έξω από το Αιγαίο του Κανάρη και του Θεμιστοκλή,
Η Ελλάδα μας που πληθυσμιακά φθίνει
δεν ανεχόμαστε σκλαβιά αλλοεθνών,
εδώ είναι «Έθνος Ελληνικόν»,
και όχι των «προπατόρων Υμών» Οβριών,
έθνος πολυεθνικόν η Ελλάς δεν πρόκειται να γίνει.
Τούτο το γένος είναι Ελληνικόν από τα προϊστορικά χρόνια,
από του Ησιόδου και Ομήρου τον αιώνα,
σήμερα το αλλοιώνουν οι λαθρομετανάστες,
τέμενος θέλουν να στήσουν στο Βοτανικό απέναντι στον Παρθενώνα.
Εξουσιαστές, δωσίλογοι, γραικύλοι και μασόνοι,
η διεθνής συνωμοσία στην Ελλάδα όσονούπω τελειώνει,
Εκάς βέβηλοι!, νεοταξίτες δολοφόνοι,
ο κόσμος επανελληνίζεται, το τέλος σας ζυγώνει,
τούτη η γη αναπνέει ελευθερία από τα βάθη των αιώνων,
εχθρός δεν την σκλαβώνει.
13/12/2010

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΧΙΡΟΣΙΜΕΣ
Μήπως όλα είναι ψεύτικα,
όλα μια ουτοπία,
μήπως είναι δημιουργήματα της πιο
νοσηρής μας φαντασίας,
φτιαγμένα απο κάποιο
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προγραμματιστή,
από τον συμπαντικό Δία,
που παίζει με της Ειμαρμένης μας
τη δημιουργία;
Δεν μπορεί τόσο σύντομα ν’ αλλάξει η ζωή,
να αναποδογυρίζει η φύση και οι καιροί,
να γίνει κοσμογονική αλλαγή σε μια δεκαετία,
χωρίς προειδοποιητική βολή,
χωρίς καμιά αιτία,
ακόμη και ο νοσηρότερος εγκέφαλος αδυνατεί να διανοηθεί,
αυτή την ανατροπή και ασυνενοησία.
Μήπως όλα συμβαίνουν με κάποια εντολή,
με το πάτημα ενός πλήκτρου στο συμπαντικό πληκτρολόγιο,
και τροφοδοτεί με αρνητική οργόνη
το ανθρώπινο πελατολόγιο;
ή μήπως νέα τεχνολογία μας ήρθε
από της Αμάλθειας το κέρας με το πάτημα ενός κουμπιού με το τραγούδι της
Απολλώνειας φλογέρας;
Ανθρωπάκο τις ευθύνες σου μην πας να αποποιηθείς,
τις κακίες και τα κρίματα σου σε άλλους να φορτώσεις,
εσύ είσαι ο υπεύθυνος της σημερινής καταστροφής,
και μην προσπαθήσεις από την ανταπόδοση της Φύσης να γλυτώσεις.
Στης Φύσης το εδώλιο έχεις στηθεί,
εκεί τελικά καλείσαι να λογοδοτήσεις,
δικάζονται φευγάτοι, αγέννητοι και ζωντανοί,
και την ποινή σε κάθε γενιά αυτή θα επιμερίσει.
Χιροσίμες ποτέ στο μέλλον δεν πρέπει να συμβούν,
την 6η Αυγούστου ποτέ δεν πρέπει να λησμονήσεις,
Ναγκασάκια δεν πρέπει να επαναληφθούν,
γιατί είσαι καταδικασμένος από τη Φύση με αναστολή ν’ αυτοκτονήσεις.
6/8/2013

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΚΛΑΒΟΥΣ Η ΑΠΟΙΚΙΑ
Τα πρώτο που χτυπάει η παρακμή,
τα εγκεφαλικά κύτταρα του ανθρώπινου υπολογιστή,
γιατί αν αυτός χαλάσει,
δεν είναι εύκολο κάποιο συνεργείο να τον φτιάξει
γενιές θα περάσουν ώστε η Παιδεία να τον αντάξει.
Δεν αρρωσταίνουν μόνον οι θνητοί,
αρρωσταίνουν οι κοινωνίες και τα κράτη,
όταν το ΕΓΩ αντικαταστήσει το ΕΜΕΙΣ,
τότε το σαράκι έχει στο λαό περάσει.
Όμως το ψάρι βρωμάει από την κεφαλή,
και όταν η ηγεσία από διαφθορά σαπίσει,
δύσκολο και πάλι να εξυγιανθεί,
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και τότε η χώρα μαραζώνει και παθαίνει φθίση.
Το κακό ξεκίνησε από την Παιδεία,
κατάργησαν την αγωγή του πολίτη,
κατέστρεψαν και τους θεσμούς της Πολιτείας,
θέλουν νέους δίχως σκέψη, δίχως ηθικό, δίχως αυτογνωσία,
χρειάζεται σκλάβους η νέα Αποικία
φθηνό κρέας για τις ‘ειδικές ζώνες’ και για τα πολεμικά πεδία.
Αποστήθιση ‘προκατ’ γνώσης στα σχολεία,
έλλειψη δημιουργικής σκέψης στα πολιτικά γραφεία,
ηλίθια μάζα ενήλικων χωρίς πνευματικά ενδιαφέροντα,
στον Καιάδα η πατρίδα και τα εθνικά συμφέροντα.
Εγκατάλειψη της γνώσης, ζήτω η ήσσονα προσπάθεια,
σε όλα τα επίπεδα ισχύει αμάθεια και ημιμάθεια,
κραυγές κομματικών ποιμνίων με διάφορα βελάσματα,
καταλήψεις, απεργίες στην Αθήνα με συνδικαλιστικά
και κυκλοφοριακά εμφράγματα
αθλητικό κοινό με μπαχαλάκηδες και κοινωνικά εξανθήματα
ανάρχια του παρακράτους τα κοσμήματα.
Το συγκεντρωτικό κρατίδιο των Αθηνών,
ανήκει σε επτά οικογένειες της ολιγαρχίας,
τους δείχνει ανοχή, έλλειψη ελέγχου και ατιμωρησία,
ξεπουλάει στους ξένους αντί πινακίου φακής
κινητή και ακίνητη περιουσία.
Ο χαλαρός τρόπο διοικήσεως,
ο εξοβελισμός της χρηστής διαχειρίσεως,
με τη χαλάρωση των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας
αναπτύχθηκε η αράχνη της ανεξέλεγκτης αρπαχτής,
η χώρα βυθίστηκε στην σήψη και χρεοκοπία.
Ο αλόγιστος δανεισμός σε βάρος των μελλοντικώγ γενιών,
φόρτωσε βάρη στις πλάτες των αγέννητων παιδιών,
προς άγραν ψήφων υπέρ της εξουσιαστικής συμμορίας,
και των τζακιών της μαφιόζικης «οικογενειοκρατίας».
Κατάργησαν το πνεύμα και την ουσία της Δημοκρατίας
με το όνομα το κρατούν για να μας εξαπατούν
ανύπαρκτες οι αρχές Ισονομίας, Ισηγορίας και Ισοπολιτείας,
έχουμε ‘κοινοβουλευτικη ολιγαρχία’ των ραγιάδων
προς όφελος των τρωκτικών και των «ευροφαγάδων».
Αθάνατο το τέρας της Γραφειοκρατίας,
τρέφεται με την πολυνομία και ασάφεια των νόμων,
ταλαιπωρεί τον πολίτη φέρνει αμηχανία,
και οι πολιτικοί μπαίνουν στη Βουλή φτωχοί
και βγαίνουν ζάπλουτοι με καταθέσεις στην Ελβετία.
Στην ξένη επικυριαρχία υποδουλωμένοι
ότι διατάξει η τρόικα το εκτελούν κατατρομαγμένοι
φούσκωσε η Ανεργία η ανθρώπινη Εργασία απαξιωμένη,
σαν νέος Μινώταυρος τρώει τα σωθικά της κοινωνίας,
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με μισθό «ειδικευομένου τεχνίτη» η ανάπτυξη καθυστερημένη.
Πείραξαν νου, γνώμη και σκέψη με τα σύγχρονα «πλυντήρια,
σκλάβωσαν βάναυσα τις ελεύθερες ψυχές με των ΜΜΕ τα «λιβανιστήρια»,
κατευθύνουν τη σκέψη μας οι προπαγανδιστές «παπαγάλοι»,
παιδιά του Γκαίμπελς, ό,τι τους σφυρίζουν οι μαφιόζοι τσαρλατάνοι.
Η κοινωνία μας πάσχει από κοινωνική αλληλεγγύη,
ο καθείς για τον εαυτούλη του για τον διπλανό
δεκαράκι δεν δίνει,
με ανεξέλεγκτες συντάξεις και χαριστικές επιδοτήσεις,
με ανοχή σε παρασιτικές, επιζήμιες ενασχολήσεις αργεί η λύση,
θέλει καινοτόμα ανάπτυξη ο τόπος για να ευημερήσει.
Υπέρογκες χαριστικές δραστηριότητες,
(δρόμους, υποδομές και αντιαναπτυξιακές αθλιότητες)
λαθρομετανάστες με «Ελληνικές ταυτότητες»,
παντού ισχύει το μέσον και η υπερβολή,
για να τα οικονομούν οι ατσίδες και οι πονηροί.
Ο «κυρίαρχος λαός»-ο κακώς-επονομαζόμενος,
είναι το αιώνιο θύμα και ο συνήθης εμπαιζόμενος,
αντί να βάλει τους έντιμους και σοφούς στην εξουσία,
χειροκροτεί και ψηφίζει την πανάθλια κλεπτοκρατία,
δικαία λοιπόν η …τιμωρία!!
Οι εξουσιαστές δεν αφουγκράζονται του λαό τα παθήματα
σωστά γομάρια είναι χωρίς αισθήματα,
κουφοί στα λαϊκά αιτήματα,
μόνον υποσχέσεις ξέρουν να δίνουν,
και όταν εκλέγονται με ένα σφουγγάρι να τις σβήνουν.
Διεφθαρμένη κλίκα με ελέφαντος αδράνεια,
συνεπικουρούμενη και από την γραφειοκρατική παράνοια,
με γαλαντομία στα δικά της παιδιά με παχηλά δάνεια,
κλέβουν, ληστεύουν χωρίς να κινδυνεύουν
και εις υγείαν των κορόιδων ζουν, αναπαράγονται και μακροημερεύουν.
Το κόμμα έγινε «επαγγελματική συμμορία»,
αυτό με τον καιρό γέννησε την αναρχία,
το πελατειακό κράτος κάνει θραύση,
και ο κοσμάκης πάει να τα τινάξει.
Η μακροχρόνια πείρα με έχει παιδιά διδάξει,
τίποτα δεν θα επιτύχεις, τίποτα δεν θα απολαύσεις,
αν δεν εργασθείς σκληρά και δεν αγωνιστείς
τη ζωή από τα κέρατα δεν αδράξεις.
Οι πολιτικοί μας είναι άτομα ψυχοπαθητικά,
σχιζοφρενείς προσωπικότητες που άλλα σκέφτονται,
άλλα λένε και άλλα κάνουν,
χρειάζονται από τον «ψυχίατρο» λαό να τους στείλει
στα σπίτια τους κατ’ αυτάς,
γιατί όπως πάνε θα μας τρελάνουν.
Και οι 300 φέρουνε τεράστια ευθύνη,
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για του λαού μας την τραγωδία και την οδύνη,
κι’ όμως κανείς ως τώρα δεν έχει καταδικαστεί,
η Ύβρις συνεχίζεται, δεν έχει ακόμη εξαγνισθεί
όσο η ίδια συμμορία μας κυβερνά και μας κατευθύνει.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΘΕΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
Κάθε τέτοια εποχή
που φεύγουν από την πόλη οι πολλοί,
η καρδιά μου δονείται και ματώνει,
μένει μετέωρη και ορφανή,
και τότε κάτι νοσταλγεί,
κάθε τέτοια εποχή, κάτι με πληγώνει.
Γιατί γεννηθήκαμε θνητοί στη Γη;
και όχι αθάνατοι σε κάποιο άστρο της αυγής;
εκεί ψηλά στη συμπαντική οθόνη;
ποια Ειμαρμένη και ποια Αδράστεια μας κρατάει
εδώ στη Γη και μας μαστιγώνει;
Ο κόσμος τούτες τις μέρες το θεό αναζητεί
το καλό και το κακό πάνε μαζί,
μα εμένα η γυμνή Αλήθεια με εμπνέει και με δυναμώνει,
κάθε τέτοια εποχή,
βλέπω τη Συμπαντική Ψυχή να με ζυγώνει.
Ο Απόλλωνας κατά βήμα μας ακολουθεί,
καθώς η μέρα σπιρί-σπιρί,
άρχισε να μεγαλώνει,
ο χρόνος κονταίνει το νήμα της ζωής,
κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, και το κρύο μας ζαρώνει.
Κάθε τέτοια εποχή, όταν κι’ εγώ ήμουνα παιδί,
η νοσταλγία με πολιορκεί,
στο παρελθόν η ψυχή μου θέλει να επανέλθει,
μα όταν στο παρελθόν τρέχει του χρόνου η μηχανή,
το βέλος πάντα στο παρόν εσπευσμένα επιστρέψει.
Θαρρείς ότι κάποιο αξεπέραστο διάφραγμα μεσολαβεί,
μεταξύ παρόντος και παρελθόντος,
που το βέλος του χρόνου αδυνατεί να υπερβεί,
όσο κι’ αν προσπαθήσεις… επί του παρόντος
όμως παρελθόν, παρόν και μέλλον έν και το αυτό εστί
αδυνατούμε να το δούμε από ατέλεια του όντος.
Ενώ βλέπουμε του σύμπαντος τα βάθη,
δεκατριάμισυ δισεκατομμύρια χρόνια φωτός πριν,
λίγο μετά την Μεγάλην Έκρηξη, λένε οι φυσικοί,
αδυνατούμε να επιστρέψουμε εκ του φυσικού στο χθες,
και μετά επαιρόμαστε ότι γίναμε θεοί με τις ψευτιές.
Χαίρε ανθρωπάκο την οικογενειακή θαλπωρή
της χειμερινής τροπής, που μας ήλθε με το χιόνι
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τι άλλο μπορείς να κάνεις θα μου πεις,
κάθε τέτοια εποχή που γρήγορα νυχτώνει;
Να δώσεις μόνον μια θερμή ευχή,
Χρόνια Πολλά Άθεοι και Χριστιανοί,
όλοι να επιστρέψετε αβλαβείς και σώοι,
από την φετινή γιορτή που σε λίγο τελειώνει
μια εικόνα ήταν κι αυτή σαν την περσινή στη συμπαντική οθόνη.
25/12/2007

ΑΙΩΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Αιώνια γυναίκα! Μήτρα εσύ της Δημιουργίας!
εσύ δημιουργείς ζωή με ελάχιστο σπόρο και παλμικές δονήσεις,
με πόνους με δάκρυα και με μύριες στερήσεις
όπως το Σύμπαν γεννά τους Γαλαξίας
πανέμορφη Αφροδίτη της πατρώας θρησκείας
είσαι αιώνια ζωντανή,
υπέρτατο δημιούργημα της συμπαντικής Αρμονίας
και δημιουργός μαζί!!
Πόσο θλίβομαι να σε βλέπω στο τσαντόρ φυλακισμένη!
από ανθρώπους άξεστους και απολίτιστους στο κελί σου κλειδωμένη!
από λάγνες μισογυνικές θρησκείες από τη ζωή και τον έρωτα στερημένη!
και από τους φιλόπλουτους τοκογλύφους εσύ και τα παιδιά σου σε πείνα
καταδικασμένη!
ήρθε η ώρα αιώνια γυναίκα να σε δω απελευθερωμένη.
Εσύ συντρόφευσες πιστά τον άνθρωπο Ιησού
στην υπέρ των φτωχών διδασκαλία
ο Ιησούς σε υπεραγαπούσε, όχι όμως και
οι μισογύνηδες Πέτρος και Παύλος ή Σαούλ, αυτή η συμμορία!
σε κατηγόρησαν Μαγδαληνή ότι έκανες στα Μάγδαλα πορνεία
γιατί εσύ αιώνια γυνή ήσουν πιο έξυπνη και όμορφη, είχες και γοητεία
ήσουν σύζυγος του Ιησού και όχι κανενός θεού Μεσσία.
Για να σε εκδικηθούν αγνόησαν τον άνθρωπο Ιησού
βάφτισαν κάποιον ανύπαρκτο φανταστικό Χριστό «Υιό Θεού»
έφτιαξαν με τον πλαστό μύθο μια αφύσικη θρησκεία
και έκαναν του Πολιτισμού την κατεδάφιση
και του Ελληνισμού Γενοκτονία.
Εσύ καρπίζεις το γόνο του Έρωτα σαν τη Γαία
εσύ πονάς για να γεννηθεί αυτός την τελευταία μέρα
τρέμουν τα φυλλοκάρδια σου για αυτόν
ακόμη και όταν είσαι πλέον γραία
η ζωή βγαίνει από τη μήτρα σου Ελυθίεια
εσύ ξέρεις ότι ο Έρωτας δεν είναι αμαρτία
εσύ έχεις αλάθητο κώδικα ηθικής
σαν ερωμένη, σύζυγος και μητέρα!
Στο θεϊκό Έρωτα αυτή τη νύχτα πρόσφερες θυσία
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εσύ πάνδημη Αφροδίτη κόρη του Δία και της Διώνης
το σώμα και την καρδιά σου πρόσφερες αφιλοκερδώς
στο πεινασμένο μοναχικό χελιδόνι.
Για πάντα θα σε ευγνωμονώ Κυρία.
εσύ μου πρόσφερες μια σπάνια διαχρονική εμπειρία
εσύ με δίδαξες την απιστία του απόλυτου αγνού
κείνη τη νύχτα του ξέφρενου γλεντιού
δεν κηλιδώθηκε η υπόληψη κανενού
ούτε λερώθηκε η ψυχή μας με τούτη την απιστία
γιατί δεν ήσουν εσύ αυτή,
αλλά η πάνδημη Αφροδίτη η κόρη του Δία
γι’ αυτό ποτέ δεν σε ξεχνώ…Κυρία.

ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;
Η ψυχολογική κατάσταση της κοινωνίας
είναι στα τάρταρα πεσμένη,
η λογική των πιο πολλών σαλταρισμένη,
η έννοια των λέξεων δολίως αλλοιωμένη,
και η γλώσσα έγινε αλλιώτικη, αναποδογυρισμένη.
Κι’ όποιος τολμάει και διαφωνεί,
τον στέλνουν φυλακή ή στο Δαφνί,
βρίσκουν εχθρική την επιθετική φιλοσοφία,
ενοχοποιούν την καθαρή τη λογική που ζητάει την Πρώτη Αιτία,
«στα μίντια δεν έχουν θέση απόψεις αιρετικές»
μαυροπίνακας στις προαγωγές, οι δικαστικές αποφάσεις με εντολές
αποκλεισμένες από των βρωμοκάναλων τις εκπομπές
Οποιοδήποτε πράγμα πρέπει να έχει κάποια ιδιότητα,
βάρος, μάζα, αδράνεια, όγκο και θερμότητα,
πρέπει να έχει ποσότητα και ποιότητα,
οι άνθρωποι αρέσκονται στην αοριστία,
και μόνον η αστυνομία ζητάει αστυνομική ταυτότητα,
και συχνά αναπτύσσει «δένδια δημιουργική φαντασία».
Γι’ αυτό έδωσαν δηλητήριο στο Σωκράτη,
γιατί όρισε έννοιες στα πράγματα πριν τα εξετάσει,
αυτό όμως δεν άρεσε στους σοφιστές,
ούτε στης εποχής μας τους τοκογλύφους δανειστές,
που βάζουν τους υπηρέτες τους και κάνουν το σατράπη.
Μόνο ο χώρος, χρόνος κι’ ο θεός,
ιδιότητα έχουν ό, τι θελήσει ο καθένας,
κανείς δεν μπόρεσε ως τώρα να τους δει με γυμνό οφθαλμό ή με το φακό,
μόνον με την πίστη και το φόβο
τους προσεγγίζει ο «πάσα ένας».
Όμως προσοχή στην επιθετική σου λογική,
τους ιθύνοντες να μην τρομάξεις,
γιατί μπορεί να σε βάλουν μέσα αυθωρί,
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«ώστε εγκληματική οργάνωση πας να φτιάξεις;»
ασφαλώς ανήκεις στη Χρυσή Αυγή
Εισαγγελεύ!! βάλτον μέσα του κατεστημένου τον αντάρτη.
Τα μηνύματα δεν πρέπει να μπαίνουν από το ένα αυτί
και να βγαίνουν από το άλλο,
θέλουν επεξεργασία και κριτική,
και όχι να κάνεις στον καναπέ σου αραχτός σαν τον σατράπη,
και να χάφτεις ό,τι σου λέει το Μεγάλο αφεντικό.
Μην δέχεσαι εκ προοιμίου το σαθρό προιόν,
ό,τι το κάθε βοθροκάναλο σου ξεφουρνίσει,
βάλε τη δική σου κρίση και επιθετική λογική,
τον εαυτόν σου και τον κύκλο σου να διαφωτίσεις.
Αναλογίσου ποιους χειροκροτούσαμε
σαν εθνάρχες λίγο πριν,
και αυτοί μας ‘εριξαν στου χρέους την καταπακτή,
μας βούτηξαν τα πορτοφόλια και μας άφησαν ‘ταπί’,
και τώρα πάμε στα συσσίτια για φασολάδα.
Όταν η αλήθεια εμπεριέχει το προσωπικό συμφέρον,
τότε δεν είναι αλήθεια πραγματική,
όταν λείπει το προσωπικό κέρδος και η αρπαχτή,
μόνον τότε η αλήθεια την κοινωνία ωφελεί,
αυτή είναι η πραγματική αλήθεια και είναι διαχρονική.
Αλήθεια είναι το κάθε τι που δεν αποδεικνύεται σαν ψέμα,
όχι ότι πρέπει να το ψάξεις αυθωρί, ψάξτο όμως και με το νιονιό σου
μήπως κάποιοι τρανοί που έκλεψαν να πάνε φυλακή
Η Νέα Τάξη το ψέμα το έκανε αλήθεια,
και την αλήθεια ανέκδοτο τη θεωρεί,
σήμερα κυβερνούν κλέφτες, ψεύτες, λωποδύτες και εθνοπροδότες,
που εντιμότητα δεν ξέρουν τι θα πει.
Σκότωσε την λογική εκείνη,
που είναι φονιάς της ίδιας σου της ζωής,
όταν την ευτυχία σου παραδίνει,
στο κέρδος και στην απληστία του δανειστή.
23/10/2013

300 ΧΑΡΑΜΟΦΑΗΔΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Τριακόσιοι χαραμοφάηδες της μεγάλης Πλατείας,
που μας μιλούσατε για καλύτερη ζωή
μας φέρατε με δανεικά την αφθονία,
τώρα μας αλέθετε στα διεθνή χρεοτριβεία
ένεκα της δικής σας αδηφαγίας και κλοπής,
ριγμένοι στης τρόικα την κακουργία και ντροπή,
διαπράξατε Ύβρη και προδοσία,
χωρίς κάθαρση όμως δεν τελειώνει η τραγωδία.
Φιλόπλουτοι, φαγάδες, του λαού γίνατε εχθροί,
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με κλεψιές και λοβιτούρες χρεοκοπήσατε την κρατική μηχανή,
ξεπουλήσατε τα ιερά και όσια της φυλής,
καταστρέψατε γλώσσα, ιστορία,
πληγώσατε θανάσιμα την Ελληνική ψυχή.
Αλλάξατε της γλώσσας μας το νόημα
του Έλληνα την ταυτότητα,
τις απολύσεις ονομάσατε κινητικότητα,
την πείνα και ανεργία είπατε λιτότητα,
την προδοσία ονομάσατε ρεαλισμό και προοδευτικότητα
και μπερδεύετε τα πάντα με δολιότητα.
Ανεγκέφαλοι πολιτικοί,
καταντήσατε μια θεσμοθετημένη συμμορία,
και στο όνομα της Δημοκρατίας που είναι αντιπροσωπευτική και ολιγαρχική,
κάνετε εθνικά εγκλήματα και κακουργίας.
Η πατρίδα θέλει Εθνοσυνέλευση Συντακτική,
νέο Πολίτευμα στη χώρα να υπάρξει,
Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας χωρίς εσάς να σχηματιστεί,
από τους κατακτητές και τη φάτσα σας
να μας απαλλάξει.
Ρε αχρείοι την τρόικα κάνατε αφεντικό,
προδώσατε τη λαϊκή κυριαρχία,
βιάζετε το Σύνταγμα, σταυρώσατε το λαό,
σας πρέπει η μέγιστη τιμωρία.
Φάτε, φάτε μασκαράρες μέχρι που να σκάσετε,
χορέψτε πάνω στο Ελληνικό πτώμα μέχρι να πλαντάξετε,
στην φυλακή όλα θα τα ξεράσετε,
κλέφτες, απατεώνες, λωποδύτες, εθνοπροδότες
άιντε στο αγύριστο να μας απαλλάξετε.
7/9/2013

MEA CULPA
Πως φθάσαμε σ’ αυτήν την σήψη,
σ’ αυτήν την παρακμή;
Θα πιάσω το νήμα της Αριάδνης από την αρχή,
τότε που ο συνωμότης Παύλος, πήγε στην Ρώμη
με μοναδικό σκοπό να σπείρει το Σιωνισμό
κρατώντας μέσα στο Ρωμαϊκό ηθικό σκοτάδι
ένα εγκληματικό λυχνάρι, τον Εβραιοχριστιανισμό.
Κερκόπορτα έψαχνε να βρει για να περάσει
στα έγκατα τ’ αρχέγονου Ζόφου
όντας βέβαιος ότι πόρτα της προδοσίας υπάρχει
η διχόνοια των Ρωμαίων αρχηγών της κερκόπορτας το μυστικό
με το συγκλητικό Σενέκα έχει συνωμοτήσει
με το κάψιμο της Ρώμης το σκοπό του να επιτύχει

272

ΕΥΚΟΣΜΙΑ-ΑΡΜΟΝΙΑ • Β΄ ΤΟΜΟΣ

Δεν έκαψε ο Νέρωνας τη Ρώμη
Το σχέδιό τους ήταν πανούργο, δόλιο, σκοτεινό
άκρως μυστικό και σατανικό
ο Γκέμπελ είπε: «Το μεγάλο ψέμμα περνάει ευκολότερα
από το μικρό»
να το ρίξουνε στο Νέρωνα το κρίμα
να θάψουμε στο μνήμα το μυστικό μαζί με τον κόσμο τον Ελληνορωμαικό
κι’ ας έλλειπε τότε ο αυτοκράτορας από τη Ρώμη
αυτός τάχα έκαψε την ένδοξη πρωτεύουσα του
γιατί ήτανε πυρομανής, παρανοικός
ήθελε ν’ απολαύσει το θέαμα της φωτιάς το φρικτό
Εκείνο που έκρυψαν επιμελώς
ο Νέρωνας αγαπούσε τον τρόπο ζωής τον ελληνικό
ήθελε σαν Έλληνας να ζήσει και όχι σαν χριστιανός
Θέλησε τους Ολυμπιακούς αγώνες να επανιδρύσει
όπως τον ένδοξο παλιό καιρό
πρέπει κι’ αυτό κανείς να το ζυγίσει
η Ελλάς ήταν τότε εγκαλλώπισμα σε Ανατολή και Δύση
της φιλοκαλίας μέγιστο εκτόπισμα και οδηγός
Κανένας όμως δεν προβληματίσθηκε γι’ αυτό
από τον οιστρηλατημένο όχλο, τον φανατικό
όπως συνέβη και με τη δολοφονία της Υπατίας
από τα χέρια της ίδιας γνωστής μαφίας
Τρελό ήταν ο αυτοκράτορας να κάψει
την πρωτεύουσα του;
εκεί ήταν όλα τσ πράγματα δικά του
όμως το μεγάλο ψέμα τρώει το λογικό
στις μέρες μας επικρατεί το «πολιτικώς ορθόν»
το ψέμα γίνεται ηθικό όταν καθαγιάζει το σκοπό.
Τα κόβαλα της διεθνούς εξουσίας
γραμματείς και φαρισαίοι της νέας Αβραμικής θρησκείας
έστησαν τη συνωμοσία
Παύλος και Σενέκας ήταν οι αρχιτέκτονες εμπρηστές
εξορμούν εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ στις απόμακρες γειτονιές
Βάλανε στα χέρια χριστιανών αναμμένους δαυλούς
με πετρέλαιο και λάδι
διολισθαίνουν στο πηκτό της νύχτας το σκοτάδι
και σκορπίζουνε παντού το πύρινο τσουνάμι
η Ρώμη σε λίγο θα γίνει πύρινο ποτάμι
Οι άνθρωποι του μίσους και του ζόφου
που βάζουν τις φωτιές,
άλλους δείχνουν σαν ενόχους
τη θρησκεία του Διός θέλουν να εξαφανίσουν
νέα λατρεία της Ιερουσαλήμ να ιδρύσουν
στα πέρατα της οικουμένης να την εξακοντίσουν.
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Ο Πατριάρχης Κύριλλος με ένα του νεύμα
έκαψε της Αλεξάνδρειας τη μεγάλη Βιβλιοθήκη
τη λαμπάδιασε σαν ‘μπαρουταποθήκη’
αφάνισε όλο το πανάρχαιο πνεύμα
η Αίγυπτος κυλίστηκε στου σκοταδισμού το τέλμα
Ένας Γιαχβέ, ένας Λαός, μια Εξουσία
Τότε επωάσθηκαν του φιδιού τα αυγά
η Ρωμαϊκή Ρεπούμπλικα στον αυταρχισμό κατρακυλά
μπήκαν τα καλούπια της παγκόσμιας δουλείας
της μιάς και μοναδικής θρησκείας
και από «republica» έγινε αυτοκρατορία
Ένας ο Γιαχβέ «ος τα πάνθ ορά»,
μία του Ναζωραίου η λατρεία
μία Βίβλος, η Εβραϊκή Ιστορία
ένας ο «Εκλεκτός λαός» στην αυτοκρατορία
μιά μονοθεϊστική, κοσμοπολιτική θρησκεία
ένας πάπας υπεράνω όλων στο Βατικανό
ένας αυτοκράτορας σε αγαστή συνεργασία
με τον το θρόνο παπικό
των λαών η αιχμαλωσία προχωρά
στην αρχή με το μαλακό
Οι άλλες θρησκείες είχαν εκτός νόμου κηρυχθεί
είχε η λατρεία τους απαγορευτεί με τιμωρία αυστηρή
πυρπόληση, ανασκολόπιση, μαχαίρα και με βαριοπούλα
τότε ο Ελληνισμός ήταν η καρδιά της καθ’ ημάς Ανατολής
και η αγαπητή μανούλα
Του Αλέξανδρου η στρατιά πέρασε στην Ανατολή
άφησε ίχνη ανεξίτηλα εκεί
πριν εισβάλλουν μελανοχίτωνες, βάρβαροι ανθρωποκτόνοι
στο πέρασμα τους κατέστρεψαν το παν φανατικοί Ελληνοκτόνοι,
σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά
με μαχαίρι, με τσεκούρι και πριόνι.
«Ες γην φέρειν» ότι «ειδωλολατρικό» βρουν μπροστά
το πίστευε και ερεύνα και γνώθι σ’ αυτόν δεν θ’ ακουσθούν ξανά
ούτε Δελφικά παραγγέλματα τα σοφά
στο πέρασμα τους τίποτα δεν αφήνουν όρθόν
αλλα ο λαός δεν έπαψε τους Ελληνες να αγαπά
Σαν στέριωσαν την εξουσία τους στη Ρώμη
βάλανε πλώρη για την Νέα Ρώμη
το Βυζάντιο έγινε μετά Κωνσταντινούπολη!
εκεί ανθούσε το πανάρχαιο Ελληνικό Φως,
και η προαιώνια λατρεία του Διός
ορμούν οι Ελληνοκτόνοι,
το Σκότος σβήνει το Φως
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Στην τέχνη του πυρός και του πολέμου ήσαν πρώτοι
μπροστά ο καλόγηρος πίσω ο δεσπότης
ξοπίσω ο στρατός του βασιλιά, όλοι τους θύτες
καπηλεύονται θεούς αγίους και προφήτες
Φανατισμένοι στη νέα θρησκεία σαν λυσσασμένα σκυλιά
σκορπούν κουρνιαχτό και βία
έμβλημα τους έχουν το σταυρό
κάνουν λεηλασίες σε ξένη περιουσία
διψασμένοι για διωγμούς, πυρκαγιές και αναρχία
Τσεκούρι στον Διόνυσο, Απόλλωνα, Δία και φωτιά
Το μάθημα είναι από παλιά γνωστό
«διαίρει και βασίλευε» κάνε την κρίση ευκαιρία
ο «Μέγας» Κωνσταντίνος ο πρώτος άγριος -εγκληματίας
διψά για δύναμη και εξουσία
βοηθός του η βασιλομήτορα Ελένη
βρίσκει κάποιο σταυρό, φτιάχνει κάποιο ιερό
με σκοταδισμό, φοβία και θεοκρατία
περνάει στο λαό τον ιουδαιοχριστιανισμό με βία.
Στο Βυζάντιο πάει στα ύψη ο τυφλός φανατισμός,
όταν βγάζει ο αυτοκράτορας φιρμάνι
θρησκεία της αυτοκρατορίας ο χριστιανισμός
η Ανεξιθρησκία να πεθάνει, δηλαδή ο Ελληνισμός
κι’ αν όλα αυτά δεν φέρουν σκοπό
οι αρνητές να προσηλυτισθούν «οικειοθελώς»
στης Σκυθούπολης το «Νταχάου» το πρώτο φορτίο
καταφθάνει, εκεί θα βάλουνε μυαλό.
Έτσι εγκαινιάσθηκε ο Μεσαιωνικός Σκοταδισμός
και η Φεουδαρχία
τα διατάγματα της αυτοκρατορίας έγραψαν
μία και μοναδική είναι στο εξής
η Χριστιανική Εκκλησία
κλείνουν οι αρχαίοι ναοί,
παύει η όποια υπήρχε ακόμη δημοκρατία
παύει δια παντός του Διόνυσου η λατρεία
τ’ Απόλλωνα το Φως σβήσει στους Δελφούς και
στην Ολυμπία.
Ο αχός των εννέα Μουσών
στον Ελικώνα έπαψε να ηχεί
εξαφάνισαν τα Γράμματα καταστροφή των βωμών
στέρεψε το «Λάλον Ύδωρ» της Κασταλίας
έτσι ξεκίνησε των βυζαντινοφεουδαρχών
και των καλογήρων η καταστροφική μανία
ενάντια στους Ελληνικούς θησαυρούς, στα μνημεία
με αγριότητα χτύπησαν ιδιάζουσα τους σοφούς και την παιδεία
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Το Ρωμαϊκό Imperium
Το Ρωμαϊκό imperium δεν άργησε ν’ αντιληφθεί
την αξία της νέας μονοθεϊστικής θρησκείας
ο αυτοκράτωρ πίσω του είχε στήριξη Γιαχβέ και «Οβριού»
η επίγεια εξουσία δεν ήταν πλέον του Λαού
η θεοκρατία στο εξής παντού θα βασιλεύει
στην αυτοκρατορία
δεσμά σφιχτά πέρασαν στον Ελληνισμό με
κάποια δυσκολία και με τον διωγμό
ο λαός αντιστάθηκε αλλά λύγισε μπρος στην
κτηνώδη βία από τον αυτοκράτορα και το παπαδαριό
Ο Ελληνισμός αντιστάθηκε επί αιώνες
αψήφησε την φοβερή τρομοκρατία
«θάνατος στον ειδωλολάτρη Δία»
φώναζαν οι καλόγηροι και τα ιερατεία
και του κόλλησαν την αμαρτία…
«ελευθέρωσε τον Άνθρωπο από την δουλεία τον έκανε Θεό
τον Θεό κατέβασε στην Γη από στον Ουρανό»
«άναβε φωτα σε Βιβλιοθήκες και Μουσεία»
«έφτιαξε σχολεία, πήρε αξία ο δάσκαλος»
έγκλημα καθοσιώσεως Θάνατος, Θάνατος
φώναζε ο όχλος με φανατισμό
Όλα αυτά ανήκουν βέβαια στο παρελθόν
άφησαν όμως πίσω βαθιές ουλές στον πολιτισμό,
καταστροφή και πόνο φρικτό
σε ένα λαό που ελευθέρωσε ψυχές
στην οικουμένη δώρισε πνεύμα αφιλοκερδώς
έγινε αιματηρή θυσία στο Μολλόχ
έπαθε βανδαλισμούς, καταστροφές,
και ακόμη είναι στόχος στον ίδιο σιωνιστικό εχθρό.
Για να μπολιασθούν οι χριστιανοί
στου αυτοκράτορα την ελέω Θεού Εξουσία
με το Φόβο του θεού και την ελέω Γιαχβέ τυραννία
στην παρούσα και στην μετά θάνατον ζωή
και του πατριάρχη την ποιμνιοκρατορία
έτσι θα γίνει πιό εύκολα αποδεκτή
η εκμετάλλευση και η φεουδαρχία
το ποίμνιο θα μπει για 17 αιώνες στο μαντρί
και όποιος δεν πειθαρχήσει θα πεθάνει
της Σκυθούπολης του θανάτου και στης ερήμου το τηγάνι
Ο θάνατος κάνει σεργιάνι
«Να καταργηθεί η τρέλα των θυσιών
κι’ όποιος εθνικός κι’ ειδωλολάτρης αρνηθεί
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ποινή ο θάνατος»
έγραφε του «Αγίου» Κωνσταντίνου το φιρμάνι
και κάθε Μάιο τον δοξάζουν οι πιστοί
με λιτανείες, γλυκίσματα και μπόλικο λιβάνι
ένας στυγνός ποινικός εγκληματίας
τώρα τον άγιο παριστάνει
Μας κάνανε να χάσουμε ιστορία και μνήμη επί αιώνες
εμείς που ορθώσαμε ένδοξους Παρθενώνες;
τέτοια εθνική παράκρουση
δεν την χωράει η λογική
από τότε στέρεψε κάθε δημιουργική πνοή
στη ζείδωρη φυλή
Γίναμε τιποτένιοι Ιουδήλοι
όπως καλή ώρα οι συμπαθητικοί ημίονοι
που δεν είναι ούτε ίπποι ούτε όνοι
μαζί όμως βόσκουν στο θεοκρατικό γρασίδι
Έτσι κι’ εμείς πάθαμε μετάλλαξη, αφήσαμε το πνεύμα
αγαπήσαμε την ύλη, μας ήρθε ο ουρανός σφονδίλι
δεν είμαστε τώρα Έλληνες, είμαστε Ιουδήλοι
είμαστε Χριστιανοί, και εσταυρωμένοι Ναζωραίοι
Έλληνες στα γονίδια στο πνεύμα Εβραίοι
ποίμνιο, προβιές, τομάρια
και στη Βουλή «300» διεθνιστές ανθελληνικά γομάρια
κάτι δηλαδή στο μεταξύ «κύριε ελέησον»
και «ωχ αδερφέ»
στούρνοι και πολυπολιτισμικά λιθάρια.
Εκείνη τη δίσεκτη εποχή-όπως και τώραφρόντιζαν για τον εαυτούλη τους και την αρπαχτή
όσο για τη δημοκρατία ήταν νεκρή
δεν πάνε στο διάβολο πολιτεία, νόμοι και θεσμοί
εμείς δεν είμαστε ελεύθεροι αλλά υπό κατοχή.
Ο χριστιανός προσωπικότητα, παρανοϊκή, διχασμένη
υποκριτής, παράλογος, υλιστής, σκοταδιστής
προ πάντων όμως προσωπικότητα φοβισμένη
όλοι να σώσουν την ψυχή τους το ΕΓΩ τους, το ΕΜΕΙΣ κανείς
δηλώνουν Έλληνες, αλλά Ελληναράς ουδείς
κι’ αν τους ρωτήσεις για ποιόν θα πολεμήσουν αν πόλεμος εκραγεί,
για την Ελλάδα ή την Ιερουσαλήμ;
θα σου πουν χωρίς ενδοιασμό πρώτα για το Χριστό
ουδείς προς χάριν του Διός δεν είμαστε σχιζοφρενείς
Θεοδόσιος ο «Μέγας Σφαγέας»
Έστησαν Ιερά Εξέταση
τον Ελληνισμό να περάσουν
από την παρουσία του
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τον κόσμο να απαλλάξουν
Έπειτα ήλθε ο «Άγιος» Θεοδόσιος,
ο και «Μέγας» επωνομασθείς
εβραιοισπανός και γαμψομύτης
μέγας του Ελληνισμού σφαγιαστής και θύτης
«ες Γην φέρειν ό,τι ειδωλολατρικό»,
έδωσε προσταγή να συνεχισθεί η γενοκτονία,
ρουθούνι δεν θα μείνει στην Ελληνική γη,
να εξαφανιστει κάθε ίχνος της πατρώας θρησκείας
μηδέ θεούς που να θυμίζουν στον αβάπτιστο «εθνικό»
την Ελληνική του καταγωγή και «ειδωλολατρία».
Έβγαλε φιρμάνι να εξοντωθεί ανηλεώς
όποιος δηλώνει Έλληνας «εθνικός»
κι’ όποιους αρνηθούν χριστιανοί να βαπτισθούν,
να κατεδαφισθούν θέατρα, βιβλιοθήκες, θησαυροί,
ακόμη και οι ναοί τους να καταστραφούν
έπεσαν σαν ανθρωποφάγοι Λαιστρυγόνες
να καταργηθούν διέταξε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Επειδή δεν προλάμβανε μόνος όλα «ες γην φέρειν»
βάρβαρα έθνη του Βορρά τον επικουρούν
με πυρσούς, λοστούς και με μαχαίρι
Γότθοι και Βησιγότθοι
με τον Αλάριχο μπροστά
στίφη μαυροφορεμένων καλογήρων
βασιβουζούκοι, ανηλεείς κακούργοι, πανστρατιά
ρημάζουν τη χώρα γύρω,
ληστές πλιατσικολόγοι, του κόσμου η προστυχιά
φανατικοί, μιάσματα «χριστιανοταλεμπάν».
Καθάρισαν εν μιά νυκτί χιλιάδες
μόνον στον Ιππόδρομο 15.000 Θεσσαλονικιούς
γιατί αρνήθηκαν Χριστιανοί να βαπτισθούν
μήπως ρώτησαν κι’ εμάς όταν είμαστε μωρά
πριν αυθαίρετα μας νηπιοβαπτίσουν;
στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ,
παρ’ ολίγον να μας πνίξουν;
Εμπρός λοιπόν εξαφανίστε ό, τι απέμεινε Ελληνικό
διατάσσει ο Θεοδόσιος το στρατό:
«σκοτώστε, κάψτε, γκρεμίστε,
ξεθεμελιώστε αφανείστε το Φως»
θάνατος στο Διόνυσο, Αθηνά και Απόλλωνα
όλους τους Έλληνες θανάσιμα μισώ!
τον πανταχού παρόντα Δία
το φιλελεύθερο πνεύμα σβήστε στην Παιδεία
μα πιο πολύ τον Θησέα, Κλεισθένη, Σόλωνα
που ίδρυσαν τη Δημοκρατία
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Η Γενοκτονία του Ελληνισμού
Δεν τελείωσαν όμως εδώ τα βάσανα των εθνικών
θα συνεχισθούν επί μακρόν
Έλληνες δεν υπήρχαν τότε στα χαρτιά
τ’ όνομα Έλλην ήτο αυστηρώς απαγορευμένο
τότε μας κόλλησαν τη ρετσινιά «Ρωμιός»
στο στήθος κρεμασμένο
και υπερηφανεύονται ακόμη μερικοί
και νοσταλγούν τ’ όνομα το υβριστικό
το καταφρονεμένο.
Το Θεοδόσιο διαδέχτηκε ο γιός του Αρκάδιος
αυτός αιματοκύλισε με αγριότητα το Ελληνικό Βυζάντιο
εγκληματίας τυφλωμένος για αίμα διψασμένος
διακατεχόταν από το πιο άγριο ανθελληνικό μένος
εξαφάνισε ό, τι έργο τέχνης απέμενε Ελληνικό
ύστερα από τον αλλεπάληλο απηνή διωγμό.
Η Στρατιά των Γότθων του Αλάριχου
ξεχύθηκε στην Ελλάδα
με βαριές, λοστούς, πυρσούς, μαχαίρια και σπαθιά
ισοπέδωσαν αγάλματα, ναούς, φιλοσοφικές στοές
μουσεία και βιβλιοθήκες ξακουστές,
Αλεξανδρεία, Πέργαμος, Εφεσος κλπ έχασαν κάθε ομορφιά
κάθε ικμάδα, σωροί ερειπίων, όγκοι από μπάζα
στα λίκνα σοφίας και Πολιτισμου
των Δελφών Ολυμπίας, Αθηνών
γκρέμισαν τα βάθρα της Δημοκρατίας
όργωσαν τα γήπεδα του Αθλητισμού
δεν έμεινε τίποτα ορθόν,
κατάστρεφαν και λεηλατούσαν νυχθημερόν.
Μετά ήρθε ο Ρωμαϊκός εξουσιασμός
ο πάπας και η Ρωμαϊκή κυριαρχία
εποχή της δουλοπαροικίας!!
στην καθ’ ημάς Ανατολή
ο πατριάρχης και η Βυζαντινή Εξουσία
είχε παραμεριστεί
τι ρόλο έπαιξε η Ορθόδοξη Εκκλησία;
διεθνιστική και πολυεθνική εταιρεία κ’ αυτή,
εργάζεται για το χριστιανισμό
διαδίδει τον Ιουδαϊσμό
κι’ εμμέσως απεργάζεται αλλά μυστικώς
για την Εθνοκτονία και Ελληνοκτονία
δεν έχει όμως εντιμότητα, θάρρος και παρρησία
να ομολογήσει τα εγκλήματα της ευθαρσώς
όπως έκανε για τους Εβραίους η Καθολική Εκκλησία
ΝΑΙ διαπράξαμε ιστορική Γενοκτονία
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σκοτώσαμε τον πιό λαμπρό πολιτισμό,
δολοφονήσαμε τον θεματοφύλακα του πνεύματος
και της Ιστορίας Ελληνισμό,
τον ρίξαμε σε α-φασία
στεριώσαμε στις στάχτες του τον Ιουδαιοχριστιανισμό
ΝΑΙ είμαστε εσαεί δωσίλογοι απέναντι στην Ιστορία
ως εδώ ο διωγμός και η εξαπάτηση
Να απολογηθούν είναι καιρός
με το MEA CULPA
Έλληνες, χριστιανοί, ειδωλολάτρες κι’ εθνικοί
όλοι μαζί πανστρατιά ενάντια στην Νέα Τάξη
και στην εβραιοσιωνιστική ολιγαρχική μαφία
να βγούμε από τη βαρβαρότητα και βία
ΟΧΙ άλλη Ελληνοκτονία και Γενοκτονία.
Εις Το Όνομα του Πατρός
Οι «Άγιοι» και οι «Μεγάλοι» στην πλειονότητα
έδειξαν εγκληματική αγριότητα
κατάστρεψαν τον Ελληνισμό με βαρβαρότητα
αποδόμησαν τον μεγαλύτερο σε λαμπρότητα
πολιτισμό
εις το όνομα του Πατρός (Γιαχβέ)
και του Ρωμαϊκού Υιού
πλείστων εξουσιαστών ομού
και τώρα του Ευρωφασιμού
Οι επί της γης αντιπρόσωποι αυτών,
των πάσης φύσεως μονοθεϊστικών θρησκειών,
κοσμοπολιτικών αιρέσεων και πλουτοκρατών
και των σύγχρονων πλανηταρχών και αρχόντων
της παγκόσμιας ολιγαρχίας ‘εργολάβων’ και ‘συνεργατών’
τους Λαούς ληστεύουν και δολοφονούν δεόντως!
Αλλοίμονο! θρησκεία της «Αγάπης» πως τους λαούς εξηπάτησες;
τους έριξες στα χέρια σαράφηδων, τοκογλύφων, εκμεταλλευτών
διεστραμμένων και ανέραστων σκοταδιστών
αμνόν προς σφαγήν στο Σατανά που συνάντησες;
αυτοί μόνον την καλοπέραση και την χλιδή ονειρεύτηκαν
τον άγνωστο Θεό αισχρά εκμεταλλεύθηκαν
για να πλουτίσουν στη ζωή
δίχως συνείδηση δίχως ντροπή,
τα πάντα εμπορεύτηκαν.
Στον κοσμάκη, πέρασαν του έρωτα την ενοχή
στο λαό μιζέρια και χαμοζωή
στον επάνω κόσμο κόλαση και παράδεισο
σε καζάνια με πίσσες να ζει αιώνια
βράζουν τους κακούς να κάψουν τα δαιμόνια
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στους καλούς πιλάφια και ουρί
ποιοι όμως είναι κακοί και ποιοι καλοί;
το μέγα ερώτημα που δεν έχει ακόμη απαντηθεί!
Ο κήπος της Εδέμ είναι για τους Οβριούς,
τους «εκλεκτούς» της Γης και του Ουρανού
ακόμη και ζωντανούς τους έκανε στη Γη βασιλιάδες
τους χάρισε τράπεζες, μπίζνες και πολυεθνικές
Χόλλυγουντ, πολυμέσα και εκδοτικές
κοινοβούλια, ανακτοβούλια,
«λευκούς οίκους» αλλά λίαν ρυπαρούς
στρατούς, έξυπνα όπλα
και πυρηνικούς εξοπλισμούς, τους έχρισε επίσης πάπες,
πατριάρχες και δεσποτάδες
Απέκτησαν διαστημικά λεωφορεία
απύθμενο θράσος και πολύ βλακεία
εξουσιάζουν τον κόσμο χωρίς σοφία
μια κοστουμαρισμένη με παπιγιόν μαφία
χωρίς αρχές, χωρίς αξία και αυτογνωσία
δίχως δημοκρατικούς θεσμούς ολιγαρχία
κυρίαρχοι έγιναν της Γης με το χρήμα και τη βία.
Αθάνατοι στην Αιωνιότητα και Απειρότητα
Εμείς έτσι κι’ αλλιώς αθάνατοι θα μείνουμε εσαεί
το δομικό μας σύννεφο στη Γη δεν θα διαλυθεί,
στον αιώνα τον άπαντα δεν πρόκειται να χαθεί
τα σωματίδια μας θα ζουν αιώνια
Μέσα στο κλειστό Σύμπαν τίποτα δεν θα χαθεί
τα συστατικά μας όταν αποδημήσουν
αιώνια και ατελεύτητα σε νέους κόσμους θα μετοικίσουν
η Γη κάποτε μέσα στο σύμπαν θα διαλυθεί κι’ αυτή
τελικά στο Χάος της απειρότητας θα καταρρεύσει
στο Νιρβάνα θα οδηγηθεί και θα ουρανοπλεύσει
στη Γη δεν θα αναστηθεί,
όσο και αυτό οικονομικά την αγορά σας θα βολέψει
το είπε ο Ηράκλειτος «Τα πάντα ρει»
είτε σ’ αρέσει είτε δεν σ’ αρέσει.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ
Κάπου τους ξέφυγε μια σπίθα τόση δα μικρή
το Απολλώνιο Φως τους καίει και τους τρομάζει
τους τσουρουφλίζει και τους ταλαιπωρεί
φωτιές τους ανάβει πρωί και βράδυ
κρίσεις φοβερές η αφροσύνη τους δημιουργεί
και τους συνταράζει
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Ο Λαό ακόμη και στη δημοκρατία που ζει
αμφισβητεί του ολιγάρχη την αυθεντία
και προ παντός η επιστημονική έρευνα
θέλει φρόνηση και ανδρεία για να προαχθεί
όχι του κέρδους τη λατρεία
ο Οβριός θέλοντας να τον υπηρετεί η ιδεολογία,
βάζει το άλογο πίσω από το κάρο
καθώς είναι συνηθισμένος στο πόσα θα πάρω;
τον τυφλώνει το Φως της Δικαιοσύνης και της Δημιουργίας
κι οι λαοί φωνάζουν «κάτω η Εβραιοκρατία».
Τρωκτικά της εξουσίας, αιμοσταγείς βρικόλακες
μικρόνοες της ερήμου οι βοσκοί,
θεομπαίχτες αγιοκάπηλοι ασπάλακες
της εκμετάλλευσης, του φόβου, ζόφου και της αρπαχτής
κρυβόσαστε στις τρύπες, όπως τα φίδια κι’ οι σκορπιοί
με μεθόδους παραπληροφόρησης και εξαπάτησης
πασίγνωστή του Γκέμπελς η συνταγή.
Ψεύτες, κλέφτες και δολοφόνοι
ανεγκέφαλοι πολιτικοί και εθνοκτόνοι
αγράμματοι γραμματιζούμενοι πλαστοί
διυλίζετε τον κώνωπα
και καταπίνετε το χρυσό φλουρί
δυο γαϊδουριών άχυρο να μοιράσετε είσαστε λειψοί.
Το σύγχρονο νεοταξικό τσουνάμι
βάλθηκε την Παιδεία να πεθάνει
φτιάχνει ένα αντιπαιδαγωγικό χαρμάνι
με φωτιές, καταλήψεις, σχολικό συνδικαλισμό
ναρκωτικά, αναρχία και σχολείο χαοτικό
οι συνεχείς αλλαγές καλό στην παιδεία δεν κάνει.
Απολυτήρια δίχως αντίκρισμα στη γνώση
κατάλληλα για καφέ-μπαρ της πλατείας Εξαρχείων
ακατάλληλο να βρεις δουλειά ακόμη και σε χαμαιτυπείον
την αγραμματοσύνη τους να κουβαλάς σαν δον Κιχώτης.
Τα τελευταία χρόνια κυβερνούν ανίκανοι την οικουμένη
δόλιοι, πονηροί και βολεμένοι
κερδοσκόποι, τοκογλύφοι και αντιζωικοί
πολεμοκάπηλοι, οπλέμποροι και αντιπνευματικοί
‘εργολάβοι’ και της αρπαχτής πολιτικοί διεφθαρμένοι
εξουσία και Σιωνισμός πάνε χέρι-χέρι
βιάζουν συστηματικως τη Λαϊκή Κυριαρχία
μέτρα λιτότητος για το λαό και χλιδή για την πλουτοκρατία.
Έτσι φθάσαμε ως την σύγχρονη εποχή
της χρεοκοπίας και της κρίσης της φρικτής
Κάνετε λάθος κύριε! αυτή δεν έχει σχέση με τη Δημοκρατία
είναι παγκόσμια Φεουδαρχία
η πιό κερδοφόρα για τους λίγους εποχή.
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Άλλες όμως οι βουλές των «εκλεκτών»
και άλλες των απλών ανθρώπων της κοινωνίας
μετά απο το πυχτό σκοτάδι ακολουθεί η χαραυγή
η Σκέψη, ο Ανθρωπισμός, η Δικαιοσύνη
και η Λογική
Η αδήριτη ΑΝΑΓΚΗ τελικώς θα αναδειχτεί ο νικητής.
Ξημερώνει της Οικολογίας και της Γνώσης ο Αιών
θάναι από στόφα Ελληνική ειδάλλως μας περιμένει
Αρμαγεδδών
διάλυση της Γης και καταστροφή;
ΟΧΙ! το ανθρώπινο γένος δεν θα αυτοχειριασθεί
παρά τα στραβοπατήματα η ζωή θα ανανήψει στο παρόν
με το «γνώθι αυτόν»
ακολουθεί συμπαντική συνταγή
ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει και θα ζήσει!
Ο Ελληνισμός να ξαναγεννηθεί.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Ακούτε ζάπλουτοι Ελληνόφωνοι του Μαμμωνά υπηρέτες
άλλοτε οι πλούσιοι γίνονταν Εθνικοί Ευεργέτες
τώρα γίνονται εθνικοί καταχραστές και κλέφτες
ξεκουμπωθείτε γιατί τίποτα δεν θα πάρετε μαζί σας
μόνον ένα όνομα θα μείνει στο παιδί σας
και μάθετε ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες
άπληστοι, φιλάργυροι, καβούρια έχετε στις τσέπες;.
Τώρα που φτωχύναμε είναι ευκαιρία
να δείξετε την αξία σας με την αγαθοεργία
όπως έκαναν παλιότερα οι μεγάλοι πρόγονοι μας
που άδειζαν για την πατρίδα μας ολόκληρο το πουγκί τους
Τμή στον Άγγλο φιλέλληνα και Εθνικό δωρητή
Ντάγκλας Μακ Ντάουελ
για τη συνέχιση των Αρχαίων Ελληνικών
στο πανεπιστήμιο της Γλασκώβης
ο φιλελληνισμός δεν εξόφλησε,
ζει και όποιος τον ακολουθεί προκόβει.
Ας τον τιμήσουν τα πανεπιστήμαια
και τα πνευματικά σωματεία
η Ακαδημία Αθηνών και το Υπουργείο Παιδείας
ας τον τιμήσει η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
και ας τον μιμηθεί η Ελληνική ομογενειακή πλουτοκρατία
ας γίνει φωτεινό σύμβολο και ας βάλλουν
στα σχολειά την Κλασική Παιδεία
να γίνουν τα Ελληνόπουλα καλύτερα σε Αξία
τέλος ας στηρίξουν όλοι αυτοί την κλασική παιδεία στα σχολεία
17/3/2002
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ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ
Kι’ όλο ένα αναρωτιόμουν
όταν φύτεψα στου σπιτιού μας την αυλή
το μικρό Κυπαρισσάκι
αν θα πιάσει; αν πετάξει; αν ψηλά στηθεί;
ή με το πρώτο καλοκαιράκι θα ξεραθεί;
Κάθε μέρα το φιλούσαν του δάσους οι Δρυάδες
και του έδειχναν αγάπη οι αγαθές Αμαδρυάδες
οι προστάτιδες του δάσους και της φύσης οι Νεράιδες
και οι Μούσες του διδάξαν πως να σμίγει τα στοιχεία
στη χημεία, πώς να ζει όπου γης με τιμή και με αξία
Η καλύτερη τροφός του και μητέρα στοργική
ήτανε η Θεοφανώ η ανδρειωμένη με καταγωγή Δελφική
που το φρόντιζε, το πότιζε, το μάλωνε, και σπανίως το φιλούσε
και τα δένδρα έχουνε αισθήματα έχουν ψυχή,
όπως οι άνθρωποι οι αγαθοί
και μπορούν να ξεχωρίζουν τους καλούς απ’ τους κακούς
και τους φίλους και εχθρούς
Εγώ φύτεψα κοντά του λιγοστά ιδανικά να του κάνουν διά βίου συντροφιά
για να τάχει στήριγμα του στης ζωής του την σκληρή την ξενητιά του
Τις Αξίες της Ζωής, την Εργατώ, και το Θάρρος το ηθικό
Κι’ αναρριχήθηκαν σιμά του και γινήκανε μια κρουστή περικοκλάδα
και πολύτιμοι προστάτες μέσ’ του βίου τη σκληράδα.
Η Κατάρα του Ξερριζωμού
Με το πέρασμα του χρόνου το μικρό Κυπαρισσάκι
ψήλωσε πολύ
κι’ έγινε τρανό, μεγάλο
οι κλώνοι του δεν βολεύονταν εδώ άλλο
στην μικρή μας την αυλή
Ξαπλωθήκανε λοιπόν στην Δύση
και ζητήσαν νέο χώμα, εύφορο παχύ.
για να ευδοκιμήσει, σαν μεγάλωσε το Κυπαρίσσι
Πού μα το Δία πάει το ευλογημένο;
μονολογούσα τότε σκεπτικός
Περιφρόνησε τα πάντα στο μικρό το πατρικό,
γαλανόλευκες κορδέλες, του γιαλού μας
τις δαντέλλες
του αυλόγυρου τα δένδρα, τον αγέρα, τα λουλούδια, το χορτάρι
και του δάσους το θυμάρι
πήρε μόνο του Απόλλωνα το Φως
να το έχει για πάντα φυλαχτό
Τις ρίζες του εδώ τις σκέπασε καλά
μήπως και τις ξεράνει ο βοριάς της λησμονιάς
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Μας λέει φεύγω προσωρινά!
διψασμένος με της επιστήμης, τα επτασφράγιστα μυστικά
έμεινε μονίμως στην πικρή την ξενητιά
οσο για γυρισμό εγώ δεν τον πιστεύω πια!
στο μεταξύ, η Αγγέλω η Αρκάς του βγήκε μπροστά,
γνωρίστηκαν στην Αμερική με την Πελασγή Δρυάς
τον επλάνεψε όπως η Κίρκη τον Οδυσσέα
από τότε δεν ακούσαμε λόγο του για επιστροφή
στην Ιθάκη την ωραία
Το ξεριζωμένο Κυπαρίσσι ξαναφύτρωσε
και ανδρειώθηκε στην Εσπερία μόνιμα και οριστικά
πήγε σε τρανά σχολεία
Από τότε δεν λησμόνησε ποτέ του την πατρίδα
πάντα ζει με τον καημό της και την βλέπει στ’ όνειρα του
κι’ όλο ψάχνει, κι’ όλο σκάβει όταν έρχεται εδώ,
θύελλα είν’ η ψυχή του, διχασμός και σπαραγμός
και να μείνει και να φύγει θέλει, τον τραβούνε και τα δύο
τις ρίζες του να βγάλει απ’ το βράχο τον ξερό
κι’ όλο αλλάζει κι’ όλο στρέφει
αλλά ουδέποτε μονίμως επιστρέφει
Ξαφνικά παίρνω νέο συνταρακτικό
η Αγγέλω η αρκαδική δρυάς,
με σπόρο από το δικό μου Κυπαρίσσι
στο δικό της το χωράφι φύτεψε εκεί στη Δύση
βγήκε ένα όμορφο πανέξυπνο Κυπαρισσάκι
Κωνσταντίνο τον έχουν βαφτίσει
Η έγνοια τώρα που με τρώει
θα γυρίσει κάποτε ο Κωνσταντίνος;
στο παλιό μας σπιτικό;
για να σκάψει τ’ άγιο χώμα της πατρίδος
να βρει τις ένδοξες του ρίζες
που χιλιάδες χρόνια σε τούτο χώμα ζουν;
Η μήπως σαν τους λωτοφάγους τ’ Οδυσσέα λησμονήσει
πούθε ο σπόρος του κρατάει;
Κωνσταντή μου Προσοχή
Θα χαθείς στης λησμοσύνης τα πελάγη
αν δεν μάθεις των προγόνων τη λαλιά
να μιλάς με τους θεούς μας του Ολύμπου Ελληνικά
με την Ιλιάδα και Οδύσσεια να κοιμάσαι αγκαλιά
τις αρχαίες μας ρίζες μην ξεχνάς
τον Απόλλωνα και Αθηνά από το χέρι να κρατάς,
μη σε πάρει Κωνστανίνε μου ο βοριάς
Κι’ έτσι έρμαιο όπως θάσαι
μη σε πλανέψει ο Μαμμωνάς και ο Μολώχ
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και δεν δείς ποτέ σου την Αλήθεια και το Φως,
του Διός την Αρμονία την Τετρακτύν του Πυθαγόρα,
των Καβείριων Μυστηρίων την αρχέγονη βροχή
(Ελευθερία, Δημοκρατία, Ανθρωπιά, Δικαιοσύνη
που τώρα είναι σε σπάνυ να καλλιεργήσεις στην Αμερική στο δικό σου το μποστάνι)
της ανθρώπινης Αξιοπρέπειας τον τίμιο Ήλιο τον λαμπρό
να κρατήσεις φυλαχτό
Ζωή να έχεις Κωσταντή
καθώς μαθαίνω ότι είσαι αριστούχος μαθητής
εύχομαι να μεγαλουργήσεις
κι’αν στην Ιθάκη δεν γυρίσεις
δεν πειράζει θα έρχεσαι τα καλοκαίρια,
όπου υπάρχει Πολιτισμός
εκεί βρίσκεται και ο Ελληνισμός
Όπου κι’ αν ψάξεις συναντάς άλλη Ιθάκη,
αρκεί να βιώνεις την ζωή σου με Αξιοπρέπεια και Αγάπη
να κάνεις το Καλό σαν σοφός
νάσαι πολυμήχανος σαν Οδυσσέας
νάχεις ορμή σαν Αχιλλέας
του Σωκράτη το μυαλό
Βάλε την Ελλάδα στην καρδιά σου από μικρός
μια φορά κανένας ζει
Ζήσε λοιπόν σαν Έλληνας και σαν Αμερικανός μαζί
και καλότυχος να είσαι Κωσταντή.
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