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…..‘’«Θεοί’’…., χωρίς θεϊκές ιδιότητες….!
…..Θρησκείες, μυθολογίες κ.α.λ…., όλες –τους με μάσκα ‘’θεού’’…., κρυπτοσατανιστικές και ‘’Θεοκτόνες’’….,
‘’ανυποψιάστως’’ καταστροφικές του είδους μας….,
‘’αρχαιόθεν’’ κι από τους εκάστοτε ‘’«σπαρμένους»’’ του ‘’«Αδάμ Κάδμου»’’, δολίως, κωδικοποιημένες….,….!
Έτσι, λοιπόν, θα αρχίσουμε, κι εδώ, να τις γνωρίζουμε…..
όχι με τα παραπλανητικά και ‘’τεθλασμένα’’ ματογυάλια της καθελογής θρησκοληψίας….,
μα με….. τα αποκωδικοποιητικά….. μάτια…., που….. βλέπουν…., βλέποντας….,
και δεν φοβούνται τους καθρέφτες…., αυτούς που γδύνουνε τους ψεύτες….!
…..Και…., επειδή ζούμε σε χώρα…., χξς΄ ςςςς…., ορθοδόξων χριστιανών….,
δηλαδή…., ανορθόδοξα ορθόδοξων και ορθόδοξα ανορθόδοξων….,
θα ξεκινήσουμε από αυτούς και τα…., γριφώδη : αινιγματικά και δύσοσμα…., βιβλία –τους….,
τα ραντισμένα : καλυμμένα με νόθο μύρο, έτσι που οι με συναχωμένη ψυχή και ‘’ψυχή’’ δεν το νιώθουν, ας….,
τα…., ύπουλες θεωρίες του ‘’Αριμαναχουραμάσδα’’…., με ‘’συν’’ και ‘’πλην’’….. σε ‘’«σεπτές συνουσίες»’’….,
τα εύγευστα στο στόμα…., μα με πόνο στο στομάχι….,
τα, στην ένδειξη, πανφάρμακα…., δήθεν, χωρίς παρενέργειες….,
που η μόνη θεραπεία των εξ αυτών πασχόντων είναι….. υπακτικά ή εμετός….,….!
…..Ναι…., που έχουν μεν, αυτοί, δικαίωμα στο μαζοχισμό…., ώστε να μαζοχίζονται….. και να σαδίζουν….,
αλλά και οι άλλοι έχουν καθήκον, κυρίως, στη μη ‘’Θεοκτονία’’….,
οι που, σχολειόθεν, υφίστανται τα δαγκωτά ‘’χάδια και φιλιά’’ –τους….,….!
Ας προσέξουμε, όμως, τι ‘’μυρίζει’’ θεόςςςςς σε αυτά….. και, προπαντός, αν αυτός έχει θεϊκές ιδιότητες….,
ιδίως, στην….. «Παλαιά Διαθήκη» –τους….: βιβλιογραφικά…., πάντα, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΟΣ….,
ενώ, πάντα, τα παρατιθέμενα εκ της «Καινής Διαθήκης» –τους είναι των εκδόσεων της Βιβλικής Εταιρίας….!
{***{================================================}***}
{***{ : βλέπε : «Παλαιό Μνημόνιο»…., ιδίως, εσύ….. βρε Μνημονιόπληκτε Ελληνοορθόδοξε…., που…..
«Παλαιά και Καινή Διαθήκη» –τους σου εφαρμόζουν οι Έλ- λ ηδ ες και ζεις πεθαίνοντας, και, τώρα….,
εσύ…., που περιμένεις να σου βρεθεί….., εξ –αυτών…., Έλ+ λ ην ας Κύριοςςςςς….,
( : λες και γίνονται σωσίβιο τα κουρέλια….. της 666ης ‘’μετεμψύχωσης’’ του, Γιαχβικού, Υμίρ….! )
να σου ακυρώσει τις ‘’Καινές Διαθήκες – Μνημόνια’’…., να σου…., να σου…., ε, νάαααα –σου….!
Χξς΄ςςςς, αλά…., «τον πρωτότοκο μεταξύ πολλών αδελφών»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29….,
τον 666ο Εβραίο Δεσποινίδο [ : βλέπε : Ιη σούςςςςς ] …., που…..
«…..ακύρωσε το χρεωστικόν τους έγγραφον με τας διατάξεις του, / χξς΄, το 666ο Καινό Μνημόνιο….. /
το οποίον ήτο εναντίον τους ˑ το επήρε από το μέσον και το έκάρφωσε εις τον σταυρόν ·…..»….:
Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 14….,….!
Ε, όλοι –τους είναι, μασον ιζέ, προκάτ και «σπαρμένοι»….,
κυρίως, υπό της Υμίρειας / : Γερμανικής / «Κάδμειας Εύας»….,
νοικιασμένα –της, κι εδώ και τώρα, ανδρεί /γυναικεί/ κελα….. και ‘’σερβιέτες’’ –της μιας χρήσης….,
χρισμένοι, και, –της…., πάλι, αλά, 666ο, Εβραίο Δεσποινίδο…., ‘’τον πότε μνημονιακό και πότε όχι’’….,
/ ….: οι που δεν κυριολεκτούν και ‘’μας την παίζουν’’ με αλληγορίες κ.α.λ….. λέγονται Δεσποινίδοι….! /
που….. ο Θεός –του | ο τότε κι εκεί θεοποιημένος Αρχιβασιλιάς : 666η ‘’μετεμψύχωση’’ του Γιαχβέ….. |
τον έχρισε…., ως πιο «υπάκουο» και βολικό –του…., Γιαχβίδιο….,
** …..ως δίνοντάς –του καλύτερες…., απ’ τους ‘’ομόαιμους’’ συνυποψηφίους –του, ‘’αντι’’προτάσεις….,
καθώς, μασονιζέ, ο πιο ‘’σκυφτός’’….. ‘’Χρυσοστοΐτης’’….. είν’ ο καλύτερος….. Αλήτης….: Πλάνος….!
Άλη = πλάνη….. και άλη + έθος–συνήθεια = ( αληέθεια ) αλήθεια = συνήθεια στην πλάνη….! **
λέγοντάς –του….: «…..Διά τούτο ο Θεός σου, ω Θεέ, έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως
εσέ μάλλον παρά τους φίλους σου,…..»…., Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….!
( : έιιιιι…., η κότα έκανε το αυγό….. ή το κοτόπουλο την κότα…!; )

2
…..Ναι, καθώς και με τον Μωάμεθ…., που, τάχα, ο Αλλάχ–Εμείς τον έχρισε έτσι…., λέγοντάς –του….:
«Σε δοκιμάζουμε Εμείς /ω Μωάμεθ/ συγκρίνοντάς σε με τους άλλους.»:Κοράνι:Κεφ. Αλ Φουκάν:Εμείς….!
[ Ορέ…., μπραχ, γκιτ, γατς οραντά…., Σεϊτάν κιοπεκλέρ…., «πρω,κ,τότοκοι» όλοι –σ,Σ,ας….! ]
Άραγε, έτσι εξελέγη κι ο / : προ ιμπεριάλ περιτομής του λέγονταν Βούδας…!; / «πρωτότοκος Βούδ,δ,ας»
μεταξύ πολλών άλλων…., που, πάλι, κατά τον Βούδδα, «μόνο, μερικοί έχουν εκλεγεί για Βούδδες»…!;
Ο πρω,κ,τότοκος Βούδδας, χξς΄, που, καθώς λέει, πρώτος μεταξύ πολλών κοτόπουλων, αυτός,
έσπασε το τσόφλι του αυγού της κότας : ’’Μεγάλου Αδελφού’’
και βγήκε στον ‘’κόσμο’’ πρώτος από τα άλλα κοτόπουλα : «μικρούς αδελφούς»….,
ο μόλις νεογέννητος «προς βορράν επταβήματος» αυτός….,
ιμπεριάλ επταβήματος αυτός…., ως άλλος ‘’τέτοιος’’….. Ερμής, Διόνυσος,…..….!
|*| ….: 7…., και εδώ…., σπαστό το του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777….,
ως, έτσι, και το του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., που, σπαστό, είναι, και, 8….,
καθώς….. «την ογδόην, 8ην, ημέραν περιτμήθηκε» κι ο Ιη σούςςςςς….,
ως, έτσι, και το του οικονομικού ιμεριαλισμού Νο 666…., που, σπαστό, είναι, και, 6….,
χξς΄, 6 απ’ τους ‘’αρπαγμένους’’ 666 τόννους χρυσού του….. Αρπακτικού Σολομώντα….,….! |*|
■ Περιτομή : σύμβολο…., κυρίως, εδαφικού…., ιμπεριαλισμού….:
Γέν.: 17 : $4, $5, $6 :
(!;) Θεός / προς τον ενενηνταεννιάχρονο Αβράμ….. / : $4 :«εγώ δε, ιδού, έκαμα συμφωνίαν με σε·
| …..την της περιτομής : σύμβολο του κάθε Νου μυστικοπαθούς, θρησκευτικού, ιμπεριαλισμού :
του….. του Νου 666, του….. του Νου 777, του….. του Νου 888….,….! |
θα γίνης ο πρόγονος πλήθους εθνών.
( Αναίμακτα, RE S.Sυ, και, Εβραιοφάγε ‘’Θεέ’’ : Γιαχβέ…., που μοσχοβρωμάς….. Κτήνος : Hit λέρ α…!; )
♣ …..περιτομές….. λαοτομές….,/ και σήμερα, όπως και χθες….,…../
κι αν ‘’Κρόνεια’’ πεόκοψη…..,/ θα ‘’τη γλιτώναμε’’, που λες….!…..
Και….. περιτομές τα Σάββατα…../ και τα βυζιά σου τράβα ‘τα….!…..
Και….. πεόκοψη…., μουνόκοψη….,/ ’’ίδια’’ είναι τα πράγματα…../ σε πρόσοψη και κάτοψη….!.....
Και….. πεο’’τέτοια’’….. ’’Γιαχβε’’ ’’τέτοια’’….,/ να, ιμπεριάλ μπερεκέτια….!.....
Και….. έκανα περιτομή/ στου ‘’Πριάπου’’ το ‘’πουλί’’….,/
γιούργια…., θα ‘’την κελαηδήσω’’/ την….. Πεολογιά….. μπρος–πίσω….,….! /….. κ κ κ κ και….!
Αλλά…., αρχικάαααα…., η εντολή αυτή…., η, χξς΄ ςςςς, ‘’θεϊκήηηηη’’…., ήταν….. απόλυτη….:
«πας απερίτμητος Εβραίος θανατωτέος»….: Γέν.: 17 : 4….!
[ : η….. λυσ Σάρα έκανε….. κλειτοριδεκτομή…., πριν γίνει, έτσι και γι’ αυτά, Σάρ ρ α…!;…..
Ανάποδα…., όμως…., αν κάποιος ξεπουλά την πατρίδα του, π.χ, σε….. U.S.A Υμίρ ‘’Γιαχβέ’’….,
εκεί που είναι με δύ ο–‘’δυο’’ σύμφωνα τo όνομά του, γίνεται, κωδικοποιητικά, με ένα σύμφωνο : ‘’μνημόνιο’’….,
ως, λ.χ κι έστω, με το Γιάννης:Ιαννός:Jack, α σαφώς, ‘’ χαβαλέ’’ και Καμπαλέ:Γιάνης με ένα /μου/ νί….!..... ] ♣
$5 : Επομένως το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Αβράμ,
( : στα ιμπεριάλ βαφτίσια…., των εθνών ‘’Θεογαμήσια’’….,….. Σάρρεια κι Αβράμεια…., τάχα, Θεογάμια….! )
αλλά το όνομά σου θα είναι Αβρα ά μ (πατήρ λαών), διότι σε καθιστώ πρόγονον πλήθους εθνών.
$6 : Θα σε καταστήσω κατ’ εξοχήν γόνιμον·
[ ….: άγονη Μισιρλού Πουτσα….,/ με εφεδρική Οβριό πουτσα….,/
έθνη, αναστηθείτε….,/ που, αλλιώς, θα .αμηθείτε….,/
σαν, πια, η Έγνοια του Γιαχβέ…../ πίσω απ’ την πούτσα του Αβράμ/
και το μουνί της Σάρας…., εεεεε….,….! ]
και θα κάμω έθνη από σε και βασιλείς θα προέλθουν από σε»….!
|| : ποίοι, μεταθανατίως,/ θ Έλ- ουν νά ‘ναι οι ψυχές τους/
εν Σελήνη και «εν κόλποις/ Αβραάμ»….. και να ‘’ τη φάν’ ‘’…!;….. || ■ ….. }***}
{***{================================================}***}
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Εν πάσει περιπτώσει, πάντα, ο μνημονιομανής Έλ-λ ην ας Δίας, κυρίως, με την Κρητικιά ελαφίνα Αμάλθεια….,
ο μνημονιομανής Γερμανός Υμίρ, κυρίως, με την ‘’Ελληνική’’ αγελάδα / : άγε, Ελλάδα….! / Αουτχούμλα….,
ο μνημονιομανής Γιαχβέ με την μαφιοζέ αλλαξονόματή του ‘’«Πάγγαια»’’ Καμπάλα…., σώρρυ, Δαμάλα….,…..
όλοι –τους….. για….. «το γάλα των εθνών»…., χμ, πλην του με θεϊκέςςςςς ιδιότητες Θεούουουουου Γιαχβέ….,
που, πλην από το γάλα των εθνών, ήθελε….. και θέλει….. κι άλλα…., ο υλικόςςςςς…., ως, λ.χ….:
* Ησαΐας Β΄:43:22, 23, 24 :/«Η προς τον Ισραήλ εύνοια του (!;) Θεού»/ \άλλο μουν εύνοια κι άλλο πουτσ έγνοια/
Ησαΐας : «Αλλά συ, Ιακώβ, / λέγει ο Κύριος /
…..δεν ηγόρασες δι’ εμέ ζακχαροκάλαμον με τα χρήματά σου ( Τίιι…., η υπογλυκαιμία είναι θεϊκή ιδιότητα…!; )
και δεν με εχόρτασες με το πάχος των θυσιών σου·…..»….!..... ( Τίιι…., και, η πείνα είναι θεϊκή ιδιότητα…!; )
[ : σα φώςςςς…., …..η νευρική –‘’του’’ ανορεξία….,/ θά ‘ν’ της Γης η Σωτηρία….,…../
βουτηγμένο μες στο αίμα…../ είν’ και το δικό –τους Ψ αίμα….,….! ]
( Γκαρσόοοοον, μία….. τριαδική μερίδα ‘’αμελέτητα’’ στον «κουρασμένο» χξς΄ Κύριο ΓιαχβΑλλαχΔιοΒράχμα….!
Κι εσύ, βρε ‘’«Δημιουργέ»’’ ‘’Προμηθέα’’, ξεγέλασέ ‘τους…., τους πεινάλες….. κι αλά τον ‘’Δία’’ στη Μυκώνη….,
με μια δημιουργική….. σαφήνεια…., ννννναι…., κι όχι με….. Μπ,Β,αρούφ ες….,….!.....
Ααααα…., ω, και, χριστιανοίοιοι…., η διαρκής θυσία του όντως Θεού….,
χμ, για να παχαίνει, βολευτικά –σας, το διαρκές «θανάσιμον αμάρτημα» της Θεο’’κτονίας’’ –σας…., τί είναι…!; )
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…..Κισμέτ διποδικό…., κι εδώ…., και….. σε ποιόν βόθρο να ρίξω ‘’τέτοιες’’ θεϊκές ιδιότητες…..
να λερωθούν, και, τα σκατά….!
…..Πάντα και παντού…., λοιπόννννν….., στο διάβα της Ιστορίας…., η ίδια μακάβρια συνταγή….:
προκάτ, οικονομική εξάρτηση αδυνάμων και μη χωρών, με αθέμιτα μέσα και μεθοδείες, σε Εξουσιαστές….,
ήτοι, σε σχιζοφρενείς θεοποιημένους και μη Αρχιβασιλιάδες και για επέκταση των ζωνών επιρροών –τους….,
έτσι ώστε να υποφέρουν οι εκεί και τότε λαοί…., προς κάθε λογής όφελός –τους και ψυχοηδονισμό –τους….,
αυτών και των ‘’αυλικών’’ –τους….: οι πιο πολλοί ενσαρκωτές ενσαρκωμένων Ιδεών…., σαφώς, σαδιστικά….,
καθώς…., έχοντας πλούτο, δόξα / : δόξα λόξα οι….. ‘’Λοξίες’’….. / κι Εξουσία…..
και….. για να μη πάψουν να ελέγχουν τη σχιζοφρένιά –τους….,
διαλέγουν το Σαδισμό…., αντί για ναρκωτικές ουσίες…., που είναι οι μόνοι δυο τρόποι και μέσα γι’ αυτό….!
Ελεγχόμενη σχιζοφρένια…., ‘’κρυπτο’’σατανική…., που θεϊκή λογική τη βάφτισαν οι συνειδητά Βλάσφημοι….,
αυτή που…., κυρίως, μέσα από τα σχολικά μας βιβλία…., πέρασε μέσα στις ανυποψίαστες ψυχές μας….,
όπως συμβαίνει και με τους ‘’«Θεούς»’’ όλων, ανεξαιρέτως, των Θρησκειών και Μυθολογιών….,
όλων ιμπεριάλ φαλλικών:ανδροκρατικών….. και που έγιναν, ‘’τελικά’’, ‘’τυφλοσούρτες’’ για ‘’αφελείς’’ και μη….!
Αυτών…., κι αυτών…., που κωδικοποιήθηκαν…., ‘’κάποτε’’….: 0 κ.’’Χ’’ : 0 κατά ‘’Χριστόν’’…., Συμεων ικώς….,
τςςς…., τη νύχτα της υπαπαντής του, έστω, Ιησού – ‘’παιδιού του κωδικοποιητικού σωλήνα’’ –τους
υπό του ζήσαντος, τάχα, 200 και πλέον χρόνια…., τόσα, δηλαδή, που χρειάστηκαν για να ‘’τελειοποιήσουν’’
την σατάν ιδέα….. Ιησούς Χριστός…., τότε…., δολίως:νεφθαλιμίως και ‘’μυστηρίως’’…., και, εις βάρος μας….,
ως, λ.χ, κι εδώ, όπου πραγματευόμαστε πρόσωπα και δρώμενα, και, της «Παλαιάς και Καινής Διαθήκης»….!
Έμμασκοι κι όχι άμασκοι όλοι –τους…., πραγματικοί ή….. φανταστικοί:προκάτ στα κωδικοποιητήριά –τους….,
μα…., αφού επιμένουν να τους εκλαμβάνουμε ως πραγματικούς : ως υπήρξαντες…., έτσι και θα πράξουμε…..
λαμβάνοντας, πάντα κι όπως το θέλουν, ως βάση ανάπτυξης κριτικής την Παντοδυναμία του Παντοπλάστη….!
…..Γιαχβέ – «ο Παντοδύναμος Παντοπλάστης Δημιουργός», τάχα….,
ξέρασμα αρρωστημένης φαντασίας διπόδων : ‘’τετραπόδων’’…., προσεχώς, α πόδων…., και, αυτός….,
αυτός – εκείνος….. αυτός…., που, μόνο, θεϊκές ιδιότητες, κι αυτός, δεν έχει το Κτήνος….. «Πατήρ» Κτόνος….!
Άυλος, τάχα, πνευματικός : μόνον, Πνεύμα…., χμ, ενσαρκωτή Ιδέα, και, εκείνος – αυτός….,
που, εξαρχής, όμως, ήταν….. ποδοσούρτης και θορυβοποιός….,
που, αν έθρωσκε άνω, άνθρωπος θα μπορούσε να ειπωθεί….. και, αν έθρωσκε κάτω, κάτθρωπος….:
Γέν.:3:8:«Όταν όμως ήκουσαν /ο Αδάμ και η Εύα:Ζωή…..Τί, Αδάμ:Θάνατος…!; Α, κι ο Ηράκλειτος ‘’πέρα’’…!;/
τον θόρυβον Κυρίου του Θεού περιπατούντος εις τον κήπον…..»….!
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Ο ανισόρροπα κυκλοθυμικός Κάτθρωπος, λοιπόν, αυτός…., διάλεξε την, ‘’ορφανή’’, εύφορη γη της Εδέμ…..
κι έβαλε, αρχικά κι έστω, δυο….. για πρώτους κατοίκους της – ενοικιαστές με Συμφωνία:Μνημόνιο….,
τάχα, η πρώτη και μοναδική δημιουργία –του στη Γη….,
που…., η λέξη Γη…., |όπως και η λέξη Ουρανός ή Ουρανοί…., ποτέ, δεν αναφέρεται/ονται με Ο κεφαλαίο…..|
ποτέ…., και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη – Μνημόνια…., δεν αναφέρεται ως Γη και με Γ κεφαλαίο….,
μα ως γη…., πλην, μόνο, 1, θαυματική, φορά, στην «Αποκάλυψη»:Κεφ, 21, βλέπε:Επικάλυψη, του Ιωάννη….,
κι αυτή, εδώ, στην επικεφαλίδα του Κεφαλαίου : «Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη»….,
που….. τα, στα αρχαία Ελληνικά, κείμενα…., και, της «Π.Δ»…., δεν έχουν, και, επικεφαλίδες….,….!
Άλλωστε…., ω ‘’πλανεμένοι’’….. ‘’τυφλοσουρτάκηδες’’, κισμετόπληκτοι και ‘‘απρόσεκτοι’’ μελετητές –τους….,
έτσι που…., όλα, παντού και πάντα…., είναι δολίως σκόρπια και…., για το μπερδεύειν…., «αλληγορικά»….:
«αλληγορικά : ζώα, πτηνά, έντομα, ιχθύες, κήτη,…..», «αλληγορικοί Θεοί», «αλληγορικοί Σατανάδες»,
«αλληγορικοί άγγελοι», «αλληγορικοί διάβολοι», «αλληγορικοί άνθρωποι», αλληγορικοί κάτθρωποι,
«αλληγορικά άστρα», «αλληγορικά κέρατα», / έιιιιι…., οι κύριοι του όντως Κυρίου κυριολεκτούν…., όσο….! /
«αλληγορικά….. ποτάμια, βουνά, όρη,…..», «αλληγορικές….. θάλασσες, γαίες, ουρανοί, λίμνες, πηγές,…..»
«αλληγορικά νερά»….: π.χ, στην…., Αποκορύφωση της σατάν σχιζοφρένιας του Σαδιστή ‘’Γιαχβιδίου’’….,
‘’«Αποκάλυψη»’’...., έστω, του…., λυσσαλέου και….. πολυ’’μπαλωμένου’’ τη ‘’«Αποκαλύψει»’’…., Ιωάννη….:
17 : 15 : «‘’Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη, είναι λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι’’»,…..
«αλληγορικά ονόματα….: Ιούδας = η φυλή του Ιούδα…., Ιακώβ = η φυλή του Ιακώβ ή Ισραήλ,…..»….,…..
έτσι….. κι εδώ και σε αυτά τα….. αν ίερά σχιζοβιβλία –τους….. είναι, μαφιόζικα, αλληγορίες….:
ως, λ.χ….: γιοι και κόρες = ….. υπο….. χώρες….: πόλεις κράτη : φυλές : μαχαλάδες : νομάδες,….:
[ …..ε, κι οι ουρανοί….. ανω….. χώρες….,….! ]
Γέν.: 25 : 23 : Θεόςςςςς / …..Γιαχβέ προς Ρεβέκκα, για τα δυο παιδιά στην κοιλιά της,
τον Ιακώβ και τον Ησαύ, που από εκεί μέσα συγκρούονταν….: αντιστοιχίες – αναλογίες – ….. / ….:
«Δύο έθνη είναι εις την κοιλίαν σου και οι δύο λαοί αντιτάσσονται προς αλλήλους ήδη εν τη κοιλία σου.
Ο είς λαός λοιπόν θα εξουσιάζη τον άλλον και ο μεγαλύτερος θα γίνη δούλος του νεωτέρου»….,….!
{Κισμέτ διποδικό, κι εδώ, και σε ποιό βόθρο να ρίξω ‘’τέτοιες’’ θεϊκές ιδιότητες, να λερωθούν, και, τα σκατά….!}
Τάχα, η πρώτη και μοναδική δημιουργία –του στη Γη…., λοιπόν…., η της Εδέμ….,
όπου…., Γέν.: 1…., την 3η μέρα φέρεται να δημιουργεί τα χλωρά : φυτά, δένδρα,….. μάλιστα, χ ω ρ ί ς ήλιο….,
καθώς….. οι ουράνιοι φωστήρες : ήλιος κι άστρα,….. δημιουργήθηκαν την 4η μέρα….,
ενώ την 5η δημιουργήθηκαν τα ψάρια και τα πουλιά…., ζώα υδάτων και αέρος….,
και την 6η τα ζώα της γης, της ξηράς, και ο άνθρωπος….,….!
// Στων Γιαχβέδων τα μεθύσια…., τα ανάποδα είν’ ίσια….,
η ανατολή είν’ Δύση….,….. ποιός να τα αμφισβητήσει…!;
…..Γιαχβεδόγαμοι λαοί….,….. άντε και….. «σεπτή ηδονή»….,
που…., αντί για αλληλούια…., ψάλτε, πια, γαμαλληλούια….! //
Τάχα…., δημιουργός, κι εδώ, μόνον, αυτός : η άμπελος…., χωρίς τη συμμετοχή του Σατανά : της συκιάς….,
[ : αλλού : και στις αλλήλοις βρισιές και ‘’ξεκατινιάσματά’’ –τους…., ανάποδα….: συκιά είναι η άμπελος….! ]
καθώς, σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη : Μνημόνια, συνεργάζονται…., σα/ν/ φώς, κι οι ενσαρκωτές –τους….,
για το κέφι –τους και για το συγχύζειν, Βαβελικώς, και σε Ιστορικούς και σε ‘’Μυθολογικούς’’ Συμβιβασμούς….:
Πύργος Βαβέλ (Συγχύσεως) : Γένεσις : 11 : 7…., ως, λ.χ….:
* Ιώβ : 1 : 12 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· «ιδού· όσα έχει είναι εις την εξουσίαν σου·
μόνον επ’ αυτού δεν θα θέσης την χείρά σου». Εξήλθε τότε ο Σατανάς από προσώπου του Κυρίου»….,…..
{ : στα θεϊκά παζάρια….,/ ώς και λαοί ‘’στα ζάρια’’….,/ κι αν πεις για ευαισθησίες….,/ τρίχες και αηδίες….! }
ή….. Ιώβ : 2 : 6 : Και ο Κύριος είπε προς τον Σατανάν· «ιδού, είναι εις την εξουσίαν σου / ο Ιώβ / · (!;) αλλά
φύλαξε την ζωήν του.»….,….. (: χμ, ωσεί….: Γιαχβέ:Ευρυσθέας, Σατανάς:Ηρακλής, Ιώβ:Κερυνίτις Έλαφος…..)
μα, παρόλο κι αυτά λοιπόν, ο Κύριοςςς, ο Θεόςςς, μια άλλη μέρα…., χξς΄, μια μέρα που ήταν νύχτα….,
«όταν τα ουράνια όντα ήλθον διά να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου
και μεταξύ αυτών ήλθε και ο (!;) Σατανάς»…., // Ω, τί ‘’θέατρο’’ διαπλεκόμενων ‘’τετράποδων’’ διπόδων ….! //
επιτρέπει δοκιμασίες του Ιώβ, για διαπίστωση πίστης, (!;) με υπόδειξη του Σατανά….,…..
( : ποιός είδε μπέσα σε Μπουχέσα…., που….. μπάσταρδος με τη μπαστάρδα….: Αριμαναχουραμάσδα….! )
* ή….. Ζαχαρίου : 3 : $1, ( $2, 3, $4, 5, 6, 7, $8, $9, ) 10 :
( «Όραμα του αρχιερέως Ιησού» ) Ζαχαρίας : $1 «Και έδειξεν εις εμέ τον Ιησούν, τον αρχιερέα,
ιστάμενον ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου, ενώ ο (!;) Σατάν ίστατο δεξιά του διά να τον κατηγορήση.

5
…..Την ημέραν εκείνην’’, λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, ’’θα προσκαλήτε ο είς τον άλλον
(!;!;!;) υπό την άμπελον και (!;!;!;) υπό την συκήν’’»….. (: χμ, ‘’το έπαιζαν διπόρτα’’….. ή ‘’πήρανε πόρτα’’…!;)
* ή….. Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 7 : Παύλος : «….. μου εδόθηκε / υπό του Κυρίου / ένα αγκάθι
εις το σώμα, ένας (!;) άγγελος του Σατανά, διά να με ραπίζη, διά να μην υπερηφανεύωμαι.»….,…..
που, κι αυτός, όμως, παρέδιδε άλλους πολλούς εις τον Σατανάν….:
{ ….: εεεεε...., το διπλοπαίγνιδο Κάθαρμα των καθαρμάτων…., ο διπλοπράκτορας Π,Φ,αύλος….,
«υπηρέτης» δύο αφεντάδων…., εν αγνοία –τουςςςςς….. ή μηηηηη….,
που…., και, τότε…., ήταν και υπό την άμπελον και υπό την συκήν και υπό παν….. σατανο ‘’θεο’’ δένδρον….,
καθώς ήταν κι ο Ιησούς Διόνυσος…., σώρρυ, ο Ιησούςςςςς Χριστός….. ή «Χριστός Ιησούς»….,
ο πότε Γλαύκος Τειρεσίας πότε Γλαύκη Τειρεσία….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20 :
«Αλλ’ ο μεσίτης / ο Ι. Χ / δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι ένας.»….! }
Παύλου : προς Τιμόθεον Α΄ : 1 : 20 : «….. μεταξύ αυτών είναι ο Υμέναιος και ο Αλέξανδρος,
τους οποίους παρέδωσα εις τον Σατανάν, διά να παιδαγωγηθούν να μη βλασφημούν.»….,…..
ή….,….. ή….,….. ήηηηη….!.....
Σαφώς, έτσι και ‘’χτες’’ και με εκείνους….. έτσι και σήμερα και με τις αντιστοιχίες –τους αυτούς…., κι εδώ….!
Ναι, ω Σαδιστές:Θύτες…., ναι…., μα προσοχή στα, από σας και τους πριν από σας, βασανισμένα θύματα….,
αφού…., έτσι που ‘’ανοίξατε πόλεμο’’…., έτσι που, ‘’«Αδαμοκαδμικώς»’’, ‘’ανοίγετε κι εμφύλιο Πόλεμο’’….,
οι πολύ βασανισμένοι κι απελπισμένοι θα –σας γίνουν κι οι μεγαλύτεροι ‘’καμικάζι αυτοκτονίας’’….!.....
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…..‘’Τους πατήσατε το γκάζι…., θα –σας γίνουν καμικάζι’’….!
….. ‘’Τους πατήσατε το γκάζι…., θα –σας γίνουν καμικάζι’’…., λοιπόννννν….,
που πέρασε, πια, ο καιρός που ‘’τη βγάζατε καθαρή’’ τη χαμοζωή….,
ω….. δ,λ,οξόπληκτα Βαμπίρ κι Αφέντες –σεις, που ξεπερνάτε τα ‘’χαραγμένα από σας’’ όρια του Σαδισμού….,
έχοντας δε την ψευδαίσθηση πως ελέγχετε το…., προκάτ –σας , μα ‘’φραγκεσταϊνικό’’…., παιχνίδι που παίζετε
σε αυτόν, κι εδώ, τον πόλεμο, που τον βαφτίσατε ζωή….. και που Ήττα θα είναι κι η ‘’Νίκη’’ –σας…., τελικά….!
…..Να, βρε ξύπνιοι βλάκες, το με μοιρασμένους ρόλους παιχνίδι…., το για ξύπνιους και για χαχόλους….,…..
ναι...., ω ξύπνιοι βλάκες…., αφού δεν διαβλέπετε το πως…., αν δεννν…., Θύτης και θύμα στο ίδιο μνήμα….!
Ναι…., καθώς…., έτσι που τους τα παίρνετε όλα…., τί έχουν να χάσουν οι πικραμένοι –σας….,
ώστε να μη σας επισκεφτούν, ωσεί ‘’«λεγεώνες»’’, στα θωρακισμένα παλατάκια –σας με….. γλυκά….,
εμ, ασυγκράτητοι και θωρακισμένοι…., κι αυτοί…., ώς και με….. ‘’λουκούμια’’ με….. εκκρηκτική γεύση…!;.....
Άτιμοι ψεύτες κι απατηλοί….. οι….. Θ,θ,εοίοιοιοιοι….,
[Σιγά μην αφήσουν οι εξώλης και προώλης Κάτθρωποι- - : του σκοινι/λοβ/ού και του παλουκιού:πάλου:ψήφου,
‘’απαλούκωτοι’’ και παλουκωμένοι–ψηφισμένοι, / : τί, Ανθρώποις++ ή κατθρωπο ανθρώποις-+ …!; / να ανεβεί
σε Βάθρο….. καθαρός και μη προκάτ τις….. Άνθρωπος++….. της Δημοκρατικής+ Δημοκρατίας+….!
Και….. μήπως οι που…., και, ψήφω : πάλω : παλουκίω…., ενέχονται….. ανέχονται…., εεεεε…!;…..
Μα, πάλι, αν, έστω, ‘’τύχει’’ κι ανεβεί καθαρός και μη προκάτ –τους Άνθρωπός++ τις σε Βάθρο…., μήπως και
τα κακομαθημένα σε, βολευτικές –τους, συστημικές παθογένειες λαοτζίκια….. τον ‘’ρίξουν’’ 1οι 1οι…!;…..]
ορέ ‘’κοπαδιαστά’’ κι ‘’αφελή’’ λαοτζίκια κι εσείς…., αναυτοσέβαστοι και γελοιοποιημένοι οπαδοί –τους….,
| Χμ, έιιιιι, αντισταθείτε –τους…., με υπερηφάνεια…., βρε ταπεινωμένοι…., και….. α ψηφ ίστε –τους….,….! |
που….. τη ζωή, ζώντας, θα ζούσατε…., τη ζωή σας και τους τίμιους αν τιμούσατε…., ιδίως, τους πλάι σας….!
Σας εμπαίζουν οι Θ,θ,ύτες κι αντιστοιχίες των, πραγματικών ή μη, μικρών και μεγάλων Κ,κ,αθαρμάτων της….:
Θρησκείας, Μυθολογίας, Ιστορίας,…..
ω θύματα κι αντιστοιχίες των, πραγματικών ή μη, μικρών και μεγάλων Θ,θ,υμάτων της….:
Θρησκείας, Μυθολογίας, Ιστορίας,…..
που, πολύ καλά θα κάνετε, αν αναλογιστείτε, και, το τι αμάρτημα, ‘’«θανάσιμο»’’ ή μη και τω όντως Θεώ, είναι
η, όπως δήποτε, αναπαραγωγή ‘’τέτοιων’’ βλάσφημων και ‘’θεοκτόνων’’ αντιλήψεων….,….!
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◘ …..αντιστοιχίστε –τους….. κι αντιστοιχιστείτε....,……
αλλά και….. ας κοιταχτεί η βιο ‘’φωτο’’ ‘’ψυχή’’ –σας στην δίδυμή –της α βιο φωτο ψυχή….,…..
ή….. θεανθρωπιστείτε….. ως 1Β12 ---- 1Β…., που, μόνον, αυτός, ο δικός –σας 1Β12 ---- 1Β, θα σας κρίνει,
και, μεταθανάτια….,….! Ναι…., ψάξτε ‘τον και, τελικά, θα τον βρείτε – θα τον φτάσετε….:
Αποκωδικοποιήσεις, σχήματα με τα ψυχοdna, σχέδιο 1Β12 ---- 1Β….,….!
/ Ε ε ε ε ε…., σπάστε, επιτέλους, τους δικούς –τους καθρέφτες αλλοτρίωσης….! / ◘
Να…., μυροχρισμένες ‘’μοίρες’’ της δυσοσμίας…., Ο,ο,νόματα Σ,σ,ύμβολα και Ά,ά,γιοι του Διαβόλου….,
εκλεκτοί της δοξάστριας….. Ιστορίας –τους, Θρησκείας –τους, Μυθολογίας –τους,…..
αλλόλογοι κι αλλόπραγοι οι πρωτομάστορες της αλλολογίας κι αλλοπραξίας…., οι οπορτούνες….!
Ναι…., σεληνότροποι ‘’Θεομπαίχτες’’ και λαομπαίχτες κι αυτοί….. και τώρα και πάντα και παντού της Γης….,
‘’άθεοι αντίθεοι και ουχί άθεοι αδιάφοροι’’…., όλοι –τους οι του τρισάθλιου και σιαμαίου Καισαροπαπείου….,
που…., αν…., στο ελάχιστο και στ’ αλήθεια…., πίστευαν
/ ….. η Ψευτιά….. Βαγγέλιο –τους….. και….. Δυσαγγέλιο –σας….. /
πως θα κριθούν…., μεταθανάτια….. κι ακριβοδίκαια, από όντως Θεό….,
( Εμ…., τίιιιι…., λέτε να υποθήκευαν το μεταθανάτιο μέλλον, και, της ψυχής –τους, και , με ‘’τέτοια’’…!; )
θα χέζονταν, από τώρα, στα βρακιά –τους….. και θα καταριούνταν την ώρα που γεννήθηκαν
οι ‘’θεομπαίχτες’’ και λαομπαίχτες…., που ‘’ουδείς’’ γνωρίζει τι εννοούν, και, με τη λέξη Θεός….!
‘’«Παιδιά του σωλήνα»’’ των Κωδικοποιητηρίων –τους όλοι οι ‘’τέτοιοι’’ των ‘’τέτοιων’’ Θρησκειών,…..
και ο δίποδος ‘’Σατανάς’’ Γιαχβέ και το δίποδο ‘’Σατανίδιο’’ Γιαχβίδιο Ιησούς Αντίχριστος….,
μεταλλάξεις κι αυτοί άλλων ‘’τέτοιων’’ και πριν –τους εκεί κι αλλού…., χξς΄, ‘’εκ τυχαίας αντιγραφής’’….,
που τον περιμένεις, μάλιστα, να έλθει εκ δευτέρου : σε Δευτέρα Παρουσία…., βλέπε : Δευτέρα Απουσία….,
ω….. και Εβραιόθεν και Ελληνιστόθεν εξ-εξ-εξ-απατημένε Ελληνοορθόδοξε….,
[ Τί περίμενες…., ωρέ μπουνταλά Γκιαούρ…., που, αυθαίρετα, συνδέεις το Έλληνας με το ‘’τέτοιο’’….,
να ‘’σου’’ έδιναν, τότε, αληθινό ‘’Σωτήρα’’ οι, όσοι, ανθέλληνες Ελληνιστές μαζί με τους Γιομ Κιππούρ ηδες…!; ]
‘’όπως’’ τον περίμενε…., αλλιώς, όμως…., και ‘’«ο Συμεών της Υπαπαντής»’’ επί 200 και πλέον χρόνια….!
** ….. τί…., ζούσαν, και τότε και κατά Χριστόν, πάμπολλα έτη και επί αιώνες….,
// Έι, τί έτη…!; Κατά Πέτρον, «έτη μισθωτού εργάτη» ή «Βδομάδες του Βούδ,δ,α» : «Μαχαγιούγκας»…!; //
ως, λ.χ και έτη….: Αδάμ : 930, Σηθ : 912, Ενώς : 905, Κενάν : 912, Μαλελεήλ : 895,
Ιαρέδ : 962, Ενώχ, 365, Νώε : 950,…!;
Βρε…., μέχρι τον Νώε…., ζούσαν…., κατά τον Μωυσή…., τάχα, έτσι…., αιώνες….,
ενώ…., μετά…., μετά από τη συνουσία αγγέλων – υιών του Θεού : Γέν.: 6 : 2, 4 με γήινες :
θυγατέρες των ανθρώπων : Γέν.: 6 : 4, καθ’ ορισμόν του Θεού : τιμωρία…., ζούσαν έως 120 έτη….,
όπως ο ίδιος ο Μωυσής ομολογεί….! Όμως, αντιφάσκει κι εδώ…., λέγοντας πως…..
έκτοτε έζησαν κι άλλοι επί αιώνες….: Αρφαξάδ : 438, Σαλά : 433….,
[ Ψαλ. ΠΘ΄ ή 89 (90) : 10 : Μωυσής :«Το μήκος της ζωής μας είναι εβδομήκοντα έτη,
πιθανώς, εν περιπτώσει ευρωστίας, ογδοήκοντα έτη»….. ]
ως έτσι : αιώνες κι άλλοι απόγονοι του Σημ : του υιού του Νώε….: Γέν.: 11 : 10 έως 25….! **
Ναι…., στα Εβραίικα μαζί και Ελληνιστικά ‘’τέτοια’’ Κωδικοποιητήρια της Αιγύπτου…., τον ‘’έπλαθαν’’ τόσο….,
σαφώς, σε συνεργασία, υλική και ‘’πνευματική’’, με το ‘’Τελωνείο και Εκτελωνείο προκάτ Χριστών’’
του επίσημου ή μη Καισαροπαπείου του Ισραήλ…., κυρίως,….!
Ναι…., που ο…., ο πουθενά αναφερτός…., περιφρονημένος της κάθε Ιστορίας….,
αφού δεν ήρθε, έτσι, εκ 1ης…., δεν θα έρθει, ούτε αλλιώς, εκ 2ου….,
καθώς…., γ ι α τ ό τ ε κ ι ε κ ε ί μιλούν ‘’όλοι’’ –τους…., οι που, μάταια κι ‘’αυτοί’’, τον περίμεναν…., έστω….,
ναι…., ω, μάταια αναμένοντές ‘τον, ‘’πλανεμένοι’’ από τις, σκόπιμα ανάκατες, σχετικές αναφορές –τους….,
να…., β α σ ι κ ό τ α τ ο….. και…., πολλάκις…., τ ο ν ι σ τ ό …., και π.χ….:
* Ιησούς : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που σ τ έ κ ο ν τ α ι εδώ,
οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
να έρχεται εις την βασιλείαν του» : [Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28.]….,
/ «πριν γευθούν θάνατον»….: Μάρκος : κεφ. 9, εδ. 1…., Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28….. /
■ * Ησαΐας Α΄ : 7 : $14, 15, 16 : ( «Δευτέρα ειδοποίησις· το σημείον του Εμμανουήλ )
/ ο (!;) Κύριος προς Άζαχ, βασιλέα του Ιούδα, ήτοι, της Ιουδαίας…., 7,5 αιώνες πριν από τον Ι. Χ….. /
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«Διά τούτο αυτός ο Κύριος θα δώση σημείον· ( : αναφέρεται στην 1η παρουσία –του ) Ιδού η παρθένος
θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα ονομάση αυτόν Εμμανουήλ ( : ήτοι, μεθ’ ημών ο Θεός ) .
Βούτυρον και μέλι θα είναι η τροφή του, μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν.
Διότι (!;!;!;) πριν το παιδίον μάθη αρκετά, (!;!;!;) ώστε να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν,
(!;!;!;) η χώρα, προ των δύο βασιλέων της οποίας ί σ τ α σ α ι έντρομος, θα εγκαταλειφθή»….,
[ Σαφώς, κι εδώ, πρόκειται για άλλον ‘’τέτοιον’’…., επί Άζαχ της Παλαιάς Διαθήκης…., 7,5 αιώνες πριν….,
που το ‘’έργο’’ παίχτηκε και ξαναπαίχτηκε…., για να….. –σ,μ,ας εμ ‘’παίζουν’’…., διαχρονικά….! ]
* (Ησαΐας Β΄ : κεφ. 40, εδ. 1, 2, 3, 4, 5….:
«Παρηγορία εις τους εν Βαβυλώνι αιχμαλώτους»…., «Εγγύς η λύτρωσις»…., (: ως προς την 1η παρουσία…..)
«…..ότι ο καιρός της δουλείας της /της Ιερουσαλήμ/ ετελείωσεν…..»….! ■
* Ιησούς : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή, πριν γίνουν
όλα αυτά / τα της….. συντέλειας, Κρίσης, βασιλείας του Ιησού,….. / » : [Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 34.]….,
* Ιησούς : / προς μαθητές του / : «Σας βεβαιώ, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε
τας πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου» :
[Ματθαίος : κεφ. 10 , εδ. 23.]….,
* Ιάκωβος : «…..δυναμώστε τις καρδιές σας / ω αδελφοί /, διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει» :
[Ιακώβου : κεφ. 5 , εδ. 8.]….,
* Ιωάννης : «Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή / ο Ιησούς / ,
να έχωμεν θάρρος και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή,
κατά την έλευσίν του» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 28.]….,
* Ιωάννης : «..... διότι ο καιρός / της δευτέρας παρουσίας του Ιησού / πλησιάζει» :
[Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 3.]….,
* Ιωάννης : «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού,
διότι ο καιρός πλησιάζει» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 10.]….,
* Παύλος : « Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν συμβολικά
και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους έφθασε
το τέλος των αιώνων» : [Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 11.]….,
* Παύλος : «….. καθ’ όσον βλέπετε να πλησιάζη η Ημέρα…..» :
[Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 25.]….,
* Παύλος : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος
και δεν θα βραδύνη» : [Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 37.]….,
* Παύλος : «Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς
καλόν έργον θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού» :
[Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 1, εδ. 6.]….,
* Πέτρος : «..... Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των : [Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 7.]….,
* Πέτρος : «..... οι οποίοι διά της πίστεώς σας φρουρείσθε με την δύναμιν του Θεού
διά την σωτηρίαν, η οποία είναι έτοιμη να φανερωθή κατά τον έσχατον καιρόν» :
[Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 5.]….,
* Ιησούς : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας, διότι έρχεται
ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν,…..» : [Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 30.]….,
* Ιωάννης : «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει
ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3.]….,
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* Παύλος : «Δεν θέλομεν, αδελφοί, να αγνοήτε όσον αφορά εκείνους που κοιμούνται,
διά να μη λυπήσθε όπως και οι λοιποί που δεν έχουν ελπίδα.
Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε,
έτσι και ο Θεός διά του Ιησού θα φέρη μαζί του εκείνους που κοιμήθηκαν.
Διότι σας λέγομεν επί τη βάσει λόγου του Κυρίου μας τα εξής,
ότι εμείς οι ζώντες που θα παραμείνωμεν μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου,
δεν θα φθάσωμεν προτήτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν,
διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού
θα κατεβή από τον ουρανόν και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν,
έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς
μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα,
και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον.
Ώστε παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά.» :
[ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 4, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18. ]….,
* Λουκάς : κεφ. 21, εδ. 36….:
«Αγρυπνείτε λοιπόν, προσευχόμενοι πάντοτε διά να καταξιωθήτε να αποφύγετε όλα αυτά
που μέλλουν να γίνουν και να σταθήτε εμπρός εις τον Υιόν του ανθρώπου»….,
* Ιησούς / προς Καϊάφα και πρεσβυτέρους / : «Αλλά σας λέγω, ότι από τώρα θα ιδήτε
τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά της Δυνάμεως
και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού» : [Ματθαίος : κεφ. 26, εδ. 64.]….,
* Ιωάννης : «Ιδού, έρχεται με τα σύννεφα. Κάθε μάτι θα τον ιδή
και εκείνοι που τον εκέντησαν, και θα θρηνήσουν δι’ αυτόν όλαι αι φυλαί της γης» :
[Αποκάλυψη Ιωάννη : Κεφ. 1, εδ. 7.]....,….!.....
Και οι φτηνές δικαιολογίες –τους για την…., άγνωστή –τους…., ’’2α’’….. απουσία –του άκρως εμπαιχτικές.…,
δήθεν, γιατί…., πριν….. και τότε…., ‘’«θα έπρεπε να φανερωθεί ο αντίχριστος»’’….,
που…., κι αυτός, όμως…., απουσίασε…., να….. και παραδείγματος χάριν….:
* Παύλος : «….. διότι δεν θα έλθη η ημέρα εκείνη / η της δευτέρας παρουσίας του Ιησού /
εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας,
ο υιός της απωλείας, / ο αντίχριστος /…..»…..
και «Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει ---- …..ήτοι, ο αντίχριστος….. ---να φανερωθή / ο Ιησούς / πριν από τον καιρόν του» :
[Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 2, εδ. 3….. και εδ. 6.]….,
{{ * Ιησούς : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας, διότι έρχεται
ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν,…..» : [Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 30.]….,
* Ιωάννης : «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει
ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3.]….! }}
* Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 33, 34, 35, 36 : / Ιησούς προς μαθητές του /
« Έτσι και σεις, όταν ιδήτε όλα αυτά, να γνωρίζετε ότι είναι πλησίον, εις την πόρτα.
(!;) Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) δεν θα περάση η γενεά (!;) αυτή, (!;) πριν γίνουν όλα αυτά.
Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν.
Διά την ημέραν δε εκείνην και την ώραν, (!;) κανείς δεν ξέρει τίποτε
ούτε οι άγγελοι των ουρανών / …..«ούτε ο Υιός»....: Μάρκος : κεφ. 13, εδ. 32….. /
παρά (!;) μόνον ο Πατέρας μου»….,….!
♦ Ναιαιαιαιαι…., «ούτε ο Υιός ήξερε διά την ημέραν εκείνην»….:
Ιησούς : «Την ημέραν όμως εκείνην ή την ώραν δεν ξέρει κανείς, ούτε οι άγγελοι
εις τον ουρανόν ούτε ο Υιός, παρά μόνον ο Πατέρας» : [Μάρκος : κεφ. 13, εδ. 32.]….,
αλλά….. ούτε και ο….. ‘’«Πατήρ»’’….. «οικοδεσπότης»….: Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 43, 44….:
«Ξέρετε όμως τούτο : ότι (!;) εάν ήξερε ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα την νύχτα
θα ερχότανε ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του.
Διά τούτο και σεις να είσθε έτοιμοι, διότι την ώρα που δεν περιμένετε,
θα έλθη ο Υιός του ανθρώπου.»….,….!
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Ναι…., κανείς –τους…., ούτε και ο….. «σπορεύς»….. ‘’«Πατήρ»’’….:
Και έλεγε / ο Ιησούς / , «Η βασιλεία του Θεού είναι σαν να ρίχνη ένας άνθρωπος
τον σπόρον εις την γην, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν
και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και ο ίδιος δεν ξέρει» :
[Μάρκος : κεφ. 4, εδ. 26, 27.]….,….! ♦
…..Σαφώς…., κι αυτά….: τα της, δήθεν, δευτέρας….. παρουσίας –του….,
ήσαν, ατυχή, ιμπεριαλιστικά σχέδιά –τους…., που, μάλλον, η….. ‘’Ειμαρμένη’’ θα το αποφάσιζε κι αυτό….,
εξού και….. κανείς –τους δεν ήξερε τίποτα περί του πότε της δευτέρας παρουσίας και βασιλείας –του….!
…..Ε…., το σούπερ ‘’δούλεμά’’ –τους….. ’’ανεπανάληπτο’’….. και, ιδίως, το του Πέτρου….:
* Πέτρος : «Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : ότι μια ημέρα διά τον Κύριον
είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα» : [Πέτρου Β΄ : κεφ. 3, εδ. 8, 9.]….!…..
…..Παραμύθια – ‘’«όπιο των λαών»’’, λοιπόννννν…., απαραίτητα, κατά το δοκούν –τους….,
για τη διαιώνιση της χξς΄ σατάν ‘’εξουσίας’’ – εξουσίας –τους…., ω ορθόδοξα και μη θρησκομαστούρια….!
{ …..Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….:
Γρηγόριος Ναζιανζηνός /…..σε επιστολή του προς τον….. Άγιο Ιερώνυμο…../ ….:
« (!;) Έχουμε ανάγκη από όσο το δυνατό περισσότερους μύθους
για να μπορούμε να εντυπωσιάζουμε τον (!;) όχλο.
(!;) Όσο λιγότερο καταλαβαίνει ο όχλος, τόσο πιο ενθουσιώδης γίνεται.
Οι πατέρες και οι δάσκαλοί μας (!;) δεν έλεγαν πάντοτε τι σκέφτονταν,
αλλά έλεγαν (!;) αυτό που τους υπαγόρευαν οι συνθήκες και οι ανάγκες…..»….,…..
ενώ ο επίσκοπος Συνέσιος, συμπλήρωνε, / : Πλατωνιστίιιιι…!; / κι αυτός….: «Ο λαός (!;) ζητάει επίμονα
να τον εξαπατάς, (!;) αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μ’ αυτόν.
(!;) Σε ό,τι με αφορά θα είμαι πάντοτε ένας φιλόσοφος μόνο για τον εαυτό μου,
αλλά για το λαό θα είμαι μόνο ιερέας…..»….!….. }
Παραμυθιαστείτε…., «με ενθουσιασμόοο», ω επίζητοι της, και, εξ αυτών «εξαπάτησης»…., συνεπώςςς….,
μαζόχοι, και εσείς, ‘’«αρπαγμένοι»’’ Ελληνοορθόδοξοι…., χξς΄, «εντυπωσιασμένε όχλε : λαέ»….,
και από τις….. ‘’μητέρες’’ και από τους….. δασ κάλους –σας…., λεςςςςς, Αγίους Διαβόλου …., κι άει και….!.....
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…..Έιιιιι…., Xit λέρες του, ‘’«Αδαμοκαδμικού»’’, Αρχιμνημονιακού Υμίρ….!
…..Σαφώς…., λοιπόν…., πάντα και παντού…., ναι…., όλοι –τους ήταν και είναι μες σε ‘’«Μεγάλα Κόλπα»’’….,
και οι τέως εκείνοι – αυτοί…., όλοι –τους ενσαρκωτές ενσαρκωτών Ιδεών…., ‘’«πρωτότοκοι»’’ ή μη….,
κάτι σαν….. ‘’«παραβάτες του χρόνου»’’ κι οι περισσότερες εξ αυτών Ιδέες…., μα όχι και του Διαχρόνου….,
και οι νυν αυτοί – εκείνοι …., όλοι –τους αντιστοιχίες εκείνων – αυτών….: νοικιασμένα, όπως, ανδρείκελα
του επί Γης, ‘’«Αδαμοκαδμικού»’’, Γιαχβαλλαχβραχμοδία…., ‘’εδώ’’, πια και κυρίως, ‘’Υμιρικής’’ ‘’τέτοιας’’….,
της με ‘’ατέρμονα’’ Σαδισμό Σ,σ,τυγερής Τυράννου…., ιδίως, της Ελλάδας : ‘’1ο’’ πειραματόζωό –της….,
κατ’ αντιγραφήν , πάλι, των της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης – Μνημονίων ‘’τέτοιων’’….!
[ …..έιιιιι…., βρωμιάρα και ανελέητη ‘’Υμίρεια’’ Ευρώπη….: κομπλεξική ‘’Υμίρεια’’ Ευρωπαϊκή Ένωση….,
που…., κισμετικά –σου….. κι αφού προσκομίσουν τα κάθε οφέλη –τους οι ‘’ντόπιοι’’ και μη ‘’τέτοιοι’’….,
η ‘’ρίζα της ζωής –σου είναι στο φέρετρό –της’’…., μήπως θες να –σου αναστήσω τον Δία-’➔….,
να σου ρίξει, κι αυτός, έναν…., μα όχι αλληγορικό, πια…., ‘’«άσεπτο βιασμό»’’ της ‘’«σεπτής ηδονής»’’….,
στη Γόρτυνα, στην Κρήτη,….. ή στην….. Κονδυλέα…., να γεμίσει….. κονδυλώματα κι η φράου Xit λέρα…!; ]
Ε…., μάθετέ ‘το, λοιπόν…., κι εγώ….,
χμ, ο που είμαι, έστω, ‘’«‘+Προμηθέας»’’ μιας μοιραίας φάρσας….,
‘’μάλλον’’, ‘’από σπόντα’’ και ‘’ξένη’’ επιλογή…., να, έστω, από τον Εξωσυμπαντικό ‘’Πατέρα’’ –μου….,
( ….: από ‘’7’’, περίπου, χρονώ…., μου είναι γνωστός, και, αυτός ο ρόλος –μου…., μα ‘’νοερά’’….. τότε….! )
ο που χρόνια και αιώνες ‘’κλέβω’’ και δίνω φως….. και δεν αφήνω σκοτάδια της γεωνυχτιάς στη μάνα Γη….,
γιος της Μέρας της Συμπαντόσφαιρας…., λεςςςςς….,
που βράχο και σταυρό –μου έχω το τέλμα της μαύρης Γης /το περιθώριό –μου αυτό…., όπου ‘’σ,Σ,ιωπώ’’…../
ο που…., έχοντας σώμα ‘’αιθέριο’’ και λίγοι, μόνο, μπορούν να με ιδούν…., οι που βλέπουν βλέποντας….,…..
είμαι ‘’ατέρμων’’…., θαρρείςςς…., χμ, επίδοξο επί Γης ‘’συναρχότελο’’….,….. έτσι κι η πατρίδα –μου, ξανά….,
κι έτσι ‘’άτερμα’’ θα σας τα λέω…., σαφώςςςςς…., με δημιουργική….. σαφήνεια….,
που, ορέ ψοφίμια, Ζήβας : Ζωντανός είμαι…., πάντα κι αλλιώς, με ένα β…., επίδοξος ‘’Σταυράρτης’’ –της….!
Έτσι κι η χώρα μου η Ελλάδα…., με τη μοναδικά αινιγματολύτρα…., μα κι έτσι αινιγματοδέτρα…., γλώσσα….,
θα ξαναγίνει…., όσο, και, Πνευματικά…., το ‘’συναρχότελο’’ της Γης….!
Ναι, ορέ ‘’«Αδαμοκαδμικοί»’’…., ιδίως, εσείς οι ‘’τέτοιοι’’ : τα βολεμένα Υμιρούδια – σκατομπουμπουρούδια….,
παρά τα από κόμπλεξ, μίσος, χτυπήματά –σας για κείνο το «ΟΧΙ» ‘’–μας’’ : φρένο στον Πανκρατισμό –σας….,
εσού…., που μας μισείς, ω Υμίρεια Xit λέρα : Xit χώρα, για το έπος του ‘40….!
Εσού…., ω….. ‘’φουσκωμένη’’ από αλαζονεία….. Υμίρεια χώρα…., που σαν φούσκα θα ξεφουσκώσεις….,
εσού και του….. ‘’τριχο,μαλλιο,γέννητου’’ βολεμένου
με το ‘’Αουτχουμλικό’’ ‘’κέρας της αφθονίας’’ : «γάλα των εθνών» κουτοπόνηρου λαού –σου….,
εσείς…., που…., συν αποφασίζετε σε ‘’«καθημερινά συμβούλια των θεών»’’, και, για τη μοίρα –μας
κάτω από την, κατά τας γραφάς –σας, Φλαμουριά….,
κοπριά και ‘’γκλαμουριά’’ σεις με τους Ευρωπαίους και μη Μνημονιομανείς….,
μόνο που δεν ξέρετε πως, κατά τας αγράφους –μας, «το ελάφι που θα φάει το φύλλωμά της
και θα σαπίσει ο κορμός της»….. θα είναι, αλλιώς μεταλλαγμένη, η….. ‘’τρελή’’ ελαφίνα ‘’Αμάλθεια’’….,
ω γεροντοκόρη Υμιρμανία πάνω σε σχοινί τεντωμένο Μόσχα – Νιου Γιορκ….: ‘’Ιφιγένειά’’ –τους σε λίγο….!
…..Έτσι, πάλι, κι η αβοήθητη πατρίδα μου η Ελλάδα…., κι ας, γενικώς, είναι άποδη….. δίχως δεκανίκια….,
έστω, λίκνο παλιού πολιτισμού, χτες…., λίκνο νέου Κενού, σήμερα….,
η που έψαχνε για άστρα του Παντός….. και έχτιζε κάστρα του Φωτός….,
η που χαρτογραφούσε σύμπαντα….,
χαράζοντας σύνορα στο χάος και οριοθετώντας το χρόνο….,
η με, γενικώς, εκφυλισμένο λαό χωρίς οράματα….. και με σύνεργα αυτοκαταστροφής στα χέρια….,
η που, να, απ’ το στεφάνωμα της Δόξας, έστω…., να, στο στεφάνωμα της Λόξας….,
σφηνωμένη, από –σαςςςςς, μες σε μυλόπετρες δαιμονισμένου χρόνου….,
η που εισάγει ‘’μαύρο’’….. κι εξάγει χίμαιρες…., που….. ό,τι λαμπρό –της το έχετε ‘’θαμμένο’’ προ πολλού….,
κι εκεί που ήγγελε ζωή κι ακμή…., όσο…., αγγέλλει, τώρα κι από –σαςςςςς, παρακμή και θάνατο….,
ως ‘’άγγελος πεπτωκώς’’…., ‘’πια’’…., και Σ,σ,τυγερά –σας οικτρός….!
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Η χώρα μου…., η με σταματημένο, ‘’πια’’, το χρόνο της….. κι αρχινημένο απ’ το Μηδέν….,
βασιλεμένη ‘’βασίλισσα’’ και καταξεπεσμένη ‘’ευγενής’’….,
σαν ‘’της την έπεσαν’’, αρχαιόθεν, τα φακίρια….. με τρικς και προκάτ ‘’θαύματα’’….,
ιδού…., να ασφυκτιά, ‘’πια’’, μες στη μπόχα και τη σαπίλα….,
που….. της έμεινε, μονάχα, η….. ‘’φίρμα’’….,
να την έχει στα….. ‘’Διεθνή Χρηματιστήρια του Πνεύματος’’….,
ιδού…., και τα ‘’Κεφάλαιά’’ της νόθα και διαστρεβλωμένα….!
Ιδού…., που…., εδώ και είκοσι, δίσεκτους, αιώνες…., εδώ και δυο, δίσεκτες, χιλιετίες….,
‘’μυημένοι’’ κρυπτοδιάτανοι, αντίθεοι με ‘’θεία’’ μάσκα, έξωθεν κι έσωθεν ‘’μασόνια’’ του σατάν ‘’Γιαχβέ’’….,
της χτίζουν, δόλια, τα….. ‘’μαντεία’’…., μνήματα «του άγνωστου Θεού»…..
{ …..έι, ‘’Γιαχβ’’όφρον σκουλήκι Πλάτωνα…., συνεργέ του Κέβη και του Μέλητου…., εκείνο το…..
«Ιδού ο κίνδυνος της ανθρωπότητας»…., το που σου είπε, δείχνοντάς –‘τα, ο όσο θεϊκός Σωκράτης….,
όταν βολτάρατε στην παραλία και βλέπατε τα εμπορικά πλοία του Νου 666 ιμπεριάλ merchant Γιαχβέ’’….,
πόσο ακριβά το πλήρωσε…!; }
κι άψαχτη μένει μες στη ‘’Μαστούρα’’ της…..
κι άπραχτη μες στη ‘’φερτή’’ – ‘’«σπαρτή»’’ Φθορά της….,
τρ Ελλάδα, λες, μες στα μαύρα χιόνια και τις άσπρες αντάρες….,
με ‘’Θεο’’μπαίχτρα και λαομπαίχτρα την πηγή….. ‘’«του γνωστού θεού»’’….,
που…., αντάμα με το ‘’λάλον ύδωρ’’…., βγάζει και ‘’θεοκτόνα’’ ούρα….!
Ιδού…., ιδού….. η, ‘’πια’’, ‘’βασίλισσα των….. Ιουδών’’….,
η που, κάποτε, οριοθετούσε ακρόρια Γνώσης…., με πρωτιά – ‘’πρωτιά’’….,
έτσι καθώς είχε ως γειτόνια του Πνεύματος τα….. προπερισυμπάντεια….. αυτή….,
[ …..ε, μάλλον, θα έφτανε και στο Περισυμπάντειο…., ναι, και θα το ξεπερνούσε….,
ώστε γνωστός, ‘’πια’’, να της είναι κι «ο άγνωστος Θεός»…., ο ‘’ψαχτός’’ –της…,…..!
Χμ, ή το έφτασε και το ξεπέρασε…!; ]
ιδού….. η που, ‘’πια’’, δεν βρίσκει γαλαξίες….. μέσα σε αυτόν τον στενό της ορίζοντα….!
Ιδού….. η πατρίδα μου…., από το, όσο, φως….. μες στο, όσο, ημίφως….,
με τη χαραυγή της στο σούρουπο και με καταραμένα ‘’στερνά’’….. η με ευλογημένη ‘’αρχή’’….,
έστω, τέως ακμή...., μα νυν ‘’λυκόφως’’…., οικτρό σφαχτάρι του ‘’Διεθνούς Αδαμοκαδμικού Σφαγείου’’….!
Ιδού η…., η που ‘’μου έλαχε’’…., πατρίδα μου….. κι η που με διώχνει…., κι ας, κι εμένα, με χρειάζεται….,
η με πληγωμένες τις αισθήσεις….. και τους αισθητήρες της….,
εεε, από εικόνες εισαγωγής, ‘’πια’’, κι από ομιχλοφόρες φωνές…., ύπουλα και φερεφωνικά αλλοτριωμένη….,
να την ορίζει Χειμώνας βαρύς…., αξεπέραστος, λεςςςςς…., που ο ήλιος της είναι στα χιόνια….,
λες και δεν της ανήκει κι η ζωή της…., μαραζωμένη πάνω στο σταυρό της Αντάρας….,
με….. πνιγμένο μες στην ψυχή της, και, το….. ‘’Όνειρο της χελιδόνας’’….!
Ιδού…., με…., γενικώς, όχι και τόσο προσφιλή –μου…., λαό….. ‘’χωρίς ταυτότητα’’….,
έτσι που…., και τώρα…., εξεξεξαγορασμένοι, πουλημένοι, νοικιασμένοι κι εγκάθετοι Αρχόντοι –του
παζαρεύουν, και, την εθνικότητά του…., πατριδοκάπηλοι, λεςςςςς….,
χξς΄, λεςςςςς και την αγόρασαν….. οι ξένοι….. κι εμίσεψαν τα αηδόνια….,
νννννναι…., ώσπου….. ‘’της Άνοιξης το, με αρχές, αναρχικό στοιχειό’’ να διώξει τα….. κατθρωπάρια….!
Να…., λοιπόν…., ξανανέβασα τους, ‘’ταραγμένους’’, 5 κύκλους του Σήματος των Ολυμπιακών αγώνων,
{ Χξς΄, βρε, οι ‘’ταραγμένοι’’…., τάχα, και, από τον Μάρκελο…., κύκλοι του ‘’ψυχοdna’’ του Αρχιμήδη….,
κι αυτοί οι δυο όντες σε παραλία…., είναι το διαστρεβλωμένο Σήμα των Ολυμπιακών αγώνων….,
το με κατεβασμένους τους δύο κύκλους κάτω…., λες κι οι πέντε Ήπειροι είναι σε αυτήν την διάταξη….!
Ναι…., κι αυτό, είναι, πια, λίαν αποδεικτό…., ναι, που, τάχα…., σε, μετά, φτιαχτή ‘’ιστορία’’…., ο Αρχιμήδης
έριξε μια πέτρα στη θάλασσα…., κάνοντας αυτή έτσι ομόκεντρους κύκλους….,
κι ο Μάρκελος έριξε, αμέσως μετά, άλλη μια πέτρα και του χάλασε τους ομόκεντρους αυτούς κύκλους….,
ενώ, μετά, ο Αρχιμήδης αναφώνησε…. «Μή μου τους κύκλους τάραττε….!»….! Ουστ, οξαποπαντού....! }
προ πολλού….. και να….: συμπαντοdna, ψυχοdna, ‘’ψυχο’’dna,….. …..μα και….. Αποκαλύψεις –σας….,….!
Λοιπόν…., ‘’. και __‘’…., απο καλυφτείτε και φυλαχτείτε…., που οι μάσκες –σας θα πέσουν….. και….,….!.....
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…..’’Θεός’’….. πράμα…., ‘’πιστοί’’ –του….. πραμάτεια….,
για γέλιο και κλάμα…., ε, κι ‘’άει στα κομμάτια’’….!
…..Αρχιβασιλιάδες και βασιλιάδες με στέμμα…., ‘’χ τ έ ς’’…., με τις ζώνες επιρροής –τους όλοι….,
στα Αρχιβασίλεια και βασιλείες –τους:Αρχιβασίλειο–Ουρανός /Γαία:Γη/ με υποβασίλεια ουρανούς και γαίες….,
Χώρες με χώρες και υποχώρες…., θεοποιημένοι Αρχιβασιλιάδες : Θεοί με….. βασιλιάδες υιούς –τους….,…..
/ …..υιοί ‘’θεών’’, που ‘’έφαγαν’’ τους ‘’Πατέρες’’ –τους και πήραν τη θέση –τους….: ‘’θεϊκές’’ ζούγκλες….! /
να, και, Αρχιβασιλιάδες και βασιλιάδες χωρίς στέμμα…., σ ή μ ε ρ α…., με τις ζώνες επιρροής –τους όλοι….,
στις κατ’ επίφασιν, αβασίλευτες, δημοκρατίες –τους….: χούντες σε δόσεις – δημοκρατίες….!
[Έιιιιι….: Hit λέρα…., Δουνουτίτες….. και οι του καθενός ‘’«θεσμού»’’ σατάνες –εσείς….,
τί ‘’«δεκάτες»’’ –σας χρωστάμε κι είμαστε, δω, του Χαμού…., τ ώ ρ α…., μα, α ύ ρ ι ο, του «χεσμού»’’ –σας…!;]
…..Ο,ο,υρανοανακατατάξεις επί Ο,ο,υρανοανακατατάξεων…., γεωανακατατάξεις επί γεωανακατατάξεων….:
παλιές και νέες ανα δημιουργίες….,….. όλα –τους με βάση την ίδια ιμπεριαλιστική συνταγή…., τάχα, θεϊκή….:
‘’άγριες ιστορίες για ήμερους ανθρώπους’’….: παραμύθια – ‘’«όπιο των λαών»’’, «για εντυπωσιασμό τους»….,
«αναγκαίοι, μύθοι για όχλους» κατά τον τρ Άγιο Γρηγόριο Ναζιανζηνό…., χξς΄, ‘’«ιαματικά ψεύδη»’’….,
που, μάλιστα, κατά τον λαομπαίχτη επίσκοπο….. Συν,πλην,έσιο, «ζητούν επίμονα να τους εξαπατούν»….,
ε, για να διαιωνίζεται η ‘’θεϊκή’’ εξεξεξουσία –τους….. κι ως «τους υπαγόρευαν οι συνθήκες και οι ανάγκες»….!
…..Έτσι…., επανερχόμενοι στα περί Γιαγβέ : θεοποιημένου Αρχιβασιλιά – «Μεγάλου Αδελφού»’’ – ‘’Θεού’’
των τότε κι εκεί Εβραίων…., καθώς, πριν κι οι πρόγονοί –τους, ήσαν υπό άλλους Αρχιβασιλείς – ‘’θεούς….,
μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής….:
Οι Εβραίοι…., όπως κι άλλοι Σημίτες…., λάτρευσαν….: δαίμονες, πέτρες, φίδια, ζώα, φαντάσματα δέντρων,
---- …..αυτά….. πριν…., και, ως πολυθεϊστές ειδωλολάτρες :
προσωποποιητές φυσικών δυνάμεων και φαινομένων…., και, αλά Αρχαιοέλληνες….,
χξς΄, αλλά και, ’’τώρα’’…., ως δήθεν μονοθεϊστές και δήθεν μη ειδωλολάτρες….. ---θεούς,….. υπόγεια, επίγεια, επουράνια,….: Ιεχωβάς, εξίσου τύραννος,….: Κριτές : 2….,
και θεές….: βασίλισσα του ουρανού : Ιερεμίας : 7 : 18, βασίλισσα των ουρανών : Ιερεμίας : 44 (51) : 17, 18….,
// Χξς΄…., τη μια, βασίλισσα…., ε, με υποβασίλειο…., και, την άλλη, Αρχι Βασίλισσα…., λέει ο Ιερεμίας….,
που κι οι κόρες ‘’Θεών’’ ‘’έφαγαν’’ τους ‘’Πατέρες’’ –τους και πήραν τη θέση –τους στις ‘’θεϊκές’’ ζούγκλες….! //
και θεούς : αντικείμενα : ομοιώματα «ευρισκομένους εις τους ουρανούς υπεράνω
ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης»….: Θεόςςς προς Μωυσή….: Έξοδος : 20 : 4….!
♣ Μα….. και αιώνες μετά –τους και στην Καινή Διαθήκη πίστευαν….,
κι ας ‘’τα μασούν’’ οι….. …., στα ίδια πολυθεϊστικά….: / έιιι, πολλές οι….. «άμπελοι» και «συκές»….! /
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 5, 6….: «Διότι και αν ακόμη υπάρχουν,
είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην, λεγόμενοι θεοί
--- όπως πραγματικά υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί --για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα και εμείς ανήκομεν
εις αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι’ αυτού»….,…..
ή ▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 10, 11 : «…..ώστε, εις το όνομα του Ιησού,
να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων,…..»….,…..
ή ▪ Αποκάλυψη Ιωάννου : 5 : 3, 13 : «Και κανείς εις τον ουρανόν
/ …..«ουράνια όντα»….: Πέτρου Β΄ : 2 : 11….! Και….. τί ουρανός…., τί ουρανοί…., τί γη…., τίιιιι…!; /
ή εις την γην ή κάτω από την γην δεν μπορούσε να ανοίξη το βιβλίον ή να το βλέπη.
Και άκουσα κάθε δημιούργημα, το οποίον είναι εις τον ουρανόν και εις την γην
και κάτω από την γην και εις την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά…..»….!.....
Έτσι, κι ο ίδιος ο Γιαχβέ, στην Παλαιά Διαθήκη και πολλάκις, απευθύνεται σε ‘’θεούς’’ άλλων λαών,
ως εάν ήσαν πραγματικοί….: ( ….. κι ύστερα λένε….: «Τί έχει ο Θεός να φοβηθεί….;»….! )
▪ Έξοδος : 12 : 12 : Θεός / προς Μωυσή / : «…..και θα εκδικηθώ όλους τους θεούς της Αιγύπτου,
εγώ ο Κύριος.»…., [ Χξς΄, η συ/ν/’’θεϊκή’’ εκδίκηση είναι θεϊκή ιδιότητα…., ωρέ θρησκομαστούρια…!; ]
▪ ΄Εξοδος : 22 : 20 : Θεός / προς Μωυσή / : «Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον εκτός του
Κυρίου μόνον, (!;) να εξολοθρεύηται»…., { Για του ‘’θεού’’ τη μάσα….,/ θνητοί σε νεκροκάσα….! }
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▪ Δευτερονόμιον : 7 : 16 : Θεός / διά του Μωυσέως / : « (!;) Θα εξολοθρεύσητε (!;) όλους τους λαούς,
τους οποίους ο | το Πνεύμα Κύριος….. ή ο Κύριος του ‘’Κυρίιιου’’…!; | Κύριος (!;) θα σας παραδώση,
(!;) χωρίς να δείξητε έλεος δι’ αυτούς, (!;) ώστε να μη λατρεύσητε τους θεούς των…..»….!
( Αχ χχχχ, έχω μια τάση, θεϊκή, για εμετό….,….. πού να ξεράσω…., πάν’ στο ‘’«Θεό»’’…!;
Θα λεθωθούνε τα εμετά…!; Έι, Ιησούλη:‘’Τούλιο -1’’, ‘’τέτοιες’’ κεραίες και ‘’τέτοια’’ ιώτα’’ βγαίνουν ή…!; ) ♣
Οι Εβραίοι…., που, ακόμα και τότε, πίστευαν, χξς΄, πως ο Θεόςςςςς : «ο Θεός των θεών»
ήταν, κι αυτός, έγκορμοςςςςς…., μα….. με τα χείριστα πάθη…., με ανδρική μορφή…., ω ανδροκράτεςςςςς….,
εξού και ο άνδρας Αδάμ πλάστηκε κατ’ εικόνα και ομοίωσή του….,
όπως κι οι άγγελοί του ήσαν έγκορμοι άντρες…., που, μερικοί, μάλιστα, συνουσιάστηκαν με γήινες….,
οπότε, έτσι, προέκυψαν οι Εβραίοι γίγαντες….: Γένεσις : 6 : 4…., / Τί, «άσπορη σύλληψη» από άυλους…!; /
‘’μάλλον’’, κατ’ αντιγραφήν….. των της αρχαίας τρ·Ελληνικής Μυθολογίας ηρώων….,
που προέκυψαν από συνεύρεση ‘’θεών’’ με θνητές….,
ως ‘’τέτοιων’’ που συναντάμε και σε άλλους αρχαίους λαούς…., κυρίως, ως «πολιτισμικούς ήρωες»,
’’Μεσσίες’’…., λ. χ…., στους Ινδιάνους της Β. Αμερικής, στην Αυστραλία,….!
♠ Τους απογόνους, λοιπόν, αυτών των ξεπεσμένων, πτωτικών, αγγέλων, των δαιμόνων,
οι παλιοί χριστιανοί θεολόγοι, μα και «οι Πατέρες της εκκλησίας»,
τους ονόμαζαν, ειδωλολατρικούς, θεούς και δαίμονες…., μη αμφισβητώντας την ύπαρξή τους,
όμως ‘’όχι’’ οι νεώτεροι χριστιανοί θεολόγοι, που τους θεωρούν αποκυήματα φαντασίας….:
* Αβραάμ ή Αβράμ ή Αμπιράμ ή πάτερ Ομάρ….: θεός του ο Τεράχ….,…..
* Ισαάκ….: θεός/θεοί του ο/οι Ελωχείμ….,….. * Ιακώβ….: θεός του ο Αδονάη/Άδωνι….,…..
* Ιωσήφ….: θεός του ο Ατόν…., * Μωυσής….: θεός του ο Ατόν | Άττων…!; | ή Ων ή Ιεχωβάς ή Γιαχβέ….! ♠
Ήτοι, πτωτικοί άγγελοι…., πριν, συνδημιουργοί του ‘’κατά άλλους’’…., κατ’ εικόνα και ομοίωσή του/των….:
« (!;) Ας πλάσωμεν άνθρωπον κατά την εικόνα και την ομοίωσιν (!;) ημών»….: Γέν.: 1 : 26….,
/ Χξς΄, λες κι έχουν το ίδιο ψυχοD. N. A ο όντως Θεός κι οι όντως άγγελοι…., ε, κι οι όντως διάβολοι….! /
αν και, εδώ : στις 6 μέρες της δημιουργίας, δεν μιλά, ‘’ξεκάθαρα’’, έστω, ο Μωυσής για αγγελοπλασία….,
εμ, αφού τα…., «αλληγορικά»…., άστρα κι οι άλλοι φωστήρες είναι αυτοί…., οι δίποδοι άγγελοι,….!
Ναι, «ημών»…., που, φορές, μιλούσε και σε 1ο πρόσωπο πληθυντικού…., ως ο Αλλάχ....: Κοράνι : ΕΜΕΙΣ….,
να, μάλλον, γιατί ήταν….. διχασμένη προσωπικότηςςςςς….,
πράγμα…., και, η σχιζοφρένιά του…., που είναι πασιφανές, ιδίως, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη – Μνημόνιο….,
όπου…., ακόμα, ανθρωπομορφικός και υλικός ων και, τάχα, στον ουράνιο ουρανό κι όχι στον γεωουρανό….,
έχει τα χείριστα πάθη κι αδυναμίες…., προπάντων δε μίσος κι εκδικητικότητα….. το, ‘’τετράποδο’’, δίποδο….,
ναι, όλα για την υπερμάσα…., που, κι εδώ, ώς κι ο Θεόςςςςς ‘’περνά μες απ’ το στομάχι’’, και, του ραβίνου….:
* «Εκάστην νέαν (!;) σελήνην να προσφέρητε ως(!;)ολοκαύτωμα προς τον /Τί, Κύριος κι ο Xit λερ ος!;/ Κύριον
(!;) δύο μόσχους, ένα κριόν και επτά (!;) αρτιμελείς αρσενικούς αμνούς ενός έτους,…..»….: Αριθμοί:28 : 11….,
( Έιιι…., ω /pig pug/ Μωυσή…., ω….. μαν άρ ιόν : αν θρωπ άρ ιόν…., hey….. pig m y : πυγ μ αίε : pug m y….,
hey….. little man : μίνι κάτ θρωπ ε…., hey….. hu man like : ανθρωπο ειδές….,
hey….. On an man : Αυν αν ο άν / κάτ / θρωπ ε…., /…..homo on, on home:on hum:….. …., εμ, go home…../
ω….. ανθωπο φάγε : human lish…., hey….. ‘’human kind’’ : ‘’αν θρωπό γεν ε’’ : ‘’εύ γεν ε’’ : ‘’εύ ειδ ε’’….,
ω κάτ θρωπ ε…., ω….. σεληνο Μωησή…., ω μαϊδανο Μουσίτσα…., ω….. μαν ια κέ : man iac….,……
αρτιμελής = ο μη τεθλασμενόρχιχος…!;
Να, Re s Οβριότραγε, για να σας κάνουμε ευθεία, και με μη τεθλασμένο ντιζάιν : μη τζιζ άιν : τζιζ -1, θυσία….! )
* Ιερεμίας : 44 : 17, 18 : Ιουδαίοι / προς Ιερεμία / : «…..και θα προσφέρωμεν θυσίας
εις την βασίλισσαν των ουρανών και θα κάμωμεν εις αυτήν | …..την…..‘’Μεγάλη Αδελφή’’….. | σπονδάς,
(!;) όπως επράττομεν και ημείς και οι πατέρες μας, οι βασιλείς μας και οι άρχοντές μας,
εις τα πόλεις του Ιούδα και εις τας οδούς της Ιερουσαλήμ.
[**[===========================================]**]
[**[ Ναι, για να μη σας ξαναγίνει της θρηνο….. Ιερ εμ ιάδος : Τζερ εμ ιάδος, ω Τζερ /Γιερ/ εμ έδες : ευτελή όντα
κι άξια για μη….. τζερεμέ:δικαιολογημένο πρόστιμο ή δίκαια ζημία….! /Γιε,α,ρ/Εμ, που κανείς σας δεν είναι….,
ελληνιστίιιιι…., μη εθνικός:Ιουδαίος:non gen t il e…., ούτε….. ομο/ιο/ γεν ής:ομού γεν ος:ομό ρατσ ος –kindred:
homo gen eous:of the same race:Greek living abroad….,(Α, περι/εξω/πλανώμενος Έλληνας=ομο/ιο/ γεν ής!;)
{:ειρωνικά, richmam:πλούσιος….! Τί, ‘’κοκκινό’’/χρεώ/ γεν ος:kind’’red’’:’’red’’kind:’’IOY’’kend και πλούσιος…!;}
δεν είστε, αναμεταξύ σας, συγ γεν είς : kin:kin s /wo/ men…., μα είστε, διά φορ οι, Γεν ίτσ αρ οι:Gen ich ar s και
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un benevolent:un kind/wo/men:μη εύ νοες–αν εύ νοες:ά φιλοι–un friently και ‘’ά φυλ οι’’:’’un gen eous es’’….,
no kins folk:un kins folk:όχι συγ γεν ο λα ός:όχι συγ γεν άν θρωπ οι, μα ‘’συγ γεν ο’’ κοπάδια:‘’kins’’ f locks….,
homo folk dancers…., είστε χαριτωμένα διαβολάκια /πιθήκια/ : jackanape /!?/s es…., για τα πανηγύρια….,
‘’όλοι’’ –σας είστε για….. πιθηκο παν ηγ υρ ο χορευτές : ‘’all’’ of –you are for ape pan eg yr e dancers :
/ελληνιστί, else:αλλέως:αλλιώς/ A gypt folk dancers : Αι /Αι:ου Ε/ γυφτ ο φολκ λ ορ ο χορευτές….!
Χμ, κ, γ, χ…., kin : ken : con : gen….:κιν – γιν : κεν – γεν : κον – γον : γκεν : γεν : ing : ‘ινγ : ’γνι : γιν : γεν ….,
k ing : Kilo ing : kilo gin : kilo gen : Kilo gen eous :
χιλιό γεν ος:king:βασιλεύς:king kind base:βασιλογενοχαμερπής…., ω εσαεί αλλαξό ‘’θεοι’’: αλλαξο διάβολοι….,
ο κάθε είς : πάς είς – καθείς : πασείς….. –σας είναι….. (Διά- βολ /βελ/ ος : βολ ος Δία- : De vil vol e: Dia vol os)
Δια βολ ικ ός : Dia bol ic : …., De vil kind l ing : Διαβολο φωτιά – Δια βολ / προσ/ άν αμ μα : De vil fir e :
De vil fir ing : Δια βολ ο πύρ….: π, β, φ…., φιρ : πυρ : βιρ : φιρ….. …., ( : όλα, κι εδώ, ελληνιστίιιιιιιιιιιιιιι….. )
κοκκινο – φωτιο – pyro : red : rob…., rob/b/in : red breast – κοκκινο λαίμης /πτηνόν….. IOY΄ : ΧΡΕΩ΄…../….,
de veil : διά πεπλ ο : διά βελ ο : διά βολ ο : δια κάλ λ υμ μα : de veil….. ….!
…..Χμ…., veil : ve l i : vel i : vel o : βέλ ο…., χμ, βήλ /ε + ι = η , e + i = i : η/ ο…., χμ, ωσεί….. Βηλ, Βήλ ος,…..
….. de veil:δια- θάνατος….,….. εχμ, καλύτερα, θα τα πούμε….. beyond the veil:μετά θάνατον:μετά πέπλον….,
εμ, και….. μετά την Αποκάλυψη:beyond the Re de veil…., έι, ‘’ ‘αμφιο’ ‘’ φορεμένοι:hey, taked the ‘’veil’’….,…..
ααα…., και θα δείτε, και, τί κάνει κι η Οβριά Σατάν Μαρία του Σατάν Δημοκρίτου…., τί μόρ α:μερ ίδ ιο πήραν….,
* mor- t al it y = θνησ- ιμ ότ η ς….. ή και αν+ θρωπ ότ η ς….,….. ω Μορ μόν οι – Μπαμπούλες – Φόβητρα….!
Χμ…., mor+ t al it y = ζησ+ ιμ ότ η ς….. ή και κατ- θρωπ ότ η ς…!; / :ελληνιστίιι, μόρ ος:θάνατος, νεκρός,….. /
* νεκρο τομ είον : mor gue…., * ετοιμο θάνατ ος : mor ibund…., * δέρμα θανάτου : mor occo….,….!
(*( : και, για να λεξοπαίζετε, μυστικώς και τεχνασματικώς:νεφθαλιμ ίως:Δημοκριτο Μαρια ΐως, πάρτε κι αυτό….:
κατά….: προ φωνήεντος > κάτ’…., προ δασυνόμενου > κάθ’….,
/ εχμμμμμ…., και προ δασυνόμενου, το κάτω : κάκ > καχ….: καχ υποψία:κάτω- υποψία….. /
παρ’ επικοίς > κάγ, κάδ, κάκ, κάπ, κάρ / κάρ κάρ = κατά κάρ : κατά κέφαλα…!; / ,
κάμ….: καμ- ία : κάτω- ία : κάτω- μία : καμ- μ ία : θηλυκόοο /κάτω-:κάτ-….: ανά-:άνα-: αν-…../ -1,
κάν….: καν- είς : καν- ένας : αρσενικόοο /κάτω-/ -1…., κ αν- έν+ : ουδέτεροοο /έστω, -+0 ή +-0/ +-1 ή -+1,…..
[:εμ, και….: αν+ είς : αρσενικόοο, /καν- είς+:ουδέτερο +-1 ή -+1, έστω, +-0 ή -+0/ +1…., αν+ ία : θηλυκόοο, +1
/αν+ μία- : αμ+ μία-, κ αμ+ μία-:ουδέτεροοο +-1 ή -+1,…../…., αν+ έν : /καν+ έν-:ουδέτεροοο +-0 ή -+0/ +1….,
χμ, και : +0, -0, +οο, -οο,….. κι άει να βρείτε αν, και, του Δημόκριτου τα «δεν» ή «μηδέν» ήσαν με /Q/ + ή -….!]
παρά ποιηταίς, κατ’ αναστροφήν κάτα, κατ’. (Ι) μετά γενικής, εκ των άνω προς τα κάτω ή προς τι….,
β) εντός, μέσα…., επί όρκων εις…., εναντίον…., χρονικώς, κατά : / : = / διά….. …., τροπικώς, καθολικώς….,
μετ’ αιτιατικής, προς…., ανά, απέναντι, χωριστά κατά…., κατά προσέγγισιν, επάνω+ κάτω-….,
χάριν τινός, ένεκα, διά, συμφώνως προς τι, σχετικώς με..... …., συγκριτικώς, ή κατά, ή όσον, ως, καθώς….,
μετ’ επιρρήματος, προς,….. ………………………………. )*)
Έιιι…., και, κι –εσύυυ….. κωδικο λεξξξοπαίχτη…., ‘’κύυυριε’’…., κύριε:sir–cir–κυρ….. /Ιερεμιο,…../ Μωυσή….,
hei sire : ω μεγαλειότατε και πατέρα ζώου…., λ.χ, σκύλου : dog – /ντ/δόγ/κ/ η από τον Σείριο – dog star….,
ω….. De vil sire n : ω Δια βολ ο σ ειρ ήν α – Δια βολ ο κυρ ά : Δια βολ ο κυ ράτσα….,
ω σ ελ- ην ιαζ όμενε : φεγγ αρ ιζ όμενε : επι ληψ ιαζ όμενε : s el en- / s el- en / epi lept ic : lun a epi lept ic :
Dog star epi lept ic : s el- en – s el- en epi lept ic…., luna r epi lept ic : σεληνο φωτο επι ληπτ ικέ….,
κρυό φωτε:α θερμ ό φωτε:nor therm light….. και an noy ed – αν νόη τε /mor on/…., σώρρυ, σε κλ ετ ισμένε….,
( ….. loon y : lun y : τρελ λ ός : σαλ λ ός…., σέλ ι /ην/ νον : cel / sel / er y….,
sel en ium : σελ ήν ιον , σελ ίν ιον : shil l ing….,….. χμμμμμ…., ελ λ ην ιστίιιιιι….,….. )
βρε βρε : βρε άνθρωπε : sir r ah sir r ah…., oh….. sir r ah wis dom : ω….. ανθρωπο σοφία….,
stock wise dom:βλακο σοφό δομ ε,stock stock:βλακ/black/ό γεν ε,μο/υ/ρ /ντ/δ/α/ άρ η:mo/u/r d/a/ ar ian/ant/….,
ω….. μόρ ιχ ε και μορ ίχν ιχ ε : θανατ ούχ ε και θανατ ο ιχνο ύχ ε….. Γιαχβ όνυσε, σόρρυ, Διό νυσε….,
που είσαι, μόνο, για….. εργολάβος κηδειών : ελληνιστίιιιι, mor t ic ian…., hei mo r t uar y : νεκρ ικ έ….,
συ, ελληνιστίιιιι, μόρ τ η:θάν ατ ε:mor t e….. με τις….. θαν άσ ιμ ες /α/ μαρ τ ί ες:mor t al /un/ mor t i /:e>i/ es….,
συ με τα….. νεκρ ο φυλάκια : mor t uar ies…., hei mor t ifier : νεκρ ωτή…., μωρ όν : μωρέ : ρακ ά : mor on….,
συ με τη θρησκειο μαστούρα:θρησκειο όπ ιον:θρησκειο μορφ ίν η:re l ig ion mor ph i a:mor phin e:mor f in e….:
συ ο με την….. θανατο- ηθ- ική : death- / mor- / mor- als…., mor bit : ανθ υγει ινέ : νοσ ηρέ….
De vil dom est ic : υπηρέτη του Διαβόλου : Διαβολο κατοικ / δωματ : dome….. / ίδιο….,
που δεν μας είπες αν….., στη 2α παρ απ ουσία –του…., θα είστε οι 12 φυλές –σας….. Ηνωμένο Βασίλειο :
Un it ed /εν ότ ητ α/ K ing Dom….. με Αρχι Βασιλιά τον ‘’νεφελο παρμένο’’….,
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ελληνιστίιιιι, dom in ie : οίκ αρχ ε : δώμ αρχ ε : διδάσκάλε….,
χμ, σε αιών ια….. κυρι αρχ ία : dom in ance : dom in at ion : dom in ion….. ο….. κυρί αρχ ος : dom in ant….,
hei don key : Ισπανιστί : κύριε : don + key : κλειδί : Αγγλιστί….: ΙσπανοΑγγλ ιστί : donkey : mas on : μασ όνε :
Ελλην ιστίιιιι ή Ελλανια ϊστίιιιι…., ννναι…., το λέω εγώ ο….. Ελλαν/ι/ο δίκης:member of a Jur:Jud ge:no Jud e:
no Jud as:ου Γιούδ ας : μη Ιούδ ας…., neither jud aic /:jew ish/ :ούτε Ιουδ αϊκός..... nor Jew:ούτε Ιουδ αίος….,
αλλά….. Ιων αίος : Ελλην αίος : Ελλανια ίος : Ιων αίος : ο της Ιούς φύλαξ Άργος Πανόπτης…., Ίον : βιο λ έτ α :
ελληνιστίιιιι, bio l et:beil et:vei l et…., et /and/ your de veil:το/η απο κάλυμμα/κάλυψή –σου ‘τε / ’et:και:τε / ….!
[ : ‘τε ‘τε : ‘ε ε τ : ’τ ε ε : ‘ε + ε‘ = ‘ου : ‘ου τ : ’του : ’too : και’ / επίσης’ : επί ίσης : Χ ίσης….. / ….:
ούτ : μηδ…., ου/-/τ/ε/ έν+ : και +-1 Χ +1 = 0 : - +1 : -1 Χ +1 = 0 : μηδ έν :….. Μαρια Δημοκριτ ιστί….,….. ]
Εχ, δεν είμαι….. ούτε Ιη σούς:neither Jew sus:Je sus /Jud sus:Ιούδ ας/….. ούτε Ιερ εμ ίας:nor J/ew/ er em….,
ω Μωυσή….. Σαρ/ρ/άφη : Αργυραμοιβέ : Κοσμηματοπώλη : Jew el ler…., oh Jew El- : ω κόσμημα του Ελ-….,
ιωνιστί, ου μην….,δωριστί, ου μαν….,αρχαϊστί, ου μεν:ου με εν…., αλ‘’λά ου δ/ε/εν:ου δαν:ου δην:«μη δέν»….!
* death- mor s- el-:El-’s mor s el-:θανατο- σεληνο μό/ί/ρ α-….. ή….. life+ sol mor el+:ζωο ηλιο μό/ί/ρα+…!;
Ωχχχ…., αφού, στα Ελληνικά, δεν με καταλαβαίνετε…., ω Αγγλόφωνες ‘’Έλληνες’’…., ααα, νααα, Αγγλιστί….,
νααα…., ιδούουου…., και, από….. –αυτούς, ου δ είς….. gen tl (e) man : τζέν τλ (ε) μαν : κύριος : ευ γεν ής….,
heiiiii….. gone /gene/ a str aies : έιιιιι….. απο λωλ ότες….,
όλοι….. –τους….. σατάν ες : δεσποινίδοι : no gen tl (e) men : όχι τζέν τλ (ε) μεν : un gen tl (e) men : α γεν είς :
( ….: ου- μαν+ ισμ ός : κατ- θρωπ ισμός : ου- ανθρωπ+ ισμός : πολιτ- ισμός : polite- n/l/ess….,….. )
ιδού…., im /in:εν:εσω:τειχο/ poli t es:εσω πολί τ ες…., ψιτ…., base less or base ness:un bases:basis l/n/ess :
ου βασεω….. ….: ου πολεω….. ….: ου πατριδο….. …., home less – home ness….,
χμ…., πάντα….. κι αςςς…., a str a ies:παρα πλαν ώμενοι:απο πλαν ώμενοι…., εεε, και….. astir:επί ποδός….,
περι πλανώμενοι : roam about : about roam….,…..
{ : έιιι, oh religion ro ‘ma : ω θρησκειο σουρτουκό γυφτοι : θρησκειο σουρτουκό πλαν οι : religion loaf ers….:
θρησκειο καρ β ελ ό γυφτ οι : religion loaf gypt ies : religion loaf gyps ies : religion loaf liv id :
θρησκειο ψωμο μέλαμ ψ οι : θρησκειο ψωμο μέλαμ/ν/ /ο/ψ οι…., ω θρησκειο βλάκ ες:oh religion black /e/s....,
ναι, εκ του ρήματος ψωμο ζώ ή ζω ζώ ή Ευο /Εύα-:De‘ath:De ’tha/ ζώ:live (loaf:loav:live:life) scant il/dal/ y….!
* χμ, ελληνιστίιιιι, mor e….: χμ, αγγλιστίιιιι, μόρ α….,…..
* she is no mor e : πέθανε…., χμ, ννναι…., στο….. χρεω στάσιο : mor at or ium….. η μορ γαν /γεν/ ετ ική:
m/M/or gan /gen/ et ic (:ge/a/n:τζεν:γεν…., gen os:τζέν ος:γέν ος…., Λατινιστί, gen s/gen t is ή gen tl is:γέν ος)
και είχε….. καλή θανατο αυγή:good mor n ing:good mor e /:e w e/ ….,
αμμμ, ήταν, ελληνιστίιιιι, θνητή : mor t al…., ααα, κι αφού ήθελε….. περισσότερα : mor e….,
εμμμ, είχε και….. θανατο πρωί : mor e / : e w e/ ….,
ωχχχ, κι έπεσε και σε….. βάλτο:mor ass – θανατο γάιδαρο : μορ όνο : μασ όνο : δις κτ όνο : ass ass in/on/….,
ίσως, και να την….. επιτέθηκε : as/s/ /S/aul ed….. σε….. μασ ονο συνάθροιση : ass embly : ass oc iat ion….,
ω ου γκόιμ:non live stock:ου κτήνη…., μα «ασβεστωμένοι τοίχοι»:χμ, «black w ash/s/ ed w all s»….! } ..... ]**]
[**[===========================================]**]
Διότι (!;) τότε είχομεν αφθονίαν τροφών, διήγομεν ανέτως και δεν εβλέπομεν κακόν.
[ Εμ, τα ‘’καλά’’ παλαιά μνημ όνια–δια θήκες–συμ φωνίες:οι ‘’καλές’’ «Παλαιές Δια θήκες» ‘’απαυτά’’ έχουν….,
που…., αν….. αρ θούν:σεισ θούν με «Καινή /αυτο/ Δια θήκη»–/αυτο/σεισ άχθ εια:/αυτο/νομοθετική κατάργηση
χρεών– /αυτο/ από σεισ η /χρεω/ βάρους:άχθους…., ιδού…., σ,Σ,τυγ ερώς…., στερήσεις, θάνατοι, λιμοί….! ]
Αλλ’ (!;) αφ’ ότου επαύσαμεν προσφέροντες θυσίας / δεκάτη, πρόσφορα / εις την βασίλισσαν των ουρανών
και κάμνοντες εις αυτήν σπονδάς, εστερήθημεν των πάντων και(!;)εξωλοθρεύθημεν διά ξίφους και πείνης»….!
( Ζητά θεόςςς…., ζητά θεάαα….,/ τους δίνουν κι ‘’ηρεμούνε’’….,…../ κι οι μεν κι οι δε ‘’στα ίσια’’….!
Κι αν ‘’τύχει’’ και δε δώσουνε….,/ πάραυτα παροξύνονται….,/
και βουρ, ‘’στην ανισόπεδο’’….,/ και, να, θείιια ‘’ .αμήσια’’….,/ α, και τ’ ‘’ανάποδα’’ ‘’ίσια’’….! )
* επιβολή ‘’δεκάτης’’ και προσφοράς σφαγίων…., ήτοι, στους απογόνους του ποιμένα Άβελ
προσφορά σφαγίων και στον γεωκαλλιεργητή Κάιν ’’δεκάτη’’….: Γέν.: 4 : 3, 4, 5…., που….,
το μισερό και εκδικητικό υπερ Κτήνος Στύγα ‘’Γιαχβέ’’…., το καταρώμενο πολλάκις έτσι και για ‘’τέτοια’’….,
επειδή τον απάτησε ο Κάιν στην ‘’δεκάτη’’….,
|| …..χξς΄, ως μη δόσας, στο παζάρεμά τους, «καλυτέραν θυσίαν» : Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 4….! ||
«ωργίσθη και δεν τον επέβλεπε ευμενώς πλέον / …..όπως τον Άβελ….. / »….: Γένεσις : 4 : 24….!
…..Ναι, ευμενώς…., αφού…... «Η απόδοσις της δεκάτης και των άλλων προσφορών
εξασφαλίζει την εύνοιαν του Θεού»….: Μαλαχίας Κεφ. 3 :…..
δεκάτη δε που…., για να μην την ξεχάσει ο πάσχων από μαλάκυνση εγκεφάλου ή γεροντική άνοια….,
της έβαζε…., ο γελοίος…., και σημεία….: Γέν.: 9 : 15 : Θεός / προς Νώε /….: «Και τότε

16
| …..όποτε θα εμφανίζεται το ουράνιο τόξο :
σύμβολο της, μνημονιακής, διαθήκης : συμφωνίας δεκάτης και προσφορών….., εις αντάλλαγμα….. |
θα ενθυμούμαι την συμφωνίαν μου…..»….!
Ναι…., αλλιώς…., με μη απόδοση της δεκάτης : όπερ «κακία»…., αποδεκατίζονταν….. «δίκην δεκάτης»….,
Γιαχβικώς – ‘’θεϊκώς’’…., μέχρι και, και, τα ζώα –τους….: Γέν.: 6 : $5….:
«Όταν δε είδεν ο Θεός ότι ηύξανεν η (!;) κακία του ανθρώπου επί της γης
και ότι πάσα επινόησις των σκέψεών του ήτο πάντοτε κακή,
/*/ Re –sεις…., μήπως ήθελε να πλάσει, μόνον, αθώα περιστέρια – κατ θρώπ ους – φωσ τήρες – σελήνες –…..
κι όχι και, και, μη φρόν ιμ α ( : φρόν ιμ /εν,εμ/ α : έν+ φρεν α….. και….. φρόν ικ /εκ/ α : έκ- φρεν α…!; ) φίδια –
αν θρώπ ους – σκοτ τήρες – ήλιους –….. Αβακουμ ίωςςςςς…., …!;….. /*/
(!;) μετενόησε διότι έπλασε τον άνθρωπον επί της γης και(!;)ελυπήθη μέχρι του βάθους της καρδίας του.»….,
{Ε, μεταβλητόςςςςς….: Γιαχβέ / διά του Μαλαχίου / : 3 : $6 : «Βεβαίως, εγώ, ο Κύριος, δεν μεταβάλλομαι»….!}
οπότε…., χξς΄, έτσι…., επειδή η κακία τους αύξανε….,
/ …..εμ…., επειδή γίνονταν πιότερο αντιγιαχβικοί : αντιαμπελικοί…., ίσως και λιγότερο αντισυκικοί….! /
κατέστρεψε…., ο λαομίσητος κανιβάλ Βασιλιάς και μασόν καββάλ Θεόςςςςς….,
«τόσον τους ανθρώπους (!;) όσον και τα ζώα, τα ερπετά και τα πτηνά του αέρος.»….: Γέν.: 6 : 7….!
Και…., ‘’έστω’’, έτσι…., τα ζώα, τα ερπετά, τα πετεινά του αέρος,…..
σε τί του έφταιγαν του….. σχιζοφρενή….. Παντοδύναμου…!;…..
[ …..’’Θεός’’ Πράμα…., ‘’πιστοί’’ –του πραμάτεια…., για γέλιο και κλάμα…., ε, κι ‘’άει στα κομμάτια’’….! ]
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…..Τίιιιι…., είναι θεϊκή ιδιότητα η διπολική σχιζοφρένία…!;
…..Λοιπόννννν…., ’’Θεός’’….: Γιαχβέ, Αλλάχ, Δίας, Βράχμα,….. είναι η λέξη που ψάχνουν πολλοί….,
αυτοί που αναρωτιούνται τί μπορεί να είναι πάνω και πέρα από τη λέξη Κτήνος….!
Έτσι και το υπερ Κτήνος αυτός εδώ ο Γιαχβέ…., χξς΄, το, τάχα, Παντοδύναμο….:
ζωοκτόνος, φυτοκτόνος, ανθρωποκτόνος,…..
ως, λ.χ, και με τους ‘’παραβάτες’’ ‘’πρωτοπλάστους’’ –του στη «γόνιμη και χρυσοφόρα» περιοχή της Εδέμ….,
με τους δυο, πειραματόζωά ‘’–τους’’, παραβάτες : αποστάτες Αδάμ και Εύα…., παραβάτες με την υπόδειξη
του επιστάτη:‘’επι·«θεωρού»’’ –τους Διαβόλου…., του «ευφυέστερου εξ όλων των αγρίων θηρίων» όφεως….,
| …..εεεεε…., «αλληγορικός όφις»….! |
που τους μαθαίνει
/ : πρώτα στην Εύα και μετά στον Αδάμ : ’’αμαρτία’’ και τιμωρία : «απέθανον εξάπαντος» : και, Γέν.: 2 : 17….!
Τίιιιι…., γυναικοκράτης ο Σατανάς…!;….. /
μερικά μυστικά ‘’εντελώς’’ αυτόνομης επιβίωσης και, ιδίως πολεμικής, τεχνογνωσίας : μήλο της γνώσης…..
και του χαλά του Κυρίιιιιου το πείραμα της «νέας δημιουργίας» –του….,
αρχικά, ’’κερδίζοντάς’’ τους κι αυτός έτσι κι ως διπλοδιεκδικούμενους, ‘’πια’’….: Γέν.: 3 : 1 έως 7….!
Κι αυτό : η ‘’μηλο’’φαγία | …..εχ, φυσικά, καταπώς ‘’μας’’ τα λένε κι εδώ….. | δεν έγινε με τη θέλησή τους,
αλλά επιβλητικά και διαβολόθεν….:
Διότι η πλάσις / ….. που «αναμένει με λαχτάρα την αποκάλυψιν των ( !; ) υιών του Θεού»….. / υποτάχθηκε
εις την ματαιότητα, όχι θεληματικά [ Ε ε ε ε ε…., ννννναιαιαιαιαι….! ] , αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε»
( …..του διαβόλου….: ενός εκ των δύο, δίποδων, φωστήρων στον ουράνιο θόλο ή, άλλως, ουρανό….. )
….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : / 19 / 20….!
[ …..προς τί, λοιπόν, η, θεϊκήηηηη, τιμωρία –τους…!; ‘’Φταίει ο γάιδαρος και το σαμάρι την πληρώνει’’…!; ]
Ναι, να…., δυσμένεια σ’ όσους ‘’δεν του κάθονταν’’ κι ευμένεια σ’ όσους ‘’του κάθονταν’’….. ‘’προσφορικά’’….,
π.χ, και, με τον «υπάκουό –του»….. Ρουφ Ιάν νό….. Νώε….: Γέν.: 8 : 20, $21….:
( …..έιιιιι…., εισαγωγικά : «»….. δεν υπάρχουν, (!;) παντού, στην Παλαιά Διαθήκη….. *1 )
*1 Τότε ο Νώε έκτισε θυσιαστήριον εις τον Κύριον· και αφού έλαβεν από όλα τα καθαρά ζώα
( Τίιιιι…., «αλληγορικά ζώα»…., δίποδα…!; )
και από όλα τα είδη των καθαρών πτηνών προσέφερεν ολοκαυτώματα επί του θυσιαστηρίου.
---- Εχχχ…., έκαναν, και, οι Εβραίοι, και, θυσίες διπόδων : «ανθρωποθυσίες»…., μα όχι κι εδώ…., ε…!; ---$21 : Ότε δε (!;) ωσφράνθη ο Κύριος την ευχάριστον οσμήν, | Α, «κι ο Θεόςςς περνά από το στομάχι…..»…!; |
είπεν εις εαυτόν· « (!;) ουδέποτε πλέον θα καταρασθώ την γην εξαιτίας του ανθρώπου,
και αν ακόμη η σκέψις του ανθρώπου ρέπη προς το κακόν από την νηπιακήν του ηλικίαν
και (!;) δεν θα καταστρέψω εκ νέου όλας τας υπάρξεις, όπως ήδη έπραξα»….!
## Εχ, ρε σχιζάκια…., ‘’μια φορά’’, μην καις, κοντά στο ξερό ‘’χορτάρι’’, και το ‘’χλωρό’’…., /δίποδα όλα…!;/
ιδίως, τα σπερματοφόρα ή καρποφόρα δέντρα…., πλην, έστω, μερικές «άκαρπες συκιές»….!
Και τί μπέσα…., ο….. ευ οσφρήσ ιχ /εχ/ ος…., ως προς το λόγο της τιμήςςςςς τουουουουου….,
και τί άρση συνέπειαςςςςς…., ως προς τα της ευχής τουουουουου…., χξς΄, θεïκή σχιζοφρένια….,
και τί όσφρηση ο λιγούρηςςςςς…., χξς΄...., που, κι αυτό εδώ, είναι Ψέμα /Ψ αίμα/ : «παραμύθι για γριές»….!
Ναιαιαιαιαι…., νααααα…., Ψέμα…., που Αλήθεια είναι το παρακάτω….:
Εγώ…., μπήκα στη μηχανή του….. Δια χρόνου…., πήγα σε εκείνη τη χρονιά…., ‘’ακριβώς τότε’’….:
«Κατά το εξακοσιοστό έτος της ζωής του Νώε, ακριβώς δε την δεκάτην ημέραν του δευτέρου μηνός»….:
Γέν.: 7 : 11…., και είδα την 666άχρονη «βιβλική» μάνα του Μεγάλου Εβραιοφάγου Μωυσή Ιωχαβέδ….,
/ …..χξς΄…., τον….. ‘’νονό’’ του ‘’Θεού’’, που τον βάφτισε Ιαχωβεχαί ή Ιαχωβέ ή Γιαχβέ….:
Έξοδ.: 6 : 3…., με το όνομα της, «βιβλικής», μάνας του Ιωχαβέδ….: Έξοδ.: 6 : 20….,
χμ, δηλαδή, αυτοχρίστηκε Θεός….. ονόματι….. Γιαχβέ Μωυσής ο της Ιαχωβεχαί….,
ε, και δεν μας χέ…., που ούτε για σ,Σ,άτι,υ,ρα προσφέρονται κι αυτά τα….. εμετικά….! /
να δίνει, ελλείψει χαρτομυξομάντηλων, στον Ιαχωβεχαί Ιαχωβέ Γιαχβέ Μωυσή μια «λινή» σερβιέτα –της….,
να, για να σκουπίσει τη βουλωμένη μύτη –του….. το μυξιάρικό –της αιδιόξεσμα : μουνόγδαρμα….,
που βαρύ συνάχι είχε τότε…., οπότε….. δεν….. «ωσφράνθη»….. ουδεμίαν «ευχάριστον οσμήν»….!
Ναι, το ενεθυμήθην, ως «τότε /‘’μετά’’ τον κατακλυσμό/ (!;) ενεθυμήθη ο Θεός τον Νώε»...:. Γέν.: 8 : 1….! ##
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Μισερό Υπερκτήνος κι ο…., ο με το πνεύμα του ενσαρκωτού Μωυσή…., ‘’Γιαχβέ’’…., έστω, Γιαχβέ….,
[ Εχ, η ‘’κότα’’ έκανε το ‘’αυγό’’….. και το κοτόπουλο….. ξ έκανε την κότα…., α, κι πετεινός την καπότα….! ]
ο συγχυστής κ,Κ,ύριος του υποκόσμου…., ο με θεϊ κότα τεςςςςς ιδιότητες…., «ο στέλλων ενέργειαν πλάνης,
(!;) ώστε να πιστεύουν / οι ά πιστοί –του / εις το ψεύδος»….: Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : 2 : 11,….:
Γέν.: 11 : 7….: Θεόςςςςς….:
( Τίιιιι…., ‘’μυθολογική’’ συνεργασία….. φραγγο άμπελου με φραγγο συκή…!; )
«Εμπρός, ας κατέλθωμεν και ας δημιουργήσωμεν τοιαύτην σύγχυσιν εις την γλώσσαν των,
/ των Βαβυλωνίων / ώστε να μη εννοή ο είς την γλώσσαν του άλλου»….: Πύργος Βαβέλ ( Συγχύσεως )….!
Έτσι…., δυσμενής σε όσους ‘’δεν του κάθονταν’’ και ευμενής σε όσους ‘’του κάθονταν’’….. ‘’προσφορικά’’….,
ως, και, με το ‘’πειθήνιο’’ και, εγκάθετό –του, ανδρεί / γυναικεί/ κελ ό –του Αβρ α άμ….,
Αβράμ πριν μπει στο, ιμπεριαλιστικό, «Μεγάλο Κόλπο» –του…., ναι, κι έστω όπως τα λένε….,
που…., σε αντάλλαγμα των τρ αγίων υπηρεσιών του σε αυτόν…., του χάριζε ‘’γη και ύδωρ’’…., λένε….:
Γέν.: 13 : $15 : Θεόςςςςς / προς Αβραάμ / : «Διότι πρόκειται να δώσω εις σε και τους απογόνους σου
(!;) διά παντός (!;) ολόκληρον την γην, την οποίαν βλέπεις»….,
|| …..λέεενε, μα και ξελέεενε….: Πράξεις Αποστόλων : 7 : 5….: «Δεν του έδωκε όμως κληρονομίαν εις αυτήν
( …..«την χώραν, εις την οποίαν σεις / οι Ισραηλίτες / τώρα κατοικείτε…..»….. )
ούτε ένα βήμα, αλλά υποσχέθηκε / στον Αβραάμ / να την δώση ως ιδιοκτησίαν
εις αυτόν και τους απογόνους του ύστερα από αυτόν, αν και δεν είχε παιδί»….: Ομιλία του Στεφάνου….! ||
πάντα, με ευχές, στους ‘’καθιστούς’’ –του και με κατάρες στους μη ‘’καθιστούς’’ –του….. και –του….:
Γέν.: 12 : $3 : Θεόςςςςς / …..προς επιλεγμένο του Αβράμ ή Αβραάμ / ….:
«Και θα (!;) ευλογήσω τους ευλογούντάς σε και θα (!;) καταρασθώ τους καταρωμένους σε·
και θα (!;) ευλογηθούν διά σου (!;) όλα τα έθνη επί της γης»….!
Μισερός Αρχι ρουφ Ιάν ν ός…., ε, για τον τρ άγιο, ιμπεριαλιστικό, σκοπό –του…., ο που τρ αγιάζει τα μέσα….:
|: μέσα –του ο ρουφ Ιάν ν ός Αβρ α άμ κι η ρουφ Ιαν ν εμένη του γυναίκα Σάρ ρ α....: μέσα ‘’μιας χρήσης’’….!|
Γέν.: 12 : 18, 19 : Φαραώ :
/ …..προς Νταβατζή Αβραάμ, που ’’πάσσαρε’’ τη, «Δουρεία αλόγα», γυναίκα του Σάρρα στο Φαραώ….. /
«τί είναι αυτό που μου έκαμες; Διατί δεν μου είπες ότι αύτη / η Σάρρα / ήτο σύζυγός σου;
Διατί είπες, ’’αύτη είναι αδελφή μου’’,
( : ετεροθαλής αδελφή του πολυγαμικού και, μια απ’ τις ‘’πολλές’’ νόμιμες, σύζυγός του η ‘’στείρα’’ Σάρρα….. )
και με άφησες να την νυμφευθώ; Τώρα λοιπόν, ιδού η σύζυγός σου, παράλαβέ την και φύγε»….!
[ …..εχ, κι έφυγε από την Αίγυπτο…., μα….. «πλούσιος»….: Γέν.: 13 : 2….,
παραλαμβάνοντάς ‘την την πλέον χαρχάλω….. δολωμο·Ιουδίθ, σώρρυ, δολωμο·Εσθήρ…., ωχ, Σάρρα….,
σαφώςςςςς…., και κάνοντας και τον Φαραώ να μάθει τι εισί κι οι Εβραίοι της διασποράς….,
χξς΄, πάντα – ‘’πάντα’’, κατ’ εντολήν, του Κυρίουουου…., οι ‘’σπαρτοί
« (!;) διασκορπιστές των εθνών της γης μετά τον κατακλυσμό…..»….: Γέν.: 10 : 32….!
Κι εδώ, βρώμικη συνουσία…., τί, για να μη βρείτε, ασχολούμενοι με ‘’τέτοια’’, την, αλλού, καθαρή Ουσία…!; ]
Μισερός Αρχιρουφιάνος…., ε, για τον τρ άγιο, ιμπεριαλιστικό, σκοπό –του…., ο που τρ αγιάζει τα μέσα….:
| …..μέσα –του ο ρουφ Ιάν ν ός Λωτ κι οι δυο ρουφ Ιαν ν εμένες του κόρες....: μέσα ‘’μιας χρήσης’’….! |
Γέν.: 19 : 7, 8 : Λωτ….:
♠ …..προς Σοδομίτες, που του περικύκλωσαν το σπίτι, ψάχνοντες τους δύο (!;) αγγέλους,
( …..άνδρες πράκτορες….. που τους πήρε στο σπίτι του….. (!;) «να πλύνουν τα πόδια τους»….:
Γέν.: 19 : 2…., ουουουστ…., οι άαα ϋλοι….. του….. ‘’«Μυστ /Πουστ/ ικού Δείπνου»’’….. ποδοπλύντες….! )
που ο ανεψιός του Αβραάμ ο Λωτ φιλοξενούσε στο σπίτι του….! ♠
«παρακαλώ, φίλοι μου, μη πράττετε το κακόν. Ιδού, έχω δύο θυγατέρας,
// Τίιιιι, κι αυτό, «μυστική ιστορία» : διδαχή στα σχολεία….. και….. κόρες = χώρες : ‘’μαχαλάδες’’ –του…!; //
και αι οποίαι ουδέποτε ήλθον εις επαφήν με άνδρα·
/ : «παρθένες»…., χαίρε, ω δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου….! /
ας φέρω αυτάς έξω προς σας και κάμετε εις αυτάς (!;) ό,τι σας φανή αρεστόν·
μόνον μη κάμετε τίποτε εις τους άνδρας αυτούς, εφ’ όσον ήλθον υπό την στέγην της οικίας μου»….!
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Μισερός Αρχιρουφιάνος κι ο ‘’Γιαχβέ’’…., μισεροί ρουφιάνοι….. και ο Αβραάμ και ο ανεψιός του Λωτ….,
προστατευόμενοί –του…., όσον….. κι αναλόγως…., εχ, κι όσους ‘’δεν του ς κάθονταν’’….. βουρ και πυρ….:
Γεν.: 19 : 23 : Ότε δε ο ήλιος υψούτο υπεράνω της γης, ο Λωτ
/ ….: διωγμένος, μαζί με τους δικούς του, από τα Σόδομα….. /
εισήλθεν εις την Σηγώρ. Και τότε ο ( : χξς΄, και 1ος στα του βιολογικού πολέμου ο Αρχι Ιαν νννν ός ) Κύριος
/ : ωχ χχχχ…., ‘’τύφλα νά ‘χει’’ ο….. αντι Κύριος….. Δεσπονίδος….! /
έβρεξε θειάφι και πυρ από τον ουρανόν επί των Σοδόμων και Γομόρων, (!;) ερημώνων τας πόλεις αυτάς
και ολόκληρον την κοιλάδα, (!;) με όλους τους κατοίκους των πόλεων και την βλάστησιν της γης….!
Ρουφιάνος, λοιπόν νννν, και, άθελάαααα τουουουουου, αιμομείκτης κι ο Λωτ….: Γέν.: 19 : 33,…..36 :
Ούτω, κατ’ εκείνην την νύκτα εμέθυσαν τον πατέρα των
/ …..οι ως άνω δυο θυγατέρες του Λωτ, που δεν βρήκαν άνδρα για να παντρευτούν….,
«διά να διατηρήσουν το γένος τους»…., μέθυσαν τον πατέρα τους και συνευρέθησαν μαζί του….. και….. /
με οίνον [ Ε, όχι και με σκέτο οίνο και χωρίς έκδοχα….! Άλλες εκδοχές /άλλων δυσ αγγελιστών/ λένε άλλα….! ]
---- …..εμ, για να κάνουν ‘’τέτοια’’ : σοδομίστικα…., σα φώς, οίνον εκ της γης των Σοδόμων ήπιαν….,
που, μάλλον, τις βίασαν τις «παρθένες»….,
χμ, ‘’έμπλεξαν τα μπούτια τους’’ και τα ιμπεριάλ κωδικ ικά τους…., κι έτσι ο Λωτ….. ….! ---και η μεγαλυτέρα / …..ως, μετά, και η μικροτέρα, έτσι….. / εισήλθε και εξηπλώθη με τον πατέρα της·
ούτος δε (!;) δεν αντελήφθη πότε εξηπλώθη αύτη και πότε ηγέρθη.
| …..όπως (!;) δεν αντελήφθη, ο Λωτ, και την επόμενη νύχτα με την μικρότερη….. |
…..Ούτω οι δύο θυγατέρες του Λωτ συνέλαβον εκ του πατρός των….! / Ε, δόλια, απέκτησαν σατραπείες….! /
[ Και, φευ, ω συγγραφεύ Μωυσή…., μη ‘’μας’’ πεις κι άλλες, διασκοτιστικές κι αηδιαστικές, λεπτομέρειες….!
Ρε, ’’κυράτσες’’ του Σατανά, δεν πάτε να τραβήξετε τα βυζιά σας, που ‘’μας τη βιδώσατε : καβλώσατε’’ τελείως,
μη και….στραφούν τα…..γουρούνια με τα ‘’πατημένα’’ ‘’μαργαριτάρια’’ σας και σας ξεσχίσουν….!
Κι εδώ, βρώμικες συνουσίες…., τί, για να μη βρείτε, ασχολούμενοι με ‘’τέτοια’’, τις, αλλού, καθαρές ουσίες…!; ]
Μισερός δάσ κάλος του βιολογικού πολέμου κι ο….. Γιαχβέ – ‘’Γιαχβέ’’….: Έξοδ.: 9 : 8, $9 : Τότε είπεν
/Έι…, ο Κύριος Πνεύμα….. ή, αυτομουτρόπως, ο Κύριος Κύριος…!;/ ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών·
«γεμίσατε και τας δύο χείράς σας με στάχτην καμίνου, και ας σκορπίση ο Μωυσής ταύτην
προς τον ουρανόν ( Τίιιιι…., τότε, ουρανός, κι όχι γη, η Αίγυπτος…!; ) ενώπιον του Φαραώ·
$9:και θα μεταβληθή εις λεπτόν κονιορτόν απανταχού της χώρας της Αιγύπτου· και θα προκαλέση(!;)πληγάς,
[Ε, της «σεπτής ηδονής» τα λαο γαμήσια προκαλούν θείες, σαδισμικές, ιδιότητες….!] αι οποίαι θα απολήγουν
εις ελκώδη εξανθήματα, επί των ανθρώπων και των κτηνών καθ’ όλην την χώραν της Αιγύπτου»….!
♦ Παραπομπή από το $9…..στο….: Αποκ.: 16 : 2: «Και έφυγε ο πρώτος άγγελος και έχυσε την φιάλην του
εις την γην· {Ω, τί θεϊκήηη θρησκευτικήηη τρομοκρατίιια….! Γιαχβικήηη ΙησουΧριστικήηη Θθθεοκρατίιια….!}
τότε ήλθε μία άσχημη και κακοήθης πληγή εις τους ανθρώπους (!;) που είχαν το σημάδι του θηρίου και
προσκυνούσαν την εικόνα του»….:Η όρασις των (γεωιμπεριάλ 7…!;) επτά φιαλών και των επτά πληγών….! ♦
▌ Οι δέκα πληγές της Αιγύπτου….: μεταβολή των υδάτων εις αίμα,
/ Τί νερά…!; Νερά….. ως στην Επικάλυψη, σώρρυ, ‘’«Αποκάλυψη»’’, έστω, του Ιωάννη….: 17 : 15….:
«‘’Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη, είναι λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι’’»…!; Ψέμα : Ψαίμα…!; /
επιδρομή βατράχων, κωνώπων, μυιών [ Τίιιιι…., προσφύγων – μυιών του Απομύιου Διός…!; ] , ακρίδων,
// Τί, «αλληγορικά ζωύφια κι έντομα»…., δίποδα…!; Τί, βιολογικός, και μετεωρολογικός, πόλεμος…!; //
πτώσις επιδημικής νόσου επί των κτηνών, εμφάνισις ελκωδών εξανθημάτων ανθρώπων και κτηνών,
πτώσις χαλάζης
| «Και μόνον εις την γην Γεσέμ, όπου ήσαν οι Ισραηλίται, δεν έπεσε χάλαζα» : Έξοδ.: 9 : 26….! | ,
επέλευσις τριήμερου σκότους
[Τί, μόνο τριήμερο σκότος προεκλήθη απ’ τους τυφώνες της Αιγυπτιακής ερήμου….. Χαμσίν, Ζομπάα,….. …!;]
και, η δεκάτη πληγή «προεξαγγελομένη», θάνατος (!;) των πρωτοτόκων….! ▌
■ Ο Κύριος, λοιπόννν, τα είπε κι αυτά τα ‘’τέτοια’’ σας…., έιιι, κι εσείς, ‘’θεοκτόνοι’’ Γιαχβετζήδες : Ι.ΑΧήδες…!;
Εμ…., τότε, κι έτσι…., χμμμμμ, λίαν καλώς σας ποιεί, επί αιώνες, και, ‘’ετούτος’’ ο Κύριος Δεσποινίδος….,…..
κι άει, ρε κολοβακτηρίδια του όντως Σατανά, και S /.S/ , σώρρυ, ες κάλλιστα…., κι εσείς κι οι όσοι ‘’τέτοιοι’’….,
κι αλί στους άφταιγους…., που σας…., κι ας….!….. Ω άνανδροι ‘’θεοκτόνοι’’….,
αν θ Έλ- ετε…., ‘’βγάλτε και τα γκαβά σας’’…., μα, και, τον Θεό, τί τον ανακατεύετε, RE S.Sεις….,…!; ■
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Μισερός δάσ κάλος του βιολογικού πολέμου κι ο Γιαχβέ – ‘’Γιαχβέ’’…., Σαδιστής και σούπερ ρατσιστής….,
στους ‘’ακάθιστούς’’ –του…., και –του…., «μοναδικά» εκδικητικός κι Αρχιαιματόλαγνος Αρχιβάμπιρος….:
* Έξοδ.: 11 : 6, 7 : Θεόςςςςς / προς Μωυσή….: ‘’παρασκηνιακός’’ ‘’τέτοιος’’ προς επισκηνιακό ‘’τέτοιο’’….. / :
…..’’εις ολόκληρον την χώραν της Αιγύπτου θα γίνη μέγας θρήνος,
( Ωχ, θα γίνει, θεϊκώςςςςς, της θρηνο Ιερεμιάδος….! ) ο οποίος ουδέποτε συνέβη, (!;) ουδέ θα συμβή πλέον.
(!;) Αλλά προς πάντας τους Ισραηλίτας, από ανθρώπων μέχρι κτήνους, ουδέ σκύλος θα υλακτήση,
(!;) εις τρόπον ώστε να γνωρίσητε, ότι ο Κύριος (!;) κάμνει διάκρισιν μεταξύ Αιγυπτίων και Ισραηλιτών’’….,
( Ωωω…., τί θεία ιδιότης / : εξού και idiot….. και, ε, ξουουουουου….. /, η ‘’τέτοια’’ διακριτικότηςςς….!
Και….. «βρήκε ο Γύφτος τη Γενιά του….. κι αναγάλλιασε η καρδιά του…..»…..
ή….. βρήκε ο Κώλος το Βρακί του….. κι αναγάλλισε η Ψωλή του…..
ή….. βρήκε ο Ψωλός ο Πρίαπος-’➔ Κώλο στημένο και στυμένο….. και τον έκανε καμμένο και καημένο…!;
Έιιι, αγαλλιάσθε, ω ‘’Χριστιανοίοιοιοιοι’’…!; Αγαλλιάσθε….. επί κόλπου, και, Αβραάμ…., λοιπόννννν….!..... )
* Έξοδ.: 12 : 12, 13 :
Θεόςςς / προς Μωυσή / :…..και θα εκδικηθώ (!;) όλους τους ( Τί, πολυθεϊστές οι…!; ) θεούς της Αιγύπτου, εγώ
ο Κύριος. Και το αίμα / των θυσιών / θα σας χρησιμεύση ως σημείον επί των οικιών, εις τας οποίας κατοικείτε·
και όταν βλέπω το αίμα, θα σας παρατρέχω, και (!;) δεν θα πέση επάνω σας θανατηφόρος πληγή,
όταν θα πατάξω την γην της Αιγύπτου….,
* Έξοδ.: 12 : $22, $23, 24 : [ …..κι εδώ, όπου..... $, γίνονται παραπομπές προς την Καινή Διαθήκη….! ]
Μωυσής / …..και, προς πρεσβυτέρους του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπου ήσαν δούλοι….. / :
$22 : «…..ουδείς δε από σας θα εξέλθη από την οικίαν του μέχρι της πρωίας·
$23 : διότι ( : τί…., αυτομουρόπως…!; ) ο Κύριος θα διέλθη, διά να πατάξη τους Αιγυπτίους·
και όταν ίδη ούτος το αίμα επί του ανωφλίου και των παραστατών / των οικιών /, ο Κύριος θα παρατρέξη
την θύραν αυτήν, και δεν θα αφήση τον εξολοθρευτήν να εισέλθη εις τας οικίας σας διά να σας πατάξη.
Θα διαφυλάξητε δε την πράξιν ταύτην ως εντολήν (!;) αιωνίως νομοθετημένην
διά σας και τους απογόνους σας»….!
[ Ε, δεν κάνουν κι άλλο τίποτα…., αιωνίως…., Εξολοθρευτή Κυυύριε ‘’Γιαχβέ’’…., ιδίως, τον….. Σεπτέμβρη….!
Χξς΄, ρε σιχαμερό δίποδο…., συ ο με δύ ο πόδια δίδυμα…., ωσάν τους….. U.S.A….. δίδυμους πύργους….!
Και….. η συνθηματική προειδοποίησή –τους…., και, τότε : το Σεπτέμβρη…., με τί….. Γιομ Κιππούρ….. αίμα
επί του ανωφλίου και των παραστατών των οικιών –των…., των «απάταχτων»…., έγινε….. και δεν…!; ]
Μισερός και ζηλότυπος ο ‘’Γιαχβέ’’…., χξς΄ ςςςς…., ο Πα Τέρας του Ιησού, Πα Τέρατος, Αντι….. Χρίστου….,
{ ‘’Αποκάλυψη’’, έστω, του Ιωάννη….: 2 : 22, 23 : / Ιησούςςςςς μέσω, έστω, του Ιωάννη…., για την Ιεζάβελ /
«Θα την ρίξω λοιπόν εις το κρεβάτι άρρωστη και εκείνους που μοιχεύονται μαζί της, εις θλίψιν μεγάλην,
εάν δεν μετανοήσουν από τα έργα της, ( !;!;!;!:!; ) και τα παιδιά της θα τα κτυπήσω με θάνατον.»….. }
τιμωρών…., μα και ελεών…., / Έιιιιι…., μήπως χρειάζεται αιμο Κάθαρση το….. Σ,οικτίρ μον αιμο Κάθαρμα…!; /
ο σχιζοφρενής Τράγος με το τραγάγημά –του…., ο καχύποπτος και άτυπτος Αρχιβάμπιρος….:
Έξοδ.: 20 : 4, 5, $6 : Θεός / προς Μωυσή / : «Μη κατασκευάσης προς χάριν σου είδωλον
με μορφήν οιουδήποτε αντικειμένου / ομοιώματος /,
ευρισκομένου (!;) εις τους ουρανούς υπεράνω ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης·
δεν πρέπει να προσκυνήσης αυτά ουδέ να τα λατρεύσης· διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας
είμαι (!;) ζηλότυπος Θεός, τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων των,
(Ω, τί ’’θεία’’ μωρία : ‘’god’’ idiot κι η τιμωρία…., εχ, και μού ‘ρχεται να φωνάξω:Αλλάχ ακ Μπάρ…..μπαρ ος….!)
μέχρι της τρίτης και τετάρτης γενεάς όσων με μισούν·
$6 : ελεών όμως (!;) μέχρι της χιλιοστής γενεάς όσων με αγαπούν και τηρούν τας προσταγάς μου»….!
Μισερός βάρ βαρ ος Τρομοκράτης ο ‘’Γιαχβάρβαρος’’…., υπέρ της, ολιγόχρονης:εξεξεξάχρονης, δουλείας….,
θεωρών/σατανωρών τους δούλους «κτήματα» των αφεντάδων –τους..... ο ‘’πλιάτσικας’’….: * Έξοδ.: 21 : 1, 2 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Να εκθέσης δε ενώπιον αυτών / του λαού / τας ακολούθους διατάξεις.
’’Όταν αγοράσης Εβραίον δούλον πρέπει να εργάζηται ούτος διά σε επί έξη έτη· / Τί…., «έτη μισθωτού»…!; /
το έβδομον όμως έτος να αφεθή ελεύθερος δωρεάν’’»….,
|| …..χξς΄…., δωρεάν λάβατε ασυδοσίαν…., βερεσέ δώσατε σκλαβιάν….,
ω ‘’Γιαχβετζήδες’’…., σεις ορέ μεγαλόκαρδεςςς τζουτζούδες της σκλαβώτριας Λευτεριάς – Ασυδοσίας….!
Ρε, δεν πάτε, που θα πάτε, στον αγύριστο…., ω, και του σήμερα, ’’θεοκτόνα’’ λαοβαμπίρια….! ||
* Έξοδ.: 21 : 20, 21 : Θεός / προς Μωυσή / : «Εάν δε άνθρωπος κτυπήση
[ Εμ…., άνθρωποι τα αφεντικά και κάτθρωποι οι δούλοι….! Άλλωστε, τόδε κισμετ έφη ο Γιαχβε Πούστρας….! ]
τον δούλον ή την δούλην του με ράβδον, ώστε να αποθάνη υπό την χείράν του, ούτος να τιμωρηθή.
Εάν όμως επιζήση μίαν ή δύο ημέρας, (!;) να μη τιμωρηθή· διότι είναι (!;) κτήμά του»….,
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* Έξοδ.: 22 : 18,…..20 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Μη αφήσης μάγισσαν να ζη…..
Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις (!;) θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον, (!;) να εξολοθρεύηται»….,
* Έξοδ.: 23 : 23,…..27, 28,…..32 : Θεός / προς Μωυσή / : « (!;) Ο άγγελός μου βαδίζει έμπροσθέν σου
( Γιαχβέ και Γιαχβαγγέλοι…../ ουρά του Μωυσέλη….,/
ραμ τε ρι ρεμ….. και τέλι – τέλι….,/ ρε, ουστ οξαποκεί, Σατάν τραγαγέλη….! )
και σε φέρει εις τους Αμορραίους, Χετταίους, Φερεζαίους, Χαναναίους, Ευαίους και Ιεβουσσαίους·
και (!;) εγώ θα εξολοθρεύσω αυτούς…..
[ …..χμμμμμ…., τω υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια….. και….. ήττα η νίκη στα….. ’’ακάθιστα’’….!
Μα…., ’’παλούκι σε παλούκι’’…., ’’θα κάτσουν σε Παλούκι’’…., οι γέννες της Αβύσσου….! ]
Θα στείλω τον φόβον μου | Α, τον Δείμο : τρόμο τον ξέχασες εδώ….! Μα αρκεί ο Παν….! | έμπροσθέν σου,
// Έιιιιι…., θεοί που φοβερίζουν….,/ σκιάχτρα που δεν αξίζουν….! //
και θα εμβάλω παν ικόν εις όλους |Ε, όλοι τους τον πείραζαν και…!;| τους λαούς, προς τους οποίους έρχεσαι,
θα αναγκάσω όλους τους εχθρούς σου να στρέψουν τα νώτα εις σε.
Θα στείλω έμπροσθέν σου σφήκας | Ε, σγίγγες η Σφίγγα….! | να εκδιώξουν τους Ευαίους, τους Χαναναίους
και τους Χετταίους από τον δρόμον σου…..
Μη συνάψης συνθήκην ούτε με αυτούς ούτε με τους θεούς των»….!
|| Κάλέ, ποιός λογικός κάνει μαξιλάρι τον δίποδο σκαντζόχοιρο Γιαχβέ….. και να τον κάνουν κι αυτοί…!; ||
* Έξοδ.: 34 : 12, 13, 14 : Θεός / προς Μωυσή / : «Πρόσεχε, λοιπόν, να μη συνάψης συνθήκην
με τους κατοίκους της γης, εις την οποίαν θα εισέλθης, μήπως ούτοι αποβούν παγίς εν τω μέσω σας·
// Έιιιιι…., οι παντογνώστες δεν χρησιμοποιούν, ποτέ, και, το μήπως…., χα, πλην κι αν παγιδο στήνουν….! //
αλλά (!;) θα κατακρημνίσης τους βωμούς των, θα θραύσης τας ιεράς στήλας των
και θα κατακόψης τα ιερά άλση των, διότι δεν πρέπει να προσκυνήσης οιονδήποτε άλλον Θεόν, επειδή
ο (Έι, RE S.Sυ….. οι κωλό γε…..RE….!) Κύριος έχει χαρακτήρα ζηλότυπον και είναι ζηλότυπος Θεός»….!.....
{*****{ Όχι….. σχέσεις, συνθήκες,….. με αλλόθρησκους,….. ♦ Καινή Διαθήκη….:
▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 3 : 2, 3 : «Προσέχετε από τα (!;)σκυλιά, προσέχετε από τους κακούς εργάτας,
προσέχετε από εκείνους που κόβουν τη σάρκα· / περιτέμνονται / διότι εμείς είμεθα οι αληθινοί περιτετμημένοι,
οι οποίοι λατρεύομεν με Πνεύμα Θεού και καυχώμεθα διά τον Χριστόν Ιησούν
και δεν στηρίζομεν την εμπιστοσύνην μας εις την σάρκαν»….!
[ Πούτσες κομμένες…., ’’δέντρα’’ κομμένα…., ψυχές ‘’κομμένες’’…., μυαλά καμμένα….! Όι, τα καημένα….! ]
▪ Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : 21 : 28, 29 : Ιουδαίοι από την Ασίαν : «Άνδρες Ισραηλίται, βοηθάτε!
Αυτός / ο Παύλος / είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει όλους κατά του λαού,
του νόμου και του τόπου τούτου,
(!;) ακόμα δε και ΄Ελληνας (ΡΕ –S.Sεις, ζα, έξω κι από εδώ…., αφορολόγητα τσιμούρια….! Έιιι, Ισαβέλλα….!)
έμπασε εις τον ναόν και εμόλυνε τον άγιον τούτον τόπον»….!
▪ Ιωάννης : 18 : 28 : Αυτοί οι ίδιοι /ο Πέτρος και ο….. άλλος μαθητής του Ιησού, ο Ιωάννης/ δεν εμπήκαν εις το
κυβερνείον διά να μη (Τί, μολύνονται και οι ιοί…!;) μολυνθούν, αλλά να είναι εις θέσιν να φάγουν το πάσχα….!
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 6 : 14, 15, 16, 17, 18 : Έκκλησις ( !;!;!;!;!; ) δι’ αγάπην….:
Να μη συνδέεστε με τους απίστους, που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι.
Διότι τί σχέσιν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; Ή τί επικοινωνίαν μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι;
Μπορεί να υπάρχη συμφωνία μεταξύ Χριστού και του Βελίαλ / του Σατανά / ;
Ή τί κοινόν έχει ο πιστός με τον άπιστον;
Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ναού του Θεού και των ειδώλων; Διότι σεις είσθε ναός
του Θεού του ( Ε, όχι και….. Ζήβας : Ζωντανός….. το Ψοφίμι ο ΓιαχβΙησούς….! Σούςςςςς….! ) ζωντανού,
καθώς είπεν ο Θεός, Θα κατοικήσω μέσα τους
και θα περπατήσω μεταξύ τους και θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός μου.
Διά τούτο φύγετε από μέσα απ’ αυτούς και χωρισθήτε, λέγει ο Κύριος,
μην εγγίζετε ακάθαρτον και εγώ θα σας δεχθώ, και θα είμαι Πατέρας σας
και σεις θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ….!
▪ Ματθαίος : 7 : 6 : Ιησούς Χριστός : «Μη δίνετε το άγιον εις τα σκυλιά [ Α, να ξαναγαβγίξω γαβ, γαβ, γαβ….! ]
και μη ρίχνετε εμπρός εις τους (!;) χοίρους τα μαργαριτάρια σας, μη τυχόν τα καταπατήσουν με τα πόδια τους
και έπειτα στραφούν και σας ξεσχίσουν»….!
▪ Ιωάννου Β΄ : 9, 10 : Όποιος παραβαίνει και δεν μένει εις την διδαχήν του Χριστού, δεν έχει Θεόν·
εκείνος που μένει εις την διδαχήν του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν.
(!;) Εάν έρχεται κανείς σ’ εσάς και δεν φέρει την διδαχήν αυτήν,
να μην τον δέχεσθε εις το σπίτι σας και να μην τον χαιρετάτε,
διότι εκείνος που τον χαιρετά γίνεται συμμέτοχος εις τα έργα του τα πονηρά» (!;) ….,….! }*****}
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«Άγριος» και δ ή θ ε ν αμετάβλητος ο αποδεκατιστής «δίκην δεκάτης» ‘’Γιαχβέ’’….: Μαλαχίου : 3 : $6 :
( « Η απόδοσις της δεκάτης και των άλλων προσφορών (!;) εξασφαλίζει την εύνοιαν του Θεού» )
Γιαχβέ / διά του Μαλαχίου / : $6 : «Βεβαίως, εγώ, ο Κύριος, (!;) δεν μεταβάλλομαι,
[ Εχ, χξς΄, νααααα, το μόνο σταθερό του κυκλοθυμικού σχιζάκια Γιαχβέ είναι η τέλεια αστάθειά του….! ]
ενώ εσείς, υιοί του Ιακώβ, δεν είσθε τέλειος λαός»….,…..
ναιαιαιαιαι…., δ ή θ ε ν αλλαξόγνωμος….: Έξοδ.: 32 : 12,…..$14 :
Μωυσής / προς Θεό / : «…..Άφησε τον (!;) άγριον (!;) θυμόν σου και άλλαξε γνώμην,
ώστε να μη κάμης κακόν εις τον λαόν σου»…..
$14 : (!;) Ούτω ο Κύριος (!;) ήλλαξε γνώμην { Ε, άλλο κακο άλλαξη κι άλλο καλο μετ άλλαξη….! } ως προς
**…..Ααααα…., / και με θνητού τη συμβουλή…., / αλλάζουν γνώμη κι οι θεοί….: /
Γιαχβέ, Δίας κι άλλα ‘’τέτοια’’…., / κι αλλάζουν, και, τα ‘’μπερεκέτια’’….! **
το κακόν, το οποίον έλεγε ότι θα έκαμνεν εις τον λαόν του….,….!.....
[ ‘’Μύριες’’ φορές, ρε οπορτούνα, άλλαξες τη γνώμη…../ και δεν τους είπες ούτε μια συγγνώμη….! ]
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1 --- 7 )
…..Χξς΄ ςςςς…., γαμαλληλούια, γαμαλληλούια, γαμαλληλούια…., λόξα σοι ο Λοξός….!
…..Θυσιόλαγνη Hit λέρα, κι αυτός : ο ‘’Γιαχβέ’’, και ως υλικός και ως, δήθεν, πνευματικός…., «άγριος»….,
που, μάλλον, δεν περιορίζονταν σε θυσίες : τετραπόδων, απόδων, φτερωτών,….. μα και διπόδων….,
που…., κατά τον Ιώσηπο…., μα και κατά τον Σουίδα κ.α.λ, που βεβαιώνουν για το μίσος των Εβραίων
κατά των Ελλήνων, και, προ του Αρχιφασίστα εξ-εξ-εξ-ελληνιστή –τους Αντιόχου του Επιφανή….,
«όταν», γράφει / γράφουνε / , «μπήκε ο Αντίοχος | ο Επιφανής | στα Ιεροσόλυμα και επισκέφθηκε το Ναό,
βρήκε σ’ ένα κρεβάτι έναν Έλληνα και μπροστά του πλήθος φαγητά.
Αυτός ικέτεψε τον Αντίοχο να τον σώσει. ( !;!:!;!;!; ) Γιατί, σύμφωνα με το εβραïκό έθιμο, πιάνουν κάθε χρόνο
έναν Έλληνα πραματευτή, τον θρέφουν καλά κι ύστερα από λίγο τον πάνε στο δάσος.
Εκεί τον σκοτώνουν, (!;) κάνουν θυσία το σώμα του, σύμφωνα με τις θρησκευτικές τους διατάξεις, τρώνε
τα σπλάχνα του κι ορκίζονται, θυσιάζοντας τον Έλληνα, ( !;!;!;!;!;!;!;!;!;!; ) μίσος σε όλους τους Έλληνες,
κι ύστερα πετάνε σ’ ένα λάκκο τα απομεινάρια του σκοτωμένου…..»….: VIII, 89….!
/ RE S.S…., ζομπι ζά…., έξω κι από εδώ…., αφορολόγητα βαμπιρο τσιμούρια….! Έιιιιι…., Ισαβέλλααααα….! /
Θυσιόλαγνος και αηδιαστικά τυπολάτρης…., κι αυτός...., κι αλίμονο στους παραβάτες υπηρέτες –του….:
Λευιτ.: 10:2 : Τότε (…..αφού οι δυο γιοι του Ααρών «προσέφεραν (!;) ανάρμοστον πυρ ενώπιον του Κυρίου» :
ήτοι, όχι κατά τας….. ντιζάιν….. τυπολατρικάς εντολάς του, χξς΄, Θεούουουουου….. )
εξεπήδησε προ του Κυρίου πυρ ( : «τε ρι ρέμ και νάμα νάμα»…., να, κι ένα Κατθρώπου θάμα….! )
και κατέφαγεν αυτούς και ούτω απέθανον προ του Κυρίου….!
Ανηλεής τύραννος και οργύλος Σαδιστής στον κάθε –του, «διεφθαρμένο», ‘’ακάθιστο’’ και μη Γιαχβικό….,
κτηνωδώς εκδικητικός…., πολεμόχαρος βαμπίρος…., χξς΄, ‘’θεϊκά’’ ανταποδοτικός ο τετράπους δίπους….,
δολοπλόκος και λυσσαλέα βιαστικός για την πραγματοποίηση των προγραφών –του ο Αρχιπλιάτσικας….,
γελοιωδώς καυχησιάρης το ζηλότυπο θρασίμι και νευρόσπαστη ‘’κούκλα’’ : πανούκλα…., υπερανθέλληνας….,
‘’θεϊκά’’ επιχαιρέκακος ο επίδοξος Πανδικτάτορας και της γ,Γ,ης Διαιρέτης…., ο ειρηνόφιλοςςς Κύυυριοςςς….,
‘’θεϊκά’’ εμφυλιομανής ο δουλοποιός και δουλοκράτωρ…., χξς΄, ‘’πανταδυνάμως’’ Παντοδύναμοςςςςς….,
σαφώςςςςς, και με διακρίσεις στις ‘’καθιστές’’ –του «πόρνες»….,….. κι όλα καθ’ ομολογίαν –του ή ‘’–του’’….:
* Ιησούς του Ναυή : 6 : 17 : Ιησούς του Ναυή | προς Ισραηλίτες | :
«Η πόλις / της Ιεριχούς / με όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν (!;) θα θυσιασθή | με κατάκαυση | εις τον Κύριον·
(!;) μόνον της Ραάβ, της πόρνης, θα φεισθήτε, αυτής και όλων όσων είναι εις την οικίαν της μαζύ της,
(!;) διότι έκρυψε τους απεσταλμένους / τους κατασκόπους / , τους οποίους εστείλαμεν»….,
* Αριθ.: 11 : 1 : Ο λαός όμως / …..καθ’ οδόν, στην αναχώρησή του από το Σινά προς Χαναάν….. /
παρεπονείτο εις τα ώτα του Κυρίου, ότι εδυστύχει.
Όταν δε ήκουσε τούτο ο Κύριος, εξήφθη η οργή του και ούτω το πυρ του Κυρίου ήναψεν εν μέσω αυτών
( !;!;!;!;!; ) και κατέφαγε μερικά εκ των καλλιτέρων μερών του στρατοπέδου….,
* Αριθ.: 16 : 32 : Η γη άνοιξε το στόμα της και τους κατάπιε, με όλους τους οίκους των
και όλους τους ανθρώπους τους ανήκοντας εις τον Κορέ
/ …..να, θείααα τιμωρίιια, που στασίασε, κι αυτός, κατά του Μωυσέως….. / και όλα τα αγαθά τούτων….,
* Αριθ.: 31 : 1 :Και είπεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν· «λάβε εκδίκησιν διά τους Ισραηλίτας από τους Μαδιανίτας,
έπειτα δε θα προστεθής / …..ε, δηλαδή, θα αποθάνει….. / εις τους προγόνους σου»….,
* Δευτ.: 19 : 21 : Θεός / προς Μωυσή / : « (!;) Μη δείξης λοιπόν οίκτον· (θα δοθή) ζωή αντί ζωής,
οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδούς αντί οδόντος, χειρ αντί χειρός, πους αντί ποδός….,
* Μαλαχίου : 1 : $2, 3 : ( «Η (!;) αγάπη του Θεού προς τον Ισραήλ» )
Γιαχβέ / διά του Μαλαχίου / : «Σας ηγάπησα», λέγει ο Κύριος. «Σεις όμως λέγετε· ’’πώς ηγάπησες ημάς’’;
Ο Ησαύ δεν ήτο ο αδελφός του Ιακώβ»; Λόγος του Κυρίου.
« (!;) Και όμως ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ησαύ εμίσησα.
(!;) Μετέτρεψα τας πόλεις του εις έρημον τόπον και την κληρονομίαν του εις ερημικούς βοσκοτόπους»….,
| Ωωωωω…., και τί….. οι κωλό γοςςςςς θεόςςςςς…., εχμ, και….. πούουου να ξεράσω….! |
* Βασ. Γ΄ : 19 : $18 : Θεός / προς προφήτη Ηλιού : Ηλία / : «Θα αφήσω όμως (!;) επτά χιλιάδας εις τον Ισραήλ,
όλα τα γόνατα, τα οποία δεν έκλιναν εις τον Βάαλ, και παν στόμα, το οποίον δεν ησπάσθη αυτόν»….,
* Μιχαίου : 7 : 4 : ( «Εξάπλωσις της διαφθοράς» )
Μιχαίας:«Ο καλύτερος εξ αυτών /των:δικαστών,αρχόντων/ είναι ως βάτος, οι περισσότερον ευθείς ως φράχτης
εξ ακανθών. Η ημέρα των φυλάκων αυτών, η τιμωρία των, έφθασεν, ο όλεθρός των θα είναι ταχύς.»….,
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* Ζαχαρίου : 13 : $7, $8 : ( «Οι ανάξιοι ποιμένες» )
Ζαχαρίας : $7 : «’’Ξίφος, εγέρθητι κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του (!;) συναιτέρου μου’’,
λόγος του Κυρίου των δυνάμεων ’’Θα πατάξω / εγώ ο Κύριος / τον ποιμένα / …..ήτοι, «τον ανάξιο»….. /
και θα διασκορπισθούν τα πρόβατα και τότε θα στρέψω την χείρά μου (!;) κατά των αδυνάτων.
$8 : Και θα συμβή εις όλην την χώραν’’, λόγος / ….. (!;) υπόσχεσις / του Κυρίου,
’’ (!;) ώστε τα δύο τρίτα εν αυτή να εξαφανισθούν και το εν τρίτο ν’ απομείνη εις αυτήν’’»….,
* Ιωήλ : 1 : 15 : ( «Κλήσις εις μετάνοιαν και προσευχήν» )
Ιωήλ : «‘’Αλλοίμονον επί τη ( επερχομένη ) ημέρα! Διότι η ημέρα του Κυρίου είναι (!;) εγγύς,
έρχεται ως ερήμωσις από τον (!;) Παντοδύναμον’’»….,
* Ιωήλ : 4 : 9, 10,…..$13 : ( «Κρίσις των εθνών» )
Γιαχβέ / διά του Ιωήλ / : «’’Διαλαλήσατε τούτο ανά τα έθνη· / τους, κατ’ αυτόν : αυτούς, «ειδωλολάτρες»….. /
(!;) κηρύξατε πόλεμον, εξεγείρατε τους μαχητάς, οι πολεμισταί ας πλησιάσουν και ας ανέλθουν!
Κατασκευάσατε από τα υνία σας ξίφη και από τα δρέπανά σας λόγχας!
Ο αδύνατος ας είπη· ’’’’Είμαι πολεμιστής’’’’…..
$13 : Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος. Εισέλθετε, πατήσατε διότι το πατητήριον είναι πλήρες,
τα πυθάρια υπερεκχειλίζουν, επειδή η κακία των είναι μεγάλη!’’»….,
* Οβδιού : Στ. 1, 2 : ( «Η υπερήφανος Εδώμ» )
Όρασις του Οβδιού. Ούτω λέγει ο Κύριος περί της Εδώμ· «ήκουσα αγγελίαν από τον Κύριον, άγγελος εστάθη
προς τα έθνη· ‘’σηκωθήτε! Ας εγερθώμεν κατά του λαού τούτου εις πόλεμον’’! Ιδού, θα σε καταστήσω
/ λαέ της Εδώμ / μικρόν μεταξύ των λαών και θα είσαι αντικείμενον μεγίστης περιφρονήσεως!»….,
* Οβδιού : Στ. 15 : ( «Κρίσις των εθνών. Η ημέρα του Κυρίου» )
Γιαχβέ / διά του Οβδιού / : «Διότι (!;) εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εναντίον (!;) όλων των λαών!
Καθώς έπραξες / Εδώμ / θα κάμουν εις σε· τα έργα σου θα επαναπέσουν επί της κεφαλής σου!»….,
* Μιχαίου : 2 : 12, 13 : ( «Υπόσχεσις περί αποκαταστάσεως του Ισραήλ» ) Γιαχβέ / διά του Μιχαίου / :
«’’Όντως θα συναθροίσω ολόκληρον τον Ιακώβ / τον Ισραήλ /,
θα συνάξω το υπόλοιπον του Ισραήλ / του Ιακώβ /.
Θα τους συγκεντρώσω ως πρόβατα εις την μάνδραν, ως ποίμνιον εις το μέσον της βοσκής
και δεν θα φοβώνται κανένα. Ο πορευόμενος επί κεφαλής των θα ορμά έμπροσθέν των,
θα βαδίζη επί κεφαλής, θα περάσουν την πύλην, θα εξέλθουν δι’ αυτής,
ο βασιλεύς των θα πορεύηται (!;) έμπροσθέν των, και ο Κύριος (!;) επί κεφαλής των’’»….,
* Ναούμ : 1 : 1, 2,…..$6 : ( «Η οργή του Θεού» )
Λόγος περί της Νινευή. Βιβλίον της οράσεως Ναούμ του Ελκωσαίου.
Ναούμ : « (!;) Θεός ζηλότυπος κι εκδικητής είναι ο Κύριος, εκδικητής και πλήρης οργής είναι ο Κύριος.
Εκδικείται ο Κύριος τους εναντίους του και (!;) διατηρεί οργήν κατά των εχθρών του»…..
$6 : «Ποίος ημπορεί να σταθή προ της οργής του; (Ε, ‘’μόνο’’, ο Ψωλός Πρίαπος-’➔ να στυθεί….!) Ποίος να
υπομείνη τον σφοδρόν θυμόν του; Η οργή του χύνεται ως πυρ και οι βράχοι συνθλίβονται ενώπιόν αυτού»….,
▪▪ Εμ, ‘’τέτοιο’’ αμφίστομο : ‘’διπλόλογο’’ υποκείμενο ήταν και ‘’Υιόςςς’’ του ο Ιησούς….. Αντίχριστος….:
Λουκάς : κεφ. 6, εδ. 27 : Ιησούς Χριστός -- Ι. Χ : «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας,…..»….,…..
Λουκάς : 19 : 27 : Η….. παραβολή των μνων : Ιησούς Χριστός : «Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς,
που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου.»….,….. ▪▪
* Αββακούμ : 3 : 3,…..5 : ( «Η (!;) Θεοφάνεια» )
Αββακούμ : «Ο Θεός έρχεται από Θαιμάν και ο Άγιος από το όρος Φαράν»…..
« (!;) Η πανώλης προπορεύεται αυτού και (!;) επί τα ίχνη του βαίνει ο λοιμός»….,
* Σοφονίου : 1 : 2, $3, 4 : ( «Απειλαί κατά του (!;) Ιούδα και της (!;) Ιερουσαλήμ» )
Γιαχβέ / διά του Σοφονία / : « ( !;!;!;!;!; ) ’’Αληθώς, θα εξαφανίσω / …..εγώ, ο Θεός Γιαχβέ….. /
τα πάντα από την επιφάνειαν της γης’’, λόγος του Κυρίου.
$3 : ‘’ (!;) Θα εξολοθρεύσω ανθρώπους και ζώα, θα εξολοθρεύσω τα πετεινά του ουρανού
και τους ιχθύς της θαλάσσης, θα κάμω τους κακούς να σκοντάψουν, (!;) θα αφανίσω τον άνθρωπον
από την επιφάνειαν της γης’’, λόγος του Κυρίου. [ : Ωχ χχχχ…., σχιζο….. θεία βοή….,….. βοήθειααααα….! ]
‘’Θα υψώσω την χείρά μου εναντίον (!;) του Ιούδα και εναντίον όλων των κατοίκων (!;) της Ιερουσαλήμ,
και θα αφανίσω από τον τόπον αυτόν τον Βάαλ μέχρι του τελευταίου υπολείμματός του,
μέχρι του ονόματος των ιερέων του…..’’»….,
* Ησαΐας Α΄ : 8 : 1, 2 : ( «Υπόσχεσις σωτηρίας» )
Ησαΐας : Και είπεν ο Κύριος προς εμέ· «λάβε μεγάλην πλάκα και γράψε επ’ αυτής εις την συνήθην γραφήν,
(!;) ’’το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται’’». Και λάβε δι’ εμέ (!;) αξιοπίστους μάρτυρας
(!;) να επιβεβαιώσουν την γραφήν, Ουρίαν τον ιερέα και Ζαχαρίαν τον υιόν του Βαραχίου….,
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* Σοφονίου : 1 : $7,…..13, 14,…..16, 17 : ( «Η ημέρα της οργής του Κυρίου» )
Σοφονίας : $7:« (!;) Σιωπή /Ω, RE Γκόιμ…., σκάσεεεεε….!/ ενώπιον του Κυρίου του Θεού! Διότι είναι (!;) εγγύς
η ημέρα του Κυρίου. Αλήθεια, ο Κύριος ητοίμασε (!;) θυσίαν, ηγίασε τους κεκλημένους του»…..
{ Χμμμμμ…., άλλο τρ άγιος…., ο του όντως Διαβόλου : Αντιθέου…., κι άλλο άγιος…., ο του όντως Θεού….! }
« (!;) Τότε ο πλούτος των θα λεηλατηθή και αι οικίαι των θα ερημωθούν·
αν κτίσουν οικίας, δε θα τας κατοικήσουν· αν φυτέψουν αμπέλους, δε θα πίουν τον οίνόν των. (!;)
■ * Αριθ.: 31 : 32, 33, 34, 35,….: Τα εναπομείναντα, λοιπόν, λάφυρα από (!;) την λεηλασίαν,
την οποίαν έκαμαν οι πολεμισταί, / οι Ισραηλίτες /
ήσαν εξακόσιαι εβδομήκοντα πέντε χιλιάδες πρόβατα, εβδομήκοντα δύο χιλιάδες βόες,
εξήντα μία χιλιάδες όνοι και συνολικώς τριάκοντα δύο χιλιάδες κοράσια,
τα οποία ουδέποτε είχον συνευρεθή, κοιμηθείσαι με άνδρα….,
( Ε ε ε ε ε…., περίμεναν τους άνδραρουςςςςς του Γι αχ βέ….. και παρέμεναν….. παρθένες….,
να, για το….. Δόοογμα της….. παρθενίαςςς του μυστικοπαθούςςς θρησκευτικούουου ιμπεριαλισμούουου….,
ενώ οι πολεμιστές κι ο Γιαχβέ περιμένουν Πρίαπόν-’➔ τινα…., ίνα γαμήσει, σώρρυ, κοιμίσει ‘’απ’’αυτούς….! )
* Βασ. Γ΄ : 10 : 14, 15 : Το βάρος του χρυσού, ο οποίος ήρχετο εις τον Σολομώντα
[ Ω….. ορχεολόγοι, πεολόγοι, αιδοιολόγοι…., οι του «με μη τεθλασμένους ή αποκομμένους όρχεις»….! ]
κατ’ έτος ήτο εξακόσια εξήκοντα εξ ( 666 ) τάλαντα χρυσού,
*** Ε, να, κι ο του οικονομικού ιμπεριαλισμού χρυσός αριθμός 666….. των ‘’τέτοιων’’…., ε, των Ι. Χήδων….,
‘’μάλλοννννν’’, κι από εδώ προκύπτει…., ως όντες εκ του Μαμωνά ή Μασονά….!
Ήτοι, ως απόγονος του Δαυίδ, πατρός του πολυθεϊστή Σολομώντος, ο Ι. Χ κάαααατι θα είχε από….. Ι. ΑΧ….,
που….. τη μια Εμμανουήλ…., την μια Ιωσεδέκ ή και Ιησούς του Ιωσεδέκ….,
νααααα, και την άλλη Ιησούς….. Χριστός…., ή / : ανάποδα…!; / Χριστός Ιησούς…., κ. λ. π….,
ε, για να του βγει, τελικά, το, κακώς μη ύποπτο, Νο 888….: το του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού….,
μην και ‘’τον μυριστούν’’ οι….. ψυχο ‘’ψυχο’’ συναχωμένοι
και ‘’του βγάλουν το όνομα’’ κι ότι είναι, όντως, ο Νο 666…., ο με μάσκα το δήθεν αθώο….. 888….!
…..Σαφώςςςςς…., το Νο 666, μόοοοονο, μια φορά αναφέρεται ολόκληρο σε Π. Δ και Κ. Δ κ. α. λ –τους….,
που, φορές, αναφέρεται, και, ως 6…., ως και το Νο 777 ως, και, 7…., μα και το Νο 888 ως, και, 8….! ***
(!;) εκτός του προερχομένου απ’ το διαμετακομιστικόν εμπόριον
και απ’ όλους τους βασιλείς της Αραβίας και από τους διοικητάς της χώρας….,
* Ιωήλ : 2 : 26 : ( «Επιδαψίλευσις υλικών αγαθών» )
Ιωήλ : «Θα τρώγητε κατά κόρον και θα χορτάσητε και θα αινέσητε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας,
ο οποίος έκανε θαυμαστά διά σας. Και ο λαός μου (!;) ουδέποτε πλέον θα καταισχυνθή»….,
* Βασ. Γ΄ : 11 : 1, 2, 3, 4 : Ο βασιλεύς Σολομών ήτο φιλογύνης και έλαβεν εις γάμον πολλάς ξένας γυναίκας
--- …..Μωαβίτιδας, Αμμωνίτιδας, Εδωμίτιδας, Σιδωνίας και Χετταίας….. --από τα έθνη περί των οποίων ο Κύριος είχεν είπει προς τους Ισραηλίτας·
’’δεν θα έλθετε εις επιγαμίαν με αυτά
ούτε και αυτά θα έλθουν με εσάς, διότι ασφαλώς θα εκκλίνουν την καρδίαν σας οπίσω των θεών αυτών’’…..
Και είχεν (!;) επτακοσίας συζύγους, πριγκιπίσσας, και τριακοσίας παλλακίδας·…..
/ Ε, μαχαλάδες : σπίτια οι ‘’κόρες’’ : χώρες…., κι εδώ, στους Ισραηλίτες, που κάθε ‘’σόι’’ και ‘’βασίλειο’’….! /
Και αι γυναίκές του εξέκλιναν την καρδίαν αυτού οπίσω άλλων | …..τίιιιι…., πόοοοοσων…!; | θεών….! ■
(!;) Εγγύς είναι η φοβερά ημέρα του Κυρίου, (!;) εγγίζει και έρχεται (!;) ολοταχώς»…..
«ημέρα σάλπιγγος και πολεμικής κραυγής κατά των οχυρών πόλεων
και κατά των υψηλών γωνιαίων πύργων. (!;) Εις τους ανθρώπους θα εμβάλω αγωνίαν
και θα περιπατούν ως τυφλοί, διότι ημάρτησαν εναντίον του Κυρίου·
(!;) το αίμα των θα χυθή εις το χώμα και αι σάρκες των (θα ριφθούν) εις την κόπρον»….,
* Σοφονίου : 2 : 5 : ( «Τιμωρία των Φιλισταίων» )
Σοφονίας : «Αλλοίμονον εις τους κατοικούντας εις τα παράλια της θαλάσσης, εις το έθνος των Κρητών.
Ιδού ο λόγος του Κυρίου εναντίον σας· ’’θα σε ταπεινώσω, χώρα των Φιλισταίων,
(!;) θα σε ερημώσω, ώστε ουδείς άνθρωπος να υπάρχη·…..»….,
* Ζαχαρίου : 9 : $9, $10,…..13, 14, 15 : ( «Ο Μεσσίας και το κράτος του» )
Ζαχαρίας : $9 : « (!;) Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών! (!;) Αλάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ!
(!;) Ιδού ο βασιλεύς σου / Χξς΄, Γιαχβοχρισμένος Χριστός….. / έρχηται προς σε·
ούτος είναι δίκαιος και νικητής, ταπεινός και επιβαίνων επί πώλου, επί όνου νεαρού.
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$10 : Θα καταστρέψη τα άρματα του Εφραίμ και το ιππικόν της Ιερουσαλήμ
το πολεμικόν τόξον θα συντριβή. (!;) Θα κηρύξη την ειρήνην μεταξύ των εθνών.
(!;) Η κυριαρχία του θα εκτείνεται από της θαλάσσης μέχρι της θαλάσσης
και από του ποταμού μέχρι περάτων της γης»….. «Διότι θα τεντώσω το τόξον μου,
τον Ιούδαν /Ααα, τ ώ ρ α, καλός ο Ιούδας:η φυλή του Ιούδα…., εεε…!;/ θα τον ενισχύσω με τον Εφραίμ.
Θα εξεγείρω τους υιούς σου, Σιών [ εναντίον των τέκνων των Ελλήνων ]
και θα σε κάμω ξίφος ηρωικόν. Ο Κύριος θα εμφανισθή επάνω των και το βέλος του θα εξέλθη ως αστραπή.
Ο Κύριος θα ηχήση σάλπιγγα και θα προχωρή εις τους ανεμοστροβίλους του νότου.
Ο Κύριος θα τους προστατέψη! Θα καταφάγουν και θα ποδοπατήσουν τους σφενδονίτας,
(!;) θα πίουν το αίμά των ως οίνον και θα γεμίσουν (από αίμα) ως σπονδεία,
θα διαβραχούν ως αι γωνίαι του θυσιαστηρίου»….,
* Ησαΐας Α΄ : 1 : $4, 5 : («Η ερήμωσις του Ιούδα» /Ααα, τ ώ ρ α, κακός ο Ιούδας:η φυλή του Ιούδα…., εεε…!; /)
Ησαΐας : $4 : «Αλλοίμονον! Έθνος αμαρτωλόν, λαέ φορτωμένε ανομίαν, γένος κακοποιών,
υιοί διεφθαρμένοι, οι οποίοι εγκατέλιπον τον Κύριον και απελάκτισαν τον Άγιον του Ισραήλ,
και απεστράφησαν αποξενωθέντες απ’ αυτού! (!;) Πού ακόμα να κτυπηθήτε,
εμμένοντες εις την αποστασίαν σας; Όλη η κεφαλή πάσχει και όλη η καρδία ασθενεί»….,
* Ησαΐας Α΄ : 10 : 25 : ( «Καταστροφή της Ασσυρίας» ) Γιαχβέ / διά του Ησαΐου / :
«Διότι εντός ελαχίστου χρόνου η οργή μου θα παύση και ο θυμός μου θα τελειώση (!;)»….,
* Ησαΐας Α΄ : 13 : 1,…..13,…..15, 16,…..20 : ( «Καταστροφή της Βαβυλώνος» )
(!;) Όρασις περί Βαβυλώνος, την οποίαν είδεν ο Ησαΐας, ο υιός του Αμμώς…..
Ησαΐας : «Διά τούτο οι ουρανοί θα τρέμουν και η γη θα σεισθή από την θέσιν της
διά της οργής του Κυρίου των δυνάμεων, κατά την ημέραν του αγρίου θυμού του (!;) »…..
« (!;!;!;!;!;) Όλοι όσοι θα ευρεθούν θα διαπερασθούν κι όλοι όσοι συλληφθούν θα πέσουν διά του ξίφους·
(!;!;!;!;!;) τα βρέφη των θα συντριβούν προ των οφθαλμών των, /Ω, τί θεία ιδιότητηςςς και πού να ξεράσω…!;/
(!;!;!;!;!;) αι οικίαι των θα λεηλατηθούν και αι γυναίκές των ( !;!;!;!;!; ) θα βιασθούν»…..
«Ουδέποτε πλέον θα κατοικήσουν εις αυτήν / την Βαβυλώνα / άνθρωποι
ή θα διαμείνουν εις αυτήν εις όλους τους αιώνας.
Άραψ δεν θα στήση την σκηνήν του εκεί, ούτε ποιμένες θα μανδρίσουν εκεί τα ποίμνιά των»….,
* Ησαΐας Α΄ : 19 : 1, 2 : ( «Προφητεία κατά της Αιγύπτου» )
Ησαΐας : «Όρασις κατά της Αιγύπτου. (!;) Ιδού· ο Κύριος επιβαίνει (!;) επί νεφέλης ταχείας
και θα έλθη προς την Αίγυπτον, και τα είδωλα της Αιγύπτου θα σεισθούν
ενώπιον αυτού / του Κυρίου / και η καρδία της Αιγύπτου θα διαλυθή εντός αυτής.
(!;) Θα εξωθήσω τους Αιγυπτίους εναντίον των Αιγυπτίων και θα πολεμήσουν αδελφός εναντίον αδελφού
και γείτων εναντίον γείτονος, πόλις κατά πόλεως και βασίλειον κατά βασιλείου ( !;) »….,
* Ιερεμίας : 9 : 6,…..14, 15 : ( «Ο προφήτης ( !; ) απαρηγόρητος εκ λύπης» )
Ιερεμίας : «Διά τούτο λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· ’’ιδού, θα λιώσω και θα δοκιμάσω αυτούς,
διότι ( …..χξς΄, ο «Παντοδύναμος»…!; ) τί άλλο δύναμαι να πράξω προ της ασεβείας
της θυγατρός του λαού μου’’;»….. «Διά τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ·
‘’ιδού, θα θρέψω αυτούς με αψίνθιον και θα δώσω εις αυτούς να πίουν (!;) δηλητηριασμένον ύδωρ,
και θα τους διασκορπίσω μεταξύ των εθνών, τα οποία ούτε αυτοί ούτε οι πατέρες τους εγνώρισαν,
και θα στείλω οπίσω των την μάχαιραν, έως ότου εξολοθρεύσω αυτούς’’ (!;) »….,
* Ιερεμίας : 15 : 1, 2 : ( «Η μεγάλη ξηρασία» )
Ιερεμίας : «Είπε δε προς εμέ ο Κύριος· ’’και αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ίσταντο ενώπιόν μου,
δεν θα εδεικνύετο η ευμένειά μου προς τον λαόν τούτον. Εξαπόστειλε αυτούς ( τον λαόν ) απ’ εμπρός μου
και ας φύγουν!
/ Εμ, τη μια ‘’τους αδειάζει’’ και την άλλη όχι…., ως ‘’όργανα μιας χρήσης’’ –του….! /
Και αν σε ερωτήσουν,’’πού να υπάγωμεν’’; ειπέ εις αυτούς· ούτω λέγει ο Κύριος·
(!;) όσοι είναι διά τον θάνατον, εις θάνατον και όσοι διά το ξίφος, εις ξίφος
και όσοι διά την πείναν, εις πείναν και όσοι διά την αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν’’ (!;) »….,
* Ησαΐας Α΄ : 31 : 8 : ( «Καταστροφή της Ασσυρίας» )
Ησαΐας : «Τότε η Ασσυρία θα πέση με ρομφαίαν, όχι ανθρώπου· ρομφαία όχι ανθρώπων θα καταφάγη αυτήν.
Θα φεύγη προ της ρομφαίας και οι νεανίαι της θα περιέλθουν εις σκληράν δουλείαν (!;) »….,
* Ησαΐας Α΄ : 24 : 21 : ( «Η μέλλουσα παγκόσμιος κρίσις» )
Ησαΐας : «Και κατ’ εκείνην την ημέραν
/ …..της ‘’παγκοσμίου’’ κρίσεως, ήτοι, της του παν·κόσμου : όλου του γνωστού –τους κόσμου…., τάχα….. /
ο Κύριος θα τιμωρήση την στρατιάν των ουρανών εις τους ουρανούς || ε, τους Αρχιβασιλείς – ‘’θεούς’’….. ||
| Ναι, χμ, και, ‘’ουράνιο’’ αίμα…., για να κινούνται τα άστρα…., και, γήινο…., για να κινείται η….. Γη….! |
και τους βασιλείς της γης επί της γης»….,

27
* Ησαΐας Α΄ : 33 : 10, 11, 12, 13,…..23, 24 : ( «Υπόσχεσις σωτηρίας» )
Ησαΐας : « (!;) Τώρα θα εγερθώ», λέγει ο Κύριος, « (!;) τώρα θα αναβώ ψηλά, τώρα θα υψωθώ!
[: εχχχ, RE S.Sυ Γκόιμ…., ή….. από ίλιγγο….. ‘’θε να πας’’…., ή….. από Πρίαπο-’➔…., που ‘’θα τη φας’’….!]
Εγκυμονείτε άχυρον και θα γεννήσητε καλάμην· ( Ε, ρε, κι εσύ ώδεινες όρος….. και έτεξες….. τυφλο μύν….! )
η πνοή σας είναι πυρ, το οποίον θα σας καταφάγη.
(!;) Και οι λαοί σας θα είναι ως δαυλοί, καιόμενοι εις ασβόλην, ως άκανθαι κομμέναι, ανημμέναι με πυρ».
Ακούσατε τι έπραξα, σεις οι ευρισκόμενοι μακράν, και αναγνωρίσατε (!;) την δύναμίν μου,
/:τί, κι οι παντοδύναμοι έχουν ανάγκη επιβεβαίωσης της δύναμής –των…!; / σεις οι ευρισκόμενοι πλησίον!»…..
«Τότε οι (!;) τυφλοί θα (!;) μοιρασθούν άφθονα λάφυρα και οι (!;) χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν.
Ουδείς των κατοικούντων εκεί / στη Σιών / θα λέγη ‘’είμαι ασθενής’’,
// Χμμμμμ, ασθενώ = αμαρτάνω :….. τω Κυρίω….. και υγειαίνω = δεν αμαρτάνω : υπακούω : ’’κάθομαι’’ :….,
ε, τσς, τω Κυρίω!!!!! Χααααα, έιιιιι, ‘’τέτοιους’’ : ασυγχώρητους ‘’αμαρτωλούς’’ θεράπευε, και, ο Ι. Χ : Ι.ΑΧ….,
έιιιιι…., και τους έκανε υγιείς : υπάκουους….! //
διότι όλοι οι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν αμαρτιών»….,
* Ησαΐας Α΄ : 34 : 1, 2 : ( «Κρίσις των εθνών» )
Ησαΐας : «Σεις, τα έθνη πλησιάσατε διά να ακούσητε, σεις, οι λαοί, προσέξατε!
Ας ακούση η γη και το πλήρωμα αυτής, η (!;) οικουμένη και όλα όσα γεννώνται από αυτήν!
Διότι ο Κύριος (!;) είναι ωργισμένος εναντίον (!;) όλων των εθνών και ηγανακτισμένος
εναντίον όλων των στρατευμάτων των κατεδίκασεν αυτά, παρέδωκεν αυτά (!;) εις σφαγήν»….,
* Ησαΐας Α΄ : 34 : 5, 6,…..8, 9 : ( «Η κατά της Εδώμ οργή του Κυρίου» )
Ησαΐας : «Η μάχαιρά μου εμεθύσθη εις τον ουρανόν, [ Έιιι, διπολική, ‘’θεϊκή’’, σχιζοφρένια ή λύσσα…!; ]
και ιδού· κατέρχεται κατά της Εδώμ, προς κρίσιν του λαού, τον οποίον κατεδίκασα.
(!;) Η μάχαιρά του Κυρίου εχόρτασεν αίμα, υπερεχόρτασεν από λίπος,
από το αίμα των αμνών και των τράγων, από το πάχος των νεφρών των κριών.
(!;) Διότι ο Κύριος έχει θυσίαν εις Βοσόρραν και σφαγήν μεγάλην εις την χώραν της Εδώμ»…..
«Διότι ο Κύριος (!;) έχει ημέραν εκδικήσεως, έτος ανταποδόσεως διά την έχθραν κατά της Σιών
και οι ποταμοί της Εδώμ θα μεταβληθούν εις πίσσαν και το χώμα αυτής εις θείον»….,
* Ησαΐας Β΄ : 42 : 14, 15 : ( «Η επέμβασις του Κυρίου» )
Ησαΐας : «Επί πολύν χρόνον (!;) εσιώπησα, έμεινα ήσυχος και (!;) συνεκράτησα εμαυτόν·
τώρα θα φωνάξω ως γυνή κατά τον τοκετόν, / Είθε και έγκυος μόρος…., μπας και σωθούν….! / θα ασθμαίνω
και θα πνευστιώ ομού. ( Φου και ρούφ α…., ω Ρουφ Ιάν νέ….! ) Θα ερημώσω όρη και λόφους
και θα καταξηράνω όλην την χλόην αυτών, / των παραλίων χωρών / (!;) θα μετατρέψω τους ποταμούς
εις ερήμους και θα αποξηράνω τας λίμνας»…., [ Έιιι…., και, αλληγοριστίιι…., γι’ αυτό, και, φυλαχθείτεεε….! ]
* Ιερεμίας : 19 : 14, 15 : ( «Ο Προφήτης εν βασανιστηρίοις δεσμοίς» )
‘’Ιερεμίας’’ : «Τότε ο Ιερεμίας επέστρεψεν από Τοφέθ, όπου ο Κύριος τον είχε αποστείλει να προφητεύση
και εστάθη εις την αυλήν του οίκου του Κυρίου, και είπε (!;) προς ολόκληρον τον λαόν·
‘’ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, (!;) ο Θεός του Ισραήλ· ιδού, επιφέρω εις την πόλιν αυτήν
και εις όλας τας πολίχνας της (!;) την πλήρη καταστροφήν, την οποίαν ανήγγειλα κατ’ αυτής,
επειδή ο λαός της εσκλήρυνε τον τράχηλόν του, ώστε να μην ακούη τους λόγους μου’’»….,
* Ιερεμίας : 27 (50) : 44 : ( «Προφητεία κατά της Βαβυλώνος» )
[ Κάλέ…., έτσι «το λιοντάρι θα είναι πλάι στα πρόβατα»…!; ]
Ιερεμίας : «’’Ιδού (!;) ως λέων ανερχόμενος από το δάσος του Ιορδάνου,
(!;) εναντίον της ειρηνικής μάνδρας προβάτων, ούτω ταχέως θα κυνηγήσω αυτούς
από τον τόπον των / λέγει ο Κύριος / και (!;) θα εγκαταστήσω εις αυτόν τον εκλεκτόν μου.
( !;!;!;!;!;) Διότι ποίος είναι ως εγώ; /Ε, μάλλον, ουδείς πιο Κτήνος…., α, ίσως οι προ μετα φήτες, και, –σου….!/
Και ποίος θα με αντιμετωπίση;’’»….,….!.....
Σχιζοφρενής Πειραματιστής κι ο ‘’Γιαχβέ’’…., με οικτρό πειραματόζωό –του το ‘’νοικιασμένο’’ Ισραήλ….,
τις 12, αλληλοσπαραζόμενες, φυλές του…., τη βοηθεία των προκάτ κι εγκαθέτων του ανδρεικέλων….,
κόλακας ο Ιμπεριαλιστής και είρων των εξ αυτού αλαφιασμένων θυμάτων του…., μα και γυποπλιάτσικων….,
«πόρνες» τη μια και «πιστές» την άλλη…., ο που, τάχα, θα τους έστελνε Σωτήρα και λυτρωτή Χριστόοοοο….,
μοναδικός κήρυξ διχασμών και ‘’μάστορας’’ εμφυλίων μέσω απεσταλμένων –του ανά χώρας κατασκόπων….,
δόλια Πανδώρα με ταξίματα και δώρα….: πλούτος και «θρησκευτικό κέντρο του κόσμου» η Σιών….,
χξς΄…., «Ο Ισραήλ εν τη χειρί του Θεού ως σκεύος εν χειρί κεραμέως»…., πολεμοδιαγγελμομανής….,
α, και γάμο –του με την Ιερουσαλήμ…., χξς΄, λαογαμήσι της «σεπτής ηδονής» και….. γαμαλληλούια….,
α, και….. «γέννα της εις μίαν ημέραν»….. με τον νυμφο,μνημονιο,μανή γαμπρόν αυτόν ως μυομαία….,
ουστ, σε, «από αποκατάστασή –τους», νέα….. ανα….. δημιουργία –του…., τάχα, παναιώνια….:
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* Δευτ.: 33 : 29 :
Μωυσής / …..ευλογών και μακαρίζων τους Ισραηλίτες, χξς΄, τα πολλάκις προδομένα του πειραματόζωα….. / :
(!;) Μακάριος είσαι, Ισραήλ· (!;) ποίος υπάρχει όμοιός σου;
Είσαι λαός, (!;) τον οποίον έσωσεν ο Κύριος,
// …..χμ, όλο σωσμένοι….. κι όλο άσωστοι….! //
η ασπίς της βοηθείας σου και το ξίφος της νίκης σου. Ούτω οι εχθροί σου (!;) θα υποταχθούν εις σε,
ενώ σύ θα βαδίζης επί των υψηλών μερών [ της χώρας ] των» [ …..τί…., ήττα νίκη το ‘’μανίκι’’…!; ]….,
* Αριθ.: 13 : 1, 2 : Και είπεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν· ’’στείλε ανθρώπους, διά να κατασκοπεύσουν
την γην της Χαναάν, την οποίαν εγώ θα δώσω εις τους Ισραηλίτας·
{ Ναι, θεόοοσταλτοι ανά τη Γη…., τάχα, μετανάστες οι Εβραίοι κατάσκοποι….! Ναι, ω ’’ανυποψίαστοι’’….,
Γιαχβό«σπαρτοι» «σπαρτοί» είν’ οι μετανάστες Εβραίοι Κάδμοι και δη του «ιερού κόλπου : μπλόφας»….,
«δρακόντειοι» εμφυλιοσπάρτες των όπου ιθαγενών εθνικών : ειδωλολατρών….:
«διασκορπιστές των εθνών της γης, μετά τον κατακλυσμόν…..»…: Γέν.: 10 : 32….,
χα, της ‘’μοντέρνας’’ και «σεπτής : ιεροκολπικής» ιμπεριάλ κατοχής Νο ‘’678’’….! }
να αποστείλης ένα άνδρα εξ εκάστης των προγονικών φυλών, έκαστον αρχηγόν μεταξύ αυτών’’….,
* Ησαΐου Β΄ : 42 : 12, 13 : ( Επινίκιος ύμνος ) «ας δώσουν δόξαν εις τον Κύριον
και ας αναγγείλουν την αίνεσιν αυτού εις τας παραλίους χώρας.
Διότι ο Κύριος θα εξέλθη ως πολεμιστής, θα εξεγείρη την μανίαν του ως στρατιώτης,
{ : ‘’ έφαγαν μιά : α΄ : 1 ’’….. κι είδαν τον Ι (ΑΧ) αν νό φαντάρο : στρατιώτη….. και τίποτα δεν κατάλαβαν….!
Μήπως θα πρέπει ‘’να φάνε κανά : α : 1.000’’…., να τον ιδούν Αρχιστράτηγο….. και τα καταλάβουν ‘’όλα’’…!; }
θα αλαλάξη και θα εκπέμψη την πολεμικήν κραυγήν, θα αποδειχθή ισχυρός κατά των εχθρών του»….,
* Ησαΐας Α΄ : 1 : 21, 22, 23, 24 : ( «Κάθαρσις της Σιών» )
Ησαΐας : « (!;) Πώς έγινε πόρνη η άλλοτε πιστή πόλις / η Σιών / !
Αυτή, / η Σιών / η οποία ήτο πλήρης κρίσεως, εις την οποίαν κατώκει (!;) δικαιοσύνη, αλλά τώρα φονείς!
Ο άργυρός σου έγινε σκωρία, ο οίνος σου ανεμείχθη με ύδωρ,
οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών· όλοι αγαπούν δωροδωκίαν και επιδιώκουν δώρα.
Δεν υποστηρίζουν το δίκαιον του ορφανού και η υπόθεσις της χήρας δεν φθάνει εις αυτούς.
| …..γιούχααααα…., οι ορφανευτές και χηρευτές….. ορφανοχηροκλαίνε….! Μωρέ…., τίιιιι μας λένε….! |
Διά τούτο, ούτος είναι ο λόγος του Κυρίου, του Κυρίου των δυνάμεων, του Κραταιού του Ισραήλ·
‘’ω! Θα λάβω ικανοποίησιν διά τον εαυτόν μου [ Τί, θα αυνανιστεί και θα χύσει έξω, ωσεί ο Αυνάν…!; ] κατά
των αντιπάλων μου και θα εκδικηθώ (!;) ο ίδιος τους εχθρούς μου’’»….,
* Ησαΐας Β΄ : 60 : $5, $6,…..15, 16, 17,….: ( «Η Σιών θρησκευτικόν κέντρον του κόσμου» )
Γιαχβέ / διά του Ησαΐου / : $5 : «Όταν ίδης αυτό, | όταν θα γίνης, ω Σιών, θρησκευτικό κέντρο του κόσμου |
θα ακτινοβολήσης και η καρδία σου θα σκιρτήση και θα πλατυνθή·
(!;) διότι τα αγαθά της θαλάσσης θα στραφούν προς σε, ο πλούτος των εθνών θα έλθη προς σε.
$6 : Πλήθος καμήλων θα σε σκεπάση, αι νεαραί κάμηλοι του Μαδιάμ και του Γεφά·
όλοι οι από του Σαβά θα έλθουν, θα φέρουν χρυσόν και λίβανον και θα κηρύξουν τους αίνους του Κυρίου»…..
«Αντί να είσαι εγκαταλελειμένη και μισητή / Σιών /, χωρίς να διαβαίνη τις διά σου,
θα σε καταστήσω υπερηφάνειαν (!;) αιώνιον και ευφροσύνην εις γενεάς γενεών. (!;) Θα θηλάσης
το γάλα των εθνών, ( RE S.S, άσε τη εθνο βυζοπίπα και πιάσε την Πριαπο-’➔ πουτσοπίπα….! ) τα πλούτη
των βασιλέων θα θηλάσης και θα γνωρίσης / Τί, άλλος τρόπος δεν –σου υπάρχει, ω Παντοδύυυναμε…!; / ότι
εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου, ότι ο λυτρωτής σου είναι ο Παντοδύναμος του Ιακώβ.
Αντί χαλκού θα φέρω χρυσόν, και αντί σιδήρου θα φέρω άργυρον, και αντί ξύλου, χαλκόν,
και αντί λίθων, σίδηρον· (!;) και θα εγκαταστήσω ως κράτος σου την Ειρήνην
και ως κυβέρνησίν σου, την Δικαιοσύνην»….. ( Χξς΄ ςςςς….! )
« (!;) Ο ελάχιστος θα γίνη φυλή, ο μικρότερος, ισχυρόν έθνος.
Εγώ ο Κύριος θα επιταχύνω τούτο (!;) εις τον κατάλληλον καιρόν του»….,
* Ησαΐας Β΄ : 62 : 5 : ( «Λύτρωσις και δόξα της Ιερουσαλήμ» )
Ησαΐας : «’’Όπως ο νέος νυμφεύεται παρθένον, ούτω ο Κτίστης σου θα νυμφευθή σε· και όπως ο νυμφίος
ευφραίνεται εις την νύμφην, { Ααα, επί αυτού : επί της ευφράνσεως δεν έχω άποψη, και, ως ανύμφευτος….! }
ούτω ο Θεός σου θα ευφραίνηται εις σε’’ / λέγει ο Κύριος / »….,
* Ησαΐας Β΄ : 66 : 8, 9 : ( «Κατά του εν τη λατρεία συγκρητισμού» )
Ησαΐας : «’’ (Ωχ, αντάμα….. και το θάμα….! Το της ποντικο μαμής Γιαχβε τζούς:Γιαχβε δίας…!;) Ποίος ήκουσε
τοιούτον πράγμα, ποίος είδε πράγμα όμοιον προς αυτό;
(!;) Δύναται χώρα τις να γεννήση εις μίαν ημέραν; Δύναται έθνος να γεννηθή αμέσως; Αλλ’ η Σιών ευθύς ως
εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τέκνα της. [ Εμμμ, τί άλλο η ‘’τέτοια’’ και τόσο μυριογαμησο φαρδομούνω…!; ]
Εγώ θα φέρω εις γένναν και δεν θα ελευθερώσω’’; λέγει ο Κύριος…..»….,
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♠ * Ησαΐας Β΄ : 66 : $22 : ( «Καινός ουρανός και καινή γη» )
Ησαΐας : «’’Όν τρόπον γαρ ο ουρανός καινός και η γη καινή, ά εγώ ποιώ, μένει ενώπιόν μου,
λέγει Κύριος, ούτως στήσεται το σπέρμα υμών και το όνομα υμών’’»….: κείμενο στα αρχαία…..
Μετάφρασις….: «’’Διότι ως ο καινός ουρανός και η καινή γη, τα οποία θα δημιουργήσω,
θα παραμείνουν ενώπιόν μου’’, λέγει ο Κύριος· ’’ούτω το γένος σας και το όνομά σας θα παραμείνη’’»….!
Ποιώ : ενεστώς ==> μέλλοντας : ποιήσω : θα δημιουργήσω…., στη μετάφραση….,
να, και παραμένει μέλλοντας…., σκόπιμα, για να…., που δεννν….!
Έτσι και με το….. μένει : ενεστώς ==> μέλλοντας : μενούσιν : θα παραμείνουν…..
κι όχι μενεί : θα παραμείνει….,….!
Ε…., πλην, και, από πάμπολλα ‘’τέτοια’’ αριθμολογικά φακιρικά…., και, εδώ….,
ως, και, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη….,
εχ, να, και….. κι άλλο ένα…., πάμπολλα ‘’τέτοια’’, και, εδώ…., γραμματικολογικό….!
Η….. αυθαιρεσία της αυθαιρεσίας…., ω Αρχι,δ,αιρεσία….! ♠
* Ιερεμίας : 3 : 3, 4 : ( «Η προς τον Θεόν απιστία του Ισραήλ» )
Ιερεμίας : «…..Έχεις μέτωπον (!;) πόρνης / ω Ισραήλ / και δεν κοκκινίζεις από εντροπήν.
Δεν με επικαλείσο τώρα, ’’πάτερ μου, σύντροφε της νεότητός μου!’’»….!
/ ….. στα αρχαία ελληνικά : ‘’ουχ ως οίκον με εκάλεσας και πατέρα και αρχηγόν της (!;) παρθενίας σου;’’….! /
* Ιερεμίας : 18 : $5, 6, 7, 8, 9, 10 : ( «Ο Ισραήλ εν τη χειρί του Θεού ως σκεύος εν χειρί κεραμέως» )
Ιερεμίας : $5 : «Τότε ήλθε προς εμέ ο εξής λόγος του Κυρίου· ’’δεν δύναμαι εγώ να συμπεριφερθώ προς σας,
οίκε του Ισραήλ, όπως ο κεραμεύς ούτος;’’, ---λόγος του Κυρίου--- ( Ποιός είδε μπέσα/ σε λόγο Μπουχέσα…!; )
‘’Όπως είναι ο πηλός εις τας χείρας του κεραμέως, είσθε και σεις εις τας χείράς μου, οίκε του Ισραήλ.
(!;) Εάν εις μίαν στιγμήν εκφέρω διαταγήν να εκριζωθή, να αποσχισθή και να καταστραφή έθνος ή βασιλεία,
και εάν το έθνος εκείνο, κατά του οποίου εξέφερα την διαταγήν επιστρέψη από την πονηράν διαγωγήν του,
(!;) θα μετανοήσω διά το κακόν, το οποίον εσχεδίαζον να επιφέρω κατ’ αυτού.
[ Ω Παντοδύναμε και Παντογνώστα…., δεν ‘’το’’ προήξερες….. και κουραζόσουν….. σχεδιάζοντας…!;
Και….. ‘’θεοί’’ που μετανιώνουν…., χυτά είδωλα…., που λιώνουν….!
Και….. ‘’θεοί’’ που φοβερίζουν…., σκιάχτρα…., που δεν αξίζουν….!
Και….. από ‘’μετάνοια’’ σε ‘’μετάνοια’’…., νά ‘τος, βρε, σε παράνοια…., ο ακριβοδίκαιοςςςςς….!
Και…., ποιά πιο μεγάλη Κατάντια…., από το να καταντήσει ‘’«θεός»’’ δίποδόν τι…!; ]
Και εάν εις άλλην στιγμήν εκφέρω διαταγήν να οικοδομηθή και να φυτευθή έθνος ή βασίλειον,
και εάν αυτό πράττη το πονηρόν ενώπιόν μου με το να μη υπακούη εις την φωνήν μου,
θα μετανοήσω διά το καλόν, το οποίον προετιθέμην να κάμω εις αυτό’’»….,
* Ιερεμίας : 38 (31) : 14 : ( «Υπόσχεσις αποκαταστάσεως (!;) του βορείου βασιλείου» )
Ιερεμίας : «’’Θα χορτάσω τους ιερείς με λίπος και ο λαός μου θα χορτασθή από τα αγαθά μου’’
--- λόγος του Κυρίου»….,
| Ε, χοντρός παπάς, λαός λιγνός, α, κι ο αρχιπαπάς λαφυρολιγδός….! «Ευθέα» ‘’θεϊκά’’ παπάρια, ρεεε….! |
* Ιεζεκιήλ : 4 : 1 : ( «Η διά συμβολικών πράξεων προαγελία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ» )
| Μμμμμ…., ’’πάντα’’…., πίσω απ’ τους συμβολισμούς…., κρύβουν, να, και κάτι….. ’’εμβολιασμούς’’….! |
Γιαχβέ / προς Ιεζεκιήλ / : «Και συ, υιέ ανθρώπου, λάβε πλίνθον και τοποθέτησε αυτήν έμπροσθέν σου
και χάραξε επ’ αυτής πόλιν --- την Ιερουσαλήμ --και στήσε εναντίον της οχυρώματα, κτίσε πολιορκητικόν τείχος, ύψωσε κατ’ αυτής πρόχωμα,
στήσε κατ’ αυτής στρατόπεδον και έγειρε πέριξ αυτής πολιορκητικούς κριούς κατ’ αυτής»….,
[ Ω δίποδη σατανομαριονέτα…., να…., πολεμική μακέτα….. και….. ’’πακέτα’’….! ]
* Ιεζεκιήλ : 5 : 2 : ( «Η διά συμβολικών πράξεων προαγγελία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ :
κόψιμο μαλλιών της κεφαλής και του πώγωνος του Ιεζεκιήλ…..» ) [Έιιι, η ορχεοτριχοκοπή τί να συμβολίζει…!;]
/ …..τί, στο Θησείο ή στις Κεγχρεές…!; Μνημόνιο και….. κούρεμα, με μεταφορά του αλλού, χρέους…!; /
{ …..«προσφορά βοστρύχου από μαλλιά….: σύμβολο….. αγνότητας και….. παρθενίας…..», τάχα….! }
Γιαχβέ / προς Ιεζεκιήλ / : «το εν τρίτον / των τριχών, ω Ιεζεκιήλ, υιέ ανθρώπου /
θα καύσης εις το πυρ εν τω μέσω της πόλεως, όταν αι ημέραι της πολιορκίας της τελειώσουν,
το εν τρίτον θα κατακόψης με την μάχαιραν πέριξ της πόλεως
και το εν τρίτον θα διασκορπίσης εις τον άνεμον»….,
/ Ωχ, ποιά άλλη χώρα : γη στόχεψε να τον μνημονιοανεμίσει…., τριαδικάαα…., ωρέ τριχολόγε Ιεζεκιήλ…!; /
* Ιεζεκιήλ : 7 : 1, $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 :
( «Εγγύς η καταστροφή / …..της χώρας του Ισραήλ : χώρας του Ιούδα, των απογόνων του….. / » )
Ιεζεκιήλ : «Και ο εξής λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ·
$2 : ’’και συ, υιέ ανθρώπου, ειπέ ---ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την χώραν του Ισραήλ· τέλος!
Το τέλος ήλθεν --- επί τα τέσσαρα άκρα της χώρας.
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Τώρα το τέλος ήλθεν επί σε· θα εξαποστείλω τον θυμόν μου κατά σού
και θα σε κρίνω κατά τας οδούς σου και θα ανταποδώσω εις σε δι’ όλα τα βδελύγματά σου.
(!;) Ο οφθαλμός μου δεν θα σε λυπηθή, ούτε θα σε ελεήσω, / Ε, άει σικτίρ, Σικτίρ μων Οικτίρμων είναι….! /
αλλά θα ανταποδώσω εις σε δι’ όλας τας οδούς σου,
ενώ τα βδελύγματά σου θα είναι (!;) ακριβώς εις το μέσον σου· και θα γνωρίσης ότι εγώ είμαι ο Κύριος’’.
( Έι….,/ ομοίωση κι η εικόνα σου….,/ όλοι, πειραματόζωα σου….,/ κι αυτοί και τα τσιράκια σου….,…../
μοιάζουν στη σχιζοφρένια σου….,/ και άσε τα γινάτια σου….,/ μη σού βγουν, και, τα μάτια σου….! )
Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· ’’ιδού, έρχεται το εν κακόν μετά το άλλο!
Το τέλος εγγίζει, (!;) πλησιάζει κατά σού. Ιδού, (!;) έρχεται! Καταδίκη έρχεται πάνω σας, κάτοικοι της χώρας!
Ο καιρός (!;) ήλθεν, η ημέρα είναι πλησίον· Σύγχυσις και αγαλλίασις επί των (!;) ορέων.
Εντός ολίγου θα εκχύσω επάνω σας την οργήν μου και θα εξαντλήσω εναντίον σας τον θυμόν μου·
θα σας κρίνω κατά τας οδούς σας και θα σας ανταποδώσω δι’ όλα τα βδελύγματά σας.
Ο (!;) οφθαλμός μου δεν θα σας λυπηθή, ούτε θα σας ελεήσω,
αλλά θα σας ανταποδώσω διά τας οδούς σας, ενώ τα βδελύγματά σας θα είναι εις το μέσον σας
(!;) και θα γνωρίσετε ότι εγώ ο Κύριος πατάσσω. Ιδού, η ημέρα! Ιδού, έρχεται! Η καταδίκη προχωρεί.
Η υπερηφάνεια ήνθισεν, η αυθάδεια εβλάστησεν, η βία ηυξήθη εις βλαστόν ασεβείας
και όμως τίποτε δεν προέρχεται εξ αυτών, εκ του θορύβου των, εκ της ταραχής των
--- δεν υπάρχει μεταξύ αυτών κυβερνώσα δύναμις.
Ο καιρός ήλθεν, η ημέρα (!;) πλησιάζει! Ας μη ευφραίνηται ο αγοραστής και ας μη θρηνή ο πωλητής·
διότι οργή πίπτει επί όλου του μεγάλου πλήθους των.
Ο πωλητής δεν θα ανακαλύψη ό,τι επώλησεν, ούτε ο αγοραστής θα εξασφαλίση ό,τι ηγόρασεν.
Ήχησαν την σάλπιγγα, τα ητοίμασαν όλα, αλλά κανείς δεν προχωρεί προς την μάχην,
διότι η οργή μου πίπτει επί όλου του μεγάλου πλήθους των»….,
* Ιεζεκιήλ : 14 : 21 : ( « (!;) Αναπότρεπτος η καταστροφή / της Ιερουσαλήμ / » )
Ιεζεκιήλ : «Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· ’’πόσον μάλλον / θα ερημωθή η Ιερουσαλήμ /
όταν αποστείλω κατά της Ιερουσαλήμ τας τέσσαρας | …..τί…., σ,Σ,τυγεράς…!; | θανατηφόρους κρίσεις μου,
ήτοι το ξίφος, την πείναν, τα άγρια θηρία και τον λοιμόν,
διά να αποκόψουν εξ αυτής άνθρωπον και κτήνος’’!»….,
* Μιχαίου : 1 : 5 : ( «Η επί τον Ισραήλ κρίσις» ) Μιχαίας : «Όλα αυτά συμβαίνουν διά την ασέβειαν του Ιακώβ,
διά την αμαρτίαν του οίκου Ισραήλ. Ποία είναι η ασέβεια του Ιακώβ; Δεν είναι η Σαμάρεια;
Ποία είναι η αμαρτία του Ιούδα; Δεν είναι η Ιερουσαλήμ;»….,
* Ιεζεκιήλ : 15 : 4 : ( «Η Ιερουσαλήμ ως άκαρπος άμπελος» )
Γιαχβέ / διά του Ιεζεκιήλ / : «Όχι. Ρίπτεται | …..το ξύλο---η άκαρπος άμπελος---η Ιερουσαλήμ….. |
εις την πυράν ως καύσιμος ύλη»….,….!.....
[ …..χξς΄…., γαμαλληλούια, γαμαλληλούια, γαμαλληλούια…., λόξα σοι ο Λοξόςςςςς….! ]
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1 --- 8 )
…..Έιιιιι…., ‘’αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….!’’….!
…..Σιχαμερός κι εκδικητικός ο ‘’Γιαχβέ’’….. σιχαμερά κι εκδικητικά και τα όπου εγκάθετά –του ανδρείκελα….,
τα κάθε λογής, «πολύτιμά» –του, πειθήνια όργανά –του….,
φορές…., κι αυτοί…., διπλο,πολυ,παίγνιδοι…., ως πολυ’’θεϊστές’’….: «μη ενός» ‘’πιστοί’’….,
βεβαίως, με ανταλλάγματα….. σε παζάρια της αμφιδοσίας…., χξς΄, οι «ελέω Θεού» υμνητές –του….,
πολεμόχαροι και σαδιστές ιμπεριαλιστές…., κι αυτοί…., τσανακογλείφτες και οικτροί αυλοκόλακες….,
«περιφρονητής πάντων των εθνών» κι αυτός…., χμ, πλην των εκλεκτών –του ‘’τοιούτων’’….,
βαβελιστής – «συχγυστής» και λαοδιαιρέτης μέσω των «σπαρτών –του ο Τύραννος «Αδάμ Κάδμος»….:
* Βασ. Γ΄ : 18 : 40 : Και ο Ηλιού / ο προφήτης Ηλίας : η, ενσαρκωτή, ιδέα – το πνεύμα Ηλίας / είπεν
εις αυτούς / στους ‘’οπαδούς’’ του /· «συλλάβατε τους προφήτας του Βάαλ·
κανείς εξ αυτών να μη διαφύγη». Ούτω συνέλαβον αυτούς και ο Ηλιού κατεδίκασεν αυτούς
εις τον χείμαρρον Κισών και εφόνευσε / «διά του ξίφους» / αυτούς εκεί….,
* Ιερεμίας : 1 : …..$10 : ( «Κλήσις του προφήτου» )
Ιερεμίας : «Ο εξής λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ·
…..$10 : (!;) δίδω εις σε σήμερον εξουσίαν επί των εθνών και των βασιλέων,
(!;) να εκριζώνης και να κατεδαφίζης, να αφανίζης και να ερημώνης, να οικοδομής και να φυτεύης’’….,
* Ησαΐας Β΄ : 43 : 4 : ( «Λύτρωσις του Ισραήλ» ) Ησαΐας : « (!;) Επειδή είσαι πολύτιμος / λαέ του Ισραήλ /
εις τους οφθαλμούς μου / λέγει ο Κύριος /, τετιμημένος
/ Σα φώς, τετμημένος του, που, σαν βρίσκει αλλού πιότερο συμφέρον, τέμνει και ξεπουλά…., εναιμάκτως….! /
και ηγαπημένος από εμέ, (!;) χώρας θα δώσω εις αντάλλαγμα διά σε και λαούς αντί σου»….,
* Ιεζεκιήλ : 3 : 16, 17, $18 : ( «Ο προφήτης ως φρουρός» )
Ιεζεκιήλ : «Και εις το τέλος των επτά ημερών ήλθε προς εμέ ο εξής λόγος του Κυρίου·
‘’υιέ ανθρώπου, (!;) σε διορίζω φρουρόν του οίκου του Ισραήλ,
και οσάκις ακούσης τον λόγο απ’ το στόμα μου, θα μεταδώσης αυτόν προς αυτούς εκ μέρους μου.
$18 : Εάν είπω προς τον ασεβή· θα αποθάνης (!;) εξάπαντος
και συ παραλείψης να προειδοποιήσης αυτόν
--- εάν δεν είπης τίποτε διά να νουθετήσης τον ασεβή άνθρωπον από την ασεβή οδόν του --ούτος, ασεβής ων, θα αποθάνη διά την ανομίαν του, αλλά θα ζητήσω το αίμά του από την χείρά σου’’»….,
* Ψαλ. Ζ΄ ή 7 : 7, 8 : ( «Έκκλησις προς τον δίκαιον Κριτήν» : Διθύραμβος του Δαυίδ,
τον οποίον έψαλλε εις τον Κύριον περί του Χουσί του Βενιαμίτου. )
Δαυίδ : «Ανάστα, Κύριε, εν τη οργή σου, υψώσου με θυμόν κατά των εχθρών μου,
εγέρθητι δι’ εμέ εις την κρίσιν, την οποίαν ώρισες, περιστοιχιζόμενος από την συνάθροισιν των εθνών,
συ δε επίστρεψε υπεράνω αυτής εις τα ύψη»….,
* Ψαλ. Κ΄ ή 20 (21) : 2,…..14 : ( «Ο βασιλεύς επιστρέφων νικητής» : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
Δαυίδ : «Κύριε, / Βασιλεύ των βασιλέων – Αρχιβασιλεύ / εις την δύναμίν σου ευφραίνεται ο βασιλεύς·
και πόσον αγάλλεται διά την νίκην σου»…..
«Ανάστα, Κύριε, εν τη δυνάμει σου διά να υμνώμεν και ψάλλωμεν την δύναμίν σου»….,
* Ψαλ.ΝΔ΄ ή 54 (55) : 1,…..10,…..16 :
( «Διαμαρτυρία κατά των ασεβών» ) Διά τον αρχιμουσικόν· μασκίλ του Δαυίδ…..
Δαυίδ : « (!;) Σύγχυσε, Κύριε, και διαίρεσε τας γλώσσας των! Διότι εις την πόλιν είδον
καταδυνάστευσιν και έριδα»….. «Καταστροφή θα έλθη επ’ αυτούς : (!;) Θα κατέλθουν ζώντες εις τον Άδην!
Διότι (!;) ανομία είναι εις το μέσον των κατοικιών αυτών»….,
* Ψαλ. ΝΗ΄ ή 58 (58) : 1,…..9 : ( «Προσευχή προς απαλλαγήν από τους (!;) ασεβείς» )
Διά τον αρχιμουσικόν· «μη καταστρέψης». Μικτάμ του Δαυίδ,
όταν ο Σαούλ απέστειλε και κατεσκόπευον την οικίαν διά να θανατώσουν αυτόν…..
Δαυίδ : «Διότι συ, Κύριε, γελάς εις βάρος των / των εχθρών του /, (!;) περιφρονείς πάντα τα έθνη»….,
* Ψαλ. ΞΗ΄ ή 68 (69) : $25 : ( «Επίκλισις προς εκδίκησιν» : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
Δαυίδ : «Έκχυσε επάνω των την οργήν σου
και ο άγριος θυμός σου ας προφθάση αυτούς / …..τους εχθρούς του Δαυίδ….. / »….,
---- …..οδόντα βγάζουν του Δαυίδ…., κι αυτός βγάζει ‘’μασέλα’’…., αμάν…., τι Γιαχβετρέλα….! ---|| …..στο στόμα σου προστακτικές…., σκοτώνουνε τις ευκτικές….,
ω Προστακτική….,’’θεϊκήηηηη’’ Εξ-εξ-εξ-ουσία…., παναιώνια Φόνισσα της Ευκτικής….! ||
* Ψαλ. 93 (94) : 1 : ( «Καταστροφή των ασεβών» : Ψαλμός του Δαυίδ….. )
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Δαυίδ : «Κύριε, Θεέ της εκδικήσεως, Θεέ της εκδικήσεως, (!;) εμφανίσου!»….,
* Γέν.: 28 : 13,…..$15 : Θεόςςςςς….:
{ …..προς Ιακώβ,
/ πού ‘χε, πριν, θεό του τον Άτον…., ε, τον των Αιγυπτίων Άττον, που τον ‘’κατάπιε’’ κι αυτόν και το 1 του τ….,
ως και τον πριν θεό –του Αδωνάη ( Άδωνι )…., σαφώς, ιμπεριαλιστικά και….. με….. ‘’περι τομή’’ –τους….! /
τον θεόθεν, μετά, μετονομασθέντα σε Ισραήλ…., σε όνειρό του….,
που, συνολικά, από όλες τις γυναίκες του είχε 12 υιούς….: 12 φυλές του Ιακώβ – Ισραήλ….. }
Τότε ο Κύριος | …..χξς΄…., το Πνεύμα : ο Κύριος…!; | εστάθη υπεράνω αυτού και είπεν·
«είμαι ο Κύριος, ο Θεός του πατρός σου Αβραάμ · [ που είχε, πριν κι ως Αμπιράμ, θεό του τον Τεράχ….! ]
και ο Θεός του Ισαάκ
( που είχε, πριν, θεό του τον/τους Ελωεί/Ελωχείμ….,….! ) .
Την γην αυτήν, εις την οποίαν είσαι εξηπλωμένος, θα την δώσω εις σε και τους απογόνους σου….!
---- …..εχ, εννοείται…., κι εδώ…., με ανταλλάγματα και εναιμάκτωςςς το Αρχιβαμπίρρρ….! ---$15 : (!;) Θα είμαι μαζί σου και θα σε φυλάττω, οπουδήποτε και αν υπάγης, και θα σε επαναφέρω
εις την χώραν αυτήν· διότι (!;) ουδέποτε θα σε εγκαταλείψω, μέχρις ότου κάμω ό,τι υπεσχέθην εις σε»….,
[ «Αυνανίας το κεφάλαιον πρόσχετε!»…., ω, σώρρυ, αυτό είν’ απ’ άλλο….. σκεψαυνάνισμά τους….! ]
* Γέν.: 46 : 3, 4 : Και είπεν ο Θεός·
/ προς Ιακώβ – Ισραήλ σε νυχτερινό του όραμα…., χξς΄, αφού προσέφερε στο ‘’θεό’’ θυσίες….. /
«εγώ είμαι ο Ελ ( Θεός ), ο Θεός του πατρός σου· μη φοβηθής να κατέλθης εις Αίγυπτον·
διότι θα σε καταστήσω εκεί μέγα έθνος. Εγώ ο ίδιος θα κατέλθω εις την Αίγυπτον μαζί σου,
και εγώ οπωσδήποτε θα σε επαναφέρω…..»….,
▌ Έξοδ.: 6 : $3 : Θεός / προς…., ‘’νονό’’ πρώην ‘’θεών’’ –τους, ε, σε ‘’συσκευασία’’ του ενός…., Μωυσήν / :
«εγώ είμαι ο Κύριος· εγώ ενεφανίσθην εις τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ ως Θεός Παντοδύναμος,
αλλά (!;) δεν εγνωστοποίησα εις αυτούς το όνομά μου Γιαχβέ (ο Ων, ο Κύριος)…..»….! ▌
* Παροιμίαι : 21 : 1 : Σολομών : «Ο νους του βασιλέως είναι ως υδάτινον ρεύμα
εις την χείρα του Κυρίου / του Αρχι, αρχι, βασιλέως / · (!;) οπουδήποτε θέλει στρέφει αυτόν»….!
Κτήνος ο ‘’Γιαχβέ’’ – Αρχιβασιλιάς : βασιλεύς βασιλέων…., ο που ανέβαζε και κατέβαζε βασιλιάδες εκεί….,
η, που ‘’Οιδίποδα+‘ θέλει’’, Σφίγγα με….. τους γρίφους, τις αλληγορίες και τα αινίγματα:ενέδρες:παγίδες:…:
* Δανιήλ : 2 : 37, 38 : ( «Η εξήγησις του ονείρου» του Ναβουχοδονόσορος )
Δανιήλ : «Συ, βασιλεύ, ο βασιλεύς βασιλέων, εις τον οποίον (!;) ο Θεός των ουρανών
| Ε, ο έξω – έξω Αρχιαρχιβασιλιάς : Αρχιαρχιθεόςςς…., είς εξ όλων των ‘’Τοιούτων’’ στη ‘’Γη’’….! |
(!;) έδωκε την βασιλείαν, την ισχύν, την εξουσίαν και την δόξαν,
// Ωχ, τα ίδια έλεγαν, κι άλλοι, για….: Κύρο, Φαραώ,….. και….! Ναι…., που άλλο ο θεός του ουρανού….!
Έιιιιι, και πώς αλλάζουν κι οι καιροί…., να, και ο πριν σατάν θεός….,
α, και ο θεός του ουρανού…., να πια, Θεός των ουρανών….,
«Θεός θεών και Κύριος των βασιλέων»….: Δανιήλ : 2 : 47….,
Βασιλιάς των βασιλέων : Αρχιβασιλιάς :…., ξου….! //
και εις τας χείρας του οποίου παρέδωκε τους υιούς των ανθρώπων, | τί, αναιμάκτωςςς…!; |
τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, οπουδήποτε και αν κατοικούν,
και σε κατέστησεν άρχοντα πάντων τούτων, συ είσαι η χρυσή κεφαλή»….,
* Έξοδ.: 7 : 1,…..5 : Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν·«ιδού εγώ
σε καθιστώ ( !;!;!;!;!; ) θεόν (!;) προ του Φαραώ· και (!;) ο Ααρών θα χρησιμεύη ως προφήτης σου·…..
και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν θα εκτείνω την χείρά μου
εναντίον της Αιγύπτου, και εξαγάγω τους Ισραηλίτας εκ μέσου αυτών»….,
* Ιεζεκιήλ : 17: 1, 2, 3,…..$24 :
( «Ο Ναβουχοδονόσορ ως αετός» / …..ακμή και άνοδός του…., παρακμή και κάθοδός του….. / )
Ιεζεκιήλ : «Ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ λέγων· ’’υιέ ανθρώπου,
πρότεινε ( Τίιιιι…., Σφίγγα κι ο Γιαχβέ…!; Α, θα πάω εκεί….. κι ως Οιδίποδας+‘….. και θα….. ….! ) αίνιγμα
και πρόβαλε (!;) αλληγορίαν προς τον οίκον του Ισραήλ,
και ειπέ· ούτω λέγει ο Κύριος· αετός μέγας με μεγάλας πτερύγας και μακριά πτίλα,
πλήρης πτερών ποικίλων χρωμάτων ήλθεν εις τον Λίβανον·…..’’»…..
$24 : ’’Και όλα τα | Χξς΄, τα του….. Υμίρ….. «αλληγορικά δένδρα»….! | δένδρα του αγρού θα γνωρίσουν
ότι εγώ ο Κύριος καταρρίπτω το υψηλόν δένδρον, ανυψώνω το χαμηλόν δένδρον,
ξηραίνω το πράσινον δένδρον και κάμνω το ξηρόν δένδρον να βλαστήση.
Εγώ ο Κύριος ελάλησα και (!;) θα πραγματοποιήσω αυτό’’»….,
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* Ησαΐας Β΄ : 45 : 28 και 45 : 1 έως 4,….:
( Ο Κύρος όργανον της θείας Πρόνοιας ) : Κύριος / Γιαχβέ / : «…..ο οποίος λέγει περί τον Κύρου,
‘’αυτός / ο ‘’σπαρτός’’….. Κύρος / είναι ο ποιμήν μου, ο οποίος θα εκπληρώση (!;) πάσαν επιθυμίαν μου’’»….,
«Ούτω λέγει ο Κύριος προς τον κεχρισμένον του, τον Κύρον, του οποίου την δεξιάν χείρα εκράτησα,
(!;) διά να υποτάξω τα έθνη προ αυτού και να λύσω την οσφύν βασιλέων,….. θα υπάγω έμπροσθέν σου
και θα ισοπεδώσω τα ανώμαλα υψώματα…., / : ε, τους άτακτους βασιλιάδες κι άρχοντες….. / …..εις σε
θα δώσω τους θησαυρούς του σκότους, τους θησαυρούς μυστικών τόπων,….. | τίιι…., αναιμάκτωςςς…!; |
προς χάριν του Ιακώβ του δούλου μου και του Ισραήλ (!;) του εκλεκτού μου σε εκάλεσα ονομαστικώς,
(!;) σε επωνόμασα, αν και δεν με εγνώριζες,…..» / μαφιοζέ επονομασίες…., ιμπεριάλ μετοικισίες….! /….!
Άκρως συμφεροντολόγος ο ‘’Γιαχβέ’’…., που χρησιμοποιεί τα ‘’Γιαχβίδιά’’ –του κατά το συμφέρον –του….,
που…., πολλάκις, «απατημένα κι απορριγμένα» –του…., ‘’του τα ψάλλουν’’ γοερώς….,
του καταλογίζουν «υπέρμετρη οργή»…., οπότε, κι αυτός, «μετανοών διά το κακόν» που τους κάνει….,
‘’μάααααλλον’’, τους δικαιολογεί για την οργή και τα παράπονά –τους….:
* Ψαλ. ΝΘ΄ ή 59 (60) : 1, 2, 3 : ( «Προσευχή προς απελεθέρωσιν» )
Διά τον αρχιμουσικόν· επί Σουσάν Εδούθ. Μικτάμ του Δαυίδ προς διδασκαλίαν.
Όταν επολέμησε την Αραναίαν της Μεσοποταμίας και την Αραμαίαν Σωβά
και ο Ιωάβ επέστρεψε και επάταξεν εις την Κοιλάδα του άλατος (!;) δώδεκα χιλιάδας της Εδώμ.
Δαυίδ : «Θεέ, (!;) μας απέρριψες, μας διέσπασες· ωργίσθης και εστράφης εναντίον μας»….,
* Ψαλ. ΠΗ΄ ή 88 (89) : 20, 21, 22, 23, 24, 25,…..36, $37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 :
( «Αι θλίψεις του Ιούδα» : Μασκίλ του Αιθάν του Εζραχίτου….. )
Αιθάν Εζραχίτης : «Ωμίλησες / Κύριε / κάποτε (!;) εν οράσει
// …..τί…., αφού….. «τον Θεό ( ε, χμ, τον όντως Θεό….! ) κανείς δεν έχει ιδεί ποτέ μέχρι τώρα»….,
χξς΄, πλην του Μωυσή, που του έδειξε, ‘’διαζυγιακά’’, ο Θεόςςςςς Γιαχβέ «τα οπίσθιά –του»….! //
εις τον πιστόν σου και είπες· ’’έθεσα διάδημα επί του γενναίου· ανύψωσα (!;) από τον λαόν έναν εκλεκτόν.
Εύρον Δαυίδ τον δούλόν μου, έχρισα αυτόν με το άγιον έλαιόν μου,
αυτόν, τον οποίον στηρίζει η χειρ μου και ενισχύει ο βραχίων μου.
(!;) Ο εχθρός δεν θα καταβάλη αυτόν, (!;) ούτε ο ασεβής θα τον καταθλίψη·
διότι εγώ θα συντρίψω τους εχθρούς του ενώπιόν του και θα πατάξω τους μισούντας αυτόν.
Η ( !;!;!;!;!; ) πιστότης μου και το ( !;!;!;!;!; ) έλεός μου θα είναι μαζύ του, και διά του ονόματός μου
θα υψωθή η δόξα του’’….. Άπαξ ωρκίσθην εις την αγιότητά μου [ …..χξς΄, ωρέ….. τρ άγιε Σατάν….! ]
* Χα, σε άλλους ορκίστηκες στην οργή σου….: Παύλου : Προς Εβραίους : 3 : 11….,
στον Αβραάμ στον εαυτό σου…., που «δεν είχες άλλον μεγαλύτερον εις τον οποίον να ορκισθής»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 6 : 13…., μα ποτέ στη σχιζοφρένιά σου…., ωρέ Αρχισχιζάκια….! *
--- ( !;!;!;!;!; ) δεν θα ψευσθώ εις τον Δαυίδ --$37 : ότι οι απόγονοί του θα διαμένουν ( !;!;!;!;!; ) εις τον αιώνα, και ότι ο θρόνος του
θα είναι ενώπιόν μου ως ο ήλιος, ως η σελήνη θα στερεωθή / : α, πότε ήταν η σελήνη στέρεα και….. …!; /
(!;) εις τον αιώνα και θα παραμένη σταθερός επί τόσον χρόνον, (!;) όσον οι ουρανοί’’.
(!;) Συ όμως απέρριψες και απέκρουσες, ωργίσθης κατά του κεχρισμένου σου.
Ηκύρωσες την διαθήκην / τί, το μνημόνιο…!; / με τον δούλόν σου, εβεβήλωσες το διάδημά του εις το χώμα.
Κατηδάφισες όλα τα τείχη του, μετέβαλες τας οχυρώσεις του εις ερείπια.
Πάντες οι διερχόμενοι λεηλατούν αυτόν, κατήντησε παίγνιον των γειτόνων του.
Ύψωσες την δεξιάν των εχθρών του, ηύφρανας πάντας τους πολεμίους αυτού.
Εστρέβλωσες μάλιστα την αιχμήν του ξίφους του και δεν τον υπεστήριξες εις την μάχην.
Έθεσες τέρμα εις την δόξαν του και έρριψες τον θρόνον του κατά γης.
Περιέκοψες τας ημέρας της ακμής του και εκάλυψες αυτόν με αισχύνην.
Έως πότε, Κύριε; Θα (!;) κρύπτησαι (!;) διά παντός; Έως πότε θα καίηται η οργή σου ως πυρ;»….,
* Ιερεμίας : 20 : 7, 8 : ( «Η δύναμις του προφητικού λόγου» )
Ιερεμίας / προς Γιαχβέ / : «Κύριε, (!;) με ηπάτησες και ηπατήθην,
Κατέστην αντικείμενον χλευασμού όλην την ημέραν, όλοι με εμπαίζουν.
Οσάκις ομιλώ, πρέπει να εκφωνίζω (!;) ‘’βία και λεηλασία’’!
(!;) Διότι ο λόγος του Κυρίου έγινεν εις εμέ όνειδος και χλευασμός όλην την ημέραν.»….,
{ Να, χμ, ‘’γιαχαμπίμπι γιαλελέλι’’…., ’’μέλι, κουρδουκέλι…., κουρδουκέλι, μέλι…..’’….: ‘’τσιφτετέλι’’ κ. ο. κ….,
’’εναλλάξ’’, κατά τα ‘’κέφια’’ του Γιαχβέ : ‘’Γιαχβέ’’….!
Ω, κι οι ύμνοι σας ‘’τέτοιοι’’ είναι…., χξς΄, προς θεοποιημένους Αρχιβασιλιάδες…., ω πιστοί τουςςςςς….! }
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* Ιωνά : 4 : 1, 2, 3, 4 : ( «Ο Ιωνάς λυπείται επί τη σωτηρία της Νινευή» )
Ιωνάς : «Ο δε Ιωνάς εδοκίμασε μεγάλην λύπην και ωργίσθη.
Και προσηυχήθη προς τον Κύριον και είπεν·
‘’αχ Κύριε, δεν το έλεγον εγώ, όταν ακόμη ήμην εις την χώραν μου;
Διά τούτο προηγουμένως έφυγα εις Θαρσείς,
διότι πράγματι εγνώριζον ότι συ είσαι Θεός ελεήμων και οικτίρμων,
μακρόθυμος και πολυέλαιος και ( !;!;!;!;!; ) μετανοών διά το κακόν.
Τώρα, Κύριε, πάρε την ζωή μου, σε παρακαλώ, προτιμώ να αποθάνω μάλλον παρά να ζήσω’’.
Και ο Κύριος απεκρίθη· (!;!;!;!;!;) ’’μήπως έχεις δίκαιον να οργίζησαι;’’.»….,
* Ησαΐας Β΄ : 57 : $ 16 : ( «Ανακούφισις των εν θλίψει» )
Ησαΐας : «Διότι δεν θα μάχωμαι | …..παιδαγωγώ….. (!;) | αιωνίως / «λέγει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος» /
(!;) ούτε θα είμαι θυμωμένος εις τους αιώνας,
[[ ▪ Ο λαός του Ισραήλ / προς Κύριον / : Ησαΐας Β΄ : 64 : 8 : ( «Αίνος και προσευχή» ) :
«μη οργίζησαι, Κύριε, (!;) υπερμέτρως…..»….! ]]
(!;) διότι τότε θα εξέλειπε το πνεύμα (!;) και αι ψυχαί, τας οποίας έκαμον»….!
Γελοίοι συνδιαλεγόμενοι δίποδοι όλοι –τους…., που, ‘’τελικά’’, βάζουν στο στόμα άλλων, και, λόγια –τους….:
* Κριταί : 1 : 1, 2 : Μετά τον θάνατον του Ιησού, / του Ναυή / οι Ισραηλίται ηρώτησαν τον Κύριον λέγοντες·
( Χξς΄, είναι να μη μάθει κανείς ‘’τέτοιος’’ τον αριθμό του τηλεφώνου του Κυρίιιουουου….! )
«ποίος εξ ημών πρέπει ν’ ανέλθη πρώτος εναντίον των Χαναναίων διά να επιτεθή κατ’ αυτών»;
Και είπεν ο Κύριος· «να ανέλθη ο Ιούδας· ιδού, παραδίδω την χώραν εις την εξουσίαν του»….,
{ Ε, έτσι συμβαίνει, «αδεία του Μεγάλου Αδελφού», σε απευθείας
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των ‘’τοιούτων’’….: ό,τι ‘’τους κατεβαίνει’’, αυτό είναι κι η απάντηση….! }
* Το Βιβλίον του Αββακούμ.
( ▪ «Διάλογος Θεού και προφήτη», / Ω, και….. τι ακριβήςςς απομαγνητοφώνηση του διαλόγου τουςςς….! /
▪ «Η περί εξοντώσεως του εχθρού απάντησις του Θεού»….. ) ….!
|| Χμ, στις 6 και 6΄ και 6΄΄ ρωτά….. και σε 666΄΄ ‘’την παίρνει’’…., την απάντησιςςςςς…., το ‘’κουμ’’….!
Ναι…., ’’μυστικοί’’ διάλογοι….: Γιαχβεπράματα….. τα Γιαχβεπράματα….: «βία και λεηλασία»….! ||
Ρατσιστής ο Γιαχβέ…., ‘’Πανδώρα’’, φρούδων ή μη, ελπίδων…., ως κι εδώ και με αυτούς – ‘’αυτούς’’….,
πως, τάχα, «θα αποκαταστήσει το Ισραήλ» και έτσι θα γίνει «η Ιερουσαλήμ παγκόσμιος Μητρόπολις»….,
Λέων αυτός…., γύπες αυτοί….. κι οι πέριξ αυτών λαοί με τα υπάρχοντά –τους «λεία και λάφυρα»….:
* Ψαλ. ΟΑ΄ ή 71 (72) : 10, 11 :
( «Ο βασιλεύς της ειρήνης» : Ψαλμός / …..ευχή, προσταγή,….. / του Σολομώντος….. )
Σολομών : (!;) «Οι βασιλείς της Θαρσείς και των παραλίων να φέρουν εις αυτόν φόρον υποτελείας,
οι βασιλείς της Σιεβά και της Σαβά να φέρουν δώρα!
Και όλοι οι βασιλείς να υποκλίνωνται εις αυτόν, να υπηρετούν αυτόν όλα τα έθνη»….,
* Παροιμίαι : 16 : Σολομών : «Είναι πολύ καλύτερον να αποκτήση τις σοφίαν (!;) παρά χρυσόν·
// Ρε εμπαιγμένοι, ποίος νουθετεί…!; Χξς΄…., ο με….. 666 και πλέον τόννους, κλεμμένου, χρυσού….! //
και επιθυμητότερον να αποκτήση σύνεσιν παρά άργυρον»….,
|| Κι η ‘’Μαντάμ’’…., άμα γεράσει…., δυο φορές θέλει ν’ ‘’αγιάσει’’….! ||
* Ψαλ. ΠΣΤ΄ ή 86 (87) : 2, 3 :
( «Η Ιερουσαλήμ παγκόσμιος Μητρόπολις» : Ψαλμός· ωδή των υιών Κορέ….. ) Υιοί Κορέ :
«Το θεμέλιον αυτού / του Κυρίου / είναι εις τα άγια όρη. | Ε, τρ άγιοι στηριχτές –τους οι ζάπλουτοι : τα όρη….! |
Ο Κύριος αγαπά τας πύλας της Σιών (!;) περισσότερο απ’ όλας τας άλλας κατασκηνώσεις του Ιακώβ.
*** …..ααααα…., οι ‘’γεροντοκόρες/χώρες’’ 12 αδελφές ζηλεύονται αναμεταξύ τους…., αρχαιόθεν….,
και…..’’μαλλιοτραβιούνται’’ για το ποια από τις 12 αδελφές θα…., όχι, θα…., θα ‘’αυτώσει’’, όχι….,
α, ναι…., θα…..’’παγκοσμιοποιήσει’’, ’’Μεγαλάδελφα’’, τη Γη….! Ναι, ω Κορέ, και δια κορέ ψου….! ***
Λαλεί περί σού ένδοξα, πόλις του Θεού»….,
* Μιχαίου : 7 : 11,…..13 : ( «Προφητεία περί αποκαταστάσεως / του Ισραήλ /» )
|| Ρε ‘’χάννοι’’, πάλι, σας εμπαίζουν…., που την ‘’κωλοκυθιά’’ σας παίζουν….,
ή τον ‘’παπά’’ με ντούμπλε φας παπακαλόγερο….! ||
Μιχαίας : « (!;) Έρχεται η ημέρα, καθ’ ήν θα ανοικοδομήσης τα τείχη σου.
/ ω χώρα της φυλής του Ισραήλ : Ιακώβ….! /. Κατά την ημέραν εκείνην τα όριά σου (!;) θα επεκταθούν»….,
«Η γη θα μεταβληθή σε έρημο ένεκα των κατοίκων της, λόγω του καρπού των πράξεών των»….,
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* Ιεζεκιήλ : 47 : 13, 14, 15 : ( «Τα όρια της χώρας» )
Ιεζεκιήλ : «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· / Εχ, όπως λέει…., έτσι και ξελέει…., όι, και ποιός σας κλαίει….! /
(!;) ταύτα είναι τα όρια, διά των οποίων θα διαμοιράσητε την χώραν
προς κληρονομίαν μεταξύ των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, δίδοντες εις τον Ιωσήφ (!;) διπλήν μερίδα.
Θα διαμοιράσητε αυτήν (!;) εξ ίσου και, καθώς (!;) ωρκίσθην με υψωμένην χείρα
ότι θα δώσω την χώραν ταύτην εις τους πατέρας σας, (!;) αύτη θα πέση εις σας ως κληρονομία.
Ταύτα λοιπόν είναι τα όρια της χώρας· Προς βορράν·….. Προς ανατολάς·…..
Προς νότον·….. Προς δυσμάς·…..»….!.....
…..Πέρα, όμωςςςςς, απ’ τα ως άνω…., εδώ, επιλεγμένα από πολλά ‘’τέτοια’’…., βαμπιρίστικα κ.λ.π….,
υπάρχουν κι εκατοντάδες σελίδες ‘’θεόσοφων’’ : ‘’τριχόσοφων’’ κειμένων…., ‘’θεο’’,τριχο,ασχολιών….,
που ούτε κάν για….. «θρησκειολογία» προσφέρονται…., πλην για….. βοθρορριψία….,
καθώς….. ‘’μας ρούφ ηξαν το χρόνο και χάσαμε, κι έτσι, και τον διάχρονο’’…., ουστ, ‘’θεο’’προκλήτως….,
ως…., λ.χ και, πάλι κι εδώ, επιλεγμένων από πολλά ‘’τέτοια’’….: γελοία, προκλητικά, αξιοκατάπτυστα,
φασιστικά κι απόλυτα σχιζοτυπολατρικά, μνημονιακώς φορομπηχτικά και χρυσολαγνικά, αγριοσφαχτικά,
«τεθλασμένως»….. γαμησιακά : «συνευρεσιακά», αιδιολογικά, πεολογικά, ορχεολογικά,…..
«σε σχέση με τη λατρεία σε ναό»…., πονηρώς προσφορικά, σκεψομπουρντιστικά, δολίως μοιχειολογικά,
κουραστικώς πολεμολογικά τα, όλα, με «σεπτάς μηχανορραφίας» ‘’τέτοια’’, λαομπαιχτικά, ‘’Θεοκτόνα’’,….. ….:
■ Το βιβλίον του Άσματος των ασμάτων : του Σολομώντος…..
Ταξινομημένα, σε μια ενότητα, λυρικά άσματα,
(!;) «εντός των ορίων (!;) της ευπρεπείας και της αγνότητος»…., λένε….!
Σχόλιο…., ε, ναρκισσίστικο…., των…., σαφώς, κι αυτών, ‘’εβραιοκίνητων’’…., εκδόσεων Βίβλος….:
«Ασχέτως (!;) προς το βαθύτερον περιεχόμενον αυτού το Άσμα ασμάτων είναι (!;) όντως κάλλιστον άσμα
(!;) όχι μόνον μεταξύ των θρησκευτικών ποιημάτων της Παλαιάς Διαθήκης,
(!;) αλλά και μεταξύ των συγγενών προïόντων της παγκοσμίου ποιήσεως
(!;) διά τον πλούτον των εικόνων, το βάθος του αισθήματος και την ευγένειαν της εκφράσεως»….!
* Ωχ…., αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….! *
Ύμνος….. απλοïκός έως γελοίος….,
τόοοσο γελοίοςςς, που μειώθηκε η…., και, για τα παλιοδιαθηκικά…., αηδίιια –μου…., από τα γέεελια….:
▪ Εκείνη : «Φίλησέ με φιλήματα (!;) εκ του στόματός σου,…..
οδήγησέ με εις τον θάλαμόν σου, διά να….,…..
|Τ’ ακατάλληλα, τα «της σεπτής ηδονής» .αμήσια, διά τα νήπια, στ’ απόκρυφα και τα παραλειπόμενά –τους….!|
ο αγαπημένος μου έβαλε την χείρά του (!;) διά της οπής και η καρδία μου τον επόθησεν,…..»….,…..
/ …..τρύπια τρύπα τρύπησε….. ο τρυπότρυπος τρυπητής…., ω παρθέεεεενα τρυπητήηηηη….! /
▪ Εκείνος : «Η κόμη σου είναι ως ποίμνιον αιγών κατερχόμενον από το όρος Γαλαάδ,….. / τίιι, Μέδουσα…!; /
οι οδόντες σου είναι ως ποίμνιον αμνάδων ετοίμων προς κουράν,….. ( : τίιι, δηλαδή, θα την ξεδοντιάσει…!; )
τα χείλη σου είναι ως ταινία ερυθρά,….. αι παρειαί σου είναι ως ημίση ροïδίου,…..
ο τράχηλός σου είναι ως πύργος του Δαυίδ,….. || Χξς΄, οι τριχομονάδες της δεν είν’ άξιες ύμνου…., ρε…!; ||
οι δυο μαστοί σου είναι ως νεβροί δίδυμοι δορκάδος,…..»….!
---- Ε, αφού υπάρχει ‘’αυτό’’ το αριστούργημα της, από ευπρεπές κι αγνό γαμήσι, «σεπτής ηδονής»….,
τί μας χρειάζονται τα άλλα ερωτικά βιβλία…!; ---■ ….. * Έξοδ.: 31 : 14 : Θεός / προς Μωυσή / : «να φυλάττητε λοιπόν το Σάββατον / «σημείον διαθήκης» /,
διότι είναι άγιον εις σάς· πας βεβηλώνων τούτο (!;) να καταδικάζηται εις θάνατον·
οποιοσδήποτε εκτελεί εργασίαν κατ’ αυτό, (!;) ούτος να αποκόπτηται από τον λαόν αυτού»….,
♦ Έξοδος….:
▪περί κεφαλικού φόρου,
|| Ε, προπαντόςςςςς, και μη ξεχαστεί…., που ο ‘’Γιαχβέ’’ είναι, καθ’ ομολογίαν του, λήσμων….! ||
▪περί τηρήσεως του Σαββάτου,
( Χα….,/ περιτομές τα Σάββατα…../ και τα βυζιά σου τράβα ‘τα….,/ ε, κι άει στα…..Μωυσ·άρατα….! )
▪περί συνεισφοράς των πιστών διά την κατασκευήν του αγιαστηρίου,
[ Ναι, χρυσοποίκιλτου, μη κι εκλάβουν τον ‘’Γιαχβέ’’ Ελ Ελωί Ελωχείμ….. για ντεμοντέ και φτηνιάρη….! ]
▪περί αμφίων των ιερέων, | …..Ουάου…., τα μανεκέν, νααα, ακριβόγουστα…., ‘εμ εμ’…..: με ‘άμφια’….! |
▪περί ιερών σκευών και της διατάξεώς τους,….!
[ Χξς΄, άρατε τα καλαμπαλούκια –σας….. ε, κι άει στα ‘’παλούκια’’ –σας….! ]
/Ε, από το κίτρινο του χρυσού, χρυσοτύπο στον χρυσοτύπο, καταντήσατε ‘’κίτρινος τύπος’’, ω μετα φήτες….!/ ♦
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* Έξοδ.: 25 : 26,…..$31 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Να κατασκευάσης δι’ αυτήν | …..την τράπεζα των άρτων της πρόθεσης |
(!;) τέσσαρας κρίκους (!;) εκ χρυσού και να δέσης τους κρίκους
εις τας τέσσαρας γωνίας των τεσσάρων ποδών της…..
( Εχμ…., αυτό το ντιζάιν είναι, όντως, θεϊκήηηηη ιδιότηςςςςς….!
Και, όντωςςςςς, ο Διάβολος έχει 4 ξύλινα ποδάρια….. και 444 χρυσά ‘’παγκάρια’’….! )
$31 : Να κατασκευάσης δε επίσης λυχνίαν / (!;) επτάφωτον : επτάλυχνον / από (!;) καθαρόν χρυσόν…..»….,
* Έξοδ.: 28 : 3,…..5 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Και να είπης προς όλους τους ειδήμονας, τους οποίους επροίκισα με επιδεξιότητα,
να κατασκευάσουν στολήν διά τον Ααρών, διά να καθαγιάσης αυτόν, ώστε να με υπηρετή ως ιερεύς (!;) …..
Και να χρησιμοποιήσουν χρυσόν, και ύφασμα κυανούν, πορφυρούν και κόκκινον, και βύσσον» (!;) ….,
* Έξοδ.: 29 : 10, 11 :
Θεός / προς Μωυσή / : «Έπειτα να φέρης τον μόσχον έμπροσθεν της σκηνής της συναντήσεως, και ο Ααρών
και οι υιοί του να θέσουν τας χείρας των επί της κεφαλής του μόσχου. / Ωχ, αμάν, ‘’θεο’’ σχιζο κουρμπάν….! /
Και τότε να σφάξης τον μόσχον ενώπιον του Κυρίου εις την είσοδον της σκηνής της συναντήσεως»….!
► …..από τράγο σε μοσχάρι….,/ τώρα, σε τρανό σφαχτάρι….,/ ιερείςςςςς Ααρωνάριοι….,…../
άντε, δώστε προλετάριοι….,/ πτωχοπνεύματοι μακάριοι….,/ να ‘’γκουρλώσουν’’ κι οι παπάριοι….! ◄
■ Το Βιβλίον του Λευιτικού : συγγραφεύς : ο Μωυσής…..
♦ ▪ Περί, εναιμάκτων κι αναιμάκτων, θυσιών,
▪ περί κάθαρσης ανδρών και γυναικών,
▪ περί εξιλαστηρίων θυσιών : (!;) προς άφεσιν αμαρτιών,
[ : ‘’άγγελος παίρνει την ψυχή….. και ο παπάς τα φράγκα…., φτου, στον μάγκα’’….! ]
▪ περί θεσμού του Ααρωνικού ιερατείου και της, με χειροτονία, καθιέρωσής των,
▪ περί καθαρών και ακαθάρτων….. ζώων, πτηνών, ψαριών, πτερωτών εντόμων, ερπετών,…..
▪ περί στάσης γυναικών κατά την έμμηνο ροή και μετά από τοκετό σε σχέση με τη λατρεία σε ναό,
▪ περί σφαγής των προς τροφήν και θυσίαν ζώων : κατάλληλων και ακατάλληλων,
▪ περί απηγορευμένων συνευρέσεων και…., γι’ αυτό…., πολλάκις, (!;) θανατικών…., ποινών,
▪ περί εορτών και των καθ’ αυτάς θυσιών,
▪ περί ετοιμασίας της λυχνίας και της τραπέζης της προθέσεως,
▪ περί (!;) εξαγοράς ευχών και δεκάτων,
▪ περί ταγμένων αναθηματικών προσφορών με την εις χρήματα αποτίμησιν των ανθρώπων,….!
[ Ε, πάλι, προσαρμοστικά στα κάθε γούστα τους…., ιδίως, τα….. προσφορογαστριλαιμαργικά….,
ως, λ. χ, «Ουδείς θα με επισκέπτηται με κενάς χείρας / χωρίς πρόσφορα / »….: Έξοδ.: 34 : 20….! ] ♦
* Λευιτ.: 1 : 11, 12, 13 : Θεόςςςςςς / προς κληθέντα Του Μωυσή εις το όρος Σινά / :
«…..Να σφάξη / ο ιερεύς / τούτο | …..το, (!;) «αρτιμελές», σφάγιο….. | ενώπιον του Κυρίου
(!;) προς την βορείαν πλευράν του θυσιαστηρίου,
οι δε υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμά του πέριξ του θυσιαστηρίου.
Έπειτα να το διαμελίση εις τεμάχια και ο ιερεύς θα επιθέση ταύτα, την κεφαλήν και το λίπος εκ των νεφρών,
επί των ξύλων, των ευρισκομένων επί της πυράς του θυσιαστηρίου,
τα δε εντόσθια και τους πόδας θα πλύνουν με ύδωρ…..» (!;) ….,
* Λευιτ.: 4 : 35 : Θεός / …..προς κληθέντα του Μωυσή….. / : «Ούτω | …..με προσφορά….. |
ο ιερεύς θα ενεργήση εξιλασμόν υπέρ αυτού
/του αμαρτήσαντος δωρητή προσφόρων/ διά το διαπραχθέν αμάρτημα (!;!;!;!;!;) και ούτος θα συγχωρηθή»….,
* Λευιτ.: 15 : 16, 17, 18 : Θεός / προς, έστω, κληθέντα Του Μωυσή / : « (!;) Ο δε άνθρωπος, ο οποίος έχει
εκροήν σπέρματος, (Ωχχχ…., πού, πρώτα, να εμέσω…., πού, πρώτα, να χύσω…., πού, πρώτα, να χέσω…!;)
πρέπει να λούση ολόκληρον το σώμά του εντός ύδατος,
θα είναι δε ακάθαρτος μέχρι της εσπέρας· και παν ένδυμα και παν δέρμα, το οποίον έχει σπέρμα επ’ αυτού,
πρέπει να πλυθή με ύδωρ, θα είναι ακάθαρτον μέχρι της εσπέρας.
(!;) Εάν δε ο ανήρ συνευρεθή με γυναίκα και εκρεύση σπέρμα,
ούτοι πρέπει να λουσθούν εντός ύδατος, θα είναι δε ακάθαρτοι μέχρι της εσπέρας»….,
* Λευιτ.: 16 : $3 : Θεός / …..προς κληθέντα Του Μωυσή….. / :
« (!;) Μόνον ως εξής θα δύναται ο Ααρών να εισέρχηται εις τον ηγιασμένον τόπον·
με νέον μόσχον ως προσφοράν (!;) δι’ αμαρτίαν και κριόν ως ολοκαύτωμα»….!
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■ Το Βιβλίον των αριθμών : συγγραφεύς : ο Μωυσής…..
▪ περί προσφορών φυλάρχων,
▪ περί εκλογής του Ιησού του Ναυί, υπό του Κυρίου και διά του Μωυσέως, ως διαδόχου του,
{ Όχα…., «τω ημετέρω ‘’τοιούτω’’ το οφίκιον…., α, κι ο λαός εις το….. οφίδιον….! }
▪ περί ευχών υπό των ιερέων σε όσους προσφέρουν πρόσφορα εις τον ναόν,
▪ περί οριοθέτησης καταχτημένων περιοχών,….!
■ Δευτερονόμιον : συγγραφεύς : ο Μωυσής…..
▪ Περί αποφυγής της ειδωλολατρείας,
▪ περί πίστης στο Θεό,
[ …..έιιιιι, ποίουουου εξ όλων –σας…!; Και….. άλλο Γιαχβέ….. κι άλλο Θεός…!; ]
▪ περί προτροπής, (!;) υπό του Θεού, εξολόθρευσης, κυρίως, των ειδώλων των κατακτωμένων τους….,
▪ περί (!;) διορισμού…., υπό του Μωυσέως…., κριτών, βασιλέως, ιερέων και προφητών….,
* Δευτ.: 23 : 1 : Θεός / διά Μωυσέως / : «Ουδείς έχων τους όρχεις του (!;) τεθλασμένους
ή (!;) αποκομμένους θα νυμφευθή εις την κοινότητα του Κυρίου»….!
/ Έι, σπουδαρχίδη Μωυσή : επιστάτα σωβράκων κι αρχιεπιστάτα βρακιών…., πες και για ευθέα πέη….! / *
▪ περί των ευλογιών, (!;) υπό του Θεού, επί τη τηρήσει του Νόμου,
▪ περί καταρών, (!;) υπό του Θεού, επί τη παραβάσει του Νόμου, ( Ε, άρατε εις το πυρ το εξώτερον….! )
▪ περί της αιωνίας ισχύος της διαθήκης,
[ Να….,/ ’’ντόμινο’’ στους αιώνες σας….,/ ’’μηδενισμός’’ στο χρόνο μας….! Μνημόνιο χωρίς τέλος…!; ]
▪ περί πρωτοτόκων ζώων….: Γιαχβέ / προς Μωυσή / :
«Να αφιερώσης εις Κύριον τον Θεόν σου | …..ε, στην κοιλιά του, ‘’γκαστρόκοιλου’’, ραβ,β,ίνου : παπά….! |
όλα (!;) τα αρσενικά πρωτότοκα της αγέλης σου και του ποιμνίου σου,
μη εκτελέσης εργασίαν με πρωτότοκον βουν
(!;) και μη κουρεύσης το πρωτότοκον πρόβατον»….: Δευτ.: 15 : 19….,
▪ περί εκδίκησης των εχθρών και μισούντων τον Γιαχβέ….: Γιαχβέ : «Θα εκδικώμαι του εχθρούς μου
και θα τιμωρώ τους μισούντας με. (!;) Θα βάπτω τα βέλη μου με αίμα,…..»….: Δευτ.: 32 : 41, 42….!
// Βαμπίιιιιριααααα…., ε, του Ενεστώτος Διαρκείας οι αξεθύμαντοι….. συγχωρητέςςςςς….! //
■ Το βιβλίον του Ιησού του Ναυή…..
▪ Περί προετοιμασίας των Ισραηλιτών, διά εισβολήν και «κατάληψιν της χώρας,
(!;) την οποίαν τους δίδει ο Κύριος ο Θεός τους προς κατάκτησιν»,
▪ περί κατασκοπείας των διά κατάληψιν χωρών υπό των Ισραηλιτών
και (!;) διανομής στις 12 φυλές του Ισραήλ,….!
■ Το Βιβλίον Βασιλειών….. Α΄ και Β΄ ( Σαμουήλ Α΄ και Β΄ ) …..
▪ περί μοιχείας του Δαυίδ με την σύζυγο του Χετταίου Ουρία, που, αφού την κατέστησε έγκυο,
/ …..χξς΄…., μετά από αυτό το παιδί, που….. πέθανε…., ο μοιχόςςςςς Δαυίδ απόκτησε
απ’ τη σύζυγο του Ουρία το νόθο Σολομώντα….. /
(!;!;!;!;!;) έβαλε τον Ουρία, σκοπίμως, στην πρώτη σειρά μάχης,
για να σκοτωθείειει και να τη νυμφευθείειει, όπερρρ και έγινε….: Βασ. Β΄ : 11 : 16, 24….!
■ Βασ. Γ΄…..
▪ περί ανέγερσης του Ναού του Σολομώντος, ▪ περί ανακτόρου του Σολομώντος,
▪ περί (!;!;!;!;!;) αποπλάνησης του Σολομώντος εις την ειδωλολατρείαν….!
■ Παραλειπόμενα / των, ως άνω, 4 Βιβλίων των Βασιλειών….. / ( Χρονικά ) Α΄….. / και Β΄…../…..
▪ Παραλειπόμενα Α΄ :….. από Αδάμ μέχρι των απογόνων του Ιακώβ : του Εδώμ, του Δαυίδ κ. λ. π….:
«οι μακροί γενεαλογικοί και άλλοι ονομαστικοί κατάλογοι έχουν σκοπόν ν’ αποδείξουν
το (!;!;!;!;!;) αδιάσπαστον της θρησκευτικης και εθνικής παραδόσεως των Ιουδαίων»….!
---- Ε, όχι και το….. αδιάσπαστον…., μη ‘’μας τη….. διασπάς’’, τώρα…., σκόπιμα….! ---▪ σφάλματα του Άζαχ….: Παραλειπόμενα Β΄ : 28 : 16….:
«κλήση / σε συμμαχία –τους…., χα, που, τώρα, καλόςςςςς….. / του βασιλιά των Ασσυρίων προς βοήθειά του,
εναντίον των Εδωμιτών και των Φιλισταίων»….!
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■ Το βιβλίον Έσδρα Α΄ / ή Ιερεύς /…..
▪ περί καταλόγου παραβατών : τελεσάντων μικτό γάμο,….! { ’’Χαίρε’’, ’’Μικρέ Μεγάλε Αδελφέ’’ Έσδρα….! }
■ Το Βιβλίον των Μακκαβαίων : Α΄ , Β΄, Γ΄ και…., χα, «απόκρυφον»…., Δ΄…..
Μακκαβαίοι : (!;) 7 ζηλωτές Ιουδαίοι, που εξεγέρθησαν εναντίον των Σελευκιδών :
διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου…..
Α΄….:
▪ «Συμμαχία Ρωμαίων και Ιουδαίων»,
/*/ …..κατ’ επιθυμία του Ιούδα…., ε, που έκανε θεσπέσιες ‘’φέτες’’ το σώμα του Ελληνιστή Νικάνορα….,
για να πολεμήσουν, μαζί, τους εχθρούς τους, κυρίως, τους Έλληνες, | Α, τώρα, ανθελληνικά…., ε….! |
οπότε κι ‘’εγκαταστάθηκαν’’, οι Ρωμαίοι, στην Ιουδαία….. /*/
▪ «Αγώνες των Μακκαβαίων υπό την ηγεσίαν του Ιωνάθαν»….:
▪ «Ο Αλέξανδρος Βάλας / αντίπαλος κι εχθρός του βασιλέως Δημητρίου Α΄ / καθιστά τον Ιωνάθαν αρχιερέα»,
▪ «Ο Ιωνάθαν απορρίπτει τας προσφοράς Δημητρίου του Α΄»,
/ Χα, τώρα, αλλού είναι τα συμφέροντά ‘’του’’…., ε, που του το….. τηλεείπε, κι αυτό, ο Γιαχβέ….! /
▪ «Η υπό του Αλεξάνδρου Βάλα απονομή στρατιωτικού και πολιτικού αξιώματος στον Ιωνάθαν»,
▪ «Θάνατος του Αλεξάνδρου Βάλα», ▪ «Συμφιλίωσις Ιωνάθαν και Δημητρίου Β΄»,
{ Α, ω Ιωνάθαν, τώρα, ’’φιλαράκια’’ με τον Δημήτριο Β΄…., χμ, μη σου χαθούν κι οι ‘’τίτλοι’’, προπαντός….! }
▪ «Ο Ιωνάθαν βοηθεί τον Δημήτριον / τον Β΄ / κατά του Τρύφωνος»,
▪ «Ο Ιωνάθαν βοηθεί τον Αντίοχον τον ΣΤ΄ κατά του Δημητρίου του Β΄»,
/ Ω, εχθροί, τώρα πια, ο Ιωνάθαν κι ο Δημήτριος Β΄…., μάλλον, για….. τα ‘’λάφυρα’’…., κυρίως, εδώ….! /
▪ «Σχέσεις του Ιωνάθαν μετά των Ρωμαίων και των / !;!;!;!;!; αντιμακεδόνων !;!;!;!;!; / Σπαρτιατών»,
▪ «Ο Ιωνάθαν εκστρατεύει κατά των δυνάμεων Δημητρίου του Β΄»,….!
* Α, ω Ιωνάθαν, τώρα, πιο εχθροί με τον Δημήτριο Β΄, τέως φίλο…., ε, κατά ’’θεο’’πρόκλητη ’’περίσταση’’….! *
Β΄….:
▪ «Αι περί την αρχιερατείαν / εις την «αγίαν πόλιν» Ιερουσαλήμ / μηχανορραφίαι»….:
| Ε, «σεπταί μηχανορραφίαι»…., χμ, των αρχι,δ,ερέων….! |
▪ «Ο Ιάσων σφετερίζεται την αρχιερατείαν», ▪ «Ο Μενέλαος σφετερίζεται την αρχιερατείαν»,….!
■ Το Βιβλίον του Μαλαχίου…..
▪ «Η παρά τοις εθνικοίς καθαρά θυσία»,
▪ Μαλαχίου : 1 : 8 :
( «Αι ακάθαρται θυσίαι του Ισραήλ» ) Μαλαχίας : (!;) «Όταν οδηγήτε τυφλά ζώα προς θυσίαν, δεν είναι κακόν;
Κι όταν προσφέρητε χωλά ή ασθενή, δεν είναι κακόν; Πρόσφερε λοιπόν αυτά εις τον αρχηγόν σου.
Θα ευχαριστηθή με αυτά ή θα σε υποδεχθή ευμενώς;» λέγει ο Κύριος των δυνάμεων….!
■ Το Βιβλίον του Ιεζεκιήλ…..
▪ «Το αμαρτωλό παρελθόν»,
▪ «Το ευλογημένον μέλλον»,
| Καταραμένη αρχή….. κι ευλογημένο τέλος….. ή….. ευλογημένη αρχή….. και καταραμένο τέλος….,
δηλαδή, αρχή αρτιμελής….. και πρώιμο τέλος κι ευνουχισμένο…!; |
▪ «Ο μελλοντικός ναός· εξωτερική αυλή και πύλαι αυτής»,
▪ «Εσωτερική αυλή και πύλαι αυτής», ▪ «Πρόναος, άγιον και άγιον των αγίων»,
▪ «Παροικοδομήματα του ναού»,….. ▪ «Εσωτερικός διάκοσμος του ναού»,
▪ «Διαστάσεις του όλου οικοδομικού συγκροτήματος του ναού»,
▪ «Το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και η καθιέρωσις αυτού»,
▪ «Αποκλεισμός των ξένων εκ της υπηρεσίας του ναού»,
▪ «Διανομή της χώρας : η μερίς του Κυρίου / …..χξς΄, αγία, ‘’καθ’ όλην της την έκτασιν’’….. / ….:
(!;) μήκους εικοσιπέντε χιλιάδων πήχεων (!;) και πλάτους εικοσιδύο χιλιάδων πήχεων»,
▪ «Η μερίς του άρχοντος»,
▪ «Προσφοραί διά την λατρείαν»,….! | Άειντε, δώστε, δώστε, ρεεεεε, να είναι ράσα και διαδήματα λιγδά….! |
Και…., κλείνοντας…., ως προς τα της Παλαιάς Διαθήκης : Διαθηκών – Παλαιού Μνημονίου : Μνημονίων….,
είναι πλέον άξιον τονισμού το της/των….: «παραφθοράς», «παραλλάξεων», «παραλλαγών», «παρεμβολών»,
«σοβαρής παραφθοράς», «ανανέωσης», «αναπροσαρμογής»,….. αυτής : της Παλαιάς Διαθήκης –τους….,
|| Εμ, και γιατί να τα πιστέψουμε…., και, που έβγαλαν….. «και γιώτα και κεραίες»…!; ||
ως, λ.χ, ομολογούν….:
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■ Το Βιβλίον Βασιλειών Γ΄ και Δ΄ ή Βασιλείς ή Βιβλία Βασιλέων…..
…..συγγραφεύς : μάλλον, ο Ιερεμίας, ή ο Βαρούχ,….: «Και τα δύο ταύτα βιβλία
υπέστησαν (!;) παραφθοράν του κειμένου, (!;) μικροτέραν όμως εκείνης, ήν υπέστησαν τα δύο προηγούμενα
/ …..των Βασιλειών Α΄ και Β΄ , που, και τα τέσσερα, από ενιαία, διεσπάσθησαν….. / »….!
■ Το βιβλίον του Ιησού του Ναυή….: συγγραφεύς : ο Ιησούς του Ναυή….,
«ηρωικού συνεργάτου και έπειτα διαδόχου του Μωυσέως εις την αρχηγίαν του Ισραηλιτικού λαού»….,
μα και ανανεωτή, «μετά των συνεργατών του» του Νόμου του Μωυσή….: «Ούτω θα τηρηθούν
οι όροι της μεταξύ Θεού και Ισραήλ διαθήκης / μνημονίου /, η οποία (!;) ανανεώνεται πάλιν υπό του Ιησού»….!
■ Το βιβλίον του Νεεμίου….: «Το βιβλίον του Νεεμίου συνεξεδόθη ακολούθως μετά του βιβλίου του Έσδρα,
οπότε κι έγιναν (!;) μικραί παρεμβολαί»….!
▪ Περί ανανέωσης της μετά του Θεού Διαθήκης : υπό του, ιερέως και γραμματέως, Έσδρα….!
{ Τίιιιι…., 678ο Μνημόνιο…!; }
■ Το Βιβλίον του Ιερεμίου…..
«Αι μεταξύ της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, των Ο΄, και του Εβραïκού κειμένου (!;) παραλλαγαί
είναι τοσαύται, όσαι εις ουδέν άλλο βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης (!;)
και αφορούν
α΄) εις την θέσιν….. και την τάξιν των κατά των εθνών προφητειών,
β΄) εις την έκτασιν του βιβλίου
και γ΄) εις την κατ’ έννοιαν απόστασιν των δύο κειμένων…..»….!
( …..«η μετάφρασις των εβδομήκοντα είναι (!;) ελευθέρα απόδοσις του Εβραïκού…..»….. )
■ Παροιμίαι : 1 : 1 : Αι παροιμίαι του Σολομώντος, υιού του Δαυίδ, βασιλέως του Ισραήλ….!
Περιέχει δημώδη διαφόρων εποχών,
που συγκεντρώθησαν σε ένα τόμο κατά τους χρόνους του Έσδρα,
περί τα τέλη του 5ου ή τις αρχές του 4ου π. Χ αιώνος,
και, και, εδώ, «η μετάφρασις των εβδομήκοντα, των Ο΄, παρουσιάζει (!;) σημαντικάς διαφοράς
από του Εβραïκού κειμένου, (!;) ιδίως εις την κατάταξιν των τμημάτων»….!
* Το Βιβλίον του Τωβίτ ή Τωβίου….: «Τα εξιστορούμενα επεισόδια (!;) δεν είναι πλαστά,
(!;) αλλά προσαρμόζονται απλώς εις τον διδακτικόν σκοπόν του βιβλίου»….,
που συνετάχθη (!;) κατά τον 3ον π. Χ αιώνα (!;) «επί τη βάσει γραπτών σημειώσεων του Τωβίτ…..»….! *
■ Το Βιβλίον του Δανιήλ….: Συγγραφεύς του, αναθεωρημένου, όμως, βιβλίου αυτού, (!;) μάλλον, ο Δανιήλ….,
που, λόγω των (!;) αποκλίσεων της μετάφρασης , (!;) «παραφράσεως»,
από τους Εβδομήκοντα εκ του Εβραϊκού κειμένου,
αρχικά, εκτοπίσθηκε «εν τη εκκλησιαστική χρήσει» υπό του Θεοδοτίωνος,
του οποίου η μετάφρασις παρατίθεται εδώ….! (!;)
■ Το Βιβλίον Βασιλειών Α΄ και Β΄ ( Σαμουήλ Α΄ και Β΄ )…..
Συγγραφεύς : (!;) «υπό της παραδόσεως», κι εδώ, ο Σαμουήλ…., κυρίως….:
«Η συγγραφή αύτη είναι (!;) εκ των ωραιοτέρων ιστοριογραφικών προïόντων της Ισραηλιτικής γραμματείας,
αλλά το κείμενον αυτής υπέστη κατά την μακροχρόνιαν αυτού παράδοσιν (!;) σοβαράν παραφθοράν»….!
♠ Το 285 π. Χ και επί Πτολεμαίου Β΄ έγινε η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης
στην Ελληνική από 72 (70 ή Ο΄) εξελληνισμένους Εβραίους….,
πλην του βιβλίου των Μακκαβαίων…., που, αρχικά, δεν περιέχεται στη μετάφρασή τους….,
κάτι που το έκανε, πολύ μετά, το εβραιοκίνητο ιερατείο των Ελλήνων….!
Λίγο δε πριν, το 312 π. Χ, συγκεντρώθηκαν και ( !;!;!;!;!; ) κωδικοποιήθηκαν
τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης τους από τον Εβραίο ραβίνο Ονία Α΄ σε συναγωγή τους….! ♠
■ Ιερεμίας : 11 : 1, 2, $3, 4 : ( «Το κήρυγμα της διαθήκης» )
Ιερεμίας : «Ο λόγος, ο οποίος ήλθεν από τον Κύριον εις τον Ιερεμίαν·
‘’άκουσε τους λόγους της διαθήκης ταύτης και ανάγγειλέ τους εις τους άνδρας του Ιούδα
και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ,
$3 : λέγων προς αυτούς· ’’ούτω λέγει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ·
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(!;) κατηραμένος να είναι ο άνθρωπος ο μη προσέχων τους λόγους της διαθήκης / μνημονίου / ταύτης,
{ Έιιιιι…., ‘’Γιαχβούληηη’’…., μήπως γουστάρεις καθαρτικό….. «βουτυρόμελο»….: Ησαΐα Α΄ : 7 : 15….,
ώστε να γίνεις άνθρωπος τω όντως Θεώ….,
έχμ, κι εσύ κι ο ‘’γιοςςς’’ σου….. ο…., «ρυπαρόντυτος» : Ζαχαρίου : 3 : 3…., ‘’Ιησούουουλης’’…!; }
την οποίαν διέταξα εις τους πατέρας σας την ημέραν,
κατά την οποίαν εξήγαγον αυτούς από την σιδηράν κάμινον, την χώραν της Αιγύπτου,…..’’»….!
[ Εμ, όλοι οι αντιμνημονιακοί : αντιδιαθηκικοί….. κατηραμένοι, και, –του….,
ό π ω ς και τώρα κι εδώ…., εχ…., ναιαιαι…., αντιστοιχίιιστε και αντιστοιχιστείειειτε….! ] ■
Ευχέςςςςς, λοιπόν, να μη ‘’–σας’’ πιάσει, η κατάρα…., της Κατάρας της Γης…., του Γιαχβέ : ‘’Γιαχβέ’’….,
ω ‘’«εν τοις κόλποις του Αβραάμ»’’ φοβισμένοι –του Παλιοδιαθηκικοί : παλιομνημονιακοί….,…..
ε, κι ως προς ‘’ημάς’’…., τους άφοβους…., ‘’–σας’’ αναγγέλουμε….. λέγοντες πως…..
τους, και τα, έχουμε όλους αυτούς ‘’γεγραμμένους’’…., εις τα….. «τεθλασμένα»….. ‘’απόκρυφά’’ –μας….!.....
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…..Σκεψαυνανίας –τους τα Κεφάλαια πρόσχετε…., λοιπόννννν….!
…..’’Θεός’’ χωρίς θεϊκές ιδιότητες στην Παλαιά….. Διαθήκη : Συμφωνία : Μνημόνιο….,
‘’θεΐδιο’’ χωρίς θεϊκές ιδιότητες στην Καινή….. Διαθήκη : Συμφωνία : Μνημόνιο…., χξς΄, Παντοδύναμοι….,
κτηνώδεις πράξεις παντού…., μάλιστα, ‘’προφητευμένες’’ –τους…., ως, λ.χ κι εδώ, με την Ηρωδική σφαγή….,
έστω έτσι….. και με την ανοχή των Ρωμαίων κατακτητών –τους…., τότε…., δήθεν, επί αντιΧριστούλη….,
που…., από τους 4….. ευ,δισ,αγγελιστάδες…., μόνοννννν, ο Ματθαίος την αναφέρει….:
Τότε / …..με την σφαγή "όλων των αρσενικών παιδιών εις την Βηθλεέμ και εις όλα τα περίχωρά της"
από τον Ηρώδη..... / εκπληρώθηκε εκείνο που ελέχθη διά του Ιερεμία του προφήτου,
Φωνή ακούσθηκε εις την Ραμά, θρήνος, κλάμα και μεγάλος οδυρμός. Ήτο η Ραχήλ που έκλαιε τα παιδιά της
και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουν πλέον….: Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 17, 18….!
Σφαγή μεγάλη…., 14.000 νηπίων...., που...., αν πράγματι γίνονταν...., θα προκαλούσε….,
αν μη τι άλλο...., επανάσταση ενάντια στον….. αγιοποιημένο –τους Ηρώδη
[ Κάλέεεεε…., ο «Άγιος Ηρώδης»…., που επί αιώνες εορτάζονταν στη Γαλλία….,
ως και, στη Γαλλία : Φραγγιά, ο Άγιος Πόντιος Πιλάτος….,
ο 1ος άγιος της χριστιανικής εκκλησίας….: 25 Ιουνίου η εορτή του….:
ναός Ποντίου Πιλάτου στην Ιερουσαλήμ, αρχικά…., ενώ, μετά, ξεχάστηκε η εορτή του….,
όμως, χμ, με ‘’τέτοιους’’ αντιχρίστουςςςςς άρχισαν τις….. τρ·αγιοποιήσεις –τους….! ]
και σάλο – σοκ στη Γη…., τότε...., και, βέβαια, θα το ανάφεραν κι οι άλλοι "3" ευαγγελιστάδες....,
και, ως ον, και, τούτο ‘’ατού’’ στην προπαγάνδα τους...., που αλληλοαντιγράφονται...., γενικώς και ειδικώς....!
♦ …..όπως θα το ανάφεραν και οι, απογραφείς, Ρωμαίοι…., και, προπαντός, ιστοριογράφοι….,
αν, κι αυτό, δεν ήταν…., που είναι...., Ψέμα….. παρατραβηγμένο….,
ως, έτσι, λ. χ, τέτοια, προ ή μετά, αναφέρονται, αλληλοαντιγραφικώς, ‘’χαζά’’ και σε άλλες θρησκείες….:
Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
Βουδισμός : Ο θείος του Κρίσνα : Βούδ,δ,α, ο Κάνσα, ο κακός βασιλιάς της Μαθούρα,
θανάτωσε όλα τα παιδιά του βασιλείου του, που γεννήθηκαν τον ίδιο καιρό με τον Κρίσνα,
* Χμμμ, κι εδώωω….. 14.000 νήπια αγόρια…., εχχχ, αρσενικά….. των «αρσενικών» «παρθένων»….! *
γιατί του είχαν προφητέψει πως ο ανεψιός του θα τον δολοφονούσε, για να του πάρει το θρόνο….! ♦
{*{------------------------------------------------------------------------------------------------------}*}
{*{ Ναι…., κι εδώ, όλα, σχεδόν, εξ αντιγραφής…., ως και με τη ‘’μυστική’ κι άσπορη σύλληψη του Ιησούλη….:
***** Μυστικές ‘’συλλήψεις’’ – κυοφορίες – γεννήσεις – παρθενικοί τοκετοί –….:
▄ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο :
▪ Αρχαία Αίγυπτος: Η Ίσις καταφέρνει να μείνει έγκυος από τον (!;) νεκρό (βασιλιά) Όσιρι,
από όπου έλκει την καταγωγή του ο Φαραώ….,
▪ Ινδία : Ζαïνισμός : Μαχαβίρα : Αφού συνελήφθη (ο Μαχαβίρα) στο Μπιχάρ
σε μια οικογένεια (!;) Βραχμάνων…., το έμβρυό του μεταφέρθηκε από το (!;) θεό Ίντρα
στη μήτρα της πριγκίπισσας Τρισάλα…., ώστε το παιδί να γεννηθεί σε (!;) βασιλική οικογένεια….,
που, δήθεν, 14 ή 16 όνειρά της προειδοποιούν τη μητέρα για τη θαυμαστή γέννησή του, του Μαχαβίρα,
που, από την κοιλιά της μάνας του, πριν γεννηθεί, θαυματουργεί….,
▪ Ιράν : Ζουρβανισμός : Ζουρβάν : Είναι, κατά δοξασία, και, των αρχαίων Ιρανών, μυθικό ον….:
αντρόγυνος, γυναίκα και άντρας μαζί…., αυθύπαρκτος…., που αυτογκαστρώνεται στο ‘’μητρικό του στήθος’’
και γεννά, [ : αλά : Δία, Φθα,….. ] τότε κι έτσι, τον Ωρομάσδη / Αχούρα Μάσδα / και τον Αριμάν….,
▪ Μεσοποταμία : Βασιλιάς Γιλγαμές του Νουρούκ : τάχα, ήταν κατά τα 2/3 θεός και κατά το 1/3 άνθρωπος….,
▪ Κίνα : Κομφούκιος : Η μητέρα του προσευχήθηκε στο πνεύμα του βουνού
κι έμεινε (!;) ανεξήγητα έγκυος στον Κομφούκιο….,
▪ Κίνα : Λάο Τσε : ( μύθος ) Η 81 ετών μητέρα του τον συλλαμβάνει από μια ακτίνα ήλιου κι ύστερα από 81 έτη,
στα 162 της χρόνια, τον γέννησε κάτω από μια δαμασκηνιά, μένοντας 81 χρόνια έγκυος….,
▪ Κινεζικός Οικουμενισμός : Χου Σι : Ο υπέρτατος άρχων, ο θεός Σάνγκ,
που μια φορά, μόνο, έγινε ανθρωπόμορφος,
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συνομιλεί, τότε, με τον βασιλιά….. κι εκεί που περπάτησε στα ίχνη του η μητέρα του Χου Σι,
προπάτορος της Δυναστείας των Σου Κι, έμεινε έγκυος σ’ αυτόν,
τον Χου Σι, υιό του Ουρανού, υιό του Θεού….! (!;) ▀
►Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία :
▪ Αφροδίτη : Η Γαία κι ο / Τιτάνας γιος της / Κρόνος καταδικάζουν τον Ουρανό
σε ανικανότητα : με την κοπή του πέους του, που το κομματιάζει ο Κρόνος,
και το πετά στη θάλασσα, οπότε, έτσι, γεννιέται η Αφροδίτη….,
▪ Ήφαιστος….. ( Αθηνά ) ….: κατ’ άλλους είναι γιος του Δία και της συζύγου του Ήρας,
και κατ’ άλλους είναι μόνο γιος της Ήρας, «δίχως σαρκική σχέση», δίχως πατέρα….,
ως η Αθηνά είναι κόρη, μόνον, του Δία, «δίχως σαρκική σχέση», δίχως μητέρα….,
▪ Διόνυσος : ο θεός Διόνυσος, καρπός του παράνομου έρωτα του Δία με τη θνητή Σεμέλη,
αφού πεθαίνει, προώρως, πριν συμπληρώσει εννιά μήνες κύησης, μαζί με την έγκυο σε αυτόν μάνα του,
/ Τίιιιιι…., έγγυος μόρος…!; / παίρνεται απ’ την κοιλιά της νεκρής μάνας του και κλείνεται
μέσα στον μηρό του για εννέα μήνες και τον γεννά σε ‘’δεύτερη γέννησή του’’…., {Τί, και 1η παρουσία –του…!;}
▪ Ήβη : η Ήρα, σ’ ένα γεύμα που την είχε καλέσει ο Απόλλων, έφαγε άγρια μαρούλια,
κι έμεινε έγκυος με την Ήβη….,
▪ Τυφωέας : η Ήρα…., μετά από μια προσευχή της : στη Γη, στον Ουρανό
και στους…., μένοντες στα έγκατα της γης, γύρω απ’ τον μεγάλο Τάρταρο…., θεούς Τιτάνες….,
γεννά, καθώς το ήθελε κι ευχόταν, το τέρας και μάστιγα των θνητών Τυφωέα….,
χωρίς τη συμμετοχή του Δία…., που γέννησε, κι αυτός, την Αθηνά…., χωρίς τη συμμετοχή της….,
▪ Εριχθόνιος : Ο Ήφαιστος επιχειρεί να βιάσει την παρθένο Αθηνά κι αποτυγχάνει….,
χύνοντας, όμως, το σπέρμα του στη γάμπα της / : χμ, κάτι σαν Αυνάν….! / ….,
που, αηδιασμένη, το σκουπίζει με ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα, που το πέταξε, έτσι, καταγής….,
οπότε και γεννιέται…., μόνο, με το σπέρμα του Ηφαίστου…., ο Εριχθόνιος….,
▪ Άρης : γιος του Δία και της Ήρας, ενώ κατά τον Οβίδιο η Ήρα έμεινε έγκυος με τον Άρη, δίχως να συμβάλει
σ’ αυτό ο άντρας της, με την απλή επαφή ενός θαυματουργού λουλουδιού του κάμπου του Ωλεανού….!….. ◄
▬ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Ησαΐας Α΄ : 7 : 14 / ο Κύριος προς Άζαχ, βασιλέα του Ιούδα, ήτοι της Ιουδαίας και ‘’οίκο’’ του Δαυίδ /
«Διά τούτο αυτός ο Κύριος θα σας δώση σημείονּ Ιδού η (!;) παρθένος
θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα ονομάση αυτόν Εμμανουήλ = μεθ’ ημών ο Θεός.»….!
(( ▪ Καινή Διαθήκη : Ιησούς Χριστός : Ματθαίος : 1 : 18….. 23 :
«Αφού η μητέρα του Μαρία | του Ιησού : Εμμανουήλ |
αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος (!;) εκ Πνεύματος Αγίου, (!;) πριν να συνευρεθούν.»…..
«Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ…..»….,
[ * Βογόμιλοι : ακουστική σύλληψη του Ιησού Χριστού….! ] ..... ))
▪ Ησαΐας Β΄ : 66 : 8, 9 : «’’Ποίος ήκουσε τοιούτον πράγμα, ποίος είδε πράγμα όμοιον προς αυτό;
Δύναται χώρα τις να γεννήση (!;) εις μίαν ημέραν; Δύναται έθνος να γεννηθή (!;) αμέσως; Αλλ’ η Σιών,
ευθύς ως εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τέκνα της. [ Εμ, από ιμπεριάλ γαμήσια –τους, ιδού κι οι κ,χ,ώ,ό,ρες….! ]
Εγώ θα φέρω εις γένναν και δεν θα ελευθερώσω;’’ λέγει ο Κύριος…..»….! ▬
♥ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 22, 23, (29) : Είναι (!;) γραμμένον, ότι ο Αβραάμ είχε δυο υιούς,
ένα από την δούλην του και ένα από την ελευθέραν.
Αλλ’ ο υιός της δούλης / ο Ισμαήλ της Άγαρ / εγεννήθηκε κατά τον φυσικόν νόμον,
ενώ της ελευθέρας / ο Ισαάκ της Σάρρας / εγεννήθηκε (!;) δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού : (29) :
«κατά το Πνεύμα»….! (!;) ♥
● Κοράνι :
▪ Κεφ. Απαγόρευση : Εμείς : Και με το παράδειγμα της Μαρίας της κόρης του Ιμράν,
που διατήρησε την αγνότητά της και στης οποίας τον κόλπο (!;) εμφυσήσαμε το πνεύμα Μας….! ● }*}
{*{------------------------------------------------------------------------------------------------------}*}
Ο «μη ενός μεσίτης» αντιΧριστούλης…., ο και….. «υπό την άμπελον»….. και….. «υπό την συκήν»….,
[ : ως θα έλεγε, συνθηματικά : κωδικοποιημένα, κι ο προφήτης Ζαχαρίας Α΄ : 3 : 10 : «’’Την ημέραν εκείνην’’,
/ που ο Κύριος : Big brother «θα εξαλείψη την ανομίαν της χώρας…..» / λόγος του Κυρίου των δυνάμεων,
‘’θα προσκαλήτε ο εις τον άλλον (!;) υπό την άμπελον και (!;) υπό την συκήν’’»….. ]
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ο που, τάχα, ήτο, μόνον, ενός μεσίτης….. –τους…., ως ‘’υποδηλώνει’’ στο…..
Κεφ. Φως και σκοτάδι : Ματθαίος, κεφ. 6, εδ. 22 έως 24….:
«Κανείς δεν μπορεί να δουλεύη δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θα μισήση και τον άλλον θα αγαπήση,
ή εις τον ένα θα προσκολληθή και τον άλλον θα καταφρονήση.
Δεν μπορείτε να δουλεύετε τον Θεόν και τον μαμωνάν»….!
Ο που…., κι αυτός, ως κι ο ‘’πατήρ’’ του ‘’Γιαχβέ’’…., συνεργάζονταν….,
κρυφά ή μη…., και με τον ‘’Σατανά’’…., ε, γιατί όχι και με τον ‘’γιό’’ –του….. «τον Αντίχριστο»….:
Και τον επλησίασε / …..τον πεινασμένο, μετά από νηστεία, Ιησούλη….. /
ο διάβολος και του είπε,…..
Πάλιν τον φέρνει ο διάβολος
/ μήπωςςςςς…., ο…., ο ‘’γιος’’ του Σατανά ‘’θεού’’ – βασιλιά…., «Αντίχριστος : σατάν»…!; /
σ’ ένα πολύ ψηλό βουνό
{ Τί, κι εσύ, ρε σατάν:διάβολε…., ‘’ζάπλουτο’’:πολύ ψηλό βουνό:σχεδόν, όρος…., είχες….. χορηγό ‘’θεό’’…!;
Μήπως….. κι ο…., δίποδος, ως κι όλοι –σας…., ‘’πατήρ’’ –σου είχε ‘’Αρχιθεό’’ : Αρχιβασιλιά : ‘’Πατέρα’’…!; }
και του δείχνει (!;) όλας τας βασιλείας του κόσμου
και την δόξαν τους και του λέγει, «Αυτά θα σου τα δώσω, εάν πέσης και με προσκυνήσης».
▼ Ο Λουκάς...., μόνον αυτός έτσι : ’’θεο’’παράδοτα…., κεφ. 4, εδ. 6....,
βάζει στο στόμα του Διαβόλου και τα εξής λόγια....:
«Θα σου δώσω όλην αυτήν την εξουσίαν και την δόξαν τους / «όλων των βασιλειών του κόσμου» / ,
διότι (!;!;!;!;!;) σ’ εμέ (!;) έχει παραδοθή και σ’ όποιον θέλω την δίνω.»....! ▼
Τότε του λέγει ο Ιησούς, «Πήγαινε οπίσω μου, Σατανά, διότι είναι γραμμένον, Κύριον
τον Θεόν σου πρέπει να προσκυνήσης και αυτόν μόνον να λατρεύσης». Τότε ο διάβολος
τον άφησε και ήλθαν άγγελοι και τον υπηρετούσαν….: Ματθαίος, κεφ. 4, εδ. 3,….. 8, 9, 10, 11….!
(( …..Όπως μαρτυρούν τα βουδιστικά κείμενα το πνεύμα του κακού,
ο διάβολος, που στα ινδικά ονομάζεται Μάρα,
τον έβαλε / τον Βούδ,δ,α / στον πειρασμό να μην αποκαλύψη στον κόσμο
αυτά που εκείνος με τόσο κόπο είχε αποκτήσει….!
Επενέβη όμως τότε ο θεός Βράχμα (!;) Σουχαμπάτι
και μεσολάβησε για το καλό των ανθρώπων….! ))
Ο Ιησούςςςςς...., χξς΄ςςςς, ο «τρεφόμενος με λόγο του Θεού» Ιησούς Χριστός : Ι.Χ….,
που, ‘’τώρα πια’’, έγινε καλό «παιδίον»….,
// το «που έμαθε την υπακοήν | τω ‘’Γιαχβε’’ | από όσα έπαθε»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8….! //
ε, σαν έμαθε, κατά τον ‘’πατέρα’’ –του ‘’Γιαχβέ’’, «να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν»….,
αφού, όμωςςςς, πριν κατανάλωσε….. 666.777.888 τόνους βουτυρόμελο….,
‘’ως’’ θα έλεγε…., μα για άλλον ‘’τέτοιον’’…., που οι της Κ. Δ ιδιοποιούνται…., ο Ησαΐας Α΄ : 7 : 15, 16….!
[ Ησαΐας Α΄ : 7 : 15, 16 : Θεός / προς Άζαχ / : «Βούτυρον και μέλι θα είναι η τροφή του / του Εμμανουήλ /
μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν. Διότι πριν το παιδίον μάθη αρκετά,
ώστε να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη το αγαθόν,
(!;) η χώρα, προ των δύο βασιλέων της οποίας ίστασαι / ω ΄Άζαχ / έντρομος, (!;) θα εγκαταλειφθή»….! ]
Ο…., ως «καλός χρήστης του Μαμωνά»….,
{ Ιησούς : «Και εγώ σας λέγω, κάνετε φίλους διά τους εαυτούς σας χρησιμοποιούντες τον άδικον μαμωνάν,
(!;) διά να σας δεχθούν (!;!;!;!;!;) εις τας αιωνίους σκηνάς, όταν πεθάνετε» : Η καλή χρήσις του πλούτου ….! }
τρεφόμενος σε σπίτια άλλων Ιησούλης…., ιδίως, πλουσίων : βουνών και ζάπλουτων : ορέων τροφών του….!
■ Ο Ζακχαίος : μόνον, Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 1 έως 10….:
Εδώ, λοιπόν…., χμ, χρησιμοποιώντας έεεξυπνα ο ξύυυπνιος Ν,Χ,αζωραίος τον άδικο μαμωνά....,
κάνει, ακόμα έναν πλούσιο, φίλο και τροφό του τον αρχιτελώνη κι αμαρτωλό Ζακχαίο / Αλφαίο…!; /....,
που τον φιλοξένησε, ο φορομπήχτης, στο σπίτι του…., αναγγέλοντάς του / ο Ζακχαίος του Ι. Χ /
πως χαρίζει το μισό της περιουσίας του στους φτωχούς / Τίιιιι…., αφορολόγητα…!; /…..
και δηλώνοντάς του δημοσία πως θα επιστρέψει τετράδιπλα ό,τι κι απ’ όποιον με δόλο έκλεψε....,
κάνοντας τον Ν,Χ,αζωραίο να του διαβεβαιώσει πως…..
έτσι και «σήμερα» σώζεται, πια, κι αυτός [ Τίιιιι, ‘’μεταφορά ενσήμων’’…!; ] (!;) και οι του σπιτιού του….!
Δηλαδή, τίιιιι…!; Όντας σε κλεπτικό πόστο…., κλέβεις 1.000….,
τα τοκίζεις…., κάνοντάς ‘τα, κι έτσι, πολλαπλάσια….,
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και…., επιστρέφοντας τα 1.000…., σαν σου μένουν τα υπόλοιπα….,
συγχωρητέος/τός και μη κλέφτης, πια…!; Και οι που υπόφεραν απ τις κλεψιές του, και τους, τίιιιι…!;
Ω…., τί Χριστιανική : Ερμική….. παρα·λογική…., χμ, λογική του παρά….:
«ορθήηηηη», χξς΄, «χρήση του άδικου Μαμωνά» κατά τον «ενεργούντα έξυπνα» Ι. Χ…., εεεεε….!
/ Χξς΄, η καρακάξα αλεπού Ι.(Α) Χ…., που «δεν είχε πού να γείρη το κεφάλι” : Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 20….! / ■
Ο που νήστεψε από φαγητό 40 μέρες…., στην έρημο…., χμμμ, που δεν είχε το μάννα της Παλιοδιαθήκης….,
|| …..Τί…., πιότερο….. σ,Σ,τυγερό….. κι ά μαννο….. το….. Και,ε,νό Μνημόνιο : Και,ε,νή Διαθήκη…!; ||
όπου επήγε…., χα, «οδηγημένος υπό του Πνεύματος και διά να πειραστεί από τον Διάβολο»….!
{*[ Καλάαααα…., μα λέτε κι ο αντιΧριστούλης να το έπαιζε ‘’δίπορτο’’
και δεν ήταν μεσίτης ενός, μα πολλών…., ως ‘’κρυπτο’’λέει ο Παύλος : Προς Γαλάτας : 3 : 20….:
«Αλλ’ ο μεσίτης / ο Ι. Χ / δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι ένας»….,
ο που έβαζε όρους και ‘’σατανο,παζαρο,διλήμματα’’ στο Θεό,
{ Τί…., ήταν του….. filioque ο Ι.Χ, ο που ομολογούσε : « (!;) Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, (!;) δεν μπορεί
ο Υιός να κάνη από τον εαυτόν του (!;) τίποτε, (!;) παρά μόνον ό,τι βλέπει τον Πατέρα να κάνη,
διότι εκείνα που κάνει εκείνος, αυτά ομοίως κάνει και ο Υιός (!;) »….: Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 19….! }
λες και ‘’είχε πλάτες’’ σατανικές….,
κάτι που, πάλι και υπογραμμισμένα, ο Παύλος, δείχνει στα περί τέλους της υλικής θυσίας
και αρχής της πνευματικήςςςςς….:
Ι. Χ / προς Θεό / : «….. (!;) Αφού πρώτα είπε / ο…., πια, μη υλικόςςςςς…., Θεόςςςςς….. / ,
θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν ηθέλησες
ούτε έδειξες ευαρέσκειαν, αι οποίαι προσφέρονται κατά τον νόμον / τον της Π. Δ /,
(!;) κατόπιν, (!;) τότε, είπε / ο Ι. Χ /, ιδού ήλθα διά να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου…..»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 8, 9….,…..
[ : Χμ, αδιαίρετη ‘’«Αγία Τριάδα»’’…!; Σεισάχθεια : ‘’αέρας’’ η πνευματική – ‘’αέρινη’’ θυσία…., πλέον,
και το υλικό μνημόνιο : πληρωμή χρέους –τους προς ‘’Γιαχβέ’’….. τέλος…!;
Και….. η πνευματική θυσία = ισοδύναμη του υπολοίπου του χρέους –τους προς αυτόν/ αυτούς…!;
Ανταλλαγή, και, πνευματικών –τους αγαθών….: τεχνογνωσία, ψυχογνωσία,….. με αυτό…!;….. ]
όπως δείχνει, έτσι : με όρο πάλι και υπογραμισμένα, ο Παύλος : Κορ. Α΄ : 15 : 26, 27, 28, 29….:
«Ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος.
Διότι όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του / του Ιησού / . Όταν δέ λέγη ότι όλα έχουν υποταγή,
είναι φανερόν ότι αυτό αποκλείει εκείνον που υπέταξε όλα εις αυτόν.
( Τί, μέσα στα….. πάντα : όλα : res….. κι ο Πας…!; Res κι αυτόςςςςς…!; )
(!;) Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν, (!;) τότε και (!;) αυτός ο Υιός θα υποταγή εις εκείνον
που υπέταξε όλα εις αυτόν, διά να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάσι.
(!;) Αλλοιώς, (!;) τι θα κάνουν εκείνοι που βαπτίζονται (!;) διά τους νεκρούς;»….! ]*}
Έτσι, λοιπόν, πειρασμένον, πια…., τον αφήνει, ο Σατανάς τον Ι. Χ, ήσυχο...., μόνο με τα..... θηρία….,
σκασμέεεεενος για την ήττα του, και φεύγει «μέχρι καιρού»….,
ε, μέχρι να τον ξαναδοκιμάσουν : ’’ξαναπαίξουν στα ζάρια’’ : π,Π,ιλατέψουν τον Γλαύκο -- Γλαύκη Ιησού….,
|**| Ε…., τάααααχα…., που, μάλλον, τότε, τον εκπαίδευαν….,
εχ, και όποιος, άμπελος ή συκή, κέρδιζε….. κέρδιζε το πειραματόζωό –τους Ι. Χ – Ι. ΑΧ….,
που έπαιζαν οι σαδιστές με τον αμπελόσυκο ή συκάμπελο….,
φορές δε και φραγγοσυκάμπελο ή φραγγαμπελόσυκο….. με αγκάθια....,
ωσεί και τα του «ακάνθινου στεφάνου» του ‘’αμαρτήσαντος τω Κυρίω’’ αγκάθια….!
Ννννναι…., χμ, χμ ,χμμμμμ…., ο άτακτος : ανυπάκουος τω Γιαχβέ Ι. Χ….,
ο που….. «…..αν και (!;) ήτο Υιός, έμαθε την υπακοήν από όσα έπαθε, (!;)
και, γενόμενος τέλειος, απέβη δι’ όλους όσους (!;) υπακούουν εις αυτόν,
αίτιος αιωνίου σωτηρίας, και (!;) ωνομάσθη από τον Θεόν
αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»….: Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 8, 9, 10….! |**|
α…., και «αφού εξήντλησε (!;) κάθε πειρασμόν»....,….!
{*{ Ζαχαρία Α΄ : 3 : 3, $4, 5, 6, 7…., «Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδυμένος ρυπαρά ενδύματα,
όταν ίστατο ενώπιον του Κυρίου. Και απεκρίθη ούτος / ο Κύριος /
και είπε τα εξής προς τους ισταμένους ενώπιόν του· ‘’αφαιρέσατε απ’ αυτόν τα ρυπαρά ενδύματα’’.
* …..δηλαδή, να του βάλουν λινά, που θα έλεγε κι ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη : 19 : 8….,
που «το λινόν δηλοί τας δικαίας πράξεις των αγίων»…!; *
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Κι είπε προς αυτόν / …..ο Κύριος προς τον….. «άσωτο»….. ‘’γιό’’ του Ιησού….. Απόλλωνα….. /
‘’Ιδού, αφήρεσα από σου την ανομίαν σου και σε ενέδυσα εορτάσιμα ενδύματα….,…..
…..εάν βαδίζης τας οδούς μου και τηρής τας εντολάς μου, θα διευθύνης τον οίκον,
θα φυλάττης τας αυλάς μου και θα σου επιτρέψω να περιπατής μεταξύ των εδώ (!;) ισταμένων»….,….
[ Ααα, γι’ αυτό περιπατούσε ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ ‘’αγκαζέ’’, και, με τον Σατάν, ως αμπελόσυκος : συκάμπελος….:
«Όραμα του αρχιερέως Ιησού» ) :
( Από….. ιερεύς : ραβίνος : ραβί : ραβουνί….,
να, ιμπεριαλιζέ, αρχι ερεύς : ραβ β ίνος : ραβ β ί : ραβ β ουνί…., χξς΄, το, με 2 ν, του Ρα….. μου….. νί….! )
Ζαχαρία Α΄ : 3 : $1 : «Και έδειξεν εις εμέ τον Ιησούν, τον αρχιερέα, (!;)
ιστάμενον ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου, ενώ ο Σατάν (!;) ίστατο δεξιά του διά να τον κατηγορήση.». ]
ή ο Ιωάννης : 10 : 36: / …..ο Ιησούς, για τον εαυτό του,
προς τους Ιουδαίους που ήθελαν να τον λιθοβολήσουν….. /
«…..σεις λέτε εις εκείνον, που ο Πατέρας (!;) τον αγίασε και τον έστειλε εις τον κόσμον…..»….! }*}
Ο διακριτικά αυστηρός και τιμωρός αντιΧριστούλης…., ο που ‘’συνεχώς’’ έβριζε τους μη αδελφούς….:
* Ι. Χ....: (!;) Εκείνος δε, που θα πη εις τον αδελφόν του «Ρακά», / …..Ρακά : κούφιε….! /
αυτός πρέπει να παραπεμφή εις το Συνέδριον. (!;) Εκείνος πάλιν που θα πη, «Μωρέ»,
[ Έιιιιι…., ρε/μαρή….. μωρέ/μωρά….: Σατάν Αρά….: ‘’Γιαχβο/ΑντιΓιαχβο γιε/κουμ….: Ι.ΑΧ…., ….! ]
αυτός πρέπει (!;) να παραδοθή (!;) εις την πυρίνην γέενναν….: Ματθαίος : κεφ. 5, εδ. 22….,
* ή….. Ι. Χ : «Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) όλαι αι αμαρτίαι και (!;) ό,τι δήποτε βλασφημίας εκστομίσουν
οι άνθρωποι (!;) θα τους συγχωρηθούν. Εκείνος όμως, που θα βλασφημήση το Πνεύμα το Άγιον, (!;) δεν έχει
ποτέ συγχώρησιν, (Ε, πάν’ απ’ όλους κι απ’ όλα, η Ιδέα:το Άγιον Πνεύμα:το ‘’Σύστημα’’…., ω τεκτονο ‘’γιέ’’….!)
(!;) αλλ’ είναι ένοχος αιωνίου κρίσεως» (!;) . Διότι έλεγαν, «Έχει πνεύμα ακάθαρτον»
/ Τσς…., όταν θα τον ‘’Συστηματο’’ κατασταλάξουν…., θα ‘’καθαρίσει’’….! / : Μάρκος, κεφ. 3, εδ. 28, 29, 30….,
* ή….: Ι. Χ : «Ο Μωυσής είπε, Να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και, Εκείνος
που λέγει κακά εναντίον του πατέρα του ή της μητέρας του,
( Στον «εν Κανά γάμο», μόνον, «…..γύναι!» την είπες ή και….. «ον γύναι : γύναι ον»…., ω σκληρέ θεατρίνε
και….. κομπο γιαννίτη–κομπο Ιαν ν ίτη–τσαρλατάνε:charlatan…., χμ, /sly/ knot Ian n ite…., που….. κερνάς…..
σχιζ«ένα….. κόμπο / : knot–slip knot:θηλ ειά…. : drop–κόμπος–σταγόνα / κρασί»….: a drop of wine….. …!; )
(!;) πρέπει να (!;) θανατώνεται»….: Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 10….,
* ή….. Ι.Χ : «Να είσθε βέβαιοι ότι υπήρχαν πολλές χήρες την εποχήν του Ηλία μεταξύ του Ισραήλ,
όταν έκλεισε ο ουρανός επί τρία χρόνια και έξη μήνες, και έγινε μεγάλη πείνα εις όλην την χώρα,
αλλ’ (!;) ο Ηλίας δεν εστάλη σε καμμίαν απ’ αυτές αλλά σε μία χήρα εις την Σαρεπτά της Σιδωνίας.
Ήσαν και πολλοί λεπροί μεταξύ των Ισραηλιτών την εποχήν του Ελισαίου του προφήτου
αλλά κανείς απ’ αυτούς δεν εκαθαρίσθηκε παρά ο Νεεμάν ο Σύρος»….: Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 25, 26, 27….,
* ή…., διακριτικός ‘’σώστης’’….. αλά ‘’Γιαχβέ’’ : ‘’πατέρα’’ του…., ως με την πόρνη Ραάβ : Ιακώβου : 2 : 25….,
* ή….. Ι. Χ : «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι επειδή έπαθαν αυτά,
ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους;
Όχι σας λέγω, αλλ’ εάν δεν μετανοήσετε, θα χαθήτε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο.
Ή εκείνοι οι (!;) δέκα οκτώ που έπεσε επάνω τους ο πύργος του Σιλωάμ και τους εσκότωσε,
νομίζετε ότι ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους κατοίκους της Ιερουσαλήμ;
Όχι σας λέγω,…..»....: Λουκάς, κεφ. 13, εδ. 2, 3, 4, 5….!
…..Ο «αμφίστομος» και, κατά κύρη του, οργύλος και, ‘’καλυμμένα’’ ή μη, φιλοκτόνος : «απαλλακτικός» Ι. Χ….:
Κεφ. «Οργή και (!;!;!;!;!;) φόνος» : Ι. Χ : «Δείξε την (!;) συμφιλιωτικήν σου διάθεσιν προς τον αντίδικόν σου,
εφ’ όσον είσαι μαζί του εις τον δρόμον προς το δικαστήριον, διά να μη σε παραδώση ο αντίδικος
εις τον κριτήν και ο κριτής εις τον δεσμοφύλακα και ριφθής εις την φυλακήν. Σε βεβαιώ, ότι δεν θα βγης
από εκεί μέσα, έως ότου πληρώσης και το τελευταίον λεπτόν»….: Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 25 έως 26….!
{ Ι. Χ : «Γιατί δεν κρίνετε μόνοι σας ποιο είναι ( Α, τίιιιι….. το σωστό…!; ) σωστό;
Καθώς πηγαίνεις με τον αντίδικόν σου εις τον δικαστήν, προσπάθησε εις τον
δρόμον να ( Α, τί…., απαλλαγή το σωστό!;!;!;!;!; ) απαλλαγής απ’ αυτόν, μήπως σε σύρη εις τον δικαστήν
και ο δικαστής σε παραδώση εις το εκτελεστικόν όργανον,
και το εκτελεστικόν όργανον σε βάλη εις την φυλακήν. Σου λέγω, ότι δεν θα βγης από εκεί μέσα,
έως ότου πληρώσης και το τελευταίον λεπτόν»….: Λουκάς, κεφ. 12, εδ. 57 έως 59….. }
(*[ Ιησούς….: «Έχετε ακούσει ότι είπαν, Μάτι για μάτι και δόντι για δόντι.
Εγώ όμως σας λέγω, να μη αντιστέκεσθε εις τον πονηρόν,
αλλ’ όποιος σε κτυπήση εις το δεξί σαγόνι, να του στρέψης και το άλλο.
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Και εις εκείνον που θέλει να σε πάη στο δικαστήριον
και να πάρη το υποκάμισό σου άφησέ του και το επανωφόρι.
Και όποιος σου επιβάλλει αγγαρείαν ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. ( Αυνανίας το κεφάλαιον πρόσχετε…!; )
(!;) Δίνε εις όποιον σου ζητεί και εις εκείνον, που θέλει να δανεισθή από σε, μη αρνηθής»….:
Κεφ. « (!;) Εκδίκησις», Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 38, 39, 40, 41, 42….! ]*)
---- …..* Η παραβολή των μνων : Λουκάς : 19 : 23….:
αποδοχή της τραπεζικής τοκογλυφίας….: Κύριος / προς δούλο / : «Γιατί λοιπόν δεν έβαλες
το χρήμά μου εις την τράπεζαν, και όταν θα επέστρεφα, θα το εισέπραττα μαζί με τόκον;»…..
και αντίφαση….. σχετικά με τους εχθρούς…., «έξυπνα» –πονηρά…., παραβολικά….:
* Λουκάς : 19 : 27 : Η….. παραβολή των μνων : ‘’Ιησούς’’….:
«Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς, που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους,
φέρτε τους εδώ και (!;) σφάξτε τους μπροστά μου»….! ---{ ….: Ι.Χ : «Έχετε ακούσει ότι είπαν, Να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισής τον εχθρόν σου.
Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται,
ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεσθε δι’ εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται
και σας καταδιώκουν,…..»….: Ματθαίος, κεφ. 5, εδ. 43, 44….! }
Ναι, ανισόρροπα αμφίστομος ο σχιζαμφίνους Ι. ΑΧ….,
να, λ.χ, κι ως προς τον «Νόμο του Μωυσή» της Π. Δ….:
Κεφ. «Ο άρτος της ζωής» : μόνον, Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 26 έως 58….,
τον που δεν θα τον καταργούσε...., τον που δεν θα του έβγαζε ούτε ένα γιώτα ή μια κεραία του,
έως ότου παρήρχοντο ο ουρανός και η γη….: Ματθαίος : 5 : 18…., / Τί…., παρήλθαν…!; /
να, όπως λέει κι ο Ιωάννης….: Ιωάννης : 10 : 35 : Ι. Χ : « και η γραφή δεν είναι δυνατόν να καταργηθή»….!
"Θανατηφόρος", λοιπόννννν, νααααα, ο νόμος του Μωυσή...., χμμμμμ, νόμος : άρτος – μάννα....,
που έφαγαν οι πρόγονοί τους στην έρημο και (!;) πέθαναν / Ε, κι ως έθνος…!; /….,
// …..βρε, Ι. Χ…., αφού ήηηηητο «κηρυγμένος υπό αγγέλων»….! //
ενώ ουράνιος και ζωοφόρος είναι ο δικός του...., λέει στους χορτασμένους με ψωμί και ψάρια....:
Ιωάννης : 6 : 31 (48, 49) : | …..οι γογγύζοντες Ιουδαίοι προς τον Ιησού….. | :
«Οι πατέρες μας έφαγαν μάννα εις την έρημον καθώς είναι γραμμένον,
Άρτον από τον (!;) ουρανόν τους έδωκε να φάγουν»….,
(48, 49) : Ι. Χ : «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα εις την έρημον
και (!;) πέθαναν»…., χξς΄, ρε ‘’μουδιασμένε’’, που, κατά Ιερεμία : 38 (31) : 29,
απλώς, «…..οι πατέρες έφαγον αώρους σταφυλάς και των τέκνων οι οδόντες ημωδίασαν»….!
Ο, τάχα,‘’θεραπευτής’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., / Έι, μήπως ’’θεράπευαν’’ και….. οι σωσίες του…!; /
ο δάσ κάλος των στημένων τρικς : φακιροπαραστάσεις με τους στημένους προκάτ ‘’ασθεναρρώστους’’….,
{ χξς΄, ‘’«κατά παραγγελίαν»’’ του Ησαΐα….: .....και όλους τους ασθενείς εθεράπευσε,
διά να εκπληρωθή εκείνο, που ελέχθη διά του Ησαΐα του προφήτου,
Αυτός επήρε τας ασθενείας μας και τας νόσους μας εβάσταξε….: Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 17….! }
που…., σχεδόν, κάθε φορά που "θεράπευε" τον Ψ΄ ασθενή….. ή τον Ω΄ άρρωστο….,
και….. ενώ ήσαν παρόντες αγωνιώντες : "αγωνιώντες’’ πολλοί τότε κι εκεί….,
διέταζε αυστηρά στους ‘’θεραπευμένους’’ –του να μην το πουν πουθενά και σε κανέναν άλλον
το…., «αλληγορικό : συμβολικό»…., ‘’θαύμα’’ : ‘’θεραπεία’’….., το "θέατρο….. " ο χαζοκρυφτούλιακας….,
το που, όμως, το διαλαλούσαν….,
[ …..εδώ, λεπρός ο ‘’τέτοιος’’…., ως λεπρός κι ο ( : α, ο σύφ φυλος του Ι.Χ…!; ) Αραμαίος Ναιμάν….,
που τον ξελέπρωσε φακιρικώς και συμβολικώς ο φακίρης, ο και ‘’είδωλο’’ του Ιησούλη, Ελισαιέ….!
* Φακ ίρ ης : fak ir ( : fak er…!? Φακ ευτ ής, παγ αν ευτ ής, φακ ελ /λ/ ωτ ής…!; ) ….,
* fak e ( : φάκ η:φάκ α:παγάν η:φάκ ελ /λ/ ος:….. …!; ) : απομιμούμαι, παραποιώ, απομίμησις, νοθεία,….. ]
παρά να πάνε…., τους έλεγε ο ξύπνιος...., στον εκεί, ξύπνιο, ιερέα του ναού και να του προσφέρουν
το δώρο που διέταζε ο…., πασαδόρος, και, προσφόρων στους κορακόντυτους ιερείς…., Μωυσής….,
για να δείξουν, τάχα, έτσι την….. υπακοήηηηη τους....,
εμ…., και για να επαληθευτεί…., τσου ρε…., η εύστοχη λαϊκή παροιμία : ‘’προφητεία’’ που λέει πως.....
«ο άγγελος παίρνει την ψυχή και ο παπάς τα φράγκα»....!
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Ο εξεξεξορκιστής Ι.ΑΧ…., ο που έβγαζε, και, «γνωστά –του» δαιμόνια….! | Τί…., διαφωνίες : δαιμόνια…!; |
($$$( «Και εθεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες ασθένειες και πολλά δαιμόνια έβγαλε και
δεν άφηνε τα δαιμόνια να μιλούν, διότι τον εγνώριζαν ότι είναι ο Χριστός»….: Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 34….,
εξού και του φώναζαν / …..χξς΄, υπό μορφήν περιστεράς ή γάιδαρου….!; / :
«Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού»….: Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 41….!
---*****--- …..ε, ναι…., μα, μόνον, αυτά που τον είδαν υπό την κηδαιμονίαν του ‘’Σατάν’’….,
σώρρυ, «υπό την δαιμονίαν»…., ωχ, σώρρυ, «υπό την συκήν»….,
που, αλλού, τα μετρούσε κιόλας…., ως, λ.χ, * τα 7 ‘’τέτοια’’ της πουτάνας Μαγδάλως….,
της που ήταν….. 7άκις 777….. του ερωτικού ιμπεριαλισμού….. «η καλή μερίδα»….:
Μάρκος : 16 : 9 και Λουκάς : 8 : 2….,
* ή τα 2.000 Γαδαρηνά…., που, αφού τα έβγαλε, τα έβαλε, ο φιλόζωοςςς, σε ντόπια γουρούνια….,
2.000 ‘’χοίροι’’…., «κατά την επιθυμία των δαιμονίων»…., χμ, ως συναδελφικό χατίρι....,
ε, που καταγκρεμίστηκαν…., οι, δίποδοι, «αλληγορικοί χοίροι»….: Ματθαίος : 8 : 28 έως 34….!
Μεγάααααλο, σικέεεεε, "θαύμα" κι αυτό...., ε, και..... μη δαιμονικότερα….,
που έχει κι άλλα ‘’τέτοια’’…., ως, λ.χ, * η, με επίπληξη του δαιμονίου, ‘’θεραπεία’’
της πενθεράς του Πέτρου από το….. δαιμόνιο : γονίδιο του πυρετού….. 666ο Σιχτιρίου….:
Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 38 έως 44….,
* η ‘’θεραπεία’’ / με άφεση των αμαρτιών : ανυπακοών –του….. τω ‘’Γιαχβέ’’ / παραλυτικού….:
Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 1 ώς 8…., ε, ’’ιδεοπαράλυτο’’ : ’’αμαρτωλό’’ και, γι’ αυτό, ’’άρρωστο’’….,
να, κάτι σαν το, ‘’μεταπειστικό’’ : ‘’αλλαξοπιστικό’’, του Παύλου : Προς Εβραίους : 12 : 12, 13….:
«Διά τούτο ενισχύσατε / οι διαπαιδαγωγούμενοι του Κυρίου / τα άτονα χέρια
και τα παράλυτα γόνατα, και κάνετε ίσιους δρόμους για τα πόδια σας,
διά να μην εξαρθρωθή το χωλόν αλλά μάλλον να θεραπευθή»….,
( Έιιιιι…., «έλαβε, κι αυτός, ο χωλός…., ως οι τυφλοί άφθονα λάφυρα…., πλουσίαν λείαν»….:
Ησαΐας : 33 : 23 (24)…!; )
* ή η ‘’θεραπεία’’ υδρωπικού την ημέραν του Σαββάτου και η τήρησις του Σαββάτου :
‘’θεραπεία’’ κάποιου με ξερό χέρι : Λουκάς, κεφ. 14, εδ. 1 ώς 6 και Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 6 ώς 12….!
[ Ο Λουκάς : 14 : 1 έως 6 αναφέρει…., ’’παράλληλα’’ και με την ‘’ίδια’’ φρασεολογία….,
μα σε….. σπίτι άρχοντος : βουνού τινός…., τη θεραπεία ενός υδρωπικού,
ήτοι, ενός που είχε νεροκύστη…., χμ, πιθανόοον, μεταστραφείς πολυλαϊστής : πολυνεριστής….,
χμ, που ο Ι. Β τον βάφτισε στο ‘’νερό’’ : λαό : δημοκρατία…..
κι όχι στο Πνεύμα : Βασιλιά : βασιλοκρατία….! ] ….. ---*****--- ….. )$$$)
Ο, δήθεν, ‘’θαυματοποιός’’ : κατασιγαστής ανέμων και θαλασσών, ο γαληνευτής (!;) τρικυμιών και θυελλών :
Τότε εσηκώθηκε, / ο Ιησούς / επέπληξε τους ( : τί…., τους ΑντιΓιαβικούς…!; ) ανέμους
και την (!;) θάλασσαν και έγινε μεγάλη γαλήνη.»….: Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 27….!
// : άνεμοι, θύελλες, τρικυμίες….: οι ενάντιές –τους επαναστατικές, και, ιδέες…., μα κι οι ενσαρκωτές των….!
Κι αυτή η θάλασσα ήταν νερο,λαο,θάλασσα….:
Ύδατα : νερά….: «λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»….: ‘’Αποκάλυψη’’ ‘’Ιωάννη’’ : 17 : 15….. …!; //
♣ …..▪ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
Κατά την Αργοναυτική εκστρατεία, αμέσως η τρικυμία σταμάτησε ως διά μαγείας
και η θάλασσα έγινε λάδι, σώζοντας, έτσι, απ’ την τρικυμία, το πλοίο Αργώ των Αργοναυτών
που πήγαιναν να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρας….: οι Διόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης,
προστάτιδες θεότητες της ναυτιλίας….! Ο Ποσειδών, μάλιστα, θα παραχωρήσει αργότερα
στους Διόσκουρους την εξουσία να γαληνεύουν τη θάλασσα….!
---- …..έτσι κι η Ήρα….: «κατασιγάζει τη μανία των ανέμων» για χάρη του Ιάσονα….! ---▪ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
Κατά τον Πλούταρχο : Αλέξανδρος…., με την εμφάνιση του Μωυσή, σώρρυ, Αλεξάνδρου,
στα περί διάβασης της στρατιάς του στα στενά της Ερυθράς θάλασσας, σώρρυ, της Παμφυλίας,
η φουρτουνιασμένη θάλασσα, ξαφνικά, γαλήνεψε εντελώς και τα στρατεύματα πέρασαν με άνεση
από την επικίνδυνη στενωπό --- «κρημνώδη και παρερρωγότα»….,….!
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▪ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
Βέδες….: Βούδδας : κατά τη γέννησή του…., πλην άλλων, χξς΄, θαυμάτων….,
ποτάμια σταματούν να κυλούν, ο ήλιος στέκεται,….! ♣
O, δήθεν, «περιπατών επί των υδάτων της θάλασσας ή της λίμνης»….:
Ο Ιησούς περπατεί επάνω εις την θάλασσαν : Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 22 έως 36….!
[*( Ε, ναι, ρε, είναι….. ο, αλά Τελχίνες, αμφίβιος : ‘’υδρό’’,’’αερό’’,βιος «Δέλφινος Διόνυσος» Ιησούς….,
α, ή ο Βιρακόσα Καββάλ Ιησούς….,
α, ή ο απλός πέλεκυς του Ελισαιέ…., α, ή ο διπλός πέλεκυς του Διονύσου….,
α, ή ο πέλεκυς : Λαβύρινθος του Μίνωα….: ο ‘’Λαβυρινθόλαγνος’’ ‘’Λαβυρινθοπλάστης’’….,
α, ή ο Πρωτεύς…., χμ, που μπορούσε να πολυμεταμορφώνεται…., ως κι ο….. σωσιούχος Ιησούς….,
ναι…., που, κατόπιν παράκλησής του, «ο Ποσειδώνας του έφτιαξε έναν δρόμο πάνω από τη θάλασσα
κι ο Πρωτεύς έφτασε στην Αίγυπτο δίχως να βραχεί»…., χξς΄….!
Χξς΄ςςςς, ρεεεεε…., είναι «αλληγορικά νερά : λαός»….. κι αυτός ο λαο’’κάθιστος’’ λαο’’επιβήτωρ’’….:
π.χ, στην…., Αποκορύφωση της Σχιζοφρένιας του Σαδιστή ‘’Γιαχβιδίου’’….,‘’«Αποκάλυψη»’’....,
έστω, του…., λυσσαλέου και….. πολυ’’μπαλωμένου’’ τη ‘’«Απο,Επι,καλύψει»’’….,
Ιωάννη….: 17 : 15 : «‘’Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη,
είναι λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι’’»….! )*]
Ο, τάχα, νεκραναστητής….. Άδωνις…., σώρρυ, Εμπεδοκλής…., σώρρυ Ι.ΑΧ….,
ο νεκρ,ζωντ,αναστητής της κόρης του Ιαρείου…., όπου, κι εδώ, γίνεται το «έλα να ιδείς»….. αντιφάσεις….:
▪ Ιάρειος : «Η κόρη μου προ ολίγου (!;) επέθανε,
( Τί…., φυλακίστηκε…., εκεί στο κλημακτηριόπαρτο : αιμορροούν Ισραήλ – Φυλακή…!;
’’Ισόβια ή δις εις, «εξάπαντος», θάνατον’’…!;
Μέσα : εις την κοιλίαν του κήτους : εντός φυλακής….. ‘’λαθροβιώνει’’…., αλά Ιωνά….,
ή έξω : υπαιθρίως….: κοιμάται εις την κονιορτόν….. το μόλις εμμηνόπαρτον κοράσιον : κούμ ι…!; )
αλλά έλα να βάλης το χέρι σου επάνω της και θα ζήση» / Τί…., ελλάτωση ή κατάργηση ποινής…!; / ….:
Η κόρη του Ιαρείου / η ‘’Κ.Δ’’…!; / και η αιμορροούσα / η ‘’Π.Δ’’…!; / : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 18….,
▪ Ιάρειος : «Το μικρό μου κοριτσάκι βρίσκεται (!;) εις τα τελευταία του. Έλα να βάλης τα χέρια σου επάνω της,
διά να σωθή και να ζήση» {Τί, να βάλει το ‘’χεράκι’’ του, το ‘’δόντι’’ : ο ‘’Δόν τις’’, και να αποφυλακιστεί…!;} ….:
Η (!;) ανάστασις της κόρης του Ιαρείου και η θεραπεία της αιμορροούσης : Μάρκος, κεφ. 5, εδ. 23….,
«…..που ήτο (!;) ετοιμοθάνατη» ( Τί…., ακόμα δε βγήκε η ετυμηγορία….. για την άτακτη…!; ) ….:
Η (!;) ανάστασις της κόρης του Ιαρείου και η θεραπεία της αιμορροούσης : Λουκάς, κεφ. 8, εδ. 42….!
{{ Ναιαιαιαιαι…., όπως και, και, στην Παλαιά Διαθήκη….:
Βασιλειών Δ΄ : 4 : 8 – 36 : ’’θαύμα’’ υπό του Ελισαιέ….,
η ανάστασις του υιού της ‘’προστατευόμενής’’ του Σουμανίτιδος….: Βασιλειών Δ΄ : 8 : 1 έως 6….,
χμμμμμ, ενώ….. για τα 42 παιδιά, | Ε, από άλλο ‘’κόμμα’’ ή φυλή αυτά…., μη φαλακρο‘’κουρευτό’’….! |
που του φώναξαν «Φαλακρέ!» / : Τί, από….. ύποπτο….. σύρριζα ‘’κούρεμα χρέους’’ του – τους…!; /
και «τα κατηράσθη εν ονόματι του Κυρίου» και τα έφαγαν οι αρκούδες,
χάρηκε και δεννννν….: Βασιλειών Δ΄ : 2 : 23, 24….! }}
Ο, δήθεν, ξετυφλωτής / : σικέ τυφλών…., μα, μόνο, στο αλληγορίστικο ‘’θέατρό’’ –τους….. / τυφλών….:
[ Χξς΄…., τυφλών : μη εχόντων, πια, πρόσβαση στα κωδικοποιητικά –τους….. Τωβιτών, Τειρεσιών,…..
ο….. κωδικοκλούστης : κωδικοσπάστης….. Ι.ΑΧ....,….. εχμ, κι έεεστω ως μας τα….. αντι φάσκουν….! ]
Κεφ. «Οι δύο τυφλοί» : μόνον, Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 27 έως 31….,
ο, δήθεν, ‘’θεραπευτής’’….. κωφ,αλάλου : με «δαιμόνιο» – γονίδιο….. κωφ,αλαλιάς….:
ο βωβός δαιμονισμένος : Ματθαίος, κεφ. 9, εδ. 32 έως 35….. και
θεραπεία κωφαλάλου : Μάρκος, κεφ. 7, εδ. 31 έως 37….!
|| Ε, και….. Αυνανίας το Κεφάλαιον πρόσχετε….,
που, έτσι, ξαναπόκτησε την κατά Χριστόν ‘’ορθοφωνίιιιιαν’’…., ε, κι ‘’ορθοδοξίιιιιαν’’….! ||
Ο όντως, ‘’προγράφων’’ προγραφές, πολεμόχαρος και επιχαιρέκακος ‘’Γιαχβο’’,σχιζο,’’τέτοιος’’….,
ο που…., φανερά και στον κόσμο…., έλεγε….: ‘’Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν»…., ο σχιζαμφίνους….,
// Ι.Χ – Ι.ΑΧ : «Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου· και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου,
σκορπίζει»….: Λουκάς, 11, 23….! RE S.Sυ Ι.ΑΧ, υπάρχουν και οι….. αδιάφοροι : ουδέτεροι….! //
ενώ…., ‘’κρυφά’’ και στους «απεσταλμένους για κυρήγματα της, τάχα, επερχόμενηςςςςς βασιλείαςςςςς –του
12 μαθητές –του»…., έλεγε….. «κρίση και βάσανα»….:
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Ι.Χ : «Και εάν κανείς δεν σας δεχθή ούτε ακούση τους λόγους σας, τότε, όταν θα βγήτε από το σπίτι
ή από την πόλιν εκείνην, τινάξατε την σκόνην των ποδιών σας. Αλήθεια σας λέγω,
ότι πιο λίγο (!;!;!;!;!;) θα υποφέρουν τα Σόδομα και τα Γόμορρα κατά την ημέραν της κρίσεως
παρά η πόλις εκείνη»….: Το κήρυγμα της βασιλείας : Ματθαίος, κεφ. 10, εδ. 14, 15….!
( Ε, χξς΄, όταν, στην ‘’Αποκάλυψη’’ του ‘’Ιωάννη’’ : 12 , 5, γίνει σκέτα….. «αρσενικός»
ο ‘’«γυναίκανδρος»’’….. Άγδιστης…., ε, τότε, ο μανιοκαταθλιπτικά υστερικός, θα….! )
♦ …..ο…., κατά Ναούμ : 1 : 1, 2…., ζηλότυπος, εκδικητής και τιμωρός των εναντίον του….,
ωσεί….. Γιαχβέ Άρης Ιαννός Ιησούς : Γιαχβαριαννοϊησούς….,
που…., όσους δεν τον αποδέχονται και τον απορρίπτουν…..τους προγράφει, για τη Μέρα της Κρίσης,
ανθρώπους και πόλεις….: * Ματθαίος : 22 : 7 : παραβολή γάμων και (!;) πυρπόληση της πόλης
( : εμμμμμ…., τζιζ και αχ…., σαν δεν προσφέρεις….. για την πολεμο ‘’Αιτία’’ του Ι /αν ν ο / αχ βέ….! )
των φονιάδων των προσκλητών του βασιλέως Κυρίου,
που πάντρευε το γιο του / Ιαν ν ό…!; / και αρνήθηκαν οι κάτοικοι αυτής της πόλης να πάνε σε αυτόν….,
* ή ωσεί ο Ηλίας τη Σαμάρεια, που την έκαψε, σαν τον απέρριψε….: Λουκάς : 9 : 54…., ή…., ή….,
πράγμα που συνέβαινε, έτσι και τότε, και μ’ όλους, σχεδόν, τους ‘’τέτοιους’’ όλων των θρησκειών,….! ♦
[*[ Αλλά οι κάτοικοι δεν ήθελαν να τον δεχθούν, (!;) διότι επήγαινε εις την Ιερουσαλήμ. Όταν είδαν αυτό οι
μαθηταί του Ιάκωβος και Ιωάννης,(χμ, ο Γιάννωβος:ο του Ιακ ώβ–Jack ob, Jack ob e και ο Γιάννης:Jack)
είπαν, «Κύριε, θέλεις να πούμε να κατεβή φωτιά από τον ουρανόν
και να τους καταφάγη (!;) όπως έκανε και ο Ηλίας;». (Τίιιιι…., κι αυτός, απ’ το εξωτερικό φωτιά…!;)
Εκείνος εγύρισε, τους επέπληξε και είπε, «Δεν γνωρίζετε ποίου πνεύματος είσθε.
Ο Υιός του ανθρώπου (Εεεεε…!;) δεν ήλθε να καταστρέψη την ζωήν των ανθρώπων αλλά να τους σώση».
Και επήγε σε άλλο χωριό….: Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 53, 54, 55, 56….! ]*]
Σαφώςςς, ‘’τέτοια’’ πολεμικά διαγγέλματα, ευθέα ή μη, έλεγε συνεχώς η ‘’Σφίγγα’’…., παραβολικώς ή μη….,
όλα –του και –τους εκδικητικά….: «…..διότι ημέραι (!;) εκδικήσεως θα είναι αυταί,
(!;) διά να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα»….: Λουκάς : 21 : 22….,
ως, λ.χ, για….. την Καπερναούμ ή την Χοραζίν ή τη Βηθσαïδά….:
κεφ. «Προλεγόμενα δεινά απίστων πόλεων» : Ματθαίος, κεφ. 11, εδ. 20 έως 24….!
Κι όλα, πάντα, με φασαρίες και τσιρίδες…., αν και οι γραφές κι οι προφητείες –τους δεν τον ήθελαν έτσι….:
«εκτός εαυτού»…., καταπώς έλεγαν τα αδέλφια – ‘’αδέλφια’’ του….,
|| Ιωάννης : 7 : 5 : «Διότι ούτε και οι αδελφοί του δεν επίστευαν εις αυτόν»….. ||
α, κι η μάνα του…., «σαν βγήκαν να τον πιάσουν» : Μάρκος : 3 : 21….:
Ματθαίος : 12 : 19 : Ησαΐας : «Δεν θα φιλονεική, ούτε θα φωνάζη,
/*/ «ο δούλός του…., /του Γιαχβέ…../ τον οποίον (!;!;!;!;!;) εδιάλεξε,
ο αγαπητός του, εις τον οποίον ευαρεστήθηκε η ψυχή του
και που (!;) θα του έδιδε το Πνεύμά του
για να διακηρύξη ( Τίιιιι…., κατά ‘’Γιαχβέ’’ δικαιοσύνην…!; ) δικαιοσύνην
εις τον εθνικόν κόσμον» : Ματθαίος, κεφ. 12, εδ. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21…., χξς΄, κι ας λέει,
αλλού και….. άλλοτε / Ε, στην 666η παρ,απ,ουσία του / ….: Ματθαίος : 15 : 24 : «Δεν είμαι σταλμένος
παρά εις τα πρόβατα τα χαμένα της γενεάς του Ισραήλ»….! /*/
ούτε θα ακούη κανείς την φωνήν του εις τας πλατείας»….!
Λαομπαίχτης και ‘’θεο’’μπαίχτης 1ου μεγέθους ο μυημένος στο ‘’Μεγαλαδελφικό’’ ‘’Μεγάλο Κόλπο’’
της…., ‘’«Αδαμοκαδμικώς»’’ μνημονιακής…., οικονομικής εξάρτησης χωρών….,
κι αυτός : ο Μύστης 33ου βαθμού ‘’Ιησούς’’…., ως κι ο 666ου βαθμού Μυσταγωγός ‘’πατήρ’’ του ‘’Γιαχβέ’’….,
κι έστω έτσι όπως τα λένε οι δόλιοι μικρομύστες ‘’βιογράφοι’’ –τους….: ‘’θε’’ωδία – κτηνωδία….,
μα και του ‘’Δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού Νου 678’’ γνώστης….,
ως, λ.χ κι εδώ, και με τα περί του, για τους ‘’επίορκους’’, «Νόμου της Στυγός» των αρχαίων Ελλήνων….,
που….., και σε Παλαιά Διαθήκη – Μνημόνιο και σε Καινή Διαθήκη – Μνημόνιο…., όλο αυτόν εφαρμόζουν….:
{*[ ▪ Όμηρος : «Αν ένας από τους αθανάτους, που κατοικούν στη χιονισμένη κορφή του Ολύμπου,
φανεί επίορκος κάνοντας σπονδές, μαραζώνει μια ολόκληρη (!;) χρονιά, στερημένος την πνοή της ζωής,
δε γεύεται πια ούτε την αμβροσία ούτε το νέκταρ και μένει (!;) ξαπλωμένος στο κρεβάτι του,
δίχως ν’ ανασαίνει, δίχως να μιλάει βυθισμένος σε νάρκη. ( «Όρκιος Ζευς», «Όρκιος Γιαχβέ»,….. )
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Όταν ύστερ’ από μια ολόκληρη χρονιά τελειώσει η περίοδος της….. ( Τίιιιι, της ανομίας…!; ) αρρώστιας του,
είναι καταδικασμένος σε καινούργια βάσανα….: (!;) εννιά ολόκληρα (!;) χρόνια ζει (!;) χώρια
από τους αθανάτους θεούς, δίχως ποτέ να παίρνει μέρος στα συμβούλια ή στα τσιμπούσια τους και μονάχα
τον δέκατο / Α, όχι τον….. 11ο…!; / χρόνο ξαναμπαίνει στην παρέα των θεών, που κατοικούν στον Όλυμπο.
Έτσι οι θεοί αφιέρωσαν στον όρκο το άφθαρτο νερό της Στύγας,
νερό που είναι πάντα ψυχρό, καθώς κυλά από την κορυφή ψηλού (!;) βουνού…..»….! ]*}
ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων….. κι ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων…., συνολικά, εννέα χιλιάδων
«πεινασμένων φτωχών»…., που αυτοί ‘’πληρώνουν’’ σ,Σ,τυγερά….. κι όχι οι ‘’θεοί’’ : ‘’σωτήρες’’ –τους....,
να, π.χ, όπως και σήμερα στην υπέρ μνημονιόπαρτη, ως ‘’επίορκη’’, Ελλάδα….,….:
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Ματθαίος, κεφ. 14, εδ. 13 έως 21.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Μάρκος, κεφ. 6, εδ. 35 έως 44.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Λουκάς, κεφ. 9, εδ. 10 έως 17.
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων : Ιωάννης, κεφ. 6, εδ. 1 έως 14…..
και…..
(!;) Πολλοί (!;) θεραπεύονται : Ματθαίος, κεφ. 15, εδ. 29 έως 39.
/ …..θεραπεία ο χορτασμός…!; /
Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων : Μάρκος, κεφ. 8, εδ. 1 έως 10….! | …..χορτασμός η θεραπεία…!; |
…..Δηλαδή, ένα «έτος Κυρίου» τιμωρίας του Ισραήλ μέχρι τον Ιησούουουλη…..
συν εννέα «έτη Δεσποινίδου» μετά τον Ιησούουουλη….. = 10 «Μαχαγιούγκας» του Βούδ,δ,α…., ρεεεεε….,
ε, και τ ό τ ε , «…..θα τους συγχωρήση όλας τας αμαρτίας τους / ο αναμάρτητος ‘’πατήρ’’ του ‘’Γιαχβέ’’ / ….,
θα ακυρώση το χρεωστικό τους έγγραφον / …..ε, το νέο – ανα ‘’νέο’’ ‘’μνημόνιο’’….. / με τας διατάξεις του,
που είναι εναντίον τους, και θα το πάρη από το μέσον και θα το καρφώση εις τον σταυρόν,…..»….:
Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 13, 14….,
ο π ό τ ε θα ξαναδούν το πρόσωπο του «ζηλότυπου» ‘’θεού’’….. και θα….. ‘’γαμηθούν : παντρευτούν’’….,
χα, ως ο Μωυσής….. και υπάκουος και «μαλακοτράχηλος» ων….:
συνομιλία «πρόσωπο προς πρόσωπο» : Έξοδος : 33 : 11….,
ναι…., και όχι ως ο Μωυσής….. και ανυπάκουος και «σκληροτράχηλος» ων ( και «προσωποκαμμένος» ) ….:
«τα οπίσω του / θα ξεγαμηθούν : διαζευχθούν / κι όχι το πρόσωπόν του» : Έξοδος : (34 : 35), 33 : 23….,
ννννναι….. και….. Αυνανίας το Κεφάλαιον πρόσχετε….!
#*#*# …..Ι.Χ : Δεν λέτε, «Τέσσερις ( !;!;!;!;! ) μήνες ακόμη και ο θερισμός (!;) έρχεται»;
Σηκώστε τα μάτια σας, σας λέγω, και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα,
έτοιμα προς θερισμόν. Ήδη ο θεριστής παίρνει μισθόν και μαζεύει καρπόν διά την ζωήν την αιώνιον,
( Εεε…., επιγείαν : εις τας αιωνίους σκηνάς των ζάπλουτων «αθανάτων»’’….. του ‘’Μαμ,σ,ωνά….! )
διά να χαίρουν μαζί και ο σπορεύς και ο θεριστής. (!;) Εδώ η παροιμία είναι αληθινή,
ότι άλλος σπέρνει και άλλος θερίζει.»….: Ιωάννης : 4 : 35, 36….!
Έιιιιι…., ω εμπαιγμένοι χαζο‘’χριστιανοί’’…., 4 ‘’μήνες’’ του = χίλιες μαχαγιούγκας…!;
Ναιαιαι…., μήπως, κι εσείς, καταλαβαίνετε λάθος κι αυτόν τον ‘’χρησμό’’ –του….,
χα, ως ο Ύλλος…., στον οποίο η Πυθία, λέγοντας καρπούς, «δεν εννοούσε τους καρπούς της γης,
μα των ανθρώπων, δηλαδή τη γενιά,…..» και….,….. εχχχχχ, και….. αλληγοριοπαίξτεεε….. και….!
Κάλέ…., 5 σ,Σ,τυγεροί ‘’μήνες’’ που πέρασαν….. | …..κι οι….. 5.000 πεινασμένοι, που τους…!; |
συν άλλοι 4 σ,Σ,τυγεροί ‘’μήνες’’ που απομένουν…., | …..κι οι….. 4.000 πεινασμένοι, που τους…!; |
να, ίσον 9 ‘’μήνες’’ και τελειώνει η ‘’θεραπεία’’ των ‘’αρρώστων’’ επιόρκων του «Νόμου της Στύγας»….,
που, μετά : τον 10ο / Α, τον 11ο…!; / (!;) ‘’μήνα’’, θα έχουν μαζί : μη «χώρια»
«με τους ‘’ουράνιους’’ ‘’«αθανάτους»’’ υλικό «τσιμπούσι»….. οι πνευματικοίοίοίοίοί….! #*#*#
▌Και…., μήπωςςς….. κι αυτό το ‘’θαύμα’’ το έκαναν οι κόρες του Άνιου, στις οποίες ο Απόλλων έδωσε
«το χάρισμα να παράγουν με αφθονία….. | πλην από κρασί : «οινοτρόποι» και λάδι : «ελαιοτρόποι»….. |
δημητριακά….. ( …..«αρτοτρόποι»….. ) »…!; Ε, ω «αρτοτρόπε» και «ιχθυοτρόπε» Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,
χξς΄, εξ αντιγραφής σου όοολα…., ννναι, ρε αισχρέ κωδικοπαίχτη Απόοολλωνα Ιησούουου – Γιαχβέεε….,
ως και με το 1ο σου ‘’θαύμα’’….: ο γάμος της Κανά : μόνον, Ιωάννης, κεφ. 2, εδ. 1 έως 12….,
οπότε έκανες το νερό κρασί…., ε, πνευματοποίησες με οινό πνευμα τα νερά….,
βασιλοφρονοποίησες τον εκεί, αντιβασιλικό, λαό : όχλο….,….! ▌
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Δουλοκράτης και φασίστας ο….. δουλο,γ,δάρτης Ν,Χ,αζωραίος Γιαχβιησούλης….,
με φασιστικές απόψεις περί τυφλής υποταγής των δούλων προς τα αφεντικά τους....:
Ι. Χ : « (!;) Ποιός από σας /τους 12/ που έχει ένα δούλον διά να οργώνη το χωράφι ή να βόσκη τα πρόβατα,
θα του ειπή, όταν επιστρέψη από το χωράφι εις το σπίτι, «Έλα αμέσως και κάθησε να φας»;
Δεν θα του πη μάλλον, «Ετοίμασε τι θα φάω και ζώσου την ποδιά να με υπηρετήσης ώς πού να φάω
και να πιω και ύστερα θα φας εσύ και θα πιης»; [Εχ χχχχ…., υπάρχουν και λιγότερο κτήνη….. από –εσάς….!]
Μήπως θα είναι ευγνώμων εις τον δούλον εκείνον, επειδή έκανε ό,τι τον διέταξε;
Δεν νομίζω. Έτσι και σεις, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν διαταχθή,
να λέτε, «Είμεθα (!;) ανάξιοι (!;) δούλοι· εκάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνωμε». (!;!;!;!;!;) ….:
Κεφ. «Δι’ όσους γίνονται πρόσκομμα εις τους άλλους» : Λουκάς, κεφ. 17, εδ. 7, 8, 9, 10…..!
▌Ω δουλοκράτη, ηλιθιοπλάστη και μαζοχοπλάστη Ι. ΑΧ…., για να καταλάβουν κι εσένα περισσότερο….,
μα και το καπιταλίστ ‘’κρυπτο’’φασιστικό Καθεστώς που επαγγέλεσαι ως επίδοξος πραξικοπηματίας….,
άει, ’’ρίξε’’ ‘τους και την παραβολή των εργατών του αμπελώνος : Ματθαίος : 20 : 1 έως 16….,
όπου οι πολυ,καυσονο,εργαζόμενοι παίρνουν λιγότερα από τους ολιγο,σκιο,εργαζόμενους….,
χα, κατά το….. κέφι του αμπελουργού αφεντικού τους….,
χα, «που είχε το δικαίωμα να κάνη ό,τι ήθελε εις την περιουσίαν του»….,…..
α, κι εκείνο το, επίσης ‘’παραβολικό’’ σου, ω σατάν ’’παιδαγωγέ’’….: Λουκάς : 12 : 47, 48….:
«Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του κυρίου του και δεν ετοίμασε
ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, (!;) θα δαρή πολύ.
Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός (!;) θα δαρή ολίγον»….!
{*{ Ι. Χ : «Και επήνεσε ο κύριος τον άδικον διαχειριστήν, επειδή ενήργησε έξυπνα,
διότι οι άνθρωποι του κόσμου τούτου εις τας σχέσεις των με τους ομοίους των είναι εξυπνότεροι
από τους ανθρώπους του φωτός»….:
κάτθρωπος υποκόσμου ανθρώπω κόσμου, ‘’πάντα’’, λύκος….,….! ….: Λουκάς, κεφ. 16, εδ. 8….! }*} ▌
Ννναι…., μα παραβολικά….: παραλληλίστικα : αντιστοιχιακά’’…., κι αυτός κι οι 12 φασιστο’’επίγονοί’’ του….,
που….. όχι μόνο δεν καυτηριάζουν τη δουλεία….,
που…., άλλωστε…., πολλοί από αυτούς…., νααααα, κι εδώ….,
είχαν…., βολευτικά τους…., δούλους και….. υπηρέτες….,
μα…., αντίθετα…., διδάσκουν κι αυτοί την….. τυφλή υποταγή τους στους αφέντες τους….,
ως, τ ά χ α, Θεάρεστο και Θεο κισμέτ...., ακόμα και….. «εις τους διεστραμμένους»….: Πέτρου Α΄ : 2, 18….!
Και…., ‘’κλείνοντας’’ τα περί του Ιησούουουουουλη
των…., με αμέτρητες αντιφάσεις κι αλληλοπαραλείψεις –τους…., τεσσάρων ευ,δισ,αγγελίων της Κ. Δ….,
αναφερτή, ως εύλογη, κι η απορία….: ποιός, τελικά, λέγει αλήθεια….. και γιατί να τους πιστέψουμε….!.....
=======================================================
=======================================================
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1 --- 10 έως 1 --- 12 )
1 --- 10 )
…..’’Στρωμένα’’ παιχνίδια…., ποιος ‘’τρώει’’ ποιον….,
‘’ιερές’’ συνωμοσίες….. και κλαμπ ισχυρών ‘’θεών’’….!
…..’’Τέτοιος’’ ‘’Θεός’’ : ‘’«Πατήρ»’’, έστω, Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη : Μνημόνιό–τους….,
‘’τέτοιο’’ ‘’θεΐδιο’’ : ‘’Υιός’’, έστω, Ιησούς στα τέσσερα ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης : μνημονίου –τους….,
εμ, και ‘’τέτοια’’ ‘’υποθεΐδια’’….. Απόστολοί –τους και στις, του Λουκά, Πράξεις Αποστόλων : Π. Α –τους….,
όπου, στην αρχή, αναφέρονται στα μετά τον θάνατο του Ιησού σχετικά, και, με αυτόν γεγονότα….:
«τέρατα και σημεία» και ‘’προς φόβον, και, των εκεί κι όποτε παρευρισκομένων άλλων’’….,
ως συνήθως…., και για το μπερδεύειν…., χωρίς εισαγωγικά : «’’…..‘’»….,
γελοίοι παραμυθατζήδες και συμβολοπαίχτες ‘’θρησκειο’’κάπηλοι….,
λεξο αριθμο παίχτες της αυτοέπαρσης και της λαομπαιξίας…., περιτομοπουτσάσχολοι….,
ποτέ, σχεδόν, κυριολεκτούντες…., αλλόλογοι κι αλλόπρακτοι μαφιόζοι…., τάχα, θαυματοποιοί….,
υστερικοί φασίστες και ‘’καλυμμένοι’’ εξεξεξολοθρευτές των εναντίον –τους…., για ασήμαντη αφορμή δε….,
φοβο,τρομο,κράτες και φοβό,τρομό,λαγνοι απατεώνες…., τσαρλατάνοι, ‘’Θεο’’κάπηλοι, ‘’Σατανο’’κάπηλοι,…..
δόλιοι κλέφτες, ‘’Θεο’’μπαίχτες, λαομπαίχτες, φιλοχρήματοι και καλοπερασάκηδες ‘’κουλτουρο’’τουρίστες….,
μαφιόζων σπείρες και ‘’κωδικο’’’’τέτοιοι’’…., αγύρτες, τσανακογλείφτες και άτυπτοι ιμπεριαλιστές….,
παντού και πάντα, σχεδόν, με σκοτεινές διασυνδέσεις…., ουστ, οι όντως άγιοι του όντως Σατανά….,….!
Ννννναι…., νααααα…., και….. π. χ…..:::::
▀ Κεφ. 1, εδ. 1, 2, 3, 4, 5….: Εις το πρώτον βιβλίον / εις το Κατά Λουκάν ευαγγέλιον / , ω Θεόφιλε,
εμίλησα (!;) δι’ όλα, όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνη και να διδάσκη, μέχρι της ημέρας που (!;) ανελήφθη,
( : φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό : χωμάτινο, ουρανό….. ή ουρανούς….. από τη γη : χώρα –του….! )
αφού έδωκε διά του Αγίου Πνεύματος
[ Ε, διά του Νέου Παρακλήτου : νέου…., χμ, πνευματικού, πια…., ‘’μεσοπρόθεσμου’’ μνημονίου…!;
Διά του νέου «αρσενικού» κι αλά ‘’«Αποκάλυψη του Ιωάννη»’’ εν είδει αρσενικού κορακιού….:
νέου πολεμικού σχεδίου με ‘’προγραφές’’ λαών…., που το πριν ήταν εν είδει θηλυκού περιστεριού…!; ]
εντολάς εις τους αποστόλους, που είχε διαλέξει. | που, μερικούς του είχαν προδιαλέξει….: προκάτ….! |
Εις αυτούς παρουσιάσθηκε ζωντανός μετά τα πάθη του με πολλάς (!;) αποδείξεις,
διότι επί σαράντα ημέρας παρουσιάζετο εις αυτούς και μιλούσε διά την (!;) βασιλείαν του Θεού.
( Τί, η 2α παρουσία του φαντάσματος κράτησε, μόνο, 40 ημέρες…!; Α, και μετά εσαεί αιώνια απουσία –του…!; )
Και καθ’ όν χρόνον τους συνανεστρέφετο, τους παρήγγειλε να μη φύγουν από τα Ιεροσόλυμα
αλλά να περιμένουν την υπόσχεσιν του Πατέρα, την οποίαν, είπε,
«Ακούσατε από εμέ, ότι ο Ιωάννης εβάπτισε (!;) με νερό,
[****[ Εμ, ω Ιωάννη Βαπτιστή : Ι. Β, τί την ήθελες τη σκέτη δημοκρατία : λαο – δημο,νερο,κρατία…!;
Να, βρε…., ο Ιησούς Χριστός : Ι. Χ θέλει σκέτη βασιλο,πνευματο,κρατία : βασιλεία….,
|| χξς΄, που, μόνο, από αρχιβασιλείς και βασιλείς βγαίνει το…., ε, ανάλογο…., ‘’«Άγιο Πνεύμα»’’….,
/ Εχχχχχ…., εκπορεύεται, μόνον – ‘’μόνον’’, από Αρχιαρχιβασιλιά – Αρχιαρχικερατά….! /
ναι, κι όχι από εκλεγμένους από το λαό – δήμο ηγέτες…., ως λένε κι οι εδώ ‘’τέτοιοι’’….! ||
και όχι, αλά Ιωάννη Βαπτιστή : Ι. Β, σκέτη δημοκρατία…., ή, έστω, και βασιλευόμενη δημοκρατία….:
βάπτισμα….. και εν πνεύματι – βασιλεί και εν ύδατι – λαώ….,
που, κι εδώ, παλιά και νέα βαπτίσματα και πνεύματα αντιδιαστέλλονται….!
…..Μισούσαν οι βασιλείς : κέρατα τη δημοκρατία και τους εκφραστές της
κι έπνιγαν στο αίμα κάθε λαο,νερο,επανάσταση…., πράγμα που το ‘’τονίζει’’ κι ο Πέτρος….:
Πράξεις Αποστόλων : 10 : 37, 38….: «Ξέρετε (!;) τι συνέβη εις όλην την Ιουδαίαν,
αφού έγινε αρχή από την Γαλιλαίαν, μετά το βάπτισμα που εκήρυξε ο Ιωάννης.
| Τί…., έγιναν…., και, γι’ αυτό…., κι άλλοι, ‘’νερικοί : λαϊκοί : δημικοί’’, φόνοι…., πλην από το φόνο του Ι. Β…!; |
Ξέρετε διά τον Ιησούν από την Ναζαρέτ, [Αν είσ’ ωραίος/ κι έχεις νάζι,/ γίνεσαι Χαζωραίος,/ ώς και Ναζί….:
χμ, κι αν είσαι και να έτ ης και ναίεις:ναι ετ άεις εις ναόν γίνεσαι και ακκιστής–προσποιητής:ναζίάρης:ναζλής:
όχι άζ:no az:naz…., όχι άκ:no ak:nak…., χμ, και….. ή λίγο ακκίζεσαι:λιγογαμάς ή πολύ:μάλ/α/ακκίζεσαι…..]
{Αζώριος,Αζούριος:‘’πάτος λαός’’:/στενάζων/ζιζάνιο,Αζάριος,Αζαρέτιος,Ν/ν΄:50άκις/αζαρέτιος, Ναζωραίος,…..}
( Α, στα 30 –του/τελικά, και, γι’ αυτό/ τον έχρισε Υιό και συν αζά:σύν αρχό–του ο Αζαρίας:Άγριος ‘’Γιαχβέ’’….,
ε, για να συν άζ ονται–συν ευλαβούνται–συλ λατρεύονται…., εχ, ως συν, ελληνιστίιι, αζ άδες:Χ άζ/άτζ/ αρ οι:
Χ αζ α ρ ίες–Χ/χ΄:600άκις/ αζ αρ ίες:άγριοι με αμφί ‘στομ’ ες:αμφί ‘κοπ’ ες χ αζ‘ αζ’ άρ ες:χ ατζ‘ ατζ’ άρ ες….! )
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πώς τον έχρισε / εβάπτισε / ο Θεός με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν,….»….! | …..πώςςςςς…!; |
Ή, μήπως, ο πριν από εσάς ‘’Γιαχβέ’’ ‘’συμφωνούσε’’, λαοζορισμένος, για βασιλευόμενη δημοκρατία…..
κι ο…., επί εσάς ‘’Γιαχβέ’’ όχι…!; Ή….. ‘’ιερή διπλωματία’’ και ‘’ιερή μπλόφα’’ του….. και του…!;….. ]****]
αλλά σεις θα βαπτισθήτε (!;) με Πνεύμα Άγιον, ύστερα από λίγες ημέρες»….!
( Έι, ‘’ως’’ το σεληνιαζόμενο παιδί, που «πολλές φορές έπεφτε στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό»….:
Ματθαίος : 17 : 15….. και Μάρκος : 9 : 21, 22…., χμ, φορές λαϊστής : βάπτισμα σε νερό
και φορές βασιλόφρων : βάπτισμα σε φωτιά : βασιλο·πνεύμα….. ….! )
▀ Κεφ. 1, εδ. 6, 7, 8….: Όταν λοιπόν ήσαν συγκεντρωμένοι τον ερωτούσαν,
«Κύριε, μήπως αυτός είναι ο καιρός που θα αποκαταστήσης την βασιλείαν του Ισραήλ;». (!;)
Αυτός δε τους είπε, «Δεν είναι δική σας υπόθεσις να ξέρετε τους χρόνους ή τους καιρούς,
τους οποίους ώρισε ο Πατέρας κατά την δικήν του εξουσίαν, (!;) [ Ουστ…., που κι αυτός δεν ήξερε….! ]
αλλά θα λάβετε δύναμιν, όταν έλθη το Άγιον Πνεύμα επάνω σας,
( ήτοι, σαν τους γίνει γνωστό, και, το νέο –τους, κάθε ‘’νούμερου’’ : 666, 777, 888, ιμπεριαλιστικό σχέδιο….! )
και θα είσθε μάρτυρές μου εις την Ιερουσαλήμ και εις ολόκληρη την Ιουδαίαν και Σαμάρειαν
και μέχρι των περάτων της γης»….!
Σαφώς…., στον, εδώ, διάλογον αυτόν του Ναζωραίου Ιησού με τους 11….,
[[[ Ω, πριν ’’ξενιτευτεί’’ : φυγαδευτεί : «αναληφθεί (!;) από αυτούς εις τον ουρανόν»….: Π. Α : 1 : 11….!
Α, που από εκεί, από τα ‘’σύνορα’’, τον φυγάδευσαν, αυτοί, στον ουρανό : εξωτερικό,
τη εποπτεία 2 πρακτόρων : αγγέλων….,
χα, μόνο που δεν μας λέει, κι εδώ κι αυτός, αν πρόκειται για τον ουρανό
που δημιούργησε, ο ‘’Γιαχβέ’’, την 1η μέρα μαζί με τη γη…..
ή για τον «διαχωριστή των υδάτων / ‘’υδάτων’’ / ουρανό : ουράνιο θόλο»….: Γέν.: 1 : 1, 8…..
ή για….. «τον 3ο / απ’ τους 7»…!; / ουρανό, όπου αρπάχτηκε, ασώματος ή μη, χριστιανός τίς…..»….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 2….! ]]]
φαίνεται ξεκάθαρα ο "κρυφός’’ –τους κι επιδιωκόμενος σκοπός….:
παλινόρθωση της βασιλείας του ‘’διασκορπισμένου’’ δωδεκάφυλου Ισραήλ
εντός συνόρων : γης : εσωτερικού….. –τους….. και εκτός συνόρων : ουρανού : εξωτερικού….. –τους….,
ε, ’’διπλανού’’ ‘’ουρανού’’, αρχικά…., και, ‘’μάλλον’’, τέως δικού –τους, πριν….,
σκοπός –του και της "κρυπτο"κλίκας –του...., ε, σε συνεργασία με άλλες ομόσκοπες κλίκες, ντόπιες ή μη….!
▀ Κεφ. 1, εδ. 9, 10, 11….: Όταν είπε αυτά, / ο Ιησούς Χριστός, ο Ι. Χ / εσηκώθηκε εις τον (!;) αέρα,
{ ….. αυτοέπαρση αλά….: Βιρακόσα, Βούδδα, Αιγύπτιους βασιλείς, Ίριδα, Ερμή, Γοργώ,….! }
ενώ εκείνοι / οι απόστολοι / τον εκυττούσαν, και ένα (!;) σύννεφο τον απέκρυψε από τα μάτια τους.
Και καθώς εκυττούσαν με προσοχήν προς τον ουρανόν, ενώ αυτός ανυψώνετο,
|*| Χξς΄, ενώ ανηφόριζε στον, διαχωριστή των ‘’υδάτων’’, γήινο ουρανό – ουράνιο θόλο….: Γέν.: 1 : 1, 8….. |*|
αίφνης δύο (!;) άνδρες / δίποδοι άγγελοι : πράκτορες / με ενδύματα λευκά εστάθηκαν κοντά τους
και τους είπαν, «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεσθε και κυττάζετε εις τον ουρανόν;
Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη (!;!;!;) από σας εις τον ουρανόν, /Νααα, βρεεε, «από αυτούς» φυγαδεύτηκε….!/
θα έλθη (!;!;!;) κατά τον ίδιο τρόπο (!;!;!;) όπως τον είδατε να ανεβαίνη εις τον ουρανόν.»….!
[ Αποκάλυψη Ιωάννη : Α. Ι : 12 : 5….: Ι. Χ ‘’«αρσενικόοοοος»’’ πολεμιστής….,
ξαναγεννημένοςςςςς….. κι όοοοοχι απ’ τη Βηθανία και «κατά τον ίδιο τρόπο…! ]
▀ Κεφ. 3, εδ. 7, 8….: Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι,
/ ο Πέτρος τον υπερσαραντάχρονο κι εκ γενετής χωλό : από γονείς χωλό : παιδιόθεν, άνομο τω Κυρίω..... /
τον εσήκωσε· αμέσως δε εστερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι,
και μ’ ένα πήδημα εσηκώθηκε ορθός και περπατούσε και εμπήκε μαζί τους εις τον ναόν,
περιπατών και πηδών και δοξολογών τον Θεόν….!
[ * Ησαΐας Α΄ : 33 : 23, 24 : ( «Υπόσχεσις σωτηρίας» )….:
«Τότε οι (!;) τυφλοί θα (!;) μοιρασθούν άφθονα λάφυρα και οι (!;) χωλοί θα αρπάσουν πλουσίαν λείαν.
Ουδείς των κατοικούντων εκεί / στη Σιών / θα λέγη (!;) ‘’είμαι ασθενής’’,
( Χμ, ασθενώ = αμαρτάνω :….. τω Κυρίω….. και υγειαίνω = δεν αμαρτάνω….: υπακούω : ’’κάθομαι’’….,
ε, χξς΄, τω Κυρίω!!!!! Έιιιιι, ‘’τέτοιους’’ : ασυγχώρητους ‘’αμαρτωλούς’’ θεράπευε, και, ο Ι. Χ….,
έιιιιι…., και τους έκανε….. υγιείς : υπάκουους : ‘’καθισμένους’’….. και….. λαφυρο λειο αμοιβόμενους….! )
διότι όλοι οι πολίταί της θα λάβουν άφεσιν αμαρτιών»….! ]
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{{ Π. Α, κεφ. 5, εδ. 15, 16….: Ακόμη και τους ασθενείς έφερναν στις πλατείες
και τους έβαζαν σε κρεββάτια και φορεία ώστε, όταν θα περνούσε ο Πέτρος,
να πέση έστω και η (!;!;!;) σκιά του σε κάποιον από αυτούς.
Μαζευότανε και κόσμος από τας πέριξ πόλεις εις την Ιερουσαλήμ και έφερναν τους ασθενείς
και όσους εβασανίζοντο από πνεύματα ακάθαρτα, και (!;!;!;) όλοι εθεραπεύοντο….!
---- …..εχ…., κι εδώ…., «αλληγορικοί ασθενείς»…., αλληγορικές και οι θεραπείες τους….,
χμ, «πράγματα συμβολικά και προς νουθεσίαν…..»…., ως θα έλεγε κι ο Παύλος….:
Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 11….: « (!;) Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους
ήσαν συμβολικά και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς,
(!;) εις τους οποίους (!;) έφτασε (!;) το τέλος των αιώνων»….! ---- ….. }}
▀ Κεφ. 3, εδ. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23….: Πέτρος : «Και τώρα, αδελφοί, ξέρω
ότι (!;) από άγνοιαν ενεργήσατε, όπως και οι άρχοντές σας. Αλλ’ (!;) αυτός είναι ο τρόπος
(Ε, μονότροπος / επικώς και ιωνικώς : μουνότροπος, ενώ, δωρικώς, μωνότροπος….. / ο Παντο,α,δύναμος….!)
διά του οποίου ο Θεός επραγματοποίησε εκείνα που είχε προείπει διά στόματος όλων των προφητών του,
δηλαδή τα παθήματα του Χριστού. Μετανοήσατε (!;) λοιπόν και επιστρέψατε διά να εξαλειφθούν
αι αμαρτίαι σας, διά να έλθουν καιροί αναψυχής εκ μέρους του Κυρίου και αποστείλη τον Ιησούν
τον (!;) ήδη (χξς΄, όλα κισμέτ, λοιπόννν…!;) ωρισμένον διά σας (!;) Μεσσίαν, τον οποίον (!;) πρέπει ο ουρανός
να δεχθή μέχρι των χρόνων που θα αποκατασταθούν όλα όσα είπε ο Θεός
{ Ε, ασφαλής ο ‘’ουρανόςςςςς’’ : εξωτερικόννννν….. για επικηρυγμένους ‘’φυγάδεςςςςς’’….! }
διά στόματος όλων των αγίων του προφητών από τους αρχαιοτάτους χρόνους.
Ο Μωυσής είπε εις τους πατέρας μας, Κύριος ο Θεός σας (!;) θα εγείρη για σας (!;) προφήτην από σας
τους ιδίους (!;) όπως ήγειρε (!;) εμέ· [ Ιησούς = «νοητός Μωυσής»…!; Μωυσής = «νοητός Ιησούς»…!; ]
|| Εχχχχχ…., συ Μωυσή…., ήσουν και ο 1ος….. Μωυσούς, σώρρυ, Ιησούς Κάδμος….! ||
αυτόν να ακούσετε (!;) εις όλα όσα θα σας πή. / Χξς΄, τζιχάντ και προ χριστιανικόςςς τζιχαντισμός κι εδώ…!; /
Αλλ’ όποιος δεν ακούση τον προφήτην εκείνον (!;!;!;!;!;) θα εξολοθρευθή από τον λαόν.»….!
▀

[ Κεφ. 2, εδ. 43, 44, 45….: «Είχε καταληφθή ο καθένας (!;) από φόβον και πολλά τέρατα και σημεία
εγίνοντο διά των αποστόλων. Όλοι δε οι πιστοί έμεναν μαζί και είχαν όλα κοινά, και επωλούσαν
τα κτήματά των και τας περιουσίας των και τα εμοίραζαν εις όλους
κατά την ανάγκην που είχε ο καθένας.»….! ]

Κεφ. 5, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11….: Αλλά κάποιος ονομαζόμενος Ανανίας
μαζί με την γυναίκά του Σαπφείραν επώλησε ένα κτήμα
και εκράτησε διά τον εαυτόν του μέρος από το αντίτιμον εν γνώσει και της γυναικός του,
το δε υπόλοιπον το έφερε και το έβαλε εμπρός στα πόδια των αποστόλων.
Αλλά ο Πέτρος του είπε, «Ανανία, γιατί εκυρίευσε την καρδιά σου ο Σατανάς,
ώστε να ψευσθής (!;) εις το Πνεύμα το Άγιον
/Α,πώς ’’χρεώνετε’’, και, τους, ιερούς, φόνους σας στον, τάχα, όντως Θεό, ω απόσκατα του όντως Σατανά….!/
και να κρατήσης διά τον εαυτόν σου κάτι από το αντίτιμον του κτήματος;
Εν όσω παρέμενε, δεν ήτο δικό σου, και όταν επωλήθη, δεν ήτο το αντίτιμον εις την διάθεσίν σου;
Γιατί εσκέφθης αυτό το πράγμα; Δεν εψεύσθης εις ανθρώπους αλλ’ (!;) εις τον Θεόν».
Μόλις ο Ανανίας άκουσε τα λόγια αυτά, (!;) έπεσε και ξεψύχησε, και κατέλαβε μεγάλος (!;) φόβος όλους όσοι
τα άκουσαν. / Εμ, έτσι συμβαίνει στα, Σπαρτιάαατικα, συσκήνια:συσσίτια:φιδίτ/σ/ια : ου, έστω, περιστερίτια….! /
Οι νεώτεροι εσηκώθηκαν και τον εσκέπασαν και ύστερα τον έφεραν έξω και τον έθαψαν.
Μετά ( Τί…., 666 : 222 = 3…!; ) τρεις ώρας μπήκε και η γυναίκά του χωρίς να γνωρίζη τι είχε συμβή.
Και ο Πέτρος της είπε, «Πές μου, για τόσο ποσόν επωλήσατε το κτήμα;». Και εκείνη είπε, «Ναι, για τόσο».
Τότε ο Πέτρος της είπε, «Γιατί συμφωνήσατε και οι δύο να πειράξετε (!;) το Πνεύμα του Κυρίου;
Να, τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άνδρα σου είναι στην πόρτα και θα σε πάρουν έξω».
(!;) Και έπεσε αμέσως κοντά στα πόδια του και ξεψύχησε.
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|*| .....Τί…., οφθαλμοσκοπικά και με ….. ‘’πνευματικέςςςςς’’….. αστραπές…., ως άλλού...., ή…!;
Τί…., ωρέ Πετράρια…., ωσεί η Γοργόνα Μέδουσα : τέρας της τρΕλληνικής Μυθολογίας….,
που….. «είχε δυο στρογγυλά μάτια που εξακοντίζανε αστραπές…..
και….. όποιος έπεφτε κάτω από το βλέμμα της, γινότανε πέτρα»…., χξς΄, ‘’πέτρα’’ Νο -666…!; |*|
Όταν εμπήκαν οι νέοι την ευρήκαν νεκρή και την επήραν έξω και την έθαψαν κοντά στον άνδρα της.
(!;) Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλην την εκκλησίαν και όλους όσοι άκουσαν αυτά….!
{{ Εχμ…., το πείραγμα του Πνεύματος του Κυρίου….,
χμ, που τους όρισε να μαζεύουν χρήματα για την….. ‘’Αιτία’’ –του….,
φαίνεται, νααα, πως είναι χειρότερο από την μη συγχωρητέα βλασφημία –του….,
ως θα έλεγε κι ο Ι. Χ….: Μάρκος : 3 : 29, 30 : Ι .Χ :
«Εκείνος όμως, που θα βλασφημήση το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει ποτέ συγχώρησιν
αλλ’ είναι (!;) ένοχος αιωνίου κρίσεως». Διότι έλεγαν, ’’Έχει πνεύμα ακάθαρτον’’….! }}
(( Ουστ…., «Τέρατα και σημεία» του….. Τέρατος….. Πέτρου…., που….,
ενώ…., κι έστω έτσι ως τα ‘’λουκανικο’’λέει κι ο, απών τότε, τριχολόγος Λουκάς…., ανέσταινε νεκρούς....:
Πράξεις Αποστόλων : 9 : 36 έως 43 : η ανάαασταση της νεκρήηης μαθήτριάς τους Ταβιθά ή Δορκάδος….,
δεν φαίνεται να προσπάθησε να τους αναστήσει...., μα, απεναντίας, το ευχαριστήθηκε...., το θρασίμι….!
/ Ρε ‘’θεοκτόνες’’ βοθροφίδες…., άει στα τσακίδια…., κι εσείς κι οι κουτοπόνηροι "πιστοί’’ –σας....! / ))
▀ Κεφ. 8, εδ. 26, 27, 28, 29….. 36, 37, 38, 39, 40….: Τότε (!;) άγγελος / δίποδος πράκρωρ εισπράκτωρ….! /
Κυρίου είπε εις τον Φίλιππον, «Σήκω και πήγαινε προς νότον,
εις τον δρόμον που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ εις την Γάζαν
(είναι δρόμος έρημος)». Και σηκώθηκε και πήγε.
Ένας Αιθίοψ, ευνούχος, αξιωματικός της Κανδάκης, της βασιλίσσης των Αιθιόπων,
ο οποίος ήτο γενικός ταμίας της, είχε έλθει εις την Ιερουσαλήμ διά να προσκυνήση και επέστρεφε.
Καθήμενος εις το αμάξι του εδιάβαζε τον προφήτην Ησαΐαν.
Είπε δε (!;) το Πνεύμα
| ο ‘’«νέος Παράκλητος : Πνεύμα»’’, που δεν «άρπαξε τον Φίλιππο», μόνο, μα και τον παρά του Αιθίοπα….! |
εις τον Φίλιππον, «Πήγαινε και προσκολλήσου εις αυτό το αμάξι»…..
Καθώς δε επήγαιναν εις τον δρόμον, έφθασαν εις ένα μέρος που είχε νερό
και λέγει ο ευνούχος, «Να, νερό, τί με εμποδίζει να βαπτισθώ;». / Τί…., ταξική αυτοκτονία –του….. ή…!; /
[Και ο Φίλιππος του είπε, «Εάν πιστεύης με όλη την καρδιά σου, επιτρέπεται».
Εκείνος απεκρίθη, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού»].
Και διέταξε να σταθή το αμάξι και κατέβηκαν και οι δύο εις το νερό,
[ Έι, αμφίστομε κι αμφίχερε Φιλάλογε, ακόμα στο νερό βαπτίζεις…., αμαρτωλέεεεε τω Κυρίιιιιω…!; Ή…!; ]
και ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και τον εβάπτισε. { Α, αν βαπτιζόταν πνεύματι, θα γινόταν αιθέρας…!; }
Όταν ανέβηκαν από το νερό, (!;) το Πνεύμα του Κυρίου || Τί, Πνεύμα Νο 666…!; || άρπαξε τον Φίλιππον
// Χα…., ‘’Αρπακτικό’’ άρπαξε ‘’αρπακτικό’’…., ρε ‘’θεϊκάαααα’’ λαμόοοοογια….! //
και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος, εβάδιζεν όμως τον δρόμον του (!;!;!;!;!;) χαρούμενος. Ο Φίλιππος
ευρέθηκε εις την (!;) Άζωτον /| Χξς΄ : 666, Τραπ εζ ‘’Αζώτειος’’ προαγωγή και χαράς ευαγγέλιον….! |/
και διερχόμενος όλας τας πόλεις εκήρυττε το ευαγγέλιον μέχρις ότου ήλθε εις την Καισάρειαν….!
|*|*| …..εμ…., χάααααρηκε…., που αυτός ο ίδιος, ο ευνούχος, βαπτίστηκε στο νερό : λαό…..
κι έγινε, πια…., από πλούσιος : με Κανδακίστικο πνεύμα πνευματοβαπτισμένος…., φτωχός…..
|| Χα, από πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’…., πτωχό ‘’νερό’’ : ‘’πάτος’’ λαός…., από αστός…., λαïκός….! ||
κι ο Φίλιππος…., που ‘’του το έπαιξε’’ λαϊστής : νεροβαπτισμένος…., ‘’αερομορφώθηκε’’….,
από φτωχός, πλούσιος Νο 666…., από λαïκός, αστός…., από ‘’πάτος’’ λαός, πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’….,
α, και ιπτάμενο U. F. O, χμ, που, τότε, μάλλον, βαπτίστηκε, ο Φίλιππος, Πνεύματι : χρήματι :….,
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χμ, τότε ανυψώθηκε…., και, αλά Ιεζεκιήλ…., ε, κι άλλαξε τάξη…., χα, έφυγε από το νερό : λαό….,
αστοποιήθηκε, χα, πνευματικώςςςςςς…., ε, στην πλέον πλούσια αστούπολη του Ισραήλ….. Άζωτον….,
κι όχι στην ‘’τέτοια’’ Ελληνική Άζωτον…., νννναι…., και χαράαααα και στον κλεμμένο Αιθίοπα….!
/ Άζωτος : α,ιθ,έρια πόλη…: εξεξεξόχως πνευματική : χρηματική : αζωτική …., Κεντρική Τράπεζα….! / |*|*|
▀ Κεφ. 8, εδ. 17….: Τότε (!;) έθεταν τα χέρια (!;) επάνω τους και (!;) ελάβαιναν (!;) Πνεύμα Άγιον….!
( Χξς΄, η εξαγορά οπαδών γίνεται, συνήθως, πνεύματι : χρήματι….. με….. χξς΄ : 666….. τρόπο….! )
| Ααααα…., πώςςςςς η δόση…!; ‘’Ηλεκτρ’’αγωγικώςςςςς….. οι «στη γη» ‘’ηλεκτροθέτες’’ – φωτιοβάλτες…!; |
▀ Kεφ. 9, εδ. 1, 2….: Ο Σαύλος, ο οποίος (!;) εξακολουθούσε να πνέη απειλήν και φόνον εναντίον
των μαθητών του Κυρίου, ήλθε εις τον αρχιερέα, και του εζήτησε επιστολάς προς τας συναγωγάς
της Δαμασκού, ώστε, εάν βρη ανθρώπους που ακολουθούσαν τον δρόμον αυτόν, άνδρας και γυναίκας,
(!;) να τους φέρη δεμένους εις την Ιερουσαλήμ….!
[ Ρε χαφιέ και με αδυναμίες σπούδαρχε Π,Φ,αύλε…., βουρ…., που «η δύναμίς του φανερώνεται τελεία
εκεί που υπάρχει αδυναμία»….! Ννναι, και καυχήσου για τις αδυναμίες σου, «για να κατασκηνώση εις εσέ
η δύναμίς του»….: Παύλου : Προς Κορ. Β΄ : 12 : 9…., εμ, που οι ‘’τέτοιοι’’ χρειαστοί στους ‘’τέτοιους’’….,
ιδίως, οι ‘’έτοιμοι’’:προκάτ εκπαιδευμένοι…., ναι, που η εκπαίδευση είναι, και, χρονοβόρος….. και σιγά μη….! ]
{*{ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 7 : 7 , 8….:
«…..Και την επιθυμίαν την κακήν δεν θα την ήξερα, εάν ο νόμος δεν έλεγε : Να μη επιθυμήσης. (!;) Διά της
εντολής εκείνης ευρήκε την ευκαιρίαν η αμαρτία και εξύπνησε μέσα μου κάθε κακήν επιθυμίαν, διότι
χωρίς νόμον η αμαρτία είναι νεκρή»….! [Εμ, κι εγώ, ‘’ποτέ’’, δεν αισχρολογούσα…., ω….. π,’’θ’’,εολόγοι….,
μα…., αφού δίνετε σεξουαλική αισχροδιάσταση σε ‘’όλα’’ και κρυπτικώςςς…., νά ‘μαι, και, αισχρολόγος….!]
( Χμ…., μήπως θα έπρεπε να λέγει, και, ο νόμος : Επιθύμησε…., χα, για να μην επιθυμούσε ο…!; ) }*}
▀ Κεφ. 9, εδ. 33, 34, 35….: Εκεί ευρήκε / ο Πέτρος / κάποιον που ωνομάζετο Αινέας,
ο οποίος ήτο κατάκοιτος επί (!;) οκτώ χρόνια διότι ήτο (!;) παράλυτος.
[ Ε, δεν εβάδιζε ορθώς «την οδόν του Κυρίου»…., ο ασθενής : αμαρτωλός : ανυπάκουος τω Κυρίιιιιω….! ]
Και του είπε ο Πέτρος, «Αινέα, σε (!;) θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός, / Α, πια, ορθοβαδιστής τω Κυρίω….! /
σήκω και στρώσε το κρεββάτι σου». Και αμέσως εσηκώθηκε.
/ Έι, ω ’’παμφάγοι’’ ‘’χριστιανοί’’, η λογοσάλτσα προκαλεί έλκος στο ‘’στομάχι’’:κύτταρο μνήμης της ψυχής….! /
Και τον είδαν όλοι οι κάτοικοι της Λύδδας και του Σάρωνος, και (!;) επέστρεψαν εις τον Κύριον….!
▀ Κεφ. 9, εδ. 36, 37,….. 40, 41, 42….: Εις την Ιόππην υπήρχε (!;) μαθήτρια που ωνομάζετο Ταβιθά,
ελληνιστί Δορκάς, η οποία έκανε πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες.
Συνέβη κατά τας ημέρας εκείνας να (!;) ασθενήση
και να (!;) πεθάνη·….. ( Χα, λεςςς, θανάσιμο αμάρτημα και φυλάκιση εις θάνατον….: βαρυποινίτισσα….! )
…..Ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω, εγονάτισε και προσευχήθηκε.
[ Εμ, κι οι μεσάζοντες, για αποφυλάκιση, και, άλλου, επικύπτουν….. ‘’γλείφοντας’’….. ‘’προσευχητικά’’….! ]
Ύστερα εστράφη προς το σώμα και είπε, «Ταβιθά, σήκω».
Αυτή άνοιξε τα μάτια της και (!;) όταν είδε τον Πέτρον, ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωκε το χέρι
και την εσήκωσε ορθήν. / …..ωωωωω…., σικέ εσήκωσε σικέ….. σε σικέ «συμβολική» παράσταση…! /
Ύστερα εφώναξε τους αγίους και τις χήρες και την παρουσίασε ζωντανήν.
|| Εχ, ανα στήθηκε ορθή : απο φυλακίστηκε η αναρχική : «θανασίμως αμαρτωλή» τω….. ‘’Δεσποινίδω’’….! ||
Αυτό έγινε γνωστόν εις όλην την Ιόππην και πολλοί επίστεψαν εις τον / με υπέρ διασυνδέσεις / Κύριον….!
▀ Κεφ. 12, εδ. 21, 22, 23….: Εις ωρισμένην ημέραν ο Ηρώδης, αφού εφόρεσε βασιλικήν στολήν, εκάθησε
εις το βήμα και τους ωμιλούσε δημοσία. Το δε πλήθος εφώναζε, «Φωνή Θεού είναι αυτά και όχι ανθρώπου».
(!;) Αμέσως (!;) άγγελος Κυρίου τον επάταξε, (!;) διότι δεν έδωκε την δόξαν (!;) εις τον Θεόν
και τον έτρωγαν σκουλήκια και ξεψύχησε. Αλλ’ ο / ο βαμπίρ λόγος / λόγος του Θεού ηύξανε και διεδίδετο….!
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{*{ Ωρέ Λουκά με τα μυθολουκάνικά σου...., χμ, ούτε στην τρΕλληνική μυθολογία με τον Ηρακλή, έτσι….:
Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : αφού φόρεσε / ο Ηρακλής/ έναν / δηλητηριασμένο / χιτώνα….,
καθώς αυτός, ο χιτώνας, ζεστάθηκε…., το δηλητήριο εισχώρησε στις σάρκες του….,
που άρχιζαν να σαπίζουν και να πέφτουν τότε….!
[ …..έτσι κι Μήδεια τη Γλαύκη….. με ένα, χαρισμένο –της στη Γλαύκη, δηλητηριασμένο φόρεμα….! ]
/ Χξς΄, ψέμα….! Ηρώδης….: αν όχι, και, αρρώστια…., ’’θύμα’’ του Ιουδαϊκού πολέμου….: Ιώσηπος….! / }*}
▀ Κεφ. 14, εδ. 8, 9, 10, 11, 12, 13….: Εις την Λύστραν έμενε κάποιος με αδύνατα (!;) πόδια·
| «λειό»λαγνος κι ασταθής τη πίστη τω ‘’Δεσποινίδω’’….. | ήτο (!;) χωλός (!;) από την κοιλιά της μητέρας του
[ Ε, παιδιόθεν και εκ γονέων του χωλοποιημένος : ‘’δεσποινιδο’’σπουδαγμένος : άνομος τω Κυρίιιιιω….! ]
και δεν είχε ( Α, αμαρτίαι γονέων στιγματίζουσι τέκνα…!; ) ποτέ περπατήσει. / «την οδόν του Κυρίου»…!; /
Αυτός άκουε τον Παύλον να μιλή, και ο Παύλος, αφού τον εκύτταξε προσεκτικά
και είδε ότι έχει πίστιν να σωθή, || χξς΄, ‘’φλέρταρε’’ και τον ‘’Κύριο’’, πλην από τον ‘’Δεσποινίδο’’…!; ||
/ Χμμμμμ…., βαριά η σκιά της ‘’συκής’’…., ελαφριά η σκιά της ‘’αμπέλου’’…..
και αβαρής η «σκιά» του φραγκο συκάμπελου ή φραγκο αμπελόσυκου Πέτρου….! /
είπε με δυνατήν φωνήν, «Σήκω στα πόδια σου ορθός». Και εκείνος πετάχθηκε επάνω και περπατούσε.
Όταν τα πλήθη είδαν τι έκανε ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν τους
{ Ωχ, ποίος τολμούσε, τότε, να μεταπείσει ‘’υγιή’’ τω Δεσποινίδω και να τον κάνει ‘’υγιή’’ τω Κυρίω…!; }
και είπαν εις την γλώσσαν της Λυκαονίας, (!;) «Οι θεοί υπό μορφήν ανθρώπων κατέβηκαν σ’ εμάς».
Και ωνόμαζαν τον μεν Βαρνάβαν (!;) Δία τον δε Παύλον (!;) Ερμήν, (!;) επειδή αυτός ήτο ο κύριος ομιλητής.
Ο ιερεύς του ναού του Διός, που ήτο έξω από την πόλιν τους,
(!;) έφερε ταύρους και στεφάνια εις τας πύλας και ήθελε μαζί με όλον τον λαόν να προσφέρη θυσίαν.
▀ Κεφ. 15, εδ. 1, 2….: Μερικοί που κατέβηκαν από την Ιουδαίαν, εδίδασκαν τους αδελφούς
ότι, εάν δεν (!;) περιτέμνωνται κατά το έθιμον του Μωυσέως, (!;) δεν μπορούν να σωθούν.
[ Εχ, μα με συμβολική περιτομή σε άγαλμα σάτυρου υπό του πουτσοκόφτη Π,Φ,αύλου σώωωθηκαν….! ]
Επειδή δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν φιλονεικίαν και / π,’’θ’’,εολογικήν / συζήτησιν πολλήν μαζί τους,
εκανόνισαν να ανεβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς
προς τους αποστόλους και τους πρεσβυτέρους εις την Ιερουσαλήμ διά το ζήτημα αυτό….!
( …..για πουτσόκοψη…., είν’ λόγος….,/ πάει στην πόλη ο….. π,’’θ’’,εολόγος…!; )
▀ Κεφ. 16, εδ. 1, 2, 3….: Ήλθε / ο Παύλος / και εις την Δέρβην και Λύστραν.
Εκεί υπήρχε κάποιος μαθητής ονομαζόμενος Τιμόθεος,
από μητέρα Ιουδαίαν, η οποία είχε πιστέψει, και από πατέρα Έλληνα.
{ Α, εθνοπροδότης Γιουδέλλην ήταν…., κι αυτός…., ‘’ως’’ ήσουν, και, συ…., ρε Λουκ,ανικ,ά…!; }
Οι αδελφοί των Λύστρων και του Ικονίου (!;) τον εκτιμούσαν πολύ.
Ο Παύλος ήθελε να πάη ο Τιμόθεος μαζί του και τον επήρε
και τον περιέτεμε (!;) εξ αιτίας των Ιουδαίων που ευρίσκοντο εις τα μέρη εκείνα, διότι όλοι εγνώριζαν ότι
ο πατέρας του ήτο Έλλην….!
{ ….: «Ιερή διπλωματία»…../ και της πούτσας αηδία….,/ ωρέ…., είστε για ‘’κηδεία’’….! }
( Χξς΄ ςςςς…., ιμπεριάλ περιτομή του ‘’Ιούδα’’ Έλληνα Τιμόθεου…., σώρρυ, του ‘’Ιουδ’’έλληνα Τιμόθεου
και….. τιμή ‘’θεού’’ στην Ελλάδα : 1ο ‘’στόχο’’ –τους το, ‘’εσαεί’’, ιμπεριάλ «σεπτό, ‘’θεϊκό’’, γαμήσι» –της….! )
▀ Κεφ. 16, εδ. 6, 7, 8, 9, 10….: Αφού….. επέρασαν την Φρυγίαν και την χώραν της Γαλατίας,
επειδή….. εμποδίσθησαν (!;) από το Άγιον Πνεύμα να κηρύξουν τον λόγον εις την Ασίαν,
όταν….. έφθασαν εις τα μέρη της Μυσίας, …..προσαπαθούσαν να βαδίσουν προς την Βιθυνίαν,
(!;) αλλά δεν τους άφησε το Πνεύμα. Αφού δε….. προσπέρασαν την Μυσίαν,….. κατέβηκαν εις την Τρωάδα.
Κατά την νύκτα παρουσιάσθηκε (!;) όραμα εις τον Παύλον : κάποιος άνδρας Μακεδών
εστέκετο και (!;!;!;!;!;) τον παρακαλούσε λέγων, «Πέρασε εις την Μακεδονίαν και βοήθησέ μας».
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( Ρε αστρίτη κι εθνοπροδότη, ‘’Μακεδόνα’’, Λουκά…., ρε έρμαιον του «Ερμή» – Ιαν νού Π,Φ,αύλου….,
στην Τρωάδα σε ‘’ψώνισε’’ η οχιά ο Σαύλ,ρ,ος…., εξού και…. από τα….: επέρασαν,….. προσπέρασαν,…..
‘’το γυρνάς’’ στα….: εζητήσαμεν,….. συμπεράναμεν,…!; Συμπεραίνω σωστά ή όχι…., ρε πράκτορα…!; )
/ Σε μερικά ταξίδια, μετά, δεν συνταξίδευε μαζί τους ο Λουκάς….! /
Όταν είδε το (!;) όραμα,….. εζητήσαμεν αμέσως να φύγωμεν διά την Μακεδονίαν, διότι….. συμπεράναμεν
(!;) ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρωμεν εις αυτούς το (!;!;!;!;!;) χαρμόσυνον άγγελμα….!
|| …..χμμμμμ…., ‘’στρωμένο παιχνίδι’’…., ποιός παίζει ποιόν….! ||
/**/ .....Καληνύχτα, τρΕλλάδα....! Κλάψε για την πιο μεγάλη, ανυποψίαστη, ήττα –σου....,
ναιαιαι…., κι ας κάνουν οι Εβραίοι, ξεγελαστικά, και, σου, πως δεν πιστεύουν, και, Ι. Χ….,
ννναι…., κι άντε να μάθεις, και, από ‘’πνευματικούς’’ Εβραίικους ‘’Δούρειους ίππους’’ Νο 888….! /**/
▀ Κεφ. 16, εδ. 26….: Έξαφνα έγινε (!;) σεισμός μεγάλος, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής,
και αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και όλων τα δεσμά ελύθηκαν….! / Ε, ο Εγκέλαδος έκανε το ‘’θαύμα’’….! /
▀ Κεφ. 18, εδ. 18….: Εις τας Κεγχρεάς έκοψε τα μαλλιά του,
/ Τί…., Παυλείον…., έτσι…., κατά το Θησείον…., ρε τριχολόγε Λουκά…!; /
(!;) διότι είχε τάξιμο….!
( Τίιιιι…., ακόμα κουρεύετε, μνημονιακώςςςςς, το εξωτερικό χρέος –σας, βρε Εβραίοι – Οβριοί…!;
Αφού το ακύρωσε…., έστω, διά του «ομοπνεύματου Πατρός του Γιαχβέ»…., ο Ι. Χ στο σταυρό….:
Παύλος….: «…..ακύρωσε το (!;!;!;!;!;) χρεωστικόν μας έγγραφον με τας διατάξεις του,
το οποίον ήτο εναντίον μας· το επήρε από το μέσον και το έκάρφωσε εις τον σταυρόν·…..»….:
Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 14….! Ή πας κάπου για μετωπική σύγκρουση…., αλά….: Ιεζεκιήλ,…..
Θησέα, που εις Κεγχρεές ‘’εκουρεύθη’’ και ξεπλήρωσε τον Μίνωα, Τεγεάτισσα Στερεόπη,…!; )
▀ Κεφ. 19, εδ. 11, 12….: Και (!;) ο Θεός ενεργούσε διά του Παύλου (!;) θαύματα (!;) όχι από τα συνήθη,
[ Έιιιιι…., Χριστιανισμός = Παυλιανισμός…., ‘’πια’’…!; Και….. τόσο εύκολα γίνονται τα, ετερόθεν, θαύματα…!; ]
ώστε (!;) μανδήλια ή (!;) περιζώματα | ζ….. ή….. τ…!; | από το σώμά του εφέροντο εις τους (!;) ασθενείς
και ελευθερώνοντο από τας (!;) ασθενείας των
/ Ω, σκλαβιά τα ασθενικά γονίδια….! Ελευθερωθείτεεεεε….. κι απ’ τα υγιή ‘’τέτοια’’…., ρεεεεε….! /
και έβγαιναν από αυτούς τα (!;) πονηρά πνεύματα….! { Χα, που «επέστρεφαν» και ξαναρρώσταιναν….! }
* Ααααα…., κι όσες….. έ Φ,οί,η,βες….. άγγιζαν τα σώβρακά του Υπέρχριστου "έπιαναν" τεκνίο....!
Ρε Φ,Π,αύλε…., δεν πας με την Πρίσκα ή Πρι σκίλλα σου…., ή και με τη Φοίβη σου…., να....! *
▀ Κεφ. 20, εδ. 9, 10, 11, 12….: Κάποιος δε νέος, ονομαζόμενος Εύτυχος,
ο οποίος εκαθότανε εις το παράθυρον,
| Ε, τον είδαν οι του ‘’Δεσποινίδου’’ και τον ‘’γράπωσαν’’ στο χωρίς κουρτίνα – ‘’«πέπλο»’’ παράθυρο….! |
{*{ ( Περί αναστάσεως του Ιησού Χριστού και των νεκρών….. )
…..έπειτα εμφανίσθηκε, μια φορά, σε πάνω από (!;) πεντακόσιους αδελφούς,
από τους οποίους οι περισσότεροι (!;) ζουν μέχρι σήμερα, αλλά μερικοί (!;) εκοιμήθησαν….:
Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 15, εδ. 6. }*}
|| …..’’«εν τη κονιορτώ»’’ εκοιμήθησαν….. ζώντες όντες…!; Τί…., σε υπαίθριο τάφο : φυλακή…..
κι ως ελαφρο,‘’υπνο’’,ποινίτες…., που ελαφρύ το ‘’αμάρτημά’’ τους : η ασθένειά τους : ‘’συνάχι’’…!; ||
είχε καταληφθή από μεγάλη νύστα (!;) επειδή ο Παύλος παρέτεινε την ομιλίαν του
/ …..στις Πράξεις –του κηδεία…., στα λόγια του υπνηλία…! / και, κυριευθείς υπό του ύπνου,
/ Τί…., έπεσε εκτός πολυορόφου παλατιού και ‘’«εκοιμήθη εν τη κονιορτώ»’’ και υπαιθρίως…!; /
έπεσε κάτω (!;) από τον τρίτον όροφον και τον εσήκωσαν (!;) νεκρόν.
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[ Εμ, φυλακή : τάφος…., που συναναστρέφεται με….. αντιδεσποινιδικούς….. φιλοκυριακούς….:
‘’πλημμέλημα’’ τρίτου ορόφου, σώρρυ, βαθμού….. κι όχι ισόβια ή εις θάνατον νεκρός….: εσω φυλακιστός….,
μα….. έμ‘’ψυχος’’ : ζωντανός ‘’νεκρός’’ και με ελπίδα αποφυλάκισης ο Ευτύχιος….,
κι έτσι, ευτυχώς, σώθηκε ο ‘’ασθενής’’ τω….. Δεσποινίδω : συκή….. και ‘’υγιής’’ τω….. Κυρίω : αμπέλω
απ’ τον, με το (!;) «δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη, ‘’πυρά /πυρ : παράς : πνεύμα/ γκαλο’’, πολυμεσούχο
και πολυταμπλοπαίγνιδο : αμπελόσυκο : συκάμπελο Παύλο….. με τιςςς «συμβολικές νουθεσίες» –του….! ]
Αλλ’ ο Παύλος κατέβηκε, (!;) έπεσε επάνω του και αφού τον αγκάλιασε / εξεξεξαγόρασε την ποινή του /, είπε,
«Μη ανησυχήτε, (!;) διότι η ψυχή του είναι μέσα του».
[[ …..1ος, εξαντλητός, θάνατος – φυλάκιση – ‘’ενταφιασμός’’…..
σε ανοικτό τάφο : υπαίθρια φυλακή….,
ε, ως υπαίθρια φυλακισμένοι : παλουκοδεμένοι : «κοιμώμενοι εν τη κονιορτώ»….,
χμ, άταφοι νεκροί ζωντανοί…., σαφώς, από 1η δίκη – εκδίκαση της υπόθεσής τους….,….. ]]
Κατόπιν ανέβηκε, έκανε την κλάσιν του άρτου και έφαγε·
ύστερα εμίλησε επί αρκετόν μέχρι της αυγής και ανεχώρησε.
Τον νέον τον επήραν ζωντανόν και πολύ παρηγορήθησαν….!
{{ Π. Α, κεφ. 22, εδ. 27, 28….: Ήλθε τότε ο χιλίαρχος και του είπε, «Πές μου, είσαι Ρωμαίος πολίτης;».
Αυτός δε είπε, «Ναι». Και ο χιλίαρχος απεκρίθη,
«Εγώ με (!;) πολλά χρήματα | «και με πολύ μεγάλο μέσον» | απέκτησα το δικαίωμα τούτο του πολίτου».
Ο / Τίιιιι…., φτωχός ο Παύλος…!; / Παύλος είπε, «Εγώ όμως το έχω (!;) εκ γενετής». }}
[ Και, έιιιιι, η γενέτειρά –του Ταρσός της Κιλικίας έγινε Ρωμαϊκή επαρχία 100 χρόνια μετά τον Παύλο…!; ]
▀ Κεφ. 23. εδ. 2, 3, 4, 5. Ο Αρχιερεύς Ανανίας τότε διέταξε εκείνους που εστέκοντο πλησίον του
να τον κτυπήσουν εις το στόμα. Ο Παύλος τότε του είπε, «Ο Θεός θα κτυπήση σε, (!;) τοίχε ασβεστωμένε·
κάθεσαι εκεί διά να με κρίνης σύμφωνα με τον νόμον,
και όμως παραβαίνεις τον νόμον και διατάσσεις να με κτυπήσουν;». (!;)
(( Παύλος : Τί θέλετε; Να έλθω σ’ εσάς (!;) με ραβδί ή με αγάπην και πνεύμα πραότητος;
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 4, εδ. 21. ] ))
Εκείνοι που εστέκοντο πλησίον του είπαν, «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις;». Και ο Παύλος είπε,
« (!;) Δεν εγνώριζα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς· διότι είναι γραμμένον :
Να μη κακολογήσης άρχοντα του λαού σου»….!
---- Έιιιιι…., ωρέ θρασίμι Π,Φ,αύλε, κάνε κι εσύ μερικά απ’ αυτά που συνιστάς στους άλλους….:
Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 4 : 13….: «Όταν μας βρίζουν, ευλογούμεν,
όταν μας διώκουν, δείχνομεν ανοχήν· όταν μας συκοφαντούν, μιλάμε ευγενικά…..»….! ---▀ Κεφ. 24, εδ. 10, 11….: Τότε ο Παύλος, αφού του έκανε νεύμα ο ηγεμών ( ο Φήλιξ : /Θήλ υξ…!;/ ) να μιλήση,
είπε, «Επειδή γνωρίζω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής εις το έθνος τούτο, απολογούμαι
(!;!;!;!;!;) με μεγαλυτέραν προθυμίαν διά τον εαυτόν μου, (!;) επειδή είσαι εις θέσιν να μάθης ότι δεν επέρασαν
(!;) περισσότερες από (!;) δώδεκα ημέρες που ανέβηκα διά να προσκυνήσω εις την Ιερουσαλήμ·.....»….!
● Παύλος….: « (!;) Τολμά κανείς από σας, όταν έχη κάποιαν διαφοράν με άλλον,
να κρίνεται από….. εθνικούς δικαστάς….. και όχι από αγίους;»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 6 : 1….! ●
▀ Κεφ. 25, εδ. 11, 12….: «Εάν έχω άδικον και έπραξα κάτι άξιον θανάτου, δεν ζητώ
να αποφύγω τον θάνατον, εάν όμως δεν στέκη καμμία κατηγορία από εκείνας που αυτοί με κατηγορούν,
κανείς δεν μπορεί να με παραδώση σ’ αυτούς. Επικαλούμαι (!;) τον Καίσαρα».
Τότε ο / Τί…., «εθνικοί δικαστές»….. οι….: Φήλιξ, Φήστος, Αγρίππας…!; / Φήστος,
αφού συνωμίλησε με τους συμβούλους του, απεκρίθη, (!;) «Τον Καίσαρα έχεις επικαλεσθή,
εις τον Καίσαρα θα μεταβής»….!
( Ε, και, αυτός πολυπαίγνιδος και της ‘’«ιερής διπλωματίας και μπλόφας»’’ ήτο…., τάχα, ‘’αυτοκτονικός’’….! )
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{{ Και όταν είπε αυτά ο Παύλος, εσηκώθηκε ο βασιλεύς και ο ηγεμών και η Βερενίκη
και όσοι εκάθοντο μαζί τους, και όταν έφυγαν συνωμιλούσαν μεταξύ τους
και έλεγαν, «Ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει τίποτε άξιον θανάτου ή φυλακίσεως».
Ο δε Αγρίππας είπε εις τον Φήστον, «Θα μπορούσε (!;) να είχε απολυθή ο άνθρωπος αυτός,
(!;) εάν δεν είχε επικαλεσθή τον Καίσαρα»….: κεφ. 26, εδ. 30, 31, 32….! }}
[[ Παύλος: «Αλλ’ οι Ιουδαίοι έφεραν αντιρρήσεις και (!;) αναγκάσθηκα να επικαλεσθώ τον Καίσαρα·
όχι διότι είχα να κατηγορήσω
| Εεεεε…., πάλι, αλά, ‘’καρφωματικό’’, αντιεσσαιικό «Ντοκουμέντο της Νεκράς Θάλασσας»….,
«Ντοκουμέντο της Δαμασκού»…., είχες να…., ρε, και, εθνοπροδότη….! |
για τίποτε το έθνος μου»….: κεφ. 28, εδ. 19….! ]]
▀ Κεφ. 26, εδ. 1, 2, 3….: Τότε ο Αγρίππας / …..που ήθελε να τον ακούσει από πριν….. (!;) / είπε
εις τον Παύλον, «Έχεις την άδειαν να μιλήσης διά τον εαυτόν σου». Και ο Παύλος, αφού άπλωσε το χέρι του,
άρχισε να απολογήται. «Θεωρώ τον εαυτόν μου (!;!;!;!;!;) ευτυχή, βασιλεύ Αγρίππα,
διότι ενώπιόν σου θα απολογηθώ σήμερα δι’ όλα όσα κατηγορούμαι από τους Ιουδαίους,
ιδίως διότι είσαι (!;) γνώστης όλων των Ιουδαïκών εθίμων και ζητημάτων·.....»….!
▀ Κεφ. 26, εδ. 22, 23….: Παύλος : «.....Αλλ’ είχα την βοήθειαν (!;) του Θεού και έτσι έως την ημέραν αυτήν
στέκομαι και δίνω μαρτυρίαν σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς να λέγω (!;!;!;!;!;) τίποτε περισσότερον
από εκείνα που οι προφήται και ο Μωυσής είπαν (!;) ότι μέλλουν να γίνουν.
Δηλαδή, ότι ο Χριστός πρέπει να πάθη, και ότι, (!;) επειδή θα είναι (!;) ο πρώτος που θα αναστηθή εκ νεκρών,
θα εξαγγείλη το φως εις τον Ιουδαïκόν λαόν και εις τους εθνικούς»….!
▀ Κεφ. 27, εδ. 3, 4….: Την επομένην εφθάσαμεν εις την Σιδώνα (!;) και ο Ιούλιος εφέρθηκε ευγενικά
προς τον Παύλον και (!;) του επέτρεψε να μεταβή (!;) εις τους φίλους του διά να τον περιποιηθούν….!
{{ Τότε οι στρατιώται εσκέφθησαν να σκοτώσουν τους φυλακισμένους
διά να μη κολυμπήση κανείς και φύγη. Αλλ’ ο εκατόνταρχος, επειδή ήθελε (!;!;!;!;!;) να σώση τον Παύλον,
δεν τους άφησε να εκτελέσουν το σχέδιόν τους και διέταξε (!;) να ριφθούν εις την θάλασσαν
πρώτοι όσοι ήξεραν να κολυμπούν και να κατευθυνθούν προς την ξηράν,
οι δε λοιποί να βγουν, άλλοι μεν επάνω σε σανίδια, μερικοί δε επάνω σε συντρίμματα του πλοίου.
Και (!;) έτσι εσώθηκαν (!;) όλοι εις την ξηράν….: κεφ. 27, εδ. 42, 43, 44….! }}
// …..’’στρωμένο’’ παιχνίδι…., ποιος ‘’τρώει’’ ποιον…., συνωμοσία και κλαμπ ισχυρών…!; //
[[ Όταν εμπήκαμε εις την Ρώμην,
ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους φυλακισμένους εις τον στρατοπεδάρχην, αλλ’ εις τον Παύλον
( !;) επετράπη να μένη μόνος του μαζί με τον στρατιώτην που τον εφύλαγε….: κεφ. 28, εδ. 16….! ]]
▀ Κεφ. 27, εδ. 21, 22, 23, 24, 25, 26….: …..και είπε / ο Παύλος / «Έπρεπε, ω άνδρες, να ακούσετε εμέ
και να μη αναχωρήσετε από την Κρήτην και έτσι θα αποφεύγατε την ταλαιπωρίαν αυτήν και την ζημίαν.
Και τώρα σας προτρέπω να έχετε θάρρος·
(!;) κανείς από σας δεν πρόκειται να χαθή, παρά μόνον το πλοίον.
[ Κάλέ...., τόση αναστάτωση κι έξοδα στους Ρωμαίους..... για έναν Παύλο...., ε, παράααααξενο....!
200 στρατιώτες, 200 λογχοφόροι και 70 ιππείς..... η φρουρά για τον Π,Φ,αύλο…., κι εδώ….,
μα….. στη….. / ….. τί…., ασφαλής του ήταν η Ρώμη…!; / Ρώμη ένας φρουρός!!!!! ]
Διότι μου παρουσιάσθηκε την νύχτα αυτήν (!;) άγγελος του Θεού, εις τον οποίον (!;) ανήκω
και τον οποίον λατρεύω,
( Ααααα…., είχε κι άλλους δικούς του : ‘’αγγέλους’’ μες στο πλοίο…!; )
και μου είπε, ’’Μη φοβάσαι, Παύλε. (!;) Πρέπει να παρουσιασθής εις τον Καίσαρα
και ιδού, ο Θεός σου εχάρισε (!;) όλους τους συνταξιδιώτας σου’’.
Διά τούτο έχετε θάρρος, ω άνδρες· πιστεύω εις τον Θεόν, ότι έτσι θα συμβή καθώς μου ελέχθη.
(!;) Πρέπει όμως να πέσωμεν έξω σε κάποιο νησί»….!
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▀ Κεφ. 28, εδ. 30, 31….: Έμεινε δε ο Παύλος ολόκληρην διετίαν (!;) σε δικό του μισθωμένο σπίτι
/ στη Ρώμη / και εδέχετο όλους που επήγαιναν σ’ αυτόν και εκήρυττε (!;) την βασιλείαν του Θεού
και εδίδασκε τα σχετικά με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν με παρρησίαν και (!;!;!;!;!;) χωρίς εμπόδια….!
{ Ωρέ, πώς τα κατάφερνε…., λες, χμ, από…..’’θεο’’κισμέτ…., ο ακριβοπληρωμένος χαφιεδοπράκτορας
και, συνεχώς, φιλοξενούνταν από….. «φιλόοοφρονεςςς» άρχοντες και πλούσιους....,
λες και του τα είχαν όλα έτοιμα του κοκότου της κατούρας, σώρρυ, της νεοταξικής νομενκλατούρας...!; }
|*| Έιιι…., Λουκ,ανικ,ά…., γιατί δεν μας λες αν δικάστηκε, τελικά, μπροστά στον Καίσαρα το «κάθαρμα»…!; |*|
( Χμ…., κι είναι ανεξήγητο, και, αυτό…., το ότι, δηλαδή, ο Παύλος, εκεί στη Ρώμη…., οργάνωνε συνάξεις….,
τότε που…., κατά ισχύον Αυτοκρατορικό Διάταγμα, το του Τραϊανού…., απαγορεύονταν….,
ακόμα και για πυρόσβεση…., να οργανώνονται, έστω, και 2 άτομα….!
Και….. μήπως κι εδώ υπόγραψε κι άλλο ‘’προγραφικό’’, μα και κωδικοαποκαλυπτικό, «Ντοκουμέντο»….,
να…., αλά το ‘’τέτοιο’’ «Ντοκουμέντο της Δαμασκού»…., ε, να, κάτι σαν….. «Ντοκουμέντο της Ρώμης»…., ο…..
μη συγγράφων…., μα….. υπογράφων και ‘’προγράφων’’ Φ,Π,αύλοςςςςς…., ω αναλυτές κοπράνων…:
‘’θεο’’λόγοι, σατανΑπόστολοι, σατανοΠατέρες, σατανοΜητέρες, σαταν’’αδελφοί’, σαταν’’αδελφές’’,….. –τους….,
μα κι οι των άλλων σατανοθρησκειών οι ‘’τέτοιοι’’….. και σε ‘’παρόμοια’’ ‘’τέτοια’’…!; )
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1 --- 11 )
…..Έιιιιι…., άλλο το σκουληκομέλι….. κι άλλο το μελισσομέλι….!
….. άτυπτοι, και, κατά ‘’θεόν’’ οι «πνευματικοί και, παντοκριτές, ακριτέοι εκλεκτοί του θεού»….,
οπορτούνες δημαγωγοί της ‘’«ιερής διπλωματίας και μπλόφας»’’…., ως όλοι οι «μιμητές»:αντιστοιχίες τους….,
καυχησιάρηδες ‘’Άγιοι Διαβόλου κι αβούλιαχατα κύμβαλα του γεωμόλου’’….: «άγγελοι του Σατανά»….,
προκάτ και διά το λαοδιχάζειν «σπαρτοί του Αδάμ Κάδμου»…., δουλοπρεπείς τοις ‘’Κυρίοις’’ δουλούχοι….,
φίλαυτοι, φίλαρχοι, επιχαιρέκακοι, νταήδες….. εκεί που ‘’τους έπαιρνε’’….,
μα και, τάχα, αυτοαποκαλυπτικοί τα θρασίμια…., ως και στις «Επιστολές’’, έστω, –τους….,….:::::
▀ Ως προς εμέ, μου είναι όλως αδιάφορον να κριθώ από σας ή από ανθρώπινον δικαστήριον, (!;)
// Ννννναι…., ω Φ,Π,αύλε...., χξς΄, ω «ευτυχή προ του εθνικού ‘’δικαστή’’» Αγρίππα….: Κεφ. 26, εδ. 2….! //
(!;) αλλ’ ούτε εγώ κρίνω τον εαυτόν μου· διότι δεν συναισθάνομαι (!;) τίποτε κατά του εαυτού μου,
(!;) αλλά με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος· εκείνος που με κρίνει είναι ο Κύριος. Ώστε μη κρίνετε τίποτε
(!;) πριν από τον ωρισμένον καιρόν, (!;) έως ότου έλθη ο Κύριος, / Τίιι, τότε η 2α παρουσία Ι. Χ και κρίση...!; /
ο οποίος θα φέρη στο φως τα πράγματα που κρύβονται στο σκοτάδι
και θα φανερώση τας σκέψεις των καρδιών· τότε ο καθένας θα πάρη τον έπαινόν του από τον Θεόν.
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 4, εδ. 3, 4, 5. ]
{{ (!;) Ποιός θα κατηγορήση τους εκλεκτούς του Θεού; Ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιός θα καταδικάση;
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 8, εδ. 33. ] }}
|*| Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 2 : 15….: «Αλλ’ ο πνευματικός / ο μη φυσικός / άνθρωπος
κρίνει (!;!;!;!;!;) όλα τα πράγματα, (!;!;!;!;!;) ο ίδιος όμως δεν κρίνεται από κανέναν»….,….. |*|
▀ Διότι πραγματικοί Ισραηλίται δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ, ούτε επειδή είναι
απόγονοι του Αβραάμ, είναι όλοι πραγματικά παιδιά του, (!;) αλλά κατά το υπόδειγμα Ισαάκ
θα προέλθουν οι απόγονοί σου.
/ Ε, κι οι εβραιόφρονες είναι ‘’τέτοιοι’’….. και δη και πολλάκις πιο επικίνδυνοι….! /
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 9, εδ. 6 , 7. ]
▀ (!;) Μιμηταί μου γίνεσθε, αδελφοί, ( Ουστ, πρότυπα δεν γίνονται οι ‘’ά τυποι’’, ούτε σωσίβιο τα κουρέλια….! )
και ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που φέρονται κατά το δικό μας πρότυπον, (!;) όπως το έχετε.
[ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 3, εδ. 17. ]
▀ Ευχαριστώ αυτόν που με ενδυνάμωσε, τον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριόν μας, διότι με εθεώρησε πιστόν,
και (!;) διώρισε εις την υπηρεσίαν του εμέ, (!;) αν και πριν ήμουν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής,
|| ‘’Το γουρούνι, μετά το λούσιμο, κυλιέται πάλιν στον βούρκο’’ : Πέτρου Β΄ : 2 : 22….: σικ από σικέ….! ||
αλλά ελεήθηκα διότι (!;!;!;!;!;) από άγνοιαν ενεργούσα μέσα στην απιστίαν,
και (!;) ξεχείλισε η χάρις του Κυρίου μας μαζί με πίστιν και αγάπην
που έχουν τας ρίζας των εις τον (!;!;!;!;!;) Χριστόν Ιησούν.
( Εμ, …..άλλο το σκουληκομέλι….. κι άλλο το μελισσομέλι….! )
(!;!;!;!;!;) Είναι αξιόπιστα και (!;!;!:!;!;) άξια πλήρους αποδοχής τα λόγια αυτά,
ότι ο Χριστός Ιησούς ήλθε εις τον κόσμον διά να σώση αμαρτωλούς, πρώτος των οποίων είμαι εγώ.
[ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 1, εδ. 12, 13, 14, 15. ]
▀ Ευλογητός ας είναι ο (!;) Θεός και (!;) Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
ο οποίος μας ευλόγησε εν Χριστώ με κάθε ευλογίαν πνευματικήν (!;) εις τα επουράνια,
όπως και μας εξέλεξε εν αυτώ (!;) πριν δημιουργηθή ο κόσμος,
/Ε, πριν ανα δημιουργηθή : νέος Ο,ο,υρανός και νέα Γ,γ.η : Α. Ι : κεφ. 21….! Χξς΄, ω, τάχα, κισμετάκηδες….!/
διά να είμεθα άγιοι και άψογοι ενώπιόν του, [ Εμ, οι άψογοι τω όντως Σατανά είναι ‘’άγιοι του Σατανά’’….! ]
αφού δι’ αγάπης μας προώρισε να είμεθα υιοί του διά του Ιησού Χριστού,
(!;) σύμφωνα προς την ευαρέσκειαν του θελήματός του,
(!;) προς έπαινον της ενδόξου χάριτός του,
με την οποίαν μας επροίκισε πλούσια διά του Αγαπημένου.
[ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 1, εδ. 3, 4, 5, 6. ]
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▀ Εις εμέ ( !;!;!;!;!; 1 ) τον ελαχιστότερον από όλους τους αγίους εδόθηκε η χάρις αυτή,
να κηρύξω εις τους εθνικούς το χαρμόσυνον άγγελμα διά τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού
και να φωτίσω όλους ποιο είναι (!;) το μυστικόν σχέδιον που ήτο (!;) κρυμμένον από των αιώνων εν τω Θεώ,
/‘’Νέα Τάξη των Πραγμάτων’’, ωχ, το Θ,Κ,αύμα των θ,κ,αυμάτων…., ω «σπαρτέ» Π,Φ,αύλε Κάδμε : Πάν α….!/
ο οποίος εδημιούργησε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού,
διά να γνωρισθή τώρα εις τας αρχάς και τας εξουσίας εις τα επουράνια, διά της εκκλησίας, (!;)
η πολυποίκιλη σοφία του Θεού, σύμφωνα προς τον προαιώνιον σκοπόν
τον οποίον επραγματοποίησε διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,.....
[ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 3, εδ. 8, 9, 10, 11. ]
▀ Και διά να μη υπερηφανεύωμαι διά τας πολλάς αποκαλύψεις, μου εδόθηκε ένα αγκάθι
/ Χξς΄…., η φραγκοσυκή έχει «φυσικά» αγκάθια και η «συκή» κι «η άμπελος» «πνευματικά» ‘’τέτοια’’….! /
εις το σώμα, ένας (!;) άγγελος (!;) του Σατανά, διά να με ραπίζη, διά να μη υπερηφανεύωμαι.
( 666 : 222 = 3…!; Χρηματο λαμογιά έκανες, πάλι, μωρή….. φοιβοφαβιολοπερπέτουα…., και σε…!; )
Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριον γι’ αυτό, διά να φύγη από εμέ. Και μου είπε,
«Σου είναι αρκετή η χάρις μου, (!;) διότι η δύναμίς μου φανερώνεται τελεία εκεί όπου υπάρχει αδυναμία».
[ Ε, σε άχρηστους ‘’θεούς’’, Χρήσιμοι : Ονήσιμοι κι οι ‘’σατανάδες’’….!
Οποία επιβεβαίωση «τελείας» ‘’θεϊκότητας’’…., ω Φαύλε και σπουδαρχίδη παναπαντησάκια….! ]
(!;) Πολύ ευχαρίστως λοιπόν θα καυχηθώ μάλλον διά τας αδυναμίας μου,
{ Έιιιιι…., δύναμη αδυναμίας….. ή αδυναμία δύναμης…!; }
διά να κατασκηνώση εις εμέ η δύναμις του Χριστού….. (!;)
( Ξου…., τα αρωματισμένα σκατά αρωματίζουν και τους βόθρους, όπου καταλήγουν….! )
Έγινα ανόητος με το να καυχώμαι. (!;) Σεις με αναγκάσατε. (!;) Έπρεπε σεις να με συσταίνετε,
επειδή ( !;!;!;!;!; 1΄ ) σε τίποτα δεν εφάνηκα κατώτερος από τους εξοχωτέρους αποστόλους,
αν και δεν είμαι τίποτε. Τα χαρακτηριστικά του αληθινού αποστόλου επραγματοποιήθησαν ενώπιόν σας (!;)
με κάθε υπομονήν, με σημεία και τέρατα και δυνάμεις.
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 12, εδ. 1, 2, 3, 4,…..7, 8, 9,….11, 12. ]
▀ «Όταν όμως ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας μου
/ Ε, η μάνα σου, από ‘’βρέφος’’, σε ‘’μύησε’’ στην πολυταμπλοπαιγνία...., αμπελόσυκε ή συκάμπελε ή…!; /
και με εκάλεσε
[ Ε, « εξ Αιγύπτου σε εκάλεσε / ο φυσικός «δούλος» και γήινος και σαρκικός κάτω Αγαρηνός ‘’θεός’’ / »,
κι εσένα, ως τον Ι. Χ : Χ. Ι...., «διά να εκπληρωθή εκείνο που ελέχθη από τον Κύριον διά του προφήτου,
Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου»…., ….: Ματθαίος, κεφ. 2, εδ. 15….! ]
διά της χάριτός του να αποκαλύψη μέσα μου τον Υιόν του,
διά να κηρύττω αυτόν εις τα έθνη, αμέσως (!;) δεν συμβουλεύθηκα ανθρώπους,
(!;) ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα προς εκείνους που ήσαν απόστολοι πριν από εμέ,
αλλ’ έφυγα (!;) εις την Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα (!;) εις την Δαμασκόν.».
( Α, στο Άγαρ της Αραβίας, κι όχι στο της Σιών ή στα άλλα Άγαρ, μένει, ‘’πια’’, ο Φραγγαμπελόσυκος….,
ο υπερφυσικός δουλ,’’θε’’,ούχος και ουράνιος και πνευματικός άνω Αγαρηνός ‘’Θεός’’…!; )
[ Παύλου, Προς Γαλάτας : 1 : 15, 16, 17. ]
{**{ ▪ Άγαρ : Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 24, 25, 26 : «Αι δύο αυταί γυναίκες (!;) είναι αι δύο διαθήκαι,
[[ Τίιιιι…., η Παλαιά Διαθήκη : το Παλαιό Μνημόνιο : το Παλαιό Χρεωστικό Έγγραφο….. –σας….,
που ο Ι. Χ το «…..ακύρωσε με τας διατάξεις του…., το οποίον ήτο εναντίον –σας….,
σαν το επήρε από το μέσον και το έκάρφωσε εις τον σταυρόν…..»….:
Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 2 : 14…., ήταν από ‘’ντόπιο’’ : εκεί εδρούχο υλικό ‘’τέτοιονε’’…!;
Και ο φυσικός : υλικός «δούλος» ‘’θεός’’ –σας είχε, χμ, υπερφυσικό : πνευματικό «ελεύθερο» ‘’Θεό’’…!;
Και….. η Διαθήκη Καινή : το Μνημόνιο Καινό : το Χρεωστικό Έγγραφο Καινό ….. –σας….,
το, φορές και κατά Παύλον, του «Χριστού Ιησού»….. κι όχι το του Ιησού Χριστού….,
«εγέννησε παιδιά για ελευθερία»…., καθώς Μνημόνιο κι ελευθερία είναι λέξεις, πάντα, ασύμβατες…!;
Α, και ο «Νέος Παράκλητος : το Πνεύμα της Αληθείας : ο 3ος, από τους ‘’3’’, Κύριος» τίιιιι…!;
Ω ιστορικοί : θεολόγοι : μυθολόγοι, ο Άμμων Δίας είχε, τότε κι εκεί κι ακόμα, το Δ. Ν. Τ –του…!;….. ]]
η μία η οποία προήλθε από το όρος Σινά | Η ‘’γήινη’’ : ‘’ντόπια’’ | και (!;) γεννά παιδιά διά δουλείαν·
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αυτή είναι η Άγαρ, (διότι η λέξις Άγαρ σημαίνει το όρος Σινά εις την Αραβίαν /Αίγυπτ ον:Arab:A gypt…../ )
αντιστοιχεί δε εις την σημερινήν Ιερουσαλήμ, η οποία είναι δούλη μαζί με τα παιδιά της.
Η άνω |Η ‘’ουράνια’’:‘’ξένη’’….! Τί, η ‘’ουράνια’’ πρωτεύουσα της Αιγύπτου:‘’Ουρανού’’…!;| όμως Ιερουσαλήμ
(!;) είναι ελευθέρα, και αύτη είναι μητέρα όλων μας»….! }**}
// Επειδή το ηθέλησε, μας εγέννησε με τον λόγον της αληθείας, / Αλήθεια….: στην πλάνη συνήθεια….! /
(!;) ώστε να είμεθα ένα είδος απαρχής των δημιουργημάτων του. [ Ιακώβου, κεφ. 1, εδ. 18. ] //
|| Ο Πέτρος, απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους κατοικούντας (!;) προσωρινώς
μεταξύ της Διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καππαδοκίας, της Ασίας και Βιθυνίας,
οι οποίοι (!;) έχουν εκλεγή σύμφωνα προς την πρόγνωσιν του Θεού Πατρός
( Χξς΄, δεν υπήρξε, ποτέ και πουθενά, «σπαρτός του Αδάμ Κάδμου» μη προκάτ –του….! )
και αγιασθή υπό του Πνεύματος, (!;) διά να υπακούσουν εις τον Ιησούν Χριστόν
και ραντισθούν με το αίμα του·..... [ Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 1, 2. ] ||
▀
( Νουθεσίες του Παύλου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες..... )
Ας υποτάσσεται ο καθένας εις τας ανωτέρας εξουσίας, (!;) διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά από τον Θεόν,
(!;) και αι εξουσίαι που υπάρχουν έχουν ταχθή από τον Θεόν.
[ Χμ,τον επίγειο, τον υπόγειο, τον επουράνιο, ‘’τέτοιονε’’….!; Ή, μήπως, τον εξωσυμπαντικό όντως Θεό…!; ]
Ώστε εκείνος που αντιτάσσετται εις την εξουσίαν, (!;)
( Τί, κατακριτέοι κι οι αντι’’καισαροπαπικοί’’ ‘’γνήσιοι’’ επαναστάτες…., ω Γκόιμ ΑριστοτελοΠλατωνοΠαύλε…!; )
αντιτάσσεται εις την διαταγήν του Θεού και εκείνοι που αντιστάθηκαν, θα κατακριθούν. (!;)
Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος διά τα καλά έργα, αλλά διά τα κακά. (!;)
Θέλεις να μη φοβάσαι την εξουσίαν; Κάνε το καλόν και θα επαινεθής, (!;)
(!;) διότι η εξουσία είναι όργανον του Θεού, // Νααααα…., στα….. μη «τεθλασμένα»….. ‘’όργανά’’ –μας…. //
(!;) διά το καλόν σου, εάν όμως κάνης το κακόν, τότε να φοβάσαι, (!;) διότι δεν φέρει μαχαίρι χωρίς λόγον,
αλλά διότι είναι όργανον του Θεού, εκδικητής της οργής του εναντίον εκείνου που κάνει το κακόν. (!;)
Διά τούτο (!;) είναι ανάγκη να υποτάσσεσθε όχι μόνον ένεκα της οργής αλλά και διά λόγους συνειδήσεως.
(!;) Αυτός είναι ο λόγος που πληρώνετε τους φόρους, (!;) διότι αι αρχαί είναι υπηρέται του Θεού,
αφοσιωμένοι εις αυτό (!;) ακριβώς το έργον. Αποδώσατε λοιπόν εις όλους ό,τι τους οφείλεται
φόρον εις εκείνον που οφείλεται φόρος, δασμός εις εκείνον που οφείλεται δασμός,
// Εεεεεχ…., κρίμα είναι να είναι κι ‘’άφραγκος’’ κοτζάμ Θεόςςςςς ‘’Πράμα’’ : RES....! //
σεβασμός εις εκείνον που οφείλεται σεβασμός, || Ω χλευάσμιοι…., τα ευθέα….. χλεύη –μας….! ||
τιμή εις εκείνον που οφείλεται τιμή. (!;)
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 13, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ]
▀ Οι δούλοι, να υπακούετε εις τους κυρίους σας του κόσμου αυτού με φόβον και τρόμον, (!;)
με την ειλικρίνειαν της καρδιάς σας, όπως εις τον Χριστόν, (!;)
να δουλεύετε όχι για τα μάτια, όπως κάνουν όσοι θέλουν να φανούν αρεστοί εις τους ανθρώπους,
αλλά σαν δούλοι του Χριστού, που κάνουν το θέλημα του Θεού με την καρδιά τους,
υπηρετούντες με καλήν διάθεσιν σαν να υπηρετήτε τον Κύριον και όχι ανθρώπους. (!;)
Ξέρετε ότι ο καθένας, ό,τι καλό κάνει θα το πάρη πάλιν από τον Κύριον, είτε δούλος είναι είτε ελεύθερος.
Και σεις, οι κύριοι // Χξς΄ςςςς, «οι ελέω Θεούουουουου βασιλείςςςςς…!; // , να τους κάνετε τα ίδια,
να αφήσετε την φοβέρα, διότι πρέπει να ξέρετε ότι και σεις έχετε Κύριον εις τους (!;) ουρανούς
και (!;) δεν υπάρχει εις αυτόν προσωποληψία. [ Παύλου, Προς Εφεσίους, κεφ. 6, εδ. 5, 6, 7, 8, 9. ]
▀ Οι δούλοι, να υπακούετε ( Χα, ως κι εσείς «καθ’ όλα»…!; ) καθ’ όλα εις τους κυρίους σας του κόσμου αυτού,
όχι για τα μάτια, όπως κάνουν όσοι θέλουν να φανούν αρεστοί εις τους ανθρώπους,
αλλά με ειλικρίνειαν της καρδιάς, φοβούμενοι τον Θεόν. (!;)
Και ό,τι κάνετε, να το κάνετε με την ψυχήν σας,
|| Ε, οι δούλοι έχουν δικαίωμα στο μαζοχισμό κι οι δουλούχοι καθήκον στο σαδισμό….: ‘’θείοςςς’’ νόμος….! ||
σαν εργασίαν προς τον Κύριον και όχι προς τους ανθρώπους, (!;)
γνωρίζοντες ότι από τον Κύριον θα πάρετε ως ανταμοιβήν την κληρονομίαν,
{ Ννναι, μεταθανατίως και στον κόλπο του Αβραάμ, τα «τεθλασμένα –του, α, και το «ευθύ» της Σάρρας….! }
διότι ο Κύριος Χριστός είναι εκείνος τον οποίον υπηρετείτε. (!;)
Αλλ’ όποιος κάνει το κακό θα λάβη ανάλογα προς το κακό που έκανε και (!;) δεν υπάρχει προσωποληψία.
[ Παύλου, Προς Κολοσσαείς, κεφ. 3, εδ, 22, 23, 24, 25. ]
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▀ Όσοι είναι υπό τον ζυγόν της δουλείας, ας θεωρούν τους κυρίους των αξίους (!;) κάθε τιμής,
(!;) διά να μη δυσφημήται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. ( Τα ρεζίλια ρεζίλι δεν γίνονται….! )
Εκείνοι δε που έχουν κυρίους πιστούς, ας μη τους περιφρονούν με την πρόφασιν ότι είναι αδελφοί,
αλλά να τους υπηρετούν καλύτερα, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί
αυτοί που ωφελούνται από την υπηρεσίαν τους.
(!;) Αυτά να διδάσκης και να προτρέπης. Εάν κανείς διδάσκη άλλας διδασκαλίας
και δεν ακολουθή τους (!;) υγιείς || Εμ, από την πολλή ‘’τέτοια’’ υγεία αρρωσταίνουμε όλοι έκτοτε και….! ||
λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν που ανταποκρίνεται εις την ευσέβειαν,
αυτός είναι φουσκωμένος και δεν ξέρει (!;) τίποτε, αλλά έχει μίαν νοσηράν επιθυμίαν διά συζητήσεις
και λογομαχίες εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, έρις, συκοφαντίαι, πονηραί υποψίαι,
θορυβώδεις φιλονεικίαι από ανθρώπους που έχουν διεφθαρμένον τον νουν, στερούνται της αληθείας
και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσον υλικού κέρδους. (!;) / Εσείςςςςς…., τίιιιι...., ρε οπορτούνεςςςςς…!; /
Να απομακρύνεσαι από τέτοιους ανθρώπους. (!;)
{ Εκάς…., ω βέβηλε κι αιδιόξεσμα : μουνόγδαρμα της αιδιόστραβης Σάρρας Παύλ ε Πάν α….!
Έλεος, πια…., μας ψυχογάμησες και μας γέμισες….. εφ, Φοι, η, βικές αιδοιοφθείρες….,
ω συ Φ,Σ,αύλ ε…., που, πονηρά, δεν θέλεις να σε ενώνουν κι οι αντιθέσεις με τους αλλόγνωμούς –σου….! }
[ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 6, εδ. 1, 2, 3, 4, 5. ]
▀ Να τους υπενθυμίζης να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και τας εξουσίας, να πειθαρχούν, (!;)
να είναι έτοιμοι διά κάθε έργον καλόν, να μη κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, επιεικείς,
να δείχνουν κάθε πραότητα προς όλους τους ανθρώπους.
| Εχ, μόλις θα «γίνουν μιμητές» –σου, θα είναι κι αυτοί, ως συ, σώφρονες : καθελογής ‘’Κυριό’’φρονες….! |
[ Παύλου, Προς Τίτον, κεφ. 3, εδ. 1, 2. ]
▀ Παρακαλώ λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας
δι’ όλους τους ανθρώπους, (!;) διά τους βασιλείς / : βασιλιάς = κάτθρωπος…., αντι βασιλιάς = άνθρωπος….. /
( Τ’ άνομα και τα γρόσια/ είν’ ιερά του κι όσια….,/ κι αν πεις για ευαισθησίες…../ τρίχες και αηδίες….! )
και (!;) όλους εκείνους που είναι (!;) εις υψηλάς θέσεις,
(!;) διά να ζούμε βίον ήρεμον και ήσυχον με πάσαν ευσέβειαν και σεμνότητα.
{ Φρόνιμα και τακτικά….,/ πας με όποιονε νικά….,/ ουστ, κοπριά εις τα σκατά….,/ κι εσύ και τα σού τεκνά….! }
(!;) Διότι αυτό είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος μας Θεού,
ο οποίος θέλει να σωθούν (!;) όλοι οι άνθρωποι (!;) και να λάβουν γνώσιν της αληθείας.
Διότι (!;) ένας Θεός υπάρχει και ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων,
( Χμμμμμ…., ο που «δεν είναι μεσίτης ενόςςςςς»….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20…!; )
ο (!;!;!;!;!;) άνθρωπος (!;!;!;) Χριστός Ιησούς, [ Χμ, από Ιησούς Χριστός-’➔, πια, Χριστός Ιησούς- -’’➔➔….! ]
ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του αντίλυτρον δι’ όλους,
μαρτυρία η οποία ήλθε (!;) εις τον καιρόν της. [ Παύλου, Προς Τιμόθεον Α΄, κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ]
▀ (!;) Ευλογείτε εκείνους που σας διώκουν, ευλογείτε και μη καταράσθε.
// …..η ευλογία της Κατάρας….. ή η κατάρα της Ευλογίας…!; Ξου, η κατάρα της Κατάρας….! //
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 12, εδ. 15. ]
▀ Μη εκδικήσθε οι ίδιοι, αγαπητοί, αλλά δώσατε τόπον εις την οργήν του Θεού, διότι είναι γραμμένον :
Σ’ εμένα ανήκει η εκδίκησις, εγώ θα ανταποδώσω, λέγει ο Κύριος. (!;)
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 12, εδ. 19. ]
{${ (!;) Όλα να τα κάνετε (!;) χωρίς γογγυσμούς και αμφισβητήσεις, (!;) διά να γίνετε άψογοι και ακέραιοι,
παιδιά του Θεού άψογα μέσα σε μια γενεά (!;) διεφθαρμένη και διεστραμμένη,
μεταξύ των οποίων λάμπετε εις τον κόσμον (!;) σαν αστέρια, κρατούντες στερεά τον λόγον της ζωής,
(!;) διά να μπορώ να καυχηθώ (!;) κατά την Ημέραν του Χριστού,
/ Χξς΄, νααααα…., κατά τη 2α παρ,απ,ουσία…, που δεν…., τότε…., ε, κι έγιναν άφωτα πεφταστέρια….! /
ότι δεν έτρεξα ματαίως ούτε εκοπίασα ματαίως. (!;)
[ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 2, εδ. 14, 15, 16. ] ….. }$}
*||* Αριθ.: 11 : 1 : Ο λαός όμως / …..καθ’ οδόν, στην αναχώρησή του, από το Σινά, προς Χαναάν….. /
παρεπονείτο εις τα ώτα του Κυρίου, ότι εδυστύχει. | Έι, αυτοί πρόλαβαν να γίνουν άψογοι κι ακέραιοι…!; |
Όταν δε ήκουσε τούτο ο Κύριος, εξήφθη η οργή του και ούτω το πυρ του Κυρίου ήναψεν εν μέσω αυτών
(!;) και κατέφαγε μερικά εκ των καλλιτέρων μερών του στρατοπέδου….! *||*
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▀
( Νουθεσίες του Πέτρου περί υποταγής στις ανώτερες εξουσίες..... )
Υποταχθήτε λοιπόν, (!;) σε κάθε (!;) ανθρωπίνην εξουσίαν (!;) χάριν του Κυρίου,
/ Έιιιιι…., ποίος Κύριος είναι….. ο Κύριος…., ρε ‘’κλωσσοπλάστες’’…!; /
είτε πρόκειται διά τον βασιλέα,
|***/| Σ’ αυτόν δεν πρέπει «πρέπει»…./, καλό….. τον ανατρέπει….,/
συμφέρει….. δε συμφέρει…../ το μόνο αυτός που ξέρει….! |/***|
ως τον ανώτατον άρχοντα, είτε διά τους διοικητάς, ως απεσταλμένους (!;) απ’ αυτόν
(!;) διά την τιμωρίαν εκείνων που κάνουν το κακόν [ : εμμμ….., τα….. δια….. εσαει….. βλέεεπουμε….! ]
και (!;) διά τον έπαινον εκείνων που κάνουν το καλόν, διότι (!;!;!;!:!:) αυτό είναι το θέλημα του (!;) Θεού :
* Ε, χξς΄, αρκεί να έχουν αυτοί εδώ την εκκλησιαστική εξ-εξ-εξ-ουσία….: «την έδρα του Μωυσέως»….! *
να αποστομώνετε διά των καλών σας πράξεων την άγνοιαν των ανοήτων ανθρώπων.
Να ζήτε σαν άνθρωποι ελεύθεροι και όχι να χρησιμοποιήτε την ελευθερίαν
(!;) σαν κάλυμμα κακών πράξεων, αλλά σαν δούλοι του Θεού.
Τιμήσατε όλους, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβείσθε, τον βασιλέα τιμάτε. (!;)
*(* Αναπαράγει το κακό…..,/ να διαιωνίζεται στην Εξουσία….,/
κι αν στην ψυχή του μπει καλό….,/ τρέχει και εξορκίζεται….,/
ξανά, να δαιμονίζεται….,/ λαό να έχει λεία…../ κι αιώνια βασιλεία….,…../
κι άλλοι….. "Δημοκρατία"….,/ στην άλλη….. "ιστορία"…./, κι αν θες…., "μυθολογία"….! *)*
Οι υπηρέται, να υποτάσσεσθε εις τους κυρίους σας, με τον οφειλόμενον σεβασμόν,
και όχι μόνον εις τους καλούς και επιεικείς αλλά (!;!;!;!;!;) και εις τους διεστραμμένους.
| Α, γιατί, ρε Γκόιμ...., χμ, για να γίνουν οι θύτες πιο σαδιστές..... και τα θύματά τους πιο μαζόχια...!; |
Διότι (!;) αυτό έχει χάριν, εάν, με συναίσθησιν του Θεού, υπομένη κανείς ενώ υποφέρει αδίκως.
Διότι ποίαν αξίαν έχει το να δέχεσθε με υπομονήν ραπίσματα διά το κακόν που έχετε κάνει;
Εάν όμως κάνετε το καλόν και υποφέρετε, η υπομονή σας είναι χάρις ενώπιον του Θεού. (!;)
Διότι (!;) προς τον σκοπόν αυτόν έχετε καλεσθή, καθ’ όσον και ο Χριστός (!;) έπαθε (!;) προς χάριν σας.
και σας άφησε παράδειγμα, διά να ακολουθήσετε τα ίχνη του.
Αμαρτίαν δεν έκανε | Εεε, μετά απ’ την ‘’«απορρύπανσή»’’ του….! | ούτε ευρέθηκε δόλος εις το στόμα του· (!;)
όταν τον ύβριζαν, (!;) δεν απέδιδε τας ύβρεις,
όταν υπέφερε, (!;) δεν απειλούσε, αλλά (!;) άφηνε την κρίσιν εις εκείνον, που μπορεί να κρίνη δίκαια.
[ Πέτρου Α΄, κεφ. 2, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ]
▀ Αγαπητοί, (!;) μη παραξενεύεσθε διά την φλογερήν δοκιμασίαν σας, που γίνεται προς δοκιμήν σας,
σαν να σας συνέβαινε κάτι παράξενο,
( : ουδέν, Θεόθεν, πάθος μας….,…./ μόν’, Σατανόθεν, ….. …., λάθος –σας….,…../
έστω, ‘’δοκιμασία’’ μας….,…../ έτσι, σωστό το λάθος –σας….! )
αλλά, κατά το μέτρον που γίνεσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού,
(!;) να χαίρετε διά να αισθανθήτε χαράν και αγαλλίασιν, και όταν η δόξα του αποκαλυφθή.
Εάν υβρίζεσθε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, είσθε μακάριοι,
διότι το ένδοξον και δυνατόν Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, αναπαύεται σ’ εσάς· (!;)
απ’ αυτούς το όνομα του Χριστού βλασφημείται, αλλ’ από σας δοξάζεται. || Ω, τι….. δ,λ,όξααααα….! ||
Κανείς από σας (!;!;!;!;!;) να μη υποφέρη (!;!;!;!;!;) διότι εσκότωσε
/ Εμμμμμ, ρε Γκόιμ, κι οι ‘’Τζιχαντιστές’’ –σας στους ‘’«Ιερούς Πολέμους»’’ –σας…., δεν υπέφεραν….,
όταν έκαναν τους άλλους να υποφέρουν…., χξς΄, για την «Αιτία»….. του Γιαχβέ….. Γιαχβαλλάχ….! /
ή έκλεψε ή έκανε κακό ή δι’ ανάμειξιν εις ξένα πράγματα. (!;!;!;!;!;) Αλλ’ εάν υποφέρη ως χριστιανός,
{ Α, έτσι και γι’ αυτά είστε άτυπτοι κι άντροποι οι ‘’τέτοιοι’’…!; Ουστ, RE S.Sεις….. DOG Jesus Dogs….! }
(!;!;!;!;!;) να μην εντρέπεται, αλλ’ ας δοξάζη τον Θεόν με το όνομα αυτό.
Διότι (!;) τώρα είναι ο καιρός να αρχίση η κρίσις από την οικογένειαν του Θεού.
Και εάν η κρίσις αρχίζη πρώτα από μας,
ποιό θα είναι το τέλος εκείνων που απειθούν εις το ( ΔΥΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ…!; ) ευαγγέλιον του Θεού;
(‘’εγύρισαν ανάποδα’’,/ για να γίνουν, έτσι, ‘’Gods’’….,/ μοιραία, όμως, έγιναν/ ‘’Dogs’’ ‘’Dogs’’ ‘’Dogs’’ ‘’Dogs’’!)
Και εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, πού θα εμφανισθή ο ασεβής και ο αμαρτωλός;
[ Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ]
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▀
( Ο Ιησούς Χριστός ανώτερος από τους αγγέλους..... )
Ο Υιός αυτός, ο οποίος είναι η ακτινοβολία της δόξης
και η ( Α…., ‘’ωσεί’’….. μορ ίχν ιχ ος Διόνυσος ςςςς ….! ) σφραγίδα της ουσίας του Θεού
και ο οποίος κρατεί (!;) τα πάντα διά του παντοδυνάμου του λόγου,
αφού έκανε (!;) καθαρισμόν των αμαρτιών μας, [ Ε, και των δικών –του ο «ρυπαρόντυτος» κι άνομος….! ]
εκάθησε εις τα δεξιά της Μεγαλωσύνης εις τα ύψη, γενόμενος τόσον ανώτερος από τους αγγέλους,
|| Εμ, ανίκανοι οι σιλωάμ : απεσταλμένοι εξ Άγαρ της Σιών άγγελοι : πράκτορές –του….. / ή –τους….. /
και ‘’Ικανός’’, πια, ο Σιλωάμ : Απεσταλμένος εξ Άγαρ της Αιγύπτου Υπεράγγελος : Υπερπράκτοράς –του….! ||
όσον το όνομα που εκληρονόμησε είναι εξοχώτερον από το δικόν τους. ( Ε, κι ο Ι. Χ ‘’άγγελος’’ ήτο πριν….! )
Διότι σε ποιόν από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, Υιός μου είσαι συ,
εγώ σήμερα ( : ααααα…., δεν είναι συνομίληκοι…!; ) σε εγέννησα ( : κνημο γένως…., ρε ΦθαΔία…!; ) ;
και πάλιν, Εγώ (!;) θα είμαι ο Πατέρας του και αυτός (!;) θα είναι ο Υιός μου;
/ Α, έεετσιιι οι δύ ο : τρ εις είναι έν ας…!; Και, επί αιώνες, πόσοι ενσάρκωσαν αυτόν τον σιχαμερό ρόλο…!; /
και πάλιν, όταν παρουσιάση (!;) τον πρωτότοκον (!;) εις την οικουμένην, λέγει,
Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού.
Και διά μεν τους (!;) αγγέλους λέγει,
* Α, τί λέει για….: αρχαγγέλους, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες, θρόνους, χερουβείμ, σεραφείμ,…!; *
Εκείνος που κάνει τους αγγέλους του ( : τίς βλέπων, βλέποντας, είδε «άγγελον» μη Τυφωέα…!; ) σαν ανέμους,
και εκείνους που τον υπηρετούν σαν πυρίνην φλόγα,
[ Εμ, έτσι : από ‘’θεο’’πρόκλητη ζήλια οι ‘’άγγελοι’’ τρώνε’’ τους ‘’υπεραγγέλους’’, ‘’πάντα’’ και ‘’παντού’’….! ]
αλλά διά τον Υιόν λέγει, Ο θρόνος σου, ω Θεέ, θα παραμείνη (!;!;!;!;!;) εις τον αιώνα του αιώνος
και το σκήπτρον της ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου. Αγάπησες την
δικαιοσύνην /: την δικαιοσύνην-’➔…!;/ και εμίσησες την παρανομίαν.{ Ε,τελικά, έστω, ‘’«απερρυπάνθη»’’….! }
(!;) Διά τούτο ο Θεός σου, ω Θεέ, έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως (!;) εσέ μάλλον (!;) παρά τους φίλους σου,
/ Εμ, αφού αυτός του παρουσίασε καλύτερο τω ‘’Κυρίω’’ μνημονιακό ‘’σχέδιο’’…., παρά οι φίλοι –του….! /
και, Συ Κύριε εις την αρχήν την γην εθεμελίωσες και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. (!;) Αυτοί
θα καταστραφούν, (!;) αλλά συ παραμένεις· όλοι θα παληώσουν σαν ένδυμα, σαν μανδύαν θα τους τυλίξης
και θα αλλαγούν. { : Ω ολόψε/αι/με Ρακά, επί αιώνες ήσαν απάτριδες πατσαβούρες οι εμπαιγμένοι ‘’σου’’….! }
Συ όμως είσαι (!;) ο ίδιος και τα έτη σου (!;) δεν θα τελειώσουν.
Σε ποιόν δε από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός,
Κάθησε εις τα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου; (!;)
Δεν είναι όλοι (!;) πνεύματα που υπηρετούν και αποστέλλονται δι’ υπηρεσίαν χάριν εκείνων,
που μέλλουν να κληρονομήσουν σωτηρίαν;
[ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 1, εδ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ]
▀
( Περί εσχατολογίας..... )
/Έιιι, ω ‘’αχώνευτοι’’, για να το ‘’χωνέψετε’’ το «παραπλανητικόν» Ψεύδος –τους, –σας τα λέω ‘’πολλάκις’’….!/
Αφού ο (!;) Θεός, κατά πολλούς και (!;) διαφόρους τρόπους,
εμίλησε κατά την αρχαίαν εποχήν εις τους πατέρας διά των προφητών,
κατά (!;) τας εσχάτας (!;) αυτάς ημέρας μας εμίλησε διά του Υιού,
/ Τί, τότε, η 2α παρ,απ,ουσία –του…!; Και θα ξανα’’γράααψει’’, μπούρδες, μούνον, 30, περίπου, σελίδων…!; /
τον οποίον έκανε κληρονόμον (!;) πάντων, (!;) διά του οποίου και εδημιούργησε τον κόσμον.
( : υπόκοσμον ‘’φέρνουν’’ οι ενσαρκωτές ‘’ιδέες’’…., ‘’καράβια’’ γεννούν και σέρνουν τα αιδοία…., τί αηδία….! )
[ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 1, εδ. 1, 2. ]
▀ Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς καλόν έργον θα το αποτελειώση
μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού.(Έι, Re πατσαβούρα, στη 2α απ ουσία του, κι εσύ 1η απ ουσία θά ‘σαι….!)
[ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 1, εδ. 6. ]
▀ Όσον αφορά, αδελφοί, την έλευσιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την συνάντησίν μας με αυτόν,
σας παρακαλούμεν να μη σαλευθήτε γρήγορα από την (!;) ορθήν κρίσιν,
/ : ορθή –τους κρίση….., ευθεία –τους στύση….. και τεθλασμένο ορχεο λαο.αμήσι….! /
ούτε να θορυβηθήτε, είτε διά πνεύματος είτε διά λόγου
ή δι’ επιστολής που να προέρχεται | …..εεε, τότε, ποίες είναι γνήσιες και ποίες δήθεν…!; | δήθεν από μας
και να σας ειδοποιή ότι έφθασε η Ημέρα του Χριστού. (!;)
Ας μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον, διότι (!;) δεν θα έλθη η Ημέρα εκείνη
(!;) εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας,
ο οποίος επαναστατεί και σηκώνει το κεφάλι εναντίον (!;) κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται, (!;)
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ώστε να καθήση σαν Θεός εις τον ναόν / : επιχώματον ναόν…., επίνερον ναυν…., ή εφάερον…!; / του Θεού
με την αξίωσιν ότι είναι αυτός Θεός. Δεν θυμάσθε ότι σας τα έλεγα αυτά όταν ήμουν ακόμη μαζί σας; Και τώρα
(!;) ξέρετε εκείνο που (!;) τον εμποδίζει να φανερωθή (!;) πριν από τον καιρόν του, { Α, γι’ αυτό….. δεννν…!; }
διότι η ανομία (!;) ήδη ενεργεί μυστικά, έως ότου φύγη από το μέσον εκείνος που τώρα εμποδίζει, και (!;) τότε
θα φανερωθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα καταστρέψη
με την πνοήν / Τίιιιι…., κι Οβριός ‘+Αίολος…!; Φφφφφ…., ΦΦΦΦΦ ουουουουου…..! / του στόματός του
και θα τον εκμηδενίση με την εμφάνισιν της ελεύσεώς του. Η έλευσις δε του ανόμου
θα γίνη διά της ενεργείας του Σατανά με πάσαν δύναμιν και με ψευδή σημεία και τέρατα,
και με κάθε είδος απάτης του κακού μεταξύ των ανθρώπων που χάνονται,
διότι δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν την αλήθειαν ώστε να σωθούν. Διά τούτο ο Θεός θα στείλη εις αυτούς
μίαν ενέργειαν (!;) παραπλανητικήν, [ Ουφφφφφ…., ‘’Τύφλα νά ‘χει ο Σατανάς’’…., ω ‘’Βογόμιλοι’’….! ]
(!;) ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος, (!;) // Τίιιιι…., δισχιλιετής αλήθεια….. ή δισχιλιετές ψέ/αί/μα…!; //
διά να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστεψαν εις την αλήθειαν αλλ’ έδειξαν ευχαρίστησιν εις το κακόν. (!;)
[ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 2, εδ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ]
{**{ Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει ότι έρχεται,
και (!;!;!;) τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον.
[ Ιωάννου Α΄, κεφ. 4, εδ. 3. ] ….. }**}
▀ Φανήτε λοιπόν υπομονετικοί, αδελφοί, (!;) μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου.
Ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης με υπομονήν,
έως ότου πέση η πρώιμη και όψιμη βροχή. Φανήτε και σεις υπομονητικοί,
δυναμώστε τις καρδιές σας, διότι η έλευσις του Κυρίου (!;) πλησιάζει. [ Ιακώβου, κεφ. 5, εδ. 7, 8. ]
▀ ....,ο οποίος / ο Ιησούς Χριστός / είχε προορισθή πριν δημιουργηθή ο κόσμος,
αλλά φανερώθηκε (!;) κατά τους τελευταίους χρόνους (!;) για σας.
[ Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 20. ]
▀ Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι (!;) περιωρισμένος,..…
.....διότι (!;) παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού. ( Ε, μάλλιον, του στη ζώνη επιρροής –τους κόσμου….! )
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 7, εδ. 29,….31. ]
▀ .....και να μη αμελούμε τας συναθροίσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί,
αλλ’ ας ενθαρρύνωμεν ο ένας τον άλλον και τοσούτω μάλλον καθ’ όσον βλέπετε (!;) να πλησιάζη η Ημέρα.
[ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 25. ]
▀ .....οι οποίοι διά της πίστεώς σας φρουρείσθε με την δύναμιν του Θεού διά την σωτηρίαν,
η οποία είναι (!;) έτοιμη (!;) να φανερωθή (!;) κατά τον έσχατον καιρόν.
[ Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 5. ]
▀ Και εάν φωνάζετε Πατέρα εκείνον που κρίνει, σύμφωνα με το έργον του καθενός,
(!;) χωρίς να προσωποληπτή,
{ Εεε, ως προς τους, για την «αιτία του» συνεισφέροντες, πλούσιους…., είναι λίγο προσωπολήπτηςςς….! }
(!;) οφείλετε να ζήσετε με φόβον τον χρόνον της εδώ ζωής σας,
τώρα που ξέρετε ότι δεν ήτο κάτι φθαρτόν, σαν το ασήμι ή το χρυσάφι, εκείνο με το οποίον ελευθερωθήκατε
από τον μάταιον τρόπον ζωής,
[ : …..ελευθερώτρια+ ελευθερία+ : ++…., σκλαβώτρια- ελευθερία+ : -+….,
…..ούτε++….. ούτε-+….. ούτε +-….. ούτε- -….. ….,
ελευθερώτρια+ σκλαβιά- : +-…., σκλαβώτρια- σκλαβιά- : - -….,….. ]
που εκληρονομήσατε από τους πατέρας σας, αλλά το πολύτιμον αίμα του Χριστού
σαν αμνού (!;) χωρίς μώμον ή κηλίδα, ο οποίος είχε προορισθή (!;) πριν δημιουργηθή ο κόσμος,
αλλά φανερώθηκε (!;) κατά τους τελευταίους χρόνους (!;) για σας. [ Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 17, 18, 19, 20. ]
▀ .....αλλά θα δώσουν λόγον εις εκείνον, ο οποίος είναι ( : τόοοτεεε…!; ) έτοιμος να κρίνη ζώντας και νεκρούς.
( Έι, μήπως, πρωτίστως, θα έπρεπε η ‘’τέτοια’’ κρίση να αρχίσει απ’ τους, εδώ, ‘’τέτοιους’’….. Γιαχβέδες…!; )
Αυτός είναι ο λόγος, διά τον οποίον εκηρύχθηκε το ευαγγέλιον και εις τους (!;) νεκρούς,
---- …..χμ…., τάφος το Ισραήλ…., νεκροί οι Ισραηλίτες…., που λέγει ο Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 :
όραμα των ξηρών οστών κι αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….! ---ώστε, ενώ εκρίθησαν σαν άνθρωποι ως προς την σάρκα, να ζουν κατά Θεόν ως προς το πνεύμα.
(!;) Όλα πλησιάζουν / : πόοοτεεε…!; Τόοοτεεε…!; / προς το τέλος των.
[ Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 5, 6, 7. ]
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▀ Παιδιά, είναι (!;) η τελευταία ώρα. Ακούσατε ότι ο αντίχριστος (!;) έρχεται
/ Κάλέ, πού ‘ναι ‘τος, να του συνδράμωμεν οι μικροί αντίχριστοι και να ελευθερωθεί κι η Γη απ’ το Γκόιμ….! /
και, πραγματικά, πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει. ---- Ε, και πολλοί…., ‘’τέτοιοι’’…., χ,Χ,ριστοίοιοι –σας….! ---( Έιιιιι…., από αυτό….. .ή….. ‘’απαυτό’’…!; ) Από αυτό γνωρίζομεν ότι είναι η (!;) τελευταία ώρα.
Έφυγαν από μας, αλλά δεν ανήκαν σ’ εμάς, διότι εάν ανήκαν σ’ εμάς, θα είχαν μείνει μαζί μας, (!;)
αλλά έφυγαν διά να φανερωθή ότι δεν είναι όλοι από τους δικούς μας. (!;)
Αλλά σεις έχετε χρίσμα από τον Άγιον και τα ξέρετε όλα.
{ Ααα…., όχι κι όλα οι χαμηλού βαθμού μυημένοι….! }
Σας έγραψα, όχι διότι δεν ξέρετε την αλήθειαν, αλλά διότι την ξέρετε (!;)
και διότι κανένα ψεύδος δεν προέρχεται από την αλήθειαν.
( …..αληθινή αλήθεια : ++ : γνήσια….. …., ψεύτικη αλήθεια : -+…., ούτε….. ούτε : +- -+ ή -+ +-….,
αληθινό ψέμα : +-…., ψεύτικο ψέμα : - - : γνήσιο….. ….,….. )
Ποιός είναι ο ψεύτης παρά εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός; (!;)
(!;) Αυτός είναι ο αντίχριστος, εκείνος που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιόν. (!;)
Όποιος αρνείται τον Υιόν δεν έχει ούτε Πατέρα. (!;) [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 2, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23. ]
▀ Και (!;) τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, (!;) όταν φανερωθή / ο Ι. Χ /, να έχωμεν θάρρος και όχι να
στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή, ( τόοτεεε…!; ) κατά την έλευσίν του. [ Ιωάννου Α΄, κεφ. 2, εδ. 28. ]
{{ * Ι. Χ : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας,
διότι (!;) έρχεται ο άρχων του κόσμου, και (!;) δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν». [ Ιωάννης : 14 : 30. ]
* Ι. Χ : «Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) δεν θα περάσει η γενεά (!;) αυτή,
(!;) πριν γίνουν όλα αυτά / …..τα της συντέλειας, Κρίσης,….. / »….,
* Ι. Χ : «Σας (!;) βεβαιώ, ότι (!;) δεν θα προκάμετε να τελειώσετε (!;) τας πόλεις του Ισραήλ
(!;) έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου». [ Ματθαίος : 24 : 34…., Ματθαίος : 10 : 23. ]
* Ι. Χ : «Σας (!;) βεβαιώ, ότι (!;) υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται (!;) εδώ,
οι οποίοι (!;) δεν θα γευθούν τον θάνατον, (!;) έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου,
να έρχεται εις την βασιλείαν του». (!;) [ Ματθαίος : 16 : 28. ]
* Ι. Χ : « (!;) Αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) υπάρχουν μερικοί από αυτούς, που στέκονται (!;) εδώ,
οι οποίοι (!;) δεν θα γευθούν θάνατον,
(!;) έως ότου ιδούν την βασιλείαν του Θεού να έρχεται με δύναμιν». (!;) [ Μάρκος : 9 : 1. ]
* ….. «.....εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;) γρήγορα.»....,
«διότι ο καιρός / της 2ης παρουσίας του Ι. Χ / (!;) πλησιάζει»….: Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 1 και 3….,
* «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού, διότι ο καιρός (!;) πλησιάζει.»....,
«Ιδού, έρχομαι (!;) γρήγορα.»....: Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφ. 22, εδ. 10 και 12....,
* « (!;) Αλήθεια, (!;) αλήθεια σας λέγω, ότι (!;) έρχεται ώρα,
και (!;) ήδη ήλθε, που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνήν του Υιού του Θεού και εκείνοι
που θα ακούσουν θα ζήσουν.»...., ( Ωχ, ‘’απαυτό’’…., άλλο τίποτε οι ‘’τέτοιοι’’….. όλων των θρησκειών,….! )
* «Μη εκπλήσσεσθε γι’ αυτό, διότι (!;) έρχεται ώρα, που όλοι, όσοι θα βρίσκωνται εις τα μνημεία.....»….:
Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 25..... και Ιωάννης : 5 : 28, 29....,
* «.....διότι ο καιρός (!;) πλησιάζει.»....: Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφ. 1, εδ. 3….,….!......................... }}
▀ Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν (!;) συμβολικά
/ …..ωχχχχχ…., ’’θεϊκοί’’ συμβολισμοί….. και Σατανά ‘’εμβολιασμοί’’….! Ε, ‘’περαστικά’’ –σας….! /
και εγράφησαν (!;) διά να νουθετήσουν εμάς,
εις τους οποίους (!;) έφθασε το τέλος των αιώνων. [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 10, εδ. 11. ]
▀ Διότι (!;) γρήγορα, (!;) πολύ γρήγορα (!;) θα έλθη ο ερχόμενος και (!;) δεν θα βραδύνη.
[ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 37. ]
▀ Ενώ (!;) τώρα εφανερώθηκε (!;) μια για πάντα (!;)
(!;) εις το τέλος των αιώνων, διά να καταργήση την αμαρτίαν με την θυσίαν του εαυτού του….! (!;!;!;!;!;)
[ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 9, εδ. 26. ]
* Α, αν κι αυτά, τα πιο πάνω, δεν είναι Σούπερ σχιζοφρένια…., τότε, τί άλλο μπορεί να είναι…!; ‘’Δούλεμα’’…!; *
► Εεεεε…., 20 τζούφιοι αιώνες….. κι ακόμα τον περιμένουν οι, κι έτσι, ‘’βολεμένοι’’ Ι. Χάννοι!!!!!
Ννναι…., ω ‘’εθελο’’κακόμοιροι ‘’Σφιγγο’’ ‘’Γιαχβο’’ ‘’εμπαιγμένοι’’ Εβραίοι…., ’’εκεί κι εσείς’’….,
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κι ας σας κοροϊδεύουν απ’ τα χρόνια, και, της Παλαιάς Διαθήκης….:
και, Ιεζεκιήλ : 12 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 : (Περί προφητείας και /!;/ εκπληρώσεως αυτής)….:
Γιαχβέ / …..προς Ιεζεκιήλ : υιό ανθρώπου….. / : «υιέ ανθρώπου, τί σημαίνει η παροιμία αύτη
την οποίαν έχετε εις την χώραν του Ισραήλ,
’’αι ημέραι παρέρχονται και πάσα όρασις καταλήγει εις το μηδέν’’;
Διά τούτο ειπέ προς αυτούς, ’’ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός·
θα θέσω τέρμα εις την παροιμίαν αυτήν και δεν θα την επαναλαμβάνουν πλέον εις τον Ισραήλ’’.
Αντ’ αυτής ειπέ προς αυτούς, (!;) ’’επλησίασαν αι ημέραι,
κατά τας οποίας πάσα όρασις (!;) θα εκπληρωθή.
Δεν θα υπάρξη πλέον (!;) κενή όρασις ούτε κολακευτική μαντεία εις το μέσον του οίκου του Ισραήλ.
Διότι ο Κύριος θα λαλήση λόγον και ούτος θα εκπληρωθή --- δεν θα βραδύνη πλέον --- . (!;)
Διότι (!;) κατά τας ημέρας σας, οίκε αποστάτα,
θα λαλήσω λόγον και θα εκπληρώσω αυτόν’’ ---λόγος Κυρίου του Θεού. (!;)
Και πάλιν ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς εμέ, λέγων· «υιέ ανθρώπου, ιδού ο οίκος του Ισραήλ λέγουν·
‘’η όρασις την οποίαν αυτός / ο Ιεζεκιήλ / βλέπει είναι (!;) δι’ απομεμακρυσμένην εποχήν
προφητεύει δι’ απωτάτους χρόνους’’. (!;)
Διά τούτο ειπέ προς αυτούς· ’’ούτω λέγει Κύριος ο Θεός·
(!;) ουδείς των λόγων μου /Re –sεις ζα, για τόοοτεεε μιλά κι η ‘’ΣφιγγοΓιαχβού’’….!/ θα βραδύνη πλέον·
όταν λαλώ λόγον, θα εκπληρούται’’---λόγος Κυρίου του Θεού»….! (!;)
| Εεεεεχχχχχ…., έεεεετσι ακριβώςςςςς….,….! | ◄
▲ Και…., για να διαπιστώσετε, πιότερο, και, το πως η Καινή Διαθήκη : ‘’1ο’’ Μνημόνιο
είναι ‘’ακριβής’’ αντιγραφή : ανακαίνιση της Παλαιάς Διαθήκης : ‘’2ου’’ Μνημονίου….,
σα φώς, επί το, ’’προσαρμοστικά’’, ‘’μοντέρνον’’….,
φτάνει να ρίξετε ‘’μια’’ ματιά στο κάτω μέρος αυτής της Π. Δ….,
όπου υπάρχουν χιλιάδες, ‘’ομοιοπαθητικές’’ οι πιο πολλές, παραπομπές, και, στην Κ. Δ….,
που, εγώ κι εδώ, αναφέρω, μόνον, όσες αφορούν στα κείμενα της Π. Δ που….. επέλεξα
και που, βέβαια, είναι εκατοντάδες και τα βασικά – ‘’βασικά’’….!
Άρα, ’’τίποτα’’ καινό δεν μας είπαν οι της Κ. Δ :
’’μηρυκαστές’’ των της Π. Δ…., ναι, Κενή η Καινή Διαθήκη…., ως κι η κάθε….. ’’όρασή’’ τους….! || ▲
▀
( Περί αναστάσεως του Ιησού Χριστού και των νεκρών….. )
Σας παρέδωκα δηλαδή εν πρώτοις (!;) εκείνο, το οποίον και (!;) παρέλαβα,
ότι ο Χριστός (!;) επέθανε διά τας αμαρτίας μας (!;!;!;!;!;) σύμφωνα με τας γραφάς,
/ Έι, σύμφωνα με το σενάριο, «η πρώτη συγκομιδή των πεθαμένων»,
ο 1ος αποφυλακισθείς : αναστηθείς…., α, και με το ‘’στοίχημα’’….,
που, τ ό τ ε, δεν αποφυλακίζονταν : ανασταίνονταν…., σχεδόν, ποτέ…., θανατοποινίτης : νεκρός….,
παρά, μόνον, με πολύ μεγάλο μέσον και με πάρα πολλά χρήματα : πνεύματα εξαγοράς ποινής…!; /
ότι (!;) ετάφη, ότι (!;) αναστήθηκε την τρίτην ημέραν (!;!;!;!;!;) σύμφωνα με τας γραφάς
και ότι εμφανίσθηκε εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα, έπειτα εμφανίσθηκε, μια φορά,
σε πάνω από (!;) πεντακόσιους αδελφούς, / Εμ, κι αυτό, γιατί το λες, μόνο, συ, Παύλε…., ενώ οι άλλοι όχι…!; /
από τους οποίους οι περισσότεροι (!;) ζουν μέχρι σήμερα, αλλά μερικοί (!;) εκοιμήθησαν.
|| …..’’«εν τη κονιορτώ»’’ εκοιμήθησαν….. ζώντες όντες…!; Τί…., σε υπαίθρια τάφο : φυλακή…..
κι ως ελαφρο,‘’υπνο’’,ποινίτες…., που ελαφρύ το ‘’αμάρτημά’’ τους : η ασθένειά τους : το ‘’συνάχι’’…!;
Και….. οι ‘’500’’ αυτοί θα αποτελούσαν το «Συμβούλιο των Πεντακοσίων»….. κριτών
στα «Μεγάλα Μυστήρια» του Ιησού Διονύσου, σώρρυ, του Διονύσου Ιησού….,
μαζί με τους χορηγούς των «Μυστηρίων» αυτών….: οι «πάνω από πεντακόσιους αδελφοί»…!; ||
Έπειτα εμφανίσθηκε εις τον Ιάκωβον, έπειτα σ’ όλους τους αποστόλους, τελευταίον δε
από όλους, (!;) σαν σε έκτρωμα / Ρε, έκτρωμα των εκτρωμάτων, τί το θες το «σαν»…!; /,
εμφανίσθηκε και σ’ εμέ. Εγώ είμαι (!;) ο ελάχιστος από τους αποστόλους,
που δεν είμαι άξιος να ονομάζωμαι απόστολος, διότι κατεδίωξα την εκκλησίαν του Θεού.
Αλλά (!;) με την χάριν του Θεού είμαι εκείνο που είμαι, και η χάρις του σ’ εμέ δεν υπήρξε χωρίς αποτέλεσμα,
αλλά περισσότερον από όλους αυτούς εκοπίασα, όχι όμως εγώ αλλ’ η χάρις του Θεού που είναι μαζί μου.
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 15, εδ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ]
{**{ Γνωρίζομεν ότι ο Χριστός, αφού αναστήθηκε εκ νεκρών, (!;) δεν θα πεθάνη πλέον,
---- …..ε, αν και μη ιστορικός ο ανύπαρκτος αυτός, αθανατοποιήθηκε : ‘’πέρασε στην Ιστορία’’, χα….,
ως ο πρώτος, τότε, αποφυλακισθείς : αναστηθείς θανατοποινίτης : νεκρός στο Ισραήλ : Τάφο….,
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χξς΄, και, μέσω αυτού, το Ισραήλ δεν θα ξαναγίνει, θανατοποινικά, Φυλακή : Τάφος…., πλέον….! ---ο θάνατος (!;) δεν έχει πλέον εξουσίαν επάνω του. [ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 6, εδ. 9. ] ….. }**}
($( Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και (!;) εμάς (!;) θα αναστήση διά της δυνάμεώς του.
/ Εμ, κι εσείς ζείτε, μα, και, ‘’κοιμάσθε’’…., που, Ιεζεκιηλιζέ, Ισραήλ = Φυλακή = Τάφος κι εσείς ‘’νεκροί’’….! /
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 6, εδ. 14. ] )$)
▀ Εάν δεν υπάρχη ανάστασις νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε· ( Χμ, αφού ‘’αναλήφθηκε’’, ννναι….! )
και εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι χωρίς νόημα το κήρυγμά μας, [ Εμ…., κενή η Καινή Διαθήκη….! ]
είναι και η πίστις σας χωρίς νόημα.
{ Άντε, βρε απ,αν,έλπιδες…., ‘’τελικά’’, θα απελευθερωθεί : ‘’αποφυλακιστεί’’ το Ισραήλ – Φυλακή….! }
Γινόμεθα επίσης και ψευδομάρτυρες του Θεού, επειδή εμαρτυρήσαμεν διά τον Θεόν
ότι ανέστησε τον Χριστόν, ενώ δεν τον ανέστησε, εάν πραγματικά οι νεκροί δεν ανασταίνωνται.
[ Έι, οι ψυχές, ως η στον Άδη Άγγελος : θανατοποινίτισσα «ψυχή», ανασταίνονται : αποφυλακίζονται…!; ]
(!;) Διότι εάν οι νεκροί δεν ανασταίνωνται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθή.
(!;) Εάν δε ο Χριστός δεν έχη αναστηθή, δεν έχει καμμίαν αξίαν η πίστις σας·
ευρίσκεσθε ακόμη μέσα εις τας αμαρτίας σας.
Άρα και εκείνοι που επέθαναν με πίστιν εις τον Χριστόν, έχουν χαθή.
( Άντε, βρε απ,αν,έλπιδες…., ‘’τελικά’’, θα αναστηθούν : θα αποφυλακιστούν….! )
Εάν μόνον διά την ζωήν αυτήν έχωμεν ελπίσει εις τον Χριστόν,
τότε είμεθα οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους.
Αλλά ο Χριστός πραγματικά αναστήθηκε εκ νεκρών, (!;) η πρώτη συγκομιδή των πεθαμένων.
Διότι επειδή διά μέσου ανθρώπου ήλθε ο (!;) θάνατος,
( Εμ, απ’ την εποχή του παραβάτη…., χμ, διά της Εύας…., Αδάμ έγινε το Ισραήλ : Τάφος : Φυλακή….! )
διά μέσου (!;!;!;!;!;) ανθρώπου
/ …..α, όχι θεανθρώπου…!; Μήπως σατανοκατθρώπου…!; /
ήλθε και η ανάστασις των νεκρών.
Καθώς εν τω Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και εν τω Χριστώ όλοι θα ζωοποιηθούν. (!;)
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 15, εδ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ]
(( Ρε, αντιφατικέ Φ,Π,αύλε…., βάλε και καμιά ημερομηνία….,
όπωςςς στις προς Σενέκα ‘’απόκρυφες’’ –σου επιστολές…., να ξεστραβωθούουουμε κι εμείςςς….! ))
{##{ Πραγματικά, είναι δίκαιον εις τον Θεόν να ανταποδώση θλίψιν εις εκείνους που σας θλίβουν,
σ’ εσάς δε που θλίβεσθε, ανακούφισιν, και επίσης σ’ εμάς,
όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή από τον ουρανόν μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του
μέσα σε πυρίνην φλόγα, / : τίιιιι…., «εκ δευτέεερου» ή εξ 678ουουου…!; / και θα καταδικάση εκείνους
που δεν ξέρουν Θεόν και (!;) δεν υπακούουν εις το ευαγγέλιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
οι οποίοι (!;) θα τιμωρηθούν (!;) με αιώνιον όλεθρον
( Α, ω φακελωτές –τους : ‘’τζιτζίκια’’ σεις, να κρατάτε διπλούς ‘’φακέλους’’…., που, φορές, χάνονται….! )
από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεώς του,
(!;) όταν έλθη να δοξασθή μεταξύ των αγίων του και να θαυμασθή κατ’ εκείνην την Ημέραν
μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή.
[ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 1, εδ. 6, 7, 8, 9, 10. ] }##}
▀ Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό, διότι (!;) έρχεται ώρα, που όλοι, όσοι θα βρίσκωνται εις τα (!;) μνημεία
/ …..μνημεία : τάφοι : φυλακές :….. /
θα ακούσουν την φωνή του / του Ι. Χ / και θα βγουν έξω,….. (!;) [ Ιωάννης : κεφ. 5, εδ. 28. ]
▓ Ννναι…., νααα, τ ό τ ε, «θα αρπαχτούν εν….. νεφέλεςςς / : εν ζαπλούτοιςςς / στον….. αέεερα
/ …..αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…., ω ‘’αρπαγμένε’’ χριστιανέ….! /
και θα είναι για πάααντα μαζί του»...., χα, μάλλον, στην ίδια γη : «εις τον αέρα»….,
θα πάρουν αέρα και θα ανασάνουν…., σαν θα γίνει ουρανός : βασίλειο η γη –τους με βασιλιά τον Ι. Χ….!
Χμ, | Τί, έγκορμοι κι αυτοί...!; | ως ο Ιησούς...., μα αφού «αναστηθούν (!;) πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ»….,
ε, αποφυλακιστούν : αποαδοποιηθούν όσοι / …..και, και, η Άγγελος…!; / «κατήλθαν ζώντες εις τον Άδην» :
Ψαλμός Δαυίδ : ΝΔ΄ ή 54 (55) : 16….!
Κάλέ, ννναι…., έτσι και τα παλιοδιαθηκηκάρια….,
που, κι από τ ό τ ε, έδιναν βάση στα ‘’τέτοια’’ τους…., ως, λ. χ, στο του Δανιήλ : 12 : 2….:
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«Και πολλοί (!;) εξ εκείνων οι οποίοι (!;) κοιμώνται (!;) εις την κονιορτόν (!;) της γης θα εγερθούν,
άλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον,
/ Ω ‘’αλύγιστοι’’….. και μη προδότες φυλακισμένοι….! /
άλλοι δε εις αιώνιον ονειδισμόν και αισχύνην»….,
| …..τί…., ‘’λυγισμένοι’’ ή μη…., προδότες…!; |
( …..ε, όχι όλοι κι απ’ όλες τις 12 αλληλομισούμενες κι αλληλοσπαραζόμενες φυλές –τους,
που η μια έκανε τα πάντα, ώστε να εξαφανίσει την άλλη….! )
ή ως, λ.χ, του το Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 όραμα των ξηρών οστών κι αναβίωσης του Ισραήλ ως έθνους….,
που…., ενώ μιλά ξεκάθαρα κι αλληγορικά για τους από πείνα αποστεωμένους Ισραηλίτες….,
χξς΄…., ‘’κάποιοι’’…., θέλουν να το εκλάβουμε, κι αυτό, το όραμα, ως θαύαυαυμα…. κ. α. λ….!….. ▓
Έτσι…., λοιπόν…., ως συγχωρεμένοι από τις αμαρτίες τους οι Ισραηλίτες…., είναι, πια, ζωντανοί….,
που…., ως ασυγχώρητοι αμαρτωλοί…., είναι – θεωρούνται νεκροί….:
Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 2, εδ. 13….:
«Ακόμη όταν ήσαστε νεκροί ένεκα των αμαρτιών σας…..»….!
---- Ε…., έχει και συμβολική ανάσταση : αναγέννηση : νέος άνθρωπος,…..
πλην από….. ‘’τέτοια’’….. «νουθεσιακά συμβολικά ‘’συμβάντα’’»….! ---(***( Ρε…., κι εσύ…., λεξοπαίχτη και λεξαριθμοπαίχτη…., Φαύλε Παύλε….,
«αυτοί που έχουν όνομα ότι ζουν, είναι όμως νεκροί»….,
ως θα έλεγε κι ο Ιωάννης : Α. Ι – Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 3 : εδ.1…., τίιιιι…!;
Α, μήπως, ως κατά Αριστοτέλη, ζώντες = πεπαιδευμένοι…., αλά Σαδδουκαίους….,
και νεκροί = απαίδευτοι…., αλά άλλους…!;
Ή….. ζώντες = υποταγμένοι τω Γιαχβέ…., και, ‘’αλά’’ άγγελο : επίσκοπο της Α. Ι :
κεφ. 3 : εδ. 1….: «…..όνομα έχεις ότι ζης, είσαι όμως νεκρός»….,
που….. αυτός…., ο ανυπότακτος τω Γιαχβέ, πια, ασθενής – νεκρός άγγελοςςς : επίσκοπος….,
χμ, μάλλον, «θα κατέλθη ζων εις τον Άδην»….,
ως θα έλεγε κι ο Δαυίδ….: Ψαλ. ΝΔ΄ ή 54 (55) : εδ. 16 :
(«Διαμαρτυρία κατά των ασεβών») Διά τον αρχιμουσικόν·μασκίλ του Δαυίδ….:
«Καταστροφή θα έλθη επ’ αυτούς.
Θα κατέλθουν ζώντες | Ως, ζώσα κι έγκορμη, ψυχή κι η Άγγελος : κόρη της Ήρας…!; |
εις τον Άδην!»…., ω Σαύρε Παύλε…., ή…., ή…., ήηηηη…!; )***)
Έτσι – ‘’έτσι’’ / ….. και, ως άνω..... / ….:
▪ η ελαφριά ασθένεια : συνάχι : πλημμέλημα, και, τω Γιαχβέ…..
ρίχνει τον ασθενή στο….. ρηχοϋπνοκρέβατο :
σε παλούκι κι αλυσοδεμένο….. και «εν τη κονιορτώ της γης»….,
ε, ‘’βοηθά’’ κι ο….. πλημμελειοδίκης….,…..
/ Χμ, αυτός, παρά λίγο γρίπη…., παρά πολύ πνευμονία….,
παρά πάρα πολύ φυματίωση….. /
▪ η λίγο πιο βαριά ασθένεια : γρίπη…., πταίσμα, και, τω Γιαχβέ…..
ρίχνει τον ασθενή στο βαθυϋπνοκρέβατο :
στο προαύλιο της φυλακής και φρουρούμενο….,
ε, ‘’βοηθά’’ κι ο….. πταισματοδίκης….,…..
/ Χμ, αυτός, παρά λίγο πνευμονία…., παρά πολύ φυματίωση….. /
▪ η ελαφριά αρρώστια : πνευμονία : κακούργημα Β΄, και, τω Γιαχβέ…..
ρίχνει τον άρρωστο στο ράντσο Β΄ : 1ο υπόγειο της φυλακής….,
όπου ‘’κοιμάται’’ μεν…., μα έχει προεπιθανάτιο ρόγχο….,
/ …..έι…., στο ισόγειο μένει το προσωπικό,….! /
ε, ‘’βοηθά’’ κι ο κακουργιοδίκης Β΄….,…..
/ …..Χμ, αυτός, παρά λίγο φυματίωση….. /
▪ η βαριά αρρώστια : φυματίωση : κακούργημα Α΄, και, τω Γιαχβέ…..
ρίχνει τον άρρωστο στο ράντσο Α΄ : 2ο υπόγειο της φυλακής….,
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όπου ‘’κοιμάται’’ μεν…., αλλά έχει επιθανάτιο ρόγχο….,
ε, ‘’βοηθά’’ κι ο κακουργιοδίκης Α΄….,….!
( Aαααα…., το 2ο υπόγειο δεν έχει πάτωμα από τσιμέντο…., ως το, τσιμεντένιο, 1ο υπόγειο….,
παρά είναι χωματένιο…., ω, κι ‘’αμέσως’’ πιο κάτω αρχίζουν τα….. νεκροταφεία….,
χμ, που, τα δυο αυτά χωρίζονται
από μια…., ‘’θαυματική’’ : αποφυλακιστική…., ‘’μυστική ζώνη’’ κενού….! )
Βέεεεεβαια…., υπάρχουν και μερικοί με….. «προγνωστικό σημείο» ‘’τέτοιοι’’….,
που, τότε κι έτσι, ‘’τη σκαπουλάρουν’’ ‘’θαυματικώςςςςς’’…., αχ, χμ, με….. ‘’αντιβίωση’’….!
[ …..να, ‘’αντιβίωση’’….: «Πάντα οι άδικοι θα τιμωρούνται, εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με….. θυσίες,
εκτελώντας τις πρεπούμενες ιεροτελεστίες…..»….: Άδης προς, άδικη, Περσεφόνη….,
ουστ…., και, έτσι…., κι ο «Όρκος της Στύγας» πέρα….,
ε, και με ένα ‘’δωράκι’’ στη ‘’Θέμιδα’’…., ως, έτσι, και με τον κάθε Γιαχβέ:Γιαχβαλλαχβραχμοφθαδία….! ]
/ Άδης : Φυλακή υψίστης ασφαλείας….. βαρυποινιτών ’’εξορισμένων’’….: Εξορίσι :….. ….! /
Εμμμμμ…., κι αν έχει κάποιος φυματίωση…..
και….. με ανάλογη αντιβίωση….. ‘’ξεγελάσει’’ τον Κακουργιοδίκη Χάρο….,
ωχ, τί να πω…., χμ, πως….. ‘’«οι κάτθρωποι του σκότους
είναι εξυπνότεροι από τους ανθρώπους του φωτός»’’…., αλά….. Χριστούουουουουλη…!;
Εχ, ‘’δεν κολλά’’ εδώ…., κι αυτό….,
που σπάνια, π ι α, ω ‘’κλώσσες’’, βρίσκει κανείς δικαστικό Άνθρωπο…., μα και γιατρό Άνθρωπο….!
Ναι, κι ας με διορθώσει νομικός τις, ή κι ολοκληρώσει, για τα διαβαθμιστικά των σφαλμάτων κ. λ. π….,
ως κι οι γιατροί για τα διαβαθμιστικά των μη υγιών καταστάσεων κ. λ. π….,…..
ννναιαιαι…., και….. ας συνεργαστούν…., για τελειότατη διόρθωσή τους σε αυτά μου εδώ….,….!
Ννννναι…., εσείς οι ‘’χριστιανοί’’ ‘’τέτοιοι’’….: νομικοί, γιατροί, ιδίως….,
[ Αχ, κι οι ψυχίιιιιιατροι…., που δεν ξέρουν τι είναι η ψυχή : το ψυχοdna….! ]
και πεθάνετε 678 φορές…., εμ, όπου κι όπως και σε όποια ‘’φυλακή’’ θέλετε….!…..
Ιδού…., ως, και, οι δυο, τάχα, πρωτόπλαστοι…., που….,
σαν έφαγαν, ο Αδάμ και η Εύα, απ’ το ‘’μήλο’’ – απαγορευμένο καρπό κωδικογνώσης….,
«απέθανον ( : έιιι…., προτού να γεννήσουν…!; ) εξάπαντος»….: Γένεσις.: κεφ. 2 : εδ. 17….,
ή, ως κατά….. Ιεζεκιήλ : κεφ. 3 : εδ.18 : (Ο προφήτης ως φρουρός) :
Κύριος / προς Ιεζεκιήλ / : «Εάν είπω προς τον ασεβή·‘’θα αποθάνης εξάπαντος’’…..»….!
Α…., και…., ‘’εν τω μεταξύ’’…., πιστεύω ακράααααδαντα πως βρήκατε….,
ξου, οι πιστεύοντες και ερευνώντες τας ιεράςςςςς γραφάς –των ειρωνευτές –μου….,
και, και, το ποίος στην κάθε κι ως άνω περίπτωση θανατοποινίτης πεθαίνει
σε πρώτο ή σε δεύτερο….. ή σε ‘’τρίτο’’ κι οριστικό….. θάνατο…, εμ, φορές, ‘’σ,Σ,τυγερό’’….!
Εχ, να, βρε ορρρρρθοί αποκωδικοποιητές των κωδικο’’τέτοιων’’ –τους…., και –τους….:
1ος, εξαντλητός, θάνατος – φυλάκιση – ‘’ενταφιασμός’’…..
σε ανοικτό τάφο : υπαίθρια φυλακή….,
ε, ως υπαίθρια φυλακισμένοι : παλουκοδεμένοι : «κοιμώμενοι εν τη κονιορτώ»….,
χμ, άταφοι νεκροί ζωντανοί…., σαφώς, από 1η δίκη – εκδίκαση της υπόθεσής τους….,…..
2ος, εξαντλητός, θάνατος – φυλάκιση – ‘’ενταφιασμός’’ …..
σε ανοικτό τάφο : υπαίθρια φυλακή…., μα….. στο προαύλιο της φυλακής….,
ε, ως υπαίθρια φυλακισμένοι : παλουκοδεμένοι : «κοιμώμενοι εν τη κονιορτώ»….,
χμ, άταφοι ζωντανοί νεκροί…., σαφώς, από 2η δίκη – εκδίκαση της υπόθεσής τους….,…..
‘’3ος’‘’, ανεξάντλητος, θάνατος – φυλάκιση – ενταφιασμός…..
σε κλειστό τάφο : κλειστή φυλακή….,
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να, σε υπόγειο μπουντρούμι – Ιωναϊκό, «κήτος» φυλακής…., χμ, θαμμένοι νεκροί νεκροί….,
σαφώς, από ‘’τρίτη’’ : 3η δίκη – εκδίκαση της υπόθεσής τους….,….!
Ναι…., κι έστω ‘’3ος’’ κι «εξάπαντος» θάνατος – φυλάκιση….,
που θα μπορούσε να δικαστούν, ενδιάμεσα, κι άλλες φορές….,
ώστε να μιλά κανείς και για άλλους ‘’τέτοιους’’ ‘’θανάτους’’ των θανατοποινιτών….,
ωχ, κι ο εν λόγω ‘’3ος’’ ‘’θάνατος’’ να είναι…., αναλόγως…., ο….. 4ος, 5ος,…..
φορές δε και….. στα ψέματα – θεατρικώς – ‘’νεκροφανώς’’ –….!
Εχχχχχ…., νααααα…., όπως – ‘’όπως’’ : στα ψέματα κι ο σωσιούχος Ιησούςςςςς….,
χα, «ο πρωτότοκος εκ των νεκρών»….: Παύλου : Προς Κολοσσαείς : κεφ. 1 : εδ. 18….,
εεεεε, ο πρώτος, τότε, και, έστω, με ‘’θεο’’βούλα αποφυλακισθείς : αναστηθείς ‘’νεκρός’’
απ’ το Ρωμαιόθεν κατεχόμενο Ισραήλ : Φυλακή : Τάφο….: Ιεζεκιήλ :
κεφ. 37 : εδ. 1 έως 14 : Όραμα των ξηρών οστών· αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….!
/ …..ήτοι «όλου του οίκου του Ισραήλ : όλων των ζωντανών νεκρών του»….. /
( ‘’Τότε’’, Παράδεισος – μη Φυλακή ελευθέρων : ζωντανών ζωντανών
η….. ‘’ουράνια’’ – ‘’αιθέρια’’ – ‘’αίθρια’’….. «Άνω Ιερουσαλήμ» – «Άγαρ» – «…..»….,
και….. Κόλαση : Φυλακή σκλαβωμένων : ζωντανών νεκρών…., ή νεκρών ζωντανών….,
η….. ‘’γήινη’’ – ‘’υπαίθρια’’….. «Κάτω Ιερουσαλήμ» -- «…..»….,
το σκλαβωμένο απ’ τους Ρωμαίους Ισραήλ….! )
{ Ε…., ‘’τότε’’, έτσι : με άλλο Μνημόνιο…., χμ, λες και….. επιμήκυνση πέους, σώρρυ, χρέους….,
και…., τάχα…., το κατά Ιεζεκιήλ ‘’νεκρό’’ : φυλακισμένο Ισραήλ
’’κοιμάται εις την κονιορτόν’’ : είναι φυλακισμένο σε ‘’υπαίθρια’’ φυλακή, ‘’πια’’….,
‘’πάει’’ το ’’ισόβια ή δις εις, «εξάπαντος», θάνατον’’…., χμ, με ελάττωση ποινής….,
σχεδόν, αποφυλακιστέο : αναστητέο : ‘’εκταφέο’’ το θανατοποινίτικο Ισραήλ….,
ε, κι έχει ελπίδες…., καθώς το μόλις εμμηνόπαρτο, δωδεκαετές, κοράσιον, να, ανανεώνεται….,
χα, το σε υποτροπή εφηβείας ’’κλημακτηριόπαρτο κι αιμορροούν’’ Ισραήλ….!
…..Χαρείτε, ω ’’κοιμισμένοι’’, οι Ισραηλίτες ‘’νεκροί’’ δεν θα ‘’πεθαίνουν’’, πια….! }
▀
( Περί του ευαγγελίου : μνημονίου του Χριστού,..... )
...., το οποίον / ευαγγέλιον του Θεού / είχε από πριν υποσχεθή ο Θεός
διά των προφητών του εις τας αγίας γραφάς, περί του Υιού του,
| …..έιιιιι…., ψιιιιιτ…., του Ιωσεδέκιου ή του Μελχισεδέκιου….. ήηηηη…!; |
ο οποίος (!;) από ανθρωπίνης πλευράς, εγεννήθηκε από το γένος (!;) του Δαυίδ,
(!;) διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμιν
(!;) κατά το Πνεύμα αγιωσύνης διά της αναστάσεώς του εκ νεκρών,
δηλαδή περί του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, διά του οποίου ελάβαμε χάριν και αποστολήν,
να κηρύξωμεν (!;) υπακοήν εις την πίστην εις όλα τα έθνη χάριν του ονόματός του, ( Ω έθνη, φυλλαχτείτε….! )
μεταξύ των οποίων είσθε και σεις καλεσμένοι του Ιησού Χριστού,.....
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 1, εδ. 2, 3, 4, 5, 6. ]
[ Ρε, ήτοι, ο «εκ σπέρματος Δαυείδ κατά σάρκα» ανθρωπογιός Ι. Χ…., ο ’’Μεγαλαδελφοϋποταγμένος’’….,
«ώστε αυτός να είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών (!;) αδελφών»….: Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29….,
ο που «αγάπησε την δικαιοσύνην και εμίσησε την παρανομίαν», χμ, «κατά το Πνεύμα αγιωσύνης»,
και «διά τούτο έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως αυτόν μάλλον παρά τους φίλους του (!;) »….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….!
Χμμμμμ…., «διά τούτο» και «διακηρύχθηκε Υιός του Θεού»…., λέει….,
εχ…., λες…., από όρθιος, έστω, ανθρωπογιός…., χξς΄, σκυφτός ‘’θεο’’γιός….,
να, στα δοκιμαστικά ‘’καλλιστεία’’ για εγκαθετοποίησή του ως βασιλιά….,…..
ε, όπως κι ο ρυπαρόντυτος Ιησούς…., μα γιος του Ιωσεδέκ αυτός….:
Ζαχαρίας Α΄ : 3 ώς 10 και Α΄ : 6 : 12, 13….. και Αγγαίος : 1 : 1….,
χμ, που «βούτυρο και μέλι ήτο η τροφή του, μέχρις ότου μάθη να απορρίπτη το κακόν και να εκλέγη
το κακόν»…., ως λέγει για άλλον κι επί βασιλέως Άζαχ Εμμανουήλ ο Ησαΐας Α΄ : 7 : 15….,….! ]

75
▀ [ Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. ] | Α…., μην….! |
Εις εκείνον δε που έχει την δύναμιν να σας στηρίξη σύμφωνα με το ευαγγέλιόν (!;!;!;) μου / Α, –σουουου…!; /
και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την αποκάλυψιν του μυστηρίου διά το οποίον ετηρείτο
(!;) σιγή ( : σιγή φιδοπερίστερου-+ ή περιστερόφιδου+-…!; ) επί πολλούς αιώνας αλλά (!;) εφανερώθηκε τώρα,
και, διά προφητικών γραφών, κατ’ εντολήν του αιωνίου Θεού, έγινε γνωστόν (!;) εις όλα τα έθνη,
ώστε (!;) να υπακούσουν εις την πίστιν· εις τον μόνον (!;) σοφόν Θεόν διά του Ιησού Χριστού,
εις αυτόν ας είναι η δόξα αιωνίως. Αμήν.
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 16, εδ. 24, 25, 26, 27. ]
▀ (!;) Κατά την χάριν του Θεού που μου εδόθηκε, σαν σοφός αρχιτέκτων / Τέεεκτων 678ου βαθμούουου…! /
(!;!;!;) εγώ έβαλα θεμέλιον, άλλος δε κτίζει την οικοδομήν. Ο καθένας ας προσέχη με ποιον τρόπον οικοδομεί.
Άλλο θεμέλιον (!;) κανείς δεν μπορεί να βάλη παρά εκείνο που έχει τεθή, | …..έι, ο Παύλοςςςςς τίιιιι…!; |
το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. / Ααα…., μην….! / [ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 3, εδ. 10, 11. ]
▀ Σας κάνω γνωστόν, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιον, το οποίον εκηρύχθηκε (!;) από εμέ,
(!;) δεν είναι ανθρώπινον, διότι ούτε το επήρα ούτε το εδιδάχθηκα από ανθρώπους
αλλά (!;) δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού.
Έχετε ακούσει, βέβαια, την άλλοτε διαγωγήν μου εις τον Ιουδαϊσμόν,
/ …..έιιιιι…., τα….. ’’άλλα’’ σου…., τα….. ‘’απόκρυφα’’, ρε ξεκουφαντή…., δεν τα άκουσαν…!; /
ότι δηλαδή υπερβολικά κατεδίωκα την εκκλησίαν του Θεού και την πολεμούσα.
Και είχα μεγαλυτέρας προόδους εις τον (!;) Ιουδαïσμόν από πολλούς συνομηλίκους συμπατριώτας μου,
με τον υπερβολικόν ζήλον που έδειχνα διά τας πατρικάς μου παραδόσεις.
[ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 1, εδ. 11, 12, 13. ]
▀ Από δε τους φημισμένους,
---- τι ήσαν μια φορά (!;) δεν με ενδιαφέρει, | Τίιι…., εχ…., RE S.Sυ…., πές ‘το μας….. ’’αποκρύφωςςς’’….! |
ο Θεός (!;) δεν λαβαίνει υπ’ όψιν του το πρόσωπον του ανθρώπου ---εις εμέ λοιπόν οι φημισμένοι (!;) τίποτε δεν μου προσέθεσαν…..
Αλλ’ όταν είδα ότι (!;) δεν βαδίζουν τον ορθόν δρόμον σύμφωνα προς την αλήθειαν του ευαγγελίου,
είπα (!;) εις τον Πέτρον ενώπιον όλων, «Εάν εσύ, που είσαι Ιουδαίος,
ζης κατά τρόπον εθνικόν και όχι Ιουδαïκόν, (!;) / Εμ, από οπορτουνισμό άλλο τίποτα, ρε τσαρλατάνοι….! /
πώς αναγκάζεις τους εθνικούς να ζουν κατά τρόπον Ιουδαïκόν;». (!;)
[ Παύλου, Προς Γαλάτας, κεφ. 2, εδ. 6,….. 14. ]
▀
( Περί οργής του Θεού,..... )
Διότι η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανόν εναντίον κάθε ασεβείας και κακίας των ανθρώπων,
οι οποίοι διά της κακίας των καταπνίγουν την (!;) αλήθειαν,
διότι (!;) ό,τι είναι δυνατόν να γίνη γνωστόν περί του Θεού, (!;) τους είναι φανερόν,
επειδή (!;) ο Θεός τους το εφανέρωσε.
Διότι αι (!;) αόρατοι ιδιότητές του, δηλαδή η (!;) αιωνία δύναμίς του και η Θεότης του,
/ Εχ, πώς εμείς, που βλέπουμε βλέποντας, βλέπουμε, μόνο : ‘’μόνο’’, ορατές κατθρώπινεςςς ιδιότητεςςς…!; /
βλέπονται (!;) καθαρά, αφ’ ότου εδημιουργήθηκε ο κόσμος, ( Α, του Ελ ή του Αττόν ή του Αδονάη ή…!; )
γινόμεναι νοηταί διά μέσου των δημιουργημάτων, ώστε να είναι οι άνθρωποι (!;) αναπολόγητοι, διότι
ενώ εγνώρισαν τον Θεόν, δεν τον ετίμησαν ως Θεόν ούτε τον ευχαρίστησαν, | Τί, τιμή στους άτιμους…!; |
αλλά με τας σκέψεις των παρεδόθησαν εις μάταια πράγματα και εσκοτίσθηκε η ανόητη διάνοιά τους. (!;)
Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και αντήλλαξαν την λαμπρότητα του αφθάρτου Θεού
( Χξς΄, ο φυσικός της Άγαρ της Σιών φθαρτός….. απ’ τον ‘’πνευματικό’’ της Άγαρ της Αιγύπτου άφθαρτο….! )
με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών.
Διά τούτο, (!;) τους παρέδωσε ο Θεός με τας επιθυμίας των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν,
ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους.
[ Εχ…., που μιμούνται τους ‘’τέτοιους’’ της Π. Δ…., ε, καθώς και οι ‘’τέτοιοι’’ «ούτω πως εποίησαν»….! ]
Αντήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού με το ψεύδος
και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν αντί του Δημιουργού, ο οποίος είναι ευλογητός αιωνίως. Αμήν.
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 1, εδ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ]
{*{ Ανάλογα δε προς την σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδιά σου
επισωρεύεις διά τον εαυτόν σου οργήν, κατά την ημέραν της οργής
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και της αποκαλύψεως της δικαίας κρίσεως του Θεού,
| Ε, να…., της του «Οργίου» Διονύσου ‘’Γιαχβέ’’…., της του 678άκις επίορκου «Όρκιου ‘’Γιαχβέ’’»…!; |
ο οποίος θα αποδώση εις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του,....!
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 2, εδ. 5, 6. ] }*}
▀ Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, Σήμερα, εάν ακούσετε την φωνήν του,
να μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως κατά την ανταρσίαν, την ημέραν της δοκιμασίας εις την έρημον,
όπου οι πατέρες σας (!;) με έβαλαν εις δοκιμασίαν, αν και είχαν ιδή τα έργα μου επί σαράντα χρόνια.
Διά τούτο (!;) αγανάκτησα κατά της γενεάς εκείνης και είπα,
(!;) πάντοτε πλανάται η καρδιά τους, δεν εγνώρισαν τας οδούς μου.
/ Ω, σαν πολύ κατθρώπινες ιδιότητες δεν έχει το….. δοκιμασμένο κι αγανακτισμένο….. Πράμα –σας…!; /
Διά τούτο ωρκίσθηκα, (!;) εις την οργήν μου,
/ Έιιιιι…., καββάλ Γκόιμ : ‘’Γιαχβέ’’…., αποφάσεις κι όρκοι δεν παίρνονται πάνω σε οργή….,
ε, γι’ αυτό δεν έγινες, ποτέ, ούτε….. άνθρωπος, ρε….. Κάτθρωπε, Σατανοκάτθρωπε,….! /
( Ρε χαμένε ‘’Γιαχβέ’’ του γήινου ουρανού…., ορκίσου, αλά Εστία, στην αιώνια «παρθενία»
του Δόγματος του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
του Δόγματος που σε ‘’συνδέει’’, ‘’υπογείως’’ ή υπουρανίως’’, με τον Υπεργιαχβέ των γεωουρανών….,
για να σου δώσει ο Υπεργιαχβέ…., αλά Δία την Εστία και γι’ αυτό…., ω αρχιλιγούρη….,
περισσότερο ‘’λίπος’’ από τις θυσίες των πιστών σε αυτόν….!
Ή…., κι αν θες, ρε σ,Σ,τυγερέ, και, Εβραιοφάγε…., ορκίσου και στη Στύγα : τον «Όρκο της Στύγας»….!
Μα….. όχι…., μηηηηη…., γιατί…., ως ‘’από σύστημα’’ επίορκος εσύ…., θα πάθεις
τα των επίορκων «Όρκιων» ‘’τέτοιων’’….: μαράζωμα για ένα ολόκληρο έτος…., χμ, «μη μισθωτού»….,
στερημένος από την πνοή της ζωής…., αναγκαστική ‘’νηστεία’’ από το νέκταρ και την αμβροσία :
το αερόμελι και το δροσόμελι…., μένοντας, ναρκωμένος, ξάπλα στο κρεβάτι….,
δίχως ανάσα και μιλιά….: ‘’άρρωστοςςςςς’’…., ω ‘’θεέ’’ με ‘’Θεό’’ εσσσσσύ….,
ναι…., και μετά, πάλι, για 9, ή 5 + 4, χρόνια, χωρίς συμμετοχή στα τσιμπούσια των αθανάτων….,….! )
ότι αυτοί δεν θα εισέλθουν (!;!;!;!;!;) ποτέ εις την ανάπαυσίν μου.
Προσέχετε, αδελφοί, μη τυχόν υπάρχη σε κανένα από σας μία κακή, άπιστη καρδιά,
ώστε να αποστατήσετε από τον ζωντανόν Θεόν.
[ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 3, εδ. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ]
▀ Η καταδικαστική απόφασις εναντίον των,
/ …..των ψευδοπροφητών, των ψευδοδιδασκάλων και των αιρετικών….. /
από παλαιά χρόνια, δεν μένει αδρανής και η καταστροφή των δεν αποκοιμήθηκε (!;).
---- …..εμ…., που ο Σχιζοόργιος Γιαχβέ είναι χειρότερος στην υποτροπή της σχιζοοργής του….! ---Ο Θεός δεν ελυπήθηκε (!;) τους αγγέλους, οι οποίοι αμάρτησαν,
αλλά τους έρριξε εις τα ζοφερά σπήλαια του ταρτάρου
και τους παρέδωκε (!;) να φυλάσσωνται (!;) έως ότου δικασθούν· // Ε…., ως, έγκορμοι, εξόριστοι….! //
δεν ελυπήθηκε τον αρχαίον κόσμον αλλά εφύλαξε τον Νώε, ( Εχ, φυλαχτοί οι Χαφιέδες Εθνοπροδότες….! )
τον κήρυκα (!;) της δικαιοσύνης, με άλλους (!;) επτά,
όταν έφερε τον κατακλυσμόν εις ένα κόσμον ασεβών ανθρώπων·
μετέβαλε τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας σε στάκτην,
καταδικάσας αυτάς εις καταστροφήν, και τας έκανε (!;) παράδειγμα διά τους ασεβείς του μέλλοντος·.....
[ Πέτρου Β΄, κεφ. 2, εδ. 3, 4, 5, 6. ]
{*{ Θρασείς, αυθάδεις, / …..οι ψευδοπροφήτες, οι ψευδοδιδάσκαλοι κι οι αιρετικοί….. /
δεν φοβούνται να λοιδορούν (!;) ουράνια όντα, | …..χμ, οι ‘’τσαλαπετεινοί’’ του Σολομώντα….! |
ενώ άγγελοι, αν και είναι κατά την ισχύν και την δύναμιν ανώτεροι,
δεν εκφέρουν ενώπιον του Κυρίου λοίδορον κρίσιν εναντίον των. [ Πέτρου Β΄, κεφ. 2, εδ. 11. ]
( Ε, όχι και πως δεν αλληλο’’καρφώνονται’’ οι χαφιέδες πράκτορες : άγγελοι :….! ) }*}
{$[ ...., ο οποίος / Ιησούς Χριστός / επήγε εις τον ουρανόν και είναι εις τα δεξιά του Θεού,
μετά την υποταγήν εις αυτόν των αγγέλων, των εξουσιών και των δυνάμεων. [ Πέτρου Α΄, κεφ. 3, εδ. 22. ]
| Έι, τους : αρχαγγέλους, τις αρχές, τις κυριότητες, τους θρόνους, τα σεραφείμ και τα χερουβείμ….. τίιιιι…!; | ]$}
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▀ Σεις, αδελφοί, ακολουθήσατε το παράδειγμα των εκκλησιών του Θεού εν Χριστώ Ιησού,
που είναι εις την Ιουδαίαν, διότι επάθατε και σεις τα ίδια από τους ομοεθνείς σας
καθώς και εκείνοι από τους Ιουδαίους, ( Εμ, ’’τέτοιους’’ Ιούδες είχες ως πρότυπά σου, και, πριν και….! )
οι οποίοι και τον Κύριον Ιησούν εσκότωσαν και τους προφήτας των,
[ Εχ, εσάς, και εσάς, ρε αναπολόγητοι "χριστιανοί"...., πόσα σούπερ Εγκλήματα σας βαραίνουν...!; ]
και εμάς κατεδίωξαν και εις τον Θεόν δεν είναι αρεστοί και είναι ενάντιοι προς όλους τους ανθρώπους,
διότι μας εμποδίζουν να κηρύξωμεν εις τα έθνη (!;) διά να σωθούν, | Έι, εθνικοί = Έλληνες….., κι εδώ…!; |
και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρον των αμαρτιών των. Έφθασεν όμως (!;) επί τέλους η οργή επάνω τους.
[ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 2, εδ. 14, 15, 16. ]
▀
( Περί υλικής βοηθείας των μη Εβραίων στις εκκλησίες της Ιερουσαλήμ,..... )
Τώρα όμως πηγαίνω εις την Ιερουσαλήμ εκτελών υπηρεσίαν προς τους εκεί αγίους.
Διότι η Μακεδονία και η Αχαΐα απεφάσισαν να κάνουν κάποιαν συνεισφοράν
(!;) διά τους πτωχούς των αγίων / ραβ,β,ίνων / της Ιερουσαλήμ.
/ Α, πώς κι οι ναοί με τα συμπράγκαλά τους θά ‘ναι, Σολομωντικά : πολυτελώς χρυσωμένοι...!; Δώστε, ρε….! /
Απεφάσισαν αυτό και μάλιστα είναι (!;) χρεώσται σ’ αυτούς
διότι εάν τα έθνη έχουν συμμερισθή τα πνευματικά τους αγαθά, (!;) οφείλουν
να τους συνδράμουν και εις τα υλικά αγαθά. { Α, όχι «Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε»…., ρε σουρτούκιον…!; }
Αφού λοιπόν εκτελέσω το έργον αυτό και τους παραδώσω (!;) εν ασφαλεία την συνεισφοράν αυτήν,
θα αναχωρήσω (!;) διά την Ισπανίαν, περνώντας από σας.
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 15, εδ. 25, 26, 27, 28. ]
{*{ Τώρα σας παρακαλώ, αδελφοί : ξέρετε ότι η οικογένεια του Στεφανά
/ …..τί…., οι φίλοι του Γαλλίονα : αδελφού του φίλου –σου Σενέκα…., ρε Φ,Π,αύλε…!; /
ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί της Αχαΐας και έταξαν τους εαυτούς των εις την υπηρεσίαν των αγίων.
Να (!;) υποτάσσεσθε και σεις εις τους τοιούτους και εις τον καθένα
που συνεργάζεται και κοπιάζει.
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 16, εδ. 15, 16. ] }*}
▀ Σας κάνομεν δε γνωστήν, αδελφοί, την χάριν της γενναιοδωρίας
που έδωσε (!;) ο Θεός εις τας εκκλησίας της Μακεδονίας.
Διότι μέσα σε μεγάλην δοκιμασίαν θλίψεως, η υπεράφθονη χαρά τους και η εσχάτη πτωχεία τους
εξεχείλισαν εις πλουσίαν γενναιοδωρίαν εκ μέρους των
διότι σύμφωνα με τας δυνάμεις των, το μαρτυρώ, και περισσότερον από τας δυνάμεις των, έδωκαν
(!;) αυτοπροαιρέτως, και (!;) μας εζητούσαν με πολλάς παρακλήσεις να τους κάνωμεν την χάριν
να μετάσχουν εις την υπηρεσίαν αυτήν προς τους αγίους,…..
/ Ε, όλοι έχουν δικαίωμα στο μαζοχισμό….! / [ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 8, εδ. 1, 2, 3, 4. ]
{*{ Άλλας εκκλησίας ελεηλάτησα διά να πάρω τα αναγκαία προς τον σκοπόν να σας υπηρετήσω,….. (!;)
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Β΄, κεφ. 11, εδ. 8. ] }*}
{{ Σας χαιρετούν όλοι οι (!;) άγιοι, ιδίως εκείνοι που είναι (!;) μεταξύ των οικιακών (!;) του Καίσαρος.
/ Εμ, έτσι τρ άγιασε και το παλάτι του Καίσαρα και προέκυψε….. ΚαισαροΠαπείον….! /
[ Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 4, εδ. 22. ] }}
▀ Διότι και όταν ήμουν φυλακισμένος εδείξατε συμπάθειαν, και την διαρπαγήν των υπαρχόντων σας
με χαράν εδεχθήκατε, | Εεε, με….. ‘’θαύαυαυμα’’ χρηματικόοο : πνευματικόοο αποφυλακιζόσουν και….! |
επειδή ηξέρατε ότι έχετε κάτι ανώτερον και μόνιμον εις τους ουρανούς. (!;)
Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας, το οποίον θα ανταμειφθή πλούσια.
Έχετε ανάγκην υπομονής, διά να κάνετε το θέλημα του Θεού
και να καρπωθήτε τα αγαθά (!;) της υποσχέσεώς του.
( Ναι, που «το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται», καθώς έλεγε ο Ησαΐας Α΄ : 8 : 1, ω γύπες Εβραίοι….! )
Διότι (!;) γρήγορα, (!;) πολύ γρήγορα θα έλθη ο ( «εκ δευτέεερου…!; !; ) ερχόμενος και (!;) δεν θα βραδύνη.
[ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 34, 35, 36, 37. ]
▀ Μήπως δεν έχομεν εξουσίαν να φάμε και να πιούμε; (!;) Μήπως δεν έχομεν εξουσίαν
να περιφέρωμεν γυναίκα χριστιανήν |Ε, όχι και παλλακίδα οι, πια, πνευματικοίοιοι….! Εχ, τί αποκρύπτεις…!;| ,
(!;) όπως και οι άλλοι απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς; (!;)
Ή μόνον εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν εξουσίαν να μη εργαζώμεθα; (!;)
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Ποιός ποτέ υπηρετεί εις τον στρατόν με δικά του έξοδα; (!;) Ποιός φυτεύει αμπέλι
και δεν τρώγει από τον καρπόν του; Ή ποιός βόσκει ποίμνην και δεν τρώγει από το γάλα της ποίμνης;
[ …..βόσκουν τα πρόβατα….,/ να βγάζουν γάλα….,/ τα προβατάκια τους/ δεν πίνουν στάλα….! ]
Μήπως τα λέγω αυτά (Τί, διατανοκατθρωπίνως…!;Εύγε, αυτογνωσία ο Πάν ας….!) ανθρωπίνως σκεπτόμενος;
Δεν (!;) τα λέγει και ο νόμος; Εις τον / ανθρώπινον ή θεϊκόν, ρε…!; / νόμον του Μωυσέως (!;) είναι γραμμένον,
Δεν θα κλείσης το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια; (!;)
Ή μιλεί αποκλειστικά (!;) για μας; Πραγματικά (!;) για μας είναι γραμμένον,
|| Ω Φ,Π,αύλε…., ω «αλληγορικό βόδι»…., κακό κατ- - ε βόδι ον…., ω μη αλληγορική αλεπού….! ||
**||** Εχ, όπου σε συμφέρει, ω ‘’Βου’ : Bu /Vu/ ll : Πάπα Παύλε, επικαλείσαι, και, τον Νόμο του Μωυσή….!
{*/ RE–Sυ Βου, τί μας ‘’τα ξαναζαλίζεις’’…!; Αφού, ως λες, –σας ήλθε ο Χριστός, τέλειωσε κι αυτός….:
Διότι (!;) το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, διά να δικαιωθή καθένας που πιστεύει….!
/ Τέλος του Νόμου : Μνημονίου…., μα οι Εβραίοι ‘’ακόοομα’’ χρωστούν….! /
[ Παύλου, Προς Ρωμαίους, κεφ. 10, εδ. 4. ]
Άλλωστε, συ, πάλι, λες….: Καταργείται μία προηγούμενη εντολή, διότι ήτο (!;) ανίσχυρη
και ανωφελής ---- αφού ο νόμος δεν έφερε (!;!;!;!;!;) τίποτε εις την τελειότητα ---και εισάγεται μία καλύτερη ελπίδα, διά της οποίας (!;) προσεγγίζομεν (!;!;!;!;!;) τον Θεόν.
[ Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 7, εδ. 18, 19. ] /*}
Και….. δεν νοιάζεται ο Θεόςςς και για τα….. τετράποδα βόδια…., παρά, μόνο, για τα δίποδα ‘’τέτοια’’…!;
Και…., ω τυφλοπόντικα, Παύλε…., όντωςςς…., για τετράποδα βόδια….,
«λιθοβολητέα, ως διά κεράτου ανθρωποκτόνα, μα μη φαγωτέα»….,
μιλά εκεί ο Γιαχβέ προς τον Μωυσή : Έξοδος : 21 :….,
ή Δευτ.: 15 : 19, 20, 21 : «…..μη εκτελέσης εργασίαν με πρωτότοκον βουν
( …..α, και τον «πρωτότοκον» ‘’ακούρευτον’’ Ι. Χ, που είπε «Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε»…!;
Ε, ναι, και, για, σας…., ρε ‘’φαγωτ,έ,οί’’….! )
και μη κουρεύσης το πρωτότοκον πρόβατον. Να τρώγης τούτο μετά της οικογενείας σου έκαστον έτος
ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου, εις τόπον τον οποίον θα εκλέξη ο Κύριος….!
/ …..α, πλην των ελλατωματικών : χωλών, τυφλών,…..
των φαγωτών «εντός της κοινότητάς σου»…., «ω ‘’θεϊκώςςςςς’’ σκεπτόμενε Μωυσή»….! / **||**
διότι εκείνος που οργώνει την γην, οφείλει με ελπίδα να οργώνη,
και εκείνος που αλωνίζει, να αλωνίζη με ελπίδα ότι θα έχη μέρος του καρπού. Εάν εμείς εσπείραμεν σ’ εσάς
τα πνευματικά, (!;) είναι μεγάλο πράγμα εάν θερίσωμεν από σας υλικά πράγματα; (!;)
( Χμμμ, αυτό είναι το μεταπρατικό σύστημα….! Ανταλλαγή ‘’Κοπάνου’’ Αέρα : Πνεύματος με τρόφιμα κ.α.λ….! )
Εάν άλλοι χρησιμοποιούν το δικαίωμα να μετέχουν εις τα αγαθά σας,
δεν το έχομεν εμείς (!;) περισσότερον;
[ Έιιιιι…., ω περιοδεύοντα διεθνή ‘’ζήτουλα’’ : ’’μοντέρνε’’ λαφυραγωγέ και πλιάτσικα…., Φ,Π,αύλε….,
κατά την, και, τότε συνήθεια των Εβραίων...., τα μνημόνια δεν σβήνουν με ‘’ελεημοσύνες’’….! ]
(!;) Δεν εκάναμεν όμως χρήσιν του δικαιώματος αυτού, αλλά τα υπομένομεν όλα,
διά να μη φέρωμεν κανένα εμπόδιον εις το ευαγγέλιον (!;) του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι εκείνοι που εκτελούν
την λατρείαν του ναού τρώγουν από τον ναόν, και εκείνοι που υπηρετούν εις το θυσιαστήριον,
λαμβάνουν ένα μέρος από όσα προσφέρονται εις το θυσιαστήριον; (!;)
Έτσι και ο Κύριος ( Ααααα, το «άλλο Πνεύμα…., το της αληθείας : ο άλλος Παράκλητος…..»…!; ) διέταξε :
εκείνοι που κηρύττουν το ευαγγέλιον να ζουν από το ευαγγέλιον.
Εγώ όμως (!;) τίποτα απ’ αυτά δεν εχρησιμοποίησα. Δεν σας το γράφω αυτό, διά να γίνη το ίδιο και σ’ εμέ.
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 9, εδ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ]
▀ Ο γεωργός που κοπιάζει, πρέπει πρώτος να παίρνη μέρος από τους καρπούς.
Κατάλαβε αυτά που λέγω.
| Α, αυτός, είναι να μη μπει στο ‘’πνεύμα’’…., που, αν μπει, θα του αλλάξει το ‘’Πνεύμα’’…., ως κι εσύ….! |
Είθε ο Κύριος / …..τίιι…., το Πνεύμα : Κύριοςςς :…!; / να σου δίνη σύνεσιν εις όλα.
[ Παύλου, Προς Τιμόθεον Β΄, κεφ. 2, εδ. 6, 7. ]
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▀
( Καλωτυχίσματα και εγκώμια στα μέλη των εκκλησιών..... )
Τώρα πια είσθε (!;) χορτασμένοι, τώρα πια έχετε γίνει (!;) πλούσιοι, χωρίς εμάς εγίνατε (!;) βασιλείς
---- και είθε να είχατε γίνει βασιλείς, διά να είμεθα και εμείς βασιλείς μαζί σας. ---- (!;)
[ Ε, δεν σου φτάνει, μαρή ‘’«μωρή»’’ αλεπού, που είσαι βασιλιάς μαζί με τον βασιλιά Ι. Χ : Ι. ΑΧ…!;
Α, είπες να μη δουλεύεις, μα όχι και να τους ‘’δουλεύεις’’ ‘’ψιλό γαζί’’ τους ζουρβανερούς : τυχερούς….! ]
Διότι (!;) μου φαίνεται ότι ο Θεός άφησε εμάς τους αποστόλους να εμφανισθούμε τελευταίοι * , (!;)
|| …..ω, επιτέλουςςς…., «του φαίνεται»….! Δοκεί τω….! Ε ε ε ε ε…., αν μιλούσαν έτσι…., έστω….,
κι όχι να τα βάζουν στο στόμα, και, του, τάχα, όντως Θεού…., τότε, και, εγώ θα μιλούσα αλλιώςςς….! ||
/ * Δηλαδή, εις το τέλος της (!;) παρελάσεως.
Ο απόστολος αναφέρεται εις τους αιχμαλώτους, που τους παρουσίαζαν θριαμβευτικά πριν θανατωθούν. /
σαν καταδικασμένοι εις θάνατον, διότι εγίναμε θέαμα εις τον κόσμον,
εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Εμείς θεωρούμεθα μωροί χάριν του Χριστού,
σεις φρόνιμοι εν Χριστώ· εμείς αδύνατοι, σεις δυνατοί· σεις ένδοξοι, εμείς άσημοι. (!;)
[ Χμ, α, να...., οι πρώτοι έγιναν τελευταίοι..… και οι τελευταίοι πρώτοι...., να, ‘’αέρια’’ τα ‘’νερά’’….!
Μακάριοι, λοιπόν, οι πτωχοί τω πνεύματι…..
/ Ουστ…., μόνο για καρναβαλίστικες παρελάσεις είστε όλοι –σας…., ρε ρεζίλια….! /
και….. ταρατατάμ τεριρέμ….. παρελάστε….. και….. ’’σπάστε’’…., ωρέ ’’θεο’’,λαο’’,μπαίχτες,…..
μην και….. σας ξεράσω ‘’θριαμβευτικά’’…., ωρέ ‘’θεοκτόνα’’ σατανολάφυρα….! ]
[ Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 4, εδ. 8, 9, 10. ]
▀ Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεσθε μιμηταί μου….! ( …..τίιιιι…., σε όοοοολα…!; Κι από πόοοοοτε…!; )
[ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 4 : 16….. ]
Μιμηταί μου γίνεσθε, όπως είμαι και εγώ (!;) του Χριστού….! [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ 11 : 1. ]
▀ Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα….! (!;)
[ Παύλου : Προς Κορινθίους : 16 : 22.]
(( Ευλογήτε εκείνους που σας διώκουν, ευλογείτε και μη καταράσθε….! (!;)
[ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 12 : 15. ] ))
***) Όποιος ξέρει τον Θεόν, μας ακούει (!;). Όποιος δεν είναι από τον Θεόν, δεν μας ακούει. (!;) ***)
[ Ιωάννου Α΄ : 4 : 6. ]
▀ Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγη από όλα,
αλλ’ ο (!;) ασθενής / «κατά την πίστιν» / τρώγει λάχανα….. Ποιός είσαι συ
που κρίνεις ξένον υπηρέτην;….. Ο καθένας ας σχηματίση δικήν του πεποίθησιν….. / Εμμμμμ….! /
Έχεις πίστιν; Κράτησέ την για τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού….! * Ε, κι εσύ….. και μη μας ‘’τα’’….! *
[ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 14 : 2, 4, 5, 22. ]
▀ …..η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη,….! [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 13 : 4. ]
{***{ Θεός / προς Μωυσή / : «….. διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας είμαι (!;) ζηλότυπος Θεός,
τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων των, μέχρι της τρίτης και τέταρτης γενεάς
όσων με μισούν / …..όσων προσκυνούν είδωλα….. / ….. [ Έξοδος : 20 : 5. ]
* Έξοδ.: 34 : 14 : Θεός / προς Μωυσή / : «….. επειδή ο Κύριος έχει χαρακτήρα ζηλότυπον
και είναι ζηλότυπος Θεός»….!..... [:εεε…., άρα, δεν είναι, και, αγάπη…!; Μήπως είναι μίσος και Σατανάς…!;]
* Ναούμ : 1 : 1, 2 : («Η οργή του Θεού») Λόγος περί της Νινευή. Βιβλίον της οράσεως Ναούμ του Ελκωσαίου.
Ναούμ : « (!;) Θεός ζηλότυπος (!;) κι εκδικητής είναι ο Κύριος, εκδικητής (!;) και πλήρης οργής είναι ο Κύριος.
Εκδικείται ο Κύριος τους εναντίους του (!;) και διατηρεί οργήν κατά των εχθρών του»….!
// Άρα, ρε Φ,Π,αύλε, ποία σχέση έχει ο, καθ’ ομολογίαν του ζηλότυπος, ‘’Θεός’’ σου με την αγάπη…!; // }***}
▀ Αξιόπιστος είναι ο Θεός ότι ο λόγος μας σ’ εσάς (!;) δεν ήτο Ναι και Όχι συγχρόνως.
Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός….. (!;) δεν ήτο Ναι και Όχι, αλλ’ εις αυτόν είναι (!;) μόνον Ναι.
---- Α, δοκεί μοι ότι ο λόγος σας ήτο και….: ‘’ναι’’—‘’ναι’’—όχι….. και….. όχι—όχι—‘’ναι’’….: ‘’+’’ ‘αμφι’ -….! ---Διότι (!;!;!;!;!;) όλαι αι υποσχέσεις του Θεού εις το πρόσωπον του Χριστού (!;!;!;!;;!;) πραγματοποιούνται….!
[ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 1 : 18, 19, 20. ]
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▀ Διότι (!;!;!;!;!;) όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του / ο της Άγαρ της Σιών θεόςςς στον….. Ι. Χ…!; / .
Όταν δε λέγη ότι όλα έχουν υποταγή, (!;) είναι φανερόν ότι αυτό (!;!;!;!;!;) αποκλείει εκείνον / τον θεόν /
που υπέταξε όλα εις αυτόν / εις τον Ι. Χ ή εις τον Χ. Ι…!; / .
{Εεεεε, κι αυτόννννν…., χμ, αφού λες, εσύ, Παύλε : Προς Εβραίους : 7 : 26….:
«υψωμένος /ο Ι.Χ/ τώρα επάνω από τους ουρανούς»…., ενώ ο Θεός είναι στον ουρανό ή στους ουρανούς….!}
(!;!;!;!;!;) Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν /στον Ι. Χ/, (!;!;!;!;!;) τότε και αυτός ο Υιός θα υποταγή εις εκείνον
{ Τίιιιι…., ακόμα δεν τέλειωσαν τα ‘’ορο’’‘’παζάρια’’ ο Γιαχβέ με τον Ι. Χ…!;
Τίιιιι…., ακόμα δεν ξε’’κατίνιασαν’’ οι ‘’Κατίνες’’…!; }
που υπέταξε (!;) όλα εις αυτόν, (!;) διά να είναι ο Θεός | Α, ο της Άγαρ της Αιγύπτου Θεός στον….. Χ. Ι…!; |
τα πάντα εν πάσι….! [ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 15 : 26, 27, 28. ]
/*/ Ρε μαστουρωμένε…., ευθύς πιο πάνω λες πως «όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του»,
ο Θεός στον Ι.Χ…., χμ, κι αμέσως πιο κάτω λες : «Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν / στον Ι. Χ / ,
τότε αυτός θα…..»….!
Και….. τί όρους του βάζει ο διπλομεσίτης Ι. Χ του Θεούουου….!
Α, ο «όχι ενός μεσίτης»…., ως λες αλλού…., που τον απειλεί, ο Ι. Χ το Θεόοοοο,
ότι, αν δεν του τα υποτάξει όλα, θα πάει με το μέρος του αντιθέεεου…., εεε…., που του έταζε….! /*/
▀ Αυτό που λέγω, (!;) δεν το λέγω κατ’ εντολήν του Κυρίου….! ( Ε, αυτοσχεδίαζες, κιόλαςςςςς….! )
[ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 11 : 1 ]
▀ Διότι αν και εσταυρώθηκε / ο Ι. Χ / εν αδυναμία, ( Τί, εν….. μαλακία, που λεν, στα αρχαιοελληνικά…!; )
ζη όμως με την δύναμιν του Θεού….! | Ποίουου Θεούουου…!; Του ‘’Σατάν’’, που έγινε, πια, ‘’Θεός’’…!; |
[ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 13 : 4. ]
▀ Εμείς είμεθα εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι (!;!;!;) αμαρτωλοί εθνικοί….! /Τί…., οι εθνικοί είχαν άλλον ‘’Θεό’’…!;/
( Ουστ, ρε, η ηθική όλων –σας δεν έχει σχέση με τον όντως Θεό….! ) [ Παύλου : Προς Γαλάτας : 2 : 15. ]
▀ Γνωρίζεις / Τιμόθεε / ότι (!;) όλοι που ήσαν εις την Ασίαν, (!;) με άφησαν,…..
| Εμ, από ντροπή για τα αποκεκρυμμένα ‘’απόκρυφά’’ –σου…! | [ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 1 : 15. ]
/ «ως (!;) κι ο Τίτος και (!;) μόνον ο Λουκάς είναι μαζί μου»….: Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 4 : 10….. /
*)* Να μην εντραπής, λοιπόν, την μαρτυρίαν υπέρ του Κυρίου μας, ούτε εμέ τον φυλακισμένον του,….! *)*
( Χμ, όχι, ρε, αυτός ο άτσιπος δεν θα φύγει από ντροπή για σένα….! ) [ Παύλου : Προς Τιμόθεον Β΄ : 1 : 8. ]
▀ Εάν όσοι υποβάλλωνται εις την λατρείαν αυτήν
/ …..την διά, υλικής, θυσίας ταύρων και τράγων….. / είχαν μια φορά καθαρισθή,
δεν θα είχαν πλέον καμμίαν συναίσθησιν των αμαρτιών των. (!;)
Ενώ απ’ εναντίας, με τας θυσίας αυτάς | τας πνευματικάς | γίνεται κάθε χρόνον υπενθύμισις των αμαρτιών,
διότι είναι (!;!;!;!;!;) αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρέση αμαρτίας.
{ Μπουρ—μπουρ—μπουρ….. και….. Γιομ Κιππούρ….! Βουρ….. στις Διονυσο Μαινάδες : Βάκχες….! }
Διά τούτο όταν έρχεται ο Χριστός εις τον κόσμον, λέγει, Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησες,
αλλά μου ετοίμασες (!;) σώμα. [ Α, πνευματικός, πια, το άλλο Γκόιμ : ο άλλος Γιαχβέ της Αιγυπτίας Άγαρ…!; ]
Εις ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν έχεις ευαρέσκειαν. { Τί…., ο υλικός με….. όσφρηση…!; }
(!;) Τότε είπα | ως «Ιησούς Χριστός»…!; | , Ιδού, ήλθα, όπως είναι γραμμένον
(!;) δι’ εμέ εις τον (!;) κύλινδρον του / μνημονίου…!; / βιβλίου,
διά να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου. ( Εεεεεε, αφού είναι δύ ο οι ‘’Γιαχβέ’’, τί λες, τάχα, για έναν, ρε Βου…!; )
(!;!;!;!;!;) Αφού πρώτα είπε, Θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και θυσίας δι’ αμαρτίας δεν ηθέλησες
ούτε έδειξες ευαρέσκειαν, αι οποίαι προσφέρονται κατά τον νόμον,(!;)/Ε, πνευματικόςςς, πια, κι ο νόμοςςς….!/
(!;!;!;!;!;) κατόπιν είπε / ως «Χριστός Ιησούς»…!; / , Ιδού ήλθα να κάνω, ω Θεέ,το θέλημά σου. (!;)
|*| Α, νααααα, παζάρια με όρους….! Εμ, κι έτσι γίνεται στα ‘’μεσοπρόθεσμα’’ μνημόνια….! |*|
Αναιρεί το πρώτον διά να στερεώση το δεύτερον. (!;) Δυνάμει του θελήματος τούτου είμεθα αγιασμένοι
διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού μια για πάντα.
[ Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ]
▀ Γυναίκες έλαβαν τους (!;) νεκρούς των (!;) δι’ αναστάσεως, /τους φυλακισμένουςςς δι’ αποφυλακίσεωςςς/
άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι, /να αποφυλακισθούννν:να αναστηθούννν/
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διά να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν / ασφαλεστέεεραννν αποφυλάαακισιννν / ανάστασιν….!
( : έιιιιι…., και ποιούς…., εκ των έξω…., φοβούνταν αυτοί και….. προτιμούσαν τη φυλακή…., παρά να…!; )
[ Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 35. ]
$ …..: …..εχχχ, νααα, έιιιιιιιιιιιιιιι…., ω….. εμπαιγμέεενοι….. γυναίκες κι άντρες…., ο τάφος είναι φυλακή…..
κι ο φυλακισμένος είναι ζωντανός νεκρός….,
ε, κι ο αποφυλακισμένος είναι αναστημένος ζωντανός ζωντανός : ελεύθερος : αναγεννημένος :….. ….,
εεε…., κι άντε και….. σε μία, ή και πλέον, καλύτερη ανάσταση….,
χμ, και απ’ την του φυλακισμένου : κητιασμένου Ιωνά…..
και απ’ την του φυλακισμένου : ‘’φυλασσόμενου’’….. Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,….! * $
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1 --- 12 )
…..Κάθε –τους Αποκάλυψη….. και ‘’μία’’ Επικάλυψη….!
…..Σαφώς…., το ίδιο ‘’Θεοκτόνο’’ και βλάσφημο τω όντως Θεώ θρησκευτικό Αίσχος….,
| Εεεεε…., τονιστό και ξανατονιστό….! |
μα πλέον ‘’θεο’’μπαιχτικό και λαομπαιχτικό….,
/ …..κι εδώ, επιλογή μερικών ‘’τέτοιων’’….. /
συνεχίζεται και στην δήθεν Αποκάλυψη…., την, κυρίως, με λυσσαλέα ευθέα πολεμικά διαγγέλματα….,
αλλά, που αφορούν, μ ό ν ο , στους τότε κι εκεί….. και σε καμιά περίπτωση σε άλλους, αλλού κι άλλοτε:::::
▀ Αποκάλυψις του Ιησού Χριστού, την οποίαν του έδωκε ο Θεός,
δια να δείξη εις τους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;!;!;!;!;) γρήγορα.». [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ.1. ]
.....Ποιά…., ρε βλάσφημε συμβολοπαίχτη κι εμπαίχτη όλων Ιωά ν ν η : Ιαν ν έ : αγγλιστί, Γιάννη – Jack….,
κι έστω ότι τα έγραψες εσύ, τότε κι έτσι…., ποιά….. πρέπει να γίνουν….. και, μάλιστα, γρήγορα…!;
Εσωϋποτροπή του ανισόρροπου αρχιβασιλιά ‘’Γιαχβέ’’ ή άλλαξαν ‘’Κύριο’’ : ’’Μεγάλο Αδελφό’’ : ’’Θεό’’ :….. …,
*$$* …..ναι…., ή άλλαξαν ‘’Θ,θ,εό’’ : Κ,κ,ύριο :….. οι της εκεί και τότε κλίκας του Ι. Χ…., / και μνημόνιο /
καθώς ο Ι. Χ…., «ο μεσίτης που δεν είναι ενός» : Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20….,
υπόσχεται στους μαθητές του…., αν, βέβαια, «τηρήσουν τας εντολάς του»…., ότι
« (!;) θα παρακαλέση τον Πατέρα και θα τους δώση άλλον Παράκλητον, δια να μένη μαζί τους αιωνίως,
[ …..όμωςςςςς, τελικά, ‘’τα κατάφεραν’’….: αιώνιο Δόγμα ο νέος Παράκλητος : το νέο Πνεύμα….! ]
το Πνεύμα δηλαδή της αληθείας» : Ιωάννου : 14 : 14, 15, 16, 17….,
λες και, με αυτήν την αντιδιαστολή του, αυτό που τους έδωσε πριν ήταν το Πνεύμα του ψεύδους….,…..
ή εμπαίζουν όλους….. οι ‘’θεο’’διαψευσμένοι….,….. ήηηηη….. ….! *$$*
που, βεβαίως, όποτε αλλάζουν ‘’τέτοιον’’…., σαν αλλάζουν ‘’ονειρικά’’ κι ‘’οραματικά’’ ιμπεριάλ σχέδια….,
αλλάζει διαθέσεις κι ο Κύριος : Πνεύμά τους με χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες….,
ήτοι, τη μια «υπό την συκήν», την άλλη «υπό την άμπελον»,
| Ε, σαφώς, που ο Σιωνοαγαρηνός ‘’θεός’’ τους δεν είναι, ‘’πια’’, ά’’θεος’’ : έχει Αιγυπτιοαγαρηνό ‘’Θεό’’….! |
την παραάλλη «και υπό την συκήν και υπό την άμπελον»….. / Χξς΄, φορές, τάχα, υπό κανέναν…!; /
και, γενικά, υπό οποιοδήποτε άλλο «αλληγορικό» ‘’δέντρο’’ τους, και τους, βολεύει…!;
Εεεεμ…., αφού δεν πέτυχαν τα της Κ. Δ : τα των 4 ευαγγελίιιιιων σχέδιά τους με τον Ι. Χ….,
τον…., έστω ως ‘’τα’’ θέλουν οι ’’θεο’’λόγοι κ. λ. π…., τάχα, ‘’άκαπνο’’, ‘’κουλτουριάρη’’, μη «αρσενικό»,…..
ξου, τον ‘’ζωσμέεεεενο’’ τουρίστα και ‘’λουσμένο’’ με φρου – φρου, Ιουδοεπίιιιιπληκτα, πανάκριβα αρώματα….,
να ‘τοι, τώρα…., ξανά κι έτσι : άμασκα και χωρίς καλυμμένες ιμπεριαλιστικές παραβολές….,
μα με ‘’ευθέα’’ πολεμικά διαγγέλματα….,
με Χ. Ι πολεμιστή και «αρσενικόοοοο» : Α. Ι : 12 : 5…., ξαναγεννημένο…., χμ, και δη όχι από την Βηθανία
και «κατά τον ίδιο τρόπο, όπως τον είδαν / οι 11 / να ανεβαίνη εις τον ουρανόν»….: Π. Α : 1 : 11….,
/ Έιιιιι…., τον τρίτο απ’ τους 7 ουρανούς…!; /
ννναι…., να έρχεται «γρήγορα» εκεί…., χξς΄, με σπασμένα τα φτερά της Γοργούς η Γοργώ Ι. Χ : Ι. ΑΧ….!
Κι αυτή εδώ η Αποκάλυψη, έως το 1413 μ. Χ, εθεωρείτο κι ήταν βιβλίο αιρετικό και σατανικό κατά τους….:
Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Άγιο Κύριλλο, Ιωάννη Χρυσόστομο,….. ….!
| Ρε σεις, τα άλλα : Π. Δ, Κ. Δ,….. θεία…!; Ή….. «περσινά ξινά σταφύλια…..»…., φετινά γλυκά σύκα…!; |
Γι’ αυτό δε διορθώθηκε και προσαρμόστηκε στα ‘’δικά’’ τους απ’ την εν Τριδέντω Σύνοδο το 1413 μ. Χ….,
οπότε κι έγινε, ωωω, μη αιρετικό και θεϊκόοο βιβλίο κι εντάχτηκε στην, χξς΄, ορθόδοξη διδασκαλία….!
■ : άλλωστε…., έιιιιι…., ως, και, τα 4 Ευαγγέλια της Κ. Δ, που πολλάκις γράφτηκαν και ξαναγράφτηκαν….,
ε, κατά το δοκούν του κάθε κωδικοποιητή συγγραφέα και της κλίκας του…., πόσες φορές
γράφτηκε και ξαναγράφτηκε, ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοια’’, και, η εδώ Απο,Επι,κάλυψη, έστω, του Ιωάννη…!;
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Τονιστή δε, κι εδώ και χάριν παραδείγματος, κι η περίπτωση του Ευσέβιου….,
του υμνητή του ονομαζόμενου Μεγάλου Κωνσταντίνου…., του σούπερ μισέλληνα Ευσέβιου….,
που…., για να μη ‘’ξαναγίνουν’’, ‘’έτσι’’ και κατ’ αυτόν, οι Εβραίοι Έλληνες,
όπως επί Αντιόχου του Επιφανούς….,
έκαψε τα 4 Ευαγγέλια | Α, μόνον αυτά…!; | και μετά τα ξανάγραψε…., ως και Εκκλησιαστική Ιστορία….,
κατά το δοκούν του/κατά το δοκούν της κλίκας του….,…..
μα….. κι η περίπτωση του Θεοδοτίωνος,
που…., ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοια’’…., αναθεώρησε το Βιβλίο του Δανιήλ της Π. Δ…., το οποίο….,
τάχα, λόγω των αποκλίσεων της από τους Εβδομήκοντα μετάφρασης : «παραφράσεως»
εκ του Εβραϊκού κειμένου…., αρχικώς, εκτοπίστηκε «εν τη εκκλησιαστική χρήσει» υπ’ αυτού….,
του οποίου δε, του Θεοδοτίωνος, η μετάφραση παρατίθεται στην Π. Δ της Βιβλικής Εταιρίας….! ■
Βέβαια…., κι άλλα ‘’τέτοια’’ ‘’βιβλία’’ : κείμενα, αποκαλύψεις, ευαγγέλια,…..απορρίφτηκαν ως σατανικά….,
που, όμως, μερικά, τα αποδέχτηκαν μερικοί και τα ‘’περιλαμβάνουν’’ στις ημιεπίσημες διδασκαλίες τους….,
όπως, λ. χ, 17 απόκρυφα ευαγγέλια, 17 απόκρυφες αποκαλύψεις,
5 απόκρυφες πράξεις αποστόλων, 7 απόκρυφα κείμενα,…..
αν και γράφτηκαν από πρόσωπα που ζούσαν, λένε, κοντά στον Ι. Χ….,
ενώ τα…., έτσω…., του Παύλου, του Λουκά,….. ‘’τέτοια’’ τα αποδέχτηκαν και τα ενσωμάτωσαν στην Κ. Δ,
ως πλέον βολικά….. –τουςςςςς…., χμ, σα ‘’φώς’’…., με όλα τα «γιώτα και τις κεραίες’’….,
ννννναι…., χμμμμμ…., και….. ‘’ο έχων κεραίας….. πιάνειν με…., πιανέτω με…..’’ ….. !…..
Έι, ψεύτη γεροξεκούτη με την άρρωστη : δαιμονισμένη φαντασία, τριχολόγε ψευδοπροφήτη, ’’βάτραχε’’,…..
ποιά ‘’προγραφικά’’, λοιπόν, πρέπει να γίνουν….. γρήγορα…!;
// Ναι, γρήγορα, ί και ίτε, που «το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται»…., ως έλεγε ο Ησαΐας Α΄ : 8 : 1….! //
Ποιά…., ρε δουλικά…., για να δείξει τα ‘’τέτοια’’ του σε σας…., μα και σε ‘’μας’’….,
ξου, που εμείςςςςς δεν γινόμαστε δούλοι, και, σε Καββ/μπ/άλας ‘’Γκόιμ’’ : Κτήνη…..
ούτε δεχόμαστε τα ‘’τέτοια’’ σας ως ‘’τυφλοσούρτη’’…!;
Ποιά, ρε δουλικά, από αυτά τα ‘’αυτο’’κατασκευάσματά του/τους αοριστολογήματα :
εβραίικα πολεμικά διαγγέλματα, αντιγραφές, κυρίως, των ‘’τέτοιων’’ αντιστοιχιών του/τους της Π. Δ….,
ρε σατανοκίνητοι προβλητές, και, αυτού του πνευματικού εκτρώματος, έστω, του ‘’θεοκτόνου’’ Ιωάννη….,
που τόσο τριχασχολείστε, για λαονάρκωση, και, με αυτό....,…..
ποιά έχουν γίνει, τσς, «γρήγορα» έκτοτε...., που ακόμα μας ζαλίζετε...., ω βολεμένες χξς΄ λαοπρήχτρες…!;
Ρε σατανοκρυφτούληδες…., δεν αφήνετε τα ‘’τέτοια’’ σας….. και να πιάσετε τα….. ‘’τέτοια’’ μας….!
[ Βρε, να ‘’πέσει τόσο έξω’’ ο Θεός, και, χρονικά….. και να εκτίθεται τόσο…., χμ, τί κισμετο·Θεός είναι…!; ]
Ναι, αυτά, ω βλάσφημε/οι, είναι Επικάλυψη, Επιγαλβάνωση με τσίγκο σατανοψεύδους, της Αλήθειας....!
Ή, τάχα, τέτοιο σχέδιο έχει ο...., έτσι : παζαρέ σαδιστής…., Θεόςςςςς..... για τα πλάσματά του....,
που…., και, κατά σένα...., όταν γίνουν...., χα, χα, θα ξεθυμάνει από την οργή του ο «Όργιος».…,
μόν’ και μόν’, ω δολίως θεοκτόνοι,για να πανκυριαρχήσει στη Γη η εκλεκτήηη του Ρά/Πού/τσα των Οβριών…!;
{{ Ωχ χχχχ…., «Αδάμ Κάδμος»…., «Ιησούς Κάδμος»…., «Θεός Κάδμος»….,…..
εμ, μας έπνιξαν τα καββάλ αέρια / ’’αέρια’’ / κάδμια και ποίος, | Ε, ο με πε/ο/ρδικά αέρια….! | μας σώζει….! }}
▀ «Ο Ιωάννης προς τας (!;) επτά εκκλησίας, αι οποίαι είναι εις την Ασίαν.
Χάρις να είναι σ’ εσάς και ειρήνη από εκείνον,
ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα (!;) έλθη,
και από τα (!;) επτά πνεύματα, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του,
και από τον Ιησούν Χριστόν ο οποίος είναι ο μάρτυς ο (!;) αξιόπιστος,
ο (!;) πρωτότοκος των (!;) νεκρών και (!;) ο άρχων των βασιλέων της γης. / …..έι, όνειρο ή ονείρωξη…!; /
Εις εκείνον που μας αγαπά και μας έλουσε από τας αμαρτίας μας με το αίμά του,
και (!;) μας έκανε (!;) ένα βασίλειον, ιερείς διά τον Θεόν και Πατέρα του,
εις αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.». [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 4 έως 6. ]
Εεεεε…., νααααα…., ο, μάλλον, καλύτερος αντίθεος με μάσκα θεϊστή….:
Ι. ΑΧ….. και όχι Ι. Χ…., ως ‘’μας’’ τον θέλετε…., "ομότεχνός" σας…., ω λαομπαίχτες….,
ο πρωτότοκος, τότε, των ’’στο συρτάρι’’ ‘’νεκρών’’ ‘’τέτοιων’’ της Π. Δ σε νέα ‘’ανακύκλωση’’….,
που δεν μεταμορφώνεται σε άγγελο του φωτός, μόνον, ο Σατανάς….,
ως ο πλέον υποταγμένος των ‘’ζωντανών’’ της Καινής Διαθήκης….!
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Ο ουρανόθεν : εξωτερικόθεν ‘’Θεο’’διαλεγμένος σε….. ‘’καλλιστεία’’ επιδόξων
για εγκάθετος στο Ισραήλ βασιλιάς «πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών»….:
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29…..
και ο…., ως, κατ’ ‘’αυτούς’’ και από ‘’βουτυρομελοφαγία’’…., «αγαπήσας την δικαιοσύνην
και μισήσας την παρανομίαν»….,
άρα, όχι εξαρχής έτσι : δικαιοφιλής και παρανομιόμισος γεννηθείς
ο «εκ σπέρματος Δαυίδ κατά σάρκα»….,
χμ, ο «διακηρυχθείς Υιός του Θεού με δύναμιν (!;) κατά το Πνεύμα αγιωσύνης…..»….:
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 3, 4….!
Ννναι…., ο μετά από τεστ ‘’εξυπνάδας’’ και υποταγής του στον τότε κι εκεί ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : ’’Θεό’’
«χρισθείς με έλαιον αγαλλιάσεως αυτός μάλλον (!;) παρά οι φίλοι του»….:
Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….!
Ο πανθ·αν·ύπαρκτος ζουρλο ’’φαν’’ τασ μένος σας…., χμ, ο ισόθεος άρχοντας των δαιμόνων της γης....,
αχ, σώρρυ...., ο Βασιλέας των βασιλέων της Γης...., ω βασιλο,τραγο,ντουντούκες….,
που…., βεβαίως…., ω "κακόμοιροι" κρυπτοσατανιστές...., σας έκανε ‘’ένα’’ βασίλειο σπουδαρχιδ/ι/ών....,
τους επιγόνους του τα ρασο·Καισαρίδια εσάς...., ω ιέρειες του όντως Σατανά "Πατέρα" του....,
όπως έκανε κι ο Γιαχβέ, και, τους «αποκατεστημένους του βορείου βασιλείου»….: Ιερεμίας : 38 (31) : 14….:
«’’Θα χορτάσω τους ιερείς (!;) με λίπος…..’’---λόγος του Κυρίου»….,…..
( .....ααααα…., και….. αφήστε τους, χάννους, καλούς σας – άλλοθί σας...., ω, τότε πια, ισοβάαααασιλοι….! )
‘’αυτός’’….. κι εσάς….: τα εκάστοτε ενεργούμενά του στη Γη….,
μα, έτσι, κι άλλοι ‘’τέτοιοι’’..... άλλους ‘’τέτοιους’’...., τους των άλλων "θρησκειών"...., επισήμων και μη...!;
▀ « (!;) Ιδού, έρχεται με τα (!;) σύννεφα. Κάθε μάτι θα τον ιδή ( Τότε, εκ 2ου...!; ) και εκείνοι που τον εκέντησαν,
και θα θρηνήσουν δι’ αυτόν (!;) όλαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν. / Ρε, πού ‘ναι ’τος, να τον θρηνήσουμε….! /
Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει ο Κύριος ο Θεός,
( Χα αααα…., πριν από το Α και το Ω, υπάρχουν και, ανάλογα, αποσιωπητικά :….!
Ναι…., και….. άλλο….. Σιωπή….. κι άλλο….. Αποσιώπηση….! )
ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα έλθη, ο Παντοκράτωρ.». [ Α. Ι : κεφ. 1, εδ. 7, 8. ]
█ …..Τι μωρός…., ως, π. χ, στα με την των Θυατείρων ψευδοπροφήτισσα Ιεζάβελ, στην οποία στέλνει
απειλές, ο Ι. Χ, πως "θα την ρίξει στο κρεβάτι άρρωστη…., μα κι εκείνους που (!;) ‘’μοιχεύονται’’ μαζί της….,
και (!;!;!;!;!;) τα παιδιά της θα τα κτυπήσει με (!;!;!;!;!;) θάνατο...., χξς΄, αλά Γιαχβέ το Γιαχβίδιο Ι.Χ:Ι.ΑΧ….,
χα, έτσι που να γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες / Ε, χξς΄ πώς αλλιώς παντοδύναμος θεόςςς….. πράμα…!; /
ότι ο Ι. Χ είναι εκείνος που ερευνά σκέψεις και καρδιές"....,….: Α. Ι : 2 : 22, 23….!
Ρε ζουρλέ Γιαχβοχαζωραίε…., τί σου φταίνε τα, άφταιχτα, παιδιά της.…, χα, παιδάγαπε, εχθράγαπε,…!;
Γι’ αυτό….. ‘’επικύρωσες’’ – επικύρωσες την «Παλαιά Διαθήκη»….,
που ο θεός σου Γιαχβέ ‘’τέτοια’’ παιδοκτόνα έκανε, κι αυτός, και καμάρωνε….:
«…..τα βρέφη των / των Βαβυλωνίων / θα συντριβούν προ των οφθαλμών μου»….,
χμ, «διά της οργής του, κατά την ημέραν του άγριου θυμού του»….,….: Ησαΐας Α΄ : 13 : 13, 15, 16…!; █
▀ Ύστερα κοίταξε και είδε ο Ιωάννης το Αρνίον---Ι. Χ να ανοίγει τις ( : τις γεωιμπεριάλ…!; ) επτά σφραγίδες….!
▪ Με το άνοιγμα της δεύτερης σφραγίδας….. το δεύτερο ζωντανό ον
κάλεσε τον Ιωάννη να ιδεί και είδε ένα κοκκινωπό άλογο με αναβάτη που του εδόθηκε μεγάλη μάχαιρα
και (!;!;!;) "η άδεια να αφαιρέση την ειρήνην από την γην διά να σφάξουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον".…!
▪ Με το άνοιγμα της τέταρτης σφραγίδας το τέταρτο ζωντανό ον
κάλεσε τον Ιωάννη να ιδεί και είδε πρασινοκίτρινο άλογο με αναβάτη ονομαζόμενον Θάνατος….,
που ο Άδης τον ακολουθούσε….,
στον οποίο αναβάτη "εδόθηκε εξουσία επάνω εις το (!;) τέταρτον της γης
(!;) να φονεύσουν με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με / : τα αλληγορικάαα…!; / θηρία της γης"….!
▪ Με το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας έγινε σεισμός….,
ο ήλιος έγινε μαύρος, το φεγγάρι κόκκινο, τα / βασιλείς : τράγοι / άστρα του ουρανού έπεσαν στη γη….,
ο ουρανός εξαφανίστηκε και τα (!;) βουνά και τα νησιά μετατοπίστηκαν....! (!;) [ Α. Ι : κεφ. 6.]
// Εχχχχχ, ‘’πράσινα άλογα’’ δεν είδε ο γκαβόγερος…., ως ούτε κι εσείςςς….. ‘’φουμαρο‘’ χριστιανοίοιοι….! //
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▀ Μετά από….. ‘’αυτό’’, είδε ο Ιωάννης 4 αγγέλους του Σατανά, σώρρυ, του Θεούουουουου
να στέκονται στις 4 γωνίες της γης, / Χμ, βρε γκόιμ, δεν είναι τετράγωνη η Γη….! / με «θείααααα εντολή», (!;)
και να συγκρατούν τους ανέμους της για να μη πνέει άνεμος στη γη, στη θάλασσα και στα δέντρα…., (!;)
ώστε να τα βλάψουν | Ω, τί οι /σκατο/ κωλό γος θεόςςςςς….! | ....! [ Α.Ι : κεφ. 7. ]
▀ ▪ Μετά, σαλπίζει η, Ηρακλείτια, Αθηνά Σάλπιγξ, σώρρυ, η Πολύμνια Σάλπιγξ, σώρρυ, ο πρώτος άγγελοςςς
και χαλάζι και φωτιά ανακατωμένα με αίμα / Εμμμ, ‘’τέτοια’’ βαμπίρ –σας άξιζαν…., εεε…!; / ρίχτηκαν στη γη
και κάηκαν το (!;) ένα τρίτο των δέντρων, ως και κάθε χλωρό χορτάρι της….!
( Χμ, RE S.S, κι όλα να τα κάψετε…., υπερβολικά αρκεί : αγα/ν/πά που έχω την Πούτσα του ‘+Πρίαπου….,
την με…., με μεγαλύτερο από το του/της Πιέρ ντε Κουμ/ιο/περτέν…., μουστάκι…., του ‘+Πρίαπου….,
που μου τα έδωσε….: «Λ….. όλα»…., ήτοι, 30.000 : Λ περισσότερο από τα όλα….: τα πάντα άπαντα….,….! )
▪ Με το σάλπισμα του δεύτερου αγγέεελου ένα καιγόμενο (!;) βουνό έπεσε στη θάλασσα….!
Αυτής δε της θάλασσας (!;) το ένα τρίτο των ζωντανών : κοπαδιών : ’’ψαριών’’ πέθανε κι έγινε αίμα
και το (!;) ένα τρίτο των πλοίων της : των περιουσιών της….. νερο,λαο,θάλασσας καταστράφηκε….!
▪ Με το σάλπισμα του τρίτου αγγέλου ένα μεγάλο καιγόμενο (!;) άστρο, λεγόμενο Άψινθος,
/ Έιιιιι, και, ‘’σικέ’’ –τους το Τσερνομπίλ…., για να είναι αληθινές οι, βολευτικές –τους, ‘’προ,μετα,φητείες’’…!; /
έπεσε πάνω στο (!;) ένα τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των νερών….,
χα, ’’αψίνθωμα’’ : «μεταβολή του τρίτου από τα νερά σε άψινθον»….!
▪ Μετά σαλπίζει ο τέταρτος άγγελος
και κτυπήθηκε το (!;) ένα τρίτο του ήλιου, το (!;) ένα τρίτο της σελήνης και το (!;) ένα τρίτο των άστρων….,
▪ Με το σάλπισμα του έκτου, προκάτ, αγγέλου : πράκτορα
μια φωνή απ’ τα 4….. κέρατα του χρυσού θυσιαστηρίου λέγει στον έκτο άγγελο….:
«Λύσε τους 4 αγγέλους που είναι στον ποταμό τον μεγάλο, τον Ευφράτη»….,
χμ, πράγμα που έγινε (!;) ορισμένα και (!;) ακριβώς στην ώρα του….,
για να σκοτώσουν…., άκουσε, λέει το κουφοτζόβανο…., το (!;) ένα τρίτο των….. ανθρώπων….,
περίπου, (!;) 200.000.000 αντρών του ιππικού στρατεύματος….!
▪ Με το σάλπισμα του 7ου αγγέλου κάτι φωνές στον ουρανό έλεγαν πως ο Ι. Χ έγινε (!;) πλέον
βασιλέας του κόσμου ( : χι, χι, χι…! ) στους αιώνες των αιώνων…., (!;) [ Α. Ι : κεφ. 8, 9, 10, 11. ]
$ Εμ, φωνή από κέρατα : βασιλιάδες : Δανιήλ : 8 : 21…..: «…..και το μέγα κέρας μεταξύ των οφθαλμών του
/ του τράγου : βασιλιά της Ελλάδος Φιλίππου / είναι ο πρώτος βασιλεύς | ο Μέγας Αλέξανδρος | »….,
καλό περιμένειςςςς...!; $
▀ Ύστερα φάνηκε ένα μεγάλο σημείο στον ουρανό….: ετοιμόγεννη ηλιόντυτη γυναίκα
φώναζε απ’ τους πόνους….! { Ω…., και, ΗρακλειτΙαννίως…., Σαδιστή Μάμε ΓιαχβΆρη, πού ‘’βόσκεις’’…!; }
Τότε κι άλλο σημείο φάνηκε (!;) στον ουρανό….: ένας κόκκινος δράκος
με (!;) 7 στεμματούχα κεφάλια και 10 κέρατα έσυρε με την ουρά του το (!;) 1/3 των άστρων του ουρανού….!
Και, αφού τα έριξε στη γη, πήγε και στάθηκε μπρος στη γυναίκα….,
| Α…., ω καββάλ «Αδάμ Κάδμοι»…., κι αυτός, σικέ Ηρώδης και αγιοποιητός…!; |
για να φάει το παιδί της, μόλις θα το γεννούσε, που γεννήθηκε μετά….. «αρσενικόοοοο»….. Αρχιτραγίιιιι….,
διά του….. / : χμ, από αρνί : Ι. Χ σε Αρχιτράγο : Ι. ΑΧ….. / μεταμορφωτή : «Επιτράγιου» Αφρόδιτου Γιαχβέ….!
[ Α. Ι : κεφ. 12. ]
{ Ναι, «αρσενικόςςς», τώρα και στη 2η παρ,απ,ουσία τουουου ο φιδο,δρακο,πνίχτης Ηρακλής Ιησούς….! }
▀ Ύστερα είδε ο Τζων το Αρνίον–Ι. Χ να στέκει πάνω στο (!;) όρος Σιών (Α, σε ποίο απ’ όλα τα Σιωνόρη…!;) ,
έχοντας μαζί του…., τους πάντα ακολούθους του….,
| …..ε, ’’μυημένους…., «κάτι σαν» 144.000….. Ταλμουδιστέςςςςς….! |
144.000 πιστούς και ‘’παρθένους’’ του με το νέεεεεο όνομα του Αρνίου / Χμ…., «Λεγεών»…., ε…!; /
και του Πατέρα του ( Τί, κι αυτός ο μαφιόζος, αλλ,ιδι,ονόματος…!; -678…!; ) γραμμένο στο μέτωπό τους….!
Και άκουσε, τότε, ο Ιωάννης ουράνια βουή από φωνή κιθαρωδών….,
που τραγουδούσαν μπροστά στο θρόνο του Θεού ένα καινούργιο άσμα…..,
κατανοητό, / Εμ, ως ‘’μυημένοι’’ οι….. «αρσενικές» Φημηνόες….! / μόνο, στις 144.000
άμεμπτων και παναληθινών ανδρών…., παρθέεεεενων…., χμ, «που δεν (!;) εμολύνθηκαν με γυναίκες»....,
μας εξ-εξ-εξ-ηγείειει ο πανηλίθιος και σκατό/‘αμφί’/στομος ‘’παρθενο’’λόγοςςς….! [ Α. Ι : κεφ. 14, εδ. 1 έως 5. ]
▀ Τότε, ο Τζων είδε τον όμοιο με υιό (!;) ανθρώπου
( Έιιιιι…., υπάρχει και….. κάτθρωπος….! )
πάνω σ’ ένα λευκό (!;) σύννεφο, οπότε βγήκε ένας άγγελος
που του φώναζε να στείλει το δρεπάνι του να θερίσει…., διότι (!;) ήλθε η ώρα να θερίσει
την ώριμη πια συγκομιδή της γης…., πράγμα που έγινε….!
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Έτσι, πάλι, του είπε του δρεπανοφόρου ομοίου με υιό ανθρώπου κι ένας άλλος άγγελος,
ο εξουσιαστής της φωτιάς….,
δηλαδή…., να τρυγήσει τα ώριμα σταφύλια της γης…., [ .....άντε και καλά κρασιά...., ρε βαμπίρρρρρ....! ]
πράγμα που έγινε…., χα, κι αυτό το θεοξεθυμαντικόοοοοο…., κατά τον….. άγγελο της φωτιάς….!
Και…., σαν τα σταφύλια μπήκαν στο πατητήρι του θυμού του Όργιου Θεού Διονύσου Γιαχβέ….,
ξεχείλισε αυτό κι έρευσε αίμα σε ύψος έως τα χαλινάρια των ίππων και σε έκταση (!;) 1.600 σταδίων….!
[ Α. Ι : κεφ. 14, εδ. 14 έως 20. ]
▀ Ύστερα είδε, ο Ιωάννης, ένα άλλο σημείο στον ουρανό….: 7 αγγέλους που είχαν 7 φιάλες και 7 πληγές….,
[ Ω, πλην από το του οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο 666-, ‘’σας’’ ταιριάζει
και το του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777-…., ω σεις οι του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888-….! ]
που βγήκαν απ’ τη σκηνή του μαρτυρίου….,
"διότι με αυτάς (!;) συμπληρώνεται ο θυμός του Θεού"…., χμ, ο "ασυμπλήρωτοςςςςς"....,
και….. εκείνους που νίκησαν το θηρίο….. είδε να στέκονται σε μια γυάλινη θάλασσα ανακατεμένη με φωτιά
και να ψάλλουν με κιθάρες του Θεού το δοξαστικό στο Θεό άσμα του Μωυσέως….!
▬ Τί λες, ρε βρωμόγερε...!; Μόνο, κι ίσως, το κενό μυαλό σου συμπληρώνεται με τέτοια "θεοκτόνα"....!
Και…., χα….,….: με κιθάρες και βιολιά,/ ξέκαναν, και, το ‘’ραγιά’’...., /
τεριρέμ ραμτιριρί....,/ δεν του αφήσανε ψυχή....!…..
Βάρα, Τζώνυ, το σκοπό....,/ Αποκάλυψη, πω—πω....,/
η μαστούρα είναι Βαγγέλιο....,/ βάρα, Χούντα, το φραγγέλιο....!…..
Με "προφήτες" φραμπαλά/ κι "άγιους" του Κερατά....,/
ωχ, αμάν--αμάν—αμάν....,/ ’’Γολγοθάδες’’ να ξεχνάν....!…..
Θεός σχωρέσ’ ‘τους και...., –συυυ, ασυνάχωτε...., φτύσε τους βρωμοσατάνες…., εεε, και χέσ’ ‘τους....! ▬
Σε αυτούς τους αγγέλους, λοιπόν, μια ουράνια φωνή έλεγε να χύσουν τις φιάλες στη γη….! (!;)
▪ Με τη φιάλη του 1ου αγγέλου έπαθαν κακοήθη πληγή οι χαραγμένοι με το 666….! / .....χμμμ, όοολοι...!; /
▪ Με τη φιάλη του 2ου αγγέλου η θάλασσα έγινε σαν αίμα και κάθε ζωντανό της πέθανε….!
▪ Με τη φιάλη του 3ου αγγέλου έγιναν αίμα οι ποταμοί κι οι νεροπηγές….!
▪ Με τη φιάλη του 4ου αγγέλου που ρίχτηκε στον ήλιο
(Τί, ρε σχιζΑββα κούμ ια…., ακόμα άτακτος είναι ο φωσ τήρ ας ήλιος….. και φρόνιμη η σκοτ τήρ ω σελήνη…!;)
του (!;) επετράπη να κάψει τους ανθρώπους με τη μεγάλη ζέστη….,
που…., όταν αυτό συνέβη…., βλαστήμησαν τον Θεόοο και δεν μετανόησαν…., ώστε να τον δοξάσουν….,
ξου, ως η Μούσα Δαυίδ κι οι άλλοι ‘’ψάλτες’’ της Π. Δ….,
ω χαζοχαρούμενοι Ι. Χήδες, κι εσείς, που…., όλοι κι όλων των θρησκειών….,
θεοποιημένους σατάν, και, βασιλιάδες πιστεύετε : ‘’πιστεύετε’’ και λατρεύετε…., ναι, ουστ, ρε ’’θεοκτόνοι’’….!
▪ Με τη φιάλη του 5ου αγγέλου που ρίχτηκε και χύθηκε το περιεχόμενό της στο θρόνο του θηρίου
σκοτείνιασε το βασίλειό του κι οι άνθρωποι, αμετανόητοι, υπέφεραν και συνέχιζαν να βλασφημούν
το Θεό του ουρανού : το Βασιλιά των βασιλέων του ουρανού : του εξωτερικού τους….!
[Ε, ‘’τρως’’ του Άρη το ‘’παπάρι’’,/ σαν τον Θεό τον κάνεις Άρη….!Συνεχίστε ‘τα και θα ‘’το φάτε’’ καλύτερα….!]
▪ Με τη φιάλη του 6ου αγγέλου που ρίχτηκε στον Ευφράτη ξεράθηκε το νερό του
"διά να ετοιμασθή ο δρόμος διά τους βασιλείς από την Ανατολήν"….!
▪ Με τη φιάλη του 7ου αγγέλου που ρίχτηκε στον αέρα μια φωνή ουρανόθεν είπε, (!;) «Ετελείωσε»….!
Και έγιναν τότε…..αστραπές, φωνές, βροντές και πρωτοφανής καταστροφικός σεισμός..... και θυμήθηκε τότε
ο κάλός, Θεός να δώσει ( Α, στη Βαβυλώνα!;!;!;!;!; Άρα, τα πριν πού ‘’κολλάνε’’ και μας ‘’κολλάτε…!; )
στη Βαβυλώνα το ποτήρι με το κρασί της μεγάλης οργής του….!
|| Χα, θυμήθηκε πως ξέχασε να θυμηθεί αυτό που θυμήθηκε να ξεχάσει...., ο γεροξεκούτης ‘’Γιαχβέ’’….!
Ε…., θυμούνται οι κάθε ‘’Γιαχβέ’’…., σαν βλέπουν….. ουράνιο τόξο : σύμβολο διαθήκης….:
Γένεσις : 9 : 15,….! || ( Ορέ, χαχόλια, όλοι κι όλα σχιζ«αλληγορικά» ‘’τέτοια’’ είναι….! ) [ Α. Ι : κεφ. 15, 16. ]
Τα νησιά και τα βουνά εξαφανίστηκαν…., χαλάζι μεγάλο «βάρους, περίπου, ενός ταλάντου»
έπεσε στη γη πληγώνοντας τους γήινους…., οι οποίοι για αυτήν την πληγή βλασφήμησαν πάλι το Θεόοο….!
[ Ε, τί να έκαναν, δηλαδή, ρε Κάθαρμα, και, έτσι…!; Να τον δοξολογούσαν τον….. Παντοδύναμο ‘’Γιαχβέ’’….,
τον ικανό για όλα : + και -…., τον χξς΄ ’’θεό’’ σας...!; "Βάρα με, κλώτσα με , κι εγώ θα σε αγαπάω....!"...!;
Τέτοια μαζόχια...., παρόλο που το θ Έλ- - ατε...., δεν καταφέρατε να τους κάνετε όλους....! ]
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▀ Τότε ένας από τους 7 φιαλούχους αγγέλους πήγε στον Ιωάννη
και του έδειξε την Πόρνη την μεγάλη…., μα και την καταδίκη της….,
την νεροκάθιστη ή λοφοκάθιστη ή βασιλοκάθιστη Βασίλισσα των βασιλέων….: Α. Ι : 17 : 9, 10….,
με την οποία (!;) πόρνευσαν (!;) όλοι οι βασιλείς της γης και μέθυσαν
κι αυτοί κι οι κάτοικοι της γης απ’ το κρασί της πορνείας της….!
*▬* Ε, χμ, άμα άλλαξαν…., κι αυτοί….. οι ‘’«υπό τον αυτόν Θεόν»’’…., πλην και ‘’θεό’’…., κρασί :
δόγμα μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., μέθυσαν…., τουλάχιστον, αρχικά….!
Μα, ω Τζων, κι εσείς…., πλην από αλλαγές ‘’θεών’’…., ‘’παλιά’’…., (!;) πορνεύατε μαζί της,
θεοποιώντας, τότε που σας συνέφερε ή και δεν μπορούσατε αλλιώς, τον Ναβουχοδονόσορα :
Δανιήλ : 2 : 37, 38….: «Συ, βασιλεύ, ο βασιλεύς βασιλέων, / ο Αρχιβασιλιάς /
εις τον οποίον ο Θεός των ουρανών / ο Αρχιαρχιβασιλιάς / έδωκε βασιλείαν,…..
και σε κατέστησε άρχοντα πάντων τούτων / …..πτερωτών, διπόδων, τετραπόδων,….. /
(!;) συ είσαι η χρυσή κεφαλή»….: Δανιήλ : 2 : 48, 49….,…..
ως έτσι και για τον Ναβουχοδονόσορα και, και, η Ιουδήθ….,
ως και με την Περσία, θεοποιώντας τον Κύρο….: Ησαΐας Β΄ : 45 : 1, 2, 3, 4….,
ως και με την Αίγυπτο….,
χμ, που λέει ο Γιαχβέ πως, ολόκληρη, «θα κατέλθη εις τον Άδην»….: Ιεζεκιήλ : 31 : 15….,
θεοποιώντας τον Φαραώ….: Ιεζεκιήλ : 31 : 6, 9, 10….:
Γιαχβέ : «υπό την σκιά της / …..της Αιγύπτου του Φαραώ….. /
έζων όλα τα ισχυρά έθνη….,….. την έκαμα ωραίαν…..»….,
μα που, μετά, σαν περηφανεύτηκε κι έγινε αντι’’γιαχβ’’ική,
την ‘’κουτσούρεψε’’ την «ωραίαν κέδρον»….,….. ως έκανε και με δικές σας ‘’τέτοιες’’–«πόρνες»….:
την/τις Παλαιοδιαθηκική/ικές πόρνη/ες….. Σιών : Ησαΐας Α΄ : 1 : 21….,…..
Ιερουσαλήμ….: Ιεζεκιήλ : 16 : 44,…..
«Η Ιερουσαλήμ παραβαλλομένη προς την Σαμάρειαν και τα Σόδομα»….,
χμ, η «άκαρπος άμπελος» και «άπιστος σύζυγος»….:
Ιεζεκιήλ : 15 : 1 έως 6 και 16 : 1 έως 43, αντίστοιχα….!
Εμμμ…., άντε και στον….. κρασο·Διόνυσο…., ωρέ σατάν βλάσ /δύσ/ φημ α….. σκουπίδια….! *▬*
[ Α. Ι : κεφ. 17. ]
▀ Ύστερα από αυτά είδε ο Ιωάννης άλλον εωσφόρο, σώρρυ, άγγελο με μεγάλη δόξα κι εξουσία
να κατεβαίνει απ’ τον ουρανό στη γη…., που (!;) φωτίστηκε απ’ την λαμπρότητά του…., και να φωνάζει….:
"Έπεσε, έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη και έγινε κατοικία δαιμονίων,.....",
/ : «δηλαδή, Λεγεών κι άβυσσος»….: Λουκάς : 8 : 30, 31….. /
χμ, που, ως άνω και πριν, ήταν κατοικία αγγελίων : αγγέλων….,
χα, η Αθιράτ --- Ασεράχ, σώρρυ, Βαβυλών, που καυχιόταν, συν τοις άλλοις, πως δεν είναι χήρα :
ήτοι, χωρίς προστάτη σύζυγο Ελ : ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : ’’Θεό’’ :….. ….,
που, κι εκεί ‘’γύρω’’, ήσαν κάμποσοι οι ‘’τέτοιοι’’….. κι οι σατράπες : εγκάθετοί τους βασιλείς κάμποσοι….!
[ Α. Ι : κεφ. 18. ]
▀ Να ‘τος…., μαζί με τα λευκολινόντυτα κι έφιππα στρατεύματα του ουρανού…., να πατάσσει τα έθνη….,
για να τα ποιμάνει με ράβδο σιδερένια και για να πατήσει το πατητήρι του θυμού του Θεούουου….,
ε, που, κατά παροιμία, έστω, του Σολομώντα : 20 : 2, (!;) «ο θυμός του βασιλέως
είναι πρόδρομος του θανάτου…..»….! (!;) [ Ω, και τι «αρσενικός» άντρακλας, πιααααα, ο Ι. ΑΧ : Ι. Χ….! ]
Να, το πατητήρι, που βγάζει το κρασί της οργής του Θεού του Παντοκράτορος, ήτοι, του Ιησού Χριστού….,
που πάνω στο λευκό λινό ένδυμά του και στο ύψος του μηρού
/ Εμ...., κι εμείς, οι αντιβασιλικοί, κάπου εκεί έχουμε…., και, πια...., γραμμένους πολλούςςς....! /
έχει πανάγνωστο νέο όνομα γραμμένο, "Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων" : Αρχικερατάς….!
{{ Ουουουστ, ρε…., που….. όλο αλλάζεις, μαφιοζέ, ονόματα…., γι’ αυτό, και γέμισες τη Γη με πτώματα….!
Και ράβω κουστούμι του πλανητάρχη γαμπρού και νυφικό της πλανάρχου νύφης, σε πατρόν δικά μου....!
Ωρέ τζιτζίκια…., τραγουδάτε...., τα όργανα, τα όργανα...., νύφη πάτε να πάρετε και όχι κατσίκα....! Και, τώρα,
σιωπή, σκασμός, ω ’’θεοκτόνες’’, κι εσείς, αμετανόητες μούμιες "χριστιανοί"…., που ‘’το, την, πατήσατε’’.…! }}
[ Α. Ι : κεφ. 19, εδ. 11 έως 16. ]
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▀ Ύστερα είδε έναν άγγελο να στέκεται στον (!;) ήλιο και να καλεί τα όρνεα,
γύπες λαφυροβασιλιάδες του ‘’Κυρίου’’, που πετούσαν στο μεσούρανο,
για να φάνε στο μεγάλο δείπνο του Θεού τις (!;) σάρκες των βασιλέων…., / Τί σχιζοφρένια….. θεϊκήηηη…! /
των στρατηγών και τις σάρκες άλλων…., πολλών…., αντιθέων…., χμ, έως και (!;) ίππων….!
[ Α. Ι : κεφ. 19, εδ. 17 έως 21. ] .
▀ Ύστερα είδε, λέει ο Ιαν νός, άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό με το (Α, ο Ερμής…!;) κλειδί της αβύσσου
και με μια αλυσίδα στο χέρι του…., που…., αφού έπιασε το δράκο --- Σατανά….,
τον έδεσε για 1.000 χρόνια και τον έριξε στην άβυσσο, στην κατοικία των δαιμονίων….: Λουκάς : 8 : 31….,
την οποία άβυσσο έκλεισε και σφράγισε / Ε, ο Ιαννο Ερμής ο Αδο θυρο κλειδο κράτωρ….! / για να μη πλανά
τα έθνη για 1.000 χρόνια….! (!;)
[ Α. Ι : κεφ. 20, εδ. 1 έως 6. ]
{ Και….. γιατί όχι για πάντα δεμένον, ρεεεε…!; Για ‘’ιστορικούς συμβιβασμούς’’ και συνεργασίες….,
χξς΄, κατά το….. ’’δουλειά δεν έχει ο Θεός….. νααααα, λύνει και δένει το Σατανά’’….,
ε, κι αυτός, κατά το….. σαν δεν έχει δουλειά ο Διάβολος,
γίνεται Γιλ γαμές και Γιλ δερνές των Θεοοοοοτέεεεεκνωννννν….! }
[ Αχ…., από ενεστώτα σε μέλλοντα..... κι από μέλλοντα σε αόριστο..... κ. ο. κ...., μας ‘’τα’’ ζάλισες, ρε Τζων....!
Και συγγνωμιζέ που σου διορθώνω αυτούς τους χρόνους σου, ’’και’’ εδώ, χμ, α γραμματικέ Τζων, εεε….!
Εμμμ…., θα –σας έστελνα όλους κι όλων των….: θρησκειών, μυθολογιών,….. στο Διά ‘’ολο’’ : Διά ‘’παντα’’….,
αλλά κει είστε….,….. χμ, θα σας έρριχνα σε Παγγαιο Βόθρο…., αλλά θα λερώνονταν τα σκατά….,….. οπότε…..
ένα, μόνο, μου μένει…., το να σας στείλω στο αγύριστο…., ω γυρι στρ ούλες:απο στροφ ούλες’’- -➔➔….!..... ]
▀ Ύστερα…., ααααα...., είδε καινούργιο Ο,ο,υρανό και καινούργια Γ,γ,η….,
αφού (!;) τα πάντα πριν εξαφανίστηκαν…., χμ, ώς και η θάλασσα….,
εεεεε…., μια….. νερο, λαο : εθνο : οχλο : γλωσσο, θάλασσα….,
και τη νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει απ’ τον ουρανό | Εξωεγκάθετη εβραιοκυβέρνηση και επιδημία…!; |
έτοιμη νύμφη για τον Χριστό…., νέα κατοικία για τον Ι. Χ και τον λαό του….,
που πλέον δεν θα υποφέρει και δεν θα πεθαίνει…., "διότι τα παλαιά παρήλθαν"….! (!;)
Και τότε ο Θεός --- Ι. Χ είπε στον Ιωάννη να γράψει το, «αξιόπιστο κι αληθινό»,
"Ιδού, τα κάνω όλα καινούργια" και πως εκπληρώθηκαν όλα…., τα του σχεδίου του Θεούουουουου….,
"αλλά οι δειλοί, οι άπιστοι και οι βδελυροί, οι φονηάδες, οι πόρνοι,
οι μάγοι, οι ειδωλολάτραι και όλοι οι ψεύτες θα έχουν την θέσιν τους
εις την λίμνην που καίεται με φωτιά και θειάφι. (!;) Αυτός είναι (!;) ο δεύτερος θάνατος"….!
// …..Εχχχ, ‘’μια’’ φορά ‘’μας’’ "σκοτώσατε", ω ανορθόδοξα ορθόδοξοι κι ορθόδοξα ανορθόδοξοι φονιάδες,
και μύριες πεθάναμε...., χα, οι ειδωλολάτρες...., μααααα....."έννοια σας"....! //
[ Α. Ι : κεφ. 21, εδ. 1 έως 8. ]
▀ Ύστερα είδε, ο τζων τζιν Τζων έναν απ’ τους 7 φιαλούχους και πληγούχους αγγέλους να του δείχνει….,
αφού τον έφερε, χμ, σε..... εξ-εξ-έκσ-ταση…., τη νύφη γυναίκα του Αρνίου --- Ι. Χ, την αγία Ιερουσαλήμ….,
να κατεβαίνει από τον ουρανό με την δόξα του Θεού….! / .....εμ, τί είναι, ρε, τότε, η λόξα του Διαβόλου...!; /
Αυτή, λοιπόν, η, έμπροικη / : Αι γυπτ ιό προικη : Ε γυφτ ό φερνη…!; / πια, νύφη Ιερουσαλήμ, λαμπερή ούσα,
είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με 12 (!;) μαργαριταρένιες πύλες
( Αχ χχχχ…., κι η Πιερία….. κι οι Θήβες ήσαν ιμπεριάλ επτάπυλες….! )
με τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ….. γραμμένα πάνω τους….,
που τις φύλαγαν 12 άγγελοι…., τείχος με 12 (!;) πολύτιμους θεμέλιους λίθους :
τους 12 αποστόλους….. και πλατεία (!;) ολόχρυση….!
Και τότε ο άγγελος που συνομιλούσε με τον Ιωάννη μέτρησε με (!;) χρυσό καλάμι την τετράγωνη πόλη….,
#Εμ, κι η Γη λέγατε…., με….. φονική….. Γαλιλαί ικη….. λύσσα…., ω λυσΣαρρ ίδια…., πως είναι τετράγωνη….,
μα, να, που οι ‘’«αντίιιιιθεοι»’’ επιστήμονες απόδειξαν πως είναι….. στρόγγυλη….,
ενώ οι δικοί σας σιωπούν στην επιστημονικήννννν διάψευσήννννν σαςςςςς….!
Δεν σας μένει, λοιπόννννν…., ω χρυσοί ‘’μουουουουου’’ Ααρωνο μόσχοι…., να κυκλίσετε το τετράγωνό σας
ή να τετραγωνίσετε τον κύκλο σας….!#
που είχε 12.000 στάδια εμβαδόν…., ενώ το τείχος (!;) 144.000 πήχεις (!;) κατά το ανθρώπινο μέτρο….!
[Εμ, επαληθευμένη προμεταφητεία:περι τειχωμένα ποντίκια, τώρα πια, που φοβούνται, και, τη σκιά –τους….!]
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Και….. τον κάλο σου, ρε ζουρλόγερε Τζων, τον μέτρησε.…, που μας κατατρόμαξεςςςςς….,
σαν δεν καταλάβαμε οι ανόητοι πως αναφέρεσαι, να, βρε, μόνον, στους Σιωνάκηδες και τη Σιών…!;
Και..... προς τί το τείχος.…, βρε αιωνίως φοβισμένα αγρίμια…!; Πόλεμος πάλι μετά….. ή για προστασία...!;
[ Α. Ι : κεφ. 21, εδ. 9 έως 27. ]
▀ Ύστερα ο θεόσταλτος άγγελος : «δούλος (!;) σαν αυτόν» του διαβεβαιώνει του Ιωάννη
πως αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι κι αληθινοί (!;)
για να (!;) δείξει ο Κύριος και Θεός των προφητοπνευμάτων στους δούλους του
"εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;) γρήγορα"…., // Εξού και….. βία : βιασύνη και βιασμός…., ξου, και….! //
γιατί ο Ι.Χ λέει, "Ιδού, έρχομαι (!;) γρήγορα"….! (Ιδού, να, ιδού, ένας ‘’ταχύς’’….. Πριαπο’-➔….. "βραχίων"....!)
Και ο Ιωάννης μακαρίζει όποιον πιστεύει | : σχιζ έεε…., μακάριοι, και, οι πτωχοί τω πνεύματι....! | και τηρεί τα
λόγια της προφητείας του βιβλίου της Αποκάλυψης που (!;) "είδε κι άκουσε" (‘’υΠ’ ατμόν’’…!;) στην Πάτμον….!
Τελικά ο άγγελος προστάζει τον Ιωάννη να μη σφραγίσει τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού….,
"διότι ο καιρός (!;) πλησιάζει"….!
/ Ννναι, χμ, πλησιάζει, πλησιάζει, μα, απ’ την ανάποδη...., 2.000 και πλέον τζούφια έτη, έκτοτε….! /
||| Έξω, RE S.Sεις ’’θεοκτόνα’’ σκυλιά του Διαβόλου…., έξω, ρε κουτοπόνηροι κι αφελείς "χριστιανοί",....!
Ουστ, έξω, και, από την, πια, ‘+Εν άδα : ‘’τέως’’….. Ελ-’➔ άδα….. ή, έστω, και Ελ- - ’’➔➔ λ άδα….! |||
Τελευταία, πριν την ευχή του να γίνουν (!;) όλα (!;) γρήγορα κι έτσι,
/ Έιιιιι…., ευχή από τράγο…., πυρετός, και, στον πάγο : Jack Frost – Γιάννη – Ιωάννη –….. ….! /
ο Ιωάννης προειδοποιεί ότι (!;) θα τιμωρηθεί αυστηρά με έξοδο από την αγία πόλη…..
όποιος θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει λόγια από και στο βιβλίο αυτό της Αποκάλυψής ‘’του’’....!
.....Μωρέ Ρακά Τζων...., σου τις κωδικο,χιλιο,μπαλώσανε…., κι εσένα...., τις σατανοτσόντες, έστω, σου....,
σου έβγαλαν και τα γιώτα...., οι εξωπολίτες σας…., και την Παναγιώτα...., που λέμε εδώ στο Ελλάντα....,
που δεν πάτησες καν το πόδι σου, σα φώς, ούτε και στην Πάτμο…., πλην….. σκοτ ως….. –τους….,….!
Ρε, άει σιχτίρ….. σχιζο σατανο,λογοπραξο,φακίρη....,
συ…., προ,μετα,φήτη…., που, πρώτα, έγραφες τα ονειρικά σου ‘’τέτοια’’ μελλοπράματα…., ε, έστω, συ….,
και, μετά, αντικαθιστούσες πρόσωπα και ‘’γεγονότα’’ με….. κωδικοποιημένες, «αλληγορικές», λέξεις….!
Ννναι…., σου έβγαλαν γιώτα και κεραίες και από αυτό : ‘’απαυτό’’ εδώ το ‘’τέτοιο’’ σου/τους….,
χα, ως έβγαλαν, κι άλλοι, από τα, ’’χαμένα’’, γραπτά, κι αυτού ‘’εδώ’’, του ‘’υπαρκτούουου’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,
(Έι, ψιτ, ο Ι. Χ ήτο ‘’υπαρκτός’’ κι ‘’ιστορικός’’ ή ο Χ. Ι…!; Εμ, Ι.Χ = συρραφή άλλων ‘’τέτοιων’’ ή μη τέτοιων….!)
που…., αν δεν είχε γραπτά…., ’’δεν θα διέταζε να μη βγάλουν
ούτε ένα γιώτα ή μια κεραία’’…., ως κι από το Νόμο….,
καθώς…., αν ήσαν, έστω, προφορικά τα ‘’τέτοια’’ ‘’του’’ αυτά….,
κι ο ίδιος, μεταφέροντάς ‘τα σε χαρτί, μοιραία, θα τα άλλαζε….!
Ή, όντωςςς, δεν έγραψε και ‘’μπλοφάρετε’’ ‘’ιερώς’’…., για να σας πιστέψουν, έτσι, οι όσοι κι όσο αφελείς…!;
Ε, κι αν θυμώνεις με μας…., και, που σε βρίζουμε, κι εσένα, «αλληγορικώςςς»…., άει να τα πεις στους Αγίους:
Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Ιωάννη Χρυσόστομο , Κύριλλο,…..
που σου ‘’έβγαλαν’’ την Απο,Επι,κάλυψή ‘’ σου’’ αιρετικό και σατανικό βιβλίο….,….. οι πολεοεξωστέοι….,
άει, να τα πεις….. και, και, στους εν Τριδέντω συνοδικούς ‘’τέτοιους’’….,
ξου…., που…., ως λένε…., σου έβγαλαν τα σατανικά λόγια….. και τα αντικατέστησαν, χξς΄, με θεϊκάαααα….,
σαφώς, διορθωτικά, και προσαρμοστικά στην ‘’Ιστορία’’…., ναι, και, ούστ, χξς΄ςςςς,….!…..
[ Α. Ι : κεφ. 22, εδ. 6 έως 21. ]
=======================================================
=======================================================
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1 --- 13 έως 1 --- 16 )
1 --- 13 )
…..Φτουουουουου…., κι ας λερωθεί το φτύμα –μου…!
…..Όπως, λοιπόν, στο Χριστιανισμό…., που είναι η βάση του Κορανίου…., μα «διορθωμένος»….,
σχεδόν, τίποτα δεν ‘’μυρίζει’’ όντως Θεό και όντως «θεάνθρωπο»….,
πλην, μόνον, όντως ‘’θεο’’ποιημένο Αρχιβασιλιά : ‘’Σατανά’’…., έστω, Γιαχβέ….: Γιαχβέ Αντίθεο….,
και όντως ‘’θεο’’ποιημένο ‘’σατανο’’κάτθρωπο…., έστω, Ιησού Χριστό….: Ιησού Αντίχριστο….,…..
έτσι κι εδώ, στο Κοράνι, παρουσιάζεται ως Θεός ο…., ‘’Ευρωπαίος’’ ‘’Ισμαήλ’’, τώρα…., Αλλάχ….:
‘’μετάλλαξη’’ του Γιαχβέ κατά το, κακόβουλο, δοκούν –τους…., ίδιο Υπερκτήνος με τον Γιαχβέ…..
και, σαφώςςςςς, του «Δόγματος της ‘’παρθενίας’’ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού»….,
όπως είναι σχιζοφρενώς λυσσασμένος ιμπεριαλιστής κι ο ‘’χρισμένος’’ «Προφήτης» –του Μωάμεθ….!
{{ …..βεβαίως, Κοράνι ίσον διεκδίκηση της ‘’πίτας’’ του, έστω, προγόνου –τους Ισμαήλ….,
που «εγεννήθη κατά τον φυσικόν νόμον»….,
εξώγαμου γιου του Αρβαάμ και της Αιγύπτιας δούλης του Άγαρ,
τον οποίο ο Γιαχβέ…., που εδώ βαφτίζεται Αλλάχ….,
τον ήθελε…., κατ’ επιθυμίαν του Αβρ,α,άμ…., Αρχιπρίγκηπα / Σουλτάνο :….. / …: Γέν.: 17 : 20 :
Θεός / προς Αβραάμ / : «Αλλά και περί του Ισμαήλ εισήκουσά σου και πράγματι ηυλόγησα αυτόν·
θα τον καταστήσω γόνιμον και θα τον υπερπληθύνω·
θα γίνη πρόγονος δώδεκα πριγκήπων και θα κάνω εξ αυτού έθνος μέγα»….! }}
|| ‘’Προφητεία’’ – Μεταφητεία….: Για της μαμάς του Ισμαήλ τα Σαρ,ρ,οβάσανα….,
κάποιος Μωάμεθ θα τους πει ….: «Οβριοί…., κοπριά, κι εσείς…., ‘’στα λάχανα’’….!»….. ||
[ Ο Ισαάκ / Ε, ένας, εκ πολλών, Χριστός της Π. Δ, λεςςς….! / εγεννήθη κατά πνεύμα, χξς΄, ως κι ο Ι. Χ….,
ενώ ο Ισμαήλ εγεννήθη κατά τον φυσικόν νόμον….: Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 29, 23….! ]
Κοράνι δε βαφτίζουν τα αισχρά πολεμικά –τους διαγγέλματα κατά των, κατ’ αυτούς, απίστων –τους….,
ιδίως Εβραίων…., αυτά που το καλύπτουν ‘’όλο’’…., συμπληρώνοντάς ‘το με κάθε λογής αερολογίες….,
που, τάχα, είναι, όλα μαζί, «ο (!;) αλάθητος λόγος του (!;) Θεού»….,
με σκόρπια ‘’γήινα’’ κι ευνόητα κεφάλαια….,
μα και με σκόρπια και δυσνόητα ‘’ουράνια’’…., έως και με ακατανόητα : κρυπτικά ‘’γράμματα’’….,
(!;) «αντίγραφο της δέλτου που υπάρχει στον ουρανό κι αποκαλύφθηκε στον Μωάμεθ,
διά του αγγέλου Γαβριήλ»…., όπου ο ομιλητής….,
σε 1ο πρόσωπο : ΕΜΕΙΣ *1….. και, σχεδόν, σε όλο το κείμενο…., (!;) είναι ο Θεός….:
*1 : Γέν.: 1 : 26 : Θεός : «Άς (!;) πλάσωμεν
/ …..ΕΜΕΙΣ : οι του ουρανού, οι εκτός του ‘’κήπου’’ της Εδέμ : του, αργότερα, Ισραήλ….: γης….. /
άνθρωπον κατά την εικόναν και την ομοίωσιν ημών | ΗΜΩΝ | …..»….,
‘’που καλεί, πια, προπαντός, τους Ισραηλίτες να επιστρέψουν, απ’ τη δικιά τους διαστρεβλωμένη θρησκεία,
στο σωστό δρόμο, στη σωστή θρησκεία που κήρυξε ο Αβραάμ…..’’….!
|**| …..εμ, στον ουρανό : εξωτερικό : Δύση…., χξς΄, Γαλλία – Φραγγιά μεριά….,
όπου πήγαινε….. κι οι ‘’Μεγαλάδελφοι’’ αρχοντοαστοί τον δέχονταν, «ή δ η», ως Προφήτη….,
του δόθηκε…., ’’μυημένος’’, πια, πρώτα…., άμεσα…., το 1ο πολεμικό διάγγελμά –τους….:
’’προγραφές’’ λαών…., ’’ανυπότακτων’’ και μη, αναλόγως….,
και μετά και κατά διαστήματα, κι άμεσα ή μη, και τα άλλα ‘’τέτοια’’….,
που, σαφώς, κι εδώ, είναι βλάσ/δύσ/φημα τω όντως Θεώ και ‘’θεοκτόνα’’….! |**|
‘’Το συνέταξε, το Κοράνι, ο Ζαΐντ ίμπν Θαμπίτ, άτακτα,
( Εχ, δυσκολότατο το κωδικοποιείν…., ρε ‘’μπουνταλά’’ κι αστοιχείωτε Φραγγο’’πετεινέ’’ Μωάμεθ….! )
γιατί ο Μωάμεθ του ζητούσε συνεχώς να βάλει νέες αποκαλύψεις στα αρχαία αποσπάσματα,
να διασκευάσει προηγούμενες, πεζά ή ποιητικά….: αραβικούς μύθους Ιουδαïκής ή Χριστιανικής προέλευσης,
απαντήσεις από δήθεν προφορικά ρητά, τα Χαντίθ, του Μωάμεθ…..’’….!
{ Μετάφραση Κορανίου : κι εδώ, (!;!;!;!;!;) Λ. ΜΙΛΙΛΗ….. }
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…..Βιαστικά «άτακτα» : σκόρπια κεφάλαια το ‘’χιλιομπαλωμένο’’ Κοράνι –τους….,
το….. αλά «Αγία Γραφή» των χριστιανών….: «μυστικοπαθές» – με, «αλληγορικές», «μυστικές ιστορίες»….,
μοναδικά….. ανόητο, δημαγωγίστικο έως λαομπαιχτικό, ναρκισσίστικο, ‘’φτωχό νοο’’,…..
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΙΩΣΗΦ : ΕΜΕΙΣ :
Αλιφ λαμ ρα. Αυτοί είναι οι στίχοι του Ένδοξου Βιβλίου.
| Κρα – κρα….. και ‘’άμπρα κατάμπρα’’, ρε…., και σιγά τα κρυπτικά άλιφ λαμ ρα και ρεμ τε ρι ρεμ….! |
Αποκαλύψαμε το Κοράνι (!;) στην Αραβική γλώσσα για να το καταλαβαίνεις / ω Μωάμεθ /.
Αποκαλύπτοντας αυτό το Κοράνι θα σου απαριθμήσουμε τις καλύτερες ιστορίες,
{ ▪ Κεφ. ΙΩΣΗΦ : ΕΜΕΙΣ : Αυτά που αποκαλύψαμε Εμείς σε σένα / ω Μωάμεθ /
είναι (!;) μυστική ιστορία. / …..εδώ, η του Ιωσήφ….. / }
αν και (!;) πριν το αποκαλύψουμε Εμείς ήσουνα (!;) αδιάφορος στα σημεία Μας……….
Σίγουρα στην ιστορία του Ιωσήφ και των αδελφών του υπάρχουν σημεία άπιστων ανθρώπων.
▀ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Έτσι / με φανερά σημάδια / εξηγήσαμε τις αποκαλύψεις Μας για να μπορούν να λένε :
«Εσύ / ω Μωάμεθ / μελέτησες σε βάθος», για να μπορούν να καταλαβαίνουν όσοι έχουν κατανόηση.
[[ …..αγράμματοι και άφρονες…../ σε βάθος σαν μελέτησαν,/ ‘’γυμνές’’, τις ‘’εξηγήσεις’’ τους….,/
| Έι, τις καλυμμένες : ντυμένες κωδικοποιήσεις σας πότε θα μας τις δώσετε γυμνές : ακάλυπτες…!; |
να, ’’τυφλοσούρτη’’ δώσανε….,/ και, σ’ εγγραμμάτους ‘’σώφρονες’’….,/ τις δόλιες ‘’ξεναγήσεις’’ τους….!
Εχ…., όποιος ‘’τους κάθεται’’ ιμπεριαλιστικώς…., ’’σώφρων’’, κατ’ αυτούς…., ολέ….! ]]
▀ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Ποιός εκτός από έναν (!;) ανόητο άνθρωπο θα αποκήρυττε την πίστη του Αβραάμ;
/*/ Χμ, κι εκτός από έναν μη λαφυρόλαγνο….,
που, και, δεν γουστάρει ‘’μασημένη τροφή’’ από σαπιοδοντούχους ιο,εωσ,φόρους….. ΑλλαχΙαννούς….! /*/
▀ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Δε θα συλλογισθούν πάνω στο Κοράνι; Αν δεν προερχόταν από τον Αλλάχ,
σίγουρα θα μπορούσαν να έχουν βρει (!;) πολλές [ Τί, αντιφάσκει, έστω, λίγο, κι ο Θεόςςς…!; ] αντιφάσεις.
{ Ε, ναι…., ω Μωάμ…., γι’ αυτό, χμ, ως Αλλαχόσταλτο, χα, έχει το Κοράνι ‘’λίγες’’ αντιφάσεις
κι όχι γιατί το δίνεις ως ένα….. σκόρπιο….. ‘’ευαγγέλιο’’….:
του αγραμμάτου επίδοξου πανδικτάτορα το σχιζοπαραλήρημα….! }
▀ Κεφ. Η ΠΕΝΑ :
Έχετε / ω άπιστοι / μια γραφή που σας υπόσχεται όσα θέλετε; | Α, γι’ αυτό μπουλούκια οι πιστοί –της….! |
▀ Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Τα σιν μιμ. Αυτές είναι οι αποκαλύψεις του Δοξασμένου Βιβλίου.
// …..Έιιιι…., τα σιν μιμ είναι οι επικαλύψεις του Λοξασμένου τετραδίου του όντως Σατανά…!; //
Θα σας διηγηθούμε Εμείς (!;) με όλη την αλήθεια την ιστορία του Μωυσή και του Φαραώ
για να την μάθει ο πιστός.
▀ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ : ΜΩΑΜΕΘ :
( Σημειώστε αυτό αν είστε αληθινοί πιστοί! ) Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από Αυτόν.
▀ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Έχεις δει / ω Μωάμεθ / αυτούς που έφτιαξαν θεούς σύμφωνα με τα γούστα τους;
*** Ωχ, Μωάμ…., καθρεφτίσου….. να ιδείς τους, έτσι, ‘’θεο’’πλάστες ‘’κλώνους’’ σου…..
και μπραχ οραντά….! ***
▀ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ :
Η δολοπλοκία είναι έργο του Σατανά,
/**/ Χμ, που….. «τους διαβόλους του τους έκαναν / οι Εμείςςςςς / φύλακες για τους άπιστους»….:
Κεφ. Τα Ύψη : Εμείς….! /**/
που έτσι προσπαθεί να ενοχλήσει τους πιστούς.
Και όμως δεν μπορεί να τους βλάψει καθόλου, (!;) παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ.
Στον Αλλάχ ας αποθέσουν οι πιστοί την εμπιστοσύνη τους.
▀ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ / στο λαό σου : «…..Γι’ αυτό / …..για το που είναι, τάχα, θεόσταλτος ο Μωάμεθ….. /
--- Ω, αρκεί που το είπε, το Σιλωαμίστικο, ο γάιδαρός του δημοσία….. και μην ανησυχείτε, ρε –ΕΣΕΙΣ….! --να έχεις πίστη στον Αλλάχ και τον απόστολό Του, τον (!;!;!;!;!;) αγράμματο προφήτη,
/ Αγράμματος μεν…., ενάριθμος δε…., χα, που….. από λαφυρο’’τέτοια’’ ‘’λογιστικά’’….. πρώτος….! /
που πιστεύει στον Αλλάχ και στα λόγια Του. Να τον ακολουθήσεις για να οδηγηθείς σωστά».

92
♣ Ισλάμ….: υποταγή στη θέληση του Αλλάχ και τον αντιπρόσωπό του Μωάμεθ….!
Και φανταστείτε το τί παθαίνει ο που δεν τον αναγνωρίζει τον Μωάμεθ ως αντιπρόσωπο του Αλλάχ,
τί αχ…., καθώς, κατά δοξασία των Ισλαμιστών, ο που δεν αναγνωρίζει τον Ιμάμη….. ξαναγίνεται ζώο,
χμ, για 8.400.000 φορές στη Γη | …..ε, Ινδοïστικό κι αυτό….! | , πριν ξαναγίνει άνθρωπος….,
ενώ ο αναγνωρίζων αυτόν περνά στα ουράνια….! ♣
▀ Κεφ. ΑΛ ΚΑΦ : ΕΜΕΙΣ :
Χα μιμ. Αυτό το βιβλίο αποκαλύφθηκε από τον Αλλάχ, τον Μεγαλοδύναμο, τον Σοφό.
(!;) Για να φανερώσουμε την αλήθεια δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και τη γη
( …..ρε σχιζανισόρροπε…., Μωάμ : Μωάμεθ…., ποίον/ποίαν….. απ’ τους/τις….. ιμπεριάλ 7…!; )
και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους.
Τα δημιουργήσαμε Εμείς αυτά να διαρκέσουν ένα καθορισμένο χρόνο.
Και όμως οι άπιστοι αδιαφορούν στις προειδοποιήσεις Μας.
Να πεις : «Έχετε σκεφτεί αυτούς που επικαλείστε εκτός από τον Αλλάχ;
Δείξτε μου ποιο τμήμα της Γης έχουν αυτοί δημιουργήσει!
Έχουν μερίδιο στον ουρανό; Φέρτε μου μια γραφή που έχει αποκαλυφθεί πριν από αυτό
ή κάποιο άλλο ίχνος (!;) θείας / Τί, όχι..... αλλαχικής…!; / γνώσης, αν αυτό που λέτε είναι αλήθεια».
▀ Κεφ. ΣΑΒΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτοί που (!;) τους δόθηκε γνώση μπορούν να δουν
(…..έιιιιι…., ποιές σατανοκλίκες το επιβεβαιώνουν, κι αυτό…!; Οι….. Γαλλο Φραγγο ’’τέτοιες’’…!; )
πως αυτά που αποκαλύφθηκαν σε σένα / ω Μωάμεθ /
από τον Κύριό σου είναι η αλήθεια, που οδηγεί στο μονοπάτι του Παντοδύναμου, του Δοξασμένου.
{ …..έιιιιι…., μήπως ο Κύριός του είχε, «Παντοδύναμο, Δοξασμένο,…..», Υπερκύριο…!; }
▀ Κεφ. ΣΑΒΑ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις : (!;) «Ήλθε η αλήθεια. (!;) Το ψέμα εξαφανίστηκε (!;) και δεν θα ξαναεπιστρέψει».
| …..ονείρωξη ή όνειρο…., κι εδώ…., αλά Γιαχβετζήδες κ.λ.π…!; |
▀ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Είναι Αυτός που αποκάλυψε σε εσάς το Κοράνι.
Μερικοί από τους στίχους του έχουν ξεκάθαρη σημασία ---- είναι τα θεμέλια του Βιβλίου ---και οι άλλοι είναι (!;) διφορούμενοι.
// Ε, και με λίγο ‘’μυστήριο’’ σάλτσα…., νόστιμη ούρδα η μπούρδα του αστοιχείωτου «δίφορου»….! //
Αυτοί που έχουν τις καρδιές τους άρρωστες από την αρρώστια της απιστίας
( Χα, κι εδώ, να…., υγεία η πίστη : συννομία τω Αλλάχ….. κι αρρώστια η απιστία : ανομία τω Αλλάχ….!
Μα η ‘’ασθένεια’’ τίιιιι…!; Άρρωστη υγεία ή υγιής αρρώστια…!; )
ακολουθούν τα διφορούμενα κομμάτια, για να προκαλέσουν διαφωνία επιδιώκοντας την εξήγησή τους.
Αλλά κανένας δε γνωρίζει τη σημασία τους εκτός από τον Αλλάχ.
Αυτοί που έχουν καλή γνώση λένε : «Πιστεύουμε σε αυτό : προέρχεται (!;) όλο από τον Κύριό μας…..»……….
Ποιός μπορεί να γυρεύει άλλη θρησκεία όταν όλες οι ψυχές που βρίσκονται σε ουρανό και γη
έχουν παραδοθεί στα χέρια Του, (!;) είτε θεληματικά, (!;) είτε γιατί πείστηκαν;
Όλοι σ’ αυτόν θα γυρίσουν………. { Ε, πια…., τότε, σκάστε και μη μας σκάτε…., για λίγη καθυστέρηση….! }
[ Ναι…., είχαν….. σιδερόραβδη θέληση : θέλημα, και, αυτοί….! ]
Σας πρέπει να γίνετε το έθνος – κήρυκας του σωστού και της δικαιοσύνης,
το έθνος – άγρυπνος φρουρός ενάντια σε κάθε λογής κακό. / Τί…., έθνος το «υπόλοιπο» του μαχαλά…!; /
Οι άνθρωποι που θ’ αποτελούν ένα τέτοιο έθνος (!;) σίγουρα θα θριαμβεύσουν……….
Η μόνη αληθινή πίστη για τα μάτια του Αλλάχ είναι η Ισλαμική.
|| Αχχχχχ, Αλαλαλαλαλ λ άχ…., τί ξέρεις από….. ψυχοδαλτωνισμό…!; ||
Αυτοί που τους δόθηκαν οι Δέκα Εντολές διαφώνησαν μεταξύ τους από ζήλεια
αφού τους είχε δοθεί πρώτα η γνώση.
Αυτός που αρνιέται τις αποκαλύψεις του Αλλάχ θα μάθει πως Αυτός είναι γρήγορος στην εκτίμησή Του.
Αν συζητούν μαζί σου να τους πεις : «Έχω υποταχτεί στον Αλλάχ
και το ίδιο έχουν κάνει αυτοί που με ακολουθούν».
Σε αυτούς που έχουν δεχτεί τις Δέκα εντολές και (!;) στους Εθνικούς / ω Μωάμεθ / να πεις :
«Θα υποταχτείτε στον Αλλάχ;». Αν γίνουν Μουσουλμάνοι θα οδηγηθούν σωστά,
αν αδιαφορήσουν, τότε το μόνο σου καθήκον είναι να τους προειδοποιήσεις.
---- …..ω, ρε…., ’’μυστική’’ τρομο‘’σάλτσα’’ που έχουν, και, οι προειδοποιήσειςςςςς….! ----
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▀ Κεφ. Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτό 1/1 : το Κοράνι/ είναι μια ορατή απαγγελία, όχι ένα αυθάδες χωρατό….! / Εχ, να γελάσω αοράτως…!; /
…..Σχιζοειδώς ανισόρροπο : αντιφατικό το Κοράνι –τους…., με, χξς΄, «λίγες αντιφάσεις»….,
ναι, να….. και π. χ…., ως με τα περί ανθρωποπλασίας….:
▀ Κεφ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Μήπως δεν σε (!;) δημιουργήσαμε / ω άνθρωπε / από ένα (!;!;!;!;!;) ανάξιο υγρό,
[ Έι…., ω θρησκομαστούρια «ανάξια» ‘’«υγρά»’’ – ‘’«νερά»’’…., τα ‘’«αέρια»’’ είναι άξια…!; ]
που το κρατήσαμε (!;) Εμείς σε ασφαλές δοχείο 1 / 1 την μήτρα / για ένα | 9μηνο…!; | ορισμένο χρόνο;
Όλα αυτά κάναμε Εμείς, (!;) πόσο θαυμάσιο είναι το έργο μας!
---Αλλαχικός ναρκισσισμός, αλλαχικός κι ο σαδισμός, λευτερωθείτε από τα –τους εις ’’….. –ισμός’’….!
Φτου, μπλιάκ….. και ουχί φτου μασαλά….. κι ας λερωθεί το φτύμα –μας….!
Και, εάν θέλει επιβεβαίωση του έργου του : θαύματος–καύματος, να : Αλλάχ ακ Μπ/Β/άρ μπ/β/αρ ος….! --▀ Κεφ. ΚΑΜΑΡΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Άνθρωποι, Εμείς σας δημιουργήσαμε από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό
και (!;!;!;!;!;) σας διαιρέσαμε σε έθνη και φυλές |/ Ωχ, κάθε «σπαρτός» και εθνο,φυλο,διαιρέτης:Ιάκ ωβα ς….! /|
(!;!;!;!;!;) για να γνωρίσετε ο ένας τον άλλο.
Ευγενικότερος στα μάτια του Αλλάχ από εσάς είναι αυτός που Τον φοβάται περισσότερο.
{ Εμμμ, ο φόβος φέρνει, και, ευγένεια….. κι η αφοβιά, και, αγένεια…!; Σαβουάρ βιβρ ή σαβούρα βιβρ…!; }
Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης.
▀ Κεφ. ΤΟ ΒΟΥΝΟ : ΕΜΕΙΣ :
Δημιουργήθηκαν αυτοί / οι άπιστοι / από το κενό;
( Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ : Ξεχνά ο άνθρωπος πως τον δημιουργήσαμε από το κενό; ) / : Δημοκρίτειο κενό…!; /
Ή μήπως ήταν δημιουργοί του εαυτού τους; [ Χμ, ο Αλλάχ ήταν αυτο δημιούργητος : αυτο γέννητος…!; ]
▀ Κεφ. Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ : ΕΜΕΙΣ :
Δημιουργήθηκε / ο άνθρωπος / από ένα χυμένο υγρό που βρίσκεται στα πλευρά.
▀ Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ : ΕΜΕΙΣ :
…., δημιούργησε / ο Αλλάχ / τον άνθρωπο από πηλό.
▀ Κεφ. ΟΙ ΘΡΟΜΒΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Δημιούργησε / ο Αλλάχ τον άνθρωπο / από τους θρόμβους του αίματος.
▀ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Ήταν Αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο από το νερό.
▀ Κεφ. ΣΥΝΟΦΡΥΩΘΗΚΕ : ΕΜΕΙΣ :
Από ένα μικρό σπέρμα τον δημιούργησε Αυτός / ο Αλλάχ τον άνθρωπο / και του έδωσε αναλογίες.
▀ Κεφ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ : ΕΜΕΙΣ :
Ήταν Αυτός που σας (!;) δημιούργησε από την σκόνη, φτιάχνοντας ένα μικρό σπέρμα,
και μετά ένα θρόμβο αίματος.
▀ Κεφ. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Σας γνώριζε καλά Αυτός / ο Αλλάχ / (!;) όταν σας / …..ανα δημιούργησε…!; / δημιούργησε από το χώμα
και όταν είσαστε ακόμα κρυμμένοι στις μήτρες των μανάδων σας.
▀ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ : Ήταν αυτός που σας δημιούργησε από ένα μοναδικό πλάσμα.
Από αυτό το πλάσμα Αυτός δημιούργησε τη σύντροφό του, (!;) για να βρει ανακούφιση κοντά της.
▀ Κεφ. ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ : ΑΛΛΑΧ :
Εδημιούργησα Εγώ το ανθρώπινο γένος και το τζίνι για να Με λατρεύουν.
/ Χξς΄ςςςς…., ω, ’’τετράποδο’’ δίποδο, Αλαλαλαλλάχ…., Θεόςςςςς με ανάγκες…., σε ’’ματσαράγκες’’….! /
Δεν ζήτησα εγώ από αυτούς (!;) να με συντηρούν, ούτε τους ζήτησα (!;) να με τρέφουν….,….!
♣ Τελικά, από τί δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, χα, δεν καταστάλαξαν ‘’ακόμα’’ κι οι Ισλαμιστές….!
Από….: «χυμένο, στα πλευρά, υγρό», «πηλό», «θρόμβο του αίματος», «νερό», «μικρό σπέρμα»,
«κενό», «χώμα», «σπέρμα και, μετά, θρόμβο αίματος, που φτιάχτηκαν από σκόνη»,
«ένα ανάξιο υγρό» κ. λ. π….! ♣
( Εμ, το ψέμα, επαναλαμβανόμενο, είναι διαφορετικό κι αντιφατικό, στις επαναλήψεις του….,
ενώ η αλήθεια, έτσι, όχι…., όμοια….! )
Σαφώςςςςς, κι εδώ, εξαρτάται από το τί, σχετικές, πληροφορίες ‘’ανεμο’’μάζευε,
και, ο κάθε ένας ‘’ευαγγελιστής’’ του Μωάμεθ…., έστω, ‘’ατζαμής’’ κωδικοποιητής….,
κι όλα τα άλλα…., τα περί άμεσης ή, έστω, μη…., τάχα, αποκαλύψεως…., είναι ισλαμικές τρίχες, κι αυτά….!
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Ναι, κι είναι ανάξια λόγου όλα τα ανισόρροπα των Εσείς – ‘’Εσείς’’ : ‘’αερίων’’ – απαξιωτών των ‘’νερών’’….,
μιας και….. από ό,τι κι όποιους/ον και να νομίζουν πως φτιάχτηκε ο άνθρωπος…., μάλλον, το κορμί του….,
ήταν, λένε, «ανάξια» ύλη….! Ουστ…., χξς΄, ρε ανάξιοι….. κοινωνιο,’’ανθρωπο’’,πλάστες….!
…..Σαδιστικά δοκιμαστής…., μέχρι και «με δυστυχίες»…., κι ο Αλλάχ : Γιαχβαλλάχ…., ως όοολοι –τουςςς….,
τύραννος «εθνών και φυλών»….. και σχιζοφρενής πειραματιστής σατανικών σκοπών κι επιδιώξεων….,…..
ναι, να, και π. χ….:
▀ Κεφ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο για να τον δοκιμάζουμε (!;) με δυστυχίες.
▀ Κεφ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ : ΕΜΕΙΣ: Δημιουργήσαμε τον άνθρωπο από την ένωση του αρσενικού και του θηλυκού
(!;) ώστε να μπορούμε Εμείς να τον βάλουμε (!;) σε δοκιμασία. [ : εχμ, πώς αλλιώς ο/οι Παντοδύναμος/οι…!; ]
▀ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΕΜΕΙΣ :
Θα σας βάλουμε (!;) σε δοκιμασία (!;) μέχρι να ανακαλύψουμε Εμείς ανάμεσά σας
τον γενναίο και τον αποφασιστικό (!;) και μέχρι να βεβαιωθούμε για όλα αυτά που λέγονται για σας.
▀ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Σε δοκιμάζουμε / ω Μωάμεθ / Εμείς | ο Αλλάχ : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ | συγκρίνοντάς σε με τους άλλους.
** …..τάχα, με τους προ αυτού σταλθέντες αποστόλους των,
μα και με συγχρόνους του ‘’εγκάθετους’’ συνυποψηφίους για το ρόλο του «Προφήτη»….,
ως, και, με τον Βούδα Ιησού…., που εξελέγη, κι αυτός, ως ο «πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών» :
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29….,
και «εχρίσθη / ο Ιησούς Χριστός / με έλαιον αγαλλιάσεως, αυτός μάλλον παρά οι φίλοι του» :
Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9….. **
Δεν θα έχεις υπομονή; Ο Κύριός σου τα βλέπει όλα.
▀ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Μην αφήσεις τους άπιστους να νομίζουν
πως εμείς μακραίνουμε τις μέρες τους για δικό τους καλό. (!;) Αυτό το κάνουμε μόνο και μόνο
για να βουτηχθούν ακόμα πιο βαθιά μέσα στην ανομία. Η τιμωρία τους θα είναι ταπεινωτική.
Ο Αλλάχ αν άφησε τους πιστούς να μαστίζονται από τα σημερινά δεινά τους
(!;) είναι γιατί θέλει να ξεχωρίσει το κακό από το καλό.
▀ Κεφ. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτός / ο Αλλάχ / δημιούργησε την ζωή και τον θάνατο (!;) για να σας δοκιμάσει
(!;) και να δει ποιος από σας τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτός είναι ο Μεγαλοδύναμος, ο Επιεικής. Δημιούργησε
(!;) εφτά ουρανούς, τον έναν πάνω στον άλλο. [Ε, άλλο το ουρανοπλακοπούτσι κι άλλο το γεωπλακομούνι….!]
Το έργο του είναι (!;) αψεγάδιαστο. Κοίταξε γύρω σου : (!;) μπορείς να διακρίνεις ένα μικρό ελάττωμα;
Έπειτα κοίταξε μια φορά ακόμη : τα μάτια σου στο τέλος θα θολώσουν και θα κουραστούν….!
…..Απόλυτος Μοιρ,κισμετ,οπλάστης ο Αλλάχ….,
σαφώς, ‘’θεο’’ποιημένος Αρχιβασιλιάς και στις ζώνες επιρροής –του….,
τάχα, από τη ζωή και τις πράξεις των ανθρώπων μέχρι και τη ζωή των εθνών….,
όπου και σ’ όποιον και σ’ ότι αυτός γούσταρε….. ευνοητής ή μη…., ρατσιστής : διακριτής….,…..
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Κανείς δεν πεθαίνει αν δεν τον καλέσει ο Αλλάχ. (!;)Το όριο της ζωής κάθε ανθρώπου είναι προδικασμένο.
▀ Κεφ. ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Εμείς έχουμε προδιαγράψει (!;) τις πράξεις όλων των ανθρώπων.
( Τί, και τα ‘’κέρατα’’ που ‘’του φόρεσε’’ η γυναίκα του Αïσά Εσείςςς το προδιαγράψατε…!; Σχι ζο φρέ νι α .__ )
▀ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ :
Το πεπρωμένο κάθε ανθρώπου το έχουμε Εμείς δέσει γύρω από το λαιμό του.
▀ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ : Ένα χρονικό διάστημα έχει καθοριστεί (!;) για κάθε έθνος,
όταν έλθει η ώρα τους, δεν θα καθυστερήσουν ούτε ένα λεπτό, ούτε μπορούν να πάνε πριν από αυτήν.
▪ Κεφ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Ο Αλλάχ δεν αλλάζει την τύχη ενός λαού εκτός αν αλλάξουν αυτό που βρίσκεται στις καρδιές τους.
(!;) Αν θέλει να τους ταλαιπωρήσει με κάποια δυστυχία, κανένας δεν μπορεί να εναντιωθεί.
Εκτός από Αυτόν δεν έχουν κανένα προστάτη.
{ …..ω…., τί μεγαλείο θεïκό….,/ και ποιός να εναντιωθεί….,/
ποιός τον ‘’θεό’’παθο θνητό….,/ ’’κόντρα’’, να τον παρασταθεί….! Χα, και τί Σικτίρμων ο Οικτίρμων….! }
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▀ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ :
Εμείς κάνουμε να μένει στη μήτρα οποιοδήποτε πλάσμα θέλουμε για ένα καθορισμένο χρόνο,
/ Ρε Σατάν ‘’απόβλητα’’…., και τις ‘’αποβολές’’ ΕΣΕΙΣ τις προκαλείτε…., ω, και, εμβρυοκτόνοι…!; /
και έπειτα Εμείς σας φέρνουμε στον κόσμο σαν βρέφη, για να μεγαλώσετε και να ενηλικιωθείτε.
▀ Κεφ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ : ΕΜΕΙΣ :
Έτσι λοιπόν, (!;) αν αυτός είναι ευνοημένος, η μοίρα του θα είναι ειρηνική
και κήποι χαράς τον περιμένουν / …..στον παράδεισο….. /….!
( …..κισμέτ εδώ….,/ κισμέτ κι εκεί….,/ κισμέτ και παραπέρα….,/
μη τρέχα και μη γύρευε….,/ που έφτιαχνε αέρα….!
Γιούρια στα σχιζοπαλιούρια….,/ γιούρια, μαριονέτες, γιούχα….,/ ρατσισμός…., αέρααααα….! )
{{ Ρίξτε ‘τους, αράδα,/ στης λήθης τον Καιάδα….,/ που είν’ ώρα να σωθείτε/ απ’ τα Θηριοθηρία….,/
ω ήμεροι, που αγριέψατε/ από σατάν εγκάθετα,/ ‘’θεό’’μασκους δοκιμαστές….,/ σε ‘’χρονοουτοπία’’….! }}
…..Θυσιόλαγνο βαμπίρ κι ο Αλλάχ…., Αρχιπλιάτσικας και σατάν καταραστής των εναντίον του….,
πρακτορούχος : αγγελούχος : ‘’τσαλαπετεινούχος’’…., ωσεί «Μεγάλος Αδελφός»…., κι αυτός….,
ανάλογα με το συμφέρον –του ετσίθελος και παραπλανητής…., τάχα, Οικτίρμων….,
ασταθής κι αβέβαιος : χωρίς αυτοπεποίθηση…., πολλάκις….,…..
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΑΦΘΟΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Σου δώσαμε / ω Μωάμεθ : Μωάμ / αφθονία.
**▪** …..ε, αλίμονο….! Τόσες στρατηγικές μεθοδείες καταστρώσατε
για χάρη του ‘’εκλεκτού’’ σας σκουπιδιού, ω ρε ‘’τετράποδα’’ δίποδα Εσείς – ‘’Εσείς’’,
ω RE S.Sείς ‘’Μεγαλάδελφοι’’ ‘’θεό’’μασκοι σατανάδες : τζίνια….,
τόσα λάφυρα του εξασφαλίσατε…., κι αυτουνού και της βρωμοκλίκας του – ‘’χορηγών’’ του….,
χώρια τα κλαιψιμαίικα…., ωχ, και να είναι μπατίρης ο λαφυρο’’τέτοιος’’…., φτωχό ‘’πτωχό αέριο’’….,
ω ρε αντιστοιχίες λαφυρο,πλιατσικο,λόγοι των….:
Ξενοφόντηδων, Ισοκράτηδων, Ιωήληδων, Μωυσήδηδων, Ησαΐδηδων,….. ….! **▪**
Να προσεύχεσαι στον Κύριό σου και (!;) να θυσιάζεις σε Αυτόν.
---- …..«Γιούχα στους άγιους του Γιαχβέ….,/ εύγε στου Αλλάχ τους μάρτυρες….!»….,/
λέει ο Μωάμ στα σφάγια….,/ θυσία που ‘ν’ στους γδάρτηδες….! ---♦ ▪ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Προσευχηθείτε αν θέλετε σε αυτούς (!;) που θεοποιήσατε»……….».
Όποιος σε μισεί θα μείνει άτεκνος.
● Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ :
Ο Κύριός σας / ω πιστοί / δίνει (!;) με αφθονία σε όποιον Αυτός θέλει
και (!;) φειδωλά σε όποιον Αυτός επιθυμεί.
Αυτός γνωρίζει και παρατηρεί τους υπηρέτες Του. ●
▀ Κεφ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτός ρίχνει τα αστροπελέκια Του (!;) σε όποιον / κυρίως, από τους απίστους / Αυτός θέλει……….
Κανένας δεν μπορεί να οδηγήσει αυτούς που ο Αλλάχ (!;) έχει αφήσει να παραπλανηθούν.
▀ Κεφ. ΙΩΣΗΦ : ΕΜΕΙΣ :
Δείχνουμε τον οίκτο Μας (!;) σε όποιον Εμείς θέλουμε,………..
*/* Ε, σκασίλα, ω ζουρλορατσιστές, και μακριά, και, από εμάς τους ‘’άπιστους’’, κι, η βρωμοσκέψη σας….! */*
Ο Κύριός μου δείχνεται καλός (!;) σε όποιον θέλει.
---- …..α, καισαροπαπικά, ως συνηθεστάτως, πράματα…..
και….. «όμοιος στον όμοιο κι η κοπριά στις αγγουριές…..»….! Αγγούριααααα….! ---▀ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτός δίνει σοφία (!;) σε όποιον θέλει, και αυτός που δέχεται το δώρο της σοφίας είναι πλούσιος πραγματικά.
| Ουφ…., καλά, ντε…., μας τα χιλιοείπες κι αυτά…., ρε «αγράμματε»…., και μας….. ‘’τα εξήρες’’….! |
▀ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αν η πολεμική τους / …..η των αρνητών κι απίστων σου, ω Μωάμεθ,….. / σου φανεί ανυπόφορη,
ψάξε για μια σχισ / σχασ : σχάσ / μή, κάπου (!;) στην γη ή κάποια σκάλα που οδηγεί (!;) στον ουρανό
απ’ όπου θα μπορούσες να τους φέρεις κάποιο σημάδι. ( Τί, πάλι, ταξίδι στον ουρανό : εξωτερικό…!; )
(!;) Αν ήθελε ο Αλλάχ θα τους έδειχνε το σωστό δρόμο μια για πάντα. Γι’ αυτό λοιπόν μη γίνεσαι ανόητος.
▀ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Αν το επιθυμούσαμε, θα μπορούσαμε Εμείς να έχουμε καθοδηγήσει κάθε ψυχή.
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/ …..χξς΄…., όπου η ‘’τέτοια’’ αβεβαιότητα….. εκεί κι η ‘’τέτοια’’ βαρβαρότητα….! /
Αλλά τα λόγια Μου θα εκπληρωθούν : (!;) «Θα γεμίσω το πηγάδι της Κόλασης με τζίνια και ανθρώπους».
▀ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ:
| Μουουου, μουουου η αγελάδα : χώρά τις…., μπρρρ, μπρρρς ο μπουγάς Αλλάχ…., α, κι ο τράγος Μωάμ….! |
Ο Αλλάχ δίνει την κυριαρχία του (!;) σε όποιον Αυτός θέλει. Αυτός είναι μεγαλοδύναμος και παντογνώστης».
▀ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ :
Δεν μπορείτε να βοηθήσετε έναν άνθρωπο αν ο Αλλάχ θέλει να τον παραπλανήσει.
Οι καρδιές των ανθρώπων που Αυτός (!;) δε θέλει να εξαγνίσει
θα ανταμειφθούν με ατίμωση σε αυτόν τον κόσμο και με μια θλιβερή τιμωρία στον επόμενο………..
Έχουμε τάξει Εμείς ένα νόμο και έχουμε χαράξει ένα μονοπάτι για τον κάθε ένα από εσάς. (!;) Αν ήθελε
ο Αλλάχ, θα μπορούσε να σας έχει κάνει ένα έθνος : [ Χμ, ‘’αρκεί’’ που έκανε τις σχιζοφρένιές –σας μία….! ]
Αλλά Αυτός θέλει (!;) να σας δοκιμάσει μέσα από αυτά που σας έχει προσφέρει….!
…..Τρομοκράτης και εκδικητής των εναντίων –του…., επιχαιρέκακος τιμωρός των αντιαλλαχικών αυτών….,
ξεφτίλας επιδοκιμαστής των μεγαλύτερων εθνοπροδοτών και Φονιάδων της Παλαιάς, κυρίως, Διαθήκης….,
προκατασκευαστής, εξαγορασμένων –του, ανδρεικέλων….: εγκαθέτων Α,α,ρχηγών στις χώρες –τους….,
θρασύς έως θρασύδειλος πολέμιος των αντιπάλων –του με ηλίθιες έως ‘’παιδιαρίστικες’’ στρατηγικές….,
μα και πολέμιος των «αδιάφορών» του….,
εμφυλιοσπάρτης και σε αυτούς…., σαφώςςςςς, ως….. μασονιζέ ‘’Αδαμοκαδμικός’’, ‘’Σπαρτός’’, ‘’Σπάρτης’’….,
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Θα γνωρίσει / ο άνθρωπος / τι είναι το Ύψος! Είναι η απελευθέρωση του σκλάβου,……….
Αυτοί που πράττουν αυτό / …..γενικά, το καλό…., ε, το κατ’ αυτούς καλό….. / θα σταθούν στα δεξιά μου,
αλλά αυτοί που αρνιούνται τις αποκαλύψεις Μας θα σταθούν στα αριστερά μου,
κοντά στην φωτιά της Κόλασης. ( Επιγείωςςςςς…!; )
▀ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Εκείνος που διαλέγει πίστη διαφορετική από αυτήν του Ισλάμ,
(!;) θεωρείται άπιστος και δεν θα έχει θέση στον μελλούμενο κόσμο.
( …..ρε, ποιός τυφλός…., που βάφτισε το σκοτάδι του φως…., θέλει να χάσει το σκοτάδι του…!; )
▌▪ Κεφ. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ : Η Μέρα της Εξιλέωσης / της Κρίσης / (!;) πλησιάζει,….. ▌
▼ ▪ Κεφ. ΤΑ ΧΑ : ΕΜΕΙΣ :
Θα κρεμάσουν τα κεφάλια τους / οι άπιστοι, ω Μωάμεθ, κατά την Mέρα της Κρίσης /
με τρόμο μπροστά στον Ζωντανό,
{ Ε, όχι και συνεπώνυμός μου : Ζήβας : Ζωντανός…., ρε….. Προσωρινό Ψοφίμι…., το μη Ζοντίμι….! }
τον Αιώνιο. 1 / 1 Η φράση έχει ληφθή κατευθείαν από την Εβραïκή Hai we Quyya m /
[ : λοιπόννννν…., Κασέρ’ Αλέκουμ’, σώρρυ, Σαλάμ’ Αλέκουμ’ : Salom Aleichem….! ] ▲
▀ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ :
Η Κόλαση είναι η ανταμοιβή τους : επειδή δεν είχαν πίστη και ειρωνεύτηκαν
τους αποστόλους Μου και τις αποκαλύψεις Μου.
// ▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Κοίταξε |ω Μωάμεθ| τα επίθετα που χρησιμοποιούν για σένα. ( Τί, «Σεϊτάν Κιοπέκ», ω Σεϊτάν Κιοπεκλέρ…!; ) //
▀ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αλλά θα τους επιβάλλουμε Εμείς (!;) την ελαφρότερη τιμωρία αυτού του κόσμου
πριν από την υπέρτατη τιμωρία της μέλλουσας ζωής, μήπως ίσως επιστρέψουν στο σωστό μονοπάτι.
▀ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ :
Άνθρωποι, να φοβάστε τον Κύριό σας. Η καταστροφή της Ώρας της Κρίσης θα είναι πραγματικά τρομερή.
{ ▪ Κεφ. ΑΛ ΧΙΖΡ : ΕΜΕΙΣ : Έχει | η Κόλαση | επτά πύλες. }
Όταν έλθει αυτή η μέρα, κάθε μητέρα που βυζαίνει το παιδί της θα το εγκαταλείψει,
κάθε θηλυκό που κυοφορεί θα αποβάλει,
και θα δεις την ανθρωπότητα να κλονίζεται σαν τους μεθυσμένους, αν και δε θα έχει μεθύσει :
τέτοιος θα είναι (!;) ο τρόμος (!;) της εκδίκησης του / : Γι αχ βΑλλ άχ….!; / Αλλάχ.
Και όμως υπάρχουν μερικοί που μέσα στην άγνοιά τους φιλονικούν για τον Αλλάχ
και υπηρετούν επαναστάτες διαβόλους / …..ε, αντιαλλαχικούς διπόδους….! / ,
παρόλο που αυτοί είναι καταδικασμένοι να εξαπατούν τους οπαδούς τους
και να τους οδηγούν στη μάστιγα της Φωτιάς……….
Η Ώρα της Κρίσης είναι σίγουρο πως θα έλθει --- δεν υπάρχει (!;) καμιά αμφιβολία για αυτό. Αυτοί που είναι
μέσα στο μνήμα θα αναστηθούν από τον Αλλάχ. [ Τί, όλοι οι φυλακισμένοι –σας θα αναστηθούν…!; ]
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▀ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αν μπορούσες να τους δεις τη στιγμή που θα μπαίνουν στη φωτιά της Κόλασης
θα τους άκουγες να λένε : «Αν μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε στη ζωή,
δεν θα αρνιόμασταν τις αποκαλύψεις του Κυρίου μας και θα γινόμασταν αληθινοί πιστοί».
Και πραγματικά αυτό που κράτησαν κρυφά, θα φανερωθεί μπροστά τους.
Μα αν τους στέλναμε πίσω, θα γινόταν πάλι άπιστοι. Είναι ψεύτες (!;) όλοι τους……….
Τούτη η επίγεια Ζωή δεν είναι παρά μια ανάπαυλα, μια σχόλη.
Χίλιες φορές καλύτερη θάναι η μέλλουσα ζωή για όσους πιστεύουν στον Αλλάχ.
Δεν το καταλαβαίνεις;………. Είναι ευσπλαχνικός και Παντογνώστης……….
Να πεις : «Ο Κύριός μου μ’ οδήγησε στο σωστό δρόμο, σε μια θρησκεία (!;) ενάρετη,
στην πίστη του (!;) πανάγαθου Αβραάμ, που (!;) δεν είναι ειδωλολάτρης.
[[ …..Πορεία τεθλασμένη….,/ μα πάνω σε ευθεία….,/ αργοκυλάνε όρθιοι…../ κι ισιάδα η πορεία…., χα….!
Αλλάζουν σκηνοθέτες….,/ τα έργα, πάντα, ίδια….,/
χαζεύουν με τα τρικς τους….,/ πάν’ όλοι στα τσακίδια….! ]]
▀ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτός δίνει ύπαρξη σε όλα τα πλάσματά Του, (!;) και στο τέλος Αυτός θα τα φέρει πάλι πίσω στη ζωή,
για να ανταμείψει αυτούς που πίστεψαν σε Αυτόν και έκαναν καλές / Ε, κατ’ αυτόν καλές….! / πράξεις.
Οι δε άπιστοι, θα πίνουν (!;) βραστό νερό και θα τιμωρηθούν αυστηρά για την απιστία τους……….
Κανένας δεν μπορεί να πιστεύει (!;!;!:!;!;) παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ. { Ε, τότε, τί τους ‘’τα…..’’…!; }
Θα ρίξει την μάστιγά του πάνω στον αναίσθητο.
▀ Κεφ. ΟΙ ΑΔΙΚΟΙ : ΕΜΕΙΣ :
Μήπως νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι / οι άπιστοι / πως δεν θα ξανάλθουν στην ζωή την μοιραία μέρα,
την μέρα που ολόκληρη η ανθρωπότητα θα σταθεί μπροστά στον Κύριο της Δημιουργίας;
Αληθινά τα κατάστιχα των αμαρτωλών βρίσκονται στο Σιντζίν. Θα γνωρίσεις τι είναι το Σιντζίν!
Είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο.
▀ Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Τους κάναμε Εμείς αρχηγούς της απιστίας. / …..τον άδικο Φαραώ με τους άδικους πολεμιστές του….. /
Παρέσυραν ανθρώπους στην φωτιά της Κόλασης,
αλλά την Μέρα της Ανάστασης κανένας δε θα τους βοηθήσει.
Σε αυτόν τον κόσμο ρίξαμε πάνω τους την κατάρα Μας, και την Μέρα της Ανάστασης θα τους ατιμάσουμε.
(!;) Και αφού είχαμε καταστρέψει τις προηγούμενες γενιές δώσαμε Εμείς στον Μωυσή τις Δέκα Εντολές
σαν σαφή απόδειξη, σαν οδηγό και ευλογία για τους ανθρώπους, για να τους κάνουν να σκεφτούν.
[ Έιιιιι…., ω….. αξιο βραστονερό καυτε….. απιστο ρηχο στόχαστε σχιζ Ιαν νέ Αλαλαλαλλάχ….,
μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς, πριν σκεφτείς τί θα σκεφτείς να σκεφτείς….. να ‘’μας’’ πεις…!; Σκέεεψου….! ]
▀ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Και όταν έγιναν σταθεροί / …..μερικοί Ισραηλίτες, κάποτε….. / και πίστεψαν με θέρμη στις αποκαλύψεις Μας,
(!;) ορίσαμε αρχηγούς μέσα από αυτούς
{ …..ω, παντού και πάντα, υπάρχουν εγκάθετοι πατριδοπωλητές…., διατεταγμένοι…., χα….! }
που τους καθοδήγησαν (!;) σύμφωνα με τις διαταγές Μας. || Τί, δεν ήταν κανείς –τους του….. ‘’filioque’’…!; ||
▀ Κεφ. ΓΙΑ ΣΙΝ : ΕΜΕΙΣ :
Λένε αυτοί επίσης : «Πότε αυτή η υπόσχεση θα πραγματοποιηθεί, αν αυτό που λέτε είναι αλήθεια;».
Πρέπει να περιμένουν τον ήχο της Σάλπιγγας, που θα τους ξαφνιάσει την ώρα που θα φιλονικούν.
Δεν θα έχουν καμιά θέληση, ούτε θα επιστρέψουν στους δικούς τους.
Και όταν η Σάλπιγγα ηχήσει, θα σηκωθούν από τα (!;) μνήματά τους και θα τρέξουν προς τον Κύριό τους.
«Συμφορά μας!» θα πουν. «Ποιός μας σήκωσε από τον τόπο που (!;) αναπαυόμαστε;
Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου του Οίκτου : οι απόστολοι κήρυξαν την αλήθεια!».
*/ Χμ, οι νεκροί, σίγουρα, θα….. ξυπνήσουν…., μα….. πολλοί ζωντανοί….. στον ύπνο του δικαίου….! /*
Και με ένα αλαλαγμό θα συγκεντρωθούν όλοι μπροστά Μας.
▀ Κεφ. ΟΙ ΟΡΔΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Η Σάλπιγγα θα ηχήσει και όλα τα πλάσματα του ουρανού και της γης θα πέσουν κάτω λιπόθυμα,
(!;) εκτός από αυτά που θα τα λυπηθεί ο Αλλάχ.
▀ Κεφ. ΟΙ (!;) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Οι άνθρωποι σε ρωτάνε για την Ώρα της Κρίσης.
Να πεις : «Ο Αλλάχ μόνο (!;) γνωρίζει γι’ αυτήν. Ποιός να ξέρει; (!;) Ίσως να βρίσκεται πολύ κοντά».
Ο Αλλάχ (!;) καταράστηκε τους άπιστους και ετοίμασε για αυτούς μια αστραφτερή Φωτιά.
Εκεί θα κατοικήσουν για πάντα, χωρίς να υπάρχει κανένας να τους βοηθήσει ή να τους προστατεύσει.
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▀ Κεφ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν τα αστέρια σβήσουν, όταν ο ουρανός σχιστεί στα δύο
και τα βουνά γίνουν σκόνη, όταν οι απόστολοι του Αλλάχ συγκεντρωθούν την καθορισμένη μέρα
---- πότε θα συμβούν όλα αυτά; Την Μέρα της Κρίσης.
▀ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις : «Λέγε μου. (!;) Να πέσει η μάστιγά Του πάνω σας νύχτα ή μέρα,
ποιά τιμωρία θα φέρει γρήγορα ο ένοχος; Θα πιστέψετε σε αυτήν όταν πέσει πάνω σας;
Σίγουρα θα πιστέψετε σε αυτήν τότε! Και όμως προκαλείτε την πραγματοποίησή της»……….
▀ Κεφ. ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Έτσι βάλαμε Εμείς (!;) την απιστία στις καρδιές αυτών που κάνουν το κακό:
δεν θα πιστέψουν σε αυτό μέχρι να δουν τη φοβερή μάστιγα
που θα τους καταλάβει ξαφνικά μέσα στην αδιαφορία τους.
▀ Κεφ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Συμφορά θα πέσει αυτήν την μέρα στους άπιστους! Σε ποιά αποκάλυψη μετά από αυτήν θα πιστέψουν ;
▀ Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ : ΕΜΕΙΣ :
Ανθρωπότητα και τζίνι, Εμείς (!;) θα βρούμε σίγουρα τον χρόνο για να σας κρίνουμε.
[ Έιιι…., Διάχρονο : δια χρόνο του όντως Θεού δεν θα βρείτε ποτέ…., όμωςςς…., ρε σατάν ‘’θεο’’κτόνοι….! ]
Ποιό από τα αγαθά του Κυρίου σου θα μπορούσες να αρνηθείς;
Ανθρωπότητα και τζίνι, αν έχετε την δύναμη να διαπεράσετε τα όρια του ουρανού και της γης,
τότε διαπεράστε τα. Αλλά αυτό δεν θα το κάνετε (!;) παρά μόνο αν εμείς σας το επιτρέψουμε.
Ποιό από τα αγαθά του Κυρίου σου θα μπορούσες να αρνηθείς;……….
Όλα τα πλάσματα της γης είναι καταδικασμένα να πεθάνουν. ( Ουφφφ, σκάσε, ρεεε…., το εμπεδώσαμε….! )
Αλλά το πρόσωπο του Κυρίου σου θα παραμείνει στους αιώνες, με όλη του την μεγαλοπρέπεια και δόξα.
▀ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν οι σαφείς αποκαλύψεις μας τους ειπώθηκαν, αυτοί που αρνιούνται την Τελευταία Κρίση σου λένε :
«Δώσε μας ένα διαφορετικό Κοράνι, ή άλλαξε αυτό». ---- Εμμμ, που ό λ ο πολεμικά διαγγέλματα είναι….! ---Να πεις : «Δεν έχω δικαίωμα να το αλλάξω. Ακολουθώ μόνο αυτά που μου αποκαλύφτηκαν.
Δεν μπορώ να παρακούσω τον Κύριό μου, γιατί φοβάμαι την τιμωρία της μοιραίας μέρας».
Να πεις : «Αν ήθελε ο Αλλάχ, δεν θα σας το είχα αφηγηθεί ποτέ, ούτε θα σας το είχε γνωρίσει Αυτός.
Μια ολόκληρη ζωή κατοικούσα ανάμεσά σας πριν αποκαλυφτεί. Δεν θα το καταλάβετε;»……….
[[ : βάι, βάι, βάι, βάι…., μπεν αναντούν μου….! Σεν…., νε…!; ]]
Αν αμφιβάλλεις / ω Μωάμεθ / για αυτά που αποκαλύψαμε Εμείς σε σένα,
ρώτησε αυτούς που έχουν διαβάσει τις Γραφές πριν από σένα. [ Ε, τις επαλήθευσαν οι Εβραίοι Κάδμοι….! ]
Η αλήθεια αποκαλύφτηκε σε σένα από τον Κύριό σου : γι’ αυτό μην αμφιβάλλεις.
Ούτε να αρνηθείς τις αποκαλύψεις του Αλλάχ, γιατί τότε θα χαθείς.
▀ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ :
Τέτοιοι είναι αυτοί που οι καρδιές τους και τα αυτιά τους έχουν σφραγιστεί (!;) από τον Αλλάχ,
τέτοιοι είναι (!;) οι αδιάφοροι. Θα χαθούν σίγουρα στη μέλλουσα ζωή.
▀ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ :
Κάναμε επίσης Εμείς μια συμφωνία με αυτούς που έλεγαν πως είναι Χριστιανοί,
αλλά αυτοί επίσης έχουν ξεχάσει πολλά από αυτά που διδάχτηκαν. / Ωχ, η εκδίκηση του αστοιχείωτου….! /
(!;) Γι’ αυτό σπείραμε ανάμεσά τους (!;) την εχθρότητα και το μίσος, [ Χξς΄, εμφυλιοΣπορεύςςςςς…!; ]
που θα τα υποφέρουν μέχρι τη Μέρα της Ανάστασης,
όταν ο Αλλάχ θα φανερώσει σε αυτούς όλα αυτά που έχουν κάνει….!
…..Ωσεί ‘’Μεγάλος Αδελφός» της εκεί περιοχής ο Ο,ο,υράνιος Αρχι,αρχι,βασιλιάς ‘’Θεός’’ αυτός, ο Αλλάχ….,
κι ανδρείκελά του οι προκατασκευασμένοι –του, γήινοι και ουράνιοι, βασιλείς –του …., αναλόγως….,
με πλέον οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης των υπηκόων –του….,
προπαντός, μέσω των «πολυάριθμων» υποτακτικών –του πρακτόρων : «αγγέλων»…., ντόπιων και μη….,
«ευγενικών αγγελιοφόρων»,
μα και μέσω των πολλών ‘’υποτακτικών’’ –του πρακτόρων : «διαβόλων» : τζινιών…., ντόπιων και μη….,
«ευγενικών αγγελιοφόρων» ή, φορές, και «αγενών αγγελιοφόρων»….,
ναι, να….. και π. χ....:
▀ Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ :
Αβραάμ : «Κύριε, εγκατέστησα μερικούς από τους απογόνους μου σε μια έρημη κοιλάδα
κοντά στο Ιερό Σου Σπίτι, / στη Μέκκα / για να μπορούν να παρακολουθούν την αληθινή λατρεία.
[ …..Του Χάροντα ‘’εισπράκτορες’’…., ε, και, του ‘’Αβραάμ’’ οι σπιουνο,αγγελο,πράκτορες….! ]
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▀ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Δεν κατεβαίνουμε / Εμείς /
|$*$| Εμείς….: οι άγγελοι του Αλλάχ…., μα….. κατά μερικούς ισλαμιστές σχολιαστές….. ο Γαβριήλ….,
ενώ κατ’ άλλους…., χμ, μασονικώς, ‘’ηλιθίους’’…., ο ίδιος Αλλάχ….!
…..Ελάτε βρε, νομενκλατούρες μανδαρινίσκοι, και μας ‘’τα’’ γκαμπριελοζαλίζετε κι εσείς αλά Μωάμεθ….!
Όπου Γαβριήλ, «ο ευγενικός αγγελιοφόρος», ο αρχιπροαγωγός και χορηγός –του γήινος ‘’άγγελος’’….,
εεε, ή κάποιος από εκείνους / τους ‘’άκρως αντισιωνιστές’’ / στο εξωτερικό : ο,Ο,υρανό
που, σαν πήγαινε ο φραγγο γαλλο πετεινός, τον αναγνώριζαν, «ή δ η», ως προφήτη του Αλλάχ….,
ή το πολύ – πολύ κάποιος / : κάποια / ‘’χριστιανός’’ καλογερίσκος…., ’’Μεγαλαδελφοκίνητος’’ :
’’θεο’’κίνητος κι εδώ, ως παντού και πάντα, μασονιζέ….,
να τον συνάντησε, ‘’τυχαία’’, σε ταξίδι του στην….. Γαλλία – Γαλοπούλα
και να τον ‘’μύησε’’ στα σατανο’’χριστιανικά’’ κόλπα….!
…..Χμ, ’’άγγελος’’ : φραγγόκοτα ονόματι Γεώργιος ή, χξς΄, Γκαμπριέλα….,
τςςς, η ινδόρνιθα : γά λ ος : ιν διάνος : guinea hen : αλάχ…., που τον έκανε…..
γαλ λ όπουλο : γαλ λ ί : young….. tur key…., χμ, σαρ ωτ ή ( εχ, της Σάρ /Σύρ/ ας:Συρ /Σαρ/ φετ /φατ/ ού )
με σαρ ίκ ι – τουρ μπάν ι : tur b/v/an…., μα και….. θολό: tur bit / τουρ λ ο χαλινό / ….,
ως και….. ταρ αχοποιό : tur bulent / : Ata tur k….. bu l l – Παπο /Πάπα/ βόδι – βου : bu….. …!; /….!
Ααααα…., και ‘’χλοο’’ ‘’καλυμμένο’’ : tur f….,
ως και….. ’’φουσκωμένο’’ : ελληνιστίιιιι, τουρ λ ο ζαλισμένο : ‘’tur gid‘’…., / ….: γίδ ι : gid d y…!; /
ως και, τον καθ’ ομολογίαν του «αγράμματο» αυτόν, με νου εύστροφο : στρόβιλο : τουρμπίνα :
tur bine…., ήτοι, γαλ ή – γάτα – κάτα ή, έστω, γατί : κατί…: young cat…., χμ, η Μεγάλη Γαλ ή:Old Cat….,
ως και….. τουρ κοε ιδή….. πολύτιμο λίθο : tur quo ise : περ ο υζέ : κυανο πράσινο….,
εμ, κι έγινε, κι αυτή η (Τουρκο) Πούτσα : ( Turkey) Cock / τίιιι….,περσική όρνις : κόκκορας : cock…!; / :
γάλος/γάλα : Γαλ λ ία : France : Αλλάχ….!
….. Και…., ως προς την ισλαμοποίηση, σήμερα, και, των Βαλ καν ίων…, ω Σατανού Γαλλία….,
ποίοςςςςς είναι ο ρόλος –σουουουουου, ω ιδρύτρια, συν Οβριοίς, του Ισλάμ
και του Ισλαμισμού – ‘’γεννήτρα’’ του Μωάμεθ…!; |$*$|
από τον (!;) Ουρανό (!;) παρά μόνο | κι οι αποστάτεςςς…!; | με προσταγή του Κυρίου σου. 2 /2 : ω Μωάμεθ/.
▀ Κεφ. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΕΜΕΙΣ :
Πολυάριθμοι είναι οι άγγελοι στον (!;) ουρανό, και όμως η μεσολάβησή τους είναι μάταιη
μέχρι που ο Αλλάχ να δώσει άδεια (!;) σε αυτόν που Αυτός διαλέγει και επιθυμεί….!
*** Ε, Ιερωναλλάχ, αφού προηγούνται οι…., υπεράριθμοι, χμ, των αγγέλων…., διάβολοι – τα τζίνια….!
Μα…., γιαβάς – γιαβάς…., θα έρθει κι η σειρά τους…., να ιδούν κι οι ματαιόδοξοι….! ***
…..Ωσεί ’’ο Λέων της φυλής του Ισμαήλ’’ το ανθρωπόμορφο και αδηφάγο Υπερκτήνος ο….. Γιαχβαλλάχ….,
που καταστρέφει λαούς και περιουσίες –τους…., χρησιμοποιώντας άλλους λαούς ‘’πιόνια’’ –του γι’ αυτό….,
που σαν πλιάτσικοι κι αρπακτικά γύπες ορμούν και παίρνουν τα περισσεύματά –του λείες και λάφυρα….,
πολεμόχαρος κι επιχαιρέκακος στους ‘’ακάθιστους’’ σε αυτόν και τον απόστολό –του Μωάμεθ….,
υστερικά οργύλος και κατ’ αυτόν ‘’«δίκαιος»’’ τιμωρός κάθε ‘’απίστου’’ –του…., φτηνός παναπαντησάκιας….,
ξεφτίλας κόλακας των προς ύπουλη κυριαρχία –του λαών….,
ναι, να, και π. χ….:
▀ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
«Να μπείτε / ω πιστοί κι ακόλουθοι του Μωυσή Ισραηλίτες / μέσα σε αυτήν την πόλη» / των Αιγυπτίων / ,
είπαμε Εμείς, «και να φάτε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας».
▀ Κεφ. Η ΑΡΑΧΝΗ : ΕΜΕΙΣ :
Καταστρέψαμε Εμείς επίσης το λαό του Άαντ
και το λαό του Ταμούντ. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ερείπιά τους.
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▀ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Όλα αυτά / …..πλούτη, παλάτια, αγαθά,…..των Αιγυπτίων….. / τα άφησαν | οι Αιγύπτιοι | ,
και αυτά που κάποτε ανήκαν σε αυτούς τα δώσαμε Εμείς σε άλλους ανθρώπους / στους Ισραηλίτες / .
▀ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΕΜΕΙΣ :
Αληθινά, αν είναι να αποφασιστεί πόλεμος, θα ήταν καλύτερα για αυτούς να γίνουν
αληθινοί υπηρέτες του Αλλάχ.
[ Ααα, εεε, ωωω, ιιι….: ουουου…., αυτά είναι, χμ, θείααααα διλήμματα….! Υποταγή ή πόλεμος….! ]
▀ ▪ Κεφ. ΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ : ΕΜΕΙΣ :
Ορκίζομαι (!;) στη λάμψη του δειλινού, στη νύχτα, και σε όλα αυτά που φέρνει μαζί,
στο φεγγάρι, σε όλη του τη γέμιση (!;) / στην πανσέληνο / :
(!;) πως θα βαδίσεις προς τα μπρος (!;) από κράτος σε κράτος. ▄
█ ▪ Κεφ. Η ΣΕΛΗΝΗ : ΕΜΕΙΣ :
Πές τους / τους Ταμούντ / πως πρέπει να μοιραστούν το νερό τους μαζί της
/ …..με την καμήλα – σημάδι δοκιμασίας….. /
και πως πρέπει να παρακολουθούν κάθε γουλιά».
| Ε, πόλεμος για το νερό, λόγω λειψυδρίας…., χμ, και, ως ‘’παντού και πάντα’’, κι εδώ….! |
|| ▪ Κεφ.ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ :
Εμείς έχουμε κάνει τις καμήλες ένα μέρος της λατρείας του Αλλάχ. || █
▀ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ :
Βλέπετε αυτούς που έχουν φιλίες με έναν λαό / τους Ιουδαίους / που έχει οργίσει τον Αλλάχ;
Δεν ανήκουν ούτε σε σας ούτε σε αυτούς.
Ορκίζονται εν γνώσει τους σε ψέματα. Ο Αλλάχ έχει ετοιμάσει για αυτούς μια θλιβερή μάστιγα.
Κακό είναι πραγματικά αυτό που έχουν κάνει. Χρησιμοποιούν την πίστη τους σαν μια μεταμφίεση
και εμποδίζουν άλλους να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Αλλάχ.
---- Με την ‘’Τζιχάντ’’ ως πρόφαση και μάσκα….,/ ’’φτάνεις’’, κυρίαρχος, και πέρα απ’ την Αλάσκα….! ---Μια ατιμωτική μάστιγα τους περιμένει.
▀ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Αυτοί που πάνε ενάντια στον Αλλάχ και τον απόστολό Του
θα ταπεινωθούν όπως ταπεινώθηκαν άλλοι πριν από αυτούς.
▀ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Αυτοί που εναντιώνονται στον Αλλάχ και τον απόστολό Του θα ταπεινωθούν.
Ο Αλλάχ έχει καθορίσει : «Θα θριαμβεύσω σίγουρα, Εγώ και οι απόστολοί Μου».
Ισχυρός είναι ο Αλλάχ και μεγαλοδύναμος.
▀ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Δε θα πολεμήσετε εναντίον αυτών που έχουν παραβεί τον όρκο τους
και συνωμοτούν να εξαφανίσουν τον απόστολο;
( …..για το βάθρο τ’ Αποστόλη….,/ πέσανε σε βόθρο όλοι….,…../
και…., για του Αλλάχ το….. πράμα….,/ να, του αρχιτζινιού το θάμα….! )
▀ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αν κάποιος πιστεύει πως ο Αλλάχ δε θα δώσει νίκη στον Απόστολό Του
σε αυτόν τον κόσμο και στο μέλλοντα, ας δέσει ένα σχοινί στο ταβάνι του σπιτιού του και ας κρεμαστεί.
(!;) Έπειτα (!;) να δει αν το τέχνασμά του έχει ολοκληρωθεί με αυτό που τον έχει εξοργίσει.
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▀ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν ο Αλλάχ έκανε την συμφωνία του με τους Προφήτες, είπε : «Να οι Γραφές
και (!;) η σοφή γνώση που σας έδωσα.
[ Ουουουουουστ…., και, που είναι το πιο ‘’φτωχό’’, απ’ τα χιλιάδες βιβλία που διάβασα, βιβλίο….! ]
Ένας απόστολος θα έρθει κάποτε να τις επαληθεύσει. (!;) Να τον πιστέψετε και να τον βοηθήσετε»……….
Όσοι, όμως απαρνιούνται την πίστη που αρχικά ασπάστηκαν, και να μετανοήσουν, δεν θα συγχωρεθούν.
Γιατί το αμάρτημά τους θεωρείται ασυγχώρητο. (!;)
Όσο γι’ αυτούς που απαρνιούνται την πίστη τους και πεθαίνουν άπιστοι,
δεν υπάρχει σωτηρία μήτε αντάλλαγμα για το αμάρτημά τους,
έστω κι αν πρόκειται για το χρυσάφι όλου του κόσμου. (!;)
Η τιμωρία τους θα είναι αμείλιχτη και κανείς δεν θα μπορεί να τους βοηθήσει……….
Όσο γι’ αυτούς που δεν πιστεύουν έτσι κι αλλιώς ο Αλλάχ τους έχει ξεγραμμένους……….
( Ξου, ρε, Πράμα…., εσύ αυτούς ξεγραμμένους….. κι αυτοί εσένα ‘’γραμμένον’’….. στο ‘’πράμα’’ –τους….! )
◘ ▪ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ / στους άπιστους : (!;) «Λίγο νοιάζεται ο Κύριός μου αν δεν Τον επικαλείστε». ◘
Είσαστε (!;) το πιο ενάρετο έθνος που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
Αγαπάτε το δίκιο και κολάζετε το κακό. Πιστεύετε στον Αλλάχ……….
Έχουν προκαλέσει την οργή του Αλλάχ γι’ αυτό κι έχουν ταπεινωθεί ολότελα :
Γιατί δυσπίστησαν στις αποκαλύψεις Του κι έσφαξαν τους προφήτες Του δίχως λόγο ή αφορμή
γιατί αντιτάχτηκαν στην πίστη Του κι είναι παραβάτες……….
Ο Αλλάχ σου χάρισε την νίκη στο Μπάντρ, όταν η θέση σου ήταν απελπιστική.
(!;) Γι’ αυτό να σέβεσαι τον Αλλάχ. Ίσως θα πρέπει να τον ευχαριστήσεις. Είπες στους πιστούς :
«Τ’ ότι θα στείλει ο Κύριός σας στη γη 3.000 αγγέλους για να σας βοηθήσουν δεν είναι αρκετό;».
Ναι! Αρκεί να φυλαγόσαστε από το κακό και να κάνετε υπομονή κι ο Αλλάχ θα σας στείλει 5.000 αγγέλους
σαν αστακούς οπλισμένους για να σας προστατέψουν, αν δεχτείτε ξαφνική επίθεση.
(!;) Ο Αλλάχ το επινόησε αυτό μόνο και μόνο σαν ευχάριστες ειδήσεις,
που θα παρηγορήσουν τις καρδιές σας.
[η νίκη έρχεται (!;)μόνο από τον Αλλάχ, τον Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο]
/ Ααα…., χμμμ…., και το ‘’μανίκι’’….. ‘’απαυτόν’’….! /
Αυτός θα εμποδίζει την προέλαση της στρατιάς των άπιστων ή θα τους τρέψει σε άτακτη φυγή……….
Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα μπροστά στα μάτια σας. Αν γυρίσετε τον κόσμο από άκρη σ’ άκρη
θα δείτε τι επιφυλάσσει (!;) η μοίρα σ’ αυτούς που δεν πίστεψαν στους αποστόλους τους.
Αυτό είναι μια διακήρυξη προς όλη την ανθρωπότητα :
(!;) μια συμβουλή και μια προειδοποίηση για τους ενάρετους.
Πάρτε κουράγιο και μην απογοητευόσαστε. Έχετε πίστη και θα θριαμβεύσετε.
Αν υποστήκατε μιαν ήττα, το ίδιο να ξέρετε πως έπαθε κι ο εχθρός σας.
Από αυτές τις δοκιμασίες και τις μεταλλαγές περνούν οι άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο,
έτσι ώστε να ξέρει ο Αλλάχ τους πραγματικούς πιστούς
/ Τίιιιι…., αλλιώς δεν θα μπορούσε να τα ξέρει ο ξερόλαςςςςς…!; /
και να μπορεί να διαλέγει τους μάρτυρές Του
[δεν αγαπάει τους αμαρτωλούς] να δοκιμάζει την δύναμη των πιστών και να κατατροπώνει τους άπιστους.
Μήπως νομίζετε πως θα μπείτε στον Παράδεισο
(!;) προτού διαλέξει ο Αλλάχ αυτούς που πολέμησαν και υπόφεραν καρτερικά για χάρη Του;
Συνηθίζατε να θέλετε τον θάνατο προτού τον γνωρίσετε, τώρα όμως τον μάθατε.
Ο Μωάμεθ δεν είναι τίποτε περισσότερο από απόστολος : πριν από αυτόν υπήρξαν κι άλλοι απόστολοι.
Αν πεθάνει ή δολοφονηθεί μήπως θ’ απαρνηθείτε την πίστη σας;……….
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Θα σπείρουμε
( Ουουουουουστ…., ρε σατανιζέ σχιζοφρενή ’’σπαρτέ’’….! )
τον τρόμο στις καρδιές των άπιστων.
Υπηρετούν άλλους χωρίς κύρος θεούς. Γι’ αυτούς ο μόνος τόπος κατοικίας θα είναι η Κόλαση,
αυτός ο τόπος της θλίψης και του Ολέθρου που προορίζεται για όλους τους αμαρτωλούς.
Ο Αλλάχ εκπλήρωσε την ιερή υπόσχεση που σας έδωσε όταν, με την άδειά του,
καταφέρατε και τους νικήσατε. Μετά όμως το θάρρος σας εγκατέλειψε……….
Σας άφησε να νικηθείτε (!;) για να σας δοκιμάσει……….
/ Εεεεε…., άει σιχτίρρρρρ…., ωρέ σεϊτάν κιοπεκλέρρρρρ….! /
Θυμηθείτε πώς τραπήκατε σε φυγή πανικόβλητοι,
ενώ ο Απόστολος έτρεχε στο κατόπι σας και σας φώναζε να γυρίσετε πίσω.
( Χμμμμμ…., άσε τις….. γκέλ / τζέλ : γέλ / ες….. και...... γκελ…., γκελ μπουρντά….! )
(!;) Γι’ αυτό ο Αλλάχ σας έστειλε τις θλίψεις μαζεμένες,……….
Μη νομίζεις πως αυτοί που έπεσαν για του Αλλάχ την πίστη είναι νεκροί.
Βρίσκονται στην ζωή κι ο Κύριός τους τούς φροντίζει……….
Ο Σατανάς θέλει τους ανθρώπους να σέβονται τους οπαδούς του.
(!;) Αν είστε αληθινοί πιστοί να σέβεστε μόνον Εμένα……….
Μην αφήνεις τους άπιστους να νομίζουν πως εμείς μακραίνουμε τις μέρες τους για δικό τους καλό.
Αυτό το κάνουμε μόνο και μόνο (!;) για να βουτηχθούν ακόμη πιο βαθιά στην ανομία.
Η τιμωρία τους θα είναι ταπεινωτική.
Ο Αλλάχ αν άφησε τους πιστούς να μαστίζονται από τα σημερινά δεινά τους
είναι γιατί θέλει να ξεχωρίσει το κακό από το καλό.
[ ….: Ανεξέλεγκτη σχιζοφρένια…., εεεεεχχχχχ…., και μη χειρότερα….! ]
▀ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ :
Πιστοί, μην επιδιώκετε τη φιλία των άπιστων και αυτών που τους δόθηκε το Βιβλίο πριν από εσάς,
που έχουν κάνει τη | Τίιιιι, είναι θρησκεία τα πολεμο’’τέτοια’’…!; | θρησκεία σας ένα παιχνίδι και διασκέδαση.
Να φοβάστε τον Αλλάχ, αν είστε αληθινοί πιστοί. Όταν τους καλείς να προσευχηθούν,
έχουν την προσευχή σαν παιχνίδι και διασκέδαση. Το κάνουν αυτό επειδή δεν έχουν καθόλου αντίληψη.
Να πεις : «Λαοί του Βιβλίου, μας μισείτε για κανένα άλλο λόγο
/ Έι, Ισμαηλοτέτοιοι τζιχανταλλαχιστές…., έως πότε θα πληρώνει η Γη τον σχιζαντισημιτισμό –σας…!; /
εκτός από ότι πιστεύουμε στον Αλλάχ και σε αυτά που έχουν αποκαλυφθεί
σε εμάς και σε άλλους πριν από εμάς, και επειδή οι περισσότεροι από εσάς είναι άδικοι;».
Να πεις : «Θέλετε να σας πω ποιοι θα δεχτούν τη χειρότερη ανταμοιβή από τον Αλλάχ;
(!;) Αυτοί που τους έχει καταραστεί ο Αλλάχ και που έχει οργιστεί μαζί τους,
και τους έχει μεταμορφώσει σε πιθήκους / : jackanapes es…!; / και γουρούνια,
/ …..εεεεε…., δίποδα «αλληγορικά» ‘’τέτοια’’….! /
και αυτοί που λατρεύουν ψεύτικους θεούς.
Η κατάστασή τους είναι η χειρότερη και έχουν απομακρυνθεί πολύ από το σωστό μονοπάτι»….!
…..Μοναδικά πάμφτωχο και παιδαριώδες το Κοράνι –τους, και, ως προς τα κοσμογονικά….:
το σκόρπιο και σύντομο παραλήρημα των αστοιχείωτων δικτατορίσκων….,
λίγες σχετικές αναφορές κι επαναλαμβανόμενες, κυρίως, από τον διδυμιοπρήχτη….. Γαβ ριήλ….,
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΧΩΡΙΣΜΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Είναι ο Αλλάχ που δημιούργησε (!;) τους εφτά ουρανούς, και άλλα τόσα μέρη της Γης.
Κι όμως αν τους ελαφρώσουμε /τους άπιστους/ λίγο από την συμφορά τους θα ξαναγυρίσουν στην απιστία.
▀ Κεφ. ( ΑΛ !;) ΚΑΦ : ΕΜΕΙΣ :
Σε έξι ημέρες δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και τη γη και όλα που βρίσκονται ανάμεσά τους,
(!;) δεν κουραστήκαμε Εμείς καθόλου.
[ Ννννναι…., μα….. ‘’μας….. τα….. κουράζεις : κουράζετε’’….! ]
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▀ Κεφ. ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ : ΑΛΛΑΧ :
Εδημιούργησα Εγώ (!;) το ανθρώπινο γένος και (!;) το τζίνι (!;) για να Με λατρεύουν.
/ …..χξς΄ςςςς…., Θεός με ανάγκες…., ’’ματσαράγκες’’….! /
Δεν ζήτησα εγώ από αυτούς (!;) να με συντηρούν, ούτε τους ζήτησα (!;) να με τρέφουν….!
…..Σατανικός διπλωμάτης της «ιερής διπλωματίας και μπλόφας»
ο, όποτε τον συνέφερε, θετικά Χριστολόγος…., αντιεβραϊστής – ‘’αντιεβραϊστής’’….,
χξς΄…., ο με «ατελειοποίητο το φως –του» Θεόςςςς….,
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Ο Ιησούς δεν ήταν παρά ένας θνητός
που του δείξαμε Εμείς την εύνοιά μας και τον κάναμε παράδειγμα για τους Ισραηλίτες.
* …..παράνοια η εύνοια….. ή….. η παράνοια εύνοια…!; *
▀ Κεφ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΗΣ : ΕΜΕΙΣ :
Προσπαθούν να σβήσουν το φως του Αλλάχ με τα στόματά τους, / : φφφφφουουουουου….: Έ ολ ος+‘….! /
αλλά ο Αλλάχ (!;!;!;!;!;) θα τελειοποιήσει το φως του, όσο και αν δεν αρέσει αυτό στους άπιστους……….
[*[ Ε…., ασκούμενο σατανίδιο είναι ακόμα κι ο Αλλάχ Κάδμος…., χμ, που….. «χρειάζεται βοηθούς»….!
Γιαβάς – γιαβάς….. και, χμ, θα τελειοποιήσει και το σκοτάδι του ο αρχικάββαλος αρχικανίβαλος….,
που, φυσικά, αυτό, σβήνει, μόνο, με το….. άααααλλο φωςςςςς….! ]*]
Πιστοί, γίνετε βοηθοί του Αλλάχ. Όταν ο Ιησούς ο γιος της Μαρίας είπε στους μαθητές του :
«Ποιός θα έλθει μαζί μου να βοηθήσουμε τον Αλλάχ;» αυτοί απάντησαν :
«Εμείς είμαστε βοηθοί του Αλλάχ».
---- Α, όταν κι όπου σε βολεί…., «καλώς ‘τον, και, τον Ι. Χ….!»…., ωρέ μαϊμούν /Jackanapes/ αντάμ- -….! ---▀ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ :
Άπιστοι είναι αυτοί που λένε : «Ο Αλλάχ είναι ο ένας από τους τρεις». Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας Θεός.
| Εμ…., απ’ όποιονε ‘’τ’ αρπάζει’’…., να, Θεό τον ονομάζει…., χξς΄, και ο «πρώτος μονοθεïστής»….! |
Αν δεν σταματήσουν να το λένε αυτό, αυτοί από αυτούς που δεν πιστεύουν θα τιμωρηθούν αυστηρά.
Δε θα στραφούν στον Αλλάχ μετανοημένοι για να ζητήσουν συγγνώμη από Αυτόν.
Αυτός είναι επιεικής και ελεήμονας.
Ο Μεσσίας, ο γιος της Μαρίας, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας απόστολος : Άλλοι απόστολοι πέθαναν
πριν από αυτόν. Η μητέρα του ήταν μια άγια γυναίκα. Και οι δυο έφαγαν (!;) επίγεια τροφή.
/ Ε, και λίγο νέκταρ….. και λίγη αμβροσία…., για καμουφλάζ επιδόρπιο…., αυτοί εδώ…., που μας δείχνετε….! /
Κοίταξε πώς κάναμε Εμείς σαφείς σε αυτούς τις αποκαλύψεις μας. Κοίταξε πώς αγνοούν την αλήθεια.
Να πεις : «Λαοί του Βιβλίου. Μη παραβαίνετε τις προσταγές της αλήθειας στη θρησκεία σας.
Μην υπακύπτετε στις επιθυμίες αυτών που έχουν ήδη σφάλει, που παραπλάνησαν πολλούς
και αυτοί οι ίδιοι έχουν απομακρυνθεί από το σωστό μονοπάτι.
Αυτοί από τους Ισραηλίτες που δεν πίστευαν καταράστηκαν από το Δαυίδ και τον Ιησού, το γιο της Μαρίας :
τους καταράστηκαν επειδή επαναστάτησαν και έκαναν το κακό
και ποτέ δεν εμπόδισαν ο ένας τον άλλο από το να κάνει αδικίες. Κακές ήταν οι πράξεις τους.
▀ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτή είναι μια διήγηση για αυτά που είναι κρυμμένα. Εμείς τα αποκαλύπτουμε σε εσένα.
Δεν ήσουν παρών όταν αυτοί πέταξαν τα ζάρια (!;) για να δουν ποιος από αυτούς θα αναλάμβανε τη Μαρία,
ούτε ήσουνα παρών όταν φιλονικούσαν για αυτήν.
( …..στα ζάρια – τσιοπ την ‘’παίξανε’’….,/ παιδεραστοσαΐνια….,/
στης ‘’κυρά’’ Μάρως την….. ποδιά,/ βουρ, ’’άγγελοι’’ και τζίνια….! )
Οι άγγελοι είπαν στη Μαρία : «Ο Αλλάχ σε προστάζει να χαρείς με ένα Λόγο Του.
Το όνομά του είναι Μεσσίας, Ιησούς ο γιος της Μαρίας.
Θα είναι αγαθός σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο, / …..χμ, τον της νέας δημιουργίας –τους….! /
και θα έχει την εύνοια του Αλλάχ…..»……….
▀ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Και θα πρέπει να προσθέσεις στο βιβλίο την ιστορία της Μαρίας :
πώς εγκατέλειψε τον λαό της και πήγε σε ένα μοναχικό τόπο στα ανατολικά. Της στείλαμε Εμείς
το πνεύμα Μας (!;) με την μορφή άντρα. | Α, μήπως με τη μορφή «αρσενικού», δίποδου, ‘’γάιδαρου’’…!; |
Και όταν αυτή τον είδε είπε : «Ας με προστατέψει ο Φιλεύσπλαχνος από σένα.
Αν φοβάσαι τον Κύριο, άφησέ με και πήγαινε στον δρόμο σου».
«Είμαι ο αγγελιοφόρος του Κυρίου σου», απάντησε αυτός, «και έχω έλθει για να σου δώσω ένα θείο γιο».
{ Εμ…., ω Σαμπαθαηλ,τσ,ογλάνια…., οι άγγελοι κρύβουν γιους στα βρακιά τους και τα τζίνια κόρες….! }
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▀ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Τέτοιος ήταν ο Ιησούς, ο γιος της Μαρίας. Αυτή είναι (!;) η όλη αλήθεια,
που δεν είναι πρόθυμοι να την αποδεχτούν. Ο Αλλάχ απαγόρευσε στον Εαυτό Του να γεννήσει γιο……….
Όμως σχηματίστηκαν αιρέσεις σχετικές με τον Ιησού. [ Έιιιιι…., Αλλαχίδια…., αιρεσιάρχες…., σουςςςςς….! ]
Αλλά όταν φτάσει η μοιραία μέρα, θα πέσει συμφορά στους άπιστους….!
…..Περισσότερο ’’φίλανδρος’’ και λιγότερο ‘’φιλόγυνος’’ ο….. Αλλά,τ,χ…..
κι ο, έστω, Γαβ ριήλ ‘’σκάει’’ και Αρχιτζίνι με τις σχετικές τριχολογίες περί υιούχου ή κορούχου Αλλά,τ,χ….,
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Και όμως αποδίδουν σε Αυτόν απογόνους μέσα από τους υπηρέτες του!
Σίγουρα ο άνθρωπος είναι αχάριστος με τερατώδη τρόπο.
/ Ναι, αφού ο κάτθρωπος είναι ευχάριστος, όρα : αστείος, με….. κερατώδη τρόπο…., ω Μωάμ…., ως συ….! /
(!;) Θα διάλεγε ο Αλλάχ { Τί Αλλάχ….. τί Αλλάτ….! Ίδια, άφυλα, σκατά….! } κόρες για Αυτόν τον ίδιο
(!;) και γιους για εσάς;
▲ Και…., ω θρησκειοαντιγραφάκια και συσκοτισμένε, σώρρυ, πεφωτισμένε Βούδδα, σώρρυ, Μωάμεθ….,
πολύ πριν από σένα…., χμ, ο, ‘’Θεός’’ –σου, Αλλάχ των Αράβων είχε δυο κόρες, τις θεές….. Αλλάτ,….!
/ Πάντως, το Πνεύμα Του, χμ, ήταν γένους θηλυκού : περιστεράς….,
ω, και στο Ισλάμ γαϊδάρου….. αγνώστου γένους….! / ▲
Και όμως όταν η γέννηση μιας κόρης αναγγέλλεται σε έναν από αυτούς
το πρόσωπό του σκοτεινιάζει και γεμίζει θλίψη.
// …..εμ…., πιθανόν, γι’ αυτό, κυρίως, απαγόρευε το…., όντως, βάρβαρο, και κατά ‘’έθιμό’’ τους….,
θάψιμο νεογέννητων κι ανεπιθύμητων κοριτσιών….,
που, αλλιώς, πώς θα είχε τόσες, νόμιμες και μη, γυναίκες κι αυτός κι οι επίσης πολύγαμοι δικοί του….! //
▀ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ :
…..Κρύβεται / ο αποκτήσας κορίτσι / από τους ανθρώπους επειδή έμαθε άσχημα νέα : Θα περιφρονεί
το κορίτσι του ή θα το θάψει κάτω από το χώμα; Πόσο άδικα κρίνουν! Θα αποδίδουν λοιπόν
στον Αλλάχ θηλυκά που στολίζονται με μπιχλιμπίδια και είναι αδύναμα στις φιλονικίες;
▪ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ :
Πώς! Σας 2 / 2 : τους άπιστους / έχει ευλογήσει ο Κύριος με γιους
[Α, δύσκολα και, χα, σοβαρά προβλήματα μας βάζεις…., μπρε σεϊτάν /τς/ ογλάν Μωάμ…., και γκιτ οραντά….!]
και Αυτός υιοθέτησε κόρες (!;) μέσα από τους αγγέλους; Μια τερατώδη βλασφημία είναι αυτή που ξεστομίζετε.
▀ Κεφ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ : ΕΜΕΙΣ :
Να ρωτήσεις τους άπιστους / Ισραηλίτες / αν είναι αλήθεια πως ο Αλλάχ έχει κόρες,
ενώ αυτοί οι ίδιοι διαλέγουν γιους.
( Ρε μαρή διδυμιοπρήχτρα Γαβ ρι Έλ- - λ α…., δεν πας να τους τα πεις απευθείας…., να μην μας ‘’τα’’….! )
Δημιουργήσαμε Εμείς τους αγγέλους θηλυκούς;
[ Ρε γκόιμ, ο Γιαχβαλλάχ, ωχ, ο ‘’Γιαχβέ’’ είχε θηλυκούς αγγέλους : πρακτόρισσες….: Εσθήρ, Ιουδήθ,….! ]
( ▪ Κεφ.ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτοί που δεν πιστεύουν στην μέλλουσα ζωή δίνουν στους αγγέλους γυναικεία ονόματα.
// …..Γαβριέεεεελααααα….! Ου – ου….! Για….. γκελ μπουρντά….! //
Και όμως δεν έχουν καμιά γνώση για αυτό, ακολουθούν εικασίες μόνο,
και οι εικασίες δεν αντικαθιστούν την αλήθεια. )
Και ήταν αυτοί παρόντες κατά την δημιουργία τους;
Σίγουρα λένε ψέματα όταν δηλώνουν : «Ο Αλλάχ έχει γεννήσει παιδιά».
(!;) Θα διάλεγε Αυτός κόρες αντί για γιούς; Τί έχετε πάθει και έχετε τόσο λανθασμένη κρίση;……….
Βεβαιώνουν πως υπάρχει συγγένεια ανάμεσα σε Αυτόν και στο τζίνι……….
[ Εμ…., τίιιιι…., δίδυμα τα διδυμιά του….. Υπεραλλάχ….! ]
Μήπως επιθυμούν / οι Ισραηλίτες / να έλθει η τιμωρία Μας πιο γρήγορα;……….
Γι’ αυτό μην τους δίνεις σημασία για λίγο.
Σίγουρα θα δεις εσύ την πτώση τους όπως θα δουν τον θρίαμβό σου.
Βρίσκεται πολύ ψηλότερα ο Κύριός σου, ο Κύριος της Δόξας / Δ ή Λ…!; / , από τις κατηγορίες τους!
▀ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ :
Δε θα σκοτώνετε τα παιδιά σας φοβούμενοι πως δε θα μπορείτε να τα θρέψετε.
[ …..αναφέρεται στο προïσλαμικό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο
έθαβαν, ζωντανά και νεογέννητα, όλα τα ανεπιθύμητα κορίτσια…., ε, που, άντρες, πολεμιστές ήθελαν….! ]
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Εμείς θα φροντίσουμε για αυτά και για εσάς.
■ Ε, τότε, καλέ ΕΣΕΙΣ, αρχαγγέλες Γαβριέλες…., ιμπεριάλ αγέλες του Δεσποινίδου Σατανά, βεβαίως….,
φροντίστε, ’’λαφυροεπιδοματικά’’, και για τα ορφανεμένα
απ’ τους σκατοάνδρες του κάθε παιδοκτόνου Μωάμεθ ορφανά…., / Έιιιιι, του επίδοξου Γεωκράτορα….! /
ορφανά, που διόλου δεν φταίνε, χμ, για τους ειδωλολάτρες κι άπιστούς ΣΑΣ γονείς τους κ. λ. π….!
Ννννναιαιαιαιαι…., και να σας παραδεχτούμε για άντρες με ‘’διδυμιά’’…..
κι όχι για άνδρες σκέτα ‘’διδυμιά’’…..και, μάλιστα, τζούφια από αντρισμό…., ρε τζουφιόμυαλοι….! ■
Είναι μεγάλη αμαρτία να τα σκοτώνετε……….
▀ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΕΜΕΙΣ :
Δοξασμένος είναι ο Αλλάχ που αποκάλυψε το Βιβλίο στον υπηρέτη Του
(!;) απογυμνωμένο από ψεύδη (!;) και ακλόνητο από την αλήθεια,
{Ουστ, σχιζοφαντασμένοι ΕΣΕΙΣ κι εσείς, μόνο το ψέμα χρειάζεται τρόμο κι αίμα, για να επιβληθεί…., ρεεε….!}
για να προειδοποιήσει για την τρομερή μάστιγα που θα έλθει από Αυτόν,
που δηλώνει στους πιστούς που κάνουν καλές πράξεις
πως μια πλούσια και αιώνια ανταμοιβή τους περιμένει,
και που νουθετεί αυτούς που λένε πως ο Αλλάχ έχει γεννήσει ένα γιο.
Σίγουρα για αυτό δεν θα μπορούσαν να έχουν γνώση, ούτε αυτοί ούτε οι πατέρες τους :
αυτό που ξεστομίζουν είναι μια τερατώδης βλασφημία. Δεν κηρύττουν παρά ψεύδη.
Και όμως, αν αρνιούνται αυτήν την αποκάλυψη, ίσως καταστρέψεις τον εαυτό σου ( Τίιιιι…!; ) από την θλίψη,
στενοχωρημένος για αυτούς.
▀ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Κι όμως, παρ’ όλο αυτά, θεωρούν τα πνεύματα ίδια κι όμοια με τον Αλλάχ,
μ’ όλο που Αυτός τα δημιούργησε, μα από την άγνοιά τους τα ονόμασαν γιους και θυγατέρες Του.
Ας είναι Δοξασμένος! Κι ας στέκει πάντοτε ψηλά, πάνω από τις κακοήθειές τους!
Είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος.
[ Ααα, Μωάμ…., πέρα απ’ το Περισυμπάντειο αρχίζει το Εξωσύμπαν…., όπου ο όντωςςς Θεός….! ]
Πώς μπορεί να έχει γιο αφού είναι Ένας και ο Μοναδικός;
( Ε, ως ‘’ευγενές αέριο’’ ο Ρα, σώρρυ, ο Κρα, σώρρυ, ο Αλλάχ, δεν σχηματίζει….. ενώσεις…., ώστε να….! )
Αυτός δημιούργησε τα πάντα και τα πάντα γνωρίζει….!
/ Εμ, ‘’τώρα’’ που «τελειοποίησε το φως του», ξερόλας…., «όσο και αν δεν αρέσει αυτό στους άπιστους»….! /
…..Πολεμόχαρος ιμπεριαλιστής και φορομπήχτης ο….. Αλλά,τ,χ…., μάλλον, κατά τα γούστα του Μωάμεθ….,
που….. συγχωρεί τους όπως πολεμοχορηγούς –του για την πολεμική και ιμπεριαλιστική «Αιτία»….,
ο με πλήρες σύστημα καταδοτών και πρακτόρων : «αγγέλων»….,
ουστ…., ο που, τάχα, δεν έχει ανάγκη «να τον συντηρούν και να τον τρέφουν άλλοι»….,
υπερυποκριτής ο που απαιτεί τυφλή υποταγή όλων σε αυτόν και στον Μωάμεθ….,
ώστε να έχουν τον λόγο –τους ‘’τυφλοσούρτη’’….,
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ :
Αν όχι / αν δεν έχουν οι πιστοί να δώσουν ελεημοσύνες πριν από κάθε συνεδρίασή τους με τον Απόστολο….. /
| και ο Αλλάχ θα συγχωρέσει το αμάρτημά σας |
τότε τουλάχιστον να πείτε τις προσευχές σας και να πληρώσετε το φόρο της ελεημοσύνης
και να δείξετε υπακοή στον Αλλάχ και τον απόστολό Του. Ο Αλλάχ γνωρίζει όλες σας τις πράξεις.
▀ Κεφ. ΚΑΜΑΡΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Οι αληθινοί πιστοί είναι αυτοί που πιστεύουν στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του
και (!;) δεν αμφιβάλλουν (!;) ποτέ, και αυτοί που μάχονται για χάρη Του αφιερώνοντας και τα πλούτη τους
και τους εαυτούς τους. Τέτοιοι είναι αυτοί που έχουν αληθινή πίστη.
▀ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Υπάρχουν μερικοί ανάμεσά τους που μιλάνε άσχημα για εσένα 1 / 1 : ω Μωάμεθ /
σχετικά με την κατανομή των φόρων.
Αν τους δίνετε ένα μερίδιο, είναι ευχαριστημένοι : αλλά αν δεν πάρουν τίποτα, δυσανασχετούν……….
Οι φόροι θα χρησιμοποιούνται μόνο για να προωθείται η | Ε, να, η πολεμο Ιαννο αιτία….. | αιτία του Αλλάχ,
για την εξαγορά των αιχμαλώτων και των οφειλετών, και για να μοιράζονται ανάμεσα στους φτωχούς,
τους στερημένους, τους ταξιδιώτες, ανάμεσα σε αυτούς που ασχολούνται με την είσπραξη των φόρων,
και αυτών που έχουν προσηλυτισθεί. ---- Α, προσηλυτισμός και τέρμα οι φόροι….: ξξξ ύπνιος ο Μωάμ….! ---Αυτό είναι ένα καθήκον που (!;) διατάζεται από τον Αλλάχ. // Εχχχ…., φορομπήχτη Αλαλαλαλλά,τ,χ….! //
Αυτός είναι (!;) σοφός και (!;!;!;!:!;) παντογνώστης……….
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Είτε άντρες είναι είτε γυναίκες, οι υποκριτές είναι όλοι ίδιοι.
Απολαμβάνουν ό,τι είναι κακό, απαγορεύουν ό,τι είναι δίκαιο, και σφίγγουν τα πουγγιά τους.
Εγκατέλειψαν τον Αλλάχ και ο Αλλάχ τους εγκατέλειψε……….
Αυτοί δε που σαρκάζουν τους πιστούς που προσφέρουν αυθόρμητα,
/ Ννναι, αυθόοορμητα…., που, αλλιώς, «δική τους θα γίνει μια φοβερή τιμωρία»…., τους ασυγχώρητους….! /
και κοροïδεύουν αυτούς που δίνουν ανάλογα με τα μέσα που έχουν, ο Αλλάχ θα τους κοροïδέψει.
Δική τους θα γίνει μια φοβερή τιμωρία. Είναι το ίδιο είτε παρακαλάς να συγχωρεθούν είτε όχι.
* ▪ Κεφ. ΙΜΡΑΝ : ΕΜΕΙΣ : Γιατί ποιός άλλος εκτός από τον Αλλάχ, μπορεί να συγχωρέσει; *
Αν ( : 70άκις 7 και Ι.Χ ιζέ…!; ) εβδομήντα φορές εκλιπαρείς να συγχωρεθούν ο Αλλάχ δε θα τους συγχωρέσει,
γιατί έχουν αρνηθεί τον Αλλάχ και τον απόστολό Του. Ο Αλλάχ δε συγχωρεί τους άδικους……….
Δε θα προσευχηθείς για τους νεκρούς τους, | των φυγοπόλεμων, και, πλουσίων |
ούτε θα παρακολουθήσεις την κηδεία τους.
[ …..Για το νεκρό οι προσευχές…..,/ αχρείαστες είναι, που λες….,/ δουλειά σου και δουλειά του….!
‘’Κάθε κατσίκα κρέμεται,/ Μωάμ, απ’ την ουρά της’’….,/ ως ‘’κάθε τράγος κρέμεται/ από τα κέρατά του’’….! ]
Γιατί αρνήθηκαν τον Αλλάχ και τον απόστολό Του και έμειναν αμαρτωλοί μέχρι το τέλος.
Να μη ζηλέψεις τα πλούτη τους και τα παιδιά τους.
(!;) Μέσα από αυτά ο Αλλάχ ζητάει να τους τιμωρήσει σε αυτήν τη ζωή, (!;) ώστε να πεθάνουν άπιστοι.
Όποτε ένα Κεφάλαιο αποκαλύπτεται, λέγοντας : «Πίστεψε στον Αλλάχ και πολέμησε με τον απόστολό Του»,
οι πλούσιοι από αυτούς σου ζητάνε να τους εξαιρέσεις, λέγοντας :
«Άφησέ μας με αυτούς που θα μείνουν πίσω»……….
Αυτός και ο απόστολός Του παρακολουθούν όλες σας τις πράξεις. / των φυγοπόλεμων, και, πλουσίων /
{{ Έι, τους πράκτορες τους πλήρωνες απ’ τα λάφυρα, ρε Μωάμ, ή σου δούλευαν ‘’για την ψυχή τους’’…!;
Ή ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’…!; }}
Θα επιστρέψετε σε Αυτόν που γνωρίζει το ίδιο το ορατό και το αόρατο,
και που θα σας φανερώσει αυτά που έχετε πράξει……….
Μερικοί Άραβες της ερήμου θεωρούν αυτά που δίνουν για την αιτία του Αλλάχ
σαν ένα υποχρεωτικό πρόστιμο και περιμένουν να πέσει πάνω τους κάποια δυστυχία. (!:) Είθε να πέσει
πάνω σας κάποια δυστυχία! Ο Αλλάχ / Ε, κι ο Ιέρ ων:Jer y:Jer em y:….. ….! / τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα.
Και όμως υπάρχουν άλλοι ανάμεσά τους που πιστεύουν στον Αλλάχ και την Τελευταία Μέρα,
(!;) και θεωρούν τις προσφορές τους σαν ένα μέσο που τους φέρνει κοντύτερα
στον Αλλάχ και στις προσευχές του Αποστόλου.
[ ‘’Αν μου δώσεις, θα σου δώσω…., κι αν μου πάρεις, θα σου πάρω….!’’….! Ουστ, μωρή ΠαπΆρ/η,ι/ω….! ]
Πραγματικά, θα έλθουν κοντύτερα, ο Αλλάχ θα τους σπλαχνιστεί. Αυτός είναι επιεικής και ελεήμονας……….
Πάρε (!;) ελεημοσύνες από αυτούς (!;) για να καθαριστούν και να εξαγνιστούν και προσευχήσου για αυτούς :
γιατί οι προσευχές σου ( Ωωωχχχ…., τί ωραία –σας ‘’δουλεύουν’’ οι ανελέητοι….! ) θα τους ανακουφίσουν.
Ο Αλλάχ τα ακούει όλα και τα γνωρίζει όλα……….
Ο Αλλάχ έχει αγοράσει από τους πιστούς τις καρδιές τους και τα επίγεια αγαθά τους
και σε αντάλλαγμα έχει υποσχεθεί σε αυτούς τον Κήπο.
◘ ▪ Κεφ. ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : ΓΑΒΡΙΗΛ :
Δε σε βρήκε / ο Αλλάχ, ω Μωάμεθ / ορφανό και σου έδωσε στέγη;
Δε σε βρήκε να σφάλλεις και έγινε οδηγός σου; Δε σε βρήκε (!;) φτωχό και σε έκανε (!;) πλούσιο; ◘
Αυτοί θα πολεμήσουν (!;) για την αιτία Του, θα σφάξουν και θα σφαχτούν. { Ε, ανάθεμα στον «Αίτιο»….! }
(!;) Τέτοια είναι η υπόσχεση που τους έχει δώσει αυτός (!;!;!;!;!;) στο Τοράχ, το Ευαγγέλιο και το Κοράνι.
Και ποιός είναι περισσότερο ειλικρινής στην υπόσχεσή του από τον Αλλάχ;
Απολαύστε λοιπόν τη συμφωνία που έχετε κάνει. Αυτός είναι ο υπέρτατος θρίαμβος……….
Δεν ταιριάζει στον Προφήτη ή τους πιστούς να παρακαλάνε να δοθεί συγνώμη στους ειδωλολάτρες,
/ Ειδωλολατρεία : θανάσιμη αμαρτία…., «χειρότερη και από σφαγή»….! /
ακόμα και αν συνδέονται με αυτούς, αφού έχει γίνει φανερό
πως έχουν κερδίσει την τιμωρία της Κόλασης……….
…..Πιστοί, να φοβάστε τον Αλλάχ και να είστε με το μέρος αυτών που υποστηρίζουν την αιτία (!;)της αλήθειας.
Δεν είχαν αιτία ο λαός της Μεδίνας και οι Άραβες της ερήμου που κατοικούσαν ανάμεσά τους
να εγκαταλείψουν τον Απόστολο του Αλλάχ ή να διακινδυνεύσουν τη ζωή του
για να σώσουν τη δική τους,……….
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Κάθε μαρτύριο που υποφέρουν / οι πιστοί, για την αιτία του Αλλάχ ή της αλήθειας / στα χέρια του εχθρού
(!;) θα θεωρηθεί σαν καλή πράξη στα μάτια του Αλλάχ :……….
/ …..Ωχ, ’’ένσημα’’ για τον παράδεισο, τζάνουμ….. και….. άει κολλείστε ‘τα…., ω ‘’κολλημένοι’’….! /
▀ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ :
Ο Κύριός σας σάς διάταξε να εγκαταλείψετε τα σπίτια σας για να αγωνιστείτε για τη δικαιοσύνη,
αλλά μερικοί από τους πιστούς ήταν διστακτικοί.
Φιλονικούσαν μαζί σου / ω Μωάμεθ / για την αλήθεια που έχει αποκαλυφτεί,
σαν να τους οδηγούσαν σε κάποιο θάνατο……….
Αυτοί / από τους άπιστους κι εχθρούς, και, του Μωάμεθ / που έχουν μέχρι τώρα ασπαστεί την πίστη
και εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν μαζί σας
---- αυτοί επίσης είναι αδερφοί σας, παρόλο που σύμφωνα (!;) με το Βιβλίο του Αλλάχ
αυτοί που συνδέονται με δεσμούς αίματος είναι πλησιέστερα ο ένας με τον άλλο.
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα.
▀ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Πιστοί, να είστε προσεκτικοί. Να προχωρεί ο στρατός σας κατά αποσπάσματα ή κατά ένα σώμα……….
[ Χαίρε, Γαβ Γιαχβαλλάχ μαχολόγε στρατηλάτη με τα στρατηγήματά σου….! Άει και κλόουν σε τσίρκο….! ]
(!;) Οι αληθινοί πιστοί πολεμάνε για την αιτία του Αλλάχ αλλά οι άπιστοι πολεμάνε για είδωλα. (!;)
Πολεμήστε λοιπόν εναντίον των φίλων του Σατανά. Η πανουργία του Σατανά είναι αδύναμη πραγματικά.
▀ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν προσευχηθήκατε στον Κύριό σας για βοήθεια, Αυτός σας απάντησε :
| …..χμ, σα φώς, με χξς΄ F. A. X….! |
«Σας στέλνω για να σας βοηθήσουν χίλιους αγγέλους κατά τάξεις».
Με αυτές τις καλές ειδήσεις ο Αλλάχ προσπάθησε να καθησυχάσει τις καρδιές σας,
γιατί η νίκη έρχεται μόνο από τον Αλλάχ. || Ννναι, ννναι…., χα, και το….. ‘’μεταθανάτιο’’….. ‘’μανίκι’’….! ||
Αυτός είναι μεγαλοδύναμος και σοφός……….
▪ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Θα σας κάνουν / οι άπιστοι / να μη πιστεύετε όπως έχουν κάνει και αυτοί, για να είστε όλοι το ίδιο.
(!;) Να μη γίνεστε φίλοι τους (!;) μέχρι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους (!;) για την αιτία του Αλλάχ.
(!;) Αν σας εγκαταλείπουν, πιάστε τους και (!;!;!;!;!;) θανατώστε τους όπου κι αν τους βρείτε……….
Θα βρείτε άλλους που ζητάνε εξασφάλιση από εσάς όπως επίσης από τους δικούς τους ανθρώπους.
Οποτεδήποτε τους καλούνε πίσω στην ειδωλολατρεία βουτάνε μέσα σε αυτήν με το κεφάλι.
Αν δεν κρατηθούν μακριά σας, (!;) να τους πιάσετε και να τους σκοτώσετε όπου και αν τους βρείτε.
(!;) Πάνω σε τέτοιους ανθρώπους σας δίνουμε Εμείς (!;) απόλυτη εξουσία……….
Αυτός που εγκαταλείπει την πατρική του γη για την αιτία του Αλλάχ θα βρει σαν καταφύγιο
πολλούς τόπους στη γη και μεγάλη αφθονία. / Χξς΄, ρε λάφυρα του όντως Σατανά…., Κτήηηνηηη….! ! /
Αυτός που εγκαταλείπει την κατοικία του για να πολεμήσει για τον Αλλάχ και τον απόστολό Του
και τον βρίσκει ο θάνατος, θα ανταμειφθεί από τον Αλλάχ.
// Του ‘’Άρη’’ το….. ‘’κοντάρι’’ στο ‘’παλικάρι’’….. και δυό αυγά….. στρουθοκαμήλου….,
άσπρα σαν τα ουρί….! Ανταποδοτικά πράματα…., μπρεεεεε….! //
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και (!;!;!;!:!;) ελεήμονας……….
Να καταδιώκετε αμείλικτα τους εχθρούς σας. Αν έχετε υποφέρει, αυτοί επίσης έχουν υποφέρει :
(!;) αλλά εσείς τουλάχιστον ελπίζετε να λάβετε από τον Αλλάχ αυτά που αυτοί δεν μπορούν να ελπίζουν.
Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης……….
Έχουμε Εμείς αποκαλύψει σε εσένα το Βιβλίο με την αλήθεια,
ώστε να παρεμβαίνεις ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτά που σου έχει δείξει ο Αλλάχ.
Δε θα παρακαλείς για τους προδότες. Να ικετεύεις τη συγγνώμη του Αλλάχ :
Αυτός είναι (!;) επιεικής και ελεήμονας. Ούτε θα ικετεύεις για αυτούς που προδίδουν τις ψυχές τους,
ο Αλλάχ δεν αγαπάει τους προδότες και τους αμαρτωλούς. || Στ’ αρχίδια –μας…., ορέ σκουπίδια….! ||
● ▪ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτοί που κάνουν πόλεμο κατά του Αλλάχ και των αποστόλων του
και σκόρπισαν διχόνοια στη γη θα θανατωθούν ή θα σταυρωθούν
ή θα τους κοπούν τα πόδια και τα χέρια στις αντίστοιχες πλευρές, ή θα εξαφανισθούν από τη χώρα. ●
▀ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αν σε αρνηθούν, να θυμηθείς πως πριν από αυτούς οι λαοί του Νώε,
του Αβραάμ και του Λοτ, οι φυλές του Ταμούντ και Άαντ, και οι κάτοικοι της Μηδίας
είχαν αρνηθεί τους αποστόλους τους : (!;) ο Μωυσής ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για απάτη.
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Ανέχτηκα πολύ καιρό τους άπιστους και στο τέλος η μάστιγά Μου έπεσε πάνω τους.
Και πόσο τρομερή ήταν η εκδίκησή Μου! [ Εχ, και, αυτά είναι θεϊκέςςς ιδιότητεςςς…., εεε, τί άααλλο…!; ]
Πόσα αμαρτωλά έθνη έχουμε Εμείς καταστρέψει! Οι πόλεις τους έχουν καταστραφεί,
έρημα είναι τα ψηλά παλάτια τους, και εγκατελειμμένα τα πηγάδια τους……….
Να πολεμάτε για την αιτία του Αλλάχ με την αφοσίωση που Του πρέπει. / Μπαμ, μπαμ…., ‘’τσίμπα’’ 1 Ο…!; /
(!;) Αυτός σας έχει διαλέξει και δεν έχει βάλει βάρη πάνω σας για την τήρηση της πίστης σας,
την πίστη του Αβραάμ (!;!;!;!;!;) του προγόνου σας……….
{ Ουστ, που όλα τα σκατά του σατάν αποπάτου τά ‘χε πρότυπά –του…., ε, και ‘’βγήκε’’ απόσκατό του….! }
▀ Κεφ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ : ΕΜΕΙΣ :
Προφήτη, κάνε πόλεμο με τους άπιστους και τους υποκριτές και μεταχειρίσου τους (!;) έτσι όπως το αξίζουν.
Η Κόλαση το σπίτι τους, και το κακό ο αιώνιος σύντροφός τους.
▀ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ :
Φως πάνω στο φως, { Μπα, κάνουν ‘’πλακωτό’’ και τα ‘’φώωωωωτα’’…!; } ο Αλλάχ οδηγεί προς το φως Του
(!;) αυτόν που Αυτός θέλει……….
Να προσεύχεστε, να πληρώνετε το φόρο της ελεημοσύνης, και να υπακούτε τον Απόστολο,
(!;) για να σας σπλαχνιστεί Αυτός….!
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1 --- 14 )
…..Και, ‘’στου Αλλάχ το μαγαζί….. διάβολοι κι άγγελοι μαζί’’….!
…..Φαλλοκράτης ρατσιστής ως προς τις γυναίκες και σε σχέση με τους άνδρες ο πρακτικός σεξολόγος….,
υπέρ της δουλείας και δη θε/σαταν/ωρών, και, τις γυναίκες σκλάβες ως «λάφυρα» η Μαντάμ Αλαλαλλά,χ,τ….,
ναι…., να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Γυναίκες του Προφήτη, (!;!;!;!;!;) δεν είστε εσείς σαν τις άλλες γυναίκες……….
Γυναίκες της εστίας του Προφήτη, ο Αλλάχ θέλει μόνο να διώξει (!;) την ακαθαρσία από πάνω σας
και να σας (!;) εξαγνίσει / Α, σατέν : σατάν σερβιέττες θα εφηύρε το αιδοιόξεσμα : μουνόγδαρμα….! / ……….
Και όταν ο Ζέιντ / ο θετός γιος του Μωάμεθ / χώρισε τη γυναίκα του, τη δώσαμε Εμείς σε σένα
να την παντρευτείς, (!;) για να γίνει νόμιμο για τους αληθινούς πιστούς να παντρεύονται τις γυναίκες
των θετών γιών τους / τις από γιους νύφες τους…., ως κι οι Οβριοί της Π. Δ….. / όταν αυτοί τις έχουν χωρίσει.
Η θέληση του Αλλάχ πρέπει να εκπληρώνεται.
[ Ρε ηλίθιοι γαμολόγοι ΕΣΕΙΣ…., δεν πάτε να γαμηθείτε….. «λαφυρο σκλαβικώςςςςς»….! ]
(!;) Δε θα κατηγορηθεί ο Προφήτης επειδή έκανε αυτό που του διάταξε (!;) ο Αλλάχ……….
*$*…..του Αλλάχ οι διαταγές…../ ’’δεν σηκώνουν’’ προσβολές….,/
χράτς και χρουτς πάν’ τα μαχαίρια….,/ στα συκοφαντοχαμπέρια….,/
ως στα ‘’κερατο’’κουσκούς….,/ του Μωάμ, της αλεπούς….,/
που εχάθη…., ‘’διά μαγείας’’….,/ κι ο καθείς αμφισβητίας….!
….: Κοντός Ψαλμός γαμαλληλούια – αινείτε το Σατανά….: Α. Ζ : κεφ. 0, εδ. 0….! *$*
Προφήτη, κάναμε Εμείς πιστές τις γυναίκες στις οποίες έδωσες προίκες
(!;!;!;!;!;) και τις σκλάβες που ο Αλλάχ σου έδωσε (!;!;!;!;!;) για λάφυρα,
τις κόρες των αδελφών και των αδελφάδων του πατέρα σου και της μητέρας σου που σε ακολούθησαν,
και τις άλλες γυναίκες που σου παραδόθηκαν
[ Χμ, κι αυτές πιστές από ‘’νουθεσίααααα’’, πρωτ εξ- εξ- εξ- αδερφικήηηηη….!.....
Και….. πίσω απ’ την πούτσα του Αβράμ…., μα κι απ’ το μουνί της Σάρας….,
όλη η έγνοια του Γι αχ βέ….,
μα και….. απ’ την πούτσα του Μωάμεθ πίσ’…., όλη η έγνοια του Αλλ άχ….,
δίπουτση Πούτσα….: Γιαχβαλλ άχ…., με δύ ο αρχίδια κάτω της….: ΣαρΑβράμ κι ‘’Αγαρ’’Μωάμ….,
κι είναι λαοί με αχ και βαχ…., κι οι ‘’δυό’’ –τους….. που τους κάνουν ‘’μαμ’’….,…..
έτσι, λοιπόν, Μωάμεθ, πις…., γκιτ, οραντά, αντάμ, σεν, πις…., που, όλους, θα –σας κάνω ‘’Μαμ’’….! ]
και που θέλησες να τις παντρευτείς. 1
/ 1 : αυτήν την εποχή ο Μωάμεθ είχε (!;) εννέα συζύγους, (!;) χωρίς να υπολογίζονται οι σκλάβες….! /
Αυτό το προνόμιο είναι (!;) μόνο δικό σου, δεν έχει δοθεί σε κανένα άλλο πιστό.
( Ε, μπραχ, μπε…., ω αστοιχείωτε ‘’παν’’απαντησάκια…., σε προ ξεπέρασε, κατά πολύ, ο Σολομουνής….! )
{ Χξς΄ςς…., ξουουου…., ξου, ρε σατανόδουλοι βλάσφημοι και ‘’θεοκτόνοι’’…., ουουουστ οξαποκεί….! }
Γνωρίζουμε Εμείς καλά τις υποχρεώσεις που έχουμε επιβάλει στους πιστούς
όσο αφορά τις γυναίκες τους και τις σκλάβες τους. /Ξου,γάτς, όλο δεοντολογία….. και για Σ,σ,ένα ούτε μία….!/
(!;) Σου δίνουμε Εμείς αυτό το προνόμιο (!;) για να μη σε κατηγορήσει κανένας.
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός.
Μπορείς να απομακρύνεις οποιαδήποτε από τις γυναίκες σου επιθυμείς
και να πάρεις στο κρεβάτι σου οποιαδήποτε από αυτές θέλεις.
Ούτε είναι προνόμιο να δεχτείς κάποια από αυτές που την είχες προσωρινά παραμερίσει.
Αυτό είναι (!;!;!;!;!;) σωστότερο, για να είναι ευτυχισμένες και να μην προσβάλλονται, και για να είναι
(!;) όλες ευχαριστημένες με αυτά που τους δίνεις. [ : κι ‘’εκεί’’ κι ‘’εδώ’’, μπουρδολογίες : π,θ,εολογίες….! ]
Ο Αλλάχ γνωρίζει αυτά που έχετε στις καρδιές σας. 2 / 2 : ω πιστοί /
Αυτός είναι ευλογημένος / …..ουστ, χξς΄, τίιι…., ευλογημένος Θεόςςς από Υπέρρρθεο…!; / και παντογνώστης.
Δε θα είναι νόμιμο για εσένα 3 / 3 : ω Μωάμεθ /
( : τα άνομα του χτες…../ νόμιμα είν’ σήμερα….,/ πάντρελοι ελεγκτές…../ ‘’μας’’ κλείνουν σε σύνορα….! )
να πάρεις περισσότερες γυναίκες ή να αλλάξεις τις γυναίκες που έχεις τώρα με άλλες γυναίκες,
ακόμα και αν τις προτιμάς για την ομορφιά τους, αυτό σου επιτρέπεται μόνο για τις σκλάβες σου.
/ Χα, ας γελάσω…., δεν λέω τίποτα…., να τα απολαύσω…., που, σπάνια, η αηδία μου φέρνει τόσο γέλιο….! /
Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα……….
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Δεν πρέπει να μιλάτε άσχημα για τον απόστολο του Αλλάχ, || …..μπραχ, μπρε….. σεϊτάν πις κιοπέκ….! ||
ούτε να παντρευτείτε ποτέ τις γυναίκες του μετά από αυτόν,
| ….Ε, ρε Μωάμεθ, κάνε συ το ‘’θάμα’’….. και η Αïσά κι η Χάφσα, ιδίως, θα σε ‘’πενθήσουν’’ δεόντως….! |
αυτό θα είναι μεγάλο παράπτωμα για τον Αλλάχ……….
Γυναίκες / του Προφήτη / να φοβάστε τον Αλλάχ, γιατί Αυτός βλέπει όλα τα πράγματα.
Ο Προφήτης είναι ευλογημένος από τον Αλλάχ και τους αγγέλους Του.
[ Νννννναι, ρε ‘’θεο’’κτόνοι, και τρικατάρατος από τον όντως Θεό…., όλοι –τους και όλοι –σας….! ]
Να τον ευλογείτε, λοιπόν, εσείς που είστε αληθινοί πιστοί, και να τον χαιρετάτε με ένα θερμό χαιρετισμό.
/ Ε, να, χάιλ, ω Χιτ·λέρα Μωάμ…., χα, που ‘’θα μας τα κλάσεις’’ με ‘’πολεμικά’’, ‘’κροτούντα’’, ‘’αέρια’’….! /
(!;) Αυτοί που μιλάνε άσχημα για τον Αλλάχ και τον απόστολό Του θα έχουν την κατάρα του
σε αυτή τη ζωή και στη μέλλουσα. Αυτός τους έχει ετοιμάσει μια αισχρή τιμωρία………. / Καταραμέεενοι….! /
Προφήτη να διατάξεις τις γυναίκες σου, τις κόρες σου και τις γυναίκες των αληθινών πιστών
(!:) να σκεπάζονται καλά με το πέπλο τους. // Χμ, μπούργκα από Μούργα…., γιούργια στα παλιούρια….! //
Αυτό είναι (!;!;!;!;!;) σωστότερο για να τις αναγνωρίζουν και να μην τις ενοχλούν.
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός. Αν οι υποκριτές και αυτοί που έχουν διεφθαρμένες καρδιές
και αυτοί που ψάχνουν για σκάνδαλα από τους κατοίκους της Μεδίνας δε μετανοιώσουν,
(!;) θα σε κάνουμε Εμείς να στραφείς εναντίον τους και οι μέρες τους σε αυτή την πόλη θα είναι μετρημένες.
Καταραμένοι όπου και αν βρεθούν, (!;) θα συλληφθούν και θα θανατωθούν.
| Ω καταραμένες ‘’Προστακτικές’’, κι ΕΣΕΙΣ…., αιώνιες Φόνισσες της κάθε ευκτικής…., ίτε στον αγύριστο….! |
▀ Κεφ. ΦΩΣ : ΜΩΑΜΕΘ :
Όταν το ακούσατε,
/ …..αναφέρεται στο ‘’κερατο’’σκάνδαλο με τη γυναίκα του Αïσά και τον Σουφάν ιμπν ελ Μοέιττελ….. /
|| ▪ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ : Ο μοιχός και η μοιχαλίδα θα μαστιγώνονται εκατό φορές ο καθένας.
* Ε, μην κάνεις πως το ξέχασες κι αυτό…., μπρε Ιώβ, σώρρυ, Μωάμ…., επειδή αφορά σε σένα….! * ….. ||
γιατί δεν είπατε : «Δεν είναι σωστό να μιλάμε για αυτό εμείς. Ο Αλλάχ το απαγορεύει! (!;)
Αυτό είναι μια τερατώδης συκοφαντία;».
{ Ορέεεεε…., τόσο βάσανο ο Αλλάχ για τα γαμησιάτικα του Μωάμ…!; Μπας και τις ‘’συντρώγανε’’ ήηηηη…!; }
Ο Αλλάχ σας προστάζει να μην ακούτε ποτέ τέτοια σκάνδαλα, αν είστε αληθινοί πιστοί.
Ο Αλλάχ κάνει σαφείς σε σας τις αποκαλύψεις Του. Αυτός είναι σοφός και παντογνώστης.
▀ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Πιστοί, μη φέρεστε σαν αυτούς που συκοφάντησαν το Μωυσή.
Ο Αλλάχ τον απάλλαξε από τη συκοφαντία και τον εξύψωσε (!;) ……….
Δεν ταιριάζει στους αληθινούς πιστούς ---- άντρες και γυναίκες να ανακατεύονται στις δουλειές του Αλλάχ
και ο απόστολός Του διατάζει διαφορετικά. Αυτός που παρακούει τον Αλλάχ και τον απόστολό Του
[ : στα….. ΑλλαχοΜωάμ μεθύσια…../ τα ανάποδα είν’ ίσια….! ] πλανιέται πραγματικά……….
Να πεις:«Ποιός μπορεί να σας προστατέψει από τον Αλλάχ αν Αυτός θέλει να ρίξει πάνω σας τη μάστιγά Του;
Και ποιός μπορεί να τον εμποδίσει από το να σας δείξει οίκτο;». [Ε, μπεν, και σικτίρ, λυσσο Σ,Ο,ικτίρμονα….!]
Δε θα βρουν κανένα εκτός από τον Αλλάχ να τους προστατέψει ή να τους βοηθήσει.
▀ Κεφ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ : ΕΜΕΙΣ :
Προφήτη, γιατί απαγορεύεις αυτό που ο Κύριος νόμιμο έκανε στα χέρια σου,
( …..ννναι…., γιατί, ρε ανυπάκουε κι αδικαιολογήτως…., που ο Αλλάχ σου έδωσε άφεση…., έντυπτεεε….,
γιατίιι…!; Μήπως τέλειωσαν τα ‘’λάδια’’ σου…., εεε, να φωνάξουμε κανέναν Σουφάν ιμπν ελ Μοέιττελ….! )
γυρεύοντας μ’ αυτό τον τρόπο να ευχαριστήσεις τις γυναίκες σου; 1 / 1 : η Χάφσα και η Αïσά /
{***{ …..ο Μωάμεθ συνελήφθη επ’ αυτοφόρω από τη γυναίκα του Χάφσα
με μια κόπτισσα δούλη του να….. …., ε, νααααα….. ….,
[ Άραγε…., κι εδώ…., και, κωδικο ϊμπεριαλιστική απιστία….. και….. όπου γυναίκες = χώρες ή φυλές…!; ]
κάτι το οποίο φανέρωσε στην άλλη του γυναίκα Αïσά…., που, μάλλον, γι’ αυτό τον ‘’κεράτωσε’’….,
κι ο Μωάμεθ, τότε, έδωσε υπόσχεση – όρκο :
Χάφσα….. στη Χάφσα να μην ‘’το’’ ξανακάνει…., ναι, χξς΄ςςςς, και τον τήηηηηρησε….! }***}
Ο Αλλάχ είναι ευσπλαχνικός και Μεγαλόψυχος. Ο Αλλάχ σου έδωσε (!;) άφεση από τέτοιους όρκους.
▀ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΙΚΕΤΕΥΕ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτός / ο αθετήσας σεξουαλική εντολή / που δεν έχει σκλάβο θα νηστεύσει επί δύο διαδοχικούς μήνες
πριν αυτός και η γυναίκα του αγγίξουν ο ένας τον άλλο. [ Ννναι…., βρε Επιστάτα πεών και αιδοίων….! ]
Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα ταΐσει εξήντα φτωχούς.
Αυτό διατάζεστε (!;) για να πιστεύετε στον Αλλάχ και τον απόστολό Του. Τέτοιοι είναι οι νόμοι του Αλλάχ.
/Τί ταύτιση σκοτ τάσ ματος:Αλλάχ με σκοτ τασ μαστή:Μωάμεθ!/. Μια θλιβερή τιμωρία περιμένει τους άπιστους.
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▀ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
// …..μου – μουουουουου….. η αρμεχτή αγελάααααδα : χώρα : λαόςςςςς….! //
Δε θα παντρεύεστε ειδωλολάτρισσες γυναίκες, παρά μόνο αν ασπάζονται την πίστη.
Μια πιστή σκλάβα είναι καλύτερη από μια ειδωλολάτρισσα, αν και ίσως αυτή σας αρέσει.
Ούτε θα παντρεύεστε ειδωλολάτρες, παρά μόνο αν ασπάζονται την πίστη.
Ένας πιστός σκλάβος είναι καλύτερος από έναν ειδωλολάτρη, αν και ίσως σας αρέσει.
Οι χωρισμένες γυναίκες πρέπει να περιμένουν, να αποφεύγουν τους άντρες, ώσπου να περάσουν
(!;) τρεις έμμηνες ρύσεις……….
$ Νά ‘τος, κι αυτός, ο ψευτοΠρίαπος…., μετά απ’ την κουζίνα –μας, και στην κρεβατοκάμαρά –μας….. με…..
γαμησιομετρητή και καβλογράφο…., εχ χχχχ…., ε ξού και τους ‘’γράφω’’…., τους μουρντάρηδες…., με…..
‘’ραπ ιδ ο γράφ ο’’…., νααααα…., μπουρντάαααα….! $
Οι γυναίκες, θα έχουν με δικαιοσύνη δικαιώματα (!;) όμοια με αυτά που ασκούνται σε βάρος τους,
(!;) αν και οι άντρες έχουν (!;) μια θέση ανώτερη από τις γυναίκες.
Ο Αλλάχ είναι μεγαλοδύναμος και σοφός……….
Τέτοιες είναι οι διαταγές του Αλλάχ. Τις κάνει Αυτός σαφείς στους ανθρώπους με κατανόηση……….
[ : έιιιιι…., οι κάτθρωποι έχουν κατα- νόηση…., ενώ οι άνθρωποι έχουν ανα+ νόηση….! ]
Ποιός /Ε, όποιος ηλίθιος….!/ θα προσφέρει στον Αλλάχ ένα γενναιόδωρο δάνειο; /Τσς, στον «αυτότροφο»….!/
Αυτός θα του το ξεπληρώσει στο πολλαπλάσιο.
(RE S.Sύ, δανεισμένο ψώνιο, είναι ανανδρία το να βάζεις δικά σου λόγια, και, στο σκότ /’’φάν’’/ τασ μά σου….!)
Είναι ο Αλλάχ (!;) που πλουτίζει και (!;) που φτωχαίνει τους ανθρώπους.
Σε Αυτόν θα επιστρέψετε όλοι……….
Οι χήρες θα περιμένουν, αποφεύγοντας τους άντρες, (!;) επί τέσσερις μήνες και δέκα μέρες μετά το θάνατο
του άντρα τους / Εμμμ, και, έτσι βρήκες τους μηνο μερο χρόνους κι έχασες τα δια Χρονο seconds….! / ……….
Οι γυναίκες (!;) είναι χωράφια σας : πηγαίνετε, λοιπόν, μέσα στα χωράφια σας όπως σας αρέσει.
Να κάνετε καλά έργα / Α, αναντούν μου…., ήτοι, να μην κάνουν ανώμαλο σεξ….! / και να φοβάστε τον Αλλάχ.
Να θυμάστε πως θα τον συναντήσετε. Να δώσετε καλές ειδήσειςστους πιστούς.
▀ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Άνθρωποι, να φοβάστε τον Κύριό σας, που σας δημιούργησε /η διχοτόμηση της τρίχας!;/ από μία μόνο ψυχή.
(!;) Από αυτήν την ψυχή δημιούργησε το σύντροφό της,
και μέσα από αυτούς γέμισε τη γη με αμέτρητους άντρες και γυναίκες……….
Αν φοβάστε πως δε μπορείτε να μεταχειριστείτε με τιμιότητα τις ορφανές 1 / 1 : τις ορφανές κοπέλες /
τότε μπορείτε να παντρευτείτε άλλες γυναίκες που σας φαίνονται καλές : δύο, τρεις, ή τέσσερις από αυτές.
Αλλά αν φοβάστε πως δε μπορείτε να τις μεταχειριστείτε όλες με ισότητα,
{ : …..άλα γαμησ ισό της ο Γαμησιώτης….! Εκάς οι βέβηλοι…., και, ες πνιγμόν, «οι πόρνοι….. άλα…..»….! }
τότε παντρευτείτε μία μόνο ή (!;) όσες σκλάβες έχετε.
Αυτό θα σας είναι ευκολότερο για να αποφύγετε την αδικία……….
Στο μέλλον δε θα παντρεύεστε τις γυναίκες που είχαν παντρευτεί οι πατέρες σας. Αυτό ήταν
κακή συνήθεια, ασελγής και απεχθής………. [Ννναι, κακή…., που, πια, τελειοποίησε ο Αλλάχ το φώς του….!]
Αν κάποιος από εσάς δεν έχει τα μέσα για να παντρευτεί μια ελεύθερη γυναίκα που έχει πίστη,
ας παντρευτεί μια σκλάβα που έχει πίστη……….
▀ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Αν κάποια από τις γυναίκες σας διαπράξει μοιχεία,
| …..ααα…., ενώ…., αν είναι άνδρας ο μοιχός…., ω ανδροκράτη Γαβ…., γάβγισέ μας, σώρρυ, πές μας τί…!; |
καλέστε τέσσερις μάρτυρες από το λαό σας εναντίον τους,
αν αυτοί μαρτυρήσουν για την ενοχή τους να τις περιορίσετε μέσα στα σπίτια τους (!;) μέχρι να πεθάνουν
ή μέχρι να βρει ο Αλλάχ κάποια άλλη λύση για αυτές……….
[ Βάι, βάι, βάι, βάι…., πού να ξεράσω τη θεϊκήηη σσσοφία –σας…!; ]
▀ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Οι άντρες (!;) εξουσιάζουν τις γυναίκες επειδή ο Αλλάχ τους έκανε (!;) ανώτερους από τις γυναίκες,
και επειδή ξοδεύουνε τα αγαθά τους για να τις συντηρήσουν. Οι καλές γυναίκες είναι υπάκουες. Κρύβουν
τα απόκρυφα μέρη τους / : με φύλλα συκής…!; / επειδή ο Αλλάχ (:ο συκεόν ιχ/εχ/ ος Σύκος…!;) τα έχει κρύψει.
Αυτές δε που φοβάστε πως είναι ανυπάκουες, να τις συμβουλεύετε,
να τις στέλνετε σε χωριστά κρεβάτια (!;) και να τις χτυπάτε.
Έπειτα αν σας υπακούουν, να μην κάνετε καμία άλλη πράξη εναντίον τους.
Ο Αλλάχ είναι ανώτερος, υπέρτατος.
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▀ Κεφ. ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
…..που ελέγχουν την σαρκική τους επιθυμία
[ εκτός από αυτούς που συνουσιάζονται με τις γυναίκες τους και τις σκλάβες τους,
γιατί αυτές είναι πιστές σε αυτούς : αυτός που μοιχεύεται με άλλες εκτός από αυτές παραβαίνει τον νόμο. ].
|**| Ε, τώρα που σ’ έπιασε ‘’στ’ αγγούρια’’, σώρρυ, ’’στα πράσα’’…., η Αïσά με την κόπτισσα σκλάβα….,
νομιμοποίησέ ‘το, και, αυτό το ‘’κερατοειδές’’…., σαν έγινε, μάλιστα, βούκινο….,
που, χμ, αλλιώς, δεν θα ’’θεο’’θεσπίζονταν, και, αυτό….!
Μα….. αλά Μωυσή….. και συ…., μαρή ‘’νυμφομανή’’ Μ,ο,ω,υσίτσα….,….. ….! |**|
▀ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ :
Ο μοιχός και η μοιχαλίδα θα μαστιγώνονται (!;) εκατό φορές ο καθένας. / : μπιρ, ικί, ουτς,….. ούστ….! /
Μην αφήσεις τον οίκτο που αισθάνεσαι για αυτούς να σε κάνει να παρακούσεις τον Αλλάχ,
αν αληθινά πιστεύεις στον Αλλάχ και την Τελευταία Μέρα,
και στην τιμωρία τους να παρευρίσκονται σαν μάρτυρες πολυάριθμοι πιστοί.
Ο μοιχός μπορεί να παντρευτεί μόνο μια μοιχαλίδα ή μια ειδωλολάτρισσα,
και η μοιχαλίδα μπορεί να παντρευτεί μόνο ένα μοιχό ή ένα ειδωλολάτρη.
Στους αληθινούς πιστούς απαγορεύονται τέτοιοι γάμοι………. ( Ω Res, γκόιμ, για όντως Θεογάμια δεν…!; )
Να προστάζεις τις πιστές να στρέφουν τα μάτια τους μακριά από τον πειρασμό / Έι, οι πιστοί…., ρε, τί…!; /
και να προφυλάσσουν την αγνότητά τους, να σκεπάζουν τις ομορφιές τους
[ εκτός από αυτές που από τη φύση τους προβάλλονται ] / : εχ, ‘’τυχερές’’ οι….. Βυζιμούθες….! / ,
να καλύπτουν τα στήθια τους με τα πέπλα τους και να μη τα δείχνουν (!;!;!;!;!;) παρά μόνο
στους άντρες τους, στους πατέρες τους, στους πατέρες των αντρών τους, στους γιους τους,
στους προγόνους τους, στους αδελφούς τους, στους γιους των αδερφών τους,
στους γιους των αδελφάδων τους, στις σκλάβες τους, και τις υπηρέτριές τους,
στους αρσενικούς υπηρέτες που δεν έχουν φυσικές ορμές
/ Τί…., ευ νου χισμένοι και….. «τίμιοι» αυτοί…., ρε δυσ νου χεσμένε και άτιμε…!; /
και στα παιδιά που δεν έχουν τη σαρκική γνώση των γυναικών.
Και να μη χτυπάνε αυτές τα πόδια τους όταν περπατάνε
για να μην αποκαλύπτουν τα κρυμένα στολίδια τους.
Πιστοί, στραφείτε στον Αλλάχ μετανοημένοι, για να ευημερήσετε.
Να παντρεύεστε από ανάμεσά σας εσείς άντρες αυτές τις γυναίκες που δεν είναι ζευγαρωμένες
και εσείς γυναίκες αυτούς τους άντρες που δεν είναι ζευγαρωμένοι και αυτούς από τους
αρσενικούς και ( Α, «σύμφωνο συμβίωσης» ομο’’τέτοιων’’…!; ) θηλυκούς σκλάβους που είναι….. τίμιοι.
(!;) Αν είναι φτωχοί, ο Αλλάχ θα τους πλουτίσει από τη δική Του αφθονία. Ο Αλλάχ
είναι γενναιόδωρος και παντογνώστης. { Χαίρε, βάθος πανσοσοφιστείας, που ύψος δεν βλέπουμε….! }
Αυτοί που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να παντρευτούν (!;) ας ζήσουν με εγκράτεια
(!;) μέχρι να τους πλουτίσει ο Αλλάχ.
[ Χμ, από ‘’ακράτεια’’ χεσμένος….. κι από εγκράτεια : ‘’ιδιωτική πρωτοβουλία’’…., και, σκεψαυνανισμένος….! ]
Αυτούς δε τους σκλάβους που θέλουν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους,
να τους ελευθερώσετε αν το αξίζουν και να τους χαρίσετε ένα μέρος από τα πλούτη
που ο Αλλάχ σας έχει δώσει. Δεν θα εξωθείτε τις σκλάβες στην πορνεία για να αποκτήσετε χρήματα,
αν επιθυμούν αυτές να διατηρήσουν την αγνότητά τους. [ : χμ…., και…., αν όχι…., τί η ‘’τέτοια’’ εξώθηση…!; ]
Αν κάποιος τις εξαναγκάσει, ο Αλλάχ θα τις συγχωρέσει και θα τις σπλαχνιστεί……….
(!;) Δεν θα είναι παράπτωμα για τις γριές γεροντοκόρες που δεν έχουν ελπίδα να παντρευτούν
να βγάζουν τα πέπλα τους χωρίς να αποκαλύπτουν τα κάλλη τους.
Θα είναι καλύτερα αν δεν τα βγάζουν. Ο Αλλάχ τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα….!
…..’’Φουσκωμένοι’’ ναρκισσιστές Αλλάχ και Μωάμεθ : κι οι δυό τους υποταγμένοι στον σατάν Υπερκύριο….,
σιαμαιικώς…., νοικιασμένα ‘’νευρόσπαστα’’ : μαριονέτες –Του….,…..
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ :
Ο Μωάμεθ είναι ο απόστολος του Αλλάχ.
Αυτοί που τον ακολουθούν είναι (!;) άσπλαχνοι στους άπιστους αλλά (!;) σπλαχνικοί ο ένας στον άλλον.
▀ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Αυτός που υπακούει τον Απόστολο υπακούει τον ίδιο τον Αλλάχ. (!;)
Αυτοί δε που αδιαφορούν για εσένα, μάθε πως δε σε έχουμε στείλει Εμείς να γίνεις φύλακάς τους.
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▀ ΚΕΦ. ΑΥΓΗ : ΕΜΕΙΣ :
Να λες : «Ζητώ καταφύγιο στον Κύριο της Αυγής από τα δεινά της Δημιουργίας Του,…..
{ Έι, Δεσποινίδε του Σούρουπου…., έιιιιι, κι εσείςςςςς οι σαδομαζοχιστές πιστοί –του….! }
▀ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Πιστοί, (!;) να υπακούτε στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του (!;) και αυτούς από εσάς που έχουν εξουσία.
▀ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ : Στείλαμε Εμείς τους αποστόλους μας για να εκτελέσουν οι άνθρωποι
τις προσταγές τους (!;) με την άδειά Μας.
▀ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν απαγγέλεις το Κοράνι, να ζητάς καταφύγιο στον Αλλάχ από τον καταραμένο Σατανά :
δεν έχει καμιά δύναμη αυτός πάνω στους πιστούς που έχουν αποθέσει την πίστη τους στον Κύριο.
Αυτός έχει δύναμη μόνο πάνω σε αυτούς που είναι φίλοι του
και αυτούς που υπηρετούν άλλους θεούς εκτός από τον Αλλάχ.
▀ Κεφ. ΟΙ ΟΡΔΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις : «Διατάχτηκα να υπηρετώ τον Αλλάχ και να μη λατρεύω κανέναν εκτός από Αυτόν.
Διατάχτηκα να είμαι (Ε, άλλο πρωτότοκος….. κι άλλο πρωκτότοκος…., ως, λ.χ, Ι.ΑΧ, Βούδδας,….!) ο πρώτος
από αυτούς που θα υποταχτούν σε Αυτόν»……….
Να πεις : «Λαέ μου, κάνε μου ό,τι καλύτερο μπορείς και το ίδιο θα κάνω εγώ.
Δε θα αργήσεις να μάθεις ποιος θα τιμωρηθεί με μια αιώνια και ατιμωτική τιμωρία»……….
Δεν είναι αρκετός ο Αλλάχ για τον υπηρέτη Του, και όμως σε απειλούν με τα είδωλά τους.
{**[ Εεεεε…., Αλλάχ είσαι…., ’’αυτοπολλαπλασιάσου’’…., ω πλανεμένε πλανευτή….,
να είναι, τότε πια, υπερετεράρκης κι αναπείλητος, και, από τα μπουμπούσια – είδωλά τους….! ]**}
(!;) Αληθινά, αυτός που ο Αλλάχ παραπλανά δεν έχει κανένα να τον καθοδηγήσει.
Αλλά αυτός που ο Αλλάχ καθοδηγεί δε μπορεί κανένας να τον παραπλανήσει. (!;) Δεν είναι ο Αλλάχ
μεγαλοδύναμος και ικανός να εκδικηθεί;». [ Ουστ, στις γκρεμο στράτες…., και, με ξένες ‘’πλάτες’’….! ]
▀ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ : Ήταν (!;) Αυτός που έστειλε τον απόστολό Του
με οδηγίες και την (!;) αληθινή πίστη (!;) για να την κάνει να θριαμβεύσει πάνω σε όλες τις θρησκείες,
όσο και αν οι ειδωλολάτρες μπορεί να το απεχθάνονται αυτό.
Πιστοί, πολλοί είναι οι ραβίνοι και οι μοναχοί που κλέβουν τις περιουσίες των ανθρώπων
και τους εμποδίζουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Αλλάχ.
Να κηρύξετε μια τρομερή τιμωρία για αυτούς που συσσωρεύουν χρυσάφι και ασήμι (!;) και δεν το ξοδεύουν
για χάρη του Αλλάχ. [ Α, αν –σου τα έδιναν για την πολεμοαιτία, ως οι άλλοι, μη τιμωρητέοι και τιμωρητοί…!; ]
▀ Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αν είναι αποφασισμένοι να σε 2 / 2 : ω Μωάμεθ / καταστρέψουν,
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να καταστρέψουμε αυτούς.
Νομίζουν πως δεν μπορούμε να ακούσουμε τις μυστικές τους κουβέντες και τις κρυφές τους συνομιλίες;
Ναι! Οι άγγελοί Μας που βρίσκονται στο πλευρό τους τα καταγράφουν όλα.
{ Εχ, το πρακτοριλίκι : σπιουνολίκι : ‘’αγγελο’’λίκι : ‘’πτηνο’’λίκι :….. ‘’πήρε κι έδωσε’’, και, τότε κι εκεί….,
στο Ιερωνικό : Ιαννικό ‘’Σπίτι του Μεγάλου Αδερφού και στην Παράγκα της Μικρής Εξεξεξαδέρφης’’….! }
▀ Κεφ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ : ΕΜΕΙΣ :
Έτσι σου εμπνεύσαμε το πνεύμα της θέλησής Μας όταν δεν ήξερες (!;) τίποτα από πίστη ή από γραφές
---- …..να, ρε, τίποτα δεν ήξερε κι από γραφές…., μα όλα από….. ’’άγραφες’’….!
Τώρα, όμως, αγιοπνευματούχος κι αυτός…., ως κι οι Γιαχβετζήδες….,
νααα…., διαμιάς και….. ’’δυτικοευρωπαϊκά καθολικό’’ ’’ξουράφι’’….! Ουί μεσιέ…., ουί μαντάμ…!; ---και το κάναμε φως /Τί, φωτεινό σκότος…!;/ που οδηγεί αυτούς από τους υπηρέτες Μας (!;)που Εμείς θέλουμε.
Θα τους οδηγήσεις (!;!:!;!;!;) σίγουρα αυτούς στο σωστό μονοπάτι :
το μονοπάτι του Αλλάχ, στον οποίο ανήκουν όλα αυτά που η γη και ο ουρανός περιέχουν.
▀ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Σε δοκιμάζουμε Εμείς συγκρίνοντάς σε με τους άλλους. / με τους προ αυτού σταλθέντες αποστόλους των /
(…..με δοκιμές και με συγκρίσεις….,/ 1ος, και, στις σατανο ρήσεις…., ως, 1ος, και στις πεο ρύσεις….,
εεε, και, ως 1ος….. ιμπεριαλο….. πεο ρύστης : πεο ρυτήρ : πεο ρύτωρ : πουτσο σωτήρ : πουτσο προστάτης…..
ο 666ος ρύσιος:σωστικός Ι.ΑΧ…., το πεό σερνο Σατάν έρμαιο και ρυσί ‘’θυρος’’:προστάτης ‘’θυρών’’ Ερμής….,
[: «ερκείος Ζευς»:προστάτης κατοικίας, μα και : μάνδρας–ερκίου–ερκάνης–έρκεος ή έρκους–βρόχου–θηλειάς–
θηρευτικού δικτύου––ενέδρας–λοβού /lob, lob by/ …., «ερκείος Ερμής», «ερκοθηρικός Ερμής»…., χμ, και....:
αυτώνθεν, έρκος οδόντων, και, μας…., για να ‘’τα’’ ερμηνεύουν…., ερμαίως:επικερδώς…., μόνο, αυτοί οι, και,
λεξοθήρες, λεξοκάπηλοι, λογο ερμαστές:λογο‘’στερεωτές’’, ‘’αινιγματο’’δετικώς:‘’ερμαφροδιτικώς:+‘ και ’-’’…..]
ε, κι αλλοφρονο ρύστης:σύρτης μη ομοϊδεατών του, συνεχώς, αλλεπαλλήλως τήδε κακείσε και με βία:Παύλος!)
Δεν θα έχεις υπομονή; Ο Κύριός σου τα βλέπει όλα.
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▀ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Κάναμε μια συμφωνία μαζί σου όπως κάναμε Εμείς με τους άλλους προφήτες, με το Νώε και τον Αβραάμ,
με τον Μωυσή και τον Ιησού, το γιο της Μαρίας. Κάναμε μια επίσημη συμφωνία μαζί τους,
(!;) ώστε να μπορεί ο Αλλάχ να ανακρίνει τον ειλικρινή για την ειλικρίνειά του.
Αλλά για τους άπιστους έχει ετοιμάσει μια τρομερή τιμωρία.
▀ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Μερικοί από αυτούς θα σε ακούσουν. Μα αν δεν καταλαβαίνουν τα λόγια σου
(!;) θα είναι γιατί έχουμε σκεπάσει την καρδιά τους και τους έχουμε κουφάνει.
---- …..ε…., σ’ όλα τα μαντεία….,/ γρίφοι χρησμοί κι αινίγματα….,/
να, στους ‘’βλάκες’’ μνήματα….,/ στους ξύπνιους ‘’αηδία’’….! ---Δεν θα πιστέψουν σε κανένα από τα σημάδια Μας, ακόμα κι αν τα δουν με τα ίδια τους τα μάτια….!
…..Διαρκώς και σχιζοφρενικώς έμμονα φίλερις τυπολάτρης και πρακτικός διαιτολόγος….,
πλην από….: γαμολόγος, γαμησιολόγος,…..
ναι, να….. και π. χ….:
▀ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Να δοξάζετε τον Αλλάχ τις καθορισμένες μέρες……….
/*/ Στα ‘’στημένα’’ –σας η λόξα…../ και στα αυθόρμητα η ‘’δόξα’’….! /*/
Αυτός θέλει να νηστεύετε ολόκληρο το μήνα / τον εορτάσιμο ιερό μήνα τους /
για να Τον υμνείτε και να Τον ευχαριστείτε για την καθοδήγηση που σας έδωσε……….
Σε ρωτάνε για τον ιερό μήνα. Να πεις : «Είναι μεγάλο παράπτωμα να πολεμάτε
κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, αλλά το να εμποδίζετε άλλους από το μονοπάτι του Αλλάχ,
να αρνιέστε Αυτόν, και να διώχνετε τους προσκυνητές από το Ιερό Τέμενος,
είναι ακόμα μεγαλύτερο παράπτωμα για Αυτόν. Η ειδωλολατρεία είναι (!;) χειρότερη από τη σφαγή».
▀ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Για κάθε έθνος έχουμε Εμείς τάξει έναν τύπο λατρείας που τηρεί.
( Δουλειά δεν είχε ο Διάβολος…., γαμούσε τα παιδιά του….! )
(!;) Ας μη φιλονικούν αυτοί μαζί σου για αυτό. Κάλεσε αυτούς στο μονοπάτι του Κυρίου σου :
Εσύ έχεις οδηγηθεί σωστά. [ Ε, με τόσο «βουτυρόμελο»…., χα, κι ο Ιησούςςς έτσι : σωστά οδηγήθηκε….! ]
Αν φιλονικούν μαζί σου να πεις : «Ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα όλα αυτά που κάνετε.
Τη Μέρα της Ανάστασης Αυτός θα κρίνει όλες σας τις φιλονικίες».
▀ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
(!;!;!;!;!;) Δε θα υπάρχει εξαναγκασμός στη θρησκεία.
(!;) Η αληθινή καθοδήγηση ξεχωρίζει τώρα (!;) από την πλάνη.
Αυτός που αποκηρύσσει την ειδωλολατρεία και πιστεύει στον Αλλάχ
θα αποκτήσει μια σταθερή λαβή που δε θα σπάσει ποτέ.
// Εμμμμμ…., ποίος έκανε την πούτσα λαβή και δε γαμήθηκε…!; //
▀ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Πιστοί, να ξέρετε πως οι ειδωλολάτρες (!;) είναι ακάθαρτοι. [ Ουουουουουστ…., μαρή Hit λέρα Αλαλαλάτ….! ]
Να μην τους αφήσετε να πλησιάσουν το Ιερό Τέμενος μετά το τέλος αυτής της χρονιάς.
{ Εκάς ημών οι βέβηλοι ΥΜΕΙΣ…., εμμμμμ…., και….. σε σεϊτάν ‘’σπίτια’’ δεν πάμε….! }
Αν φοβάστε τη φτώχεια, ο Αλλάχ, αν θέλει, θα σας πλουτίσει με τη γενναιοδωρία Του.
Αυτός είναι ο επιεικής και ο Ελεήμονας.
▀ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ :
Πιστοί, να είστε αληθινοί στις υποχρεώσεις σας. Επιτρέπεται να τρώτε τη σάρκα όλων των ζώων
που είναι άλλα από αυτά που σας έχουν μέχρι τώρα αναγγελθεί.
Τα τυχερά παιχνίδια απαγορεύονται όταν είστε στο προσκύνημα. Ο Αλλάχ θεσπίζει αυτό που Αυτός θέλει.
Πιστοί, να μη παραβαίνετε τους τύπους της λατρείας, ή τον ιερό μήνα, ή τις προσφορές ή τα στολίδια
ή να μη παραβιάζετε το άσυλο αυτών που θεραπεύονται στο Ιερό Σπίτι
ζητώντας τη χάρη του Αλλάχ και την ευχαρίστηση.
Μόλις τελειώσει το προσκύνημα, θα είστε ελεύθεροι να πάτε να κυνηγήσετε……….
Απαγορεύεται να τρώτε το ψοφίμι, το αίμα, και τη σάρκα του χοίρου,
[Έι, ψψψιιττιτ, αστοιχείωτε Γιαχβαλλάχ…., μήπως θα θέλατε και μια μερίδα ‘’αμελέτητα’’ χοίρου…!;
Σεις δε, οι από ‘’κει’’, οι στοιχειωμένοι:εγγράμματοι, κάντε κι άλλους αγραμμάτους και, μετά, ‘’θα καλοφάτε’’….!]
(!;) επίσης κάθε σάρκα που έχει αγιασθεί με οποιοδήποτε όνομα άλλο από του Αλλάχ,……….
Επίσης τα ζώα που έχουν θυσιαστεί σε είδωλα……….
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▀ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Δώσαμε Εμείς στο Μωυσή τις Δέκα Εντολές (!;) και τη γνώση του καλού και του κακού, (!;)
για να οδηγηθείτε σωστά. Ο Μωυσής είπε στο λαό του : «Βλάψατε τους εαυτούς σας, αδέρφια μου,
λατρεύοντας το μοσχάρι. ( Ννναιαιαι…., ω «αλληγορικό» μπακίρ βου….. του Α αρ ών….! )
Στραφείτε μετανιωμένοι στο Δημιουργό σας (!;) και σκοτώστε τους ενόχους.
Αυτό θα είναι καλύτερο για Αυτόν». Και Αυτός μαλάκωσε / Ε, από ‘’μαλακία’’ μαλάκωσε….! / μαζί σας.
Αυτός είναι ο Επιεικής, ο Ελεήμονας……….
Να πεις : «Θα φιλονικείτε μαζί μας για Αυτόν, για το ποιος είναι ο Κύριός μας και ο Κύριός σας;
Από τα έργα μας θα κριθούμε και οι δύο.
[ Εμ, τότε, σκάσε και ‘’σπάσε’’ και μη ‘’μας τη σπας’’…., RE S.Sυ….. πεοκλούστη….! ]
Σε αυτόν μόνο έχουμε εμείς αφιερωθεί».
Ισχυρίζεστε πως ο Αβραάμ, ο Ισμαήλ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και οι φυλές τους, ήταν όλοι χριστιανοί ή Εβραίοι;
Γνωρίζετε εσείς καλύτερα από τον Αλλάχ; ( Α, μήπως, οι ως άνω ακατανόμαστοι αυτοί, ήταν σκ arab αίοι…!; )
Ποιός είναι περισσότερο διεφθαρμένος από τον άνθρωπο που κρύβει μία μαρτυρία
που έχει δεχτεί από τον Αλλάχ;
▀ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
/ ….έιιιιι…., ποίος Μπουγάς ‘’έφαγε’’ το κωδικικό Α από την Αγελάδα…!; /
Οι δαίμονες δασκαλεύουν τα φερέφωνά τους να επιχειρηματολογούν μαζί σας.
Αν πιστέψετε στα λόγια τους θα γίνετε και σεις οι ίδιοι ειδωλολάτρες……….
Αν υπακούατε σ’ αυτά που λένε οι περισσότεροι άνθρωποι του κόσμου,
θα ξεφεύγατε από το δρόμο του Αλλάχ. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι του κόσμου πιστεύουν
(Χμ, κι οι κάτθρωποι του υποκόσμου πι/που/στεύουν σε νοητές σκοτ τασι ώσεις….!) σε ανόητες φαντασιώσεις
(!;) κι ο λόγος τους είναι όλο ψευτιές.
Ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα από όλους ποιοι ξεφεύγουν από το δρόμο και ποιοι τον ακολουθούν σωστά.
▀ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ :
Επιθυμούν να κριθούν από τους ειδωλολατρικούς νόμους;
Ποιός είναι ο καλύτερος κριτής από τον Αλλάχ για τους ανθρώπους που έχουν σταθερή πίστη;
Πιστοί, (!;) να μην έχετε για φίλους ούτε Εβραίους ούτε Χριστιανούς. Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους.
Οποιοσδήποτε από εσάς επιδιώκει τη φιλία τους θα γίνει ένας από αυτούς.
Ο Αλλάχ δεν οδηγεί τους άδικους……….
Αν οι Λαοί του Βιβλίου δέχονται την αληθινή πίστη και αποφεύγουν το κακό,
θα τους συγχωρήσουμε Εμείς τα αμαρτήματά τους και θα τους δεχτούμε στους κήπους (!;) της χαράς.
Αν προσέχουν (!;) το Τοράχ και το Ευαγγέλιο και ό,τι έχει αποκαλυφθεί σε αυτούς από τον Αλλάχ,
θα τους δοθεί αφθονία από πάνω και από κάτω….!
…..Ηλίθιοι περιφρονητές της γνώσης των άλλων και οι ‘’δυο’’ σχιζοργύλοι….: Αλλάχ και Μωάμεθ....,
στυγνοί εγκληματίες και φασίστες προειδοποιητές των αμφισβητιών –τους οι ανελέητοι ‘’καλοσυνάτοι’’….,
καταραστές –τους…., αλλά και των αδιάφορων καταραστές….. οι λυσσασμένοι υστερικοί σαδιστές….,
μα, για τους δικούς –τους, κόλακες ευλογητές : μακαριστές –τους….: τη «Συντέλεια : Μέρα της Κρίσης»….,
οπορτούνες πρωτομάστοροι της, «ιερής», διπλωματίας και μπλόφας….. οι λαφυρόλαγνοι πλιάτσικοι….,…..
ναι, να….. και π. χ….:
■ Κεφ. ΝΩΕ : ΕΜΕΙΣ : Ο ΑΛΛΑΧ :
…..Στείλαμε τον Νώε στον λαό του λέγοντας :
[ Ω, τί εκλεκτός εθνοπροδότης κι αυτό το….. Ναϊκό : Νεοϊκό : Νηοϊκό : Νω/ε/ικό….. κωδικο Κάθαρμα….! ]
«Προειδοποίησε τον λαό σου πριν τον βρει μεγάλη συμφορά»……….
Και ο Νώε είπε : «Κύριε, μην αφήσεις (!;) ούτε ένα άπιστο στην γη.
Αν τους λυπηθείς αυτοί θα παρασύρουν τους υπηρέτες Σου
και θα γεννήσουν μόνο αμαρτωλούς και άπιστους. Συγχώρεσέ με Κύριε,
και συγχώρεσε τους γονείς μου και κάθε αληθινό πιστό που ζητά καταφύγιο στο σπίτι μου.
[Α, ‘’έτσι’’:ομαδόν, κι ο Ι.ΑΧ συγχώρεσε τον τελώνη Ζακχαίο και τους δικούς του στο ‘’κλεμένο’’ ‘’σπίτι’’ του….!]
Συγχώρεσε όλους τους πιστούς άντρες και γυναίκες και οδήγησε (!;) στην καταστροφή τους αμαρτωλούς».
■ Κεφ. Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ : ΜΩΑΜΕΘ / ΕΜΕΙΣ / :
Ορκίζομαι στην μέρα που τελειώνει // Χα, ναι…., και στη νύχτα, –σας, που αρχίζει….. από εδώ, πια….! //
πως καταστροφή περιμένει τον άνθρωπο, (!;) εκτός από αυτούς που έχουν πίστη και πράττουν το αγαθό
και προτρέπουν ο ένας τον άλλον στη δικαιοσύνη και το σθένος.
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■ Κεφ. Ο ΗΛΙΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Με την περηφάνεια του ο λαός του Ταμούν απαρνήθηκε τον απόστολό του
όταν ο αρχι – αμαρτωλός στράφηκε εναντίον του.
Ο απόστολος του Κυρίου είπε : «Αυτή είναι η καμήλα του Αλλάχ. Δώστε της να πιει».
Δεν τον πίστεψαν και την έσφαξαν. (!;) Και γι’ αυτό το έγκλημα ο Κύριος τους έριξε
την μάστιγά Του πάνω τους και σύντριψε την πόλη τους. Δεν φοβήθηκε αυτό που θα ακολουθούσε.
|**| …..για του Αλλάχ τους την καμήλα….,/ μια ξεφτίλα….. δυο ξεφτίλα….,/
πάνε ένοχοι κι αθώοι….,/ βρε το Αλ Αλλάχ Αράβια σόι….! |**|
■ Κεφ. ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Άσε τους να στοχάζονται πάνω στις καμήλες τους
με ποιο τρόπο δημιουργήθηκαν, πώς ο ουρανός σηκώθηκε ψηλά, / Α, κάλέ, με του Αλλάχ το φφφφφου….! /
πώς σχηματίστηκαν τα βουνά, πώς έγινε (!;) επίπεδη (!;) η γη. / : τίιιιι…., η Γη…!; /
||| Εμμμμμ…., ας τα σκεφτούν και λίγο….. αλληγορικώςςςςς….. και σε επίπεδο ταξικής ιεραρχίας….:
γεωστρωμάτωση και ταξεωστρωμάτωση….! |||
Γι’ αυτό να προειδοποιήσεις. Το καθήκον σου είναι (!;) μόνο να τους προειδοποιήσεις :
Δεν είσαι ο φύλακάς τους. Σε αυτούς δε που γυρίζουν την πλάτη τους και δεν πιστεύουν,
ο Αλλάχ θα στείλει χειρότερη τιμωρία. Σε εμάς θα επιστρέψουν,
και τότε θα κάνουμε Εμείς τον λογαριασμό μας.
[ Ε, «από κράτος σε κράτος», θα γίνετε, τελικά, εσαεί Πανκράτοςςς…., χα…., ως τα Δαυιδο’’τέτοια’’….! ]
■ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Σου αποκαλύψαμε Εμείς το Κοράνι στην γλώσσα που μιλάς / ω Μωάμεθ / [ Α, αν ήξερε να γράφει, τίιιιι…!; ]
(!;) ώστε να επικαλείσαι στενούς δεσμούς (!;) με τα ουράνια και να προειδοποιείς (!;) ένα ευτυχισμένο έθνος.
(!;) Πόσες γενιές καταστρέψαμε πριν από αυτούς!
Μπορείς να βρεις έναν από αυτούς ακόμα ζωντανόν ή να ακούσεις ένα ψίθυρο από αυτούς;
■ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ :
Εσείς / ω Ισραηλίτες / που σας δόθηκαν οι Δέκα Εντολές!
Πιστέψτε σε αυτά που έχουμε Εμείς αποκαλύψει, επιβεβαιώνοντας τις γραφές σας,
πριν εξαλείψουμε τα πρόσωπά σας και τα στρέψουμε προς τα πίσω,
ή σας καταραστούμε όπως καταραστήκαμε τους παραβάτες Σαμπάθ. / Α, τίιιιι, και τον ΠριαποΣαμπαθάη…!; /
Αυτά που προστάζει ο Αλλάχ θα εκπληρωθούν.
(!;) Ο Αλλάχ δε θα συγχωρέσει αυτούς που υπηρετούν άλλους θεούς εκτός από Αυτόν,
αλλά Αυτός θα συγχωρέσει (!;) αυτούς που θέλει για άλλα αμαρτήματα.
■ Κεφ. ΣΙΔΕΡΟ : ΕΜΕΙΣ:
Αυτοί που δίνουν ελεημοσύνη, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, / : για την αιτία του Αλλάχ – για τον πόλεμο /
και αυτοί που δίνουν ένα γενναιόδωρο δάνειο στον Αλλάχ, { Ε, δανείστε στον ‘’δανεισμένο’’ του Κυρίιιου….! }
θα πληρωθούν διπλά. Θα δεχτούν μια ευγενικιά ανταμοιβή.
■ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ :
Πιστοί, να θυμηθείτε (!;) την καλοσύνη του Αλλάχ όταν σας επιτέθηκε ο εχθρικός στρατός.
Ρίξαμε πάνω του έναν άγριο άνεμο και αόρατους πολεμιστές : Ο Αλλάχ είδε όλα αυτά που κάνατε.
■ Κεφ. Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Όχι, ο συμπατριώτης 2 / 2 : ο Μωάμεθ / σου δεν είναι τρελός. [ Τί…., λογικός τρελός ή τρελός λογικός…!; ]
Είδε αυτόν 3 / 3 : ο Γαβριήλ / στον καθαρό ορίζοντα. Δεν ζηλεύει τα μυστικά του αόρατου κόσμου,
(!;) ούτε είναι αυτά τα λόγια καταραμένου δαίμονα.
■ Κεφ. Ο ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΕΝΟΣ : ΑΛΛΑΧ : ΕΜΕΙΣ :
Να ανέχεσαι με υπομονή αυτά που λένε 1 / 1 : οι άπιστοι /
και να εγκαταλείπεις την συντροφιά τους χωρίς να τους ανταποδίδεις τις κατηγορίες.
Άφησε σε Μένα αυτούς που αρνιούνται την αλήθεια, αυτούς που απολαμβάνουν τις ανέσεις
αυτής της ζωής, να τους ανέχεσαι λίγο ακόμα. Έχουμε φυλάξει για αυτούς βαριές αλυσίδες
και αστραφτερή φωτιά, αποπνικτική τροφή και τρομερά μαρτύρια.
■ Κεφ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΗΣ : ΕΜΕΙΣ :
…..Και για τον Ιησού, που είπε στους Ισραηλίτες :«Με έστειλε σε εσάς ο Αλλάχ (!;) για να βεβαιώσω το Τοράχ
που σας έχει ήδη αποκαλυφθεί και για να σας πληροφορήσω για ένα απόστολο που θα έλθει μετά από μένα
και που λέγεται Αχμέτ.».1 / 1 : μια άλλη ονομασία του Μωάμεθ, που σημαίνει : «Ο Δοξασμένος» /
[ …..Γιαχβέ, Αλλάχ, Αχμέτ,….. όλοι –τους με αχ….: Γιαχβαλλαχαχμέτ….. και του ζου,ρ,λού το τουρλού….! ]
Και όμως όταν έκανε (!;) θαύματα μπροστά τους αυτοί έλεγαν : «Αυτό είναι σκέτη μαγεία».
■ Κεφ. ΑΝΘΡΩΠΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Αλλά ο δίκαιος θα πιει από μια κούπα βουτηγμένη στην Πηγή της Καμφοράς,……….
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Ο Αλλάχ θα τους απαλλάξει / τους δίκαιους / από το κακό αυτής της μέρας / της Κρίσης /
και θα κάνει τα πρόσωπά τους να λάμπουν από χαρά.
/ …..ε…., χαζό παιδί….. χαρά γεμάτο…., από την κορφή ώς τον πάτο….! /
Θα τους ανταμείψει για την σταθερότητα του χαραχτήρα τους
με μεταξωτά ρούχα και την ευδαιμονία του Παραδείσου. Θα είναι ξαπλωμένοι πάνω σε μαλακά μαξιλάρια
και δεν θα αισθάνονται ούτε την ανυπόφορη ζέστη ούτε την τρομερή παγωνιά.
Δέντρα θα απλώνουν την σκιά τους ολόγυρά τους και καρποί θα κρέμονται σε αρμαθιές από πάνω τους.
Θα τους σερβίρουν με ασημένια πιάτα και κύπελλα μεγάλα σαν κούπες,
ασημένιες κούπες που αυτοί οι ίδιοι θα τις γεμίζουν
{ Χμ, των κατακτητών ‘’γέμισμα’’….., να, και των κατακτημένων ‘’άδειασμα’’….! }
και φλιτζάνια ξέχειλα με νερό αρωματισμένο από την πηγή του Σελσαμπίλ.
{ …..σαλέεεπι…., για τους ψυχοσυναχωμένουουουςςς…., α, και, καμφοράαα….! Ο Σαλεπτσήςςς….! }
Θα τους περιποιούνται αγόρια
/ Έιιιιι…., τις γυναίκες….. ή τους κωλομπινένδεςςςςς…!; /
που έχουν προικιστεί με την αιώνια νεότητα
και που θα φαντάζουν στα μάτια τους σαν αστραφτερά μαργαριτάρια.
Όταν θα κοιτάξεις αυτό το θέαμα θα βλέπεις (!;) ένα βασίλειο ευτυχισμένο και δοξασμένο.
Θα φοράνε ρούχα από φίνο πράσινο μετάξι και πλουμιστό μποκάρ, /Χμ, άλλο ντιζ άιν κι άλλο τζιζ τσφ άιν….!/
και θα στολίζονται με ασημένια βραχιόλια. Ο Κύριός τους θα τους προσφέρει αγνό κρασί να πιουν. Με αυτό
τον τρόπο θα πάρεις την ανταμοιβή σου, (!;) οι σκληρές δοκιμασίες σου ευχαριστούν τον / Σαδ…!; / Αλλάχ.
■ Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ : ΕΜΕΙΣ :
Θα ζουν με ντροπαλές παρθένες που κανένας άνθρωπος, ούτε τζίνι θα έχει αγγίξει προηγουμένως.
[*[ Ω, και τα παρθενόλαγνα τζίνια, πλην απ’ τους αγγέλους, ’’αγγίζουν’’…., κι εδώ κάτω κι εκεί πάνω…!;
Να, βρε, χα, όλοι, ανεξαιρέτως…., δίποδοι έγκορμοι….. και….. ‘’τετράποδοι’’ ’’αγγιχτές’’….,
α, στην….. «επίγεια κρίση»…., ω εσείςςς του δόγματος της παρθενίας του θρησκειοïμπεριαλισμού….! ]*]
Ποιό από τα αγαθά του Κυρίου σου θα μπορούσες να αρνηθείς;
● Κεφ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ : ΕΜΕΙΣ :
Θα κάθονται με ντροπαλές, μαυρομάτες παρθένες, / …..χμ, «ψηλόστηθες», λέει αλλού : Βυζιμούθες….! /
τόσο αγνές όσο τα σκεπασμένα αυγά της στρουθοκαμήλου.
| Α…., δεν είδα αυγά στρουθοκαμήλου…., δεν ξέρω…., δεν λέω τίποτα…., που, άλλωστε, δδδεννν….! | ●
■ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Απαλλαγμένοι από κάθε αρρώστια, θα γεύονται κάθε είδος καρπού, / Έι, άλλος για….. λάφυρααααα….! /
| …..οι πιστοί μες στον Παράδεισο της Νέας Δημιουργίας….. |
και αφού θα πεθάνουν μια φορά, δεν θα ξαναπεθάνουν. ( Έι, άλλος για….. γεύση από θάνατοοοοο….! )
■ Κεφ. ΓΙΑ ΣΙΝ : ΕΜΕΙΣ :
Για σιν.
/ …..βάι – βάι…., γιασασίν, μπε…., μπουνταλά Σαμπαθάηογλου….! /
Ορκίζομαι στο ( : τί ουν σοφιστεία εστί….!; ) Σοφό Κοράνι / ω πιστοί / πως στέλνεστε στο (!;) σωστό μονοπάτι.
[ : ‘’τυφλός’’ ‘’τυφλούς’’ οδ ήγαγε….,/ στα γκρέμνα ομαδο πήγανε….! ]
Αυτό αποκαλύφθηκε (!;) από τον Μεγαλοδύναμο, τον Σπλαχνικό, για να προειδοποιήσετε ένα έθνος,
που, επειδή οι πατέρες τους δεν προειδοποιήθηκαν πριν από αυτούς, ζει στην αδιαφορία.
(!;) Οι περισσότεροι από αυτούς αξίζουν την τιμωρία Μας,…..
■ Κεφ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Είναι πιθανό πως ο Αλλάχ θα βάλει καλή διάθεση ανάμεσα σε εσάς
(!;) και αυτούς με τους οποίους είχατε διαφορές.
/ Πω – πω, ιερήηη διπλωματίιια και μπλόοοφα…., ο, χμ, καλοδιαθεσοβάλτης «σπαρτός»…., τώρα….! /
Ο Αλλάχ είναι μεγαλοδύναμος. Αυτός είναι επιεικής και σπλαχνικός.
Ο Αλλάχ δε σας απαγορεύει να είστε ευγενικοί και δίκαιοι προς αυτούς
που ούτε σας έχουν πολεμήσει για τη θρησκεία σας ούτε σας έχουν διώξει από τα σπίτια σας.
(: έιιιιι…., ω Παλιο Οβριοί:Παλιο ‘’Έλληνες’’…., στου χρόνου τα γυρίσματα….. ‘’πληρώνονται’’ τα πείσματα…!;)
Ο Αλλάχ αγαπάει το δίκαιο. Αλλά σας απαγορεύει να γίνετε φίλοι με αυτούς
που σας έχουν πολεμήσει (!;) λόγω της θρησκείας σας και σας έχουν διώξει από τα σπίτια σας
ή παρακίνησαν άλλους να το κάνουν. Αυτοί που γίνονται φίλοι με αυτούς είναι άδικοι.
■ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ :
Σας έχουμε δώσει Εμείς μια ένδοξη νίκη, 1
| 1 : την κατάληψη της Μέκκας, το 630 μ. χ, ή του Χαγιαμπάρ ένα χρόνο αργότερα. |
(!;) για να μπορέσει ο Αλλάχ να σας συγχωρέσει τα περασμένα και τα μελλοντικά σας αμαρτήματα,
και να (!;!;!;!;!;) τελειοποιήσει την καλοσύνη Του προς εσάς,
[[ Ω, αν αυτό δεν είν’ Σούπερ, Αλλαχική, σχιζοφρένια, τότε, τί άλλο είναι…!; Γκελ…., για ‘’θεο’’ψυχίατρο….! ]]
(!;) για να μπορέσει να σας οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι και να σας προσφέρει την υψηλή Του βοήθεια.
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Ήταν Αυτός που έστειλε κάτω ηρεμία στις καρδιές των πιστών για να ισχυροποιηθεί η πίστη τους.
Δικές του είναι οι λεγεώνες του ουρανού και της γης. Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης.
(!;) Αυτός σας προσκάλεσε να κάνετε αυτά που έχετε κάνει
(!;) για να μπορέσει να φέρει τους πιστούς, άντρες και γυναίκες,
μέσα σε κήπους που ποτίζονται από τρεχούμενα ρυάκια, για να κατοικήσουν εκεί για πάντα,
(!;) για να μπορέσει να τιμωρήσει τους υποκριτές και τους ειδωλολάτρες,
άντρες και γυναίκες, που κάνουν κακές σκέψεις για Αυτόν.
Κακό θα πέσει πάνω τους, γιατί ο Αλλάχ είναι (!;) οργισμένος μαζί τους.
{{ : βρε, μη πληνχύζεσαι τόσο πολύ…., θα χαλάσει η επιδερμίς σου…., που….. η οργή φέρνει ρυτίδες…..
και…., από….. πεο ρυτήρ : πουτσο σωτήρ…., θα γίνεις….. αρχιδο ρυσός : ρυτιδο ορχεό ιχ/εχ/ ος….,
ω οικτρέ….. σατανο ρυσιώτερ : σατανο αρπαχτικό….! }}
Αυτός έριξε πάνω τους την κατάρα Του και ετοίμασε για αυτούς τη φωτιά της Κόλασης : μια κακιά μοίρα.
Δικές Του είναι οι λεγεώνες του ουρανού και της γης. Ο Αλλάχ είναι μεγαλοδύναμος και σοφός.
[ Όι, «κακόμοιρε», ως ‘’θεοκτόνος’’, σατανίσκε…., δεν πας να χεστείς σε Εδεμ ό κηπο…., να ξελαφρώσεις….! ]
Σε στείλαμε Εμείς 2 / 2 : ω Μωάμεθ / σαν μάρτυρα | Εμμμμμ…., γι’ αυτό μαρτύρησαν τόοοσοι αθώοι….! |
και αγγελιοφόρο ειδήσεων και προειδοποιήσεων,
για να έχουν αυτοί 3 / 3 : οι Μεκκανοί / πίστη στον Αλλάχ και τον απόστολό Του
(!;) και για να τον βοηθήσουν, να τον τιμήσουν και να προσεύχονται σε αυτόν πρωί και βράδυ……….
Αυτοί που ορκίζονται αφοσίωση σε σένα ορκίζονται αφοσίωση στον Αλλάχ.
Το χέρι του Αλλάχ είναι πάνω από τα χέρια τους.
Αυτός που παραβαίνει τον όρκο του τον παραβαίνει με δικό του κίνδυνο,
αλλά αυτός που κρατάει την υπόσχεση που δίνει στον Αλλάχ θα ανταμειφθεί πλούσια……….
Ο Αλλάχ ευχαριστήθηκε πολύ με τους πιστούς όταν ορκίστηκαν να σε υπακούν κάτω από το δέντρο.
{ Ω Αλλάχ, πρόσεχε μη κι ο Μωάμεθ, αλά Ι. Χ, κρυφορκίζεται και «υπό συκήν» και «υπό άμπελον»….! }
Αυτός γνώριζε τι είχαν στις καρδιές τους. Γι’ αυτό έστειλε ηρεμία σε αυτούς
| Ε, αποτελεσματική η Αλλαχόσταλτη ηρεμία…., μα κι η της ‘’παπαρούνας’’ ‘’τέτοια’’ ’’δεν πάει πίσω’’….! |
και τους αντάμειψε με μια γρήγορη νίκη και με τα πολλά (!;) λάφυρα που είχαν λάβει.
Μεγαλοδύναμος είναι ο Αλλάχ και σοφός.
Ο Αλλάχ σας έχει υποσχεθεί πλούσια λεία και σας την έδωσε 1
/ 1 : τη λεία που πήραν στο Χαγιαμπάρ / αμέσως.Αυτός σας προστάτεψε από τους εχθρούς σας,
(!;) για να κάνει τη νίκη σας ένα σημάδι για τους αληθινούς πιστούς και να σας οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι.
Και ο Αλλάχ γνωρίζει για άλλα λάφυρα που δεν έχετε ακόμα πάρει. Ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα.
(Ω, ποιές μανούλες θα κλάψουν, πάλι, πού ‘βαλε λαφυροστόχο τις χώρες τους το ιμπεριάλ σατανολάφυρο…!;)
Να πεις / ω Μωάμεθ, στους φυγοπόλεμους / : «Δε θα σας ωφελήσει σε τίποτα η φυγή σας.
Ακόμα και αν ξεφύγατε από το θάνατο ή τη σφαγή θα απολαύσετε αυτόν τον κόσμο μόνο για λίγο»……….
Ο Αλλάχ γνωρίζει καλά αυτούς που εμποδίζουν τους άλλους ανθρώπους
να ακολουθήσουν τον Απόστολο, που λένε στους συντρόφους τους : «Ελάτε με το μέρος μας»,
και που σπάνια παίρνουν μέρος στη μάχη, γιατί είναι πάντα απρόθυμοι να σας βοηθήσουν.
■ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Πιστοί, γιατί όταν σας λένε : «Προχωρήστε για τον Αλλάχ», εσείς σέρνετε τα βήματά σας αργά στη χώρα;
Προτιμάτε αυτήν τη ζωή από τη μέλλουσα; Λίγες αλήθεια είναι οι ευλογίες αυτής της ζωής,
συγκρινόμενες με αυτές της μέλλουσας ζωής.
( Βουρ, μπε…., ιερός πόλεμος είναι…., χμ, καλά σας ‘’ψιλογαζο’’λέει το ιερό Τέρας ‘’Γιαχβέ’’….! Βουρρρ….! )
Αν δεν πολεμήσετε Αυτός θα σας τιμωρήσει αυστηρά (!;) και θα σας αντικαταστήσει με άλλους αθρώπους.
Δε θα Τον βλάψετε με κανένα τρόπο : γιατί ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα.
Αν δε βοηθήσετε αυτόν, 1 / 1 : τον Μωάμεθ / ο Αλλάχ θα τον βοηθήσει
όπως τον βοήθησε όταν τον είχαν διώξει μαζί με έναν άλλο οι άπιστοι. 2
/ 2 : μαζί με τον Αμπού Μπακρ, τον πρώτο από τους χαλίφηδες που καθοδηγήθηκε σωστά. / ……….
Είτε άοπλοι είτε καλά οπλισμένοι, να προχωρείτε μπροστά και να πολεμάτε (!;) για την αιτία του Αλλάχ,
με τα πλούτη σας και τους ανθρώπους σας. Αυτό θα είναι το καλύτερο για εσάς αν το γνωρίζατε μόνο.
---- Εχ…., κι αυτό το….. «αν το γνωρίζατε μόνο»…., τί απειλή κρύβει…., ποίος το γνωρίζει….! ---■ Κεφ. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ :
Όταν η Γη σείεται στην τελευταία της δόνηση, όταν η Γη αποτινάζει τα βάρη της
και ο άνθρωπος ρωτά «τί συμβαίνει;»
---- αυτή την μέρα θα διαλαλήσει τα μαντάτα της, γιατί ο Κύριος θα της τα έχει εμπνεύσει.
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● Κεφ. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ :
Όταν ο ουρανός σχίζεται στα δύο, όταν τα αστέρια διασκορπίζονται και οι ωκεανοί περιστρέφονται μαζί,
όταν τα μνήματα αναπηδάνε, τότε κάθε ψυχή θα ξέρει τι έχει πράξει και τι έχει παραλείψει. ●
► ▪ Κεφ. ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΛΟΓΑ : …..όταν οι νεκροί ξεπεταχτούν από τα μνήματά τους…..
/ Α, έχετε κι εσείς, εξωχωρίως, φυλακισμένους : νεκρούς, που θα βγούν απ’ τις φυλακές : μνήματα…!; / ◄
■ Κεφ. Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ :
Όταν ο ήλιος σταματήσει να λάμπει, όταν τα αστέρια πέσουν στην γη και τα βουνά εξαφανιστούν,
όταν οι μεγάλες καμήλες με τα μικρά τους μείνουν χωρίς φροντίδα και τα αγρίμια γίνουν φίλοι,
όταν οι θάλασσες πάρουν φωτιά και οι ψυχές των ανθρώπων συγκεντρωθούν,
όταν το νεογέννητο κορίτσι, που θάφτηκε ζωντανό,
[ …..αναφέρεται, πάλι, στο προïσλαμικό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο
τα νεογέννητα κορίτσια θάβονταν ζωντανά, ως ανεπιθύμητα….. ]
ρωτιέται για ποιο κρίμα θανατώθηκε, όταν ανοιχτούν τα κατάστιχα των πράξεων των ανθρώπων
// …..έιιιιι…., και τα….. ανάστιχα των πράξεων κατθρώπων, ρε ‘’παρά λίγο’’ Σατανοκάτθρωπε - - - ….! //
και ο ουρανός απογυμνωθεί, όταν η Κόλαση καίει άγρια και ο Παράδεισος έρχεται κοντά,
τότε κάθε ψυχή θα ξέρει τι έχει πράξει.
■ Κεφ. ΟΙ ΑΔΙΚΟΙ :
Αληθινά, τα κατάστιχα των αμαρτωλών ( !;!;!;!;!; ) βρίσκονται στο Σιτζίν : Είναι το σφραγισμένο βιβλίο……….
Αλλά τα κατάστιχα των δίκαιων ( !;!;!;!;!; ) θα βρίσκονται στο Ίλιον. ● 2
##--------------------=====================##=========================-----------------##
( Εεεεε…., και στην «Αποκάλυψη του Ιωάννη» : Ιαννού….. θα βρίσκονται….! )
---- …..χα, αναμφίβολα, στην Τροία με τα….. απόρθητα τείχη του….. Ιλίου…., ω Πορθητή Μωάμεθ….,
ννννναι…., κι άειντε να ρωτήσεις τον Ίλο…., τον γιο του Τρωός και ιδρυτή του Ίλιον…., για περισσότερα….!
Ή δίπλα στα Ηλύσια πεδία:Νήσο των Μακάρων…., πλάι στους….. «δίκαιους Αχιλλέα και Ροδάμανθυ»…!; ---● 2 : «Αυτή η λέξη βασάνισε τους Μουσουλμάνους σχολιαστές.
/*$*$*/ Εεε, βασανιστείτε, ω ‘’τζουφιό’’μυαλοι ψυχο,κορμο,βασανιστές κι εσείς…., ξου, ’’αντιγραφάκηδες’’….,
ω Καισαρογλείφτρες λαοναρκώτρες σατανολογοκαλαμαράδες….,
ω λογο γλωσσο παίχτες του Ελ- - , hey /H/El’s lo g ue la ng u age play ers, hei lί g u ists:ω γλωσσο λόγοι….!
Παρα φράσετε : para phrase…., χξς΄ςςςς, Ιγκλισ ιζέεεεεεεεεε…., ω παρα φράσ τες : hey para phras ts….,
χμ, με….. παρα φροσ /φρεν/ ύνη και….. α νοησ ία….: mad ness….. / un mad…!; / ….,
( ….: εξερεθίστε : mad den και παλαβώστε : mad den….: madden and madden….. )
against the Greek langu age : ενατνιο Ελληνό γλωσσ/ττ/α…., hey bundy glot s : ω στραβό γλωτ τ /σ σ / οι….!
…..Παρα / πολυ / χαράξετε την Ελληνική γλώσσα : much line the Greek langu / loqua / age….,
κάνετέ ‘την….. παχειά : bold : θρασεία : ___ : λιπ αρ ή : oil y….,
χξς΄, με….. σκορ δ /σαταν/ έλαιο : garl ic oil : sauce oil…., ω….. γκαρ λ ίγκ ες….,
σαλτσ έλαιο : sauce oil …., το του….. Θρασ έ ως : Σκόρδ ου….: Sauc y…., ω….. σκορδό γεν α :
σαλτσι/τ/σότα : σαλαμό γεν οι : λουκανικό γενοι : saus age…., / gar l ic age : saus gen : saus gon…!; / ….,
γαϊδουρό γεν οι:αγγελό γεν οι:an gels gen:an gels age…., ε, κάνετε και το Θεό γαϊδουρο αγγελο βοσκό….,
γαϊδαρο–αγγελο Γκόντ ι–Πάστορα:angel s–ass es Driver–Pasturer…., ω σκύλοι:ντόγκ ηδες:δόγ ηδες:….. ….!
{${: speak for the an gel s:κατά φωνή κι ο γάϊδαρος….! /Όχι, μιλώ για τους αγγέλους, ω αγγελοείρωνες..!;/
What…!? …..jar ring : κακό ηχοι : κακό φωνοι : γαϊδουρ ό φωνοι…., ω μιξο βάρβαροι : jar gons….,
ω –εσείς με την….. ακατάληπτη – μιξο βαρβαρική γλώσσα : jar gon / logua…!; / ….,
θα ‘’φάτε’’ το ‘’σκορδάτο’’ : ‘’αγγελικό ‘’ – εράσμιο : λαγ νευτ ικό – συν ουσια στικό ‘’λουκάνικό’’ –μου….,
χμ, και θα γκαρ /λ/ ίξετε:ογ/ν/κανίξετε:ογκωθείτε:‘’αγγελ ίσετε’’ με μασ όνου γκαρλικ ισιές – γκαρλ/ικ/ιγκιές :
mas on gar l ic ings…., χμ, ωσεί η….. «Όγκα» : ογκωμένη κι ογκανίξασα εν Κονδυλέα Γαϊδούρα Αθηνά….!
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Ναι…., και θα –σας ‘’τον βάλω’’ τον ογκηθμο φόρο μου εν πωπώ /κωκώ/ ή «επί πώ /κώ / λου όνου»….,
αν τολμήστε να ξανα φέρετε…., τάχα, έστω, Ι.Χ…., Ι.ΑΧ : Ρ Ιαν ν ό – Ρ Ιάν ν α….: ‘’φάν’’ /σκότ/ τασμα….,
γιατί ‘’’θα –σας κάνω με τα….. σκόρδα’’, όχι, θα κάνω τους Ελ- μασ όνους βασιλιάδες και βασίλισσές –σας
σκορδάτο σαλάμι ή λουκάνικο και θα τους φάτε…., πριν, γαμημένους δημοσίως…., αλά προγόνους σας….,
τους Κέλ /λη/ τες ή Κελ /λη/ τους ή Γαλ / : ξε….. Γελ : Gel : Gal / άτες….,
τα αλληγορικά Κτήνη : Κεντ αύρου ς : ---- Κέντ αυρ ος : γιος της Νεφ έλ ης και του Ιξί ον ος….. ---Kend aur s : Cent aur s : δι φυείς : μισοί ίπποι και μισοί κάτθρωποι : 50 50 : χμ, per cent:επί τοις εκατό….!
//: Centi aur us : Εκατό αυρ ος : Εκατο αέρ ιος : Εκατο αιθέρ ιος : Centi air y : Centi etrer ial….. as me…!;//
Ναι…., και, που ‘’έλαχε’’, γαμώ και τρώγω και την…., του, του Πόντου-‘’, Νηρέως-‘’…., Γαλ άτ εια-‘’….,
ε, κι άστε τα Νεφ ελ ώδη : Neb /Nef/ ul /el-/ ous….. και τα γλωσσικά Νεφ θα/η/λ ί μ ια:Νεφ ο τσαλ ί μ ια….,
τα Οβραίικα….. Ιακ ωβαί ικα – Νεφ θαλ ί μ ικα – Ις Ρα Έλ ικα….. τεχνάσματα – Νεφ θαλ /ε/ ί μ….!
Ε, και για να μη /αλληγορικώς:ψυχο/ γαμήσω και τον κάθε Κυρ /Κερ/ ‘’τέτοιο’’ ή Κυρ α /Κερ ά/ ‘’τέτοια’’….,
ήτοι, τον κάθε Κυρ /Κύριο:Κύρη/ : Σιρ : Σερ : Sir : Ser : Cir : Cer : Fa’af :Fa d af:Father:Papa:Μπα’απμ
και την κάθε Κυρ ά : Κερ ά : Μαμά : Μα ’ αμ : Ma ’ am : Μα ντ άμ : Mama….,
ααα, και, προπαντός, την κάθε –σας μασονο….. λέσχη – αδελφότητα….: mason sor / ser : cer / ority ….!
Yesss, that’s that, that’s flat…., your words fall flat…., what….! What…., είμαι γαρ οξύ νους : οξύ νοος :
c an n y : // : centi an n /o/ y : εκατo πρo έν νοος : centi en nui ous ance…!; //
και όχι μονόξυλο : ξύλο απελέκητο : κούτσουρο….: c a /n/ noe….: εκατο ά /ν/ νοος….. και…..
καρκινό νοος : ca noe ous…., ω –εσείς με την….. μονό ξυλη : ξύλινη γλώσσα : cane logua….,
την της δικής μας : της Ελληνικής γλώσσας….. δολο φόνο
(: μουρ /μορ ο:θανατ ο : ιωνιστί, μουρ ο/ ντ / ’:ντ :d / άρα – μολ ύντρα:θανατ ώτρα, ασελγ ήτρα και κλέπτ ισσα)
και σκυλ εύτρια : k ill er – mur der er and p ill age r :….. ….!.....}$}
[[ : όμωςςςς…., ιών : ιών γε – εγώ : έγω γε κι από την αρχαία Ιων ία : Γιασεμ ία…., έχω….,
επαναδυνατίσματος…., ιον έλαιο : γιασεμ έλαιο : jasmin (e) oil…., πλην από….. λιν έλαιο : lin seed oil….,
μα…., πάλι : πάλε…., και….. την….. /ά χρο η/ ά χρωμ η….. γιασεμ ό «πέτρα» : the….. pale….. jasper….. ]]
Εχμ…., και άδεια / O / : empty ___ and empty / O /….. κάνετέ ‘την…., την τέως….. λιν ή : lin e : | ….,
την τέως ευθύ γραμμ η : recti line ar…., την τέως με λινό ν : line n χιτώνα, έστω, και λινή φόδρα : lin ing….!
Άλλωστε έχετε, ακόμα, της Ηρο κόρης Άγγελου την….. γλωσσο λογικ ή αλοιφή : lin gu ist ic lin i ment….,
αλλά, εμείςςςςς, ξέρουμε της Μητέρας ‘’όλων’’ των γλωσσών τα….: ηλικία, γένος, αρχή, καταγωγή,….. ….:
line age, gen us, ori gin / gen /,….. ε, και της κάθε ‘’λινής’’ ξένης γλώσσας και διαλέκτου : ‘’lin en’’ lin gos….,
ε, κι άστε ελίγον:ολίγον τους γλωσσο….. Ελ- /Ειλ-/ ιγμούς:Περι στροφ ές και τα Ελ- ίγματα : ‘’Καλύμματα’’….,
ω Ελ- ικο κίνητοι : τεθλασμενο δρομο κίνητοι…., ω Ελ- ίκωπες : Ματό- στραβ οι : στρεψ όμματ οι-’➔ και…..
ιλ- /ελ-/ λώδεις : στραβ στροφ ίζοντες αλλοίθωροι…., /ε, απ’ το, στα μάτια σας, κολλώδες σάλιο του Τζίζ ους/
που, αρχαιόθεν, ίλλ ετε:στριφ στροφ στραβ στρεπτ ο γυρίζετε : βλάπτετε:αρρωσταίνετε, και, οφθαλμικώς….,
μα και μας ίλλ ετε /ιλλ αίνετε/ : μας αρρωσταίνετε, και, οφθαλμικώς….: you k ill us….: you kilo /mille/ ill us….,
μας χιλιο αρωσταίνετε – σκοτώνετε…., ναι, και μας στριφ στροφ στραβ στρεπτ ο φυρίζετε : you m ill us….,
μας….. γλωσσο δια λεηλατείτε / δια αρπάζετε / : you longue / glosso / m ill age us….!
Όμωςςςςς…., θα βρούμε….. αντί δοτ ο χάπι : anti dot e p ill….,
ω κι –εσείς οι ιλλ οί του….. υλυό εντος : βορβορώδους:κατα-κατω-σούρα : ηθικώς κατα- - - πεπτωκότος Ηλί:
Ελωεί:Ελωχείμ:Ελί (El i on:Ίλ ι ον )…., του της ίλωσης:δια στροφ ής Ιλ- /Ελ-/ ιού:Ελ- /Ιλ-/ ικού μικροβίου….,
του σκώληκος της….. ιλυ σπάσεως : σκωληκοειδούς – ελ ικο στρεφ ούς συσ /πλησ : πλην / στροφ ής….,
μα και….. Ελ- ικό δρομοι-’➔…., χμ…., που, ω ελικο φόρες ‘’αμπελο’’ ‘’κληματσίδες’’, την Ελ- ίκη : Ολ- ίκη….,
ήτοι, τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου…., εννοεί….,
έι…., μπιζίμ αή Μωχάμετ:τουρκιστί, αρκούδα μου Μωάμεθ…., ω ιλυο λουτρό χοιρε:βουρκο λουτρό χοιρε….,
χμ, ή τον….. Ιλ- ιώνα : Ίλ- ιον εννοεί…., ή τον….. Ελ- ικώνα : Ολ- ικώνα : Ιλ- ικώνα….,….!
Ννννναι…., και βγάλτε ‘τους το στροφ-’➔ Γιαχβικό : Ελ- ικό «πέπλο» : ‘’μαντίλι’’ : Έλ-’➔ ιγμα….,
ω σατανο γλωσσο ρυσιωτήρες : σατανο γλωσσο αρπαχτικά….,…..
που δέσατε την Ελλάδα : Ελ+/Ηλ+/λάτ/δ/α : Ελλάτ/δ/α : Ηλιοχώρα….. με ιλλ άδα : ιμαντόσχοινο και ίλλ ει :
αλοιθωρίζει : στριφ στροφ ο γυρίζει….. τήδε+‘ κακείσε-’➔….!
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Ννννναι…., και καλύψτε τα αποκεκαλυμμένα με….. Αλαλαλαλλαχικό «πέπλο» : ‘’φερ ετζ έ’’ : Έλ- ιγμ α…..
και…., χα, «χωρίς αμφιβολία»…., ω Εβραιόφρονες σχολιαστές…., μας πείσατε…., χμμμμμ, τάχα….!
Ρε –σειςςς, (επικώς, λυρικώς, αττικώς,….. επι θεϊκώς ) ίλαος:ίλεος:ίλεως:αιολιστί, ίλλαος:εύνοια…., πιααα….,
δείξτε μου μεγάλη….. Ιλαρότητα….: H ilarity…., ανα παυθείτε : καταπραϋνθείτε : ιλλ άσσασθαι : p ill ow….,
για να μη σας….. κατ αισχ ύνω – εξ ευ τελ ίσω δημοσ ίως….: p ill ory….!
Ννναι…., και κοιτάξτε με προσεκτικά….. στην τελευταία σελίδα του αρχείου μου «σχέδια»….. έφ ιππ ο….,
α, όχι….. ‘’Μέγα Αλέξανδρο’’ και δολο φόνο : K ill er…., μα, αλλιώς, έφ ιππο : μη κ ίλλ ητα : κ έλλ ητα….!
Ννναιαιαι…., εχ…., κ έλλ ητα…., χμ, ‘’ίδιος’’ Κ έλ της : Κ έλ σης βασιλιάς – K ing : Κ Ιαν ός : Χιλιο Ιαν ός :
Kilo Ian us Νο 888+‘….. επί ‘’της’’….. α λόγ ας:un logua:un loqua:φοράδας–κ έλλ ητος Ρ Ίαν ν ον….!
Αγ γ/ε/λ ική /:γαϊδουρική…!;/ η Αγγλική γλώσσα:An gel ic logua…., ήτοι, logua un guen t:α λοιφ ή:oint ment:
γλώσσ/ττ/ α α λοιφ ή …., ά γελ η : α/ν/γ ( ευφωνικό ν : γ ) γελ /ι/κή : έν/γ/ γελ η : En g/e/l ic : En g lish….,
*{* : α γελ άδα…., κοινώς, γελ άδα ς : γέν ος πιθήκων : Jackanapes gen /gon/ e…!;
Και….. En g lish = Έν φονη : Μόρ ιχ η : έν φαγη : μούρ ιχ η : μουρ ντ άρα : mur d er er :
ca n cer er : ca r cin oma…!; Η Αγγ/ε/λ ική = το αγγελ ικόν–ξαφνο θάνατος–παρα φορά–σεληνιασμός…!; *}*
γέλ ασμα : απάτη, πλάνη : σκορ δ α λοιφ ή : σαταν ο α λοιφ ή : σατανο γέλ η :
ελληνιστίιιιι, ζελ / τζελ έ : ζελ έ : πηκτή, γέλ η / ατίνη : ζελ ατο δυναμ ίτης
( : εκκρηκτική πηκτή….. ζελ ατίνη…., για –σας…., ε, σ’ αυτόν τον….. ‘’πόλεμό’’ μας….. ) ….,
μα και γέλ ασμα : περίγελως…., γελ αστή : γελ άστρ/ι/α : απατεώνισσα :
αγ γελ ική – δια βολ ική – σκορ/ο/ δ ική : γελ θ ική : γελ οία – περι φρον ητέα : φαιδρά : ιλαρά τη όψει :
α σήμαν τα η : γιλ εκ άτη / με γιλ έκ ι ή γελ έκ ο ή γελ έκ ο : ζιλ έ – πανω φόρι – πανω κόρμι….. / : ….. ….!
Εχ…., και…., που είσαι η γέλ γις:το σκόρ δ ο:το σαταν ίδιο του Γέλ γιθ / γιδ/ ος:του Σκόρ δ ου:τουΣατανά….,
ήτοι, ά γ γελ ος του Ά γ γελ ου…., θα σε σταυρώσω σε μοντέρνο Γελ γιθ ά /Γολ γοθ ά/…., εμ, ωσεί Ι.ΑΧ….,
που….. ‘‘++Γελ γίθ ης : ‘‘++Γελ ιάθης : ‘‘++Γολ ιάθ ης : ‘‘++Γολ ιάθ….. ειμί….,….!.....
Α τον είστε….. μου….. τη….. μανία : μάνος : αγριότητα : φρόνημα- : πάθος : οργή : μένος : μενοινή :….. σας :
a ton e ment : un str ength en…., ε…., να μου έχετε….. ά τον ο….. το….. μέν ο ς –σας….: sui ment em….:
μέν ο ς….: χμμμμμ, λατινιστί…., εεεεε, ελληνιστίιιιι…., men s/ment is/ment em/….. ….,
( * μενοινή – μενοίησις : σκέψις,….. μενοινώ : διανοούμαι,….. νούν ιχ ος : νούν εχ ος : νουν εχ ής,….. )
[ men s e : sen s e : sense : dense…., hey mad : ω παρά φρον ες…!; ]
έστω, και νοερώς : ment ally…., ε, κι εγώ θα –σας….. ….!
Ννναι…., και μη μου είσθε…., κι –εσείςςςςς…., μαιν άδες : μαϊν άδες : ξέ /ελευθερό: μαϊνό/ φρενες :
fren z ied:run /go/ mad : φρεν ήρεις…., ω….. κωδικο αγγλό γλωσοι…., μα….. μεν ε τ οί : μακρό θυμοι….,…..
να μου είσθε….. θετ ικοί : μεν : + : ‘….: μεν οιν άτε μοι : ευ νοε ίτε μοι…..
κι όχι….. αρνητικοί : δε /ν/ : - : ’➔….: δε /ν/ οινάτε μοι : δυσ νοε ίτε μοι….,…..
μην..... οργίζεσθε σφόδρα : καταριέσθε : μεν ε αίνετε….,
μα….. μεν ε αίνετε : μεν ε αινείτε : φρον ιμ είτε : εύ χεσθε….!
Αλλάξετε νοο τροπ ία:ment ality…., hei pru /pro…!; en nui ance–ance en nui…!;/ dent:ω σώ φρον/φρεν/ες….,
να, με σω φροσ ύνη : συν αίσθησ η : σύν νοια….: pru dence /pru tense : pru sense…!;/ : con sens /e/ ation
( mens /e/ ation : dent ation…!; ) …., με….. ευαισθησία : φρον/φρεν/ιμάδα : sens i bility : sens i tivity….,
κι εγώ θα σας μνημονεύω : εν νοώ : έχω εν νώ : εν θυμ ούμαι : ment ion : re mind /re ment:re sen s e…!;/….!
Γίνετε μέντ ορες : φίλοι σώ φρον ες : φίλοι φρόν /φρέν/ ιμοι και ευ αίσθητ οι : sensitivy…..
και εγώ, χμ, θα σας έχω….. μέντ ορ ες : συμ βούλ ους : ment or s….,……
ωσεί….. μέντ ιουμ:νοο φορέας σαςςςςς….!
Ναιαιαι…., και μη, τόσο πολύ, μαινάρετε : μην είστε, τόσο πολύ, εκσ τασι ασμένοι ένθοες–έν θεοι….,
μα….. μαϊνάρετε : γαληνεύσετε….,
κι εγώ, χμ, να….. χαρο ποιηθώ : εξ ιλεωθώ : /εξ/ ιλαρύνω….: ex h ilarate : en live n : gladden :
( : χμ, χμ, χμ…., glandden : αδεν ώνομαι : πάσχω από ιλαρά : ιλάσκομαι :….. …!; ) ….,
να γίνω, ως και κωδικιζέ g a y, ελληνογλωσσιστίιιιι, gay : ιλαρός : περι χαρής : εύθυμος….!
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Ναι, γήθειος, να….. χαίρω:γαθέω–γάθω–δωριστί, γηθέω:γήθω…., χμ, να….. γα θέω:γαθώ–τρέχω στη γη….,
[*[*[ : ααα…., διπλά
( …..και εξ αττικού και εξ εβραίκου αναδιπλασιασμού ανά στροφ ος – ανάποδος –
ανά διπλος – αντίστροφος….: ma’am – fa’am, fa’am – ma’am…., ‘ma am’ – ‘fa af’….,
‘am am’,….. / ‘εμ εμ’ / ‘ambi’ : ‘αμφι’…., αμφί ‘’βολ ος’’….,….. )
αμφι /περι/ χαρήςςςςς…., ωσεί εκ….. Γά δα ς : Γά γα ς : Γκά γκα ς : ga ga y….,
ωχ…., Γα Δ/α/ αρ ην ός : Ga g/a/ y ar in e…., να ‘’τον τρώω’’….. ‘μαμ’ ιζέ…..
και να γκ/α/ αρ ίζω….. ο γά ι δ/α/ αρ ος : Ga g/a/ y ar e / : angel : άγγελος : γάιδαρος…!; )….,….!
Εεεεε…., και….. δάθεμα : ανάθε/θη/μα στον αίτιο…., που με έκανε….. Ναζαρέτ ιο….,
για να….. ανα κατα παρα περι αμφι μετα προ δια,….. / δις στεν/ άζω…., έως και…. ιακχ /δις στεν/ άζω….,
γκέ ι γκέι….. κι ανάμεσα στα στενά της Γά δα ς – Γά ζα ς και της…., εν αρχαία Παλαιστ/ρ/ίνη :
εν παλαίστρα πουτσομαχίας : cock pit /pot, put,…../ …., Δά θεμ ας–Γά θεμ ας–Δά θημ ας–Γάθ ημ ας–….. ….,
ανάμεσα….. Γά δ και Δα ν….! ]*]*]
…., έτσι : ‘ως : ςο’ : so’ /as:ας/ , ιλαρ ιώδης : ilar i os us….: gay:γκέ ι:γή θειος:γά ι ος:γκά ι ος:γκέ ι ος….,…..
ωχχχ…., λες και τιμωρησιακώς…., ιλ- αρά : χμ, αρά του Ίλ- ή Έλ- βγάζω το ‘’αμαρτωλό και άδικο παιδί….!
Εγώ…., το της….. ιλαρο τραγωδίας:φαιδρο τραγωδίας:κωμικο τραγωδίας : h ilarι–tragedy:tragi–comedy….,
λες και είμαι….. εξιλαστήριο θύμα….. του πλέον ‘’αχώνευτού’’ μου….. Ερμή του Ελ- - ικτού :Στροφ αίου….,
του….. με νοο στρι φτ άρι:νοο στρέβ λ η :….. str ing ed in str u ment : in str u ment of torture….. στρ ίγγλου :
στρ ηγγιού : shr /str…!; str i / ill…., του που κινεί : move /s/ τον νου : την ψυχή : mind / ment…!; /
κυκλ ικώς : στροφ ικώς : circular ly – cirlular movement….,
χμ, κάτι σαν τον που ταράσσει τους /5/ κύκλους της ψυχής και της ‘’ψυχής’’, και, μου….!
Νααα…., ως ο Ερμής ο….. μεντε (ρ) σές : στροφ εύς νοο θυρών και νοο παραθύρων : mens/e/ or ….,
ω, ουχ…. ιλ+ άεσθε:ιλ+ έεσθε:ιλ+ άσκεσθε /ευσπλαχνίζεσθε:ελεείτε:Ελ+ εείτε/ εμοί τω αμαρτωλώ αδίκω τε….,
–σεις που και «θεούς» ιλ+ άσκεσθε : ιλ+ αρύνετε : : ιλ+ ήκετε : εξευμενίζετε
στα…., Ελ- ικάμπυκα : κεκοσμημένα τουρλού – τουρλού και στις μετώπες –τους διά περιελισσόμενων,
ιλυ σπαστ ικώς : ελικο ειδώς : ερπο στρεφ ώς, όφεων και κληματσίδων…., Ιλ- /Ελ-/ αστήριά σας….,
ω Ιλ+ αρίωνες με το ιλαστήριόν : χρυσούν κάλυμμα της κιβωτού –σας…., που δεν ξέρω
τι ιλαστήριον : αφιέρωμα προς εξιλέωσιν να –σας προσφέρω ο πολύπαθος και εξ Ιλίου Ιλ+‘ ιεύς εγώ….,
ω ιλ- αροί : χαρωποί….. έως ιλ-+ αρο τραγωδιακοί….. και ιλ- αρό φφφωτοι : φαιδρό φφφωτοι….,….! /*$*$*/
Αλλά είναι (!;!;!;!;!;) χωρίς αμφιβολία από την Παλαιά Εβραïκή Διαθήκη, el Elion ( ο Ανώτατος Θεός )….,
[[ : …..χμ, μάλλον, ο της φυλής του Ελ λέων : El lion
ή το ιόν : ‘’μόριον’’ / Q- - άτομον / του Ελ : Ελ ό πουτσα….: El ion….,….. ]] ….. ●
##--------------------=====================##=========================-----------------##
Θα γνωρίσεις τι είναι το Ίλιον. Είναι το σφραγισμένο βιβλίο, που βλέπεται
μόνο από αυτούς που βρίσκονται κοντύτερα στον Αλλάχ.
{ : …..αχ…., Αλλ άχ- - -’’’➔➔➔….. ….: χα…., ….. …..‘‘‘+++χά λλΑ…::
χά λλΑ, χά λλΑ….,/ πάμε γι’ άλλα….,/ αλλά‘‘‘+++….. και «τα Σι τζίνια άλα…..»/ μπρε Βου Κεφάλα….! }
■ Κεφ. ΧΑΡΑΥΓΗ : ΜΩΑΜΕΘ :
…..Όχι! Αλλά όταν η γη συντριβεί και γίνει λεπτή σκόνη,
και ο Κύριός σου κατεβαίνει κάτω με τις τάξεις των αγγέλων, και η Κόλαση έρχεται κοντά
---- αυτήν την μέρα ο άνθρωπος θα θυμηθεί τις πράξεις του, αλλά σε τί θα τον ωφελήσει η μνήμη;
■ Κεφ. ΙΩΣΗΦ : ΕΜΕΙΣ :
Είναι σίγουροι πως η μάστιγα του Αλλάχ δεν θα πέσει πάνω τους,
ή πως η Ώρα της Κρίσης δεν θα τους καταλάβει απροειδοποίητα;
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■ Κεφ. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ : ΕΜΕΙΣ :
Θα γνωρίσεις τι είναι η Καταστροφή! Αυτήν την μέρα / την της Συντέλειας /
οι άνθρωποι θα γίνουν σαν σκόρπιοι σκόροι και τα (!;) βουνά σαν φούντες ξασμένου μαλλιού.
[ Ααα, αλά Ελ- ισαιέ της Π. Δ, τέλεια, οικονομική, χρεωκοπία : ολική ‘’φαλάκρα’’ οι πλούσιοι – βουνά…!; ]
■ Κεφ. ΣΥΝΟΦΡΥΩΘΗΚΕ : ΕΜΕΙΣ :
Αλλά όταν ηχήσει το τρομερό σάλπισμα, αυτήν την μέρα / την της Κρίσης /
κάθε άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον αδελφό του, την μητέρα του και τον πατέρα του, τη γυναίκα του
και τα παιδιά του, γιατί κάθε ένας από αυτούς θα έχει αυτήν την μέρα αρκετή θλίψη δική του.
Αυτήν την μέρα θα υπάρχουν ακτινοβόλα πρόσωπα, χαμογελαστά και χαρούμενα.
Αυτήν την μέρα θα υπάρχουν πρόσωπα σκοτεινά, καλυμμένα με σκόνη.
Αυτά θα είναι τα πρόσωπα των πρόστυχων και των άπιστων.
■ Κεφ. ΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ : ΜΩΑΜΕΘ :
Αυτήν την Μέρα / την της Συντέλειας / όταν η Τρομπέτα θα ηχήσει το πρώτο της και το δεύτερό της σάλπισμα,
|| Χξς΄, η Τρομπέτα σαλπίζει…., η σάλπιγγα τρομπίζει…., ο γάιδαρος γκαρίζει….. κι ο Γαβριήλ γαβγίζει….!
Ωρέ Αυνάνα…., δεν πας να ‘’την τρομπίσεις’’….. και να –μας χύσεις έξω…., ωσεί ο Αυνάν –τους….! ||
όλες οι καρδιές θα γεμίσουν τρόμο, και όλα τα μάτια θα κοιτάξουν με φόβο……….
Λένε : Όταν γίνουμε κούφια κόκαλα, θα γυρίσουμε ξανά στη ζωή; Είναι μια άσκοπη μεταμόρφωση!».
Αλλά με ένα σάλπισμα θα γυρίσουν στην επιφάνεια της γης.
● Κεφ. ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ : ΕΜΕΙΣ :
Ο ουρανός θα ταλαντευθεί και θα σχιστεί στα δύο αυτήν την μέρα, [ Ρε, ψψψιιιτ, ποιός απ’ τους….. 7…!; ]
και οι άγγελοι θα σταθούν σε όλες τις πλευρές του και οχτώ
/ Α, όχι 678 Άτλαντεςςςςς…!; /
από αυτούς θα κρατήσουν τον θρόνο του Κυρίου σου πάνω από τα κεφάλια τους. ●
■ Κεφ. ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτήν την μέρα που η κρίση Μας θα τους προφθάσει,
(!;) θα βγάλουμε (!;) Εμείς από την γη ένα τέρας που θα τους μιλήσει.
[ Ε, σκάσε, Τέρας Τυφωέα…., άσε τον Αντιμωάμεθ…., δες το….. ’’κέρας’’…., κι άει και πιάσε τον Μωάμεθ….! ]
Αληθινά, οι άνθρωποι δεν έχουν πίστη στις αποκαλύψεις Μας.
Αυτήν την μέρα θα συγκεντρωθούν από κάθε έθνος ένα πλήθος από αυτούς
που δεν πιστεύουν στις αποκαλύψεις Μας.
Θα οδηγηθούν σε χωριστές ομάδες μπροστά στον Αλλάχ, που θα τους πει :
«αρνηθήκατε τις αποκαλύψεις Μου αν και δεν τις γνωρίζατε καθόλου. Τί ήταν αυτό που κάνατε;».
Η Μέρα της κρίσης μας θα τους τιμωρήσει για τα αμαρτήματά τους, και θα κατακεραυνωθούν.
■ Κεφ. ΑΒΡΑΑΜ : ΕΜΕΙΣ :
Την μέρα που η γη θα μεταβληθεί σε μια διαφορετική γη και ο ουρανός σε ένα καινούργιο ουρανό,
{ …..χξς΄, κι εδώ και εξ αντιγραφής, ‘’ίδια’’ ‘’Αποκάλυψη του Ιωάννη’’….: Επικάλυψη του Ιαννού….! }
το ανθρώπινο γένος θα σταθεί μπροστά στον Αλλάχ, τον Ένα, τον Μεγαλοδύναμο.
Αυτήν την μέρα θα δεις τους ένοχους δεμένους με αλυσίδες,
Ο Αλλάχ θα ανταμείψει κάθε ψυχή σύμφωνα με τις πράξεις της.
Είναι γρήγορος ο λογαριασμός του Αλλάχ. Αυτή είναι μια προειδοποίηση για την ανθρωπότητα.
Άφησέ τους να ενδιαφερθούν και να γνωρίζουν πως ο Αλλάχ είναι ο μοναδικός Θεός.
( : εεεεεμμμμμ…., έχει και μοναδικά….. Σκατά…., ως και μοναδικά….. Απόσκατα….! )
Άφησε τον φρόνιμο να έχει αυτό στο μυαλό του.
■ Κεφ. ΣΙΔΕΡΟ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτήν την μέρα οι υποκριτές, άντρες και γυναίκες, θα πουν στους αληθινούς πιστούς :
«Περιμένετέ μας, μήπως μπορέσουμε να δανειστούμε λίγο από το φως σας». /:βερ μανά…., Σεϊτάν κιοπέκ….!/
Αλλά αυτοί θα απαντήσουν : «Πηγαίνετε πίσω και ζητείστε κάποιο άλλο φως!». Ένας τοίχος με μια πύλη
θα τοποθετηθεί μπροστά τους.
[ Εχ, έχουμε, πια, τον πυλο θυρο κλειδο Ερμή‘‘‘+++ plus….. και δεννννν….! ]
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Μέσα εκεί θα υπάρχει οίκτος, και έξω, μπροστά, η μάστιγα της Κόλασης.
Θα φωνάζουν σε αυτούς λέγοντας : «Δεν είμαστε εμείς στο πλευρό σας;».
«Ναι», θα απαντήσουν, «αλλά βάλατε σε πειρασμό τους εαυτούς σας,
ταλαντευτήκατε, αμφιβάλατε, και απογοητευτήκατε από τις ίδιες σας τις επιθυμίες
μέχρι που πραγματοποιήθηκε η θέληση του Αλλάχ και ο υποκριτής σας κορόιδεψε σχετικά με Αυτόν.
Σήμερα δεν θα γίνουν δεχτά λύτρα από σας ή από τους άπιστους.
Η Κόλαση θα γίνει κατοικία σας, την κερδίσατε δίκαια, ένα θλιβερό τέλος!».
■ Κεφ. Η ΣΥΚΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Στο όνομα της συκιάς ( …..χξς΄, της ιμπεριάλ συκιάς του Ιησού ή του Διονύσου…!; «Υπό συκήν»…!; ) ,
στο όνομα της ελιάς!
|**| …..χμ…., της ιμπεριάλ ελιάς της Αθηνάς…!; «Υπό την ελαίαν»…!;
Τίιιιι…., πολεμική- ειρήνη+…., ειρηνικός+ πόλεμος-…., μη- πόλεμος-…., μη- ειρήνη+…., ….. …!;
-+, +-, - -, -+, -+ +-, - - -+,….. …!; Χα, αυτό είναι το τέρας Ιαν ν ν ν ν ός-+, +-, - -, -+, -+ +-, - - -+,….. …!;
Συν και πλην σε συν ουσία και πλην ουσία…., Αριμαν Αχουρα Μάσδα και Σία : Συν πλην εργασία…!; |**|
Στο όνομα του όρους Σινά,
/ …..χμ, ποίου από όλα τα Σινά…!; Του….. «υπό την άμπελον»…!; /
και αυτής της απαραβίαστης γης.1 / 1 : της Μέκκας /
Πλάσαμε τον άνθρωπο / : έιιι, και ποίος έπλασε τον κάτθρωπο …!; Ο που ‘’μας’’ έκλασε…!; / και του δώσαμε
την ευγενικότερη μορφή και στο τέλος (!;) θα τον υποβιβάσουμε χαμηλότερα από τα χαμηλά :
{ Ε, μισάνθρωπος…., στους κατ’ αυτούς κακούς…., και φιλοκάτθρωπος…., στους κατ’ αυτούς καλούς….! }
εκτός από τους πιστούς που πράττουν αγαθά, γιατί σε αυτούς θα δώσουμε ατέλειωτη ανταμοιβή.
Τί, λοιπόν, μπορεί μετά από αυτά να σε κάνει να αρνηθείς την Τελευταία Κρίση;
Δεν είναι ο Αλλάχ ο καλύτερος από τους κριτές;
/ Τί…., αμφιβάλλεις και ρωτάς, ωρέ χαμένο σατανοπάρταλο…!; Πού τέτοια αγαθά…!; ’’Αγαθοί’’ είμαστε…!; /
■ Κεφ. ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Οι καρδιές σας κατέχονται από το κοσμικό κέρδος από την κούνια μέχρι τον τάφο.
Αλλά θα μάθετε. Θα μάθετε πριν περάσει πολύς χρόνος.
Πραγματικά αν γνωρίζατε την αλήθεια με βεβαιότητα, θα βλέπατε την φωτιά της Κόλασης:
θα την βλέπατε με τα ίδια σας τα μάτια. Τότε, αυτή την μέρα, θα ρωτηθείτε για τις απολαύσεις σας.
■ Κεφ. ΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ : ΕΜΕΙΣ :
Σε ρωτάνε / οι άπιστοι, ω Μωάμεθ / για την Ώρα της Κρίσης.
«Πότε θα έλθει;», ρωτάνε. Αλλά πώς να ξέρεις; Ο Κύριός σου μόνο γνωρίζει πότε θα έλθει.
Καθήκον σου μόνο είναι να προειδοποιείς αυτούς που την φοβούνται.
Την μέρα που θα δουν αυτήν την ώρα, θα νομίσουν πως έμειναν μακριά ένα βράδυ,ή ένα πρωί.
■ Κεφ. ΤΑ ΝΕΑ : ΕΜΕΙΣ :
Είναι καθορισμένη η Μέρα της Κρίσης. Αυτήν την μέρα η Τρομπέτα θα ηχήσει και θα έλθει με τα πλήθη.
*** Του Σατάν η μαριονέττα….,/ γιούρια, βάραγε….. Τρομπέτα….,/ να χαρούν πλάνοι κι αλήτες….,…..
άντε, Τρομπετοπληγμένοι….,/ ’’μια και μια’’, ωρέ σας μένει….,/ άντε και καλοί ‘’πολίτες’’….! ***
Θα ανοίξουν οι πύλες του ουρανού και θα εξαφανιστούν τα βουνά και θα γίνουν σαν ατμός……….
----Τί…., τα βουνά : τα πλούσια ξηρά ‘’πτωχά αέρια’’ θα γίνουν υγρά….. ή ‘’πάτος νερά’’ : ‘’πάτος λαός’…!;---Η Κόλαση θα είναι μια ενέδρα, μια κατοικία για τους παράνομους.
Εκεί θα κατοικήσουν πολλά χρόνια, εκεί δεν θα γευτούν ούτε αναψυκτικό ούτε ποτό,
παρά μόνο βραστό νερό και ακαθαρσίες :
| …..τί, κι άλλες…., εκτός ‘’απαυτές’’…., ρε Βοθρογιέ….! |
μια ανταμοιβή που τους ταιριάζει……….
Την μέρα που το Πνεύμα και οι άγγελοι στέκονται στις τάξεις τους, δεν θα μιλάνε,
εκτός από αυτόν / …..τον Μωάμεθ, αλά Ιησού Χριστό….. / που θα δεχτεί το χρίσμα από τον Φιλεύσπλαχνο
και θα διαλαλήσει το δίκαιο. Αυτή η μέρα είναι σίγουρο πως θα έλθει.
[Ρε, γκιτ, ‘’παντεμπαίχτη’’ κι άχρηστε κι άχριστε Σατανόχριστε Μωάμεθ…., μη σου γίνει το χρίσμα ‘’κλίσμα’’….!]
■ Κεφ. ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Ένας σκεπτικιστής κάποτε ζήτησε να τιμωρηθούν αμέσως οι άπιστοι. Καμιά δύναμη δεν μπορεί
να εμποδίσει τον Αλλάχ από το να τους τιμωρήσει. (!;) Αυτός είναι ο Κύριος των Σκαλών,
( : ποίος είδε άγ γελ ο στον ‘’γύψο’’ και ποίος Πνεύμα στη ‘’Φωτιά’’…!; ) που με αυτές οι άγγελοι και το Πνεύμα
θα ανέβουν σε Αυτόν μέσα σε μια μέρα : μία μέρα που απέχει πενήντα χιλιάδες χρόνια.
Γι’ αυτό να συμπεριφέρεσαι / ω Μωάμεθ / με υπομονή.
Νομίζουν / και, οι σκεπτικιστές / πως η Μέρα της Κρίσης είναι μακριά
αλλά Εμείς την βλέπουμε πολύ κοντά! Αυτήν την μέρα οι ουρανοί θα γίνουν σαν λιωμένος μπρούντζος,
και τα βουνά σαν τούφες από ξασμένο μαλλί στον άνεμο. / Τίιιιι…., ‘’κούρεμα’’ κι οι πλούσιοι : βουνά…!; /
■ Κεφ. Η ΣΕΛΗΝΗ : ΕΜΕΙΣ :
Η Ώρα της Κρίσης πλησιάζει, και η σελήνη είναι σχισμένη στα δύο.
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Και όμως όταν βλέπουν ένα σημάδι οι άπιστοι γυρνάνε τις πλάτες τους και λένε : «Έξυπνη μαγεία!»……….
Νουθεσίες σοφές τους δόθηκαν, αλλά αποδείχτηκαν μάταιες.
// Εμ….! Οι νούχοντες θέτουν τις νουθεσίες….. και οι κενούχοντες τις κεναθεσίες….! //
Άφησέ τους. Την μέρα που ο Διαλαλητής θα τους καλέσει για τον τρομερό λογαριασμό,
θα βγουν από τα μνήματά τους με μάτια χαμηλωμένα και θα τρέχουν προς αυτόν
σαν σκορπισμένες ακρίδες. { Α, ‘’όλα’’ εξ αντιγραφής της ’’Αγίας Γραφής’’ των αντιπάλων –τους Εβραίων….! }
Οι άπιστοι θα φωνάζουν : «Αυτή είναι πραγματικά μια φοβερή μέρα!».
■ ▪ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΕΜΕΙΣ :
Περιμένουν / οι πιστοί / την Ώρα της Κρίσης να τους καταλάβει απροσδόκητα;
Οι οιωνοί της (!;!;!;!;!;) ήδη έχουν φτάσει.
[ Ω ‘’ψυχανόργασμε’’, ’’θα φτάσεις’’, επιτέλους, μπας και καταλάβουν κι οι ‘’τέτοιοι’’ σου, και, το «ήδη»…!;
…..Ήδη, ήδη, ήδη, ήδη…., ‘’τσίμπα’’ ένα γκαβλό αρχ ίδι….,….. γκαβό, ‘’σπουδ άρχ ιδο’’, ‘’Αρχ ίδι’’….!..... ]
Αλλά πώς θα προειδοποιηθούν όταν θα τους καταλάβει; ■
● ▪ Κεφ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ : ΕΜΕΙΣ :
Είναι ο Αλλάχ που έχει αποκαλύψει το Βιβλίο με αλήθεια και δικαιοσύνη.
Και ποιός μπορεί να ξέρει; Η Ώρα της Κρίσης (!;) ίσως πλησιάζει πολύ γρήγορα.
/*/*/ Α, τώρα, χμ, που τα ιμπεριαλοσχέδιά σου ’’δεν προχωράνε’’…., «ίσως»….! Ή τους μπλοφάρεις…!;
«Ήδη, ίσως…., ίσως, ήδη…..»…., γκελ μπουρντά και ‘’τσίμπα’’….. αρχίδι….! /*/*/
Αυτή που την αρνούνται θέλουν να την κάνουν να έλθει γρηγορότερα
αλλά οι αληθινοί πιστοί φοβούνται τον ερχομό της και γνωρίζουν πως είναι αληθινή.
Πραγματικά, αυτοί που αμφιβάλλουν για την Ώρα κάνουν το μεγαλύτερο σφάλμα. ●
■ Κεφ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ : ΕΜΕΙΣ :
Προειδοποίησέ τους / τους άπιστους, ω Μωάμεθ / για την μέρα / της Κρίσης / που (!;) πλησιάζει,
όταν οι καρδιές των ανθρώπων θα πηδήσουν στον λαιμό τους και θα τους πνίξουν,
όταν οι άδικοι δεν θα έχουν φίλο, ούτε μεσολαβητή για να ακουστεί.
■ Κεφ. ΤΟ ΤΖΙΝΙ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν κοιτάξουν τη μάστιγα με την οποία απειλούνται
θα μάθουν ποια πλευρά έχει το λιγότερο ισχυρό προστάτη
και ποια πλευρά έχει τα λιγότερα μέλη. Να πεις : «Δεν μπορώ να πω αν πλησιάζει
η μάστιγα που σας απειλεί, | ….. η Μέρα της Κρίσης, της εξιλέωσης,….. |
ή αν ο Κύριός μου την προορίζει για μια πιο μακρινή μέρα. Αυτός μόνο γνωρίζει αυτά που είναι κρυφά :
τα μυστικά Του δεν τα αποκαλύπτει σε κανένα, παρά μόνο στους αποστόλους που Αυτός διαλέγει.
Αυτός στέλνει κάτω φύλακες που βαδίζουν μπροστά τους και πίσω τους,
για να μπορεί να μαθαίνει αν έχουν πραγματικά μεταδώσει το μήνυμά του.
[ Χμ, αλλιώς, δεν το μπορεί….. ο Παντοδύναμοςςςςς…!; ]
Αυτός γνωρίζει όλες τους τις πράξεις και καταγράφει όλα τα πράγματα. (Εμ, έτσι, όλοι Παντογνώστεςςςςς….!)
■ Κεφ. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Η Μέρα της Εξιλέωσης (!;) πλησιάζει,
/Χα, και, ευθύς πιο πάνω…., δεν ήξερε να το πει…., που, μόνον, ο Κύριός του το ξέρει…., ε, και, αλά Ι.ΑΧ….!/
και όμως οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην πιστεύουν δείχνοντας αδιαφορία :
Ακούνε απερίσκεπτα κάθε καινούργια προειδοποίηση που ο Κύριός τους τους δίνει :
σκέφτονται μόνο τις απολαύσεις.
♦ ▪ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ :
Ο Προφήτης που σε προειδοποιεί τώρα δεν είναι διαφορετικός από τους προφήτες των παλαιοτέρων.
Αυτό που έρχεται (!;) πλησιάζει, κανένας δεν μπορεί να αποκαλύψει την ώρα του παρά μόνο ο Αλλάχ.
Θαυμάζετε λοιπόν αυτήν την αποκάλυψη και γελάτε με ελαφριά καρδιά αντί να κλαίτε;
(!;) Καλύτερα να πέσετε κάτω μπροστά στον Αλλάχ και να Τον λατρέψετε. ♦
■ Κεφ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν αυτό που έρχεται φτάσει ---- και καμιά ψυχή τότε δεν θα αρνηθεί τον ερχομό του ---μερικοί θα χαμηλωθούν και άλλοι θα υψωθούν. ---- Τί, ‘’νερά’’ τα ‘’αέρια’’….. κι ‘’αέρια’’ τα ‘’νερά’’…!; ---Όταν η γη τρέμει και τραντάζεται και τα βουνά γκρεμίζονται και σκορπίζονται και γίνονται λεπτή σκόνη,
θα διαχωριστείτε σε τρία πλήθη : σε αυτούς που θα είναι δεξιά
[ευλογημένοι θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται στα δεξιά],
σε αυτούς που θα είναι αριστερά [καταραμένοι θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται στα αριστερά],
και αυτοί που θα είναι μπροστά [πρώτοι θα είναι αυτοί!].
Τέτοιοι θα είναι αυτοί που θα έλθουν κοντά στον Κύριό τους στους κήπους της χαράς,
ένα ολόκληρο πλήθος από τους παλαιότερους ανθρώπους,
αλλά μόνο λίγοι από αυτούς των προσφάτων γενεών.
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Θα είναι ξαπλωμένοι αντικριστά πάνω σε μαξιλάρια στολισμένα με πετράδια
και θα τους σερβίρουν αθάνατοι νέοι με κούπες και κύπελλα από το αγνότερο κρασί
[ από αυτό που ποτέ δεν θα φέρει πόνο στο κεφάλι τους ούτε θα τους ζαλίσει ],
/ Ε, δεν θα είναι από την άμπελον Ιερουσαλήμ…., αλλά, χμ, το αμέθυστο….. Γαλλικό….. ‘’τέτοιο’’….! /
με φρούτα που αυτοί θα διαλέγουν και σάρκα πουλερικών που θα απολαμβάνουν.
Και δικά τους θα είναι μαυρομάτικα ουρί,
{ Εχ, σίγουρα, μόνο τα….. ούρα της κόλασης θα είναι δικά –σας, ρε ‘’θεο’’κτόνοι….! }
αγνά σαν κρυμμένα μαργαριτάρια, μια ανταμοιβή για τις πράξεις τους.
Εκεί ( …..χμμμμμ…., «επιγείωςςςςς»…!; ) δεν θα ακούνε άσκοπες κουβέντες, ούτε αμαρτωλούς λόγους,
αλλά μόνο τον χαιρετισμό, «Ειρήνη, Ειρήνη!».
Αυτοί στα δεξιά ---- ευτυχισμένοι θα είναι αυτοί στα δεξιά!
Θα ξαπλώνουν πάνω σε μαξιλάρια ανασηκωμένα στη σκιά των δέντρων και των τσαμπιών του ταλ, 1
/ 1 : ίσως εννοεί τις μπανάνες /
[ Ννναι, ω λαομπαίχτη και σχιζοείρωνα ισλαμιστή σχολιαστή….! Χμμμ, αυτές εννοεί….! ’’Μπανάνεεεςςς’’….! ]
ανάμεσα σε πηγές που αναβρύζουν και σε άφθονους καρπούς, χωρίς καμιά απαγόρευση,
χωρίς κανένα τέλος. Εμείς δημιουργήσαμε τα ουρί και τα κάναμε εμείς παρθένες (:τί, ιμπεριάλ παρθένες…!;) ,
αξιαγάπητες συντρόφους για αυτούς στα δεξιά· ένα πλήθος από τους παλαιούς ανθρώπους,
♦ Κεφ. ΤΟ ΒΟΥΝΟ : ΕΜΕΙΣ : Θα τους παντρέψουμε Εμείς με μαυρομάτικα ουρί. |Ουστ, ρε κουμπάροι….!| ♦
και ένα πλήθος από αυτούς των τελευταίων γενεών.
Όσο για αυτούς στα αριστερά [ δυστυχισμένοι θα είναι αυτοί στα αριστερά! ]
θα βρίσκονται στο μέσο καυτερών ανέμων και νερού που αναβράζει :
στη σκιά καπνών μαύρων σαν πίσσα, χωρίς καμιά δροσερή πνοή.
Γιατί έζησαν μέσα στην πολυτέλεια και εξακολουθούσαν το αποτρόπαιο αμάρτημα, 2
/ 2 : την ειδωλολατρεία / λέγοντας : «Είναι δυνατό όταν πεθάνουμε και γίνουμε σκόνη και κόκαλα,
να αναστηθούμε, εμείς μαζί με τους πατέρες μας;».
Να πεις : «Αυτή η παρούσα γενεά, καθώς επίσης και οι γενεές που πέρασαν πριν από αυτήν,
θα συγκεντρωθούν μαζί την καθορισμένη μέρα.
Εσείς δε οι αμαρτωλοί που αρνιέστε την αλήθεια, θα φάτε το καρπό του δέντρου Ζάκουμ
και θα γεμίστε τις κοιλιές σας με αυτό. ( …..χμμμμμ…., «επιγείωςςςςς»…!; )
Θα πίνετε βραστό νερό : ναι, θα πίνετε όπως πίνουν οι διψασμένες καμήλες».
Τέτοια θα είναι η τροφή τους τη Μέρα της Κρίσης.
■ Κεφ. Ο ΝΤΥΜΕΝΟΣ : ΑΛΛΑΧ : ΕΜΕΙΣ :
Θα τον ρίξω / τον άπιστο / σίγουρα στην φωτιά της Κόλασης.
Θα γνωρίσεις τότε με τι μοιάζει η φωτιά της Κόλασης.
Δεν αφήνει τίποτα, δεν λυπάται κανένα, καίει το δέρμα των ανθρώπων. [ Ωωωωω…., Σ,Ο,ικτίρ μων….! ]
Φυλάγεται από δέκα εννέα φύλακες.
|***| …..ααααα…., κάτι από την….. παραπλάνα μυθολογία του Δαυίδ θυμίζει το κωδικικό Ν ο 19….,
ω πλάνοι Ισλαμοκαββαλιστές με τα γραμματολογικά και αριθμολογικά τρικς σας….,
χμ, ή από την παραπλάνα μυθολογία του αστερισμού των Διόσκουρων με τα 19 άστρα….,
ή από τις 19 ηδονικές ζώνες του κορμιού του ανθρώπου, κατά τον μάντη Τειρεσία….,
ή από τους 19….. ιμπεριάλ….. πράκτορες – τσαλαπετεινούς του Σολομώντα….,
ή….,….. ε, κι άντε και φιλονικείστε πανισλαμέ ηδονικά….! |***|
Δεν βάλαμε κανένα άλλο από αγγέλους να φυλάνε την Φωτιά,
(!;) και κάναμε τον αριθμό τους θέμα φιλονικίας για τους άπιστους,
[[ Χμ, ο έχων νουν ψηφισάτω το….. «σπαρτό»….. Θηρίον / : αιολιστί, Φηρίον….. / ….!
---- …..έιιιιι…., ο έχων νουν είπα….! ---Αν δεν ‘’σας βγει’’ το Μωάμεθ Κάδμος…., ε, θα ‘’σας μπει’’ το καββάλ Αχμέτ….,
αφού δεν ‘’σας βγήκε’’ ο «σπαρτός» Ι. Χ…., χξς΄ςςςς, ο καββάλ Ι. ΑΧ….! ]]
ώστε αυτοί που τους δόθηκαν οι Γραφές να πεισθούν και οι αληθινοί πιστοί να ενισχύσουν την πίστη τους,
ώστε αυτοί που τους δόθηκαν οι Γραφές και οι αληθινοί πιστοί,
να μην έχουν αμφιβολίες, και για να μπορούν οι άπιστοι και οι υποκριτές
να πουν : «Τί θέλει να πει με αυτό ο Αλλάχ;». / Τίιιιι…., ρε γκόιμ ‘’ζα’’…!; /
Με αυτόν τον τρόπο ο Αλλάχ παραπλανά αυτόν που Αυτός θέλει και καθοδηγεί αυτόν που Αυτός επιθυμεί.
Κανένας δεν γνωρίζει τους πολεμιστές του Κυρίου σου αλλά Αυτός ο ίδιος.
Αυτό δεν είναι παρά μία παραίνεση για τους ανθρώπους.
● Κεφ. ΟΙ ΘΡΟΜΒΟΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Άφησέ τον να σταματήσει, / τον αρνητή της Ισλαμικής πίστης /
ή θα τον σύρουμε Εμείς από τα μαλλιά, τα αμαρτωλά πεσμένα μαλλιά του. / τη Μέρα της Κρίσης / ●
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♣ Κεφ. ΝΥΧΤΑ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν θα βγάλει την τελευταία του αναπνοή
{ …..ο «άφρων» κι ‘’ανελέητος’’ πλούσιος, που δεν δίνει για την αιτία του Αλλάχ….. }
τα πλούτη του δεν θα τον ωφελήσουν.
---- Εμ, σάμπως ωφελήθηκαν απ’ τη φτώχεια τους οι ελεήμονες, για την αιτία του Αλλάχ, φτωχοί….! ---- ♣
■ Κεφ. Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ : ΕΜΕΙΣ :
Οι άπιστοι ανάμεσα στους λαούς του Βιβλίου 1 / 1 : οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί /
και οι ειδωλαλάτρες δεν σταμάτησαν την απιστία τους μέχρι που τους δόθηκε η Απόδειξη :
ένας απόστολος σταλμένος από τον Αλλάχ που διαβάζει ιερές σελίδες από αιώνιες γραφές.
Ούτε οι λαοί του Βιβλίου διαφώνησαν μεταξύ τους μέχρι που τους δόθηκε η απόδειξη.
Διατάχτηκαν να υπηρετήσουν τον Αλλάχ και να μη λατρεύουν άλλον εκτός από Αυτόν,
να προσεύχονται και να κάνουν ελεημοσύνες. Αυτό είναι, βέβαια, η αληθινή πίστη.
Οι άπιστοι ανάμεσα στους λαούς του Βιβλίου και οι ειδωλολάτρες
θα καούν στους αιώνες στην φωτιά της Κόλασης. Αυτοί είναι (!;) οι αχρειότεροι από όλα τα πλάσματα.
■ Κεφ. ΜΑΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Πόσες γενεές / απίστων / καταστρέψαμε Εμείς πριν από αυτούς, πολύ πλουσιότερες και λαμπρότερες!
Να λες : «Ο Φιλεύσπλαχνος δε θα ανεχτεί για πολύ τους άπιστους
μέχρι να γίνουν μάρτυρες της πραγματοποίησης των απειλών Του :
είναι μια (!;!;!;!;!;!;!;!;!;!;) εγκόσμια μάστιγα ή η Ώρα της Κρίσης.
▌ Έιιι…., νά ‘μαστε, λοιπόοοννν…., εεε, έιιι…., νααα, ρεεε…., ννναι…., ναιαιαι….,
«εγκοσμίωςςςςς» και ο Παράδεισοςςςςς και η Κόλασήηηηη –τουςςςςς….,
χμ, που….. εγκόοοοοσμιααααα η Ώρα της Κρίσης….. και η μάστιγα του γήινου απειλητή….,
και….. λέτε να του, τους, ξέφυγε…!;
Ουχί…., μα, απλώς, δεν φαντάζονταν ότι θα είχαν συνεχιστές μέχρι στο σημερινό 21ο μεσαιώνα….!
Είπατε τίιιιιποτα…!; Έστι, λοιπόν, παρομοίωςςςςς, και τα των Γιαχβετζήδων με τον Ι. Χ : Ι. ΑΧ….!
Καλή χώνευση…., α, και καλή….. επ·ανάσταση…., ω μούμιες – σημάδια για….! Έιιιιιιιιιιιιιιι….! ▌
Τότε θα γνωρίσουν τίνος είναι η χειρότερη κατάσταση και τίνος είναι η μικρότερη ακολουθία».
Ο Αλλάχ θα συνεχίσει να κατευθύνει αυτούς που έχουν ακολουθήσει το σωστό μονοπάτι. / τους Ισλαμιστές /
Πράξεις αιώνιας αξίας θα κάνουν να κερδίσεις καλύτερη ανταμοιβή ενώπιόν Του
και ένα ευνοïκότερο τέλος……….
Οι άπιστοι διάλεξαν άλλους θεούς για να τους βοηθήσουν
αλλά στο τέλος θα απαρνηθούν την λατρεία τους και θα στραφούν εναντίον τους.
(!;) Γνώριζε πως τους στέλνουμε κάτω στους άπιστους διαβόλους που τους προτρέπουν στο κακό. (!;)
(( …..Και, στου Μωάμ το μαγαζί…../ διάβολοι κι άγγελοι μαζί….,/
λαός και Παποκαισαρείο χώρια….,/ α, κι ο Θεός απ’ όλους χώρια….! Ουουουουου….!
Και….. εδώωωωω, τα Τζίνια : οι «Σατάν» είναι, ως και κατά Παύλο, «Κυριόθεν» «παιδαγωγοί»…!; ))
Γι’ αυτό κάνε υπομονή : οι μέρες τους είναι μετρημένες.
Θα έλθει σίγουρα η μέρα που θα συγκεντρώσουμε τους δίκαιους κατά πλήθη
μπροστά στον Κύριο του Οίκτου, και θα οδηγήσουμε τους αμαρτωλούς κατά μεγάλες ορδές στην Κόλαση.
Κανένας δεν έχει τη δύναμη να μεσολαβήσει για αυτούς
εκτός από αυτόν που έχει λάβει το χρίσμα του Φιλεύσπλαχνου.
[ Ε, Χριστός, κι αυτός, ο….. άχρηστος στους λαούς….. και….. χρήσιμος στους, χμ, μελλο’’λαγούς’’….! ]
Αυτοί που λένε : «Ο Κύριος του Οίκτου έχει γεννήσει γιο», κηρύττουν ένα τρομερό ψέμα,
που θα κάνει τους ουρανούς να σχιστούν, τη γη να συγκλονιστεί και τα βουνά να γκρεμιστούν στη σκόνη.
( …..τί…., τα βουνά : οι πλούσιοι θα πέσουν πάνω σε ήδη φτωχοποιηθέντες πλούσιους…..
ή, όλοι –τους, στα ‘’γκρέμνα – τάρταρα’’ : «εν τη κονιορτώ» : εν υπαιθρία φυλακή…., χα, παρά τω Άδη…!;
Α, ‘’θάψτε’’ ‘τους σε υπόγεια φυλακή…., ώστε, εξαγοράζοντας την ποινή τους, να πάρετε πιότερο παρά….! )
Να αποδίδουν ένα γιο στον Φιλεύσπλαχνο, ενώ δεν είναι Αυτός που γέννησε ένα!
♦ Κεφ. Η ΠΕΝΑ : ΑΛΛΑΧ :
Γι’ αυτό / ω Μωάμεθ / άφησε σε Μένα / στον Αλλάχ / αυτούς που αρνούνται αυτήν την αποκάλυψη.
(!;) Θα τους οδηγήσουμε βήμα προς βήμα στην καταστροφή τους,
με τρόπους που βρίσκονται πέρα από τη γνώση τους.
Θα τους ανεχτώ για πολύ χρόνο : το στρατήγημά Μου είναι σίγουρο.♦
■ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Καταστρέψαμε Εμείς πολλές γενεές πριν από σας όταν αυτοί έσφαλαν
και αρνήθηκαν τα αληθινά σημεία που οι απόστολοι τους φανέρωσαν.
Με αυτόν τον τρόπο ανταμείφτηκαν οι ένοχοι.
Έπειτα σας κάναμε διαδόχους τους στην γη, για να δούμε Εμείς πως θα φερθείτε……….
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Λένε / οι Ισραηλίτες / : «Ο Αλλάχ γέννησε ένα γιο». / τον Ιησού Χριστό /
Ο Αλλάχ το απαγορεύει. Αυτός είναι (!;) αυτάρκης.
Αυτός είναι όλα αυτά που περιέχονται στον ουρανό και την γη.
Σίγουρα δεν τα επιδοκιμάζετε αυτά. Θα πείτε / ω Χριστιανοί / στον Αλλάχ αυτά που εσείς δεν γνωρίζετε;
Να πεις : «Αυτοί που σκαρώνουν ψέματα για τον Αλλάχ δεν θα θριαμβεύσουν.
Μπορούν να αναπαύονται σε αυτήν την ζωή, αλλά σε Εμάς στο τέλος θα επιστρέψουν,
και θα τους τιμωρήσουμε σκληρά για την απιστία τους».
● Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ, στους άπιστους / : «Φέρε κάτω από τον Αλλάχ μια γραφή
που είναι καλύτερες από αυτές / …..τις γραφές : Τοράχ – Παλαιά Διαθήκη και Κοράνι….. /
και θα την ακολουθήσω, αν αυτό που λες είναι αλήθεια!».
Αν δεν απαντήσουν, να ξέρεις πως είναι σκλάβοι των ελαττωμάτων τους. (!;)
|| Α, με μια μονοκονδυλιά…., ’’σβήστρα’’, κι, οι ‘’σοφοί’’…., μιλιά….! Άλα…., ’’φηρήκια’’ η ‘’μηλιά’’….! || ●
■ Κεφ. ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ : ΕΜΕΙΣ :
Όσο για αυτούς που αρνιούνται τη μέλλουσα ζωή,
(!;) τους κάναμε Εμείς να φαίνονται δίκαιες σε αυτούς οι τρελές πράξεις τους, για να ενεργούν απερίσκεπτα.
Θα τιμωρηθούν σκληρά και έχουν πολλά να χάσουν στην άλλη ζωή.
■ Κεφ. ΜΩΑΜΕΘ : ΜΩΑΜΕΘ :
Ο Αλλάχ θα μηδενίσει τις πράξεις αυτών που δεν πιστεύουν
[ …..’’(+χ) + (-χ) = 0’’…., ρεεεεε…!;….. ]
και εμποδίζουν τους άλλους να ακολουθήσουν το μονοπάτι Του.
Τους πιστούς δε που κάνουν καλές πράξεις και πιστεύουν σε αυτά που αποκαλύφθηκαν στον Μωάμεθ
---- που είναι η αλήθεια του Κυρίου τους ---Αυτός θα τους συγχωρέσει τις αμαρτίες τους και θα καλυτερέψει την κατάστασή τους.
Αυτό επειδή οι άπιστοι ακολουθούν ψεύδη, ενώ οι πιστοί ακολουθούν την αλήθεια του Κυρίου τους.
(!;) Όταν αντιμετωπίζετε τους άπιστους στη μάχη χτυπήστε τα κεφάλια τους
(!;) και όταν τους ξαπλώσετε κάτω, δέστε τους αιχμαλώτους σας σφιχτά. / Τι Γιαχβαλλαχάντρες, μπρε….! /
Μετά χαρίστε τους την ελευθερία τους (!;) ή ζητήστε τους λύτρα,
μέχρι να νικηθεί η στρατιά τους από τον Πόλεμο. Έτσι θα κάνετε………
(!;) Αν ήθελε ο Αλλάχ, θα μπορούσε ο ίδιος να τους έχει τιμωρήσει,
(!;) αλλά το διάταξε αυτό, γιατί ήθελε να σας δοκιμάσει τον έναν μετά τον άλλο.
/ Τί, κι άλλο ο σχιζοάφρενος…!; Σιγά – σιγά θα ξεπεράσει και τον αξεπέραστο σχιζοδοκιμαστή Γιαχβέ….! /
Πιστοί, αν βοηθήσετε τον Αλλάχ, ο Αλλάχ θα σας βοηθήσει και θα σας κάνει δυνατούς . [ Έβετ, χμ, βουρ….! ]
Αλλά οι άπιστοι προορίζονται να χαθούν. Αυτός θα εκμηδενίσει τις πράξεις τους.
Επειδή αρνήθηκαν τις αποκαλύψεις Του, Αυτός θα ματαιώσει τα έργα τους.
Δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ και δεν έχουν δει ποιό ήταν το τέλος αυτών που έφυγαν πριν από αυτούς;
* Σουςςς, μπε χαϊβάν ογλάν, μη βρουν κι αυτοί κάποιον χριστιανοκαλόγερο…., Γαλλία μεριά, ως κι εσύ….,
και τους μάθει τα ‘’μυστικόπαθα’’ ‘’μυστικά’’ τους….. και….. ’’πολυκλωνοποιηθείς’’….,
οπότε, χα, τέρμα η….. αποκλειστικότης….! Σουςςς…., Μωάμ…., σουςςςςς…., ’’Σιωπή’’ και σκασμός….! *
Ο Αλλάχ τους κατάστρεψε ολοκληρωτικά. Το ίδιο πεπρωμένο περιμένει τους άπιστους,
επειδή ο Αλλάχ είναι ο προστάτης των πιστών, επειδή οι άπιστοι δεν έχουν προστάτη.
Ο Αλλάχ θα δεχτεί αυτούς που αγκαλιάζουν την αληθινή πίστη και κάνουν καλές πράξεις
σε κήπους που ποτίζονται από τρεχούμενα ρυάκια.
Οι άπιστοι ασχολούνται με απολαύσεις και τρώνε σαν χτήνη, αλλά η Κόλαση θα γίνει κατοικία τους.
Πόσες πόλεις ήταν ισχυρότερες από τη δική σου πόλη που σε έδιωξε! 1 / 1 : ω Μωάμεθ /
| Έι, μήπως, από τότε, προκαλούσες με ‘’τέτοια’’, ω Μωάμ, και ‘’υπολοιποποιήθηκες’’ με την κλίκα σου…!; |
Καταστρέψαμε όλους τους κατοίκους τους, και δεν υπήρχε κανένας για να τους βοηθήσει……….
Αληθινά, αν είναι να αποφασιστεί ο πόλεμος,
θα ήταν καλύτερα για αυτούς / τους άπιστους / να γίνουν αληθινοί υπηρέτες του Αλλάχ……….
Αυτοί που δεν πιστεύουν και εμποδίζουν άλλους από το μονοπάτι του Αλλάχ
και στο τέλος πεθαίνουν άπιστοι δεν θα πάρουν την συγγνώμη του Αλλάχ.
Γι’ αυτό μην τραυλίζετε ή μην ικετεύετε την ειρήνη όταν έχετε κερδίσει το απάνω χέρι. / Α, τότε, μη…., ε…!; /
Ο Αλλάχ βρίσκεται στο πλευρό σας (!;) και δεν θα σας στερήσει την ανταμοιβή των κόπων σας.
♠ Κεφ. ΑΛ ΦΟΥΚΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ / στους άπιστους : (!;!;!;!;!;) «Λίγο νοιάζεται ο Κύριός μου αν δεν Τον επικαλείστε.
Τώρα που έχετε αρνηθεί τις αποκαλύψεις Του δεν θα γλιτώσετε την τιμωρία Του». ♠
■ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Για αυτούς που δεν πίστεψαν στον Αλλάχ και τον απόστολό Του
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(!;) έχουμε Εμείς ετοιμάσει μια στραφτερή φωτιά. Του Αλλάχ είναι το βασίλειο του ουρανού και της γης.
(!;) Αυτός συγχωρεί όποιον Αυτός θέλει και τιμωρεί όποιον Αυτός επιθυμεί.
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός………. [ …..αχ, έχουν ανασφάλεια κι οι, χα, θεοίοιοι…!; ]
■ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Ο Αλλάχ έκανε τους άπιστους να οπισθοχωρήσουν οργισμένοι, και απομακρύνθηκαν με άδεια χέρια.
Αυτός βοήθησε τους πιστούς στη δύσκολη ώρα του πολέμου : μεγάλος είναι ο Αλλάχ και παντοδύναμος.
Κατέβασε κάτω από τα φρούριά τους αυτούς που τους είχαν υποστηρίξει
(!;) ανάμεσα από τους Λαούς του Βιβλίου 2 / 2 : τους Ιουδαίους του Μπεντί Κιουραγιαζά /
(!;) και έβαλε φόβο στις καρδιές τους, (!;) για να σφάξετε εσείς μερικούς και να αιχμαλωτίσετε άλλους.
(!;) Αυτός σας έκανε αφέντες στη χώρα τους, τα σπίτια τους και τα αγαθά τους,
*$* …..εεεεε…., «επίγεια Κρίση»….: ο Παράδεισος των ευλογημένων κατακτητών…..
κι η Κόλαση των καταραμένων κατακτημένων….,
και….. στη μέση διαχωριστικό φράγμα…., χα, κάτι σαν γήινος ουράνιος θόλος : γεωουρανός….:
Γέν.: 1 : 1, 8….,
μα…., όλα…., εντός, εκτός κι επί τ’ αυτά…., γεω’’τέτοια’’….! Αυτά, ω λαφυροζήτεςςςςς….! *$*
και μιας άλλης χώρας 1 / 1 : της Καïμπάρ / ακόμα στην οποία δεν είχατε ποτέ πατήσει το πόδι σας.
Αληθινά ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα.
■ Κεφ. ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ : ΕΜΕΙΣ :
Σε ρωτάνε / ω Μωάμεθ / για τα λάφυρα. Να πεις : (!;) «Τα λάφυρα ανήκουν στον Αλλάχ και τον απόστολο.
(!;) Γι’ αυτό να φοβάστε τον Αλλάχ και να σταματήσετε τις φιλονικίες σας.
Να υπακούτε στον Αλλάχ και στον απόστολό Του, αν είστε αληθινοί πιστοί……….
Ο Αλλάχ αποκάλυψε τη θέλησή Του στους αγγέλους, λέγοντας :
«Θα είμαι μαζί σας. Εμψυχώστε τους πιστούς. (!;) Θα σπείρω τον τρόμο στις καρδιές των άπιστων.
(!;) Κόψτε τους τα κεφάλια, (!;) ακρωτηριάστε τους κάθε μέλος».
(!;) Έτσι τους τιμωρήσαμε Εμείς επειδή περιφρόνησαν τον Αλλάχ και τον απόστολό Του.
Αυτός που περιφρονεί τον Αλλάχ και τον απόστολό Του θα τιμωρηθεί αυστηρά.
Είπαμε Εμείς σε αυτούς : «Γευθείτε τη μάστιγά μας. Η φωτιά της Κόλασης περιμένει τους άπιστους»……….
Πιστοί, όταν περικυκλώσετε τις στρατιές των άπιστων μην τους γυρίζετε τις πλάτες φεύγοντας.
Αν αυτή τη μέρα κάποιος γυρίσει την πλάτη σε αυτούς, εκτός αν το κάνει για λόγους τακτικής,
ή για να ενωθεί με μια άλλη ομάδα, θα προκαλέσει την οργή του Αλλάχ
και η Κόλαση θα γίνει κατοικία του : μια κακή μοίρα. Δεν είσαστε εσείς αλλά ο Αλλάχ που τους έσφαξε.
/ Αλλάχ….: κατά τα γούστα του Αλλαχοκτόνου Μωάμ, και, Σφάχτης….! Αχαχούουου, ω ’’Θεοκτόνοι’’….! /
Δεν είσαστε εσείς που τους χτυπήσατε :
Ο Αλλάχ τους χτύπησε για να μπορέσει Αυτός να ανταμείψει πλουσιοπάροχα τους πιστούς.
(!;) Αυτός τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα. Σίγουρα Αυτός θα συντρίψει τα σχέδια των άπιστων.
{ Έι, σε ποιά Ευρωπαϊκή ‘’σπηλιά’’….. ή σε ποιό Ευρωπαϊκό παλάτι…., είσαι κρυμμένος, μπρε Αλλάχ….,
συ μπρε ‘’Μεγάλε Αδερφέ’’…., με το παντόβλεπτό σου μάτι…!;
Πού κρύβεσαι, μπρε, ’’διαπλεκό’’….. πολεμοδιαγγέλτη και πολεμοσκηνοθέτη…!; Ή στην Αίγυπτο…!; }
Αν ζητάτε εσείς 1 / 1 : ω Μεκκανοί / μια κρίση, τώρα έχει έλθει μια κρίση σε εσάς.
Θα είναι καλύτερα για εσάς αν απέχετε.
Αν ξαναρχίσετε πόλεμο κατά των πιστών, Εμείς θα έλθουμε πάλι να τους ενισχύσουμε,
και οι δυνάμεις σας, παρόλο που είναι υπέρτερες κατά τον αριθμό, δε θα σας βοηθήσουν σε τίποτα :
γιατί ο Αλλάχ είναι με το μέρος των πιστών………
Να γνωρίζετε πως στον Αλλάχ, τον Απόστολο, τους συγγενείς του Απόστολου,
|/\ Ω, τι….. Σατανο λάφυρο….. σικ λαφυρο σόι, μπρε….. σικτίρμονες….! /|\
στα ορφανά, στους φτωχούς, και στους ταξιδιώτες, θα ανήκουν το ένα πέμπτο από τα λάφυρά σας :
αν αληθινά πιστεύετε στον Αλλάχ και σε αυτά που αποκαλύψαμε Εμείς στον υπηρέτη Μας τη μέρα της νίκης,
τη μέρα που οι δύο στρατιές συναντήθηκαν. Ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα……….
Να πείς στους άπιστους πως αν διορθωθούν θα τους συγχωρεθεί το παρελθόν τους,
αλλά αν εξακολουθούν να αμαρτάνουν, θα αντανακλαστεί πάνω τους η μοίρα των πατέρων τους.
Να τους πολεμήσεις (!;) μέχρι που να μην υπάρχει πια ειδωλολατρεία
και η θρησκεία του Αλλάχ να βασιλεύει υπέρτατη.
Αν μετανοήσουν ο Αλλάχ γνωρίζει όλες τους τις πράξεις,
αλλά αν δεν ενδιαφέρονται, τότε να ξέρεις πως ο Αλλάχ θα σε προστατέψει.
Αυτός είναι ο ευγενικότερος Βοηθός και Προστάτης……….
(!;) Τα αθλιότερα πλάσματα για τον Αλλάχ είναι οι άπιστοι που δε θα πιστέψουν, {Εχ, πολύ μας βρίζειςςς….!}
αυτοί που κατά διαστήματα παραβαίνουν τις συμφωνίες τους μαζί σου και δεν φοβούνται τον Αλλάχ.
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Αν τους πιάσεις αιχμάλωτους στη μάχη κάνε διάκριση ανάμεσα σε αυτούς
και αυτούς που τους ακολουθούν, ώστε να προειδοποιηθούν αυτοί που τους ακολουθούν.
Αν φοβάστε προδοσία από κάποιο από τους συμμάχους σας, μπορείτε να τους ανταποδώσετε τα ίσα
παραβαίνοντας τη συμφωνία σας που κάνατε μαζί τους. Ο Αλλάχ δεν αγαπά τους προδότες……….
Προφήτη, ο Αλλάχ είναι η δύναμή σου και ο πιστός που σε ακολουθεί.
Προφήτη, ξεσήκωσε τους πιστούς στα όπλα……….
Ένας προφήτης δε θα πρέπει να πιάνει αιχμαλώτους / Χα, ναι, μόνο αιχμάλωτες…., για ‘’εξαγνισμό’’….! /
μέχρι να έχει αγωνιστεί και να θριαμβεύσει στη χώρα του.
■ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Όταν οι ιεροί μήνες τελειώσουν (!;) να σφάξετε όλους τους ειδωλολάτρες όπου και αν τους βρείτε.
Να τους συλλάβετε, να τους πολιορκήσετε, και να τους στήσετε ενέδρα όπου παρουσιαστεί η ευκαιρία.
Αν μετανοήσουν και προσευχηθούν (!;) και πληρώσουν το φόρο της ελεημοσύνης, αφήστε τους να φύγουν.
(!;!;!;!;!;) Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός……….
Είναι κακό για τους ειδωλολάτρες να επισκέπτονται τα τεμένη του Αλλάχ,
γιατί ομολόγησαν οι ίδιοι πως είναι άπιστοι. Μάταια θα είναι τα έργα τους,
και θα κατοικήσουν για πάντα στη φωτιά της Κόλασης……….
(!;) Πιστοί, να μην είστε φίλοι με τους πατέρες σας ή τους αδελφούς σας
αν προτιμούν την απιστία από την πίστη. Άδικοι είναι αυτοί που είναι φίλοι τους.
■ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Ο Αλλάχ /Ωωω….!/ καταδέχεται να σας δώσει μια παραβολή για ένα κουνούπι ή για ένα μεγαλύτερο πλάσμα.
Οι πιστοί γνωρίζουν αυτό που είναι αληθινό από τον Κύριό τους, αλλά οι άπιστοι ρωτάνε :
«Τί ήθελε να πει ο Αλλάχ με αυτή την παραβολή;». [Χξς΄, έι, ’’τίποτα’’ από το Τίποτα….! Κουνουπο’’φλίτ’’….!;]
(!;) Με τέτοιες παραβολές ο Αλλάχ παραπλανά πολλούς και φωτίζει πολλούς….!
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…..θεοί που φοβερίζουν…., σκιάχτρα που δεν αξίζουν….,
είδωλα του κενού σας…., που τζούφιος είν’ κι ο νους σας….!
…..«Ραδιούργος»….. καθ’ ομολογίαν του…., χξς΄ςςςς, «ο Κύριος των ανατολικών Τόπων»….,
και….. Θεϊκούουουουου σχιζοναρκισσισμού το, «συγκρινόμενον», Κεφάλαιον πρόσχετε…., λοιπόννννν….,
και αηδιάστε…., όσοι Άνθρωποι…., με τη Θεικήηηηη σχιζοθέληση και τις Απο,Επι,καλύψεις….. –του,ς,…..
ναι, να….. και π. χ….:
■ Κεφ. Ο ΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 1 : ΕΜΕΙΣ :
/ 1 : Αυτό το Κεφάλαιο συγκρίνεται με τον Ψαλμό 136 της Π. Δ…..
---- …..ήτοι, (!;) τον περί αγαθότητος του Θεού 135 (136)….! ---- /
Είναι (!;) ο Ελεήμονας αυτός που έχει διδάξει το Κοράνι.
■ Κεφ. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ : ΑΛΛΑΧ :
(!;) Δεν τους κάλεσα Εγώ / τον Σατανά – Αρχιτζίνι και τα τζίνι – δαίμονές του / να παραστούν σαν μάρτυρες
στην δημιουργία του ουρανού και της γης, (!;!;!;!;!;!;!;!;!;!;) ούτε της δικής τους δημιουργίας,
● …..Έιιιιιιιιιι…., καλά, ρεεεεε….. ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., και εσείςςςςς….,
αφού δεννν ήταν, χα, μάρτυρες της δικιάς Του δημιουργίας….,
|$$| …..έιιιιι…., Αυτός ήταν μάρτυρας της δημιουργίας των άλλων 6 ουρανών και γαιών τους…!;
Και….. οι 7 ουρανοί είναι ο Ουρανός…!; Και….. οι 7 γαίες είναι η Γη…!; |$$|
χμ, εκτός κι αν κρυφόβλεπαν οι….. κομήτες….,
/*/ …..που, σα φώς, οι όντως άγγελοι…., μα και οι ‘’αντιστραφέντες’’ σε….. τζίνια : δαίμονες άγγελοι….,
δεν γίνεται να γίνεται να μπορούν να ξέρουν τα ‘’πάντα’’…., ως δεν μπορούν να δημιουργήσουν τίποτε….,
όπως ο όντως Θεός και μόνος Πλάστης…., και, λόγω ταχύτητας σκέψης τους…., μικρής…., κι αυτοί….! /*/
αφού δεννν…., λοιπόννν…., πώς τόσες φορές το….. «δημιουργήσαμε ΕΜΕΙΣ»….,
που, τάχα, οι Ισλαμιστές σχολιαστές….. το εννοούν ως….. ΕΓΩ Ο ΑΛΛΑΧ---ΘΕΟΣ…!;
Μήπως ο Κύριος των ανατολικών Τόπων….:
ο Κύριος του ουρανού και της γης και των αναμεταξύ αυτών…..
είναι…., κατ’ εσάς…., τους, τάχα, μονοθεïστέςςςςς…., ένας από τους πολλούς ‘’δημιουργούς’’….,
καθώς, κι εδώ, υπονοείται, κι αυτό, με το….. «ούτε της δικής τους δημιουργίας»…!;
Και…., δεν μας είπατε, ποτέ, ποιός είναι ο Κύριος ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ :
Αλλάχ των δυτικών κ. λ. π. Τόπων…., όπως κι άλλα…., ως, λ. χ, τα περί σκυλοΚυρίου του Σίριου….!
Ρε γκόιμ…., δεν πάτε να κρυφτείτε αλλού…., ωρέ καρναβάλια του όντως Σατανά….! ●
(!;!;!;!;!;) ούτε θα ζητούσα Εγώ την βοήθεια αυτών που θα οδηγούσαν το ανθρώπινο γένος σε χαμό.
■ Κεφ. ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ : ΜΩΑΜΕΘ :
Αυτός που είναι ο Κύριος του Σίριου, 1 / 1: ο αστερισμός του σκύλου, που λάτρευαν οι ειδωλολάτρες Άραβες /
πως ήταν Αυτός που κατάστρεψε τους Ταμούντ και τους αρχαίους Άαντ, χωρίς να λυπηθεί κανέναν,
και πριν από αυτούς τον λαό του Νώε που ήταν περισσότερο διεστραμμένος και περισσότερο επαναστάτης.
■ Κεφ. ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ : ΕΜΕΙΣ :
Σώσαμε Εμείς (!;) όλους τους πιστούς της πόλης
---δεν βρήκαμε παρά μόνο ένα σπίτι / το της πόρνης Ραάβ, σώρρυ, το του Αβραάμ / με αληθινούς πιστούς--και αφήσαμε εκεί ένα σημάδι για αυτούς που φοβούνται τη φοβερή τιμωρία Μας.
{ …..θεοί που φοβερίζουν…../ σκιάχτρα που δεν αξίζουν….,/
είδωλα του κενού σας….,/ που τζούφιος είν, κι, ο νους σας….! }
■ Κεφ. ΚΑΠΝΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Δεν ήταν για διασκέδαση που δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και την γη
[ Ρε ‘’παντεμπαίχτες’’…., το Αρχιτζίνι πούουου δημιούργησε…!; Στον αέρα….! Αέρααααα….! ]
και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους.
Τα δημιουργήσαμε Εμείς αυτά (!;) για να αποκαλύψουμε την αλήθεια.
Αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν αυτό. // Αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα….. και μη γύρευε….! //
■ Κεφ. ΧΡΥΣΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτός που ενδιαφέρεται για την προειδοποίηση του Ελεήμονα θα έχει έναν διάβολο για σύντροφό του
[ οι διάβολοι
---- …..χμ, και οι «σατάν παιδαγωγοί»…!; Να, ρε, Θεϊκήηηηη Σχιζοφρένια….! ----
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απομακρύνουν τους ανθρώπους από το σωστό μονοπάτι,
αν και αυτοί νομίζουν πως καθοδηγούνται σωστά ] .
Και όταν αυτός θα έλθει μπροστά Μας, θα πει 1 : / 1 : στον σύντροφό του /
«Θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο μακριά ο ένας από τον άλλο όσο είναι η ανατολή από τη δύση».
Αληθινά ο Σατανάς είναι κακός σύντροφος. Αλλά επειδή έχεις κάνει κακό, αυτοί οι άλλοι
που θα μοιραστούν την τιμωρία σου δεν θα σε ωφελήσουν αυτήν την μέρα……….
Δεν μπορείς να κάνεις τον κουφό να σε ακούσει, ούτε μπορείς να οδηγήσεις τον τυφλό
ή αυτούς που κάνουν μεγάλο σφάλμα.
Είτε Εμείς σε πάρουμε είτε σε αφήσουμε να ζήσεις για να ιδείς τις απειλές Μας να πραγματοποιούνται,
σίγουρα Εμείς θα τους εκδικηθούμε : γιατί έχουμε (!;) απόλυτη εξουσία πάνω τους.
Αν επιθυμούσαμε Εμείς θα μπορούσαμε να σας έχουμε αντικαταστήσει (!;) με αγγέλους
για να σας διαδεχτούν στη γη. (!;) Αυτός είναι ένας οιωνός για την ώρα της Κρίσης.
Μην αμφιβάλλεις για τον ερχομό της και ακολούθησέ Με. Αυτό είναι το σωστό μονοπάτι :
μην αφήνεις τον Σατανά να σε παραπλανήσει, γιατί αυτός είναι ορκισμένος εχθρός σου.
■ Κεφ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ : ΕΜΕΙΣ :
Οι άδικοι θα υποφέρουν μια αιώνια τιμωρία. Δεν θα έχουν φίλο να τους βοηθήσει εκτός από τον Αλλάχ.
Αυτός που αφήνει ο Αλλάχ να παραπλανηθεί θα χαθεί πραγματικά……….
Στον Αλλάχ ανήκει το βασίλειο του ουρανού και της γης. Αυτός δημιουργεί αυτό που θέλει.
Αυτός δίνει κόρες σε όποιον του αρέσει και γιους σε όποιον Αυτός επιθυμεί.
*** …..Εμ…., σχιζοφρενάκιας είναι ο Ανατολικότοπος…., κάνει ό,τι γουστάρει….,
χω, μάλλον, μέχρι της εμφανίσεως του Κυρίου των Εξωτόπων….!
Πάντως, εσένα σου έδωσε, μόνον, κόρες…., / Άλλο κόρες : χώρες κι άλλο γιοι : χώρες…!; /
χμ, για να ξεπληρώσουν ‘’τα σπασμένα’’ σου…..
και να απολαύσουν, εφαρμοζόμενους, τους, σχετικούς, νόμους σου, και σας,….! Ε, γιατί άλλο…!; ***
Σε μερικούς δίνει κόρες και γιους, και σε άλλους δεν δίνει καθόλου παιδιά.
---- Χμμμ…., είναι αυτοί…., οι άτεκνοι…., που, επειδή δεν σε πιστεύουν, τους καταράστηκες, μπρε….!
Και….. τί…., ιμπεριάλ οι γιοι : χώρεςςςςς….. και μη ιμπεριάλ οι κόρες : χώρεςςςςς…!;
Ω ‘’κλαίουσα’’ Σάρρααααα…., η ‘’γελ αστή’’ Άγαρ, όμως, νααααα, έχει….: κωδικιζέ ιμπεριαλιζέ….! ---Μεγαλοδύναμος είναι Αυτός και παντογνώστης.
Δεν επιτρέπεται σε κανένα θνητό, να του μιλήσει ο Αλλάχ παρά μόνο με αποκάλυψη,
(!;) ή πίσω από ένα πέπλο, ή με την μεσολάβηση αγγελιοφόρου που έχει αποσταλεί από Αυτόν
και με την άδειά Του για να κάνει γνωστή την επιθυμία Του. Αυτός είναι ανώτερος και σοφός.
■ Κεφ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΛΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτός έβαλε πάνω στη γη ( !;!;!;!;!;) βουνά που υψώνονται σαν πύργοι.
[ Τί, κομμάτι – κομμάτι…!; Χμ, παζλ…!; Όχι, βρε, εγκαθετοποίησε προκάτ –του αρχηγούς σε χώρα : γη….! ]
Μετά έφυγε προς τον ουρανό, που δεν ήταν παρά ένα σύννεφο από ατμό,
και (!;) σε αυτόν και (!;) στην γη (!;) είπε Αυτός : «Θα με υπακούτε με προθυμία, (!;) ή θα σας εξαναγκάσω;».
|| Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ : (!;) Δε θα υπάρχει εξαναγκασμός στη θρησκεία. / Μουουουουου….! / ||
«Με προθυμία», απάντησαν. { Εμ, τί άλλο σε έναν, Δυνατό, εξωουράνιο καταληπτή ουρανών και γαιών…!; }
Σε δυο μέρες διαχώρισε αυτός τον ουρανό σε εφτά ουρανούς, και στον κάθε ουρανό ανέθεσε ένα έργο.
(Άρα, χμ, το βρήκα, ω ιμπεριάλ επταρχιστές….: ένας Θεός κι επτά θεούδια…., επτά διαχωρισμένοι κόσμοι….!)
■ Κεφ. ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Ποτέ δεν έχουμε καταστρέψει Εμείς ένα έθνος που δεν το προειδοποιήσαμε
και δεν το νουθετήσαμε προηγουμένως. (!;) Δεν κάνουμε ποτέ αδικίες.
[ Τί, ούτε δοκιμαστικές αδικίες…., ω σχιζοπειραματιστές ΕΣΕΙΣΣΣ…., που για όλα έχετε δικαιολογίες…!; ]
(!;) Δεν ήταν οι δαίμονες που έφεραν κάτω αυτό το Κοράνι :
δεν τους ενδιαφέρει αυτό (!;) ούτε έχουν τη δύναμη να το κάνουν.
Πραγματικά, βρίσκονται πολύ μακριά για να το ακούσουν.
{ Τίιιιι…., και στους «Ιστορικούς Συμβιβασμούς» σας…!; }
(Α, οι δαίμονες όχι…., μα τον ‘’άλογο’’ Μωάμ : τέρας–θηρίο / φηρίο : αιολιστί / , που το έκαναν να μιλά, ναι….!)
■ Κεφ. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Δεν ήταν για να περάσει η ώρα που ( 1 : ΕΜΕΙΣ : Αυτός ή πολλοί μαζί….!; ) φτιάξαμε τον ουρανό και τη γη
και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους.
Αν θέλαμε να βρούμε μια ασχολία για να περάσουμε την ώρα μας,
θα μπορούσαμε να έχουμε βρει μια ευκολότερη………. [ Ε, Αυνανίας το Κεφάλαιον πρόσχετε, λοιπόννν….! ]
■ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτός θέλει και στέλνει κάτω αγγέλους με το Πνεύμα του
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σε αυτούς από τους υπηρέτες Του που Αυτός διαλέγει, διατάζοντας αυτούς να κηρύξουν :
(!;) δεν υπάρχει θεός εκτός από Εμένα : γι’ αυτό να με φοβάστε………. || Α, από μονοπώλιο ο φόβος….! ||
Ο Αλλάχ μόνο μπορεί να σας δείξει το σωστό μονοπάτι. Μερικοί φεύγουν από αυτό,
αλλά αν το ήθελε Αυτός θα σας είχε οδηγήσει όλους στη σωστή κατεύθυνση……….
Όταν αλλάζουμε Εμείς ένα στίχο με άλλο
[ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα αυτά που αποκαλύπτει],
λένε : «Είσαι ένας λαοπλάνος». Πραγματικά οι περισσότεροι από αυτούς είναι αμαθείς άνθρωποι.
Να πεις : «Το Άγιο Πνεύμα ήλθε κάτω με την αλήθεια για να καθησυχάσει τους πιστούς
και να οδηγήσει και να φέρει καλές ειδήσεις σε αυτούς που υποτάσσονται στον Αλλάχ»……….
■ Κεφ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΜΕΙΣ :
Για κάθε έθνος έχουμε Εμείς τάξει έναν τύπο λατρείας,
(!;) για να μπορούν να προφέρουν το όνομα του Αλλάχ πάνω από τα ζώα
που Αυτός τους έχει δώσει για τροφή. Ο Θεός σας είναι ένας Θεός, σε Αυτόν να υποταχτείτε.
■ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Οι υποκριτές προσπαθούν να εξαπατήσουν τον Αλλάχ, αλλά είναι ο Αλλάχ που τους εξαπατά.
Όταν σηκώνονται να προσευχηθούν, στέκονται βαριεστημένα : προσεύχονται μόνο για να επιδειχτούν
και λίγο σκέφτονται τον Αλλάχ, ταλαντευόμενοι ανάμεσα σε αυτό και εκείνο
και χωρίς να ανήκουν ούτε στους πιστούς ούτε στους άπιστους.
/ Ε, χα, παντού και πάντα υπάρχουν….. υποκριτές Φαρισαίοι….! /
(!;) Δε μπορείτε να οδηγήσετε τον άνθρωπο που ο Αλλάχ έχει παραπλανήσει.
■ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
…..αλλά καθώς οι γεωργοί γεμάτοι ελπίδα ετοιμάζονται για την πλούσια συγκομιδή,
πέφτει πάνω τους η μάστιγά Μας, την νύχτα ή την μέρα, κάνοντάς τα να χαθούν,
ακόμα και αν ήταν ανθισμένα μόνο χτες. [ Ω, μαθήματα οι κωλο γίας από Θεόοοοο…., ε, κι άει σιχτίρρρρρ….! ]
(!;) Έτσι κάνουμε σαφείς τις αποκαλύψεις μας (!;) στους λογικούς ανθρώπους.
/ Ε, κι ασαφείς επικαλύψεις στους τρελούς κατθρώπους…., μωρή διανό οροσπού….! /
[ ▪ Κεφ. ΛΑΤΡΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Δεν βλέπουν / οι άπιστοι / πως τραβάμε (!;) Εμείς την βροχή στις χώρες που υπάρχει ξερασία και κάνουμε
να φυτρώνουν τα σιτηρά που τρώνε οι άνθρωποι και τα ζώα τους; (!;!;!;!;!;) Δεν έχουν μάτια για να δουν; ]
■ Κεφ .ΓΟΝΑΤΙΣΜΑ :
Σκέψου! Ποιός εκτός από τον Αλλάχ, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο
που κάνει την ασέλγειά του θεό του, τον άνθρωπο που ο Αλλάχ σκοπίμως παραπλανά,
σφραγίζοντας τα αυτιά του και την καρδιά του και καλύπτοντας τα μάτια του; Δεν θα δείξετε ενδιαφέρον;
■ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Οτιδήποτε καλό σε βρίσκει, άνθρωπε, είναι από τον Αλλάχ : και οτιδήποτε κακό από τον εαυτό σου.
■ Κεφ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ :
Ορκίζομαι στο όνομα αυτών που κατατάσσουν τους εαυτούς τους σε τάξεις,
|*| Α, ταξικά πράματα, ρεεεεε, να…., απ’ τα ταξεωκαταταχτά ‘’αέρια’’…., ε, και βουρ τα ‘’κλασικά’’ σας….! |*|
σε αυτούς που απομακρύνουν τους δαίμονες, και σε αυτούς που αφηγούνται τα λόγια Μας,
πως ο Θεός σου είναι ο Μοναδικός Κύριος του ουρανού και της Γης
και όλων αυτών που βρίσκονται ανάμεσά τους : ο Κύριος των ανατολικών Τόπων.
### …..νά ‘τα μας….. νά ‘τα μας….. τα φιδάκια μας…., χμμμμμ….!
Δηλαδή, χα, ουρανός και Γη και τα ενδιάμεσά τους…., όοοοολα…., ανατολικοί Τόποι….!
Ποιός, λοιπόννννν, είναι ο Κύριος των ανατολικών Τόπων….,
ποιός ο Δεσποινίδος των δυτικών Τόπων….,
ποιός ο Δεσποινιδοκύριος των βορείων Τόπων…..
και ποιός ο Κυριοδέσποινος των νοτίων Τόπων…!;
Εεε, το αν είναι…. μοναρχιστές, δυαρχιστές, τριαρχιστές, τετραρχιστές ή ιμπεριάλ επταρχιστές κ. α. λ….,
ή, χα, και αναρχιστές…., ω, πια, κρίνατε μόνοι σας…., που «νουν έχετε ψηφίζειν τα Θηρία»….! ###
■ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ :
Ποιός είναι πιο αμαρτωλός από εκείνον που βγάζει διάφορες ψευτιές από το μυαλό του για τον Αλλάχ
κι αρνιέται τις αποκαλύψεις Του; Οι παραβάτες δε θα δουν καλό ποτέ….!
◘ Κεφ. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ :
Ω άνθρωπε! Ποιό κακό σε παρέσυρε μακριά από τον σπλαχνικό Κύριο
που σε δημιούργησε, σε έστησε όρθιο και σου έδωσε καλοφτιαγμένο σώμα;
(!;) Όποιο σχήμα και αν σου έδινε Αυτός βέβαια θα σε έπλαθε κατά τη θέλησή Του. ◘
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♦ Κεφ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Εμείς τους δημιουργήσαμε / τους άδικους άπιστους /
και χαρίσαμε δύναμη στα μέλη και τις αρθρώσεις τους,
αλλά αν θέλουμε Εμείς μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε με άλλους ανθρώπους.
Αυτό είναι μια προειδοποίηση.
Εκτέλεσε αυτό το θέλημα, ακολούθησε το σωστό μονοπάτι που οδηγεί στον Κύριο.
(!;) Δεν μπορείς να έχεις θέληση, παρά μόνο μέσα από τη θέληση του Αλλάχ.
( Τίιιιι…., έχουν μαριονέτες κι οι Μαριονέτες…!; )
Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης. ♦
● Κεφ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Να ορκιστείς στο όνομα αυτής της πολιτείας,
[ και συ 1 / 1 : ω Μωάμεθ / ο ίδιος κατοικείς σε αυτήν την πολιτεία ],
στο όνομα του γεννήτορα 2 / 2 : του Αδάμ / και όλων αυτών που γέννησαν :
[ Ω Ισλαμισμέ, γέννημα θρέμμα των Εβραίων κι εσύ…., κι ας, τάχα,….! ]
(!;) Εμείς δημιουργήσαμε τον άνθρωπο (!;) για να τον δοκιμάζουμε με δυστυχίες. ●
■ Κεφ. Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Να δοξάζεις το όνομα του Κυρίου σου, του Υπέρτατου, που δημιούργησε όλα τα πράγματα
και τους έδωσε καλές αναλογίες, που έταξε τα πεπρωμένα των ανθρώπων και τους καθοδήγησε,
που τους δίνει πράσινους βοσκότοπους και μετά τους ξηραίνει.
Θα σε κάνουμε να αφηγηθείς τις αποκαλύψεις μας,
ώστε να μη λησμονήσεις καμία από αυτές εκτός από αυτό που αρέσει στον Αλλάχ.
Όλα αυτά είναι γραμμένα σε αρχαιότερες γραφές, τις γραφές του Αβραάμ και του Μωυσή.
■ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Αν ο Αλλάχ είχε επιταχύνει την τιμωρία των ανθρώπων
όπως είχε επιταχύνει την ανταμοιβή τους, το πεπρωμένο τους θα είχε σφραγιστεί από πολλά χρόνια.
Γι’ αυτό αφήσαμε Εμείς αυτούς που αρνιούνται την Τελευταία Κρίση να βουτηχτούν στην αμαρτία……….
Πραγματικά, (!;) ο Αλλάχ δεν βλάπτει με κανένα τρόπο την ανθρωπότητα, / Χ και Χ΄ : αντίφαση…!; /
αλλά αυτοί βλάπτουν τους εαυτούς τους.
♠ Κεφ. ΔΙΩΓΜΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Καμιά δυστυχία δεν έρχεται παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ. / Χ΄ και Χ : αντίφαση…!; /
Αυτός οδηγεί τις καρδιές αυτών που πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Αλλάχ γνωρίζει όλα τα πράγματα.
Να υπακούς στον Αλλάχ και να υπακούς στον Απόστολο.
Αν αδιαφορείς για αυτόν, γνώριζε πως το καθήκον του αποστόλου Μας
είναι μόνο να κάνει σαφές το μήνυμά του. | Χξς΄, στα σαφή μηνύματα….. αίματα και μνήματα….! |
Αλλάχ --- δεν υπάρχει θεός εκτός από Αυτόν. Στον Αλλάχ αποθέτει την εμπιστοσύνη του ο πιστός. ♠
■ Κεφ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ : ΕΜΕΙΣ :
Δικά του είναι τα αγαθά του ουρανού και της γης. / Ε, άντε να κλέψεις και τα των άλλων 6 γεωουρανών….! /
(!;) Αυτός δίνει με αφθονία τα αγαθά σε όποιον Αυτός θέλει και φειδωλά σε όποιον αυτός επιθυμεί.
Αυτός γνωρίζει όλα τα πράγματα……….
(!;) Αν ήθελε ο Αλλάχ θα μπορούσε να έχει κάνει όλους αυτούς να έχουν μια θρησκεία.
(!;) Αλλά ο Αλλάχ δείχνει τον οίκτο του σε όποιον θέλει,
οι άδικοι δεν έχουν κανένα που να τους δείξει φιλία ή να τους βοηθήσει.
♣ Κεφ. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Στολίσαμε Εμείς τον χαμηλότερο ουρανό με λάμπες, στόχους για τους διαβόλους που κατεβαίνουν.
Έχουμε ετοιμάσει Εμείς μια μάστιγα από φλόγες για αυτούς,
και την μάστιγα της Κόλασης για τους άπιστους : μια κακή μοίρα! ♣
■ Κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Δεν μπορείτε να κατευθύνετε αυτόν που θέλετε : είναι ο Αλλάχ που κατευθύνει αυτόν που Αυτός θέλει.
Αυτός γνωρίζει καλύτερα αυτούς που χρειάζονται καθοδήγηση.………..
Δεν ελπίζατε / ω πιστοί / ποτέ πως αυτό το Βιβλίο θα σας αποκαλυφτεί.
Όμως ο Κύριός σας (!;) με τον Οίκτο Του έκανε να το δεχτείτε. Γι’ αυτό να μην βοηθάς τους άπιστους.
---- …..σαν ‘’έδεσες τον γάιδαρο’’….,/ πλάτη γυρνάς στον ‘’βάρβαρο’’….! ---■ Κεφ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ : ΕΜΕΙΣ :
Κοίταξε το σπέρμα που εκκρίνεις : εσύ το δημιούργησες ή Εμείς;
{ …..σαν θ’ αυνανιστώ και εκκρίσω….,/ θα το δω και θα Σας….. ρήσω….! }
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(!;) Εμείς είμαστε που στείλαμε τον θάνατο σε σας. Τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει
από το να σας αντικαταστήσουμε με άλλους όμοιούς σας || Α, προσφυγοποίησή τους κι εποικισμό….! ||
ή να σας μεταμορφώσουμε σε πλάσματα άγνωστα σε εσάς. // Ε, λ. χ, σε ‘’νερά’’ του ‘’βούρκου’’….! //
Σίγουρα γνωρίζετε το πρώτο δημιούργημα. Γιατί, λοιπόν, δεν σκέφτεστε;
■ Κεφ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ : ΕΜΕΙΣ :
Υμνείτε τον Αλλάχ, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης!
{{ Α, τους/τις άλλους/άλλες 6 ουρανούς/γαίες ποίος τους/τις δημιούργησε…!; Αυθύπαρκτοι/αυθύπαρκτες…!; }}
[ …..άλα εσωσυμπαντικές ψευδαισθήσεις ο Δεσποινίδος της Σελήνης….!
Ε, και, γι’ αυτό θα έχει…., κι αυτός κι οι συν αυτώ…., εξωσυμπαντικές αισθήσεις….! ]
Αυτός στέλνει τους άγγελους σαν αγγελιοφόρους του, με δύο, τρία ή τέσσερα ζευγάρια φτερά……….
---- …..’’φτερωτοί’’ πολυ….: διπλο, τριπλο, τετραπλο,….. : πράκτορεςςςςς…!;
Μήπως, αλά πολυ’’κέφαλο’’ Ά,δ /ρ/ η, είχαν και βοηθούς, λοχίες, υποαγγέλουςςςςς…!;
Όμωςςςςς…., έχουν και τα ‘’νερά’’ κάτι….. ’’φυσαλίδες’’ ‘’τζίνια’’ : υδρ αράχνες : …., που….! ---(!;) Ο Αλλάχ αφήνει στην πλάνη αυτόν που Αυτός επιθυμεί και καθοδηγεί αυτόν που Αυτός θέλει.
(!;) Κανένα θηλυκό δεν συλλαμβάνει ή γεννάει χωρίς Αυτός να το γνωρίζει.
(!;) Κανένας άνθρωπος δεν γερνάει ή δεν συντομεύεται η ζωή του
παρά μόνο σύμφωνα με διαταγή δική Του. Όλα αυτά είναι εύκολα για Αυτόν.
/ …..ουστ, ρε βρωμοκισμετάκηδες, που μας γερνάτε και μας πεθαίνετε πριν από την ώρα μας….! /
■ Κεφ. ΦΩΣ : ΕΜΕΙΣ :
Ο Αλλάχ δίνει (!;) χωρίς να κρατάει μέτρα σε όποιον Αυτός θέλει……….
{ Όι – όι , ρε ασύμμετρε τω όντως Θεώ ‘’Θεέ’’ : έγκορμε Σατανοκάτθρωπε….! }
Πραγματικά ο άνθρωπος από τον οποίο ο Αλλάχ κρύβει το φως του δεν θα βρει φως πουθενά……….
Από τα (!;) ουράνια (!;) βουνά
( …..χμμμμμ…., από τους πλούσιος του εξωτερικού, λοιπόν, κι αυτά τα ‘’τέτοια’’…., τότε….! )
Αυτός στέλνει, κάτω χαλάζι, που το ρίχνει πάνω σε όποιον Αυτός θέλει
και το διώχνει από όποιον Αυτός επιθυμεί. || Ε, άει στον Κόρακ,ν,α με το Κοράν,κ,ι του….! ||
Η λάμψη από το φως Του (!;) σχεδόν τυφλώνει τα μάτια των ανθρώπων………..
Αυτοί που υπακούνε στον Αλλάχ και στους αποστόλους Του,
αυτοί που σέβονται τον Αλλάχ και Τον φοβούνται, σίγουρα θα θριαμβεύσουν……….
Να πεις : «Να υπακούτε τον Αλλάχ και τον απόστολό Του.
Αν δεν υπακούτε, αυτός θα είναι αναγκασμένος να εκπληρώσει το καθήκον του,
όπως εσείς είστε αναγκασμένοι να εκπληρώσετε το δικό σας.
Αν υπακούσετε αυτόν θα καθοδηγηθείτε. Το καθήκον του απόστολου είναι μόνο να σας προειδοποιήσει».
● Κεφ. ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ : ΕΜΕΙΣ :
Στέλνουμε Εμείς κάτω νερό από τον ουρανό (!;) όσο πρέπει,
και το αποθηκεύουμε μέσα στη γη. Αλλά αν Εμείς θέλουμε, μπορούμε να το πάρουμε όλο. ●
■ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις : «Αν ο άνθρωπος και το τζίνι ένωναν τις δυνάμεις τους
για να γράψουν ένα όμοιο με αυτό το Κοράνι,
σίγουρα δεν θα πετύχαιναν να γράψουν ούτε ένα στίχο σαν αυτό, αν ακόμα βοηθούσαν ο ένας τον άλλο».
{*{ …..ε, χμ…., φτάνει που….. ο κάτθρωπος και το….. αντιτζίνι ένωσαν τις….. αδυναμίες τους….!
Χα…., τί άλλο…., αλληλοβοηθούμενοι…., που….. για τί άλλο θα ένωναν τις αδυναμίες τους…!;
Άλλωστε, ο Θεός : ’’Μεγάλος Αδελφός’’ κι ο Σατανάς : ’’Αντιμεγάλος Αδελφός’’
‘’συμβιβάζονται ιστορικά’’….! Ναι, σ’ αντιγράφουν, ρε Γιαχβαλλάχ….,
που, κι εσύ, «ούτω πως εποίησες»….! Και…., ω το θαύμα των θαυμάτων….,
να, με μια –τους μονοκονδυλιά…., η….. άλλη γνώση….. κουτσουλιά….! }*}
Βάλαμε Εμείς σε αυτό το Κοράνι (!;) όλα τα είδη επιχειρημάτων,
και όμως οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μη πιστεύουν……….
Αυτοί που καθοδηγούνται από τον Αλλάχ καθοδηγούνται σωστά,
(!;) αλλά αυτοί που τους παραπλανά Αυτός (!;) δεν θα βρουν φίλο άλλο από τον Αλλάχ.
■ Κεφ. ΑΛ ΧΙΖΡ : ΕΜΕΙΣ :
Ποτέ δεν καταστρέψαμε Εμείς ένα έθνος που δεν είχε καθοριστεί από προηγουμένως το όριο της ζωής του.
■ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ :
(!;) Όταν στέλνουμε Εμείς ένα προφήτη σε μια πόλη
(!;) δοκιμάζουμε το λαό της με συμφορές και δυστυχίες για να τον ταπεινώσουμε.
(!;) Έπειτα αλλάζουμε την κατάστασή τους και τους στέλνουμε καλή τύχη,
για να πουν την ώρα της ευημερίας τους : «Οι πατέρες μας επίσης είχαν τις χαρές τους και τις λύπες τους».
(!;) Και όταν αδιαφορούν Εμείς τους εκδικούμαστε……….
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Μήπως αισθάνθηκαν εξασφαλισμένοι από τις μεγάλες (!;) ραδιουργίες του Αλλάχ;
Κανένας δεν αισθάνεται εξασφαλισμένος από αυτές εκτός από αυτούς που θα χαθούν………. / Ειρωνία…!; /
Κανένας δε μπορεί να οδηγήσει το λαό που ο Αλλάχ παραπλανεί.
Τους αφήνει να σφάλλουν μέσα στη προστυχιά τους.
[ …..α, τον….. Παραπλανοπροστυχαλλάχ…., που….. ’’τύφλα να ‘χει’’ το Αρχιτζίνι….! ]
■ Κεφ. ΣΧΟΙΝΙ : ΜΩΑΜΕΘ :
(!;) Μακάρι να χαθούν τα χέρια του Αμπού---Λαχάμπ. 3
/ 3 : θείος του Μωάμεθ και από τους πιο φανατικούς του αντιπάλους….. / Μακάρι να χαθεί ο ίδιος. ■
♦ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ :
Αν ήθελε ο Αλλάχ, θα σας είχε ενώσει σε ένα έθνος. / Σχιζοφρένια σε Πειραματιστή και πείραμά του…!; /
(!;) Αλλά Αυτός αφήνει να σφάλει όποιος Αυτός θέλει και οδηγεί όποιον Αυτός επιθυμεί.
Θα ανακριθείτε για όλες σας τις πράξεις. ♦
■ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Όταν (!;) ο Κύριός σας || Ω, ποιός Κύριος είναι ο Κύριος και ποιοί ΕΣΕΙΣ οι ΕΣΕΙΣ…!; || είπε στους αγγέλους :
(!;) «Βάζω στη γη κάποιον / τον Σατανά / που θα κυβερνά (!;!;!;!;!;) σαν αντιπρόσωπός Μου»,
αυτοί απάντησαν : «Θα βάλεις αυτόν που θα κάνει κακό και θα χύσει αίμα όταν εμείς έχουμε υμνήσει
και τιμήσει το όνομά Σου τόσο καιρό;». Αυτός είπε : «Εγώ γνωρίζω αυτά που εσείς δε γνωρίζετε».
Αυτός ( ο Σατανάς ) δίδαξε στον Αδάμ τα ονόματα όλων των πραγμάτων.
***…..σχιζοστροφές και στις Γραφές…../ ’’τέτοιες’’ και στις Αντιγραφές….,/
τη μιά –‘τους μήλα του Γιαχβέ….,/ του Αλλάχ φηρήκια στην των δε….! ***
Να πεις : «Οποιοσδήποτε είναι εχθρός του Γαβριήλ»
[που με τη χάρη του Αλλάχ σου αποκάλυψε το Κοράνι 1 / 1 : ω Μωάμεθ /
για να γίνει (!;) οδηγός και (!;) φως για τους πιστούς, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες γραφές]
«οποιοσδήποτε είναι εχθρός του Αλλάχ, των αγγέλων Του, ή των αποστόλων Του,
ή εχθρός του Γαβριήλ ή του Μιχαήλ,
θα κάνει τον ίδιο τον Αλλάχ εχθρό του : (!;) ο Αλλάχ είναι εχθρός των άπιστων»……….
(!;) Τέτοιες είναι οι αποκαλύψεις του Αλλάχ. Τις απαγγέλλουμε εμείς σε εσάς (!;) με όλη την αλήθεια,
γιατί είσαι εσύ ένας από τους αγγελιοφόρους Μας.
Από αυτούς τους αγγελιοφόρους έχουμε Εμείς εξυψώσει μερικούς πάνω από τους άλλους.
Σε μερικούς ο Αλλάχ μίλησε απ’ ευθείας,
[ Χα, στους άλλους….. με….. F. A. X…., ή, ίσως, με….. τρόπο….. ιντρενέτ ιο…., κι ανάθεμα στον αίτιο….! ]
άλλους τους ύψωσε Αυτός { Τί, έκανε τα βουνά : πλούσιους όρη : ζάπλουτους…!; } σε υψηλή θέση……….
(!;) Αυτός θα συγχωρέσει αυτόν που θέλει (!;) και θα τιμωρήσει αυτόν που Αυτός επιθυμεί.
Αυτός εξουσιάζει όλα τα πράγματα.
■ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
( Ω γελ αστή κι έγχρωμη Αγελάδα…., ποίος Μπουγάς σου ‘’έφαγε’’ το κωδικικό Α…..
κι έγινες α γέλ αστη κι ά χρωμη Γελάδα…!; )
(!;) Όποιον θέλουμε Εμείς, τον ανεβάζουμε / Εγ καθέτωςςςςς…!; / σε ανώτατα αξιώματα.
Ο Κύριός σας είναι Πάνσοφος και Παντογνώστης………. | …..Γι αχ βέ κι Αλλ άχ….. κι οι δυο με αχ….! |
Ν’ αποφεύγεις τους ειδωλολάτρες. (!;) Αν το ήθελε ο Αλλάχ, δε θα λάτρευαν τα είδωλα.
Δε σε στείλαμε για προστάτη τους, ούτε είσαι κηδεμόνας τους……….
/ Ε, όχι και το ΕΜΕΙΣ = ΑΛΛΑΧ…., κι εδώ….! Νααααα….! /
Αν ο Αλλάχ θελήσει να φωτίσει κάποιον, ανοίγει την αγκαλιά Του στο Ισλάμ. | Άλλως, ‘’Τάλως’’…!; |
Μα αν θελήσει να παραπλανήσει κάποιον κλείνει την αγκαλιά Του και τη μικραίνει.
(!;) Έτσι ο Αλλάχ τιμωρεί τους άπιστους……….
Μπορεί να σας καταστρέψει αν το θελήσει και να σας αντικαταστήσει με άλλους εκλεχτούς Του,
ακριβώς όπως ανάστησε εσάς από τα βλαστάρια άλλων εθνών.
Η απειλή που είναι γραμμένο να σας βρει σίγουρα θα σας βρει. Δεν θα την αποφύγετε.
■ Κεφ. ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ : ΕΜΕΙΣ :
Ορκίζομαι σε όλα αυτά που μπορείς να δεις και όλα αυτά που είναι κρυμμένα από την όρασή σου,
πως αυτή είναι απαγγελία ευγενικού αγγελιοφόρου.
---- Εχ…., χμ…., από σαβουάρ βιβρ…., ’’γαβξέσχισες’’ τόσα και τόσους….,
ω ευγενικό ξηρό ‘’αέριο’’…., συ το χωρίς….. ‘’υγρασία’’ : λαϊσμό : αγένεια : χωριατισμό :….! ---Δεν είναι λόγος ποιητή : είναι μικρή η πίστη σου! Δεν είναι αληθινά, μαντεία : πόσο λίγο σκέφτεσαι!
( …..Ποιητές και….. πεζογράφοι….,/ άειντε….. στου Μωάμ το….. ’’ράφι’’….!
Τόση γνώση των προγόνων….,/ πώς την ‘’έφτυσε’’ ο αγνώμων….! )
Είναι μια αποκάλυψη (!;) από τον Κύριο όλων των πλασμάτων.
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(!;) Αν είχε σκαρώσει ψέματα για Εμάς, θα τον είχαμε Εμείς αρπάξει από το δεξί χέρι
και θα είχαμε κόψει την φλέβα της καρδιάς του : ούτε ένας από σας θα μπορούσε να τον προστατέψει!
■ Κεφ. ΙΩΝΑΘΑΝ : ΕΜΕΙΣ :
Αυτό το Κοράνι δεν θα μπορούσε να έχει συνταχτεί από κανένα παρά από τον Αλλάχ. [ Ε, κόψε κάαααατι….! ]
(!;) Επιβεβαιώνει όσα είχαν αποκαλυφτεί πριν από αυτό (!;) και εξηγεί (!;) πλήρως τις Γραφές.
(!;) Είναι πάνω από κάθε αμφιβολία από τον Κύριο της Δημιουργίας / …..των «ανατολικών τόπων»…!; /.
♦ Κεφ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΄Η Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ / στους Εβραίους : «Αν δηλώνετε σαν αλήθεια πως από όλους τους ανθρώπους
μόνο εσείς είστε φίλοι του Αλλάχ, τότε επιθυμείτε τον θάνατο!». ♦
■ Κεφ. ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ : ΕΜΕΙΣ :
Τίποτα δεν εμποδίζει τους ανθρώπους από το να έχουν πίστη
όταν τους έχει αποκαλυφτεί η καθοδήγηση παρά μόνο η δικαιολογία :
«Δεν θα μπορούσε ο Αλλάχ να έχει στείλει ένα θνητό σαν απόστολό Του;».
Να πεις : «Αν ήταν η γη | Ε, η χώρα τους….! | ένας ασφαλής τόπος για να κατοικήσουν σε αυτόν οι άγγελοι,
/ …..α, οι πράκτορες…, χα, που οι όντως άγγελοι δεν έχουν να φοβηθούν….! /
θα είχαμε Εμείς στείλει σε αυτούς ένα άγγελο από τον ουρανό /Ε, απ’ το εξωτερικό….!/ για απόστολο»……….
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Είναι το ίδιο είτε επικαλείστε τον Αλλάχ ή τον Ελεήμονα :
Δικά του είναι τα ωραιότερα ονόματα». / …..γαβ – γαβ…., ρε Γάβ ρι ήλ : Γάβ ρι έλ….! /
■ Κεφ. ΤΑ ΥΨΗ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Ποιός σας έχει απαγορεύσει να φοράτε ευπρεπή ρούχα
ή να τρώτε τα καλά πράγματα που ο Αλλάχ έχει δώσει στους υπηρέτες Του;».
[ …..έιιιιι…., ρούχα, και μάσες, ευπρεπή….. είναι για Αλλαχοδιάλεχτους απρεπείς….,
αποκλειστικά, για τον….. Αλλαχαναστημένο υπόκοσμο σ’ αυτόν τον κόσμο….,…..
ρούχα, και μάσες, απρεπή….. είναι για Αλλαχοφτυσμένους ευπρεπείς….,
αποκλειστικά, για τον….. Αλλαχοθνήσκοντα κόσμο σ’ αυτόν τον υπόκοσμο….!
Ε, είπαμε…., να μην καταργήσουμε, και, τα σημάδια…., που σημαίνουν, και, τις ταξικές διαφορές….! ]
Να πεις : «Αυτά υπάρχουν για να απολαμβάνουν οι πιστοί τη ζωή σε αυτόν τον κόσμο,
αν και τα μοιράζονται με τους άλλους,
αλλά θα γίνουν δικά τους αποκλειστικά τη Μέρα της Ανάστασης.»………. // Άλλος για λάφυρααααα…! //
Θα σου κάνουν / ω Μωάμεθ / ερωτήσεις σαν να γνώριζες πολύ καλά το θέμα. / της Ώρας της Κρίσης /
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Κανένας δεν γνωρίζει για αυτή εκτός από τον Αλλάχ,
αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν»……….
Αν είχα γνώση του αόρατου κόσμου, θα είχα ωφελήσει τον εαυτό μου με πολλά αγαθά
---- Ναι, ννναι…., χμ, ως ‘’μέντιουμ’’ ο Πρρρρροφήτης…., και…., σαφώςςς…., ω αληθινοί πιστοί….!
Ναι…., τα πάμπολλα αγαθά του…., βρε…., ήσαν ξεροκόμματα του Σκύλου….,
ε, από άγνοια του ορατού υπόκοσμου τα απόκτησε…., κι αυτός κι η σατανοκλίκα του….,
και τον….. άγγιζαν όλα τα καλά….. του Αβραάμ και του Ισαάκ….! ---και κανένα κακό δε θα με είχε αγγίξει.
Αλλά δεν είμαι τίποτα περισσότερο από έναν άνθρωπο που προειδοποιεί
και αναγγέλλει καλές ειδήσεις στους αληθινούς πιστούς»……….
■ Κεφ. ΤΟ ΤΖΙΝΙ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Μου αποκαλύφθηκε πως μια ομάδα Τζίνια
άκουσαν τις αποκαλύψεις του Αλλάχ και είπαν :
‘’Έχουμε ακούσει ένα θαυμαστό λόγο που οδηγεί στο σωστό μονοπάτι.
Πιστέψαμε σε αυτό και από δω και πέρα δε θα υπηρετούμε κανένα εκτός από τον Κύριό μας.
Αυτός [ παινεμένη είναι η δόξα του Κυρίου μας ] δεν πήρε γυναίκα, ούτε έχει γεννήσει παιδιά.
Ο Βλάσφημος από εμάς έχει προφέρει ένα άθλιο ψέμα σε βάρος του Αλλάχ,
αν και δεν πρέπει ούτε άνθρωπος ούτε τζίνι να πει κάτι για Αυτόν που δεν είναι αληθινό…..’’….!» .
■ Κεφ. ΝΙΚΗ : ΕΜΕΙΣ :
Ο Αλλάχ έχει αποκαλύψει την καλύτερη από τις γραφές,
ένα | …..’’σκόρπιο’’…!; | βιβλίο ομοιόμορφο στο ύφος που κηρύττει υποσχέσεις και προειδοποιήσεις………
/*/ Ω, από….. ομοιομορφία….. άλλο τίποτα….. τα ’’εντός κειμένου’’…., σαν τον ομοιόμορφο Γάβ ρι ελ….!
Ε, χμ, τα ’’εκτός κειμένου’’, όμως…., ανομοιόμορφα…., σαν τον ανομοιόμορφο γουβ…., τον Μωάμ….!
Και….. σαφέςςςςς ύφος…., έτσι ή αλλιώς…., βλέπουμε…., μα….. σαφέςςςςς ήθος….. γιοχ….! /*/
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Ο Αλλάχ παίρνει τις ψυχές των ανθρώπων όταν πεθαίνουν,
/ Αποφυλακιστής ο Αλλάχ, φυλακισμένοι οι πεθαμένοι, ψυχές τα έμψυχα κορμιά προς, ή στον, Άδη…!; /
και τις ψυχές των ζωντανών όταν κοιμούνται.
| Ζωντανοί οι «πεπαιδευμένοι : εγγράμματοι», που μπορούν κι έχουν, χρήμασι, ικανό δικηγόρο….,
για να μη καταδικάζονται ως βαρυποινίτες και σε υπόγεια φυλακή…., μα να ‘’κοιμούνται υπαίθρια’’…!; |
♣ Έιιιιι…., ω κοιμισμένες ψυχές των ζωντανών…., ’’ψιλογαζοδουλεμένες’’ από….. ανθρώπουςςς….,
ξυπνείστε…., χμ, χμ, χμ…., ρε κοιμισμένα ψοφίμια : μη ζοντίμια…., που….:
Μωάμ ‘’τους βγάζει την ψυχή’’ και ο Αλλάχ τις παίρνει….,
εκεί…., σε άυλο μνήμα…., και στον Μωάμ το χρήμα….!
Ελάτε, βρε…., ’’πλάκα έχει το πράμα’’…., ’’πλάκα σπάω’’….!
Εννοεί ο ανόητος…., ω δυσνόητοι…., ότι οι άνθρωποι…., ήτοι, «οι θνήσκοντες θεοί»….,
όταν πεθαίνουν…., εξεξεξακολουθούν να ζουν, και, μετά θάνατον, / …..ε, ζουν, και, ιστορικώςςς….! /
ως Αλλαχοκατάγωγοι, «κοντά Του», αθάνατοι…., ναι, που η Ιστορία είναι δικιά του/τους….,
ενώ οι ζωντανοί…., ήτοι, «οι θνήσκοντες κοινοί»…., όταν ’’κοιμούνται’’…., όχι….,
άρα….. ’’αθάνατοι’’…., αφού δεν έζησαν…., ή έζησαν πεθαίνοντας…., γιοχ….,
εξακολουθούν να….. ’’κοιμούνται’’…., και, μετά θάνατον…., ως….. ακατάγωγοι…., οι ανάγωγοι….,
χα, «μακριά Του»…., από….. «αναβολή για ένα καθορισμένο χρόνο»…., εδώ…., για του Αγίου Ποτέ….!
Καλόν κι ατάραχον ύπνον…., λοιπόν…., ω ’’κοιμισμένοι’’ – Καισαροπαποναρκωμένοι….,
και….. δικά σας….. και τα συμπεράσματα….. και τα Καισαροπαπο’’κεράσματα’’….,
ε…., και τα των ασμάτων άσματα…., βρε φρονησούχα μαζόχια ‘’κλάσματα’’….,
κι άει στον ύπνο του δικαίου….. και…., αν ξυπνήσετε και θέτε…., άει και στον ξύπνιο του αδίκου….! ♣
■ Κεφ. ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ :
Ο Απόστολος του Αλλάχ (!;) είναι ένα καλό παράδειγμα
για αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν και την Τελευταία Μέρα και θυμούνται πάντα τον Αλλάχ. ■
● Εχ, τί καλό παράδειγμα, βρε, ο Μωαμεθάραρος…., κάλλιστο…., ως κι ο νάρκισσος Παύλος….!
Το θέμα είναι πως…., αν τον μιμούνταν….,
ποιός θα έμενε ζωντανός στη Γη…., να διαβάζει τα Αλλαχόπνευστα…..
και….. ’’να γράφει’’ τα Αλλαχάπνευστα….! ●
■ Κεφ. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ :
Κανένας δε θα Τον ανακρίνει για τα έργα Του, αλλά αυτοί θα ελεγχτούν. || Ρε, Εξ-εξ-εξ-ουσία είν’ αυτός….! ||
Έχουν διαλέξει άλλους θεούς εκτός από Αυτόν;……….
Δε μεσολαβούν για κανένα εκτός για αυτούς που Αυτός θέλει,
και τρέμουν από το δέος που αισθάνονται για Αυτόν.
( Ννννναι, από τέτοιο δέος ανατρίχιασα, κι εγώ, και αποσγουρώθηκαν κι οι τρίχες μου….! )
Όποιος από αυτούς δηλώνει : Είμαι θεός όπως και Αυτός»,
θα ριχτεί στη φωτιά της Κόλασης. [ Κάλέ, τί φοβάται ο Παντοδύναμοςςςςς κι όλο ‘’σκυλιάζει’’...!; ]
Έτσι θα ανταμειφθούν οι αμαρτωλοί……….
Κανένα άνθρωπο πριν από εσένα 1 / 1 : ω Μωάμεθ / δεν έχουμε κάνει αθάνατο.
Αν εσύ πρόκειται να πεθάνεις, θα ζήσουν αυτοί για πάντα;
Κάθε ψυχή θα γευτεί το θάνατο. (!;) Θα σας δοκιμάσουμε (!;) όλους (!;) με το καλό και το κακό.
Σε Εμάς θα παρουσιαστείτε……….
Η θρησκεία σας είναι (!;) η μοναδική θρησκεία, και Εγώ είμαι (!;) ο μόνος σας / Ανατολικόςςς…!; / Κύριος.
(!;) Γι’ αυτό να με υπηρετείτε. Οι άνθρωποι διαιρέθηκαν σε σχίσματα, αλλά σε Εμάς θα επιστρέψουν όλοι.
---- …..α…., πάει στην πηγή του ο σολωμός…., πάνε κι οι μπακαλιάροι…., εμ πώς….! ---■ Κεφ. Η ΜΕΛΙΣΣΑ : ΕΜΕΙΣ :
Γνωρίζoυμε Εμείς πως λένε : «Ένας θνητός το δίδαξε». Αλλά ο άνθρωπος στον οποίον 1
/ 1 : οι ειδήμονες διχάζονται ως προς την ταυτότητα αυτού του «ξένου».
Μερικοί υποθέτουν πως είναι ο Σαλμάν ο Πέρσης, άλλοι ο Σουχέιμπ μπιν Σινάν,
και άλλοι ο Άντας ο Μοναχός. /
---- Ε…., Ιρανοεβραιοϊνδική πολυσαλάτα, και, το Κοράνι….! ---( Έι, ο μοναχός και πράκτωρ : άγγελος : γάιδαρος : angel Γεώργιος….,
με τον οποίο ‘’αποκαλύφτηκε’’ ‘’συγκαλυπτικά’’ στη Γαλλία : Φραγγιά ο….. φραγγοπετεινός Μωάμ….,
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σε ποιά, άραγε, ξένη γλώσσα…., ω ειδήμονεςςςς…., του φανέρωσε τα ‘’μυστικά’’ των Γιαχβετζήδων…..
και του άνοιξε την ‘’όρεξη’’ και τα μάτια…., που ’’του έβγαλε τα μάτια’’…., ο Μωάμ του μοναχού…!; )
αναφέρονται μιλάει μια ξένη γλώσσα, ενώ αυτό είναι σε εύγλωττη αραβική γλώσσα.
■ Κεφ. ΜΕΤΑΝΙΑ : ΕΜΕΙΣ :
Έχει έλθει τώρα σε εσάς ένας απόστολος από το λαό σας,
ένας που (!;) λυπάται για τις αμαρτίες σας και (!;) ανησυχεί για εσάς,
ένας που είναι (!;) σπλαχνικός και (!;) ελεήμονας / Α, γι’ αυτούς….!; / για τους αληθινούς πιστούς.
*$* …..Όταν σας λέει το «Σ’ αγαπώ….!»….,/ φωνάξατε….: «Βοήθεια….!»….. κι άει….,…../
ποιός από Καίσαρα καλό…../ είδε…., βρε κουτορνίθια…., βάι….! *$*
■ Κεφ. Η ΑΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Οι άπιστοι από τους Λαούς του Βιβλίου, και οι ειδωλολάτρες,
μνησικακούν επειδή κάθε ευλογία στέλνεται κάτω σε εσάς από τον Κύριό σας.
[[ Ε…., ποιός λαφυροκλεμμένος, μπρε Μωάμ, δεν μνησικακεί τον λαφυροκλέφτη του…!;
Άλλωστε, κι εσύ, όταν, και, η Χαïσά | Α, ‘’χώρα’’ η….. …!; | έγινε ’’κερατολάφυρο’’
στον Σουφάν ιμπν ελ Μοέιττελ…., τον μνησικάκισες και τον….!
Ή, μήπως, τού ‘πες : «’’Λαφυροπάρε’’ και τη Χάφσα | Α, ‘’χώρα’’ η….. …!; | ….!»…., για αντίποινα…!; ]]
Αλλά ο Αλλάχ διαλέγει αυτούς που Αυτός θέλει για να σπλαχνιστεί. (!;) Η χάρη Του είναι ατελείωτη.
Αν καταργούμε κάποιο στίχο ή κάποια αιτία ( Χμ, ακύρωση άποψης ή πολέμου….! ) για να ξεχάστε
Εμείς θα αντικαταστήσουμε με ένα καλύτερο στίχο ή με μια καλύτερη αιτία……….
( Χμμμ, αντικατάσταση άποψης με άλλη…., μπαλωματικά…., ή ‘’καλύτερη’’ χώρα για κατάκτηση….! )
Πολλοί από τους λαούς του Βιβλίου θέλουν, με τη ζήλεια τους, να σας οδηγήσουν πάλι στην απιστία,
τώρα που έχετε ασπαστεί την πίστη και η αλήθεια φανερώθηκε σε αυτούς.
Να τους συγχωρέσετε και να τους ανέχεστε μέχρι να σας γνωστοποιήσει ο Αλλάχ τη θέλησή Του.
{ Έι, δηλαδή, χξς΄, μέχρι το νέο….. πολεμικό διάγγελμά Του,ς,….! Έι…., ‘’ιερή’’ μπλόφα…!; }
Αυτός εξουσιάζει όλα τα πράγματα……….
Αυτοί διακηρύσσουν : «Δε θα γίνουν δεχτοί στον Παράδεισο παρά μόνο οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί».
Τέτοιες είναι οι σοφές τους φαντασιοπληξίες……….
Αυτοί λένε : «Ασπασθείτε την εβραïκή ή τη χριστιανική θρησκεία και θα οδηγηθείτε σωστά».
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Με κανένα τρόπο! Εμείς πιστεύουμε στην πίστη του Αβραάμ, (!;) του τίμιου.
Αυτός δεν ήταν ειδωλολάτρης». ---- Έι, πριν από τον Γιαχβέ, σε ποιόν πίστευε, και, ο Αβρ,α,άμ…!; ---Να πεις : «Εμείς πιστεύουμε στον Αλλάχ και σε αυτά που αποκαλύφτηκαν σε εμάς,
πιστεύουμε σε αυτά που έχουν αποκαλυφτεί στον Αβραάμ, στον Ισμαήλ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ,
και τις φυλές, στον Μωυσή και τον Ιησού και τους άλλους προφήτες.
Δεν κάνουμε καμιά διάκριση ανάμεσα σε αυτούς, και έχουμε υποταχτεί στον Αλλάχ»……….
| Α, ποιός είν’ ποιος…., ποιός είπε κι έκανε….: τι, πού, πώς, πότε και γιατί…., ποίος ξέρει να ‘’μας’’ πει…!; |
Οι ανόητοι θα ρωτήσουν : «Τί τους έχει κάνει να αλλάξουν την κίμπλαμπ;». 1
[ 1 : Η κατεύθυνση που στρέφουν το πρόσωπό τους οι Μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται.
Στην αρχή οι πιστοί είχαν διαταχτεί να στρέφονται προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ,
μετά προς τη Μέκκα. ]
/ …..ε, άλλο…., όταν ‘’τα βρίσκανε’’…., κι άλλο…., όταν ‘’τα χάνανε’’….! /
---- …..όλα τα….. ’’φαντάσματα’’….,/ για στραβολεμιάσματα….,/
τη μια δεξιά…., τη μια ζερβά….,/ βρε, τα κατάντησαν ζαβά….! ---[ ….. «εδώ είναι ο Δεσπότης…., εδώ είναι κι ο παπάς….,…..κάλέ…., πού είναι ο παπάς…!;…..
Τίιιιι…!; Λάθος….! Έχασες….! Είναι ο παπακαλόγερος….! Άντε πάλι…., ας….!»…..
Ρε, ποιοί ‘’σου παίζουν τον παπά’’ με ντούμπλε φας παπακαλόγερο…!; ]
(!;) Θα δοκιμάσουμε τη σταθερότητα της πίστης σας με φόβο και λιμό,
με θανάτους και με καταστροφή της περιουσίας σας και των σιτηρών.
( …..πιστός ‘’με το στανιό’’ κι από ‘’αιτία’’….,/ άπιστος από στανιό κι από αηδία….! )
Επιτρέπεται να κοιμάστε με τις γυναίκες σας τις νύχτες της νηστείας,
[ Α, τώρα, που όχι πόλεμος, επιτρέπεται…., πριν, όχι….! Κοροϊδιλίκια…., για τα κοροϊδιλίκια τους….! ]
αυτές είναι μια παρηγοριά για εσάς όπως είστε εσείς για αυτές.
| Νά ‘τα, νά ‘τα….! Χμ, χμ, χμ…., γελάστε…., λοιπόν….. και….. προσοχή….. στις ορισμένες….. νύχτες….! |
Ο Αλλάχ γνωρίζει πως κοροïδεύατε τους εαυτούς σας. Αυτός μαλάκωσε απέναντί σας και σας συγχώρεσε.
Γι’ αυτό μπορείτε τώρα να κοιμάστε μαζί τους και να επιδιώκετε αυτά που ο Αλλάχ σας έχει διατάξει.
Αυτός που σκοπεύει να κάνει το προσκύνημα κατά αυτούς τους μήνες
πρέπει να αποφεύγει τη σεξουαλική επαφή, | Ω, τι ιερή σεξολογία ο σεξομανής….! | το πρόστυχο λεξιλόγιο,
και τις έντονες φιλονικίες κατά το χρονικό διάστημα που είναι προσκυνητής……….
Ο πόλεμος είναι υποχρεωτικός για εσάς, όσο και αν τον απεχθάνεστε.
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Αλλά είναι δυνατό να μισείτε ένα πράγμα αν και είναι καλό για εσάς, / …..ε, λαφυροπόλεμος γαρ….! /
και να αγαπάτε ένα πράγμα αν και είναι κακό για εσάς. Ο Αλλάχ γνωρίζει, αλλά εσείς όχι……….
■ Κεφ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ : ΕΜΕΙΣ :
Και ποιός έχει καλύτερη θρησκεία από τον άνθρωπο που παραδίδει τον εαυτό του στον Αλλάχ,
κάνει αυτό που είναι (!;) σωστό, και ακολουθεί την πίστη του / …..έι, τρ άγιου…!; / άγιου Αβραάμ,
που ο ίδιος ο Αλλάχ διάλεξε να είναι φίλος του;………. | Χα…., ένας ο φίλος…., του Σίριου ο Σκύλος….! |
Ο Αλλάχ σας έχει προστάξει στο Βιβλίο πως όταν ακούτε τις αποκαλύψεις Του
και σας αποκρούουν ή σας κοροïδεύουν δε θα πρέπει να κάθεστε και να τους ακούτε
μέχρι να αλλάξουν κουβέντα, γιατί διαφορετικά εσείς οι ίδιοι θα γίνετε σαν αυτούς. | Ε, Αλλάχ = Γιαχβέ….! |
Ο Αλλάχ θα συγκεντρώσει σίγουρα στην Κόλαση τους υποκριτές και τους άπιστους……….
Άνθρωποι, ο Απόστολος σας έφερε την αλήθεια από τον Κύριό σας.
Να έχετε πίστη και όλα θα πάνε καλά μαζί σας……….
■ Κεφ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΜΕΙΣ :
Λαοί του Βιβλίου! Ο απόστολός Μας έχει έλθει να αποκαλύψει σε εσάς
πολλά από αυτά που έχετε κρύψει από τις Δέκα Εντολές, και να σας συγχωρέσει πολλά.
/*/ …..έιιιιι…., τα….. ’’απόκρυφα’’, χμ, ευαγγέλια…., τα περί, και, Ιησού….,
που τόσο τα κρυφοσυμβουλευόσουνα, ω, κωδικικώς, μη ‘’τυφλέ’’ Μωαμεθάρα, τους τα συγχώρεσες…!; /*/
Ένα ( Ωχ, ‘’φέξε μου και γλίστρησα’’….! ) φως έχει έλθει σε εσάς από τον Αλλάχ και ένα δοξασμένο Βιβλίο,
με το οποίο Αυτός θα οδηγήσει στα μονοπάτια (!;) της ειρήνης αυτούς που ζητάνε να Τον ευχαριστήσουν.
Αυτός θα τους οδηγήσει σε ένα ίσιο μονοπάτι……… || Ε…., άλλο….. παΐσιος….. κι άλλο….. παστράβιος….! ||
■ Κεφ. ΓΕΛΑΔΑ : ΕΜΕΙΣ :
Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Τότε ποιός αποκάλυψε τις Γραφές που έφερε στην γη ο Μωυσής
που είναι το φως κι ο οδηγός της ανθρωπότητας; |**| Ωχ, ο τότε κι εκεί ‘’Μεγάλος Αδελφός’’, καλέ Σεις….! |**|
Αυτές τις Γραφές που αντιγράψατε σε φύλλα από χαρτί,
μερικές σωστά και τις περισσότερες παραποιημένες,
[ …..εμ…., άλλο τίποτα από κωδικοποιητική παραποίηση…., κι εσείςςςςς οι πολυαντιγραφείςςςςς….! ]
παρ’ όλο που τώρα ξέρετε πράγματα που ούτε εσείς, ούτε οι πατέρες γνώριζαν παλιότερα;»….!……….
…..Σαφώςςςςς…., μετά από όλα τα ως άνω….. βλάσφημα τω όντως Θεώ και ‘’θεοκτόνα’’….,
και μετά το θάνατο του ‘’Οξαποπαντού’’ Μωάμεθ : Μωάμ…., γράφτηκαν κι άλλα σχετικά – ‘’σχετικά’’….:
ήτοι, ιμάμ μπαϊλντί ή το μπαϊλντί του κάθε σατάν Ιμάμη….. με ‘’εύγευστη’’ ‘’σάλτσα’’….,
ώστε, τελικά, να επέλθη (!;) Πανισλαμιστική ενότητα στη Γη, που ήταν (!;) πρώτος, κρυφός, στόχος τους….:
Βιβλιογραφία : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών : Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Ισλάμ….,
ναι, να….. και π. χ….:
▪Γέννηση του Μωάμεθ….:
έγινε με θαύματα….: άγγελοι άνοιξαν την καρδιά του παιδιού Μωάμεθ, για να του βγάλουν ό,τι κακό….!
Ως παιδί ο Δαυίδ , σώρρυ, ο Μωάμεθ ήτο προβατο/μηλο/βοσκός / Ρε, άει στα πράϊτα, ζα…..! /
και καμηλιέρης…., ενώ, μετά, έγινε έμπορος….,
οπότε, στα ταξίδια του, (!;) παντού, τον αναγνώριζαν, «ήδη», | οι θεοφώωωωωτιστοι ‘’χρίστες’’ –του |
ως τον αναμενόμενο προφήτη του Θεού….!
|*| …..εμ, κάτι ήξεραν από….. τραγίλα τα τραγαγήματα του Αρχιτράγου,
οι προκατασκευαστές τραγίων προ,μετα,φητών….!
Άλλωστε, ουστ, κι ο γάϊδαρός του, / …..ξου…., «το Πνεύμα εν είδει γαϊδάρου» : αγγέλου : angel…!; /
όπου πάνω του επέβαινε και βόλταρε στη χώρα του, ‘’τέτοιο’’ δια γκάριζε γι’ αυτόν….! |*|
▪Δοξασίες….: παρουσίαση του Θεού σ’ αυτόν / τον Μωάμεθ /, με τη μορφή του Γαβριήλ,
που του αναθέτει την αποστολή του….!
[ Σού ‘παν πως ο, ‘’ανύπαρκτος’’, ’’θεός’’ τους/ τους έχρισε, «στο σχέδιο του», βοσκούς σου….,/
κι εσύ τους πίστεψες τους Θύτες και τους δόθηκες….,/ σφαχτάρι τους και θύμα…., του χαμού σου….! ]
Θεραπεύει αρρώστους, κάνει θαύματα | …..α, κι αυτός….. ’’«τροφιμοτρόπος»’’…!; | με τρόφιμα,
( ….. «αλάθητος κι απαράμιλλος θαυματοποιός, ως και μετά το θάνατό του : θαύματα στον τάφο του»….! )
(!;) ανασταίνει νεκρούς…., ως, λ. χ, τους γονείς του, που πέθαναν ειδωλολάτρες, μα τους ανασταίνει για λίγο,
τους κάνει να πιστέψουν στον Ισλαμισμό κι έτσι πηγαίνουν στον παράδεισο….!
// Χξς΄…., μόνον από τις Χάριτες δεν πήρε το χάρισμα της «σεμνής ηδονής» ο άγριος σεξομανής….! //
* Πάνω σε ένα μυθικό ζώο κάνει ένα θαυματουργό νυχτερινό ταξίδι…., πρώτα, στην Ιερουσαλήμ
και, έπειτα, στον (!;) Ουρανό, όπου συζητά με το Θεό για τα θρησκευτικά καθήκοντα των πιστών….!
* Πέθανε τη μέρα των γενεθλίων του…. , θαυματικά , με τη μορφή (!;) του Γαβριήλ…., το 632 μ. Χ….,
μένοντας άταφος μερικές μέρες….. και μη αφήνοντας διαδόχους….!
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* Συνέβη, λένε, παρουσία αγγέλου (!;!;!;!;!;) στον ύπνο του με χειρόγραφο σε μετάξι….,
οπότε, ξυπνώντας, άκουσε ουράνια φωνή που του επιβεβαίωνε ότι είναι….. Θεόσταλτος…!
* Όχααααα, ρε μπόχα…., γαβ, γαβ, γαβ….. ο Γαβ ριήλ….. κι ο Μωάμεθ….. κρα – κρα – κρα….! *
Τότε, έπεσε κάτω, λες κι εχτυπήθη από βαρύ φορτίο….,
τα μέλη του έτρεμαν, ιδρώτας σκέπαζε το πρόσωπό του, έβγαζε αφρούς απ’ το στόμα του,…..
[ Ααααα…., όλα τα λυσασμένα του Σίριου σκυλιά αφρίζουν…., απ’ το κακό τους….! ]
και νόμιζε πως άκουγε μια βροντή, κάποιο θόρυβο,….!
▪Αρραβωνιάστηκε την Αϊσά στα (!;) επτά της χρόνια και την παντρεύτηκε στα δέκα της….!
▪ Περιτομή Μωάμεθ,
---- …..εεεεε…., προ παντός…., ιμπεριάλ περιτομήηηηη….! ---χρήση Εβραίικων τύπων λατρείας….: σκοπίμως, για να προσηλυτίσει εύκολα Εβραίους….!
Αρχικά, τους χριστιανούς ιερείς και μοναχούς, ως και τους Εβραίους, τους θεωρούσε
ως τους καλύτερους φίλους του….: Κοράνι : 5 : 85….,
μετά, ως άπιστους, ψεύτες κι αξιοκόλαστους….: Κοράνι : 9 : 30….!
[ Η περιτομή δεν αναφέρεται στο Κοράνι, αλλά γίνεται….! ]
|**/ …..έιιιιι…., ράψε – ξήλωσε…., ’’τσόντα’’ στην ‘’τσόντα’’….,
χμ, κάλτσες του Ίμπλις έγιναν, και, τα σώβρακα του Αλλάχ….! /**|
▪Αλλάχ….: άμορφος….,….!
▪ Το φως --- η γνώση παρομοιάζεται με τον Μωάμεθ, υιό, απ’ όπου πηγάζουν όλα….!
▪ Μωάμεθ….:
θεωρείται ως υιός και λόγος του Αλλάχ….: Μωάμεθ : «Ήμουν ήδη προφήτης,
όταν ο Αδάμ βρισκόταν ακόμα ανάμεσα στο νερό και το χώμα»….:
αντίθεση με το Κοράνι, σε πολλά, τα άλλα βιβλία τους….!
▪ Διχογνωμίες, αιρέσεις, εκκλησίες, σχίσματα, σχολές,….: νομοκανονικές και μη….!
▪ Πολυγαμία….: Ο Ισλαμισμός επιτρέπει στους άνδρες, (!;) μόνον, να έχουν έως 4 γυναίκες….!
▪Μωάμεθ….: ο πιο τέλειος άνθρωπος,
// Ε, δεν μπορεί…., όλο και θα είχε κανέναν λεκέ στο….. ‘’πριαπικό’’ –του….! //
με (!;) αδιάκοπο το Άγιο Πνεύμα πάνω του, φως,
(!;) που περνά, διαδοχικά, στους αδιόριστούς του διαδόχους του….!
▪Χαλίφηδες…., διορισμένοι, πια,….. και….. αποδοχή ή απόρριψή τους,…!
▪ Πίστη σε Σατανά….: άλλοι όχι….: αιρέσεις,….!
▪ Γιεζίντι….: οι αιρετικοί αυτοί….. λένε πως κατάγονται από (!;) διδύμους,
που γεννήθηκαν από σπόρο του Αδάμ σε μια (!;) υδρία….: οι καλύτεροι άνθρωποι….,
ενώ, οι χειρότεροι, από σπόρο της Εύας…., (!;) παράσιτα, που αποφεύγουν τους αληθινούς πιστούς….!
▼ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο : Ισλάμ :
Όποιος αναγνωρίζει τον Ιμάμη περνά στα ουράνια….,
όποιος όχι…., ξαναγίνεται ζώο για 8.400.000 φορές στη Γη / …..Ινδοïστικό….. /
πριν ξαναγίνει άνθρωπος….! ▼
…..Λοιπόννννν…., φτου –Σας…., και –σας…., ρε άνανδροι ‘’θεοκτόνοι’’…., όλοι κι όλων των Θρησκειών….,
φτουουου, κι ας λερωθεί το φτύμα –μου…! Ε, ννννναι…., και σκυλοφαγωθείτε….! Χξς΄…., ουρςςςςς….!.....
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1 --- 16 )
…..Βουδ,δ,σμός και Βούδ,δ,ας : Ινδική ‘’πολυσαλάτα’’ : το ‘’τουρλού’’ του λογικού ζουρλού….!
…..Θρησκευτικός ιμπεριαλισμός…., σαφώς, κι εδώ : στον Βουδδισμό….. και, ασαφώς, στον Βουδισμό….,
που ‘’άλλο’’ Βουδδισμός και ‘’άλλο’’ Βουδισμός…., καθώς το ένα επιπλέον δ κάνει τη ‘’διαφορά’’….,….!
Ινδική ‘’πολυσαλάτα’’ του ‘’Δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού’’….,
και, πρωτίστως, του, ‘’σπαστού’’ : 7, εδαφικού ιμπεριαλισμού Νου 777….,
/**/ «Έτσι λέγεται ότι όταν ήλθε στη ζωή έκανε (!;!;!;!;!;) επτά βήματα με κατεύθυνση προς το Βορρά»….:
Άπαντα Θρησκειών : Βέδες….: Βιβλιογραφία….: Εγκ/δεια Χ. Πάτση….. /**/
βεβαίως, με αντιφατικό και αισχρά κωδικοποιημένο….. λόγο : φακιρολογίες, έστω –του….,
με, έστω, ιδρυτή του, –τους, τον αμφισβητούμενης ιστορικότητας
και πλάνο τιμωρό των εναντίον του…., κι εδώ, Ιαν ν ού – ‘’Ιαν νού’’…., Βούδδα ή Βούδα….,
τον ετερότροφο….: βασιλότροφο, βραχμανότροφο, αυτοκρατορότροφο,….!
Ννναι, η ‘’θεομπαίχτρα’’ και λαομπαίχτρα τάχα ασκητική γκαστρόκοιλη ‘’αρκούδα’’….,
ννναι, ο «προνομιούχος κι ευνοούμενός» –τους…., ννναι, κι αυτός – αυτοί….. κι οι μοναχοί του έτσι, μετά….,
χξς΄, ννναιαιαι, ο «(!;) με μαγικό σώμα (!;) Υιός του Θεού»….. άθεος – ‘’άθεος’’….,
ο, δήθεν, ‘’θεανθρωπισθείς’’ κι «αναμάρτητος»…., ως ων «άτρωτος απ’ την αμαρτία»…., ο φαλλοκράτης….,
ναι, ο…., διπλοπαίγνιδος : ‘’σατανο’’’’θεο’’παίγνιδος…., επίδοξος γεωκράτωρ….: «βασιλέας του κόσμου»….,
ο αλλού άθεος κι αλλού θεϊστής….: Βιβλιογραφία : Λεξικό των Θρησκειών : των Ελιάντε / Κουλιάνο….:
▀ Βούδδας….:
σημαίνει, στον άθεο βουδδισμό, φωτισμένος….. κι είναι, (!;) πιθανόν, (!;) κι αυτός, (!;) ιστορικό πρόσωπο….!
{{ Πιθανόν…!; Και…., απουσία του Θεού…., από πού φωτίστηκε τόοοοοσο…!; Από τη Δ. Ε. Η της Ινδίας…!;
Και, αν από τη Δ. Ε. Η, ποίος πλήρωσε το λογαριασμό…!; Τα ‘’νερά’’ : λαός ή τα ‘’αέρια’’ : άρχοντες…!; }}
Κατά μία ινδική παράδοση, Βούδδας σημαίνει θείος άνθρωπος….!
▀ Γέννηση του Βούδδα….:
η σύλληψη κι η κυοφορία του εθεωρείτο…., ως θεωρείται και σήμερα σε πολλούς βουδδιστές….,
πως ήταν άσπιλες…., ο τοκετός του (!;) παρθενικός
---- …..Α…., και της….. ’’υδάτινης’’ Μαριώς του Ιησούουουλη έεετσι….: όλοι –τους ενσαρκωτές Ιδέες….!
Ναι…., του Δόγματος της «παρθενίαςςς» του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! ---και με σημάδια αποκαλυπτικά ενός (!;) βασιλέα (!;) του κόσμου….!
|▬| Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
* Βούδδας : Λένε (!;) οι μυθολόγοι του πως συνέβησαν θαύματα κατά τη γέννησή του….:
φωτισμός ουρανού από μία λάμψη,….!
Θάνατος Βούδδα….: υπερφυσικά φαινόμενα : βίαιος σεισμός…., ηχήσανε τα τύμπανα των θεών….,
κάψιμο σώματός του, που, όταν κάηκε, μια πηγή με ουράνια προέλευση
έσβησε τη φωτιά της πυράς….! |▬|
■ Ασκείται κάτω από μια συκιά…., / …..αλλού, μηλιά….! / τον επιτίθεται ο Μάρα, ο Διάβολος ή Θάνατος,
(!;) τον νικά….. και γίνεται Βούδδας : κάτοχος των τεσσάρων αληθειών….!
[ «Αλληγορικά….. δένδρα, φυτά,…..» : μηλιά, συκιά, άμπελος : δίποδα….. εξουσιοδένδρα, εξουσιοφυτά…!; ]
▀ Κήρυγμά του….:
…..οι οπαδοί του, αρχικά, ήσαν….: ασκητές, (!;) βραχμάνοι, (!;) βασιλιάδες,….!
▀ Ήταν, αρχικά, (!;) αντίθετος στην εισδοχή των γυναικών στο δρόμο του μοναχισμού….!
▀ Πρόβλεψή του….:
η παρακμή του Νόμου ( Ντάρμα )…., οι ζηλοφθονίες των αντιπάλων οπαδών του….,
οι παράλογες διαμάχες των (!;) μοναχών του…., οι αιρέσεις επί των αιρέσεων των πιστών του….:
γενικά, το αλαλούμ που ακολούθησε, και, εδώ, μετά το θάνατό του…., ως με τους άλλους ‘’τέτοιους’’ ή μη….!
▀ Ο Βούδδας, λένε, είχε αρνηθεί την βραχμανική αντίληψη του άτμαν : της ψυχής….!
{[ …..εχχχχχ…., άλλοι λένε ότι το είπε…., άλλοι λένε ότι δεν το είπε…., κι αυτό….,
μα τι σημασία έχει…., αφού….. ο ίδιος ομολογούσε πως….. υπήρχε…., χωρίς να υπάρχει….!
Εμ, δεν ήταν ιστορικό : πραγματικό πρόσωπο…., τουλάχιστον έτσι…., αλλά….. φανταστικό….! ]}
▀ Μεγάλες, αντιφάσεις του….:
είναι….. αιώνιος ο κόσμος και όχι αιώνιος…., περατός και άπειρος….,
ούτε υπάρχει μετά θάνατον ψυχή ούτε δεν υπάρχει….,….!
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■ Βουδδισμός και αιρέσεις….:
μετά το θάνατο του Βούδδα.…,
***** …..κι αφού ο αγαπημένος του μαθητής Άναντα μετέδωσε τον….. προφορικό λόγο του Βούδδα….,
|| Όχα, χμ, «κατά κεραία και κατά γιώτα» ο «αγαπημένος του» Ιωάννης / του Ι. Χ /, σώρρυ, Άναντα….!
Άναντα και Ιωάννης…., οι ‘’Ιούδες’’ ‘’–τους’’...., ως προς το λόγο ‘’–τους’’….,….! ‘’Το πιάνεις’’…!; ||
ο οποίος Βούδδας…., τάχα, και, αυτός…., αν, έστω, αυτός, υπαρκτός…., δεν άφησε γραπτό λόγο….,
οπόοοοοτε κανείς δεν μπορεί να ξξξξξέρει, ούτε καν κατά προσέγγιση, το τι είπε κι έκανε ποιος….,
μα και το τι δεν είπε και δεν έκανε ποιος….. *****
ακολούθησαν αιρέσεις επί αιρέσεων…., σχίσματα επί σχισμάτων….,
[ Ε, διαίρει και βασίλευε…., κατά το δοκούν – συμφέρον –τους…., και πόστα να προκύπτουν….. κι ας….! ]
σαφώς, αιρετικοί και σχισματικοί, με δικές τους, ανάκατες, δοξασίες και δόγματα….,
που, κατά μερικούς, ο Βούδδας απεχθάνονταν το δογματίζειν….,….!
Επίσης, ακολούθησαν….. και σύνοδοι,….. για τα….:
( Ωχ…., αλά….. αλληλοαναθεωρητικές….. Οικουμενικές Συνόδους των Ι. Χήδων….! )
αν ο Βούδδας ήταν ανάμεσα σε μια ανθρώπινη και σε μια υπερβατική τάση…., αν ήταν Αρχάτ….,
{ …..αν, δηλαδή, έφτασε στη Νιρβάνα…., που, καθώς λένε πιστοί του, δεν έχει υπόσταση….,
οπότε, έτσι ‘’φτασμένος’’, δεν επιστρέφει στον κύκλο των μετενσαρκώσεων….,
ήτοι, αν ήταν θεάνθρωπος : +++ ----- +- -+….,….! }
|| …..όχα…., χξς΄, υπάρχει κι η, ‘’ανάποδη’’, ‘’Νιρβάνα’’….. - - - …., η του σατανοκατθρώπου….! ||
αν ήταν απελευθερωμένος ή όχι από την αμαρτία…., ή αν εξετίθετο ή όχι στην αμαρτία….,
αν ήταν τρωτός….. ή όχι τρωτός από την αμαρτία : ήτοι, Αρχάτ….,
| Χξς΄, η μόνη του αμαρτία ήταν που δεν αμάρτησε ο αμαρτιοάτρωτος, ω ονειρωξοπαρμένοι –τους….! |
αν υπόκειτο ή όχι σε ονειρικούς, νυχτερινούς, πειρασμούς….,
---- …..χμ, ούτε στο όνειρό του ‘’ερωτο’’σκέφτηκε, και, ιμπεριάλ συνεργασία με τον….. ’’Μάρα’’….! ---*** Έι…., ψιιιιιτ…., μήπως φταίτε, εσείς, βρε κοπάδια –τους…., περισσότερο….,
και, που, και, δεν τους περιφρονείτε…., να, πια, τους ‘’τέτοιους’’ με τα ‘’τέτοια’’ τους…!; ***
αν αποπλανούνται οι Αρχάτ : κεβαλίν, από τις θεές, στα όνειρά τους….,
[ …..έι, ’’ονειρα’’ τα όνειρα….. κι ‘’οράματα’’ τα οράματα…., α, κι οι ‘’θεές’’….. ’’Δούρειες αλόγες’’….! ]
αν βοηθιόταν στην αναζήτηση γνώσης άνωθεν….,
| Ε, αφού….. φωτίστηκε : συσκοτίστηκε….. «υπό την Μαραϊκήν συκήν ή μηλέαν»….! |
αν μπορεί να φτάσει στην Ύψιστη Αλήθεια (!;) με την επιφώνηση «Αχό!»….,
( Ναι, ναι…., με «Αχό!»….. και ‘’χω – χω – χω’’…., ή, χμ, με «Όχα!»….. και ‘’ωχ – ωχ – ωχ’’….! )
αν μπορεί να συμβή σωτηρία κατά χάρη….. (!;) του Βούδδα ή (!;) του Θεού ή αυτοπροσπάθητα….. κ. α. π….!
▀ Ο (!;!;!;!;!;) προγενέστερος Βουδδισμός : Χιναγιάνα / Χμ, κάτι σαν την Παλαιά Διαθήκη των Εβραίων….! /
ονομάζεται, μειωτικά του, Μικρό Όχημα….,
ενώ ο (!;!;!;!;!;) μεταγενέστερος Βουδδισμός : μαχαγιάνα ονομάζεται Μεγάλο όχημα….!
/ Χμ, κάτι σαν την Καινή Διαθήκη των Εβραίων….! /
[ Εχ, το έχει η ‘’μοίρα’’ των ‘’απογόνων’’, κι αυτό, το να ‘’σνομπάρουν’’ τους ‘’προγόνους’’ τους….!
Ωχ, και φανταστείτε τις αναμεταξύ των του Μ. Ο και των του Μ. Ο διαμάχες…., ε, αλά τους Ι. Χήδες….! ]
* 1197 και 1203….: Καταστροφή Βουδδιστικών διδασκαλιών από τους Τούρκους….! *
( Ναι…., αλλά τα ‘’γιώτα’’ κι οι ‘’κεραίες’’ του (!;) λόγου του έμειναν, θαυματικά, τσσσσς, αναλλοίωτα….,
τα ‘’τέτοια’’ του προφορικού λόγου του…., τα μη πτερόεντα….,
χμ, που η λαλιά φεύγει…., μα η αντιλαλιά μένει….! )
▀ Χιναγιάνα….:
κι εδώ, ο Βούδδας απεικονίζεται σιωπηλός σε ανάπαυση, αποτραβηγμένος στη Νιρβάνα….!
Στόχος της θεωρίας αυτής για Αρχάτ : Κεβαλίν, μόνον,….!
{ Αχό, έστω, καθιστός και σ’ ανάπαυση : Αρχάτ και σιωπηλός +++ --- +- -+, ειρηνο·θεάνθρωπος : Βούδας !
Όχα, έστω, όρθιος και σ’ ‘’ανάπαυση’’ : ’’Αρχάτ’’ και σιωπηλός - - - : πολεμο·σατανοκάτθρωπος : Βούδδας ! }
▀ Μαχαγιάνα….:
στόχος της θεωρίας αυτής για Αρχάτ…., μα και αυτοθυσία προς όφελος όλης της ανθρωπότητας….!
▀ Μποτισάττβα….:
στόχος….. η παρουσία στον κόσμο….. ως ομιλών, πράττων, βοηθών δύστυχους,….!
[ Α, γιατί όχι….. και, και, συγγράφων…!; Χμμμ, για να κωδικοποιούν, πιο ‘’εύστοχα’’, και, το λόγο του….,
στα Κωδικοποιητήριά τους…., μέχρι και επί αιώνες….. οι βρωμιάρηδες, τρ ‘’«άγιοι»’’, κωδικοποιητές…!; ]
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▀ Γιογκακάρα….:
μια, από τις μεγαλύτερες, σχολή της Μαχαγιάνα, που κηρύττει πως…..
«Το Σύμπαν είναι μια νοητή κατασκευή και, κατά συνέπεια, δεν διαθέτει καμιά ‘’πραγματικότητα’’,
αλλά είναι απλά μια παραίσθηση.»….!
( Χα, κι αυτοί, είναι, ακόμα, στις σχεδιαστικές, πρόχειρες ή επίσημη, συμπαντοπλασίες του Θεού…!; )
▀ Κινέζικος Βουδδισμός, Ινδοκινεζικός Βουδδισμός, Βουδδισμός….. Ν. Α Ασίας, Κορέας, Ιαπωνία, Θιβέτ,….:
Κίτρινοι μοναχοί, κόκκινοι μοναχοί….,….!
{ …..εχ…., ως ‘’πάντα’’…., κατά τόπους, χρώματα….. και….. ’’έγχρωμοι’’ πόλεμοι και πτώματα….!
Και ’’χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα’’….., ’’μα και τον μπαμπά του…., αλιά του’’….! }
▀ Προσηλυτισμός….:
ώς και (!;) αυτοκρατόρων ή (!;) αυτοκρατειρών…., (!;) που έκαναν το Βουδδισμό (!;) επίσημη θρησκεία….,
ενώ οι (!;) μοναχοί, τότε κι έτσι και όπου εκεί, έγιναν (!;) ευνοούμενοι των αυτοκρατόρων
και (!;) προνομιούχοι….!
[ …..εμ, ό,τι ‘’επικίνδυνο’’ επισημοποιείται…., κι έτσι, πριν, επεξεργάζεται, χμ, κατά το ανεπικίνδυνό τους….,
κι όποιος…., ’’ενδοτικός’’ --- ‘’Πτωχοπροδρομικός’’…., ‘’πρωτο’’φορέας του….. ευνοείται, αυτοκρατορικώς,
κι ετεροκρατείται : αυτοκρατοροκρατείται…., ενώ οι ‘’άλλοι’’ : οι αντίθετοι δεεεεεν….!….. ]
$= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =$
▼ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▀ Βουδδισμός : Βούδδας : εδώ, είναι υπερβατικό Ον, ο υιός με….:
1) απόλυτο σώμα, αυτοπολλαπλασιαζόμενο σε διάφορες εποχές, ή και σε μια εποχή, ως Σωτήρας μας….,
(( Εχ…., όταν το ‘’υπερ’’,υπο,κοσμικό απόλυτο γίνεται κοσμικό σχετικό….,
συμβαίνει…., απολύτως σχετικά και μαζί σχετικώς απόλυτα…., σσσωτηρίιια του κόσμου….,
ε, με….. μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ωτικές μεταμορφώσεις της ιδέας Βούδδας…., όπου κι όποτε….:
Πατήρ Βασιλιάς – 1ος, τρ·αγιοτριαδικός, Κύριος : εγκαθετοποιητής του, υιού ή ‘’υιού’’, Υιού :….,….! ))
2) αιθερικό σώμα, το της απόλαυσης, το στον παράδεισο – στην Αγνή Γη….,
[*[ Ε, Γη ο Ουρανός, χμ, έστω, Αγνή…., όπως αγνό : «παρθένο» το Δόγμα του θρησκοïμπεριαλισμού….,
‘’απείραχτη’’, ως Δόγμα, η ενσαρκωτή ‘’αιθερική’’ βασιλική ιδέα Βούδδας….:
Άγιο Πνεύμα – 2ος Κύριος : ‘’ψυχή’’ για ενσωμάτωση στον για ρόλο εγκάθετου βασιλιά….! ]*]
3) μαγικό σώμα, το της ενσαρκώσεως στη Γη μας…., ως Σωτήρας μας….!
/ Ενσάρκωση της βασιλικής ιδέας Βούδδας….: 3ος Κύριος – Υιός : εγκάθετος, βασιλιάς….!
…..Ωωωωω…., κι αυτοί εκεί…., Ινδία μεριά…., κι αν σώθηκαν….!
Ναι, κατά φασιστικό κώδικα Μανού, Μανού λες που έκλαψαν….: απόλυτα, αιθερικά και μαγικάαααα….! /
{ Ωχ, αν όλοι τους, οι ‘’τέτοιοι’’, ήσαν, μόνο, το 2ο…., χμ, απ’ τα 3…., ε, μόνο, Ιδέα….. ανενσάρκωτή….,
θα είχαμε, κιόλας, σωθεί προ πολλού…., ννναι…., αφού ‘’θα πέθαινε…., χωρίς να γεννηθεί’’….! } ▲
▬ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▀ Βούδδας :….. μπορών να πολλαπλασιάζεται μαγικά….,
|**| Χξς΄ςςςς…., ‘’μπουρμπουλήθρες’’ ‘’διχοτομούμενες’’…., ε, πολλαπλασιαζόμενες….!
Α, κι όταν επεκτείνεται ο Πατήρ Βασιλιάς βασιλέως, από γεωουρανό….. σε γεωουρανούς,
τότε, πολλαπλασιασμός των Υιών βασιλιάδων….. κι ο Βασιλιάς βασιλέως γίνεται Βασιλιάς βασιλέων….,
πολυυϊκός Πατήρ…., ναι…., και η Αγία Τριάδα….. επιμερίζεται….: ‘’Γαïτανάκι’’ Εξουσίας….!
/ Α, ναγκουάλ σωσίες παντού και πάντα…., αντι,υπο,κατάστατα, ’’άγγελοί’’,….. τους….! / |**|
να πλανάται στο διάστημα….! | Τί…., πλάνεψε κι εξω’’γήινους’’…!; | ▬
♠ Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2 :
▀ Βουδδισμός : Βούδδας :
«Αδέλφια! μπορώ να φανερώσω ικανότητες αναρίθμητες
όντας πολλοί γίνoμαι ένας, καθώς από πολλούς που ήμουν, έγινα ένας.
[ Ναι…., ένα και μόνο, πια, ’’βασιλοχουντικό σταγονίδιο’’….!
Κάλέ, να…., οι άλλοι Υιοί ‘’εκμηδενίζονται’’…., οι γεωουρανοί προσαρτούνται στον γεωΟυρανό…..
κι ένας εξ όλων των Υιών γίνεται ο μόνος Υιός στο, πια, Βασίλειο με ένα μόνο υποβασίλειο….,
ως εδώ, τάχα, ο Βούδδας : ενσάρκωση της ‘’τέτοιας’’, ενσωματωτικής σε έναν, ιδέας Βούδδας….!
Και….. υπάρχουν και ‘’πράματα’’, που, χωρίς, πριν, να έχουν ζήσει, πεθαίνουν….: ενσαρκωτές ιδέες,….! ]
( Νερό, ατμός, ‘’αιθέρας’’…., ‘’αιθέρας’’, ατμός, νερό….. κ. ο. κ….. ο «κύκλος των μετεμψυχώσεων»….!
Και…., ‘’τελικά’’…., ένας : μοναδικός ο ‘’αιθέριος’’ Βασιλιάς…..
και ‘’νερό’’ : βασιλιάς από….. πολλές, ‘’συμπαγείς’’, νεροσταλίδεςςς….: ατμός….! )
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Ορατός ή αόρατος, μπορώ να περάσω μέσα από ένα τοίχο ή ένα βουνό σαν να ήσαν αέρας.
---- Έιιι, απ’ την άλλη μεριά του τοίχου….. είν’ ο σωσίας : αντικατάστατο του Βούδ,δ,α….: αόρατοςςς….!
Και….. είτε διαφανές : ορατό….. είτε αδιάφανο : αόρατο ‘’«το πέπλο πλάνης»’’….. τα διαπερνά όλα….! ---Μπορώ να περπατήσω πάνω στα ύδατα / …..έι, ψιιιιιτ…., πάνω στους λαούςςς…!; / σαν να ήσαν στέρεη γη.
/$$/ Τί είχες, Βούδδα…., ό,τι κι οι ‘’άλλοι’’ κάλοι….: Βιρακόσα, Ι. Χ, Ερμής, Άδης, Ποσειδών, Ηρακλής,….!
Βρε, αν κάνεις μεγάλη ‘’θυσία’’ στον Ποσειδώνα….,
ως ο….. «πολυμεταμορφούμενος» Αιγύπτιος «γέρος της θάλασσας» Πρωτέας….,
σου φτιάχνει «ένα δρόμο πάνω στη θάλασσα» και πας, διά θαλάσσης, όπου θες, «δίχως να βραχείς»….!
Ε, και ‘’ινδικό μπαχάρι στο θρησκειοτουρλού’’ του σατάν ζουρλού….! Επομένωςςς…., ελκωθείτεεε….! /$$/
Μπορώ ν’ αγγίξω με τα χέρια μου τον ήλιο και το φεγγάρι…..»….!
[Χα…., κι αυτόςςς ο +- ή - -….. στον ήλιο/χα+/ κάηκε….. και στο φεγγάρι/θα-/ ‘’το φυσά και δεν κρυώνει’’….!] ♠
▓ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▀ Πιστοί του Βούδδα….:
πρώτοι πιστοί του ήσαν….. από την τάξη των πολεμιστών…., από τους οποίους προερχόταν….,
από τους (!;) βασιλιάδες, από τους (!;) ευγενείς, από τους (!;) πλούσιους εμπόρους….,…..
[ Α, ως κι ο Ι. Χ….! Χξς΄, και τί ’’«ορθός χρήστης του άδικου μαμωνά»’’….! ]
η (!;) εταίρα Αμπαπάλι, η, μετά, ιέρεια και ποιήτρια ύμνων….,…..
| Χα, εταίρα Αμπαπάλι…., ε, πόρνη Μαγδαληνή, πάλι…., που δεν λείπει η πουτάνα απ’ τη ρουφιανιά….! |
(!;) ευγενείς κυρίες από ανώτερες τάξεις, συγγενείς του….!
( Χμ…., ως οι τροφοί κι ακόλουθες του Ι. Χ ‘’τέτοιες’’…., ως οι ‘’Μαινάδες’’ ‘’τέτοιες’’ του Διόνυσου….,….! )
▀ 1ος λαïκός που κερδήθηκε στη θεωρία του ήταν ο πλούσιος γόνος ενός εμπόρου Γιάσχας….!
---- …..τί…., πλούσιος και λαϊκός : πλούσιον ‘’πτωχόν ύδωρ’’…!;
Α, ακόμα, δεν εξαϋλώθηκε : εξεξεξατμίστηκε …., ώστε να γίνει….. πλούσιον ’’πτωχόν αέριον’’….! ---▀ Δώρα, και, σε αυτόν, κυρίως από πλούσιους, που τον ευεργετούσαν…. , ως και στους μοναχούς του….! (!;)
{ Έιιιιι…., μήπως για ‘’τέτοια’’ τον εγκατέλειπαν ένας – ένας, κι αυτόν, πολλοί πολύ πιστοί –του…!; }
▀ Προδοσία Βούδδα :
ο φιλόδοξος εξάδερφός του Ντεβαντάτα / …..Ε, ο ‘’Ιούδας’’ ‘’–του’’…., ως προς τη ζωή ‘’–του’’….! /
εξαπέλυσε άγριο ελέφαντα επάνω του, για να τον σκοτώσει, επειδή ο Βούδδας, φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία,
αρνήθηκε να τον κάνει διάδοχό του, ατυχώς, ως απέτυχε να επιφέρει σχίσμα στην κοινότητα των πιστών του,
(!;) οπότε, έτσι, τιμωρήθηκε με αρρώστια και θάνατο, πηγαίνοντας στην κόλαση ως χείριστος κακούργος….,
[ Χμ, στις Φυλακές του Ινδικού Άδη, ως με ‘’αρρώστια’’ – κακούργημα : τω Βράχμα, ως θανατοποινίτης….! ]
μα, τελικά, κι αυτός, θα εξαγνιστεί (!;) και θα γίνει (!;) Βούδδας….! / Ρε, πως εξαγ,νί,ορά,ζονται οι ποινές….! /
( Τί…., τελικάαααα…., έεεεετσι κι ο Μάρα : Σατανάς…!; ) ▓
● Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2 : Βουδδισμός :
▀ Βούδδας :
«Όποιος βλέπει το Νόμο (Ντάρμα) βλέπει εμένα, και όποιος βλέπει εμένα, βλέπει το Νόμο»….!
---- Εμ…., ρε γκαστρόκοιλε…., γουρουνικός ο Μανού σας, σώρρυ, ο Νόμος σας….! Άρα, κι εσύ, τί…!; ---▀ Ανάντα /μαθητής του Βούδδα/ :
«…..έτσι ό,τι καλό έχει λεχθεί, κάθε καλός λόγος, είναι λόγος του Μακαρίου» / Εχ, και δικός –σσσου….! / ….!
[ Α, γι’ αυτό, οι πιστοί του είν’ μακάριοι….. «πτωχοί τω πνεύματι»…., κι ας ξέρουν πολλά ‘’τουρλού’’….! ]
▀ Βούδδας :
(!;) «Πρέπει να διαλογίζεσθε και να καταλαβαίνετε τα σημεία της δοξασίας που είναι καταληπτά :
(!;) πρέπει να πιστεύετε και να παραδέχεσθε τα άλλα, λέγοντας : (!;) ‘’Τούτο ανήκει στην περιοχή του Βούδα
/Εμ, κι ο αστακός, ‘’απρόσιτης τιμής’’, είν’, μόνο, για τον, κάθε, Βούδα…., α, και το μονοπώλιο της Γνώσης….!/
και δεν είναι προσιτό σε μένα’’.»….!
| Εμ, κι η σαρδέλα, ‘’προσιτής τιμής’’, είν’, μόνο, για τον, κάθε, λαοτζίκο…., α, κι η ‘’νηστεία’’ απ’ τη Γνώση….! |
▀ Βούδας :
«Τώρα, αν κάποιος πει για μένα, (λέγει ο Βούδας), γνωρίζοντας και βλέποντας, πως η (!;) υψηλή
(!;!;!;!;!;) αρειανή επιστήμη μου και η εσωτερική μου ενόραση δεν είναι (!;) υπερανθρωπίνης φύσεως,
{ Ννναι, ρε θρασίμι, ‘’τέτοιες’’ είναι…., ως εξω’’γήινες’’…., χα, ως εκ του ‘’ουρανού’’ : εξωτερικού –σας ….! }
ότι διδάσκω ένα Νόμο βγαλμένο απ’ τη λογική και την πείρα
και που η έκφρασή του, είναι κάτι απόλυτα προσωπικό, (!;) αν αυτός δεν ανακαλέση,
κι αν δεν μετανοιώση και δεν εγκαταλείψη τούτη την σκέψη, (!;!;!;!;!;) θα υπάγη στην κόλαση»….!
( Ρε, μπας κι ο Ι. Χ ήταν, και, Βουδδιστής…!; Και τί άλλο από ΠαπΑρεία γνώση ο ΠαπΑρειόφυλος….! ) ●
$= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =$
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…..Ξιπασμένος ναρκισσιστής….. και ο Βούδδας και ο Βούδας…., οπορτούνας, και, ως προς τα διατροφικά….,
ισχυρογνώμων, που, όπου θεϊστής, αυτοχαρακτηρίζονταν ως ισόθεος….,
μα….. «πλαισιώνονταν από….. (!;) δαίμονες, πνεύματα / αγγέλους…!; / , θεότητες,…..»….,
τυπολάτρης και μη τυπολάτρης…., ε, κι έτσι στο τουρλού του ζουρλού Βούδδα ή Βούδα….,….:
Βιβλιογραφία….: Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών : του Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ….:
■ Βούδδας ή….. Βούδδο….:
Αυτοχαρακτηρίζονταν, λένε, ως ο ασύγκριτος κύριος, / Ε, χοντροκοντέ, με αυτοέπαρση ‘’χάνεις πόντους’’….! /
(!;) ο μόνος οδηγός που υποδεικνύει στους άλλους το μονοπάτι της σωτηρίας
[[ …..έιιιι, ξιπασμένοι.…, αμέτρητα πάμπολλοι σώθηκαν…., κυρίως, για ‘’επάνω’’, και ασφαλέστερα….,
με δική τους προσπάθεια…., ή κι ‘’απροσπάθητα’’….,
ώς και άθεοι…., ξεχωρίζοντας, με οδηγό τη συνείδηδή τους, το καλό από το κακό…..
και παίζοντας, κατά Θεόν, σωστά το ρόλο τους στην κοινωνία…., ιδίως, ως πολίτες….! ]]
και δίδει (!;) θεία φώτιση κι ευσπλαχνία, με υπερφυσικές δυνάμεις….!
( …..έιιιιι…., με τα απλά και φυσικά….,/ μπαίνεις στα υπερφυσικά….,/
όχι ζουρλά και ‘’μαγικά’’….,/ μα ταπεινά και συνετά….! )
■ Βούδδας….:
μπορούσε, λένε, να ξαναφέρνει στη μνήμη του (!;) τις αναρίθμητες προηγούμενες ζωές του,
ως και τις προηγούμενες, μα και επόμενες, των άλλων….,….!
♠ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών….:
▪ Βέδες : Για τους θεïστές….: συντάχτηκαν κι αναγγέλθηκαν από τον….. κύριο του κόσμου….!
Για τους πανθεïστές….: προήλθαν, κατά καιρούς, απ’ την….. παγκόσμια / : τουρ λ ού / θεότητα….!
Για τους άθεους…., τους Σανκύες….: δεν είναι αιώνια, αλλά υπάρχουν σε κάθε νεογέννητο κόσμο,
με την ίδια μορφή που είχαν στον κόσμο που εξαγνίστηκαν….!
▪ Βούδδας ή Βούδδο….:
Ξυπνημένος από τα σκοτάδια της πλάνης / Τί, των βραχμανοβεδών, που διάβασε και τον ‘’κοίμισαν’’…!; /
με το φως της γνώσης…., (!;) όχι από θεία αποκάλυψη, (!;) ούτε από μελέτη των ιερών κειμένων,
αλλά, μόνον, με (!;) δικά του μέσα…., (!;) ούτε από διδασκαλίες των δασκάλων του….! ♠
■ Γέννηση Βούδα….:
Γενεαλογικά, κατάγεται από θεοποιημένους βασιλιάδες….!
[ Α, ορθά – κοφτά….: ’’όλοι’’ κρυπτοσατάνες με μάσκα θεïστή…., κι οι πράξεις τους, ιδίως, το δείχνουν….! ]
■ Χρονολογία γέννησης….: ποικίλει….! / Ε, ως κωδικικά βόλευε, ιδίως, στο βασιλοβραχμανείο…., κι αυτή….! /
■ Όταν η τελευταία του μετεμψύχωση ζούσε στον ουρανό του Τουσχίτα,
χαμήλωσε το βλέμμα του στη γη, για να διαλέξει έναν τόπο, μια οικογένεια, μια μητέρα,
όλα κατάλληλα για την (!;) αναγέννησή του…., και, τελικά, η επιλογή του στάθηκε (!;) στη βασίλισσα Μάγια,
( Ωχ, ‘’επιτέλους’’, ο Ιησούς διάλεξε μια κοινή θνητή….. κι όχι βασίλισσα….! Ναι, ο «ιερός διπλωμάτης»….! )
σύζυγο του βασιλιά Σχουντοντάνα, που, τότε κι έτσι, έκανε μια ευχή αγιότητας,
παρακαλώντας το σύζυγό της να μη συνουσιασθούν….!
{ …..εχχχχχ…., κάθε φορά, κυρίως, που…., από το φασισμό τους…., και, οι, χμ, Κύριοι βασιλιάδες
κινδύνευαν να χάσουν την εξεξεεξουσία τους….,
ή θα έβαζαν, ξου,’’ προφήτες’’ – υποτακτικά τους να αποπροσανατολίσουν, παντοιοτρόπως, το λαό…..
ή θα προκατασκεύαζαν ‘’θεόσταλτους’’ Μεσσίες…., διαφορετικούς, χμ, από αυτούς….,…..
‘’τελικά’’…., έιιιιι…., ‘’τελειοποιημένους’’…., «υψωμένους Υιούς…..» που έλεγε κι ο Ιησούς….,
κι έτσι, ‘’«ελέω Θεού»’’, εξιδανίκευαν και διαιώνιζαν την τρομοκρατική εξεξεξουσία τους….! }
■ Όνειρο της Μάγια….: / Μάγια σημαίνει ψευδαίσθηση….. /
άσπρος ελέφαντας ήλθε στο πλάι της….: [ Χμ, ωσεί Δίας σε μεταμορφώσεις του….! ]
σκέψεις και ζωή της θρησκευτική….. και, μετά από (!;) 10 μήνες,
*$$* Ε, με έναν μήνα παραπάνω μες στην κοιλιά της μαμάς του, γι’ αυτό, μας προέκυψε Βούδ,δ,ας….!
Κι αν ήταν παραπάνω από 10, ως δεκαετίες και πλέον μ’ άλλους, θα τον ταύτιζαν, εξαρχής, με τον Βράχμα….,
ή θα μας τον εμφάνιζαν να αυτοταυτίζεται πιότερο με αυτόν…., ω κωδικο’’τέτοιοι’’….! *$$*
γέννησε το Βούδδα, που από παιδί ήταν σοφός και πολυγνώστης και ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά….!
( Ε, και ο Τριπτόλεμος Τειρεσίας Ι. Χ, από παιδί στα σοφά ‘’απόκρυφα’’, ήταν ξεχωριστός Δαλάι Λάμα….! )
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■ Σύλληψη….:
άσπορη, υπερφυσική….,
μα (!;) επτά, 7, μέρες μετά απ’ τη γέννησή του πέθανε…., γιατί (!;) συνουσιάστηκε με το βασιλιά άντρα της….!
/ …..ω, τί θρησκευτικό όπιον των λαών….! /
■ Ο σοφός Αζίτα προφήτευσε /Α…., προ κρ άζουν οι προ κρ άχτ ες….. Αζ ίτ α….!/ το μεγαλείο του Βούδδα….!
[ Ε, όποιος είναι Καισαρο’’προφήτης’’ είναι σοφός…., ως ο Αζίτα Συμεών ή, άλλως, Συμεών Αζίτα….,
χμ, κι οι μεταφήτες είναι της «μωράς σοφίας»….! ]
■ Ταξιδιώτες από την Περσία ή την Αίγυπτο πάνε, τότε, εκεί….!
* …..χξς΄ςςςς…., ως ‘’τρεις’’, πράκτορες, μάγοι…., χμ, κι εξ αντιγραφής, και, αυτού…., στον Ι. Χ….! *
■ Βούδδας :
«Ήμουνα χαϊδεμένος μικρός, πολύ χαïδεμένος. Αρωματιζόμουνα μόνο με σάνταλο από την Μπεναρές»….,
---- …..τί…., στα Ινδικά, σάνταλο λέγονταν το κωδικικό –τους….. μύρο…., ω Res…!; ---ζώντας σε τρία παλάτια με αυλητρίδες // Άλα χαρέμι ο βασιλόπαις….! // ειρηνικά, μα δεν ένιωθε ευτυχής….!
[ …..εμ, και, γι’ αυτό : από υποτροπή νεανικής καλοπέρασης, βρε ’’βουτυρομελό’’παιδο, στα γεράματα,
έφαγες, στου Κούντα, ‘’μυστικόδειπνο’’, κέρασμα φαγητό από αγριογούρουνο,
ω πλουσιότροφε ‘’ασκητή’’…., «εσύ»….,
που, χμ, εκτιμούσες το καλοπροετοιμασμένο γεύμα…., κρεατοφάγε κι εσύ….,
και ‘’έσκασες’’, όπως λένε οι ‘’δικοί’’ σου, από βαρυστομαχιά….,
που, μάλλον…., όπως και με τον Ι. Χ…., και, για τέτοια και συχνά…., που δεν μας τα λένε κι οι Ι. Χήδες….,
σου έφευγαν, κι εσένα, οι μαθητές σου, κι όχι, τάχα, ως μας λένε, επειδή δέχτηκες τροφή από άλλους….! ]
■ Προφητείες….:
τον ήθελαν (!;) κυρίαρχο του κόσμου, | Χα, προφήτες του….. θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου, κάλέ….! |
/ και φωτιστή του / κάτι που ο Βούδδας το απευχότανε….! * Ωχ, ποιός να ξέρει, κι εδώ, τί….. και ποιός….! *
■ Μια θεότητα με μορφή ασκητή του παρουσιάζεται….!
/// Α…., ασκητής : Βραχμάνος τον έβαλε, και αυτόν, στο προκάτ ‘’ιερό κόλπο’’
τον με σωσίες ‘’ναγκουάλ’’ εργολογοφακίρη…!; ///
■ Παντρεύεται….! Γιος του ο Ραχούλα….!
■ Ντύθηκε ασκητικά ρούχα, που μια θεότης του τα έφερε….!
[ Έι, φορεμένος ρόλος….. κι έλξης –σας ο πόλος….! ]
■ Το πιστό κι αγαπημένο του άλογο, μη αντέχοντας το χωρισμό τους, πέθανε
και ξαναγεννήθηκε σε ουράνιο κόσμο με μορφή μιας θεότητας….!
/ Ε, κάτι σαν το της αλογίσιας θεότητας των Κελτών, Ιρλανδών, Ριάννον…., κάτι σαν το σκυλί Σίριο….,
κάτι σαν τον γάιδαρο του Διόνυσου….,….! /
■ Αυτοβασανισμοί, νηστεία, ασκήσεις σκέψης, μελέτη κάτω από μια μηλιά – δέντρο θείας φώτισης….!
** Εχ, μηλιά, έστω, κι όχι, ως αλλού, κάτ’ απ’ άλλο θάμνο, χμ….! Σιωπή : σκασμός και μην ακούσω μιλιά….!
Και…., ’’τελικά’’…., ποιάς ποικιλίας μηλιά είναι δέντρο της θείας φώτισης…..
και ποιάς ποικιλίας μηλιά είναι δέντρο σατανικής φώτ/σκότ/ισης….. ποίος γνωρίζει…!;
Πάντως, να προσέχετε μην μπερδέψετε, και, μηλιά με φηρηκιά….! Αυτό κι αν θα είναι ψυχο‘’φιρ φιρίκι’’….! **
■ Μετά από (!;) 7 χρόνια του επήλθε (!;) θεία φώτιση, τελικά, επιτυχία για Γνώση….: έγινε, έτσι, Βούδδας….!
/#/ …..χμ, με ιμπεριαλιστικά «7 βήματα προς Βορράν»….. και 7 γαίες….!
Ε, ιμπεριαλέ, Βούδ,δ,ας….. από Βούδας…., ως Αβραάμ από Αβράμ…., ως Σάρρα από Σάρα….! /#/
Σε τρεις νύχτες αγρύπνιας είχε διαδοχικά….:
1) την ανάμνηση των ιδίων του μορφών (!;) από πρώην ζωές του,
/*/ Όχα, πάντα, γκαστρόκοιλος…., λες και δεν έκανε ‘’Σιωπή’’…., που η ‘’Σιωπή’’ καίει, και, λίπη….! /*/
2) τη γνώση της (!;) επανενσαρκώσεως των άλλων πλασμάτων,
* Ναι…., ώς και των….. κ,ο,ω,λοβακτηριδίων….. της….. 678ης γενιάς….! *
3) τη συνείδηση των 4 ευγενών αληθειών….. και το μηδενισμό των τριών κακών….:
α] αισθησιακή ευχαρίστηση, β] φιλοδοξία και γ] άγνοια….!
[ Ε, ως ’’ευγενής’’ της «σεμνής ηδονής» ο Χαριτωμένοςςςςς αυτός….. έκανε ευγενικές ‘’τέτοιες’’….! ]
■ «Η σωτηρία βρίσκεται στον μετανιωμένο», λένε πως έλεγε….!
( Α, υπάρχουν και ’’θανάσιμα’’ αμαρτήματα, που δεν ισοφαρίζονται με τίποτα, και, κι εδώ κάτω….! )
■ Η θεωρία της σωτηρίας….:
ένας (!;) μύθος λέει πως αναρωτήθηκε αν πρέπει να τους την πει…., αφού η γενεά του καιρού του
δεν ήταν ώριμη γι’ αυτά…., μα, τελικά, με θεία προτροπή, τους την αποκάλυψε….!
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{ Ω, ’’εντάξει’’, δε λέγονται ‘’όλα’’…., ως επικίνδυνο…., ιδίως σήμερα, και, προπαντός, τα ‘’επιστημονικά’’….,
αλλά όχι και τα, έτσι ή ‘’άλλως’’ τους, σωτηριολογικά….!
Τέτοια, σχεδόν, έλεγε, και, ο Ι. Χ και, χμ, σε «ώριμη ώρα» κι από «ανώριμη γενιά», ’’σταυρώθηκε’’….! }
■ Ο Διάβολος, ο Μάρα, τον βάζει σε πειρασμό
**** Έιιιιι…., ω Μάρα…., πιθανόν να σου έρθει και να φωτιστεί «υπό την….. σουρβιάν σου»….,
ήτοι, «υπό την, αγκαθερήν, αγριομηλιάν σου»…., ο, πριν, «υπό την μηλιάν» φωτισθείς….,
ως κι ο Ι. Χ, μετά, «υπό την συκήν»…,…... και, πριν, «υπό την άμπελον»….,….! ****
και με φοβέρες και υποσχέσεις τον παρακινεί να αλλάξει απόφαση
και να μην ψάχνει την αλήθεια, αρχικά…., μα, αργότερα, τον παρακινεί να μπει στη Νιρβάνα,
για να μείνει κρυφή στους ανθρώπους….. η θεωρία για τη σωτηρία….!
■ Εκλογή πρώτων μαθητών του….:
πέντε ασκητές, που τους υποβάλει σε σκληρούς αυτοβασανισμούς, τον εγκαταλείπουν, γι’ αυτό,
/**/ Έι, οι όντως θείοι και μεγάλοι ‘’πειραματιστές’’ βγάζουν…., και, αυτά…., τα μεγάλα συμπεράσματά τους
με ‘’πειραματόζωο’’, μόνον, τον εαυτό τους…., βρεεεεε….! /**/
κι έτσι αποκηρύσσει τον αυτοβασανισμό ως μέσο για να φτάσει κανείς στη σωτηρία,
όπως και τις μέσω αισθήσεων χαρές….!
|$| Ψιιιιιτ, γενικώς…., ’’οδός’’…., ’’κάλλιστη καρδιά’’…..
και….. παν μέτριον μέτρον άριστον…., και, τώρα πια….,
που….. τα υπέρμετρα μέτρα είναι για αυτούς που αυτοπροσφέρονται ‘’απολύτως’’….! |$|
Κηρύσσει, τότε, τη μέση οδό, γι’ αυτό, τη μέτρια απάρνηση του κόσμου με….:
σωστή σκέψη, απόφαση, πράξη, ζωή, επιθυμία, μελέτη, αφαίρεση, σωστό λόγο : οχταπλό μονοπάτι….!
■ Νιρβάνα….:
τη συνιστούσε στους άλλους, για το σβήσιμο των αμαρτιών τους, σαφώς, αυτός εδώ, μοιραία κι αυτόματα….!
(Έι, σαφώς, το ταξίδι προς τη ‘’Νιρβάνα’’ συνεπάγεται…., και, ‘’συνάμα, προϋποθέτει σβήσιμο, και, μικρών’’….,
μοιραία κι αυτόματα, και, ’’σβήσιμο’’ αμαρτιών, σφαλμάτων,….. που, αλλιώς, δεν….!
Και, βέβαια, υπάρχει, ανάλογη κι αναλόγως, και ‘’Νιρβάνα’’ του Μάρα…., πλην απ’ την Βραχμική, έστω….!)
■ Ηθική Βούδδα….:
εντολές….: ου φονεύσεις, ου ψεύδεσθαι, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου μεθείν,…..
πενία, πλήρης αγνότητα,….: για μοναχούς και μοναχές…., και στους λαϊκούς μύστες τα ενδιάμεσα….,….!
/ …..χα…., κάτι σαν, και, τον Νόμο του Μωυσέως, δηλαδή….! Και….. ποίος αντιγράφει ποίον…!; /
■ Ζούσε (!;) με φιλευσπλαχνίες, δίδασκε (!;) ανάλογα με το ακροατήριό του την ηθική….,
(!;) σε άλλους δίδασκε μόνο τη θεωρία της κοσμικής ανταπόδοσης
και τους υποσχόταν, σε αντάλλαγμα, τις ευχαριστίες του (!;) ουράνιου κόσμου
ή μια (!;) καλή (!) αναγέννηση πάνω στη γη…., ενώ (!;) στους ικανότερους τα εξηγούσε καλύτερα….!
{ …..ω, δυστυχώς ή ευτυχώς, πολλά λέγονται αναλόγως…., μα όχι πλάνα και φακιρέ…., εξηγημένα….,
ως οι λαοναρκώτρες των ‘’Μυστηρίων’’ –τους….: Βούδδας, Ιησούς Χριστός, Αθηνά, Δήμητρα, Διόνυσος,….! }
■ Μέλη κοινότητας πιστών του Βούδδα….:
από όλες τις τάξεις…., σε τάγματα χωρίς τάξεις….!
■ Αρνιόταν την επικράτεια των βραχμάνων…., /…..εχ…., αυτοί, πια, κι αν ήταν….. εξ-εξ-εξ-ουσία….! /
ήταν κατατοπισμένος στις διδασκαλίες τους…..
[ …..άρα…., τί από μόνος του ‘’έφτασε’’ στη Νιρβάνα’’…., ωρέ…!; ]
και τους νικούσε σε ρητορικούς αγώνες….!
---- α…., κι ο Ι. Χ…., ωρυόμενος και μη….! ---Αγωνίστηκε (!;) εναντίον της πίστεως των βραχμάνων,
σύμφωνα με την οποία (!;) συγκεκριμένες ιερές τελετές σβήνουν αμαρτίες….!
( …..ε…., αν έτσι…., ορθά τους ‘’πολέμησε’’…., μα ποιόν να πιστέψεις….,
σαφώς, κι ως προς τα περί αυτού του Βούδδα….! Αχ, αυτή η μυριοπόθητη ‘’«έδρα του Μωυσέως»’’….! )
■ 480 π. Χ….: θάνατος του Βούδδα….! [ Έι, φυσικός ή προκάτ ‘’τεχνητός’’ ή προκάτ ‘’φυσικός’’ ή…!; ]
υπερφυσικά φαινόμενα : βίαιος σεισμός, | …..τί, με θύματα…!; Ε, τότε, χμ, ξου, ρε σχιζοΒράχμα, κι εσύ….! |
ηχήσανε τα τύμπανα των θεών,
*** Ξου, πάντως, ο τυμπανισμός του, της κοιλιάς του, και, ως γέρος, ήταν, σαφώς, από βαριομάσες….!
Και, ε, τον ‘’κλάψανε’’ τυμπανο‘’κλασικά’’ οι συνάδελφοί του βασιλιάδες, σαν μάθανε πως πέθανε….! ***
κάψιμο σώματός του, που, όταν κάηκε, μια πηγή με ουράνια προέλευση έσβησε τη φωτιά της πυράς….!
(( …..χα…., έτσι και με το νεκρό σώμα του Ηρακλή….: …..την ώρα που έκαιγε η πυρά,
«ένα σύννεφο τύλιξε τον, νεκρό, Ηρακλή / …..ξουουου, μάλλον, το….. σωσιικό αντικατάστατό του….! /
και τον μετέφερε στον Ουρανό,
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/Ε, στο εξωτερικό και εν συννέφω : νεφέλη : πλουσίω τον θανατοποινίτη : νεκρό….! Η ζώσα του ψυχή πού…!;/
ενώ βροντούσε ο κεραυνός»….: Σοφοκλής….!
Κι εδώ…., στο συμβολικό τους ‘’τέτοιο’’…., με το οποίο ενέπαιζαν το λαό τους : νερό τους….,
πάλι οι της, εδώ κι έτσι ‘’ουράνιας’’, μεγαλοαστικής τάξης : πηγής….. φλουτ κι ‘’έξω’’ και τον Βούδδα….!
Ε, μάλλον, έσβησαν τη ‘’φωτιά’’ που τον ‘’έκαψε’’….. και ξανάναψαν τον «πυρσό» του….,
ναι, του Βούδδα….. στην….. 666η μετενσάρκωσή του….. ή στην 888η μετεμψύχωσή του….! Ουστ….!
Όχα…., από φακιρικά λόγου τε και πράξης…., άλλο τίποτα κι εδώ…., ως, σχεδόν, παντού και πάντα….:
οι εύπιστοι --- χαχόλοι μαζοχολαοί στον πάτο και πλανεμένοι…., να ζουν αργοπεθαίνοντας….,
και οι κρυπτοπιστοί --- ξύπνιοι του Σατανά στην κορυφή…., πλάνοι και σαδιστές….,
με, έτσι, εδραιωμένη την σατανοεξεξεξουσία τους…., συνηθεστάτως, να ζουν ζώντας….! ))
■ (!;) Δεν πίστευε στον ερχωμό ενός ουράνιου βασιλείου στον κόσμο, ούτε στην τελική μεταμόρφωσή του….!
(!;) Καταδίκαζε το δήθεν θεοκρατικό καθεστώς των βραχμάνων….!
* Εχ, ποιός Βούδδας, από αυτούς – αυτόν εδώ, είναι Βούδδας….. ή Βούδας….. και ποιόν να πιστέψεις….! *
■ Διδασκαλία του Βούδδα….:
(!;) Δεν άφησε κανένα γραπτό τεκμήριο, λένε….! Ο λόγος του…., (!;) μόνον, (!;) προφορικός….,
ήταν στη μητρική του γλώσσα «μαγκαντί» (μαγκ/παγ/ανιζέ…!;) …., μεταφέρθηκε…., γραμμένος, τελικά, με…..
(!;!;!;) παρερμηνείες, διαστρεβλώσεις,….. (!;) στη σανσκριτική γλώσσα, αλλά και στη γλώσσα παλί….!
{ Ρε, δεν πάτε να πουλήσετε αλλού τα ’’τέτοια’’:τα του πάλ ου–παλ ουκ ιού σας, ω ’’τετοιό’’ψυχοι, του στιλ….:
«Μου είπε ο Τέτοιος Χ΄…., πως, στου Τέτοιου Ψ΄ το τέτοιο, του είπε ο Τέτοιος Ω΄ πως…..
ο Τέτοιος Α΄ του είπε, προφορικά, τα τέτοια…..»….! Στα ‘’τέτοια’’ μας και μας τα μπουρδοπρήξατε….! }
Αυτά που υπάρχουν έκτοτε είναι (!;) σα λόγια του Βούδδα,
που συντάχτηκε (!;) 2 αιώνες μετά, (!;) αναπλασμένος….!
■ Αρνείται (!;) εντελώς την ύπαρξη μιας αιώνιας αρχικής ουσίας,
από όπου θα προερχόταν με την εξέλιξη κάθε τι το πνευματικό και υλικό…..
και ότι πίσω από όλα τα φθαρτά κρύβεται, οπωσδήποτε κάτι άφθαρτο….!
■ (!;) Δεν πίστευε στην ψυχή…., εεεεε, συνεπώςςςςς, ούτε και στην μετεμψύχωση….,
/ Εμ, κι οι ψυχίατροι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής…., μα κάνουν ψυχιατρική, αναλόγως, εεεεε….! /
αλλά στην μετενσάρκωση του νόμου….: φυσικές και πνευματικές και ηθικές δυνάμεις….,
** Ε, αφού και ηθικές…., άρα κι ανάλογες, ενσύνειδες, λειτουργικές σκέψεις…., άρα, προς τι κι οι απιστίες….!
Μήπως για να κρύψει, κι αυτός εδώ κι έτσι, την κρυφή του πίστη, μόνον ή μη, σε ανήθικες δυνάμεις…!; **
ρεύμα συνείδησης διαρκώς μεταβαλλόμενον…., σε πολλές μετενσαρκώσεις έως τη Νιρβάνα….!
|| Χμ, άλλο το φως της λάμπας…., άλλο η λάμπα…., άλλο η Δ. Ε. Η….,….. και μη μας μπουρδέ μπερδέ….! ||
■ (!;)Όλα είναι, κατ’ αυτόν, μη πραγματικότητες, απειράριθμες μορφές εκφράσεως του Νόμου, του Ντάρμα….:
γη, νερό, φωτιά, αέρας….: υπαρξιακοί φορείς….! /*/ ….: Ηράκλειτεεεεε….! Και τί….. αντιγραφέςςςςς….!; /*/
---- …..χμμμμμ…., σε τόσο υψηλή βαθμίδα του λογομίξερ….. ’’χτύπησαν’’ τόσα ‘’υλικά’’…..
κι άντε να τα βρεις και να τα ξεχωρίσεις….: ποιός και τί και πότε και πώς και πόσα….. έβαλε….,
που ’’κρεμοποιήθηκαν’’ πολλαπλά και μυριότροπα….,
χώρια τα, και, ινδικά ‘’καρικεύματα’’ της τουρλού – τουρλού θρησκειακής πολυσαλάτας….! ---Η (!;) κατάργηση του Ντάρμα….: κατορθωτή από ‘’όλους’’….! / Εμ, κατορθωτά, μόνο, τα υπαρκτά….! /
■ Βραχμάνοι….:
μια αμετάβλητη πνευματική μονάδα μπαίνει στον κόλπο μιας μητέρας….: γέννηση….!
[ Ε, κι αυτοί, πια, αρκεί να τον ‘’κολλήσουν’’, τον Βούδδα, στον Βράχμα…., που τόσο τους βόλευε….,
χμ, έτσι όπως τον ‘’έπλασαν’’ και….. μετέπλασαν…., κι αυτόν….! ]
■ Διδάσκαλοι του Βούδδα….: (!;) και, βραχμάνοι….!
/ Α, αν έτσι, ’’χριστιανικά’’ πράγματα…., μάλλον, προκάτ….! Χξς΄, «ιερές διπλωματίες και μπλόφες»….! /
■ Παραδέχονταν ότι (!;) προ αυτού υπήρξαν (!;) κι άλλοι Βούδδες και πως οι θεοί είναι (!;) υλικοί, θνητοί….!
( Εχ, ήταν που σκόπευαν να ‘’πλάσουν’’, βολευτικά τους, κι άλλους, ’’καλύτερους’’, λαοσωτήρεςςς…..,
ε, κι αλά….. πνευματικούςςςςς….. ‘’Ι. Χήδες’’….! )
*** Nνναι, τα είδωλα είναι θνητά…., μα ο όντως Θεός και οι καθελογής ψυχές, και ‘’ψυχές’’, Του….. όχι….,
παρά…., κι αυτές, κι οι ψυχές…., μόνον, θεοπρόκλητα….,…..
που ο Θεός είναι, ’’καταδικασμένα’’, Αθάνατός….,
σαν….. ούτε να αυτοκτονήσει μπορεί….,….. και ποίος ο λόγος…., ωρέ ‘’θεοκτόνοι’’….! ***
■ «Όποιος βλέπει τη διδασκαλία μου….. βλέπει εμένα τον ίδιο», λένε πως έλεγε….!
(Ω, κάτι σαν κι ο Ι.Χ…., απ’ την ίδια….. ’’συνταγή’’…., αυτήν που φτιάχνουν κι οι Τ,ρ,αγοί, στα μέτρα –τους….!)
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■ Διαιρέσεις οπαδών του, σχίσματα, διχόνοιες,…..!
[ …..οι Θύτες αδιαίρετοι….,/ σε σχίσμα ‘’εμείς’’ τα θύματα….,/
άσπρο….. μαύρο….. σε κοκτέιλ….,/ μαύρο χαίρει…., άσπρο κλαίει….! ]
■ Ιεραπόστολοί του…., χορηγηθέντες…., προσηλύτισαν, κυρίως, ξένους πρίγκηπες, αυτοκράτορες,….!
// …..ω κάθε ιεραπόστολε του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., ω κάθε….. Missionary….! //
■ Ινδίες…: Βουδδιστική ένωση….! Μαγικές τελετουργίες, αφορισμοί,….!
■ Μυστικά γραφτά του Βούδδα….: αμφισβητήθηκαν….!
/ Όχα…., ως παντού και πάντα, ’’τέτοια’’…., σιχαμερά ’’απόκρυφα’’….! /
■ Μικρό όχημα….:
* Ιερά κείμενα….: σχολές….: συλλογή κανόνων, αλλαγές τους, αιρέσεις επί αιρέσεων,
ύμνοι, διδακτικές ομιλίες,….!
* Εξωτερικός κόσμος….: άναρχος και άτελος κόσμος….!
Δεν παραδέχεται ένα μοναδικό κοσμικό σύστημα, μα έναν ατέλειωτο αριθμό συστημάτων….!
Αρχή : παράδεισος : όντα από φως, ουδετέρου γένους, τρεφόμενα με λεπτή τροφή….!
* Εσωτερικός κόσμος….!
---- …..αχό…., γενικά, ’’μίξερ και πολυσαλάτα’’, και, λόγω πολλών σαλατοποιητών : κωδικοποιητών….,
ε, κάτι σαν την Π. Δ των Εβραίων….! ---* Στη Νιρβάνα ούτε μπορούν να ιδούν, αλλά ούτε και να ακούσουν τις προσευχές των πιστών….! (!;)
---- …..χμ, κι εδώ πρόκειται για άλλη Νιρβάνα…., όχι την, αρχική, του Βούδ,δ,α….! ---* Βούδδας….: πλαισιώνεται από (!;) δαίμονες, πνεύματα, θεότητες,….!
* Εμ…., αυτά τα ‘’τέτοια’’ φέρουν….. και οι ‘’επιμειξίες’’ και οι ‘’επιμείξεις’’ τους…., και τους….! *
■ Μεγάλο όχημα….:
* Έμψυχα όντα και άψυχη ύλη….! * Το κενό /: τί, το απερίεχο κενό…!;/ : το μόνο αμετάβλητο….: η Νιρβάνα….!
|| Ε, άλλης, ‘’επιμείξεως’’ το Κεφάλαιον πρόσχετε…., άντε…., χα, κάτι σαν την Κ. Δ των Εβραίων….! ||
* Οι 6 συντελεστές του κόσμου….: γη, νερό, φωτιά, αέρας, αιθέρας, συνείδηση….!
[ …..εεεεε…., κι η πνοή, κι ο ατμός, κι η υγρασία, κι η δροσιά, κι η πάχνη, κι ο πάγος,….! ]
( * Παλιά θεωρία )….:
μονάχα μερικά όντα έχουν εκλεγεί / Χμ, από ποιόν, ρε άθεε…!; / για να καταλάβουν τη θέση του Βούδδα….!
( Σιγά, ρε….. Στέντορα…., μη σας ακούσουν, πάλι, και, οι Ισραηλίτες….. και σας αντιγράψουν κι εδώ….! )
■ Λατρεία….:
λιτανείες, προσφορές, γιορτές,….:
*$$* Έιιιιι…., ω κοπάδιααααα…., ω όχλε για τα πανηγύρια και σε άθλιες παραστάσεις κράχτες….,
έι, σεις…., που σας έκλεισαν τα φακίρια στους θρησκευτικούς, να, φράχτες….,…..
η απολύτως άτυπη λατρεία σώζει, ασφαλώς….,
ενώ η, όποια κι όπως, έντυπη λατρεία ‘’σώζει’’ έως και σκοτώνει….. μπερδέ μπουρδέ….! *$$*
είναι, λένε, αποτελεσματικές…., όχι γιατί ευχαριστούν υπεργήινες οντότητες, μα γιατί από μόνες τους αυτές οι
πράξεις είναι αποτελεσματικές, γεννούν δε ωρισμένες δυνάμεις και προκαλούν μια υπέροχη αξία….! (!;)
{{ …..α…., έως ‘’τώρα’’, που οι θεοί ήταν θνητοί και υλικοί…., ήθελαν τις προσφορές των πιστών….,
που, βεβαίως, τα έπαιρναν, κρυφά – ‘’κρυφά’’, οι βραχμανο’’τέτοιοι’’….!
Τώρα, όμως, που ξεσκεπάστηκαν, με λαοαηδία, οι θεοί, χμ, κι οι βραχμανο’’τέτοιοι’’…., και, αλά Ι. Χήδες….,
χα…., κι έγιναν αθάνατοι και άυλοι : πνευματικοί…., οι θεοί…., δεν τα χρειάζονται μεν….,
αλλά…., λένε οι παναπαντησάκηδες και πανταυτοδικαιολογούμενοι….,
οι προσφορές γεννούν, στον προσφέροντα, δυνάμεις….,…..
| Έι, δύναμη να σας χέσουν πατόκορφα, γεννούν, ρε…!; Όχα…., μα θα τους λερωθούν τα σκατά….! |
ω, ναι, και κάνουν γκαστρόκοιλους και γκαστροπορτόφολους
τους ρουφ ΙαννοΒραχμάνους και τους ρουφ Ιαννο‘’ομοκαστίτες’’ τους….!….. Ε, πια, είναι κι οι μισθοί….! }}
Μαγικές, κρυπτικές, φράσεις….! // Χα, ως παντού και πάντα, άμπρα κατάμπρα….. και κρα – κρα….! //
■ Ο Βουδδισμός (!;) δεν αξιώνει από τους πιστούς του να του ανήκουν αποκλειστικά
και να διακόψουν κάθε δεσμό που τους ενώνει με άλλες θρησκείες…., κι ας τις θεωρεί ατελείς….!
[ Όχα…., με….. τόσο ‘’δεμένον τον γάιδαρό τους’’…., τί τους χρειάζονται ‘’τέτοιες’’ αξιώσεις κ. τ. λ….!
Όταν, όμως, ’’τους λύνονταν ο γάιδαρός τους’’….. και έτρεμαν τα βοθροβάθρα τους…., τότε να δείτε
τι σκλαβώτρα σκλαβιά επέβαλαν, δόλια, κι αυτοί, στο λαό τους…., φυσικό ή επίκτητο– κατάκτητο….! ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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…..’’Μισο’’γύνης και μισογύνης ο μπουρδέ μπερδέ μυστικιστής….,
τάχα, θαυματοποιός…., και, αλά Εβραίο Ιησούουουλη…., μαφιόζικα πολυονόματος…., + και - : +‘αμφι’-….:
Άπαντα Θρησκειών : Βέδες….: Βιβλιογραφία….: Εγκ/δεια Χ. Πάτση….:
■ Ο Βούδας…., προσωνύμιο του Ινδού πρίγκιπα Σιντάρτα Γκοτάμα…., ο ιδρυτής του βουδισμού,
ούτε προσπάθησε ούτε διανοήθηκε
/ Έιιιι…., Βούδας και Βουδισμός, κι εδώ, με ένα….. δ…., τάχα, μη ιμπεριαλιστές….! /
να δημιουργήση μία θρησκεία και δεν ενδιαφέρθηκε παρά να είναι ο ίδιος μία απλή ανθρώπινη ύπαρξη….!
/*| …..ωχ…., άλλοι, όμως…., οι ’’αναμείκτες’’…., λένε άλλα…., αντιθέτως….,
και δείχνουν πως είπε…., μα κι έπραξε αλλιώς…., άλλα λόγια ο Βούδας….,
ανάλογα ‘’υποστηρικτικά’’ της, αντίθετης, άποψής τους….! /*|
■ Σε διάστημα 25 αιώνων ο βουδισμός (!;) αναμείχθηκε με τις τοπικές δοξασίες διάφορων χωρών….!
Με τα ιστορικά γεγονότα (!;) αναμείχθηκαν πάμπολλοι μύθοι και θαυμαστές διηγήσεις….,
(!;) τα παλαιά γραπτά κείμενα δέχθηκαν, με την πάροδο των αιώνων, τέτοιες επεμβάσεις,
ώστε να δίνεται αρχικά η εντύπωση ότι οι διηγήσεις για τον Βούδα
δεν ήσαν παρά ο Ηλιακός μύθος, που είναι πολύ διαδεδομένος στις Άριες φυλές,
με τις αναγκαίες στην περίπτωση αλλαγές….! (!;)
[ …..εμ…., σε ‘’τέτοιες’’ πολυσαλάτες…., και, με μύθους ντύνοντας την πραγματικότητα….,
πλην…., έτσι, άλλοι, ’’αφελώς’’…., και για ωραιοποίηση….,
την εκμηδενίζουν οι, κατά το βολεύειν –τους, μυθοπλάστες της εξ-εξ-εξ-ουσίας….!
Ννναι…., κι έτσι…., πολλά ιστορικά πρόσωπα…., υπαρκτά…., έχασαν, την ιστορικότητά τους….! ]
■ Τα γενέθλιά του γιορτάζονται σήμερα από τους Βουδδιστές στην (!;) πανσέληνο του Μάιου….!
( Ναι…., που, τότε, στην πανσέληνο…., έχει πιο πολύ δρόσο --- Έρση : κόρη αέρος και Σελήνης….!
Και….. σαν πολύ ύποπτο κι αυτό κι εδώ…., όταν, μάλιστα, πρόκειται για τον Ηλιακό μύθο Βούδα….,
ω σεληνότροποι…., μα κι εσείς οι ηλιότροποι….! )
■ Όπως συμβαίνει στις περισσότερες θρησκείες…., ως προς τους ‘’Ιδρυτές τους’’, ως προς τις μυθολογίες,…..
έτσι κι εδώ και με τον Βούδα έχουμε θαυμαστά συμβάντα γύρω από τη γέννησή του…., και πριν….,
γύρω από τη ζωή του…., μα και γύρω από το θάνατό του…., και μετά….!
/ Έι, μύθος και επόμενη αμφισβήτηση έως κι εκμηδένιση της ιστορικότητας μιας πραγματικότητας…!; /
Είδε, λοιπόν, ‘’η ενάρετη και ευσεβής γυναίκα’’, η μητέρα του Βούδα, στο όνειρό της,
ότι οι (!;) άγγελοι την οδήγησαν σ’ ένα (!;) χρυσό (!;) σπήλαιο, όπου μπήκε
κι ένα μωρό με μορφή μικρού άσπρου ελέφαντα,
| Ααααα…., γι’ αυτό ήταν παχύδερμος ο γκαστρόκοιλος….! |
και τότε έγιναν και διάφορα θαύματα….!
Η Μάγια διηγήθηκε το όνειρό της στον άντρα της ---- Ε, στεγνός ‘’αέρας’’….. στείρος ‘’αέρας’’…., κι εδώ….! ---κι αυτός, μη μπορώντας να εξηγήση το μήνυμά του, κάλεσε 64 Βραχμάνους
(!;) για να του δώσουν μία απάντηση….! Οι ιερείς αποφάνθηκαν ότι πρόκειται να γεννηθή ένα ένδοξο παιδί
προορισμένο να γίνη (!;) ή παγκόσμιος άρχοντας | Τί…., Βούδδας…!; |
/ …..έι…., όνειρο --- στόχος…..: θρησκευτικός ιμπεριαλισμός…., κατ’ αντιγραφήν άλλων…., ή…!; /
(!;) ή μεγάλος ασκητής….! | Τί…., Βούδας…!; |
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Βούδας, όταν ‘’συνελήφθη’’ στη μήτρα της μητέρας του,
[**[ …..άσπορα και υπερφυσικά….: Βραχμάνοι : «μια αμετάβλητη μονάδα
/ Τί, μονάδα το ‘’μόριο’’ του με αμετάβλητο : ‘’αεί’’στυτο πέος ‘’Πρίαπου’’, ω τριχομονάδες του Μάρα…!; /
μπαίνει στη μήτρα της…..»….!
Γαμαλληλούουουια, ρεεε….! Ωχ, ορέ ρασο +‘αμφιο’- σκυλιά του «κώδικα Μανού», κι εσείς, Βραχμάνοι….,
όλες οι λυσσάρες ‘’τέτοιες’’ ‘’θεοποιημένες’’ βασίλισσες ή μη…., ‘’κερατο’’γκαστρώθηκαν φυσικότατα….!
Ννννναι…., απ’ την «από άγρια μαρούλια του Απόλλωνα γκαστρωθείσα» λυσσάρα του άγριου σεξ Ήρα…..
μέχρι την ‘’εγκρατή’’ Ίσιδα….: Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο….:
Αρχαία Αίγυπτος : Η Ίσις καταφέρνει να μείνει έγκυος από τον (!;) νεκρό (βασιλιά) Όσιρι,
/$/ Α, τότε και στην με βασιλοχρίστες Αρχιερείς Αίγυπτο, φυλακίζονταν : πέθαιναν κι οι βασιλιάδες….,
ως εδώ και με τον Όσιρι, όπου, στον τάφο : φυλακή –του, πήγε η Ίσις
και γαμήθηκαν ‘’μυστικά’’ κι ‘’έπιασε’’….. ‘’θεόοο’’ λαοτύυυραννο….! Ρε, δε γαμιέστε…., να….! /$/
από όπου έλκει την καταγωγή του ο Φαραώ….! ]**]
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κατέληξε στην τελευταία ενσάρκωσή του,
| Χμ, ήταν που ήταν, αυτή, η τελευταία, ’’τέτοια’’, βασίλισσα παρθέεεεενα…., που, αλλιώς, να, πάλι….! |
γιατί είχε προηγουμένως άλλες (!;) έξι τουλάχιστον φορές ενσαρκωθή
( Ωχ, ‘’σύνολο’’, ιμπεριάλ 7 μετεν’’τέτοιες’’….! )
σύμφωνα με την…., ’’τότε’’, όμως…., θεωρία της μετεμψύχωσης….!
/**/ Ε, βολευτική, και, εδώ και τώρα, η ιδέα – θεωρία της μετεμψύχωσης στους εκάστοτε κρατούντες….!
Δόσεις – δόσεις η, χξς΄, ’’θεογνώωωση’’…., προσαρμοσμένη στα συμφέροντα και τις αδυναμίες τους….,
όχα, κι ο επόμενος Βούδδας που θα ξανάρθει…., θα μας πει κι άλλα ‘’τέτοια’’….,
που…., όταν ‘’μας’’ βολεύει η μονοθεΐα…., ε, τότε, τον ‘’κάνουμε’’ και πρεσβευτή της….,
αλλά και πρεσβευτή και, απεσταλμένο Του, ‘’υιό’’ του Θεού…., Σιλωάμ : θεωρό : Ναβί :….,
κι ας αυτός ο Βούδδας, αλλού και κατ’ άλλους μυθοπλάστες, δεν έλεγε ‘’τέτοια’’….! /**/
■ Τη γέννηση του Βούδ,δ,α συνόδευσαν πολλά θαύματα, (!;) ενδεικτικά της (!;) ανώτερης φύσης του….!
/ …..τσς, ως συνέβη, τάχα, και με τον θάνατό του….: θαύματα, σεισμοί κ. α. λ….. /
Έτσι λέγεται ότι όταν ήλθε στη ζωή έκανε (!;!;!;!;!;) επτά βήματα με κατεύθυνση προς το Βορρά και είπε :
«Είναι η τελευταία γέννησή μου. Είμαι ο μεγαλύτερος από τα όντα»….! (!;)
|| …..χα…., ’’από κούνια’’, λοιπόν, προεξάρχων της αυτοέπαρσης….! Λέτε…!;
Ρε, αυτό αποδείχνει, κι εδώ, ότι ήταν το….. μεγαλύτερο προκατασκεύασμά –‘’σας’’ κι ουδέν άλλο….!
Και τα 7 ιμπεριάλ βήματα τα έκανε προς το Βορρά…., ε, να, και στην….. 7η μετενσάρκωσή του….,
γιατί, γι’ αυτούς που τα μυθοποίησαν έτσι, κάποιες, ’’ευειδείς’’, χ,κ,ώ,ό,ρες…., Βόρεια της Ινδίας….,
ήταν και ο πρώτος στόχος του μυστικοπαθούς θρησκευτικού –τους ιμπεριαλισμούουου Νο 777….! ||
Τότε φωτίστηκε το Σύμπαν και χάρισε στο νεογέννητο τα (!;) τριανταδύο σημεία της υγείας….!
*** …..χξς΄…., και, και, το βαρυστομάχιασμα κι η ‘’εξασθένηση’’ από αγριογουρουνοφαγία….,
κέρασμα του σιδηρουργού Κούντα…., μα κι η φιλασθενικότητά του…., τί σημείον ήταν…!; ***
Πολλοί (!;) τυφλοί βλέπουν, τότε, ξανά, πολλοί (!;) κουφοί ακούν, σταματούν (!;) τα ποτάμια να κυλούν,
(!;) ο ήλιος στέκεται…., χμ, ακίνητος…., (!;) τα φυτά ανθοβολούν,….!
{ …..εχ, ’’τέτοια’’, Διικά, ηλιοσταματήματα συμβαίνουν με τόσο….. ‘’κουνιστούς’’ λόγους….!
Και….. «αλληγορικά τα….: τυφλοί, κουφοί, ποτάμια, ήλιος,…..»…., εεεεε….! }
Η μητέρα του Βούδα πέθανε (!;!;!;!;!;) 7 μέρες μετά τη γέννησή του, (!;) για να μείνη ‘’ιερή και αμόλυντη’’….!
( Ω, άλλοι λένε ακριβώς το αντίθετο…., ότι, επειδή συνουσιάσθηκε, λεχώνα, με τον βασιλιά, πέθανε….!
Και να που μας μαθαίνουν πως η μη διαφύλαξη της ‘’παρθενίας’’…., χμ, της ανώτερης κι από τη ζωή….,
είναι δικαιολογημένη αιτία του / …..έι, κατά πρόκληση ποίου και γιατί…!; / θανάτου της ‘’παρθένου’’….! )
■ Ως μαρτυρούν τα βουδιστικά κείμενα το πνεύμα του κακού, ο διάβολος, που στα ινδικά ονομάζεται Μάρα,
[ Βράχμα και Μάρα….: ο βασιλιάς, ‘’μαζί’’ και αντιβασιλιάς,….. ’’ με τα 666 : 777 : 888 μαφιόζικα μούτρα….! ]
τον έβαλε στον πειρασμό να μην αποκαλύψη στον κόσμο αυτά που εκείνος με τόσο κόπο είχε αποκτήσει….!
Επενέβη όμως τότε ο θεός Βράχμα (!;) Σουχαμπάτι
/ Να, ως πάντα, και, οι μαφιόζοι ‘’αντιβασιλικοί’’ κρύβονται πίσω από πολλά….. ψευδώνυμα, επίθετα….! /
και μεσολάβησε (!;) για το καλό των ανθρώπων….!
** Ε, σαν αποκτούν τέτοια, Σου χα μπα τιέ, επίθετα οι Βράχμαδες,
μεσολαβούν, Σα μπα θαη ιζέ, για το καλόοοοο μας…., ε, σε ‘’μυστικές συνεργασίες’’ –τους….! **
◘ ▪ Βούδας / προς Βράχμα / : «Ας ανοίξη δι’ όλους η θύρα της αιωνιότητας.
όποιος έχει αυτιά, ας ακούση τον λόγον και ας πιστεύση»….!
|/ Χμ…., ωτολόγοι ήσαν οι, κουφοί κουφαντές, Βούδδας και Ι. Χ…., α, κι οι ‘’ξεκουφαντές’’ –τους….! /|
( ▪ Βούδας / προς μαθητές και κόσμο / : «Δεχθήτε τα λόγια μου, μόνον αφού θα τα έχετε εξετάσει.
Μην τα δέχεσθε απλώς γιατί αισθάνεσθε σεβασμό για μένα»….! | Α, αλλού, λένε πως έλεγε άλλα….! |
«Ο Βούδας μόνο σημείωσε το δρόμο, σεις οφείλετε να κάνετε οι ίδιοι την προσπάθεια»….! ) ◘
■ Τάχθηκε εναντίον του πολέμου | Έι, ως Βούδας…!; | και της δουλείας και κατήγγειλε τις ονομαζόμενες
ιερές πράξεις, που περιλάμβαναν και (!;!:!;!;!;) θυσίες ζώων ή και (!;!;!;!;!;) θυσίες ανθρώπων ακόμη….!
/ Εχ, αυτό έλλειπε…., το να μην….! …..Π. Δ --- Μ. Ο ή Κ. Δ --- Μ. Ο…!; /
Αντιπαθούσε τις ταξικές διακρίσεις και το σύστημα της κάστας και βοηθούσε όποιον είχε την ανάγκη του….!
Όπως τονίζει και ο / καθηγητής / Σαντχατίσσα, ο Σιντάτρα Γκοτάμα Βούδας
( Α, ο Βούδας….. κι όχι ο ιμπεριάλ Βούδδας….! Α, ο Βουδισμός….. κι όχι ο ιμπεριάλ Βουδδισμός….! )
συμβούλευε τους μαθητές του να μη ζητούν να επιτύχουν και να νιώσουν
μία κατάσταση ‘’ειρήνης’’ με….. προσευχές, θυσίες και με τη μεσολάβηση των ιερέων,
αλλά με διαρκείς προσπάθειες και με αργό αλλά μεθοδικό και τέλειο αλτρουισμό….!
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Γι’ αυτό και η διδασκαλία του Βούδα (!;) δεν είναι θεολογία,
μα (!;) μία θέση αντιμετώπισης του ανθρώπου, της ζωής και των προβλημάτων που συνδέονται μαζί τους….!
Αντίθετα μ’ άλλες θρησκείες ο Βουδισμός δεν στράφηκε προς τα συμπτώματα αλλά προς την ίδια την αιτία….!
* Ο Ζαρατούστρας στην Περσία, ο Λάο Τσε κι ο Κομφούκιος στην Κίνα, προφήτες στο Ισραήλ,
Ίωνες φιλόσοφοι στον ελληνικό χώρο….,….: σύγχρονοι του Βούδα….!
Βουδιστικές ιεραποστολές, μέσα κι έξω απ’ την Ινδία,
με σκοπό τη διάδοση του Βουδισμού σ’ όλον τον κόσμο….! *
| Χμμμμμ, και λίγο ιμπεριαλο’’τέτοιο’’ Νο 888, ρεεεεε….! |
■ Ο μισογυνισμός του Βούδα….:
Οκτώ κανόνες που επιβάλλονται στις καλόγριες….:
…..«Από αυτήν την ημέρα οι μοναχές (!;) δεν θα έχουν δικαίωμα να κατηγορήσουν επίσημα τους μοναχούς,
μα οι μοναχοί (!;) θα έχουν το δικαίωμα να κατηγορήσουν τις μοναχές. || Ουστ, ρε, φαλλο’’τέτοιε’’….! ||
Αυτός είναι ένας κανόνας που πρέπει…..»….!
* Βούδδας….: / προς αγαπημένο του μαθητή Άναντα, για το που οι γυναίκες διάλεξαν,
’’τώρα’’, τη μοναχική ζωή….. / «…..τώρα…., η θρησκεία δεν θα διαρκέση πολύ :…..»….! *
|**| Ε, σκάσε, ρε, ανδροκράτη Βούδ,δ,α…., και, με το ρατσισμό φύλου…., μη σε ακούσουν κι οι Ι. Χήδες….,
και, προπαντός, κανένας, χμ, φεμινιστήςςςςς, Μωάμεθ…., αργότερα…., ---- …..ε, φαλλικοί όλοι….! ---και έρθει κατά εκεί….. και….. ’’σας κάνει χανουμάκια’’….!
Και είναι απορίας άξιον το πώς, με ‘’τέτοια’’, τόσες γυναίκες
καταδέχτηκαν να σας ’’ακολουθήσουν’’ και να…., αντί να σας ‘’φτύσουν’’ απαξιωτικά….! |**|
[ Αυτό / …..το να δεχτεί και το γυναικείο μοναχισμό, κάτι που δεν ήθελε….. /
το αποφάσισε για χάρη της αδελφής της μητέρας του, η οποία τον είχε μεγαλώσει
και η οποία με επιμονή του ζητούσε να γίνει μέλος της κοινότητας και του τάγματος / των μοναχών /….! ]
▪Λατρεία….: Προσφορές, προσευχές, ναοί,….:
Αρχικά, όχι….: έλλειψη θεών…., αφού ο Βούδας δίδασκε ότι η λύτρωση επιτυγχάνεται
από τις προσπάθειες του ανθρώπου και μόνον….! (!;)
Πολύ μετά το θάνατο του Βούδα…., όταν οπαδοί του και μοναχοί,
που ονομάζονταν, πλέον, ιερείς…., τον θεοποίησαν….,….. ναι….: θεοί, λατρεία,….! (!;)
| Αργότερα οι μοναχοί του παντρεύονταν κιόλας….,
ενώ οι μεγαλόσχημοι βουδιστές μοναχοί απέκτησαν και κοσμική εξουσία ….,….! | ---- !;!;!;!;!; ---Πρώτο στοιχείο λατρείας του Βουδισμού ήταν τα λείψανα του Βούδα, που έμειναν από τη φωτιά,
τα μαλλιά του….: μαγικά τυπικά λατρείας….,….!
** …..Έιιιιι…., με μαγεία και με μπούρδα…., τί θυμίζει, πια, τον Βούδ,δ,α… !; Τρίχεςςςςς….! **
Αφέλεια και μυστικισμός, πνευματικότητα και προλήψεις, συμπλέκονται σε ένα τελετουργικό κύκλο από….:
τελετές, χορούς, κινήσεις, ύμνους, γκόγκ, καμπανάκια και μάντρας,….. μύλους προσευχής,
που, περιστρεφόμενοι, ‘’απαγγέλλουν’’, εύκολα, αμέτρητες προσευχές ανά λεπτό….! ( Εχ, Εβραίοι λεςςς….! )
(!;) Πλούσιοι έχτιζαν τα ενδιαιτήματα, πλησίον των πόλεων, για τα μοναχικά τάγματα, τους ναούς,….! (!;)
// Α, χμ, φτωχός….. και από πλούσιο ευεργεσία…., ε, ώς και ‘’πτωχοπροδρομιά’’….. κι αυτολογοκρισία….! //
■ Κινέζοι Βουδιστές….:
πνευματολάτρες, προγονολάτρες,….: στην οροφή του σπιτιού τους άφηναν τρύπα,
για να μπαίνουν τα πνεύματα…., ως και στους τάφους τους, για να βγαίνουν….! (!;)
[ …..χα, οι τρύπες ήσαν μεγέθους ανάλογου με τον όγκο του πνεύματος…!;
’’Τρελάνατε’’ τον κοσμάκη, ρε βραχμανο’’βόδια’’…., μα κι εσείςςς, χξς΄, με την….. επισημοποίησή τους….! ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…..Τάχα, «άσπιλος κι αμόλυντος» ο «υπερδύναμος» Βούδ,δ,ας, τάχα, «μοναδικά Φωτισμένος»...., χξς΄,….:
Βουδδισμός :….. Βιβλιογραφία….: Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2.
■ (!;) Κανονικά και (!;) μη κανονικά βουδιστικά κείμενα….:
(!;) « Έτσι άκουσα να το λέγη ο αφηγητής μάρτυς, ο αγαπημένος μαθητής του Βούδα, ο Ανάντα»….!
/*/ …..χα…., άκουσε ο Τέτοιος από τον Τέτοιο στου Τέτοιου το τέτοιο ότι ο Τέτοιος είπε τέτοια….:
σκουριασμένο καλώδιο….. και το τηλέφωνο, ’’τελικά’’, άφωνο…., ω….. Γιουδανάντα, κι εσύ….!
Αφηγητής, λοιπόν…., πλην του Βούδ,δ,α…., κι ο Ανάντα…., ναι, να, και μη συγγράψαςςςςς….! /*/
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▪ Βούδας / …..ως Φωτισμένος, πια….. / : «Αναζητώντας τον χτίστη του σπιτιού
έτρεξα όλη τη διαδρομή μέσα σ’ ένα στρόβιλο….. Κάτοχε του σπιτιού, σε βλέπω…..
γιατί τώρα πια γνωρίζω το όνομα του χτίστη : είναι η (!;) ψευδαίσθηση, η Μάγια»….!
[ Ε…., αφού δεν είδες….. τον σοβατζή, τον μαραγκό, τον βαφέα, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο,…..
α, τότε κι έτσι, χμ, την καλαμοκαλύβα του….. ’’γύφτου : A gypt’’ Μάρα είδες….!
Σιγά μην είδες και τα σχέδια του….. καββάλ αρχι τέκτονα….!
Και η ψευδαίσθηση της ψευδαίσθησης της αίσθησης…..είναι η ίδια η αίσθηση ή μια χειρότερη ψευδαίσθηση…!;
Και ο εφιάλτης του εφιάλτη του ονείρου…..είναι το ίδιο το όνειρο ή ένας χειρότερος εφιάλτης…!; Ε…!; ]
▪ Βούδας :
«Όποιος βλέπει το Νόμο (Ντάρμα ) βλέπει εμένα, και όποιος βλέπει εμένα, βλέπει το Νόμο»….! (!;)
( …..ρε –σειςςςςς…., ο Ι. Χ….. με τον….. Ελ Άτον Αδονάη Γιαχβέ….. ‘’ταυτίστηκε’’….. ή με τον Βούδ,δ,α…!; )
▼▪ Ανάντα….: «Από όλα τα πράγματα που προήλθαν από μιαν αιτία η αιτία λέχθηκε από Εκείνον,
καθώς και η εξαφάνισή τους, που την απεκάλυψε ο Μεγάλος Προσκυνητής»….!
( Ανάντα θα πει, μεταθανάτιός του, Ντεβαντάττα Νο 1….: ΓιουδΑνάντα…., ΓιουδοΚριτίας…., ε…!; ) ▼
▪ Βούδας :
«Αδέλφια!
( …..χμ…., στα….. εξεξεξαδέλφια έλεγε άλλα κι αλλιώς….. κι ας…., αυτός….. εδώ….! )
μπορώ τώρα να φανερώσω ικανότητες αναρίθμητες·
* Ε, ήταν να μη ‘’σου μάθουν’’…., μετά θάνατον, μάλλον…., να μετράς έως το ιμπεριάλ 678…., κι εσένα….! *
όντας πολλοί γίνομαι ένας, καθώς από πολλούς που ήμουν, έγινα ένας.
Ορατός ή αόρατος, μπορώ να περάσω μες
από ένα /Α, Κωδικοποιητηρίου τοίχο, ω κρυπτ αλληγοριο παίχτη…!;/ τοίχο ή ένα βουνό σαν να ήσαν αέρας.
/ …..έι…., αόρατο αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…., ω ορατέ….. ’’αιθέρα’’….! /
Μπορώ να περπατήσω πάνω στα ύδατα σαν να ήσαν στέρεη γη.
|*/ …..χα…., σε ‘’πρόλαβε’’ ο Βιρακόσα…., όχα…., σε ‘’αντέγραψε’’ ο Ιησούς….! Σουςςςςς….! |*/
Μπορώ ν’ αγγίξω με τα χέρια μου τον ήλιο και το φεγγάρι ( …..τί, «αλληγορικοί αστέρες»…!; ) …..»….!
{ Α, τελικά, ποίος φταίει…!; Ο συμβολοποιός….. ή ο…., και, μυθοποιητής του…., συμβολοπαίχτης…!;Ε,
μάλλον, κι οι που δέχονται:πιστεύουν και διαιωνίζουν τα κρυπτ ‘’τέτοια’’ των ‘’τέτοιων’’, Δημοκριτείως,….. ….!}
▪ Βούδας :
«Δεν είμαι ούτε ιερέας, ούτε πρίγκηπας, ούτε γεωργός, ούτε ο,τιδήποτε άλλο σ’ οποιοδήποτε βαθμό.
Διατρέχω τον κόσμο καθώς εκείνος που γνωρίζει (!;) και που δεν είναι κανείς
και που οι (!;) ανθρώπινες ιδιότητες (!;) δεν μολύνουν.
Είναι μάταιο να γυρεύετε να μάθετε το οικογενειακό μου όνομα»….! [ Βούδας….. ή Βούδδας….. ή Ίντρα…!; ]
[ Ρε Βούδδα, θα το βρουν κι αυτό….! Εκεί…., βρήκαν το γενεαλογικό δένδρο του Ι. Χ…., οι ματαιόδοξοι….,
και δεν θα βρουν, ’’εδώ’’, το οικογενειακό σου όνομα, και, οι βραχμο / Βρ αχ Μανού / ’’τέτοιοι’’….,
σαν σε ‘’εκτελωνίσουν’’, βολευτικά –τους, ω, κι εσύ, αδιακύμαντε, αμόλυντε, Κανείς, κοσμοδρομέα,….! ]
( ▪ Ανάντα : «…..έτσι ό,τι έχει καλά λεχθεί, κάθε καλός λόγος, είναι λόγος του Μακαρίου»….!
/ Ναι, χα, κι ο κακός αντίλογος έχει λεχθεί από σένα, ω Αλιμόνιε Γιουδανάντα….! Γράφτηκε κάτι…!; / )
▪ Βούδας :
«Καθώς, ω βραχμάνε, όταν μια κότα έκαμε οκτώ ή δέκα ή δώδεκα αυγά
( Χμ, και μια Οχιά Μάρα έκανε 13 αυγά κι απ’ το 13ο βγήκες, διά στικτ ος, συ…., ω μασκο κρυπτο Αστρίτη….! )
και η κότα κάθισε πάνω τους και τα κράτησε ζεστά και τα κλώσησε αρκετά…..
και ένα από αυτά τα πουλάκια, το πρώτο, τρύπησε με το ράμφος ή το πόδι του το κέλυφος
και βγήκε σώο μέσα από το αυγό, πώς θ’ αποκαλέσουμε το πουλάκι; το πρωτότοκο ή το πιο νέο;
// Βρε, το πουλάκι…., αν έτσι…., μπας και πίστευε στην κότα --- Βράχμα
κι ήταν….. κοτιστής--βραχμ,αν,ιστής…!; Ίντρα : ‘’Θεός’’ : ‘’Μεγάλος Αδελφός’’…!; Βούδ,δ,ας : ‘’γιος’’ του…!; //
Έτσι, ω βραχμάνε, ανάμεσα στα όντα που ζούνε μέσα στην άγνοια
και είναι κλεισμένα και φυλακισμένα μέσα σ’ ένα αυγό, έσπασα το κέλυφος της άγνοιας
(!;) και μόνος στον κόσμο απέκτησα την (!;) υπέρτατη και (!;) πλήρη Φώτιση.
Γι’ αυτό είμαι ο (!;) πρωτότοκος και ο (!;) πλέον ευ γεν ής ανάμεσα στα όντα»….!
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▪ Βούδας :
(!;) «Δεν υπάρχουν όντα που να φανήκαν εδώ στη γη από κάποια υπερφυσική γέννηση.
[ Εμ, συ…., ω επτάκις μετεμψυχωθέντα Βούδ,δ,α με τα χίλια πρόσωπα και τις χίλιες θεωρίες…., τίιιιι…!; ]
Κανείς ιερωμένος, κανείς βραχμάνος δεν ανακάλυψε την αλήθεια
/ …..ναι…., την αλήθεια της Αλήθειας όχι…., μα το ψέμα του Ψέματος : ‘’«Αλήθειας»’’….. ’’ναι’’….! /
και δε μπορεί να βεβαιώση από προσωπική γνώση τους ηθικούς νόμους τούτου του κόσμου
και την ύπαρξη (!;) μιας άλλης ζωής…..
[ …..χα…., πλην σου…., ως λένε, αλλού κι άλλοι, πως το ομολογούσες….! ]
Τρελοί και σοφοί, σαν το σώμα διαλύεται χάνονται όλα για πάντα, δεν υπάρχουν μετά θάνατο»….! (!;)
▪ Βούδας :
«Μη ζητάτε τίποτα από τους ανίσχυρους θεούς. (!;)

[ Τί…., από τους ισχυρούς θεούς να ζητούν…!; ]

Μην προσεύχεσθε, αλλά μάλλον ενεργείτε, γιατί το σκοτάδι δεν θα φωτισθή. (!;)
Μην ζητάτε τίποτε από τη (!;!;!;!;!;) σιωπή, δεν πρόκειται ν’ ακούση, ούτε να μιλήση»….!
|**| Χμμμμμ…., ω ξιππασμένο βασιλόπουλο…., μίλα στον κωφάλαλο με….. ’’νοηματική’’…..
και, μόνον τότε και μόνον έτσι, θα σ’ ακούσει και θα σ’ απαντήσει….,
οπότε….. έως και θα ιδείς ήχους….. και θα ακούσεις εικόνες….! |**|
▪ Βούδας :
«Εκείνον που ελευθερώθηκε από κάθε σπίλο, (!;) ακόμη και οι θεοί τον ζηλεύουν….!
{ …..εμμμμμ…., μόνο τέτοιοι : ξόανα…., σπιλωμένοι όλοι…., ’’θεοί’’…., ω….. διά στικτ ε Αστρίτη….,
βεβαίως, ‘’μάσκες’’ : δια πρόσωπα του ‘’Μάρα’’…., ω, εδώ, πολυθεϊστήηηηη Βούδδα…., ζηλεύουν ….!
Πάντως, και, ο όντως Θεός, τότε κι έτσι, ως προς κάποιον ‘’άσπιλο’’, μόνο, χαίρεται….! }
▪ Βούδας :
«Τα θαύματα μπορούν να προκαλέσουν και να ενισχύσουν τους καλούς,
αλλά παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα στους άπιστους που τα αποδίδουν στη μαγεία»….!
{ Εεε, μέγιστο θαύμα θα είναι η απομυθοποίηση των καθελογής, «συμβολικών», τρικς : φακιρικών ‘’–σας’’….! }
==============================================================
==============================================================
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1 --- 17 έως 1 --- 20 )
1 --- 17 )
…..Έιιιιι…., ρίξτε ‘τους αράδα…., στης λήθης τον Καιάδα….,…..
στερνή ώρα να σωθείτε…., άειντε, βρε, λευτερωθείτε….!
…..Ινδουισμός ( Βραχμανισμός ) …., θρησκεία αλαλούμ πολυσαλάτα από ντόπια και ξένα υλικά κι αυτή….,
κι αυτή, σκουπίδι για χωματερή….,….. σαδισμός και θυσιο,αιματο,λαγνεία…., τουλάχιστον, αρχικά….,….:
Βιβλιογραφία….: Λεξικό των Θρησκειών….: των Ελιάντε / Κουλιάνο…., ναι, να….. και π. χ….:
■ Ινδουϊσμός….:
* Γενικά, κι εδώ, όπως και με άλλους, πριν ή μετά κι από τους Ινδούς, προσφέρεται
σε (!;) θεούς….. αίμα θυσίας…., που θεωρείται, κι εδώ, ως η (!;) κινητήρια δύναμη της ψυχής και του ήλιου….,
αλλά και γάλα ή χυμός φρούτων στον Άγκνι – πυρ….!
/ Χμ, προσοχή, ω βραχμανο’’τέτοιοι’’, μην αποθάνετε, κι εσείς, από λιπίδια….! Γι’ αυτό, πια, ’’light’’….! /
Σατάν ιερατειο,βραχμανειο,κρατία….. με Αρχούς τα ανθρωπόμορφα ρασοΚτήνη του όντως Σατανά : Μάρα….,
τα που αυτοθεοποιήθηκαν οι μιαροί και τυραννούσαν το λαό τους ‘’θε’’ϊκάαααα…., φασίστες δογματιστές….,
κοιλιόδουλοι και σαρκόδουλοι…., μάλιστα του «οργιαστικού σεξ…., οι ρασο’’τέτοιοι’’….,
φαλλοκράτες και λαοπλάνοι…., ταξικοί, και όχι μόνον, ρατσιστές….,
λαομπαίχτες…., που, αν όντως πίστευαν στον όντως Θεό, δε θα τολμούσαν να είναι και….. ‘’Θεομπαίχτες’’….,
τριχάσχολοι τυπολάτρες…., κι αυτοί…., πλουτομανείς ….,….: Βιβλιογραφία :
Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών : Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ…., ναι, να….. και π. χ….:
■ Ινδουϊσμός….:
* Οι Ινδουιστές πιστεύουν πως η γυναίκα δεν έχει ψυχή….!
** Χμμμμμ…. Λοιπόννννν…., πιο κάτω κι από τα, έμ’’ψυχα’’, ζώα,…!;
Άρα, μόνον, οι άνδρες μετεμψυχώνονται…., εχχχ, άξια, κολαστικά τους….! **
* Ο Ινδοϊσμός δεν έχει ιδρυτή….!
[ Έστω…., μα και να είχε…., αν αντί –τους…., θα ‘’τον έτρωγαν’’ τα παμφάγα γκόιμ οι βραχμάνοι….! ]
* Πριν από τον κόσμο μας υπήρχαν άλλοι κόσμοι….!
{ Χα, τους χάλασε αυτούς ο Θεός, που ξέχασε να πλάσει τους βραχμανο’’τέτοιους’’ της κάθε θρησκείας….! }
* Αυτοθεοποίηση των βραχμάνων….!
( …..εμ, εξ-εξ-εξ-ουσία γαρ…., μέχρι και, επί κατακτητών τα γλοιώδη, έμψυχα, δίποδα….,
που διαμόρφωσαν, κατά το βρώμικο βόλεμά τους, τις…., στην Ινδία, κι όχι μόνο…., θρησκείες τους….! )
[ …..του Μάρα οι….. ’’σιωπο’’μουγγοί….,/ πάνω απ’ όλα το πουγκί….,/
σήμερα έτσι…., εχτές αλλιώς….,/ ως τους συμφέρει….. ο εμπαιγμός….! ]
* Κεντρικό δόγμα….: / Ωχ…., τα, ‘’αναλλοίωτα’’, δόγματα σας μάραναν, ρε αμετάκλητα λαοβαμπίρια….! /
(!;) η μετεμψύχωση…., (!;) ως τιμωρία (!;) για λάθη προηγούμενης ζωής (!;) με άλλη συνείδηση….!
{{ …..ω σχιζάκηδες και ‘’σιδηρο’’’’δέσμιοι’’ δογμάτων…., ουστ, όλων και πάντα και παντού αναλλοίωτων….,
δόγμα που ανατρέπεται….,/ θρησκείες και συστήματα,/ αυτόματα, ανατρέπει….,/
που πάνω του εχτίσθησαν…../ και κράτησαν στο χρόνο….,…../
εξού δεν ‘’επιτρέπεται’’,/ και, η ανατροπή του….,/ που, ασύμφορα και όλα σας,/ σαφώς, τα ανατρέπει….! }}
/***/ ▪ Βραχμανισμός….:
όχι απ’ το Θεό Βράχμα ή τις Βραχμάνες…., μα απ’ το Βραχμάνος…: ιερέας….: αιώνες προ Βούδδα….!
|/ Εχ, το ίδιο δεν είναι Βράχμα και Βραχμάνος…., ως αυτοθεοποιημένοι, κι αυτοί, ισόθεοι Βράχμες…!;
Βραχμάνος Βράχμα γέννησε και το αυγό τον πετεινό….! Κίκιρίκουουου…., ωρέ σχιζοκικιρίιικια….! |/ /***/
* (!;) Φαλλική λατρεία, (!;) θεοποίηση φυτών, ζώων,….. πίστη στο θεό Σίβα, τον κύριο του κόσμου….,
πίστη, πλην στους θεούς –τους, και σε υπερανθρώπινες φύσεις, φυσικά πνεύματα,….!
/ …..φαλλοί φελοί….! Ε, με τόσους φαλλούς, πώς να μη ‘’μας τη φαλλίσουν’’…!;
Μα….. ώρα είναι να ’’φαλιρίσουν’’….! /
* Πίστη….: αιωνιότητα του κόσμου σε διαρκή ανανέωση….!
Δεν πιστεύουν σε ένα 1ο και μοναδικό δημιουργό της θρησκείας τους κι αγνοούν την 1η αρχή του κόσμου….!
* «Αιώνια θρησκεία», «Αιώνια Αλήθεια»,….: (!:) μεταλλασσόμενη διαρκώς….!
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▪ Τάξεις ( κάστες )….:
ήσαν 4….: κατάγονται (!;) απ’ το στόμα, τους βραχίονες, τους μηρούς του Πουρούσα….,
του πρωταρχικού όντος…., ανάλογα….:
/ Τί…., κι απ’ τα αρχίδια –του η τέταρτη, υπηρετική, τάξη…!; /
1) Βραχμάνοι….:
ισχυρίζονται ότι είναι (!;) ανώτερη τάξη, (!;) που όλοι οφείλουν να τους τιμούν,
(!;) ως «θεούς ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων»….!
/ Α, γι’ αυτό….. «αγνοούν την 1η αρχή του κόσμου» οι «θεοί»….! /
|*| Στ’ αρχίδια μου σας γράφω…., ε, και σας διαγράφω….,
όλους, τους ρασο’’τέτοιους’’…., σας βάζω μες σε ‘’Τάφο’’….! |*|
{{ * Πρόσφορα, φόροι, διαμάντια, βία, αρπαγή περιουσιών, τελετές,θυσίες,….. μονοπώλιό τους….!
* Δύναμη των τύπων τους…., τόση, ώστε και ( βασιλιάδες…!; ) οι θεοί να υποκλίνωνται
[Εμ, με τόσα διαμάντια κ. λ. π, ’’σκυφτοί’’ κι οι βασιλο’’τέτοιοι’’ τους μπρος στα Βασιλορασο λαοβαμπίρια….!]
και, εξαναγκασμένοι, να εκπληρώνουν τις ευχές τους….,….. (!;) αυτά, ώς και σήμερα….! }}
2) Επιτηρητές πολεμιστές – Ξαντρίγια….: από αυτούς κατάγονται οι βασιλείς,….!
3) Βεσχίας – προμηθευτές τροφής….,
( Οι τρεις πρώτες τάξεις….: γεννημένες δυο φορές…: δικαστές, εξηγητές,….! )
4) Σούντρας -- υπηρέτες των τριών, ως άνω, καστών….!
* Οι Πανκάμας….: παρίες, λαός, «μιαρές κάστες», που επιμερίζονται σε 5 κάστες με (!;) 3.000 υποτάξεις….!
* Ψυχή….:
Μετενσάρκωση….: οι πριν καλές ψυχές στις τρεις πρώτες τάξεις….: βραχμάνους, πολεμιστές, βεσχίας….,
ενώ οι πριν κακές ψυχές σε σκύλους, έντομα,…..!
|| …..ωχχχχχ…., ρε ρασοκτήνη…., ναρκισσορατσισμός….. και μετά….. θάνατον…!; ||
* Μετενσάρκωση θεών….!
● Τα τρία ιερά κείμενά τους….:
1) Βέδες, 2) Βραχμάνες, 3) Ουπανισάδες….!
▪ Βέδες….:
* Για τους θεϊστές….: συντάχτηκαν κι αναγγέλθηκαν (!;) από τον κύριο του κόσμου….!
* Για τους πανθεϊστές….: προήλθαν, κατά καιρούς, (!;) απ’ την παγκόσμια θεότητα….!
{ …..εμ, δόσεις – δόσεις το….. κάθε….. θρησκευτικό φαρμάκι….! Υπακτικάαααα, ρεεεεε….! }
* Για τους άθεους…., τους Σανκύες….: δεν είναι αιώνια, αλλά υπάρχουν σε κάθε νεογέννητο κόσμο,
με την ίδια μορφή που είχαν στον κόσμο που εξαγνίστηκαν….!
* Θρησκευτική ευλάβεια….:
στην αγελάδα, στον Γάγγη ποταμό, στους ιερούς τόπους, (!;) αποδοκιμασία του γάμου των ξηρών γυναικών,
ελευθερία πίστης σε θεούς, // Ε, έχει και σκλαβώτρια ελευθερία….! // κοσμολογίες,…..
αρκεί να κάνει, ο πιστός, ό,τι χρειάζεται (!;) για να συνεχίζεται η κοινωνική τάξη….!
[*[ Θεότητες που αντιπροσώπευαν φυσικά φαινόμενα, ήλιο, σελήνη, γη, αυγή, φωτιά, θύελλες,….!
Πολιούχοι θεοί….: σωτήρες….!
*** …..πόλη και ινδικό κρατίδιο….,/ πόλη και βασιλιάς θεός….,/
σωσμένο κάθε σπουδαρχίδιο….,/ πλην, άσωστος, «το μίασμα» ο λαός….! ***
Καταχτητές….: επηρεάζουν κι επηρεάζονται….! ]*]
▪ Βραχμάνες….:
ιερά κείμενα….: ο Βρ άχ μα – αρχική αιτία όλων – ιερή δύναμη κρυμένη σε όλα τα πράγματα….!
[[ …..εμ…., χαζοκρυφτούλι κι ο Βράχμα…., χαζοκρυφτούλι κι οι Βραχμάνοι….!
Και όσοι ψάχνουν, ακόμα, για τον ‘’κρυμμένο θησαυρό’’, και, τους….,
είναι γιατί δεν κατάλαβαν, ακόμα, ---- …..ααα, τάχα…!; ---- πως είναι άνθρακας ο ‘’θησαυρός’’, και, τους….,
ναι, και ο της πρώτης τους ουσίαςςς….. και ο της δεύτερης…., χα, και ο της….. πεμπτ ουσίαςςς τους….!
Άλλωστε, ’’δεν γίνονται, ποτέ, σωσίβια τα κουρέλια…., κι ας γίνονται τα σώβρακα σουτιέν’’….! ]]
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* Πάνθεό τους….:
Βράχμα, Βισνού, Σίβα….!
▪ Βράχμα….:
δημιουργός του κόσμου, όχι από το χάος, αλλά από τον εαυτό του, αρχική αιτία….!
Στη λατρεία δεν τοποθετήθηκε, ποτέ, στην ανώτατη θέση…., σε σχέση με άλλους θεούς….,
μα ήταν κάτι σαν (!;) αρχάγγελος,….! / Χα, προηγούνται οι, ανάποδα κρόνιοι, υιοί….! /
{ ▪ Θεός Πρατζαπάτι….:
κύριος των δημιουργημάτων…., με ανώτερα απ’ τον Βράχμα στοιχεία αυτός….. και κατ’ άλλους….!
$ Ωχ, ποιός είναι κύριος….. και ποιός δεσποινίδος…., και, σε αυτό το….. επιμερισμένο Χάος…!;
Ω, κι εδώ, άλλος : ο Βράχμα έπλασε κι άλλος : ο Πρατζαπάτι ‘’έκλασε’’….,
άλλος έσπειρε κι άλλος θέρισε….! Εμ, φαγοβασιλοδυναστείεςςς και φαγοεγκάθετοί –τους «Ναïκοί»….! $ }
▪ Βισνού….:
σε άλλους Ινδουιστές είναι ο ανώτατος Θεός, προσωποποιών το νόημα της ηθικής του κόσμου….,
σωτήρας του κόσμου, που μετενσαρκώνεται σε….:
χοίρο, άνθρωπο, λιοντάρι, ψάρι, χελώνα, αγριόχοιρο, νάνο,….! / Α, και σε κ,ο,ω,λοβακτηρίδιο, μήπωςςς…!; /
Ενσάρκωση = (!;) ταπείνωση….: του Βισνού….!
* Ράμα, βασιλιάς…., Κρίσνα, βασιλιάς….: ενσαρκωτές του Βισνού….!
[ Κρίσνα : από (!;) 16.000 γυναίκες γέννησε (!;) 180.000 ( μόνο γιούς…!; ) γιούς….! Ξουουου, ρε Κτήνη….! ]
▪ Σίβα….:
ο πιο λαϊκός θεός των Ινδοϊστών….: εύσπλαχνος….,
δημιουργική, μα και καταστροφική δύναμη του σύμπαντος, ασκητής, κύριος του κόσμου….!
▪ Άλλες θεότητες….:
Θεοί….: του κεραυνού, της φωτιάς, του ανέμου, του νερού, των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα,….!
Θεές….: της χολέρας, του πυρετού, των θεομηνιών, της πολυμάθειας, της γονιμότητας,….!
---- …..χξς΄…., Άγιοι, προφήτες, ήρωες, δαίμονες, πνεύματα….: Αλαλούμ….! ---♦ Βράχμα, Βισνού, Σίβα….: τρεις διαφορετικές μορφές του μοναδικού (!;) αρχικού όντος….:
/ Ξουουουουου…., ρε κτήνη Βραχμάνοι…., ουουουουουστ ρε μιαροί Αλαλούμιοι….! /
Τριαδική υπόσταση, Αγία τριάδα….: Τριμουρτί….! ♦
▪ Μυστήρια : 16, σανσκάρας….:
τελούνται από (!;) άρρενα μέλη των (!;) ανωτέρων τάξεων….!
▪ Θεός….:
άλλοι, φυσικός και ηθικός νόμος….. ή, άλλοι, παντογνώστης, μα αμέτοχος στα του κόσμου,…..
ή, άλλοι, η προπατορική κοσμική ουσία και μαζί το ανώτατο ον….: αιρέσεις….:
/ Αχό, αιρετική πολυσαλάτα….. με σαντιγύ….. ’’υπακτικό’’….! Ε, όλα τους, ανάλογα με το τι μάθαιναν….! /
η ανώτατη θεία χάρη ως απαραίτητος όρος (!;) για να φτάσει κανείς στη σωτηρία….!
▪ Ισλαμική κατάκτηση και….: καταστροφή ναών, αιχμαλωσίες, φόνοι, θρησκευτικοί πόλεμοι, διωγμοί,
προσηλυτισμός…., αναγκαστικός ή μη…., ιδίως των «μιαρών», κατώτερων, τάξεων…., ανταγωνισμοί,…..
ως και, μα ανεπιτυχής, προσπάθεια ενοποίησης των δυο θρησκειών τους στα πλαίσια του (!;)μονοθεϊσμού….!
|| Α, ανεπιτυχής…., ’’ναι’’…., μα, να, πάλι, μια….. ’’Λερναία ΄Υδρα’’…., θρησκεία Ινδοïσλαμική….! ||
▪ Βρεττανική κυριαρχία και….. εκμοντερνισμός Ινδοϊσμού, τυπολατρεία, εικόνες,…:
πολυσυλλεκτική θρησκεία….!
[ Εχχχχχ…., εδώ κι αν προέκυψε ’’Λερναιόυδρη’’ εξ-εξ-εξ-ουσία και θρησκευτικό παντουρλού….,
μα….. ο κώδικας / Βραχ / Μανού ίδιοςςςςς….! ]
{ Α…., το….. βραχμάν τουρλού θέλει φανταστική φαντασία…., για εκμοντερνισμό…., κι αυτό….,
όπως και το….. ιμάμ ‘’τέτοιο’’….. ή και το….. ραβίν ‘’τέτοιο’’….,….! }
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▪ Αιρέσεις και σχολές τους….:
δεν αλληλοδιώκονται, ούτε κάνουν θρησκευτικούς πολέμους μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, παρά μικρής….!
[ Ε…., έτσι : μικρούς…., που δεν μπόρεσαν να κάνουν επτά (7) ιμπεριάλ μεγάλα βήματα προς βορράν….! ]
▪ Τελετές….:
(!;) σεξ οργιαστικό, / Εχχχ, όλα κι όλα, ’’αυτο’’εκμοντερνισμός, κι εδώ, και ερωτικός ιμπεριαλισμός Νο 678….! /
μέθη με αλκοόλ, (!;) για ύψωση προς το θείο,
|*| …..στου Βραχμάνου τα μεθύσια…., τα ανάποδα είναι ίσια….,
ννναι…., ώς και τα τράγια γαμήσια της….. Χαριτωμένηςςςςς ‘’ιερής’’ «σεμνής ηδονής» –τους….! |*|
πόση κρασιού μες σε (!;!;!;!;!;) ανθρώπινα κρανία,
θεραπείες υδραργύρου // Τί …., μουμιοποιήσειςςςςς…!; // , για να φτάσουν στην αθανασία του σώματος
κι εξαγνισμό της ψυχής, αυτοβασανισμοί….: ασκητές…., γιόγκα….,
/ …..έιιιιι…., με τα απλά ‘’λύνονται’’ τα πολύπλοκα…., ρεεεεε….! /
φυλαχτά με σύμβολο (!;) το φαλλό του Σίβα…., ο οποίος θεός Σίβα δημιουργεί στην ψυχή (!;) την τύφλωση
και το θάμπωμα (!;) με ενέργεια πλάνης, για (!;) απόκρυψη αλήθειας….!
{ : Ζήβας, και, Σίβα γάμησε….,/ : ή, άλλως, τον ε φάλλισε….,/ και ‘’βγήκαν –του τα μάτια’’….,/
τον κόσμο που ετύφλωσε/ και θάμπωσε και πλάνεψε/ και με το Ψέ(Ψαί)μα α φάν ισε….,/
….. /Π/ούστ, RE S.Sεις…., ‘’εις τα κομμάτια’’….!..... }
▪ Κοινωνικότητα….:
πρωινό μπάνιο της εξάγνισης, / …..αχόοοοο…., άντε και στο ψυχοσαμπουάν…., όσοι ψυχολεροί….! /
περισυλλογή της εσπέρας, δεοντολογίες,….!
[Όχα, ρε Μπόχα…., όλο δεοντολογία…., και για σένα ούτε μία…., ω λαο ρουφ Ιάν ν έ Βρ αχ/Μανού/μάνε….!]
▪ Πεπρωμένο όλων….: θεών, ανθρώπων κ. λ. π….: με χαρακτήρα ανεξερεύνητης αυθαιρεσίας….:
/ …..τσς…., η αυθαιρεσία της αυθαιρεσίας…., ω αυθαίρετοι της αυθαίρετης αυθαιρεσίας….! /
Διαφωνίες ως προς τα τελετουργικά….! ( …..ωχ, αυτά σας μάραναν, και, τώρα, ρε τετελεσμένα….! )
▪Ινδουιστές….: «Ό,τι δεν υπάρχει εδώ….. δεν υπάρχει πουθενά…..»….!
* …..εμ, τότε, δείτε ‘το κι ανάποδα, βρε ανάποδοι, ως….:
«Ό,τι υπάρχει εδώ…., υπάρχει παντού….!»…., χα…., και, τότε, τίιιιι….!….. *
Θρησκεία ανεμομαζώματα κι ανεμοσκορπίσματα…., σταδιακά, με από πολλούς, μυριομπαλωμένο λόγο….,
ιδίως, τους ακριτέους ρασοφόρους….: Άπαντα Θρησκειών : Βέδες : Βιβλιογραφία : Εγκ/δεια Χ. Πάτση….,
ναι, να….. και π. χ….:
■ Ινδουισμός :
Εξελικτικοί σταθμοί του Ινδουισμού : 1) Βεδισμός, 2) Βραχμανισμός, 3) Φιλοσοφικός Ινδουισμός,
4) Αιρετικός Ινδουισμός και 5) Μεταγενέστερος Ινδουισμός….!
// …..χξς΄, ανεμομαζώματα κι ανεμοσκορπίσματα….. και στον Ινδικό λαό τουρλού – τουρλού ραπίσματα….:
θρησκευτική σχιζοφρένια σε δόσεις….! Κι από σταθμό σε σταθμό….. έχασαν, ‘’όλοι’’, το….. ’’σταθμό’’….! //
1) Βεδισμός….:
Ινδo – ιρανική θρησκεία….: θρησκευτικές δοξασίες των Δραβιδών, Αρίων ή Αριανών….,
που εγκαταστάθηκαν στην Ινδία στα μέσα της 2ης χιλιετηρίδας π. Χ….,
και που…., περνώντας από πολλά στάδια….. επεξεργασίας, εξέλιξης και δοκιμασίας….,
βρήκαν την έκφρασή τους μες στα (!;)ιερά κείμενα των Ινδών…., που ονομάσθησαν «Βέδες» (ιερή γνώση)….,
και που, ύστερα από μακρόχρονη (!;) προφορική παράδοση, καταγράφτηκαν γύρω στον 8ο αι. π. Χ
και (!;) φαίνεται ότι υπέστησαν κατά καιρούς διάφορες φθορές,
πριν από την τελική συλλογή και καταγραφή τους….! (!;)
{ …..εμ, μεταλλαχτκά πράματα φέρνει, και σ’ αυτά εδώ, η ‘’βασιλοβραχμανόπλαστη’’ ‘’μοίρα’’….!
’’Περαστικά’’ σας, ω όσοι ‘’τέτοιοι’’, χμ, με την….. κάθε λογής….. «ιερή γνώση»….. τους….! }
2) Βραχμανισμός….:
Διαμορφώθηκε από τους βραχμάνους---ιερείς….!
*** …..ε, εμ, κι έτσι, και, οι Βέδες ‘’μεταλλάχτηκαν’’ σε βραχμάνες,
’’ζέμπρες του Αρχικερατά’’ Μάρα…., ‘’+’’ και - σε ‘’συνουσία’’….! ***
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▪ Η κάστα των Βραχμάνων -- ιερέων….:
Σύμφωνα με τα ιερά ινδικά κείμενα (!;) δεν επιτρέπεται στο Βραχμάνο να ασχολείται με κάποιο επάγγελμα….!
[ …..εχ, τα μανικιούρια τους δεν πρέπει να σπάζουν και τα άσπρα χέρια τους να τους ξεχωρίζουν….! ]
Οι Βραχμάνοι με την πάροδο του χρόνου είχαν αποκτήσει μεγάλη δύναμη και κύρος
και με τα ‘’εφόδια’’ αυτά πέτυχαν να δώσουν στον Ινδουισμό μία άλλη, καινούργια, μορφή, (!;)
// …..ωχ, κοινωνική παραμόρφωση να δείτε οι….. ’’παραμορφωμένοι’’ του Αρχικερατά Μάρα….!
Του ‘’εκδιδόμενου’’, στον Μάρα : Σατανά, βραχμάνου το ‘’κάγκελο’’….! //
κύρια χαρακτηριστικά της οποίας ήσαν ο αυστηρός διαχωρισμός του λαού
σε τέσσερις τελείως ξεχωριστές κατηγορίες, τις ‘’κάστες’’,
|| Εμ…., κι εδώ…., όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα….,
που, ασφαλώς, χμ, το κωλοδάχτυλο : ο βραχμάνος, υπερέχει…., όχα, υπέροχα….! ||
που (!;) απαγορευόταν να έχουν μεταξύ τους μία οποιαδήποτε σχέση,
{ Ε, οι "μιαροί" με τους «μιαρούς»….. κι η κοπριά στους ανίερους και δολοπλάνους βραχμάνους….! }
καθώς και η σπουδαία σημασία της θυσίας και του τρόπου που τελείται….! (!;)
*#* …..Θύτες οι τετράποδοι….,/ --- Καθεστώς….. Βραχμανοκρατία….. ---/ θύματα τα δίποδα….,/
νόθο πίνουν το κρασί τους….,/ τα μεθύσια τους γιατροί τους…../ κι ίσια τα ανάποδα….!….. *#*
Οι Βραχμάνοι αποτέλεσαν το ανώτερο (!;) και εκλεκτότερο στρώμα της κοινωνίας
| Όχα, που, πάντα, η ‘’σκόνη’’ : «αερομίχλη» και «νεφελόνια» ξεκινούσε απ’ τα ρετιρέ…., α, κι η μπόχα….! |
και (!;) μόνον αυτοί είχαν το δικαίωμα να μελετούν και να διδάσκουν τα ιερά βιβλία,
[ Ε, φανταστείτε τι ‘’τυφλοσούρτες’’ έδιναν στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας τους τα ‘’Καδμοαέρια’’….! ]
που γι’ αυτήν την μορφή του Ινδουισμού είναι οι (!;) ‘’Βραχμάναι’’, που γράφτηκαν γύρω στα 700 π. Χ,
και δίδεται σ’ αυτές για (!;) πρώτη φορά η ιδέα της ‘’υπέρτατης αρχής του σύμπαντος’’, του Βράχμα….!
( Εμ, πώς αλλιώς…., χωρίς Θεό, Βράχμα…., θα….. αυτο,ισο,θεοποιούνταν τα φανεροσατανίδια…!; )
Με την πάροδο του χρόνου οι βραχμάνοι ιερείς απέκτησαν καταπληκτική δύναμη
σε σημείο που να μπορεί ένας Βραχμάνος να κατηγορήση ένα κοινό θνητό ως κακό
και να του πάρη την περιουσία του….! (!;)
{ Ω, γαμούσαν κι έδερναν και λογαριασμό δεν έδιναν, εξού και γαμαλληλούια : αινείτε το Σατανά – Μάρα….! }
Είχε ακόμα το (!;) δικαίωμα να εξαναγκάζη οποιονδήποτε Σούντρα….,
άνθρωπο, δηλαδή, που ανήκε στην κατώτερη κάστα…., να τον δουλεύη ακόμη κι αν δεν τον είχε αγοράση….!
Επίσης ούτε ο (!;) βασιλιάς είχε τη δυνατότητα να πειράξη την περιουσία των Βραχμάνων,
[ Όχα, κι αυτόν, στην ουσία, τον εξέλεγαν οι βραχμάνοι, απ’ τους, κατωτέρους τους, Ξαντρίγια….! ]
οι οποίοι στην περίπτωση που ανακάλυπταν κάποιον θησαυρό τον κρατούσαν ακέραιο,
// …..ε…., ιερογράφοι…., άρα, χμ, και ιερόπρακτοι…., χα, οι «ιερογνώστες»….! Ρε, ουουουστ….! //
ενώ αν συνέβαινε κάτι ανάλογο σε κάποιον μαχαραγιά
ο τελευταίος (!;) υποχρεωνόταν να τον μοιρασθή με τους Βραχμάνους….!
Όταν κάποιος βραχμάνος ιερέας διέπραττε αδίκημα κρινόταν με (!;) μεγάλη επιείκεια
και δε καταδικαζόταν (!;) ποτέ σε θάνατο, (!;) όσο κι αν ήταν βαρύ το αδίκημα ή το έγκλημα που είχε κάνει,
γιατί προστατευόταν από (!;) ειδικούς νόμους….!
Μάλιστα στην περίπτωση που ένας Βραχμάνος κατείχε ολόκληρη την Ιερή Γραφή : τις Βέδες,…..
δεν (!;) μολυνόταν οποιαδήποτε κακή πράξη κι αν έκανε,
( Ρε μιαροί…., Ερινύες δεν είχε η….. μυθολογία σας…., να σας κυνηγήσουν, τουλάχιστον, αυτές…!; )
(!;) ακόμη κι αν δεχόταν τροφή από άνθρωπο ταπεινής καταγωγής, που το θεωρούσαν πολύ φριχτό….! (!;)
[[ «Οι Βραχμάνοι / επί κατακτήσεων των τόπων τους / κατόρθωσαν
να συμμορφωθούν με τις περιστάσεις
και να βρουν καινούργιους τρόπους επικύρωσης
και ‘’επιδιόρθωσης’’ της παλαιότερης κατάστασής τους»….! ]]
|| Ω…., ’’φρόνιμα και τακτικά…../ πάν’ με όποιονε νικά’’….,/ φρίκη…., μα και αηδία….!/
Πρώτοι από όλους τους αυτοί….,/ δεν θα σ’ το πει παπάς στ’ αυτί….,/ ούτ’ η αρχοντο’’ïστορία’’….! ||
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▪ Η κάστα των Ξαντρίγια---πολεμιστών….:
Ερχόταν αμέσως ύστερα από τους Βραχμάνους και τα μέλη της είχαν τεράστια προνόμια….!
** Εεεεε….,/ πρώτα τσιράκια…../ στα βραχμανάκια….,/ κι άμα ‘’σκουλήκια’’….,/ να, τα οφίκια….!
Αυτά τα ‘’πλούσια αέρια’’, ωχ, «πτωχά αέρια» είναι με ‘’υγρασία»…!; **
Από τους Ξαντρίγια ο ηγεμόνας διάλεγε τους υπουργούς και τους στρατηγούς του,
μα που ήσαν απλώς (!;) εκτελεστικά όργανα
και δεν διέθεταν την ίδια….. οικονομική, κοινωνική και πολιτική….. βαρύτητα….!
▪ Η κάστα των Βαΐσια….:
Την αποτελούσαν οι επαγγελματίες…., όσοι δηλαδή ασχολούνταν με….. το εμπόριο, τη γεωργία,
την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία….. και σχημάτιζαν τα μεσαία στρώματα της ινδικής κοινωνίας….!
/ Ε…., ‘’νερά’’, χμ, με λίγες ‘’νεροφυσαλίδες’’ αυτοί…., μα ‘’επιφάνεια’’ λαός….. κι όχι ‘’πάτος’’ λαός….! /
Απαγορευόταν ρητά να ασχολούνται άτομα από άλλες κάστες με τις δικές τους ασχολίες….! (!;)
{ Χμ…., κι εδώ και ‘’τώρα’’…., με μοιρασμένους ρόλους…., για ξύπνιους και χαχόλους….!
Όλα κληρονομικά…., και τέτοια και τόσο βάρβαρη ’’θεο’’κρατική τρομοκρατία,
σπανιότατα, έβγαλε η….. Ιστορία….! }
▪ Η κάστα των Σούντρα….:
Αποτελέσθηκε από εκείνους που δούλευαν για τις άλλες τρεις κάστες
και οι οποίοι ανέχονταν ως φυσική την δουλεία τους,
που δεν μπορούσαν να την αποτινάξουν με κανένα τρόπο….!
(( Ωχ, και τί να έκαναν οι καημένοι, που το είδος των ’’Φωτισμένων’’ δεν ευδοκιμούσε τότε, επί σκηνής,
εκεί κι έτσι….! ‘’Νερά’’, χμ, χωρίς ‘’νεροφυσαλίδες…., ‘’πάτος’’ λαός είναι οι Σούντρα….! ))
Το καθεστώς αυτό, που οριζόταν από τον κώδικα…... (!;!;!;!;!;) ‘’Μανού’’, εφαρμοζόταν, μέχρι το 1860,
(!;) ακόμη και σε περιοχές που ανήκαν στην αγγλική αυτοκρατορία….!
[*[ Αχ…., μέχρι τότε…., ούτε ένας….. ‘’φωτισμένος’’ να τους ξεσκεπάσει….! Αλλά κι αν ναι…., τί…!;
Ούτε οι, χμ, πολιτισμέεεεεεεεεενοι Άγγλοι…., έστω, και λίγο…., δεννννν….! Αλλά κι αν ναι…., τί…!;
Όμως…., πολεμά ο Σατανάς τον….. άλλο εαυτό του….! Ουχί, βεβαίως….!…..
Ουστ…., ρε βρωμοάποικοι…., ’’πρωτο’’μπόχα της Καββάλ Μασόν Ιστορίας…., φαλλικής, βεβαίως….,
της Κίρκης Ιστορίας των αρχόντων….,
που….. τους ψηλούς τους κονταίνει και στους νάνους δίνει μπόι….! ]*]
Κατά τον κώδικα αυτόν όποιος πρόσβαλε σοβαρά έναν βραχμάνο (!;) καιγόταν ζωντανός….,
ο Σούντρα που έβριζε ένα από τα πρόσωπα που θεωρούνταν ιερά καταδικαζόταν σε κάψιμο της γλώσσας
ή, σε ελαφρότερη περίπτωση, του έβαζαν πυρακτωμένο σίδερο στο στόμα….! (!;)
---- …..χα, «κάτι σαν»….. Ηρακλής Ρινοκλούστης : μυτοκόφτης….! ---Ακόμη, όποιος τολμούσε να υποδείξη σ’ ένα βραχμάνο τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους
καταδικαζόταν σε κάψιμο των αυτιών και του στόματος με ζεματισμένο λάδι….! (!;)
( Ουστ…., κι οι Άγγλοι…., ως κι οι Μεγαλεξανδρινοί και οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’….,
για εκπολιτισμό των βαρβάρων πήγαν κι εκεί…., αφού, χα, εκπολίιιιιτισαν τους ’’ομοεθνείς’’ τους….,
που….. όμοιος στον όμοιο….. κι η κοπριά σε….. ομογενοποίηση….! )
3) Φιλοσοφικός Ινδουισμός….:
Είναι αποτέλεσμα της αναζήτησης των Ινδών, που προσπαθούσαν να βρουν
μια βαθειά και σοβαρή εξήγηση της πραγματικότητας, οπότε, έτσι δημιουργούνται οι Ουπανισάντς….! (!;)
▓ Ουπανισάντς :
Από τη διδασκαλία των κειμένων αυτών
απορρέει η διαπίστωση ότι το αντικειμενικό σύμπαν που ονομάζεται ’’Βράχμα’’
και το υποκειμενικό ‘’Άτμαν’’ ταυτίζονται στην μονιστική ή πανθεïστική έννοια του Βράχμα,
που είναι η μόνη ύπαρξη και πραγματικότητα, που περικλείει μέσα της τα πάντα….!
[ …..χμμμμμ…., ’’αφηρημένο’’….. και ‘’συγκεκριμένο’’….:
‘’συγκεκριμένο’’ ‘’αφηρημένο’’….. και ‘’αφηρημένο’’ ‘’συγκεκριμένο’’….: ’’αφηρημένο’’ αφηρημένο….,…..
ννναι, ω μιγαδοδιάστατα Κτήνη θρησκειοκάπηλοι….! ]

162
Αποτέλεσμα της γνώσης της ψυχής ότι ταυτίζεται απόλυτα με το Βράχμα
είναι η είσοδός της στην Νιρβάνα, την τέλεια μακαριότητα, που δεν είναι δυνατόν να περιγραφή….! (!;)
/*/ …..εμ…., αν δεν ‘’της έβαζαν χέρι’’ οι….. ‘’αέρινοι’’ βραχμανο’’τέτοιοι’’….,
οι ‘’Πνευματούχοι’’ : «Πνευματικοί» του ‘’Τελωνείου του Πνεύματος’’….,
χμ, θα ήταν δυνατό, και, να περιγραφτεί κι αυτή….! /*/
Ακόμη πρέπει να σημειωθή ότι τα βιβλία των Ουπανισάντς περιλαμβάνουν
και το δόγμα της δημιουργίας και της καταστροφής του σύμπαντος σε περιοδικά διαστήματα….!
| Ε, αφού είναι δόγμα…., χμ, μόνον, οι ‘’μύγες τσε—τσε’’ περνούν από το βραχμανο‘’Τελωνείο’’….! |
Βασικά κι άμεσα συνδεδεμένα με το δόγμα αυτό είναι και το δόγμα της Σαμσάρα και της Κάρμα….!
Το γεγονός ότι κάποιος βρισκόταν σε ανώτερη ή κατώτερη κοινωνική κατάσταση
ήταν απόλυτα φυσικό και αναντίρρητα αποδεκτό, | …..Όχααααα…., ρε Μπόχααααα!!!!! |
αφού ήταν αποτέλεσμα ή πληρωμή για όσα κανείς είχε κάνει σε μια παλαιότερη ζωή του….! (!;)
[ Έι, ’’χασίς και ψευδαισθήσεις’’….. ή….. μπούρδα με ούρδα…., για λαïκή κατανάλωση…!; ]
4) Αιρετικός Ινδουισμός….:
Κάθε αμφισβήτηση της Κάρμα είναι αίρεση….!
| …..ρε γκοϊμζά…., αμφισβητούνται τα….. «απόλυτα φυσικά και αναντίρρητα αποδεκτά»…!; |
Τον 6ο αι. π. Χ, περίπου, ο Βούδας και ο Μαχαβίρα διατύπωσαν δύο απαντήσεις
πάνω στο πρόβλημα της Κάρμα
/ : …..«τη λύτρωση από τον τροχό της Κάρμα, τον τρομερό νόμο των αλλεπάλληλων καθόδων στη ζωή» /
που διαμορφώθηκαν κατόπιν σε (!;) αυτοτελείς θρησκείες…., τον Βουδισμό και τον Γιαννισμό….!
5) Μεταγενέστερος Ινδουισμός….:
Έτσι
[ χωρίς να αγνοήση τελείως τις διδασκαλίες τόσο του Γιαννισμού όσο και του Βουδισμού….. ]
/ ο Ινδουισμός / κατόρθωσε…., παίρνοντας (!;) ορισμένα στοιχεία απ’ τις καινούργιες αυτές θρησκείες
και μεταπλάθοντας ή διαμορφώνοντας καινούργια δόγματα…., να επικρατήση….! (!;)
♦ Εχ…., πάντα, το Σύστημα βρίσκει τρόπους να αναπαράγεται και να διαιωνίζεται….!
Σ’ αυτό, και ο σκοπός, χα, αγιάζει τα μέσα, μα και τα μέσα αγιάζουν το σκοπό….! Πω πώ ς….! ♦
Με βάση τη μορφή αυτή της Ινδουιστικής θρησκείας έχουν διατυπωθή αρκετά φιλοσοφικά συστήματα….!
Παράλληλα με την πάροδο των αιώνων και την επαφή και την επίδραση άλλων θρησκειών
παρουσιάσθηκαν και συγκρητιστικές κινήσεις….! (!;)
** Να, θρησκειοπολυσαλάτα…., με υλικά…., φανερά, πια…., εισαγόμενα και με ημερομηνία λήξης….! **
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…..και, Ιουδαϊσμός….: φαντάσου φανταστική φαντασία….,
φανταζόμενη, φανταστικώς, φανταστικά φαντάσματα….!
…..Ξεράσματα σατανικής κι αρρωστημένης φαντασίας….. πρόσωπα, λόγια και πράγματα…., κι εδώ….,
εδώ…., στον κατ’ εξοχήν μασονέ : καββ,μπ,άλ ‘’«Αδαμοκαδμικό»’’ Ιουδαϊσμό…., [ Τί, Ελληνιστοεβραϊσμό…!; ]
‘’+’’ και - σε μπασταρδική πνευματική, συνουσία….: ‘’μυστική’’, εμφυλιοσπαρτική, ‘’Αριμαναχουραμάσδα’’….:
Βιβλιογραφία….: Λεξικό των Θρησκειών….: των Ελιάντε / Κουλιάνο….,….. ναι, να….. και π. χ….:
■ Ιουδαïσμός…..:
▪ Οραματική λογοτεχνία….:
(( Οραματική = οπτασιακή : βλεπόμενη με τα….. βιομάτια…!; Ή με τα ψυχομάτια…!; Φανταστική…!;
Ωχ…., φαντάσου φανταστική φαντασία, φανταζόμενη, φανταστικώς, φανταστικά φαντάσματα….!
Ε, να και τα επτά, 7, Φ της αρρωστημένης, ως σατανικής, φαντασίας –σας….: φφφφφφφ….!
Αέραςςςςς…., ρεεεεε…., που….. αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…., ω….. παπατρέχα….! ))
▪ Βιβλικός Ενώχ….: δοξασία….: (!;) αναληφθείς
/ Ε, φυγαδευθείς στο εξωτερικό : ουρανό, αποφυλακισθείς : αναστηθείς κατάδικος : κατάνεκρος….! /
(!;) σώματί τε και (!;) ψυχή, προαγόμενος στην τάξη των (!;) αγ γέλ ων
/ : αγγλιστί : γαϊδάρων : angels….: speak for the angels : κατά φωνή κι ο γάιδαρος….. / ,
αλλά έχει διατηρήσει ορισμένες ανθρώπινες ιδιότητες, όπως το ότι έχει αρθρώσεις….,….!
|| Ουστ, ρεεεεε…., χμ, μάλλον, γιατί δεν του έσπασαν τα κόκκαλα του ‘’νεκρού’’ στη φυλακή : τάφο….! ||
[[ Έιιιιι, μήπως, πέρα από τις αρθρώσεις του, ο ’’αναληφθείς’’ Ενώχ, διατήρησε και τίποτα….. ’’τέτοιο’’…!;
Α, για να προσέχουν οι άλλοι, οι όπως εγκόρμως, ‘’αναληφθέντες’’, μη και τους ‘’τετοιώσουν’’….,
ως ‘’τέτοιωσαν’’ οι, έγκορμοι, άγγελοι ‘’μερικές’’ όμορφες κοινές θνητές….,
χα, που, έτσι και τότε, αναπαράχθηκαν επίγεια και ‘’γιγάντωσε’’ το είδος ‘’μαςςςςς’’….: Γέν .: 6 : 2, 4…!; ][
▪ Εσσαίοι….:
ήσαν δυιστές, κατά τα χειρόγραφα ντοκουμέντα, που βρέθηκαν το 1977 στη Νεκρά θάλασσα (Κουρμάν)….!
Πίστη στην ύπαρξη 2 Πνευμάτων, του καλού και του πονηρού,
που είχαν διαμοιράσει τις γενιές των ζωντανών….!
*** …..χμ…., ’’ανατολικοί και δυτικοί τόποι….. και….. κατθρώποι και ανθρώποι’’….! ***
▪ Καββάλα….: / …..κυρίως, το Τοράχ : Πεντάτευχος του Μωυσή,….. / ….:
α) Θεοσοφικοθεουργική….. και….. β) εκστατική….:
Ιουδαϊκός μυστικισμός, που γυρίζει στις παλιές αριθμολογικές και γραμματολογικές θεωρίες….!
| …..έι…., και, και, λεξαριθμολογικές…!; |
{ Χμμμμ, επιστροφή στα….. ’’Κάδμεια’’ φοινικικά γράμματα και αριθμούς…., τα ‘’εμφυλιοσπαρτικά’’….,
τα «σπαρτά»…., σαν τα «σπαρτά» απ’ τον Κάδμο δόντια ενός δράκοντα, που ο Κάδμος σκότωσε…!; }
█ * Η θρησκεία, λοιπόν, κυρίως, των σημερινών Εβραίων είναι η Αγία Παράδοση : η «Τορά»….,
που περιλαμβάνει την Παλαιά Διαθήκη : Π. Δ και το Ταλμούδ….,
ενώ η Καμπάλ ή Καμπάλα ή Καββαλά, κληρονομιά απ’ τον (!;) Αβραάμ,
( : τίιιιι….., μασόνος κι ο….. Αβραάμ Γιαχβέ – Ων – Άττον – Άμμων – ….. …!; )
κληρονομιά του, τάχα, απ’ τον Γιαχβέ – Ων – Άττον – Άμμων – ….. σ’ αυτόν, που…..
τα ερμηνεύει, καθώς έχει ‘’μυστικά’’ (!;) κλειδιά, που όποιος τα ξέρει κυριαρχεί σε αγγέλους και δαίμονες….,
/***/ …..χμ…., οι αυλότροφοι φιλόσοφοι κωδικοποιητές είχαν υποχείριά τους….. τους βασιλείς….,
κυρίως, τους αγράμματους…., πλην κι αν κι αυτοί ήταν και φιλόσοφοι…., και ‘’μυστικοκλειδούχοι’’….,
που, μόνον έτσι, κατά τον ‘’Έλληνα’’ θυρο κλειδο γλωσσο μάντι : κωδικοποιητή Τειρεσία–Ερμή–Ιαννό
μπορούσαν να δυναμώνουν και να διαιωνίζουν την….. εξ-εξ-εξ-ουσία τους….! /***/
ενώ, (!;) μέσω του Ιωσήφ, πέρασε και στους Αιγυπτίους….,….!
---- …..εμ, γι’ αυτό : για καββαλοποίησή –τους, τον δέχτηκαν…., ως και, και, τον Δανιήλ οι….,….!
Μήπως και τον Μέγα Αλέξανδρο δεν τον δέχτηκαν, αμαχητί, οι Εβραίοι….,
χμ, κι αυτοί, ανταλλάσσοντας, και, Ελληνο,Καδμο,καββαλικές
και Εβραιο,Αδαμο,καββαλικές ‘’τέτοιες’’ Ιδέες…!;….. ----
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Ιδρυτής του Τάγματος των Καββαλιστών είναι ο (!;) Ευαγγελιστής Ιωάννης / : έιιιιι…., Ιαννός…!; / ….,
…..ο θεός τους είναι ερμαφρόδιτος, αντρόγυνος…., θεός μαζί και / ….. θηλυκός…!; / Σατανάς….,
μελετά δε το Ταλμούδ : πολιτικοθρησκευτικό (!;) κώδικα όρθιος, δηλαδή, σε στάση προς πόλεμον,
που…. Καθιστός….. δείχνει (!;) ειρηνικό χαρακτήρα….,….! | …..τσς, αλά….. Δία, Αθηνά, Βούδδα,….. | █
…..Σχισματική θρησκεία…., ‘’φύσει’’ και θέσει…., ε, ως εμφυλιοσπαρτική ‘’τέτοια’’ : ‘’«Αδαμοκαδμική»’’….,
δουλοκρατική…., ‘’διαθηκο’’,μνημονιο,μανής….,….:
Βιβλιογραφία : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών : Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ….,
ναι, να….. και π. χ….:
■ Εβραίοι….:
▪ Ιεραρχία….: Πατριάρχες, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι….: προστριβές, σχίσματα,….!
/ Βρε αρχομανείς αρχι,δ,ερείς, άντε και προστριφτείτε και ξεσχισθείτε, ιεραρχικώςςςςς και ιερώςςςςς….! /
▪ Επίσκοπος / Πάπας…!; / Ρώμης….:
(!;) είπε….: «Είμαι ο διάδοχος του Αγίου Πέτρου»…..
[ Χμ, κατά το ‘’προκάτοχο’’ Καββάλ σατανίδιο, σπουδαρχίδη,….. και το διάδοχο ‘’τέτοιο’’….! ]
(!;) και πήρε τα πρωτεία της Χριστιανοσύνης….,
(!;) διακηρύσσοντας υποταγή στην κρατική εξουσία της Ρώμης….!
/// …..χξς΄, τα εγκάθετα….. μη κάθετα…., χα, καθολικάαααα….,
ώς και μπροστά στους συνεργάτες –τους….. Μουσολίνηδες, Χίτλερους,….!
Ννναι, υποταγή και στην πιο διεστραμμένη εξεξεξουσία…., αλά….. Πέτρο, Παύλο,….! ///
Έτσι έχουμε….: παρασκήνιο, τυποκρατία, προνόμια….: πάπα μονάρχη….,
(!;) μεταρρυθμίσεις του λόγου της Π. Δ και της Κ. Δ….,
|| Εχ, άφησαν και λίγα γιώτα και κεραίες του προφορικού λόγου του Ι. Χ να ‘’τυφλοσούρνεστε’’….! ||
(!;) όπου θεωρούσαν πως (!;) περιόριζε την ανεξαρτησία της σκέψης….,
*** Όχα, τότε ήταν που η σκέψη έγινε ανεξάρτητα εξηρτημένη και, μαζί, εξηρτημένα ανεξάρτητη….! ***
μα και (!;) μεταρρυθμίσεις δογμάτων….: περί Αγίας Τριάδας, ανάστασης, αμώμου συλλήψεως,….:
βιβλικούς κι αντιβιβλικούς,….!
---- …..εμ, κι εδώ, αλά….. ορθόδοξξξξξες Οικουμενικές Συνόδους….:
η μια : οι μεν….. αφορίζει/αφορίζουν και αναθεωρεί/αναθεωρούν….. την/τους δε/δε….,….! ---▪ Προπατορικό αμάρτημα….:
θεωρείτο ως (!;) η αιτία της ενσαρκώσεως του Θεού….!
* Χα…., ’’αιτία δίχως αφορμή….. κι αφορμή δίχως αιτία’’….! *
▪ Ρωμαϊκό τελετουργικό….:
«Ω όμορφο λάθος, που άξιζε να έχει έναν τέτοιο και τόσο μεγάλο Λυτρωτή!»….!
// …..ω, άσχημο λαοδούουουλεμα που κάνουν οι όμορφα βολεμένοι, οι κορακοντυμένοι ‘’λυτρωμένοι’’….! //
▪ Μυστήρια….:
θεωρούσαν πως είναι (!;) από μόνα τους αποτελεσματικά,
ως εμπεριέχοντα υπερφυσική και θαυματική δύναμη….!
( Ω…., ω κάτθρωποι, να…., κι από….. μυστηριο’’ ‘κονόμα ’’ ‘’ουδέν’’ άλλο….! )
■ Βάπτισμα, ασυνείδητων, νηπίων….:
Σύνοδος Φλωρεντίας….: οι ψυχές των αβάπτιστων, (!;) με το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος,
κατεβαίνουν, (!;) αμέσως, (!;) στην κόλαση, για να (!;) τιμωρηθούν….,….!
[ …..Ρε Κάλοί…., τα, όσα, αβάπτιστα βρέφη, και, των Βαβυλωνίων, που ο Γιαχβέ διέταζε
«να συντριβούν προ των οφθαλμών του, κατά την ημέρα της μεγάλης οργής του»….:
Ησαΐας Α΄ : 13 : 13, 15, 16….,
έι σχιζο’’τέτοιοι’’…., κι αυτά…., θα πάνε στην κόλαση πρώτα για να τιμωρηθούν…!; Χξς΄ςςςς….! ] ■
▪ Τα 7 μυστήρια, το καθένα ξεχωριστά, συμβολίζονται με τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου, της ίριδος….!
(Α, και, κι οι….. ιμπεριάλ 7 ‘’χορδές’’ της ‘’λύρας’’ του Ρουφ Ιαννού Απόλλωνα με αυτά τα 7 συμβολίζονταν…!;)
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▪ Κατ’ αυτούς…., οι νεκροί θα αναστηθούν (!;) ως τριαντατριάχρονοι…., καθώς ο Ιησούς Χριστός….!
{ …..ω, ακριβώς, ρε μπουρδέ – μπερδέ απαίδευτοι μασ ώντες όνοι 33ου βαθμού….! }
▪ Η εκκλησία τίθεται κάτω απ’ τη (!;!;!;!;!;) διαρκή επίδραση του Αγίου Πνεύματος λένε οι….:
Ρωμαιοκαθολικοί, ορθόδοξοι,….!
// …..εεεεε…., είναι να έχεις να πληρώνεις τον….. ‘’λογαριασμό ρεύματος’’….,
εξού και το διαρκώς κι αδιάκοπα φεγγοβόλο της εκκλησίαςςςςς….!
Ναι, και, μάλλον, γι’ αυτό είναι διαρκώςςς αλάνθαστοςςς, και, ο Πάπαρος : Παπάρι του Σατάν Άρη….! //
▪ Αιρέσεις….:
μονοφυσίτες, μόνο θεία φύση ο Ι. Χ…..
και διπλοφυσίτες, Νεστοριανοί, θεία + ανθρώπινη φύση ο Ι. Χ….!
{{ Χα, πόστα για σπουδαρχίδηδες να προκύπτουν κι ας ‘’πάν’ παλιάμπελο και νιάμπελο’’….!
Ω, και τί ορθόοοοοδοξα βλέπουμε και….! Ψιιιιιτ, βρε κολεόπτερα…., ψιιιιιτ και ‘’φλιιιιιτ’’….! }}
▪ Οικουμενικές Σύνοδοι : Αποφάσεις τους : η καθιέρωση του δόγματος της Αγίας Τριάδος :
τρεις υποστάσεις που μετέχουν στην ίδια ουσία και στην ίδια ενέργεια….!
---- …..ε…., και πώςςς, ρε σχιζο Γκοϊμζά, ‘’η μία ανέτρεπε κι αναθεμάτιζε κι αναθεωρούσε την άλλη’’…!; ---▪ Άγιο Πνεύμα….: το εννούσαν σαν γυναικεία μορφή, περιστεράς,….! / Πελ πουλ πελ…., ω Πελειάδεςςς….! /
▪Εβραίοι….: πολυθεϊστές….,….!
[ Ε, κι αυτοί…., ώσπου να ‘’κάτσουν’’ στον κόλπο του Γιαχβέ Σατάν…., μετά στον του Σατάν Γιαχβέ….,
---- …..εχχχ…., κάποτε, όμωςςς, θα ‘’κάτσουν’’ στον κόλπο του….. άλλου ‘+Πρίαπου Γιαχβέ….! ---‘’έκατσαν’’ σε κόλπους και κόλπους…., χα, και, μάλλον, γι’ αυτό, ήσαν….. πολυ’’κολπάκηδες’’….! ]
▪ Τελετουργίες Γιομ Κιππούρ….: εναπόθεση αμαρτιών σ’ έναν αποδιοπομπαίο τράγο,
που τον έδιωχναν στην έρημο….!
( Κέρατο κριαριού που διώχνει τους δαίμονες….: Γιορτή Τοράχ!!!!! )
{ …..χξς΄…., ρε, κόψτε το ‘’θέατρο’’, ή, κάλλιο, το λαιμό σας,
που οι κερατούχοι δεν διώχνονται, μα έλκονται, με κέρατα….! Με ‘’σκόρδο’’ δεν ξε ματιά ζεται το Σκόρδο….! }
▪ (!;) Τροποποιήσεις συμβολισμών, (!;) για να θυμίζουν γεγονότα των βιβλικών, κυρίως, μύθων….!……….
*$* Χμ, ννννναιαιαιαιαι…., μα εμείς τί φταίμε να….! Ε, νααααα, ρε τραγαγήματα του Σατανά….!
Όχα, ρε θρησκειομπόχα,….! Χξς΄ςς….!….. Έιιι, τί πιο ληθογόνο από τους Λωτ ο τύπους –σαςςς…!; *$*
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…..Βασιλιάδες και παπάδες, κι όλοι οι λοιποί ‘’μπαγάσες’’,
αγκαζέ λαοφονιάδες, για τα φράγκα και τις μάσες….!
…..θρησκείες – μυθολογίες…., θρησκείες – ‘’μυθολογίες’’…., μπόχα και παραλλαγή…., παντού και πάντα….,
και οι εκτός των ως άνω, 5 και ‘’επισήμων’’, Μεγάλων Θρησκειών….,
τρ’’«άγια»’’ παραμύθια για ξύπνιους και χαχόλους, αναλόγως….,
ανεμομαζώματα κι ανεμοσκορπίσματα….: πολυαντιφατικά κι εξ αλληλοαντιγραφής…., όλες τους,
καλυμμένα ή μη, του «Δόγματος της ‘’παρθενίας’’ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού»….,
εσωτερικού ή μη…., χμ, των, και, αλληλο εμπαιζόμενων…., ‘’τελικά’’, για να καταντήσουμε…., ε, να, κι εδώ….,
γεμάτες από βλάσφημες και ‘’θεοκτόνες’’….. γελοιότητες, τρομοκρατία, προκλητικό θρησκεμπόριο,
αλληγορίστικα φακιρικά λόγου και πράξεων, καθελογής μαγεία και θυσιολαγνεία….,…..
…..ανθρωπόμορφοι ή μη ‘’θεοί’’…., όλοι δίποδοι και υλικοί λαοτύραννοι…., θεοποιημένοι Β,β,ασιλιάδες….:
‘’θεοί/ές’’ και ημίθεοι/ες….. γήινοι, υπογήινοι, θαλάσσιοι, αστρικοί,…..
φαλλοκράτες, σεξομανείς και κερατάδες, εξουσιομανείς : αλληλοσπαρασσόμενοι για τα Βάθρα – Βόθρους,
πολεμόχαροι καταστροφείς πολιτισμών των κατακτημένων τους,….: ‘’θεικός’’ σαδισμός και κτηνωδία….,…..
ναι…., να….. και π. χ….: Βιβλιογραφία….: Λεξικό των Θρησκειών….: των Ελιάντε / Κουλιάνο….:
■ Αίγυπτος….:
…..κάθε ναός : έδρα εξουσίας….. και….. κοσμογονία, θεογονία,….. με τον τοπικό ‘’θεό’’
στην κορυφή της ιεραρχίας….!
( Κάθε παπάς….. κι ένας ‘’λαπάς’’ : θρησκειοτουρλού….! )
{ Έφτιαξε κι η Μισιρλού ‘’τουρλού’’….,/ νά’ χουν να ‘’το τρώνε’’ κι οι ζουλού…../ του ρήγα του ‘’ζουρλού’’….:
Μισιρλού, μισίρι, σί/τά/ρι Αραβ ίας, αραβ ό σιτος…., σίτος με κόκ κ ους : σπυριά….. σαν κιτρινισμένα δόντια….,
που…., ωσεί….. κροτ αλ ί ες : αραβ αλ ί ες : τριζ αλ ί ες : γρυλ λ αλ ί ες…., αραβ ούν : τρίζ ουν – κροτ ούν….,
διπλοκαλυμμένα : διπλό κουκα : διπλο κούκ ουλ λ α….: / εξω φύλλα και εσω κλωστές…../
αραβ ο σιτ ιά με αραβ ο σίτ ια:αραβ ο μασονιζέ, κώνους:ελληνιστίιιιι, κούκλες:θρησκειο ανδρεί/γυναικεί/κελα….,
χμμμ….ω λαοί…., κι εδώωω και παντού…., και….. θρησκειο συμβολ ιζέεε, διπλά…..καλύμματα – κρύπτ ες,…..
ωχ, και….. θρησκειο κόκ κ ους:religion cocks:θρησκειο πούτσες….,….. φτού, ω ξε φτ ίλ ες λαο γάμηδες….,
που…., αν δεν αποδεσμεύσετε…., τ ώ ρ α…., τους λαούς από τα….. Σατανο θρησκειο πουτσο δεσμά –σας….,
θα –σας….. Κολασιάσω:θα καταραστείτε την ώρα που γεννηθήκατε…., ρε Καθάρματα του ‘’+’’ και - και - -….! }
Κι εδώ, όπου Βασιλιάς, με Αρχιβασίλειο : Ουρανό….. και υποβασίλεια : ουρανούς – γαίες με ανδρείκελά του
βασιλιάδες – θεούς εκεί…., Θεός ή Θεός των θεών ονομάζεται…., ως με, τάχα, θεϊκή καταγωγή….!
[ Α, υπήρξαν και Αρχιαρχιβασιλιάδες : Υπέρθεοι, με Αρχιαρχιβασίλεια κ. λ. π….: ‘’Εξουσιογαϊτανάκι’’ ….! ]
{*{ Έι, γη ο Ουρανός….: Αρχιβασίλειο…../ κι ο Βασιλιάς Αφέντης/ στη γη του : χώρα του…., που λες….!
Κι η Γη με γαίες ο,Ο,υρανούς/ και β,Β,ασιλιάδες δυναστούς….:/
άλλοι με υποβασίλεια/ ως Αρχιβασιλιάδες….,/ έι, ως Θεοί, να, των θεών….,/
Κύριοι Ουρανού και ουρανών….,/
κι άλλοι υπόταχτοι σ’ αυτούς….,/ πολλάκις κι ανεξάρτητοι….,/ κύριοι, μόνον, τ’ ουρανού τους….,/
που, σαν τους πάνε κόντρα τους/ και δεν τους υποτάσσονται….,/
τους λεν κι αντίθεο : Σ,σ,ατανά,/ οι που Θ,θ,εοί ονομάστηκαν….!
Φορές δε συνεργάζονται/ τα, έστω, ετερόκλητα/ σε ιστορικό συμβιβασμό….,/ ή και σε….. μυθολογικό….,/
β,Β,ασίλεια για να μοιραστούν….,/ είτε για να μην πέσουνε/ απ’ τον ‘’ο,Ο,υράνιο’’ θ,Θ,ρόνο τους,/
για λίγο ή για πάντα….,…../
μα…., είτε έτσι….. είτε αλλιώς….,/ λαοί πειραματόζωα/ και στης Ζωής την ‘’μπάντα’’….!….. }*}
|| Ο κάλλιος απ’ τους βασιλείς ο τελευταίος….,/ κοινότατοι…., σαν γίνονται/ ετούτοι, όλοι, τέως….! ||
▪ Θεογονία….:
…..ναός της Ερμούπολης….: πίστευαν πως το αυγό από το οποίο βγήκε (αναδύθηκε) ο δημιουργός
προερχόταν από τον τόπο τους….: λίμνη της Ερμούπολης….,
/ Ε, κι εδώ, το ρασούχο, ή στεμματούχο, πετεινάκι φαντασιώθηκε την ‘’κότα’’….. και τα δυο μαζί το ‘’αυγό’’….! /
ενώ αλλού από….: θάλασσα, ποτάμι κ. λ. π…., που θεωρούνταν αρχή της κοσμογονίας….,….!
▪ Αιγύπτιοι ναïκοί….: πίστευαν πως η δημιουργία του κόσμου έγινε από….:
(!;) εμετό ή αυνανισμό ή περιττώματα του θεού….!
*##* …..βασιλοκώλοι χέζουνε….,/ βασιλοπέη χύνουν….,/
βασιλοστόμαχοι ξερνούν….,/ βασιλο’’τέτοια’’ αφήνουν….,/
σκατοχυσιοξεράσματα/ δημιουργίες δίνουν….:/ ουράνιες, θαλάσσιες,/ γήινες κι υπογήινες….!
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Κάθε….. σκατό, ξέρασμα, χύσιο….,/ από κώλο, στομάχι ή πέος….,/ ουστ, και το ανάποδο ίσιο….!
Και, σαν η μπόχα τους λαούς/ τους πνίγει κι είναι, πια, πτωτοί….,/ οι ξερνοχυσοχέστες….,/
εξαϋλώνουν τα σκατά,/ τα χύσια και τα ξερατά/
κι άυλα και πνευματικά/ τα ‘’μαγοκάνουν’’…., λατρευτά….! *##*
▪ Ανθρωποπλασία,….:
άλλοι, Αιγύπτιοι ναïκοί, πίστευαν πως έγινε, κι αυτή, από αυτοσύλληψη του θεού Φθα,
στην καρδιά του ή αλλού…., // Α, πού αλλού…!; Στον κώλο…!; Τί, τόσο προνομοιούχος ο Φθα : Πρίαπος…!; //
άλλοι πως οι θεοί έπλασαν τα ανθρώπινα όντα απ’ το λόγο του Φθα
(( : …..με τα θα του Φ θα-’➔ : Αντι Χ χα…., Φ : αέρας : θα : Σελήνη /Φεγγάρι/ ….,….!
Μα…., αν ήταν Χ χα+‘…., Χ αιθέρας : Ήλιος….,….!.....
…..Ηλιοφέγγαρο : +- : Χάθα…., Φεγγαροήλιος : -+ : Θάχα….,
Ηλιοήλιος : ++ : Χάχα…., Φεγγαροφέγγαρο : - - : Θάθα….,
Ηλιοφεγγαρο Φεγγαροήλιος : +- -+ : Χαθα Θάχα….,
Φεγγαροηλιο Ηλιοφεγγάρι : -+ +- : Θαχα Χάθα….,….. ….!.....
Τί είδους….. γιόγκα….. –σας κάνουν…., λοιπόννννν…., οι, του τζούφιου «θα», Θαθά θ ες…!;
Χα, θα, χάθα, θάχα,….. …!;….. Χα χα χα χα χα….!..... Εμ, τί, /Φ/ θα ‘’μυξο’’ ‘’κροκοδειλο’’ κλάψω…!;
Εχ χχχχ, ας γελάσω, κι εγώ, ο καημένος…., έστω, μια φορά…., σα Θεός : Ήλιος…., ….!..... ))
ή σχεδιάζοντάς ‘τα στον τροχό του αγγειοπλάστη….: ….. (!;!;!;!;!;) εξευμενισμένες θεωρίες αυτές….!
▪ Πολλοί θεοί έχουν, κι εδώ, μορφή ζώων….!
(Ωωω, σικ….. και….. απολύτως εύστοχο….: θρησκείες για γκοϊμζά και γκοϊμερπετά…., ωχ, κι άει σικ τίρρρ….!)
Τα αγάλματά τους /*/ …..τα των Αιγύπτιων ’’Θεών’’ και ‘’θεών’’ :
θεοποιημένων Βασιλιάδων – Αρχιβασιλιάδων – Αρχιθεών – Θεών των θεών….. και βασιλιάδων – θεών….. /*/
τα μεταφέρουν οι πιστοί, (!;!;!;!;!;) που το θεωρούσαν τιμή….!
Ήσαν δε….. βαριά τα των μεγάλων Θεών….. και ελαφριά τα των μικρών θεών….!
[ …..Να…., ποικιλόβαρο το Πνεύμα του Βάρους…..
και κυρτώστε οι που δίνετε τιμή στους άτιμους και ‘’τους σηκώνετε’’….! Ουστ, αναυτοσέβαστοι ‘’πιστοί’’….! ]
▪ Θέση Αιγύπτιου αρχιερέα….:
ήταν, πολιτικά, σημαντική κι ήταν η θέση που έδινε ο βασιλιάς στα παιδιά του ή σ’ έναν ισχυρό φίλο του….!
Οι ναοί, όπως κι οι πλούσιοι πολίτες, κατείχαν ιδιόκτητες εκτάσεις γης στην κοιλάδα του Νείλου….,
ενώ οι κοινοί θνητοί περίμεναν να δικαιωθούν….. τόσο στην κοινωνία….. όσο και στον ουρανό….! (!;)
Οι βασιλείς Φαραώ ήταν η ενσάρκωση του μάατ, δηλαδή, της τάξης και της αλήθειας….!
|***| …..σόι σορολόι το σκυλολόι….. στην Εξουσία….. κι οι λαοί στο μοιρολόι….: Αηδία….!
Όχα…., μπόχα…., που άλλο τίποτα από αλήθεια : στην πλάνη συνήθεια…., χξς΄ςςςς….!
…..Εχ…., αιώνες κι αιώνες…../ γκαρμπόν ‘’ιστορία’’…../ και μυθολογία….,…../
στα πάνω Μαφίες/ κι επώνυμοι Σούπερ….,/ ‘’μπλα – μπλα – Θα και φούμαρα’’….,…../ (: τα του Φ θα…!;)
στα κάτω παρίες….,/ ’’αέρα και άνθρακα’’….,/ ανώνυμα νούμερα….,….! |***|
■ Ινδιάνοι των βόρειων περιοχών….:
…..συναντάται, κι εδώ, ποικιλία μυθικών όντων….. και, κυρίως, ο ’’πολιτισμικός ήρωας’’….!
Ο σαμάνος ιερέας, στον οποίο η γνώση αποκαλύπτεται μέσα σε όνειρο,
είναι το (!;) μοναδικό θρησκευτικό πρόσωπο της περιοχής…., ως και αλλού….,….!
[ …..χξς΄ςςςς…., και, στου παπά το μονοπώλιο…., γιούχα, φτου….. και ‘’ουδέν σχόλιο’’….! ]
■ Ινδιάνοι των πεδιάδων,…..
…..συναντάμε, κι εδώ, κάστες (!;) με ειδικό, μυστικό, λεξιλόγιο….,…..
όλα…., με σκοπό να βρεθούν πλησιέστερα στο….. Μεγάλο Πνεύμα….!
{ Χα…., της Σούπερ κάστας οι ‘’σιωπο’’μουγγοί…., όλα…., ειδικά και ‘’φανερά’’…., για το πουγκί….! }
Μάγοι και μυστικές αδελφότητες με μάσκες….!
/ …..χξς΄ςςςς…., όπου, κι ό,τι, μάσκα…., του Διαβόλου πάστα…., ’’τέτοιοι’’ ‘’τέτοιας’’ κάστα….! /
Η αριστοκρατία, ως συνήθως, κι εδώ, έχει το (!;) μονοπώλιο της συνδιαλλαγής
με τα αμέτρητα προγονικά πνεύματα….!
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■ Κεντρική Αμερική….:
▪ Οι Μάγια….: …..θυσίες….: αυτές γίνονταν, (!;) οπωσδήποτε, με αίμα…., (!;) κυρίως ανθρώπων….,
που, συνήθως, το προμηθεύονταν από τα θύματά τους (!;) απ’ γειτονικούς λαούς, ως, λ. χ, οι Αζτέκοι….!
Το αίμα εξασφάλιζε, και, κατ’ αυτούς, την κίνηση του Ήλιου,….! ( : εμ…., ψέμα, χωρίς αίμα : Ψαίμα, δεννν….! )
Η γιορτή Π’ α τσι….: άνοιγμα του στόματος….:
έκαναν επάλειψη του στόματος του αγάλματος του θεού με αίμα του θύματος….,
(!;) ενώ θεοί, λ. χ, οι θεοί της βροχής, αγαπούσαν, προτιμούσαν, το πολύτιμο αίμα των παιδιών….!
* …..’’κόκκινη’’ βροχή και ‘’θεία’’….,/ άει σιχτίρ, ρασοαηδία….! *
* Εξαγωγή του αίματος….:
γινόταν, κι εδώ, με τη (!;) θεαματική τεχνική του ξεριζώματος της καρδιάς, με διάτρηση, δηλητήριο,….!
[ …..ουστ…., Καββάλα Κανιβάλα….,/ που Σατάν σ’ έχει καβάλα…..! ]
* Τυπικό μετάνοιας….: η προσφορά του (!;) φόρου του αίματος…..!
( …..χξς΄, ’’πρώτος’’ αιώνας μεσαιώνας….. κι οι επόμενοι ίδια μούρη…., να, θρησκευτικό ‘’αγγούρι’’….! )
■ Μεζίκα ή Αζτέκοι ή λαός του Ήλιου….:
…..ο πολιτισμός τους χαρακτηρίζεται ως (!;) πολιτισμός (!;) μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού….!
/*/ Χξς΄, ο θρησκευτικός λόγος τους είναι καμουφλαρισμένα πολεμικά διαγγέλματα…..
του δόγματος της ‘’παρθενίας’’ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού
κάθε Νου….: 666, 777, 888, 678,….. κι εδώ, ως….. πάντα και παντού….,….. ….! /*/
▪ Θυσίες….:
…..γίνονταν θυσίες ανθρώπων, με ξερίζωμα καρδιάς, μόνο, από ιερείς,
για να κινείται, αίματι, (!;) ο νέος Ήλιος…., ως και (!;) ο πεπτωκώς παλιός….,
/ Ωχ…., «αλληγορικοί Ήλιοι» ….: θεοποιημένοι β,Β,ασιλιάδες….! /
και υπήρξαν, κι εδώ, εκατόμβες θυμάτων….,
ενώ, μετά τη θυσία, έκαναν ράντισμα, με αίμα, των εικόνων του θεού….!
(!;) Επίσης, συνέβαινε κόψιμο του κεφαλιού του θύματος και ιεροτελεστικό ( : τραγ- ιερο- τελ….. …!; ) φάγωμα
απ’ το εκεί κανιβαλιστικό πλήθος….,
//…..όχα, Re –s.sεις βασιλόλαγνα και βασιλόφρονα βαμπιρομπουλούκια…., άει στα παλούκια….! //
αλλά, τέτοιο, και θεών, από άλλους θεούς ή από αυτοτραυματισμό τους…., για να κατασκευαστή ένας νέος
(!;) Ήλιος ή μια νέα (!;!;!;!;!;) Σελήνη // : «χα» και «θα» σε συνουσία…., μες στο αίμα κι η ‘’Ουσία’’….! //
ή μια νέα (!;) ανθρώπινη φυλή, (!;) στην ανάλογη κοσμική στιγμή….!
{ …..’’θεοί’’, πιστοί και ‘’ράσα’’….,/ κι αυτοί…., βαμπίρ….,/ Διαβόλου ράτσα….! }
▪ Σήμερα….:
Ινδιάνικο Πάνθεον….: Ύψιστο Ον – Θεός Πατήρ…., Ιησούς Χριστός : Υιός – ήλιος….,….!
Η Παρθένος Μαρία ή η Παρθένος της Γουαδελούπης ή των Ινδιάνων…., τάχα, το Δεκέμβρη του 1531,
εμφανίσθηκε πάνω στον ιερό λόφο της θεάς των Αζτέκων Τοναντζίν, της άσπιλης
|| Α, κι αυτή, εγγαστρίμυθη δί/τετρά/ποδη «παρθένος» του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….!
…..* ( : Λεξικόν….: εγ/ν/ γαστρ ί μυθος/ος/ον = «συνήθως, /!;/ επί γυναικών χρησμοδοτουσών,
ο ομιλών εκ της γαστρός / γαστέρας…!; / , κοιλίας, δηλ. χωρίς να κινή τα χείλη»….:
ααααα…., ως η ως άνω Οβριο ‘’Ινδιάνα’’ Γουανδελούπω Χουιτζιλοπόχτλω ‘’τέτοια’’….,
νννννναι…., κι όχι ως τα εν γαστρί της μαμάς –τους, κάθε, ‘’νήπια’’ : ‘’σ,Σ,ιωπηλά’’ ‘’έμβρυα’’….,….! ) ….. ||
μάνας του Χουιτζιλοπόχτλι κι απευθύνθηκε στους αυτόχθονες σε γλώσσα ναχουάτλ
και, από τότε, αγρυπνά, λένε, κι εισακούει και τις πιο ταπεινές τους ευχές
[ …..ξυπνείστε, βρε, αυτόχθονες….,/ ξυπνείστε, πριν ξυπνείστε….,/
ορμούν οι ουρανόχθονες…../ κι είν’ ώρα….. ν’ αγρυπνείστε….! ]
(!;) καλύτερα από κάθε άλλη δύναμη, που πέρασε, ποτέ, από αυτήν την περιοχή της γης….!
■ Νότια Αμερική….:
▪ Ίνκα….: …..ο θεός των Ίνκα Βιρακόσα…., ο / ανα / δημιουργός του κόσμου….,
που γεννήθηκε απ’ τον αφρό μιας, εκεί, λίμνης…., περιπατεί επί των υδάτων….!
{ Ε, ως κι ο Ιησούς, μετά, κι αυτός, επί των υδάτων : νερών : λαών : σατάν λαο’’κάθιστος’’ : Α .Ι : 17 : 15….! }
Κράτος, νόμος και θεός….: ο αυτοκράτορας, κι εδώ,….!
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▪ Ναοί….:
Οι ναοί των Ίνκα ήταν ανοιχτοί μόνο για τους ιερείς και τις (!;) παρθένες του Ήλιου,
τα πιο αγνά νεαρά κορίτσια, που τα διάλεγαν για εστιάδες : καλογραίες,
(!;) είτε για δεύτερες συζύγους των μεγάλων αξιωματούχων….!
Ο αυτοκράτορας ( χα+…!; ) θεωρούνταν ως γιος του ( Χα+…!; ) Ήλιου….,
ενώ η αυτοκράτειρα ( θα-…!; ) ως κόρη της ( Θα-…!; ) Σελήνης : αδελφής και συζύγου του Ήλιου….!

+

[ Έι, είχαν και ΘΑ : ΑΙΘΕΡΑ : , Ηλιο και Σεληνο πλάστη : μη γεννήτορα…., όπως ο Ήλιος κι η Σελήνη…!; ]
(( : τί…., κι αυτά…., επί Συμεών : ‘’200 π.Χ – 207 μ.Χ’’ του Υπαπάντειου Οβριο κωδικοποιήθηκαν…!; ))
Ο Αρχιερέας ήταν, (!;) πάντα, στενός (!;) συγγενής του αυτοκράτορα….!
[[ …..όι…., τί εκλεκτό το ‘’θεο’’σόι…., όι…., το εκλεκτικό βαμπιρολόι της οικογενειοκρατίας….,
χμ, παντού και πάντα, Ευμόλπιδες και Κήρυκες : τρ άγιες οικογένειες….,
σατανοψυχαπάρθενοι…., Πάπες μαζί με Καίσαρες…., σιαμαίοι και σχιζόφρενοι….! ]]
▪ Ανθρωποθυσίες….:
έκαναν, ’’τέτοιες’’, και, δεκάχρονων παιδιών, επιλεγμένων για τη φυσική κι ηθική τους τελειότητα….,
(!;) που χαίρονταν, μάλιστα, γι’ αυτό…., γιατί, τάχα, θα πήγαιναν, έτσι, κατευθείαν στο επέκεινα….!
/$$/ …..Νωρίς ταΐζονταν/ ξερά χορτάρια….,/ στραβά τα δόντια τους….,/ ίσια σφαχτάρια….! /$$/
■ Θρησκείες του τροπικού Δάσους / Ν. Αμερικής / ….:
▪ Θεός….: θεωρείτο ως το Υπέρτατο Ον….! / …..χξς΄…., ο Πατήρ του Υιού ή ‘’Υιού’’….! /
▪ Γιος του Θεού….: ήταν ο «πολιτισμικός ήρωας», με πιο (!;) έντονη παρουσία….,
( Α, ως κι ο….. ’’Υιός’’ ή, έστω, Υιός Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., μετά από την….. αγιοτριαδική καθιέρωσή του…!; )
κι ανάμεσα των δύο, του Θεού και του γιου, ήσαν άλλες θεότητες….,….!
■ Θρησκείες του Τροπικού δάσους / Ν. Αμερικής / ….:
…..ο θεός Καρουκασαϊμπέ….: θεωρείτο ως ο δημιουργός του φυσικού κόσμου και των ανθρώπων….,
που, αφού προσβάλθηκε (!;) θανάσιμα από τους ανθρώπους, [Εμ, έχει κι επιτυχημένες λαο επαναστάσεις….!]
αποσύρθηκε σ’ απροσπέλαστες περιοχές τ’ ουρανού….,
για να επιστρέψει στο τέλος του κόσμου…., (!;) οπότε θα καταστρέψει διά πυρός την ανθρωπότητα….,….!
■ …..Καββαλισμός : Kabbala….:
είναι η δυνατότητα να έχει ένα άτομο περισσότερες από μία ψυχές….,
που τις κερδίζει, (!;) σκοτώνοντας έναν εχθρό….!
|#| …..Ωχχχχχ…., τί κανιβαλισμός….. τί καββαλισμός…., τί κανιβάλα….. τί καββάλα….:
ίδια μούρη….. ίδιο θρησκαγγούρι…., ε, παντού και πάντα…., καλυμμένα ή μη…., τόσο, όσο, αναλόγως….!
Ε, ννννναι…., όλες οι θρησκείες είναι καββαλισμός και κρυπτοσατανισμός με μάσκα….,
χμ, και τί περιμένατε…., ω ‘’εύπιστοι’’…., να σας το πουν ευθέως, και, το ότι είναι σατανιστές ή άθεοι ή….! |#|
■ Αυστραλία….:
▪ Αβοριγένοι….: ▪ Θεός….:
…..κι αυτοί…., είχαν πίστη σε έναν δημιουργό θεό, που αναπαύεται στα απόμακρα ύψη του Ουρανού,
και που, μόνο, για να παραβρεθεί στις πιο (!;) απόκρυφες μυσταγωγίες των γήινων πιστών του….,
εγκαταλείπει τον ουρανό…., απρόσιτο θεό, που, μάλλον, (!;) γι’ αυτό δεν τον επικαλούνται….!
( : ‘’θεός’’ που ‘’παίρνει μάτι’’….,/ ‘’του βγαίνει το μάτι’’….! )
▪ Γιος του Θεού….:
ήταν, και, κατ’ αυτούς, ο «πολιτισμικός ήρωας»….!
▪ Χαρακτηριστικά λατρείας, τύποι,….: έκαναν…., οι σαμάνοι ιερείς…., περιτομή, ράντισμα με αίμα….,
προκαλούσαν «λήθαργο» στον πιστό, για να θυμηθεί, τάχα, την ιερή καταγωγή του κόσμου,….!
[Βασιλιάδες και παπάδες,/ κι όλοι οι λοιποί ‘’μπαγάσες’’,/ αγκαζέ λαοφονιάδες,/ για τα φράγκα και τις μάσες….!]
■ Δυτική Αφρική….:
▪ Ασάντι….:
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…..λαός της….. Αφρικής, κι αυτός…., που πίστευαν σε έναν επουράνιο θεό, τον Νυάμι,
που εγκατέλειψε τον κόσμο των ανθρώπων, (!;) εξαιτίας του αφόρητου θορύβου,
που έκαναν γυναίκες, κτυπώντας τους σπόρους για να τους κάνουν πολτό….,….!
*** Ε, μάααααλλον, αναγκαστική εξορία του Νυάμι στο εξωτερικό : ουρανό,
από συνεχείς….. ’’διαδηλώσεις της κατσαρόλας’’….: πτώση της βασιλείας –του και….!
Βρε, ’’σιωπή’’, να φύγουν, ανεπίστροφα, όλοι οι, έως τώρα ’’θεό’’μασκοι, θεοί – σατανάδες….! ***
■ Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί….:
▪ Περιτομή….:
…..πίστευαν πως αφαιρεί από τον (!;) αντρόγυνο ( γυναίκαντρο ) τη (!;) θηλυκή του υπόσταση….,
---- Ιμπεριαλισμός και….. ιμπεριάλ….. περιτομή….:
αρσενικός : +…., χμ, λες, υπερφυσικός κι αόρατος…., σκληρός+….,
θηλυκός : -…., χμ, λες, φυσικός κι ορατός…., μαλακός-…..
και ανδρο+ γυναικ- ικός : +- : σκληρ+ μαλ- ακ ικός….. ή γυναικ- ανδρ+ ικός : -+ : μαλ- σκληρ+ ακ ικός : ….,
πιότερο μαλακός- και λιγότερο σκληρός+….. ή πιότερο σκληρός και λιγότερο μαλακός…., αντίστοιχα….,
/*/ : κι εδώ, το +, στο +-, και το -, στο -+, είναι επιθετικοί προσδιορισμοί στο - και στο +, αντίστοιχα….! /*/
χμ, άλλοτε ορατός….. κι άλλοτε αόρατος…., αντίστοιχα….,….. λεςςςςς….!
…..Έιιιιι…., Γλαύκο ή Γλαύκη ή Άγδιστη κομίζουν…., κι αυτοί…!;
RE S –S.Sεις…., κυριο λεκτ ικώςςςςς…., δεν ‘’τραβάτε’’ μία σκληρ ακ ία+, οι με σκληρή+ ακ ίδα…., οι +….,
και μία μαλ ακ ία-, οι με μαλακή- ακ ίδα…., οι -….,
και μία σκληρ+ μαλ- ακ ία, οι με σκληρ+ μαλ- ακ ίδα…., οι +-….,
και μία μαλ- σκληρ+ ακ ία, οι με μαλ- σκληρ+ ακ ίσα…., οι -+….,….. ….!..... ---(!;) οπότε…., στερημένος απ’ τη θηλυκότητά του…., αναζητεί σύζυγο…..
κι έτσι εμφανίζεται η έννοια της κοινότητας….!
■ Ανατολική Αφρική….:
* …..Δέχονται, λαοί της, ότι τα πνεύματα των νεκρών μπορούν να καταλάβουν το μέντιουμ, που επικοινωνεί
( : με ‘’σκουριασμένο τηλέφωνο ή με F.A.X…!;) κατευθείαν μαζί τους :
πνευματιστικές θρησκείες και εξαγνισμού….,
και, γι’ αυτό το λόγο, θεωρείται απαραίτητο το να τα κατευνάζουν
(!;) και το να τους κάνουν περιοδικές προσφορές….!
* Κι εδώ, στην Α. Αφρική, κάνουν….. περιτομή, κλειτοριδεκτομή, χειλοτομή….!
{ Εχ…., από τότε που ‘’θεο’’ποιήθηκε το πέος και το αιδοίον….,
χμ, από τους φαλλικούς και τους ‘’αιδοιïκούς’’ θρησκο’’τέτοιους’’….,
να…., και, πεολογία μαζί και ‘’αιδοιολογία’’….: ‘’τραβεστί : ‘’Αγδιστική’’ ’’θεο’’λογία….! }
Κάνουν, επίσης, θυσίες ( Τί, δίποδων «αλληγορικών»…!; ) βοδιών, για να απαλλαγούν από τις αρρώστιες….!
■ Γερμανία….:
▪ Κοσμογονία,….:
Πίστευαν, οι αρχαίοι Γερμανοί, πως, αρχικά, υπήρχε το κενό….. και, μετά, ο κόσμος του θανάτου,…..
** …..Έιιιιι…., τίποτα από το τίποτα…., ανυπαρξία από την ανυπαρξία…., έιιιιι….! **
κι ότι από τη φωτιά, σε ένωσή της με τον πάγο, πρόκυψε ο ανθρωπόμορφος γίγαντας Υμίρ….!
Από τον ιδρώτα της δεξιάς μασχάλης του Υμίρ ξεπήδησε ένα ζευγάρι γιγάντων…..
και πως οι δυο κνήμες του γέννησαν, η μία με την άλλη, έναν γιο….!
[ Ωχ, είναι να μη μπλέξουν τα μπούτια τους οι γίγαντες…., που, τότε, ιδές τον Άρη…., το Παπ άρι….! ]
Επίσης…., πάντα, εδώ, κατ’ αυτούς…., | Ε, όλα «αλληγορικά ‘’τέτοια’’»….! |
από τη σάρκα του Υμίρ προκύπτει η γη….,
από το αίμα του τα νερά…., από το κρανίο του ο ουρανός…., από τα οστά του τα βουνά….,
από τα μαλλιά του τα δέντρα, από δυο δέντρα οι δυο πρωτάνθρωποι….. κ. λ. π….!
|***| Ωχ…., καλά που λούζονταν και δεν είχε ψίρες….,
που, αλλιώς, θα πρόκυπταν και δυο πρω,κ,τοκάτθρωποι….!
…..Ε, να…., τα ως άνω…., ‘’γεω’’στρωμάτωση και ταξεωστρωμάτωση….: ‘’Γαϊτανάκι/κια’’….! |***|
Η κίνηση των άστρων πιστεύετο πως γίνεται (!;) από τους θεούς….!
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▪ Φλαμουριά --- κοσμικός άξονας….: κάτω απ’ αυτήν γίνεται το (!;) καθημερινό συμβούλιο των θεών….!
$ κάτω απ’ τη φλαμουριά,/ κοπριά και ‘’γκλαμουριά’’….,/‘’Φίδι’’ θα τη φάει λαός/ και θα λείψει κι ο Μποχός….! $
Σε αυτήν (!;) στηρίζεται ο (!;) ουράνιος θόλος….! [[ ###….: η συνέχεια στη σελίδα 247….. ### ]]
$***$==========================================================$***$
$***$==========================================================$***$
$***$ * Φλαμουριά….: lin den….: φιλ ( θιλ:θηλ:φλα:….. ) ύρα…., / φλαμουριά ή μελία ή μελίη ή μέλεγος ή….. /
* φιλ > φλα μ ουρ ιά…., π.χ, Φλα μ αν δ ία–Φλα μ αν /θαλασσο/ δ/α/ (γ:γε:γα) ία : Fla m an d–Flam an d….,
* Φλα μ > Φλαμ αν (: an : αν, ασ, ατ, αλ….: θάλασσα – νερό) δ /d : δ : δα : : δε : δη : γα : γε : γη : γ :…../ ί α…..
ή Φλαμ αν δαΐ α ή Φλαμ αν δαί α ή Φλαμ αγ/v/ γαί α ή….. ….: απάτη / flam : απάτη / θαλασσο γή – χώρα….,
όπως, επίσης κι ως άνω, και….. Fil l an d:Φιλ λ αν δ ί α : κάτι σαν Καβ/α/ (Φιλ) άλ α /:ίππος/ δα ί α – γα ί α….,
χμ, κάτι σαν Καβαλ/λ/αρ ίνες – Καμπαλ/λ/αρ ίνες – Φιλ ιππ ίνες – «Δουρειο ιππ ίνες»…., …..
* φιλύρα : φιλ υρ έα : αγλαντζινιά : φλαμουριά….: linden tree,…... lime tree,….. teil tree,…..
* lime wood : παγίδα δένδρο….,
* lime tree : φλαμ ουρ ιά ή….. αγλα ν τζινιά….: χμ, ω αγλα ό δενδροι – λαμπρ ο δενδρούχοι Γερμανοί, τίιιιι…!;
* Αγλα ν τζινιά : λαμπρο ν τζινιά–λαμπρο διαβολιά….. με λαμπρά τζίνια – χμ, Ισλαμ ο διαβόλια ‘’καρπούς’’….,
εχ, σαν κάποιους εκ της φιλ υρ ίνης ‘’Ευρωπαϊκής Ένωσης’’ φλαμ ουρ ο ‘’καρπούς’’ –σας : κομήτες –σας….,
που τα αγλα ν τζίνια κάτω απ’ την /τσ ογλαν τζινιά/ αγλα ν τζινιά πέφτουν και, τελικώς, τσακίζονται…., εεε…!;
* cocktail….: cock teil…!;
/ : πουτσο φλαμουρο ‘’τέτοιο’’ ή πουτσο φλαμουρο ’’τέτοιο’’, ω αισχροί κωδικο λεξικογράφοι…!; / ….,
* concoct : ανα+κάτ-εμα, σκάρωμα, μηχανορραφία,…..
[ : * ship : σκάπτω, σκάμμα,….. κατάληξις ουσιαστικών,….. * sqam ose : σκαμ μ ώδης….,….. ]
* conection : σκευωρία,….. αφέψημα,…..
{ Xμ, φλαμουριστίii…!; Μήπως, flam ize:απατ ιστί, αφέψημα απ’ το flam /απάτη/ tree:το δέντρο της απάτης…!;
Α, sham tree:απάτης δέντρο…., ω Γερ μαν οί – κάλοί Σαμ αρ ίτες /Sam er it s/ – Aπατ ηλ οί – Υπο κριτ ές…!; }
[*[ : con, cum, co, com,….. ….: συν, ( συμ : κουμ : συ : κομ,….. co mon–com mun : συν δημ ία : com mun e :
com mun dan /Δαν/ e:com mun it y, com mun ism,…. ναι, μα το mon ey:χρήμα το παίρνει ο ‘’εφευρέτης’’ Δαν
ο….. nom’ /mon‘/ en cl at ur…., και οι σύν- /πλήν+/ τροφοι ‘’το παίρνουν’’….. Οβριο κομ μουνι στικ ώςςς….. )
ανά, κατά, διά, μετά, προ, αμφί, περί, υπό, από, επί, παρά, αντί,…..
π.χ, διά θηλ ος, αμφί θηλ ος, αντί θηλ ος, επί θηλ ος, πρό θηλ ος,…..
* con somme….: χμ, ελληνιστίιιιι…., κον / con : συν / ζωμέ….: σύ ζωμο…., * ζωμ ός : ζουμ ίν κρέατος….,
ε, της Ρι άννας και του Ρι άννα, ναι, και κάνετέ μου ζουμ : zoom στα 3 –μου ζουμ άτ α : ζουμ ερ ά ‘’τέτοια’’….!
* con fal /ή con fil…!;/ : ομό θηλ ος, ομό φηλ ος, σύ θηλ ος – σύ φηλ ος…., έν θηλ ος – έν φηλ /φελ/ ος,….. ]*]
* fal con /τί, fil con…!;/….: γερ άκ ι…., αρχαϊστί, φαλ κόν ιον: ιέρ αξ ή φαλ κόν ι…., χμ, Ιερ εμ ίας, Ιερ εμ ιάς,…..
* φαλ κον έρ ης / φαλ κον έρ α /….: fal con er : γερακο τρόφος ( er : ερ ή αρ = τροφός…!; ) , γερ ακ άρ ης,…..
* ιέρ ι : τζιέρ ι….: γερ / > jer / τζερ…., τζι /γ/ έρ ι…, …., εντόσθια, σπλάχνα : κυρίως, καρδιά, πνευμόνια,
σηκώτι / ήπαρ / , νεφρά,….. τζιγέρια, τζιγεράκια,….. / ….: Προμηθέας, αετός – γεράκι….,….. / …., …..
* lime = παγιδεύω με ξόβεργα….: lime tree, flam tree, sham tree,….. ….,
* φιλ (λ) υρ έα > φιλ (λ) λύκι ή φελ (λ) ίκι…., ως και τα : φελ ί και φελ ώ > / > : γίνονται / φιλ ί και φιλ ώ…,…..
* μελ ία ή μηλ ία ή μηλ έα : φλα μουριά–ash–στάχτη–τέφρα–ασθένεια στάχτη, τέλεια καταστροφή, μύκητας,…..
{$${------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}$$}
{$${ :ash tree…!; Σταχτό/τεφρό/δενδρο η φλαμουριά…!;Ααα,ω σταχτιά Γερμανούδια, μας ρίχνετε φλαμουριές–
στάχτες ποτί : προς τα μάτια μας : μας εξαπατάτε….. επιτηδείως – τεχνάσμασι – μηχανορραφίαις –
νεφθαλιμ/ε/ίως….., Ιαν ν ικώς : μια φορά ευ μενίδες κι εννιά φορές μαινάδες–μανικές…., χμ, γερ μανι/α/κές….!
Ω, ‘’νυν’’, υιοθετημένη κόρη της Mα–Mαμά ς Αμ ερικ ής : ‘Mα > Aμ’….: ( Aμ ντ /ντ : ’/ Έρικ : Mα/μά/ του Έρικ )
hey, ‘’now’’, adopted maid /maiden:‘’παρθένος’’,χμ,του δόγματος της ‘’παρθενίας’’/ Am’s–Mama’s Am eric a…,
άλλως, Αμ’ ερ ικ ής ή Μα‘ ερ ικ ής ή Μαμ‘ ερ ικ ής ή Μαμ‘ εν ικ ής /Μαμένιας/
ή Μα’ μεν ικής….. ή….. Μα’ μανι/α/κής….: Mama maniac – Ma ma’ : Ma mad / d : ’ / : Μανιακο μανιακή :
διπλο μανιακή – ελληνιστίιιιι, double maniac – double mad….,
χμμμ, η…., ‘’Αιθιοπιστίιιιι’’…., ράς – κεφαλή – αρχηγός : πούτσος /cock/ – ‘’κόκ κ ο ρας’’ – πουτσ ο κεφαλή :
διπλή πούτσα /κόκ/ ή διπλή κεφαλή / διπλή ρας /….!
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…..Η ‘’Φούσκα’’ : Βουδο κύστη : Μπου/Βου/ ρ μπου/Βου/ λ ήθρα : Φυσ αλ λ ίς : ( Φύσ αλ ος : Βατράχω )
Πομφόλυξ:Φύσα:Πορδή….. του Πάπα–Fafa:Bull – Βουρ Βουλ/Bull/ ήθρας:Φυσ αλ ίδος:Φυσ αλ /λ/ ίδος….,
του /66/60άκις φιλ άργυρου–bull ion ful – /εξ εξ/ εξηνταβελόνη Πάπα…., του Σχισματ άρη Sly er….: Sl, Sch….,
η Αμερική…., η με τα εικονικά ‘’κεφάλ αια’’–‘’ράσ ες’’–‘’ρώσ ες’’–‘’κεφαλές’’….,
χμμμ>, <μμμχ,….. ….: Αμερική>Vs<Ρωσία…., Ορθοδόξ ξ ξ ξ ξ>Vs<Καθολίκ κ κ κ κ….,….!
/ : Αμερική>Vs<Ρωσία….: when again….. or ….. never again…!? /
{{=====================$=================}}
{{ Η Αμερική, η με τους, απ’ τα γεννο φάσκ ια –τους, προκατασκευασμένους, Μασονόθεν, «Πλανητάρχες»….,
εν αγνοία ‘’μας’’ και αλά, και, «Παλαιά και Καινή Διαθήκη» των Οβριών
«διαλεγμένους», ‘’τελικά’’, ‘’Μεσσίες’’ ‘’Ιησούδες’’…., τους, και, με κωδικοποιημένα λεξο φακιρ ιστί ονόματα….,
όλων, και, με ονόματα με Ελληνική ρίζα…., μα και καταλήξεις….!
[ κι ούτε σημαίνει ότι είχαν ελληνική καταγωγή ή ότι οι χώρες τους έγιναν ή κατακτήθηκαν από Αρχαιοέλληνες ]
Ονόματα που παραπέμπουν σε ό,τι δόλιο….. και που δείχνουν, και, προθέσεις, σχέδια,…..
ως γίνεται εδώ και 2.000 και / pl us / χρόνια…,
* Kart er : καρτ έρ ι : εν έδρ α…., * Κέν ν εντ ι:Ken n el/ed/ y:ελληνιστίιι, κυν ο (σκυλ ο) /ken e crypt/ κρύπτη….,
* Μπους > Βους…., ε, «αλληγορικός Βους»…., * Κλ ίντ ον > Κλ είδ ων : Κλ είσ της:Κλ ειδ ί–Κλ ειντ ί:Lock….,
* Ομπάμ α > ωβάμ ων : ωβ/α/άμ α…..: ο….. ιακ ώς – ιων ικώς ιακ χ άζων – με μανία κραυγ άζων
ιακ χ ικές : μυστ ικές κρ αυγ ές…., ωβα άζων – ωβα άνων – ωβα άμ ων – ωμπα άμ/μ/ων : ωβάζων : διαιρών
[ : ωσεί άλλος Αμ/μ/αν ίτης – Αμ/μ/ων ίτης / Σημ ίτης / Άμ/μ/ων Ρα ( Βό /κ/ χορ ις ) ….:
ύπατος των θεών στο Μαντ είο της όασης της Σί ου ας – Σί ου / # β / α ς – Σί ω /β/ α ς – Σι ών ος – Σί β ας….,
( # φορές, μεταξύ δύο φωνηέντων παρεμβάλλεται – παρεμβάζεται – παρεμβάνεται το ευ φων ικόν f : φ….,
που γίνεται β…., που, φορές, μετά, και, εξαφανίζεται….: ζή ω > ζή f ω > ζή β ω > ζω…., ….. )
ο Μούν ιχ ος : Μούν εχ ος / όχι Μούν υχ ος : Μουν ί έχ ων – Μουν / ι ε : ου / ούχ ος , χμ, εκ Μουν υ/ι/χ ίας / –
ο έχων μουν ί – Σελ ήν η : Moon….. με, κι ας τον θέλουν ασυνένωτό Αιθ έρα, πούτσο – σύ ζυγ ο τον Ήλιο….,
χμ, ο Ρα…., ο μη λα- έν ιος : μη νερ- ένιος : μη πλην-…… το ηλιο+ φέγγαρο- : ο/η/το +-….,….. ]
το λαό σε φατρίες – φυλές κι αλά ( Ιάκ ωβα/ωβο/ ) Αμ/μ/ ών /ε/ιους ωβα/α/στές:λαο δι αιρ έτες Σπαρτιάτες….,
ώστε να άζει – κραυγ άζει…., μα και να….. κομματι άζεται
και, έτσι κομματι ασμένος και κλ εισ /κλ ειδ ω/ μένος σε ‘’στ εν ά – κλ ειδ ιά – φάκ ες’’, να….. στ εν άζει
και, γαμ ημ έν ος : fack ed : φακ ωμ ένος : πιασμ έν ος στη φάκ α – στο στεγ αν ό – στεγ/α/νό….,
όπερ, ‘’έχοντάς ‘την πουτσ ίσει’’, να στεγ νώνει / και οικο νομ ικά /….. και….. να ξηρ αίνεται – να άζει….,
* Τραμπ > Τραπ /β > μπ > π : βαβάς, μπαμπάς, πάπάς/ : Τραπ:Trap:Παγ /αν/ ίς …., χμ, Τραπ εζ ική….. }}
{{=====================$=================}}
…..Ναι,ω / Γερμανο / σταχτο πούτες–νοικο κυρούλες–σταχτο πότνες–σταχτο πότνιες–σταχτο ποτνιάδες–
σταχτο κυρίες–σταχτο πούτ/αν/ες…., που όποιος ‘’κάθεται’’ ποτί σας : δίπλα σας σταχτιάζει –
μεταβάλλεται εις στάχτην…., ωχ, κι όποιος, βία –σας ή μη, ‘’–σας κάθεται’’…., σταχτιάζει – ποτι βάλλεται :
προσ βάλλεται απ’ την αρρώστια στάχτη…., χμμμ, παθαίνει φλαμ ουρία σιν….! Eεεεε…., κι αυτό….,
ώσπου να –σας συμβεί, ‘’Ολοκαυτωματική’’, ‘’εσω’’ Οβριοεκδίκησίς τις…., ή, ‘’τυχόν’’, να ‘’–σας την μπεί’’
Ρασ Πούτ /ιν:αν/ ός τις…., ήτοι, ρώς – Ταυριδα ίος – ταύρος με….. ρώσ ιν – ρώμ η – δύναμη – ευ ρωσ/τ/ία….,
ε, έστω απ’ τη Ρώμ η ή απ’ τη Ραβεν/ν/ ίκα – Ραββιν/ν/ ίκα – Ρου έν ικα….. ή, και, απ’ τη Ρωμ ανία :
δυνατές ‘’χώρες’’ και….. χώρ ες : ρασ άν ι ες με….. δυνατούς ‘’λαούς’’ και λαούς – ρασ άν ιους….,
ή, έστω, απ’ την Ράβέννα – /Ρα/ αβίννα – παππαδιά του Πάπάρα Ρα /Ρα:αρχαοελληνιστίιι, Βόλγα ς ποταμός/ :
Ρα άν ιες – Ράνιες – ου : όχι ουΡ άν ιες – Βολγα άν ιες – Βολκα άν ιες /γα ή κα/ – Βαλκ/α/ άν ιες….:
Ράνιες – Βολγάνιες – Βολκάνιες – Βαλκάνιες –….!
Νααα, ρας : χμ, χμ, χμ…., αιθιοπιστίιιιι, κεφαλή…., χμ, ελληνιστίιιιι, /πουτσο/ κεφαλή με….. ράσο–καπ/α/ότα….,
/*/ …..Εμμμ, έστιν γαρ Πρίαπος+‘ πουτσα ράς…., και, για –εσάς…., που θα –σας κωλο γαμήσει
και θα γίνετε…., από στάχτες – μύκητες – κρυπτ ο γαμικά, μανιτάρια…., περδο μανιτάρια : puff balls….,
ννναι…., και να –σας βγεί όλη η στάχτη –σας από τον….. μύκητα : κάφτρα : κρυπτ ο γαμικό, μανιτάρι….!
Ε…., και την με στάχτιασμα : αμπελοασθένεια στάχτη ‘’άνω και κάτω Ιερουσαλήμ’’–‘’άνω και κάτω άμπελο’’ –
Concot ian : Aνα+κατ-εμα τ ική, σκαρωμα τ ική , μηχανορραφ ιακή,….. θα γαμήσει….! /*/
ή, έστω, να ‘’–σας την μπει, με το μπιμπί του’’, κάποιος απ’ τη μελαμψή Γαλοπούλα : Άγαρ απ’ τη Γαλιλαία
ή κι απ’ τη λευκή Γαλοπούλα απ’ τη Γαλ/λ/ία…., αχ χχχχ…., και να μάθουμε, επιτέλουςςςςς,
άν γαλιλαιοπούλα έκανε το γαλ/λ/οπουλάκι….. ή αν το γαλ/λ/οπουλάκι έκανε τη γαλιλαιοπούλα….,….!
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Αλλά τί Αιθιοπιστί, RE S.Sεις…! Χμμμ, κάτι Ελληνικό μου θυμίζει, και, το ρας : κεφαλή…., μα θα το βρωωω….!
[*[---------------------------------------------------------------------------------]*]
[*[Μπλάκ χιούμορ ή χιούμορ….. Αιθιόπιο–μελανόχρουν–πυρόχρουν : αιθ όν…., όι, οι με αιθ ούς:καύματ α….,
οι….. αιθ οί:κε καυμ ένοι:πυρ ωμένοι και αίθ οπες–λάμποντεςςς Γιαχβο κώλ /οπισθί/ οπες ‘’Μωυσήδες’’….,
χμ, αίθ οπες–αστράπτοντεςςς από Q- Γιαχβο αιθ ιόν ημα–αγριο σταυρ ‘’E.C.T’’ και Γιαχβο ‘’αστράπτημα’’…!;
RE S.Sειςςςςς…., χμ, μπας και είναι….. κάτι σαν….. η χώρα….. Αιθ ικ ία…!;
…..Και….. η Αιθ ι οπ ία:Αβησ σ υν ία / αν : υν , ας : υσ, ατ : υτ, αλ : υλ,.…. ….: χώρα / είναι χώρα : σατραπεία
/ ή του βασιλέους του Άργους ΄Αβαντ ος…!; / της Νύμφης – Σατράπισσας ΄Αβης ή Άβας ή Άμπης ή Άμπας….,
ήτοι, σατραπεία των Αβα ί ων…., των εκ της Άβης : των εκ των Αβ ών….: πόλεως – κράτους της Φωκίδος….,
ή /στη Σικελία, πόλεως κράτους:‘’Διο’’ Νυμφώνος/ των….. του Αβα καίνου–των Αβα καίνων….. Αβα κίνων….,
ή της Νύμφης / «Μητέρας» / Αβαρβαρέας…., ή της Αβασ γί ας / χώρας της Κολχίδος / των Αβασ γ ών….,
ή….. της Αβασ ην ίας των /Αράβων/ Αβασ ην ών…., ή της Αβασ ίτ ιδος των /Φρύγών/ Αβασ ιτ ών….,…..
νααα, κάτι σαν την….. Αβα σ γία / ή Αβία γη – πόλη – χώρα – κράτος των Αβι ατ ών ή των….. / …., …!;
Εεεεε…., σιγά….. μην είναι, και, του Αβου / Αμπου : «Πατέρα» / ‘’τέτοιου’’….,
χμ, του ( του εκ του, της Κάτω Αιγύπτου, Αβου /Αμπου/ κίρ ) ετερόχρονου…..
Αβου κέρ / : καρ – κερ – κιρ – ….: εκρ : ικρ : ακρ / ιου : Αβού Βε κίρ ή Αβου Β έκρ….,
ήτοι, του πενθερού του Μωάμεθ
( Αιθ υία : χμ, χμ, χώρα της Αίθ υιας Αθ ην άς ή του γιου του / του Διο πρόγονου / Ήλιου….. Αίθ ωνος….,
χμ, άλλως, Φα έθ ωνος…., ή και….. Φ θ α έθ ωνος….. …!; ) …..]*]
[*[---------------------------------------------------------------------------------]*]
Ααα, κοιμήθηκα και θεο ονειρεύτηκα και θυμήθηκα, ω ανάποδοι, που τα γυρνάτε, ‘’εσαεί’’, όλα : ούλα ανάποδα
και αλλάζετε και, και, τα γράμματα….. κ.λ μ.ν….!
* κεφαλή : καρ : ‘car : ανάποδο car’ : ‘rac’ : ‘ras : sar’ : ‘ras : sar‘’ras : σαρ‘’ρας…., χμμμ, και το διπλό ρ ροο
μουνί της, Ιαννής, Σάρ‘’ρας….! /: και, στα Κόμματα:όσα ξέρουνε οι ‘’πούτσες’’, δεν τα ξέρουν τα ‘’αρχίδια’’….. /
* ρας : κεφαλή…., ε, κι αρχηγός…., ως με ράσ ιν : ρώσ ιν : δύναμ ιν…., κι ας έχει τον νου στην κάτω κεφαλή :
κάρ α : κά ρα…., όπερ και εβραϊστί, ρα κά : άνοος – μωρός…. : rac e….,
/**/ : ή και, τον νου, στα ‘’καρύδια’’ – αρχίδια : nut s : κεφαλές, αρχηγοί, δανδήδες,…..
χμ, οι δι κέφαλες : δι όρχιδες….. πούτσες – αρχηγοί….: ε, τρ αγία τριάς….: πούτσα – πατήρ – Αρχός…..
και….. υπ αρχίδια : υιός – δεξί αρχίδι και τρ άγιο πνεύμα – αριστερό αρχίδι….: Τρι αρχ ία….,….. /**/
που, παλιά:προ γεν/gen/ έστερα:‘’αρχικά’’, οι δυνατότεροι–ρωσ/σ/ότεροι, ως και στα ζώα, γίνονταν αρχηγοί….,
α, και, μετα γεν /gen/ έστερα κι αναλόγως, οι με νου στην πάνω κεφαλή γίνονταν αρχηγοί….!
…..Ννναι…., θυμήθηκα….: ma ( mother : mater : δωριστί, μάταρ α…., ιωνιστί, μήτηρ α : μητέρ α….. ) > am….:
μα, μαμά, μα’άμ….: ma, mama, ma’am, mad/ d : ’ /am,….. μα ντ άμ – ρουφ Ι άν να….,
ααα, και….. φα, φαφά, φα’άφ,….. ….: fa, fafa, fa’af, fad/ d : ’ /af,….. …., fa’am, fa d am : Fadam….,
fafa mama, mama fafa, fafamama, mamafafa,….. …..μπαμπαμαμα, μαμαμπαμπα,….. ….:
Ηρακλειο ϊστίιιιι : ανδροκρατ ιστίιιιι, + + - -, - - + +,….. ….. }$$}
{$${-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}$$}
[##[%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%]##]
[##[ ….: fat h er : fat er : πατ ήρ, φατ ήρ / : φατ ήρ : λόγ ος : φάτ ις : χρησμ ός…!;/ , fafa : πά πα ς, μπα μπά ς,
βα βά ς….: ‘βα, αβ’, βα’άβ : αβ’ άς : αμπ’ άς…., χμμμ…., Ια ’ν ν‘ ιστί….. και όχι Ιω ‘ν ιστί…., ’αβ ‘βά ς….,
* Ρα αβ β ίνος : Ραββίνος : Ραββί : Ραββουνί : Rabbi :….. ….,
ο μικρός και εγκάθετος, ε κ ε ί και τ ό τ ε, πά πά ς του Πά Πά Ρα : χμ του Παπαρα Ρα –….. ….,
η σταχ/κ/το πούτ /ίνα : άνα/ α του σταχτο πούτ /τιν: ταν/ ου…., η πουτάνα της μα ντ άμ ας – φα ντ άμ ας.…:
μα’αμ – φα’αμ : ma’am – fa’am….,….. ρα….: άρα…., η «πόρνη Ρα άβ ίνα» – «η πόρνη Ιερου σαλήμ»
του Ρουφ Ιάν ν ού Σαλ ήμ…., που ήταν, κι αυτός, πουτάνα : προστυχ….. ούλα : prosti….. tute
του Αρχι ρουφ Ιάν νού Ρα…., του με….. ούλα τα φρούτα : …...tuti fruti στον πολύ δενδρο μπαξέ του….!
Του Αρχι ποιμ έν α με το ραβ βίνικο ραβ δ ί – βού ρ δ ουλ α – βού κεντρο – βου πλήγο – πέλεκυν
προς σφαγήν βοών, / κ.α.λ. αλληγορικών….. ζώων, πουλιών,….. κυρίως, εκ του….. λαού – ανίου….. /
και, του Κορ αν ίου – Κορ ακ ο λαού – Κορ ακ ίου – λύκου : γάντζου Ερμο Ιαννο θύρας….,
σα φώς, μη λευκού κόρακα…., όσπερ ‘’ανύπαρκτος’’….!
( : μα….. υπαρκτός εγώ ο….. βου κέντ αυ ρ ος : βου/μπου/ κέντ ης….: bu cent…., / : bu cent au r us…!; / )
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Κορ ό μηλο από εμβολιασμένη…., χμ, με κουτσό μπόλι : κουτσο μπόλα…., μηλιά…., /αμφότερα ακανθώδη…../
προύν ο : prun e πρού/μ/νης – δαμάσκ ηνο : plum από πλουμ ιστή κορομηλιά : plum tree
απ’ την του….. Παύλου:Δαμασκηνού:Πλουμή….. Δαμασκ ό–/Πλούμ α/Πλουμ ιστή–Plum ed–Plum b:Πλήρ η….,
που θα ‘’φάει’’, αλληγορικώς – μυστικώς:φαν ερ ώς, το Ελληνικό ρα αβ αν ί:ραβανί ο βου κόλος–βωκ κόλος–
βού κος–βώ κος–β ώ της–βού της – δωριστί, βού τας…., άλλως, βοο οίστρ ος ή βού στρ ος ή βώ στρος ή….,
ο που βό σκ ει – βου κολ έει – βου κολ εί βό ες…., χμ, ενώ….. ο βόσκων αίγ ας,….. βου κολ είται….,…..
αμφότερα : βου κολ ώ και βου κολ ούμαι σημαίνουν και, και, απατώ – παραπλανώ – ξεγελώ….,….!
(( Βούτης ή Βώτης ή Βοηλάτης ή Λα/ο/ηγέτης ή Λαο μπροστάρης ή Λαο/ο/μπροστάρης ή Λαοομβροστάρης
ή Δήμαρχος ή Βουτάδαρχος / Αρχός….. του Δήμου–Βουτάδος–Λαού….. των Βουτάδων–ιερατικού γένους
εκ του Βούτου / ή Βό/κ/χορ ις ή….. ή….. / ….. ))
…..Το βώδι–βόδι, ο….. φαύλος:δουλο πάροικος–vill ain:vill ein…., χμ, ο πουτσο κλούστης–περι τομ ιστής….,
ο, κι αλληγορικώς, γαμημένος κωλ ι σαύρ ος φαύλ ος σαύλ ος : σαυλο πρωκτ ιών : κουνιστο κωλο βαδίζων….,
ως σαυλ ωτής:κουνιστο βαδιστής και σεσαχθείς:ως υπο ζύγιο, σαμαρωθείς με σάγμα–σαμάρι κ.α.λ φορτία….,
χμ, ίσως, γαμημένος κι απ’ τον δάσ κάλό του τον, ανα γραμματισμένο, Γαμα λιήλ:Γαμα λιλί:Γαμό πουτσο….,.…!
Ο Παύλος….. (**( Σ α ού λ : Κορό μηλ ο : αργιο Δαμάσκ ην ο….: Sl oe / o e : u / > S l u /g/ > S a u l >
Sa //Σά : Διά : Πά /ν/ ολ ος : Πάν ας /χμ, έως και Ά Παν ας/ : Π ώλ : Π ούλ ος : Π ούτσ ος // ul us > Pa ul us >
// > Sly /Σλάϊερ/ er,…..// Σαύλος, Παύλος…., χμ, Σαύρος,….. ννναιαιαι…., και…., ωςςς λένε κι οι ‘’τέεετοιοι’’….,
«Άγιος ο Θεός….. και Παναγιώτατος ο Παν παν αγιώτατος…..»….. )**) ….. ο, καθ’ ομολογίαν του, «βους»….,
ο, τάχα, Θεο προ όριστος ως….. βού βοτος–βο τ ήρ–βο σκόπ ος : κατάλληλος διά βοσκήν των εκεί και τότε….,
αδέσποτων – ορφανών από βοσκό : από τον Παυσ άνεμο – Παυσ ανέμου – Παυλ άνεμο «Χριστόν Ιησούν»….,
/ ‘’ανάποδον’’ Ιησούν Χριστόν….. / αλληγορικών βοών…., των με βού βρωστιν – βουλιμίαν – αχορτασιάν –
άκραν πενίαν – / χρεω / αθλιότηταν Οβριο βοδιών….! Ναιαιαι…., τελεία και…. παύλ α : παύσ η : παύλ η….,
ννναι…., τελεία και Παύλ ος : Παύσ ος : Παυστ ήρ…., χμ, άντε και, ως 2 ος Χριστός Ιησούς, ο Παυσ ανέμου….,
/Παυσ αίολος:Παυσο φύσ ας…!;/ α, κατά το, το των Λεξικογράφων, Παυσ /Παυλ/ ανίας–Παύσ της της ανίας….,
/εμ…., ως γέρων και με ‘’ψόφιο’’–μη κάνοντα ‘’κούκου’’ ‘’κούκο’’:cuckoo, ανατ. Coccyx…../ Παυσ αυν ανίας….,
ναι, Παυλιανιστές, και καλή….. Βοϊδο θέληση /μπου λή/ – ιων ιστί, βου λή–δωρ ιστί, βω λά, αιολ ιστί, βό λα….!
(Και, κατά Λουκ ά:κλ είθ ρο–κλ είστρ ο (κλ, σχ, σκ, σπ, σλ, /θλ:ιωνιστί, φλ–θλω, φλω/ ) : ‘’αναγραμματισμένο’’,
sl uice:κλ είς, λουκ έτ/τ/ο – λοκ έτ/ο/….: θυρο κλείς : ταμπόν : /προ/ βάτ τ α : pad lock – lock et /:luck et…!;/….,
χμμμ…., Ερμής–Ιαν ν ός….. και, και, ο Λουκ/Λοκ/άς με το ‘’λουκ/λοκ/ άν ικο’’…., χμ, ο….. πάτ ερ /παπ άς/ ….:
pad / : d : ντ,….. τ, δ, θ – th…., pa : fa…., fa th er….,….. / re – ‘’κλειδί’’ –
pat re : πάτ ερ /πατ ήρ/ : ταμπ όν : ταπ όν : τάπ α : τάπ ερ /τάπ ερ : κρύπτ ης : ‘’ανάποδο’’, πάτ ερ–τάπ ερ/ ….,
ννναι, όλοι –τους ταμπ όν στο, όποτε με έμμηνον ρύσιν:σπερματόρροια, μουνί του Δεσποινίδου Σατανά….!)
Εεεεε…., σαυλ ωτής κι ως βου ποδίζων – στροφο ποδίζων – στροφο ποδιάζων….,
χμμμ, κατά τον όντως : κατ’ αλήθειαν : ή θην Θεόν, πα στράβ ιος και ουχί πα ΐσιος…., που, χμ, Φοίβ ή θελε,
στις Κ εγ χρε ές, και, σεσάχθεια–σεισάχθεια–απαλλαγή βάρους–χρέους….. ή κόψιμο χρεω «βοστρύχων» :
{ τριχών βοός…!; Μπου /βου/ κλ ών…!; } ….: lock : βόστρυχος, μπούκλα, πλοκ άμ ι….!
( : βόσ /βούσ, βώσ/ τρυχ ος πυρ ός : α στρ απ ή, ψαλ ίδ α…., χμ, ωσεί η αμφί στομη ρομφ αία Ιησούςςς….. )
Τον που θα βο/ο/ σκ ί/ή/σω εγώ και θα του ξε πλ έξω και τους βόσ /βοός/ τρυχες με υ και τους βόστριχες με ι
και τις μπούκλες…., εγώ ο που, άλλο, δε θα αφήσω, ω αφελείς : hey lob sters, να πνιγείτε με/ς/ /σ/τις θηλ ειές :
lob bies των Lob bies του κάθε αστακού:lob ster Λου/Λο/κά….. κλειδαρά:lock smith:Οβριού κλειδαρά Ερμή….,
του με βρωμο μυστικ ούς….. κρύπτ ες : lock s…..
και /ο της κωλο….. τούμπ ας : tub e…../ λούκ ια : λόκ ια : /αυ/ λάκ ια : λάκ ους : λόκ ους : λάκ κ ες / loc k s /
( λάκ κες : ξανοίγματα σε πυκνο / λοχ μ αίο / δάσος….. ) : πίπες : τούμπες….,
ννννναι…., και σκασμός : τουμπ εκί – ταμπ ακί…., –εσείςςςςς…., μη –σας στείλω’….. ‘αντι λοχίες…., και….!
Ναι…., ω, και, Ελληνούδια…., μα ούτε να πάτε να….. θαλασσοπνιγείτε : xm, …..go to Davy Jone’s locker….,
λες και στου, του Τζώνυ – Ιωάννη, Δαυίδ το….. ερμάρι : lock er….,
χμ, ούτε…., θα…., και, σας…., αφήσω, κι άλλο, να λιμνο πνίγεσθε σε καμιά λίμνη : loch…., ιδίως,….. λίμνη…..
/Αιγυπτιό γεν ων/ γεν ί τσ αρ ων | γεν ν ή σ αρ ων : γεν ν ή σ α ρετ | Γεν /Gen/ η σ αρ έτ….:
Gen n i s ar et loch / lock /…., εκεί απ’ όπου, στο ‘’0 κ.Χ’’, αναδύθηκε ο λιμνο αλπινιστής και….. λιμνο τέρας….:
Loch / Lock / ness…., τέρας από ‘’κέρας’’ : Τυφωέας Ιησούς, τάχα, Χριστός…., εεε, έστω, ως υπήρξας….!
…..Ο, τάχα, πρό βατ ο ή προ βάτ ης ή….. προ /βι/ βαστής – ο που κάνει σε άλλα, αλληγορικά ή μη, ζώα…..
πρό βασ ιν – προ βι βασ μόν : pro mot ion…., χμ, pro loc/k/o motion…., Ιησούςςςςς….:
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[*[ : εεε…., και στην, χμ, 2α παρ/απ/ουσία του…., ααα, όχι, όμωςςςςς, με το ίδιο σώμα και εκ Βηθανίας….,
κατά τα 4 ευ αγγέλ ια – 144.000 δυσ δαιμόν ια…., μα με 2α….. γέννα : λόχ ο / λέχ ο / : ενέδρα….,
κι ως λοχ ίας – πολεμιστής….. με λόχον δε / : με προς ενέδραν / αποτελούμενον….,
// : χμ, κατά τον Εβραίικον βάτον – μετρητήν, και, στρατιωτών…, πλην και υγρών // από 144.000 παρθένα :
με μη τεθλασμένους όρχεις:«μη μεμολυσμένους με γυναίκας», κατά τον Τζώνυ τον /Επι/ Καλυπτή, βόδια….,
( : έεεστω…., μα η μαμά του Ιησού, που, στον εν Κανά γάμο, της είπε, θυμωμένος, να μην ανακατεύεται
στις….. νερο κρασο λομπ/ββ/ιτούρες του….. και την προσφώνησε….. «ω γύναι /γύναι ο/….!»…., ήταν…..
γυνή : νόμιμος / σύζυγος / γυνή….. ή γυνή : μη νόμιμος / σύζυγος / γυνή – εταίρα – μεμολυσμένη…!; )
τον Τζώνυ:Τζίνι:Δαίμονα με την σχιζο βοο….. λοχμαία γλώσσα : ‘’πυκνο δασώδη’’ γλώσσα, που προσφέρεται
για φωλιά:κρύπτη λογο θηρίων, και με τον λομπ ίστα Ι.ΑΧ, τον οπλισμένο σαν….. αστακός : lob ster….,….! ]*]
/καρ/ τέρ ας, πάντα, έτοιμο….. προς/για ενέδρα – καρ τέρ ι….:
αρχαιο ελληνιστί, λόχ ον δε : / ή, επίγειον, λόχον….. γε, δε, γι, δι, δα, γα,….. / προς ενέδραν – καρ τ έρ ι…..
και ουχί….. προ γίδι ή προ δίγι ή προ δίδι ή προ γίγι ( δάδα : γάγα : γέγε : δέδε : δίδι: γίγι…., δίγι, γίδι,….. )
ή προ τράγος ή /προ/ τέρας….: pro digy /* pro gydi…!; Προ βατ ο βοσκός:Ι.Χ ή προ γιδ ο βοσκός:Ι.ΑΧ…!;/….!
[{ ….: * τέρας : prodigy…., * τέρατα και σημεία : wonder—works—miracles…., * prod : κεντρ ίζω, κεντ ώ,…..
* prod ig al : άσωτος, σπάταλος,….. * prod ig i ous : γιγάντιος, θαυμαστός,…..
* pro digy : φαιν/φαν/όμενον, ταλ έντον / χμ, τάλ αντο του….. σπάτ αλου : pro dig al Τάλω…!; / , θαύμα,…..
Α, ‘’μάνά/ρι/ μου’’, κι ο didy digy digy:digy digy digy di/gy/ Ιησούς έκανε θαύματα προ ντιγκί σια–προ τεράτ εια
ή προ τραγί σια : προ τρα γκιδί σια : προ γιδί σια – προ γκιντί σια –….. ήηηηη…., ήηηηη…., ήηηηη….,….!; }]
Ννναι…., ούτε θα σας αφήσω, πάλι κι άλλο, να….. πάτε εις τους τράγους….: go at goats….,
ξανά κι άλλο, να κάνετε εις/προς αυτούς….. μετακίνηση : loc o motion / loc k motion…!; /
στις του /Επι/ καλυπτ ή ΔαυιδοΤζώνυ….. ακρίδες : loc/k/ust s…., εχχχ, ουστ ς, λοκ ούστ ς….,
ούτε να ξαναφορέσετε σκλαβιάς….. επωτίδες:επωτιδο άγκυρες:καπόνια–capons–ωτ ασπίδες–ωτο καπότες
και τα ‘’δούρειά’’ –τους….. Ααρων ο σκλαβ ο σκ ουλ αρ ίκια και….. μενταγιόν : lock ets….,
των, και νυν, υπό την χαρουπιάν : ( loc/k/ust tree ) ….. ψυχής και ζωής….. γαμιάδων σας….,
των με τις….. βοϊδο κλειδο φρασεολογίες : ox lock loc/k/u/s/tions….!
Ναι…., που φόρεσα, εξάπαντος, καπόνι:ψυχο καπότα στον ψυχο πούτσο….. –του/ς/…., ώστε, ξανά, να μη…..
ψυχο‘’πιάνετε’’…., Βογομολιστίιι και αλά Οβριά Μαρία και κάθε ‘’Χριστούγεννα’’…., Ιησούν Αντίχριστον….,
τον της / της ‘’ανειλημμένης’’, μετά το θάνατο του Ιησού κι έστω υπαρκτού αυτού, του ‘’στημένου’’ Λουκά….. /
Λου λούκ ας – Λου λόκ ας...., ή, Λεξικιστί, και, σε ξενική ποικιλία κυνός, Λουλού ςςςςς….,
πάντα κατά τα δικά –τους….. Λεξικά – Κλειδιά ( Ke/y/ies or Locks…!; ) ….: Λο/υ/κ άν ικα….:
αν – ας/ς/ – ατ – αλ….: λαός – θαλασσο, νερά…., άρα, για το λαό : ύδωρ, υδρο φράχτες….: lock s….,
που, σαν απεργεί και σηκώνει άνεμο–επαναστατεί….. ενάντιά –τους, βάζουν κάθε Παύλ ο – παύσ τ η ανέμου :
Παυσ άνεμος…., ή και, και, Ιησούουου…., να την παύσει….,
ε, ως /λαο/ υδρο θραύσ τ ης – σπάσ τ ης : lock…., νααα, ενάντιο στον….. αγώνα του….!
Ο που χρειάζεται…., χμ, αλληγορικόοοοο…., στη….. σι αγώνα σπάσιμο : lock jaw….,
βρε, ο….. Παύλ ος – Σπάσ τ ης – Λουκ /Λοκ/ άς…., που, συν Λουκά και στημένα, φυλακίσηκε :
locked up….. στους….. ‘’Δούρειους’’….. κωδικοποιημένους, και, –τους….. Φιλ / θηλ : θηλεο / ίππους….,
εχ, για να πραγματοποιήσει το «μυστικό σχέδιό» –τους…., το της δήθεν ύπαρξης του ανύπαρκτου Ιησού….,
ήτοι, για να κάνει το ‘’υπαρκτό’’ φάν/σκότ/τασμά –τους….. πραγματικό : υπαρκτό….,
ώστε να εγκλείσει : κλειδ ώσει : lock up….. ούλ ους…., κι ως P aul us : Πάν ας : Π ούλ ος : Πούτσ ος….,
τους μη Οβριούς – Εθνικούς – Ειδωλολάτρες –….. στη δόλιά –τους….. φυλακή : lock up….!
…..Ναι, ο της αντι απεργίας:lock out…., που, όταν η λαο θάλασσα σηκώνει τρικυμία – επαναστατεί κι απεργεί,
οι, Καισαρικοί, θρησκευτικοί ( οι, εσαεί, Καισαρο προστάτες…., ‘’σιαμαίο’’ γαρ το Καισαρο παπείο.…. )
υδατο/λαο θαλασσο/φράχτες:locks:Λουκ άδες–Λοκ άδες φράζουν και σπάζ /σχάζ, σφάζ/ ουν τα κύματα….,
ιδίως, τα ‘’αφρ ισμένα’’:τα ‘’πρ οβατάκια’’:τους /λαο/ προ βάτ ηδες:τους λαο μπροστάρηδες, το /οβελιο/ Πάσχα,
κι όλα καλά και τρ άγια, ελέω ‘’θεού’’ – Τράγου…., όλα, δημοκρατικώςςς ή μη, πάνε στον τράγο:go at Goat….!
Ννναι…., κι ούτε θα αφήσω να πηγαίνετε, προθανατίως ή μεταθανατίως, στον ‘’κόλπο’’….. του Αβραάμ
ή Αμπιράμ ή Αμπράμ ή Αβράμ ή Χαβρα Χάμ ή Χαμπρα Χάμ ή Αμπρα- Χάμ ή Σκιά- του Χαμ
ή….. Καταμπρα- Χάμ ή….. ή….. ή….. ….., χξς΄, που κάνατε τη Γη….. Ι ουδαίων /ΙΟΥ δαίων/ Χάβρα : Άμπρα :
Χαβρα ία–Αμπρα ία–Αβραμ αία–Αβραμ ώδη–Σκαι ώδη–Σεληνο σκιά, ω Χαμ ούρ ες–Χατ ούρ ες–Χετ ούρ ες….,
ναι, κι αφήστε…., κι εσείς οι αλλού ‘’τέτοιοι’’ κι οι εδώ, ‘’Έλληνες’’, ‘’τέτοιοι’’…., τα άμπρα- κατάμπρα-…., μη….!
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Εγώ ο που…., προ πολλού κι ως έγραψα σε φαν ερ ό –σας ποίημά μου….,
πήρα άααααλλο, και για –σας, ρα αβ ασ άκ ι+‘….,
ραβα σ άκ ι – ρα αβ αν άκι με….. ακ ίδα : γαμησο πούτσ ο…., ο….. αλλιώς βού βοτος – ‘’φού φοτος’’….,
που θα τον γαμήσω και θα πάθει, ο βους, βου βων /βουν/ ο κήλη : βοο κήλη εις τον….. βών ον–βουν όν του
και θα γίνει ρεζίλι:βούκινο για μαριονετο κωμ ειδ ύλλ ιο….. βων ντε β ίλλ:σατυρικό–υπερ καυλ ικό ει δ ύλλιο….,
άλλως, τραγοβου/βοο:βου/κολ ικό κι από σατυρίαση–υπερ καύλ α γαμήσι…., ως κι ο Ι.Χ ή Χ.Ι – Ι.ΑΧ ή ΑΧ.Ι….!
Ο Ι.Χ βου ν ίτης και οροσ ί της : βουνό βιος και ορεσ ί βιος – οροσ ί βιος – βου ν ό τροφος – πλουσιό τροφος –
«μαμωνο καλο χρήστης»…., ο του κατά κόρ ον….. βάν η : κορ βάν η Ρα…., του με, ελληνιστίιιιι, κορ βαν ά….,
μα και….. προ/σ/ βάτ ης – ποτι βάτ ης / πότι : προς, πλησίον,….. / του κορβάνη Ρα….,
( που θα τους ξε κωλ ι σαυρώσω με την τρι κορδα ούχο–τρι χορδα /χορδη/ ούχο–τρι ούρηθρη ‘’λύρα’’ μου….,
ε, και βου βαξί : βου λεξί….. και βου βάξεσι : βοο λογίαις…., ήτοι, και με βου βάξεις….,
εμ…., κι εγώ κι ως κι ο Παύλος…., με τα βόδια ‘‘όντας…., βόδι κι εγώ’’…., χμμμμμ….,….! )
ο βού νομος – βου /βοδο/ βόσκων και βου νόμιος – ρα ΐδιον του Βου Νόμιου Ρα….!
Χα, ο….. βού πας–γωψ–βώξ–βόαξ–γόπα–γούπα–ιχθύς….. Ιησούς Νο….. -888….. και Βού παις – Ρά παις….,
το, κατ’ αφήγησιν Παύλου, βούκεντρον–βού νευρον–βούρδουλας–βουρ δόλακας–βρυ κόλακας ή βουρκόλακας
ή βουρβούλακας – βουργιάλι:γίδι ή βούργια ή βούργα ή βούλγια ή βούλγα ή βουρβουλιά ή βερβέρα:σκιουριά
ή βερβελιά // : ή βερβελίθρα ή βερβέλι : κορπριά….. αιγών, προβάτων….. // ή βέργα, και, από ελιά
(:και, ελιόβεργα…., λυγαριόβεργα : αγνόβεργα : λυνόβεργα, κληματόβεργα,….. : όλες, βεργαίες : ψευδολόγες)
ή γουργουλιά ή γ,Γ,εβγελι ά…., ή, χμ, και βουργάρι:βουλγάρι…., τς, ‘’εκ της ορθόδοξης Βουρ/βουλ/γαρίας’’….!
{[{---------------------=======================-------------------------}]}
{[{…..χμμμ…., κάτι σαν…., από το Γεβγελί ή Βεργ ελ ί των Σκ οπ ίων – Σκ ο/ρ/π ίών…., άμπελος : βέργα
του βεργάτη–δραγάτη–αμπελοφύλακα Σό Ρο ς : ‘+Soros : soroS-’➔ : Ρό τσιλντ ο : Ρο πούλο ή Ρα πούλί…..
ή Σού / ’ : ρ : ντ : ντε : δ :….. / Ρα ή αέρα – Σου….. απ’ τον αιθέ ρα – Ρα….,
η Σκοπι/α/ αρραβωνιαστικιά…., χξς΄, «Βόρεια Μακ εδν ία»…., του πολύγαμου μακ ‘’τέτοιου’’–Μακ Δωρ ιέα….,
χμμμ…., Μακ Δώρ εια : Μακ Δούρ εια – πολύ προικη – Παν Δώρ εια….. αρραβωνιαστικιά….. με….. βεργέτα –
βέρα – ενώτιον : σκλουκαρίκι / σκλαβιάς /….,
(Εχ, θα σε βάλω, RE –S.Sύ, χούφταλο, SOROS κι αγκαθωτό ενώτιο στη γλώσσα, να κάνεις άγριο γλυφομούνι
στο moon ί του Σατανά…., να σε χύσει, και, κι εσένα, και το τζόβενό –σου, που το Βαλκανιο περι πλανάς
και το πατρονάρεις….. χμμμ, ως μ.S/oros/ δημιουργητήηηηη «νέων ουρανών και γαιών»….,
αλά Σ/αταν/ ‘’σεναριογράφο’’ : Σ‘’συνταγ ο γράφο’’ ΣσχιζοΡουφ Ιάν ν ό Τζοβάνι «’’απο’’ /Επι/ καλυπτή»….!
Λοιπόνννννννννννννννννν…., ή θα –μου έρθεις ως Θφίλος…., για να….. …., κι ως σε προ ει δοποίησα….,
ή Σ‘’κρεματόριο’’…..! Διαλέγεις και παίρνεις…., μαζί και τη Σράτσα –σου, όλη κι ολούθε, ‘’στο λαιμό –σου’’….,
που, πιθανά, να προκαλέσεις ‘’να γίνει του Κοσ όβ ου:Κοσ ύφ ου:Κοτσ ύφ ου’’ ή και ‘’της Κόσ εβ ας’’:….. …..!)
βεργα σιό – βεργα σιά – βεργα Σούρα – καλύβη : κρύπτ η – δραγασιά – τσαρδάκα του βεργάτη Σόρος….!
Ννννναι…., και καλά κρασιά : καλές βερδέες /βεργέες/
(( : τίιιιι…., δια/συν/τηρητέο μέσα σε μπού/βού/κλο ασκο δαύλα /ντάβλα:δάβλα/ – φλασκί : flask από
ξύλινο μυλο βαρδάρι /βεργάρι/ από τον Βαρδ άρη – Βεργ άρη – Βουργ άρη – Αξιό –…..
ή μέσα σε ασκί /άσκο/ : άσκα από βερδέα/βεργέα από τον Βάρδα ποταμό…., ήτοι, Βαρδ άσκα…!; ))
από….. την νέα Οβρι/α/άμπελο : νέα βερδ/γ/έα : νέα βέρ/δ/γα :
νέα βεργινάδα – νέα Βιργινία : νέα Βιρτζίνια –
νέα….. φορβάδα – αλόγα – ίππα – βέρεδα….. Ρ/α/ Ιάν ν α ….. την βεργο λυγερή….,
ε, και προσοχή μη καταπέσετε οι κέλητες : οι επι φόρβαδοι ή μη ‘’–σας μπεί’’ η βέργα ξε κωλ ι σαυρικώς….! }]}
{[{---------------------=======================-------------------------}]}
Το….. αιγο προβατο βοο….. κορ άκι, που, /έστω, υπαρκτός/ θεατρικώς, σταυρο διψο ψόφησε από κοράκιο –
νόσο των αιγοπροβάτων από υπερβολική δίψα…., χμ, το «ψοφών : τ όξ ιν/κ/όν ύδωρ» : κορ άκ ιο Ιη σού ς
ή κούμ ι ο ή κορ άσ ιο ή…., τάχα, γιος/κόρος/κούρος/κώρος…., κόρη/κόρα/κούρη/κώρα–βαρβαριστί, κόραυνα,
ω εσείς οι κατά κόρ ον : κατά σύστημα κορ αυνά ν ες και σ κορ δ ό πιστοι – σατανό πιστοι πιστοί –τους….!
…..Εχ, το σκότ/ ου φάν/τασ μά –σας…., την κωλ ι σαύρα–γουστ ερ ίτσα με τα, αλληγορικάαα, κωλο γούστα….,
τον Ραβ/β/ουνί : αλληγορικώςςςςς, το βου ν ίν – τον βου ν όν – το βου ν όν – το σ κορ δ άκ ι :
το βου ν άκ ι του Σ κόρ δ ου Βού ν α ρου – Βου ν α ρά Ρα…., του….. του αρχι Σ κόρ δ ου Σατ ανά Ρα….,
του σάτ τ οντος:πιέζοντος, σαμαρώνοντος, φορτώνοντος, εξοπλίζοντος…., τάχα, και, χορταίν οντος άλλους….!
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…..Όλοι –τους κωδικοποιημένα κορ άκ ια…., ομιλούντες με κορ ακ ίστικα–μαφιοζιζέ, συνθηματική γλώσσα….!
[****[----------------------------------------------------------------------------------------------- ]****]
[****[ Χμμμ, βιβλική γλώσσα…., που…., αν είσαι….. ‘’βους’’ – όχι ‘’γάτα’’…., χρειάζεσαι….. βουλ γάτα….,
##=======================$$====================##
## Χμ, μάλλον, θα πρέπει να είσαι Παπό γατα : Παπό κατα : Bull cat …., ‘’για να σχίσεις τη βουλ γάτα’’….!
…..Heyyyyy, God cats+‘…., I beg all of you…., cut all of Bull / Dog / cats-’➔….:
έιιι, γάτες+‘ του Θεού, σας παρακαλώ όλες –σας…., σχίστε όλες τις, κίναιδες, Παπό/Σκυλό/γατες’➔….,
‘’ξεσχίστε’’ ‘τες…., ως ‘’ξέσχιζε’’ η σταθερή πέτρα : str8 Πέτρος : un rolling Stone
τον /την/ πρωκτο σαυλο ύντα : σαυλο πρωκτιούντα : rolling Stone Σαύλ ο /Saul e/ : Σαύρ ο /Saur e/ :
Φαύλο / Paul e : Faul e : F αντί P, ως π αντί φ / : Παύλο / Paul e / – str8/2….,
ε, στην Βατ ικ ανή Καθ- /κάτω-:καπ-/ έδρα:Καπ πρωκτό:Καπ ναό…., οι φαυλ επί φαυλ οι ‘’πλακο’’φαύλοι….!

.

….. Έεεεε…., επι θαλασσό-’➔ ‘’λυκοι’’ : έεεεε…., υπο θαλασσό- -’’➔ ➔ λυκοι …., κοιτάξτε μεεεεε….: :
** ‘+ : ποτί : πρός : ‘+….. γαί α‘+ – δαί α‘+….: ποτί γαί α‘+ – ποτί δαί α‘+….: Ποτί δαι α‘+ :
Πρόσ πολ η‘+ – Ποτί πολ η‘+ : ….,….. η άλ /λ/ η – άλ /λ/ α ( άλα : θά λ ασ /σ/ α ) Π οτί δαι α‘+….:
η άλλη….. πατρ ίδ α–πόλ ις–γεν έτειρα…., ο άλλος πόλ ος : η άλλη άκρ α πόλ ις : Ακρό πολ ις : Q‘+….,
** ‘+‘+ : ποτί ποτί : πρός πρός : ‘+‘+….. άνω‘+ Ποτί δαια‘+‘+ :
ουρανο‘+ γαία‘+ – δαία‘+ : ουρανο‘+ πόλη‘+ : Ουρανού‘+‘+ πολη‘+….:
Ουρανο ηλιαί α – γαί α….. ‘+‘+‘+….,….. η άλλη Ουρανούπολη : ο άλλος πόλος :
η άλλη άκρα πόλ ις : Ακρόπολις….: Q‘+‘+….,
(Χμ, μόνον, εδώ:απ’ το 1Β7‘+‘+ και πέρα δεν έχει δι πολ ική σχιζ ο φρέν ια…., μα δι πολ ική φρέν ια….,
ούτε ψυχο ‘’ψυχο’’ καρκίνο…., ούτε κορμο ‘’’’ /εγκεφαλο/ ψυχο’’’’ καρκίνο…., ούτε…., ούτε…., ούτε….!.....)
α, και πιο πέρ α ς /άκρ α ς/…., που έχει:εστί πέρ /τέλ:περ ι συμ πάντ ειον/ ας εξω συμ παντ ικό Πόλ ο….,
ΟΥΡΑΝΟΣ ‘+‘+‘+ και / Pl us / ….: εξω Ουρανο γαία….,…..
ο άλλος / εξω παν πολ ικός / Ουρανός.…: ….. ‘’….,’’ ….. ….!.....

.

…..Ελάτε, μπείτε στο διαστημό πλοιό: : μου…., την, για αργόσκεφτες ‘’ψυχές’’, Αργώ μου…., να χαρείτε….,
να σας χαρώ…., πλανεμένα –του….. μωρά….. ‘’–μου’’….,….. κι ας…., κι ας…., κι ας…., σας παρακαλώ….,
I’m your last opportunity….. for…..….: είμαι η τελευταία –σας ευκαιρία….. για….. …., ….!.....
…..Καλημέρα…., καλημέρα…., μη βιάζεσθε….,
έχει ο Θεός…., ο Διάβολος, π ι α, δεν έχει….,….. καλημέρα : καλυτερ η μέρα…., σε όλους –σας…..:
στους, τ ώ ρ α και συνολικά, 1Β1΄, 1Β2΄, 1Β3΄,…… ααααα, κι εσύ….. ο 1Β8΄….,…..
μπράβο, ω χαρά μου, μη μιλάς, δεν είναι χώρος και χρόνος, τ ώ ρ α, για….. τύψεις, κρίση, αυτοκριτική,…..
ό,τι χειρότερο αυτά, τ ώ ρ α….,….. ωχ, ύστερα : σε άλλο timing αυτά και στις προσευχές σου….,…..
καλή : καλυτερότερη χρονιά η καινούργια….. δια…..χρονιά…., μας εγ κατα λείψατε και μας λείψατε….,
καλώς μας ήρθατε…., ω ψυχές μας : ω χαρές μας…., ελάτε…., δεκάδες δισεκατομμύρια χωράτε σ’ αυτό….!

. .

Εμ, έχω κι άλλα ταχύτερα διαστημόπλοια : , , . , . , . , . , . , ….. Ταχώ…., για ταχυ/θεο/κίνητες ψυχές….,
για…., ‘’εξαϋλωμένες’’ τις ψυχές’’ –σας…., ψυχές…., και ‘’ψυχές’’….,
αχ, και τι ωραία που βοηθάτε, και, το Θεό να μας βοηθήσει…., που αλλιώς δεν γίνεται…., αχ, μη ρωτάς….,
μπαίνετε…., πιο μέσα…, πιο μέσα….. και….. ‘’ψύχρ’’αιμα : θέρμ αιμα….,….!
…..Αχ, Ορφέαα…., αχ, Ευρυδίκηηη…., μη κοιτάτε πίσω…., ποτί:προς τα μπροστά και προς τα κάτω : ¬….,
ποτί : προς τα εδώ : ‘+ προς τα πίσω και προς τα πάνω : <^ να κοιτάτε….,
ξεχάστε τους παλιο, και, Ηρακλείτειους δρόμους…., αυτοί σας έφτασαν προ του χείλους του γκρεμού….!
…..Έχω, για τώρα, μια καλούτσικη αμφαλοιφή….. μιας άλλης Αγγέλου‘+….,….. νααα…., έτσι, μπράβο….,
να κολλήσω αρκούντως στέρεα τους βολβούς των ματιών σας…., ώστε να μη….,….. νααα…., άει…!
…..Ελάτε κι εσείς…., και, οι, τ ώ ρ α κι αμφίρροποι κι αμφίρηστοι–αμφίβολοι—αθίβολοι
κι αμφι ρεφ /ρ ρεπ/ είς–περι στεγαν ωμένοι 1Β1΄ έως 1Β6΄ : ‘➔’….,
οι….. ποτί:πλησίον της αμφίσβαινας : του περιβάτη – αμφιβάτη ‘➔’ όφεως….,
και, οι, τώρα και μονόρροποι, 1Β7΄ έως 1Β12΄ : - - ’’➔➔….. plus : 1Β12΄ : - - - ’’’➔➔➔….,
οι….. ποτί : πλησίον της μονόσβαινας : του μονοβάτη Όφεως- - ’’➔➔ και - - - ’’’➔➔➔….:
αμφότερες : αμφίσβαινα και μονόσβαινα αμφίστομες : δίστομες : αμφιτρήτες : αμφήκεις και αμφιμέτωπες :
διμέτωπες:δικέφαλες:δίκρηνες:αμφίκρηνες….,….. ναι, ελάτε…., εσάς χρειαζόμαστε πιότερο από όλους….!
…..Ωχ, τί είναι αυτό…., χμ, εδώ δεν κόβουμε εισητήριο….,
ούτε παίρνουμε αντίδωρα…., δώσε ‘τα…. , ως ένσημα….. για τον Ήλιο…., στους….. ….,
να, εκεί που τά ‘χουν ανάγκη…., ξέρεις κι εσύ…., ω…. ‘’ταχύπαλμη’’….. καρδούλα μου…., βρε, ηρέμησε….!
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…..Άει…., μια ανάποδη τούμπα….. και…., από παστράβιοι…., παΐσιοι…., μια ρουφ ηξιά θα σας κάνω…..
και θα σας εκπνεύσω….. ανα γεννημένες : ‘+….,…..
ελάτε…., εδώ η….. Νέα….. ά πυλη κι αμφι τειχ ής κι α τυχ ής….. ++‘‘Αμφί’+ πτολις – Αμφί πολις….,
η Νέα Αμφιδαία – Αμφιγαία….: περίγεια…., κι ας ‘’από τη μια η θάλασσα κι από την άλλη η γαία’’….,
‘’η με το αμφίδυμο – διλίμανο Λιμάνι’’….,
η, από παλιά, Παλιά….. ‘’+’’‘Αμφιδέα’-….. – Αμφιδή : Αμφιγέα – Αμφιγή…., ήτοι, κρίκος – θηλειά….,….
γνωστή και ‘’ορατή ολούθε κι άπασι’’ ‘’αμφι /περι/ φανής’’….!
…..Να….., και από πιο παλιά, +‘Αμφι’- δαία – Αμφι γαία…., μα και ++‘‘Αμφί’+ πτολις – Αμφί πολις….,
τότε, γνωστή και ορατή ολούθε κι άπασι : αμφι /περι/ φανής….,….!
…..Εδώ….. κι εγώ….. ο….. ++‘Αμφί’+ πολος – Προστάτης – Πρόβατος – Περίπολος….,
όστης : υπενθυμητής…., όζων ξεχασμένα πράγματα….,
εεε, διά του….. δικού μου….. όστη ‘’τρι ζονιού’’ – τρ/ι/ οζον ιού : τρ ωζον ιού…., του που…..
τρις….. ώζει…., χαρούμενο – (Θεο / : Θ / ιχάρ ιχ ο:Θεο ιχώρ ιχ ο:Θεόποθο:Θεόχαρο) ιχάρ ιχ /εχ/ ο :
με….. Θίχ αρ–Θιχ ώρ–Θιχ ήρ–Θιχ ώ (Θ/εο/ιχώρ:Θνέκταρ:Θμύρον ρέον στις ‘’ψυχο’’ φλέβες του, Θπόθο,
Θχαρά,….. κι ουχί με Σ/ατάν/ αίμα : Σ / : Σ / ιχώρ–δηλητήριον όφεως,…..) και γλυκά….. τρι και τρι και τρι….,
μα και θλιμμένο και πικρά….. τρις….. /οιμ/ ώζει:/κραυγ/ άζει:ιύζει – /λυπ, κραυγ/ ίζει….. τρι και τρι και τρι….!
…..Εγώ ο αμφ αφ ών–αμφ αφή ζων – χειριζόμενος, αρκούντως ορθώς, τα, αρκούντως, ορθά δρομόμετρα
και οικοστρόφια : πηδ άλ ια….. και τις, αρκούντως, ορθές πυξίδες….,…..
εδώ ο αμφάδιος–φανερός Α τόμ ουρ ος και μη ‘’+’’‘αμφι’- ό εχ ος παπΑλέκος του άλλου ‘+‘+‘+Δία….,
δικοί μου κι οι αμφιπερικτίονες–περίοικοι – αμφικτύ/ί/ονες….,
κι ας ολόγυρα–αμφιπέριξ αντιαμφίπολοι πολλοί…., αμφιπλήττοντές μας….!
…..Αχ χχχχ, μη φοβάστε…., για λίγο, ακόμα, αμφίτρομα θρασίμια του Σατανά θα παραμείνουν….,
/ ….:εμπιστευτείτε με….. και εμπιστευτείτε μου….. /
μα θα κατα/ανα/λάβουν….. και δεν θα μας καταλάβουν…., ή θα….. δια….. λείψουν….. οι…..
αμφιπερίστροφοι και αμφιπεριφθινυθόμενοι – φθινόμενοι α δια λείπτως….,….!
…..Έιιιιι…., εσείς οι αρνητικότατοι : - - ’’➔➔ και πλέον : - - - ’’’➔➔➔ …., όχι από εκεί….,
έιιιιι, ‘+Στέντορά μου…., όχι, εσύ ρε παλιο Στέντορά-’➔ –τους με το σπαστό σου έ ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι….,
δώσε μου τη φωνή σου….,….. ωχ, σ’ ευχαριστώ….,…… έιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι…., όχι από εκείειειειει….,
όχι στην αμφίαλη νήσο –τους Αμουλιανή….: Αμ’-➔ / + ‘μΑ / ουλ ιαν ή – Αντι….. ούλων των…..
Ιαν /ν/ ών…., πρώην, Ιαων ών – Ιων ών….,….!
[ * αντί….: άμμα – δεσμός, κόμβος, βρόχος, θηλειά, ιμάντας,….. ούλ ων : όλων των Ια/Ιώ/ν ών….,…..
χμ, μπορεί…., μα δεσμωτικά–κομβωτικά…., να σου….. ‘’αματίσουν – ματίσουν : αυξήσουν το μήκος
διά προσθήκης….. χώματος : διά προσχωματώσεως…., αλλά:αμμή:αμέ θα σου μειώσουν το ύψος’’….,
που, αυτοί, τίποτα δεν δίνουν χωρίς….. αμ ειβή….: αντ / αμ, αμέ…., αμμ, αμμή….: αντί : αντ / ειβή –
αντί λειψη–αντί σταξη….. – αντί ληψη….,….. αυτοί…., οι, /*έστω/, του βασιλέως της Άλβας Αμουλ ίου….,
του αντι /αμ, αμμ, αντι/ Ίων ος…., που έκαναν….. την Μα‘+ ουλ ιων ή : Μ‘+➔-’ ουλ ιων ή…..
Αμ’-➔ ουλ ιων ή και Αμ’-➔ ουλ ιαν /ν/ ή και Μ’-➔ ουλ ιαν /ν/ ή…., το μα : μαμά
το έκαναν, ανάποδα, αμ : μα’άμ….,….. ( : κι εδώ, *έστω, κι αλληγορικώς….. πρόσωπα, τόποι,….. ) ….! ]
{ : λείβω και, με ετεροίωση : αλλοίωση : διαφοροποίηση του ει σε οι, λοίβω :
στάζω….: ‘’τα στάζω’’…., όπως και τα….. «σύννεφά» –τους…., μα και….. οι / f – φ : > β / ή : οι / β / ή….,
( το…., φορές, βαλλόμενον, χάριν ευφωνίας…., ευφωνικόν f – φ : > β…., το, φορές, απο βαλλόμενον….,
ως, λ.χ, ζή ω > ζή f ω > ζή β ω > ζή ω > ζω….. )
εκ του, ομηρικού, οί / f – φ : > β / ω…., λακωνιστί, οι /β/ ώ // και, μέσον, οί /β/ ομαι // ….:
προσ δοκώ, υπο λογίζω, αντι λαμβάνω,….. ….. } ….,
Έιιιιιιιιιιιιιιι…., πρόσω : πόρσω : πόρω….. δεξιά, τώρα…., μη…., ούτε προς τον Άθω- - ’’➔➔….. –τους….:
Λ΄Άθ ος:Λ΄Άθ ως:Λ:30άκις Λ΄άθ ος…., μη, ούτε προς την /που,κι έτσι,με πληγώνει κι εξοργίζει/ Καβ/μπ/άλα….!
$ εχ, εκεί όπου, στο Μουσείο, υπήρχε…., μα τώρα δεν υπάρχει, πια…., λίθινη επιγραφή με ονόματα χωρικών
της αρχαίας Βιτούστας…., της, μετά, Βίκιστας…., της, μετά, Κρηνίδος…., της, μετά, Βιτάστας….. –μου….,
μεταξύ των οποίων υπήρχε και το όνομα, προσωνύμιο, αρχαίων προγόνων μου…., το Ζίμπ/β/ας….,
ενώ όλα τα άλλα και των άλλων προσωνύμια σε αυτήν δεν θύμιζαν καν επίθετα χωριανά μου….,…..
/αλά «Τάφο Αμφιπόλεως»/ κει, στο Μουσείο, όπου υπήρχαν 7 αγαλματίδια : ένας μπαμπάς με έξι παιδάκια….,
αγαλματίδια που τα έβγαλε από τη γη…., οργώνοντας, με τα άλογα, χωράφι μας στο Καρέζ Μπαΐρ…., ο…..
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τίμιος κι Έλληνας μπαμπάς μου….. και τα έδωσε σε άτιμους κι ανθέλληνες Μουσειο αρχαιο/καπηλ/λόγους….,
χωρίς αμοιβή:εύρετρα κι απόδειξη ο εύπιστος…., και τα εξαφάνισαν…., σα δε μπήκαν στο Μουσείο ποτέ….! $
Μη, ούτε προς τα εκεί-’➔…., εδώ, προς τα εδώ‘+, προς το όρος Πάγγαιον–Πάνδαιον /Νέος Άθως‘+/ ….,
όπου δαίει–καίει, ακόμα, ο Δαιδάλε/ι/ος δαυλός…., τεχνούργημα : δαίδαλμα του Ηλιοδείχτη Δαίδαλου‘+….,
του με ηλιοφώς…., που….. καίει : δαίει–θαίει–θέει–τρέχει κι απλούται με ταχύτητα /και, μη φυσικού/ φωτός….!
…..Ναι, και….. ο έχων / ορθά : Θεού : Θου : Θω : Θ : Δ : Τ / όμματα / θώμματα / …., / θεο / οράν / θωράν / ….,
/ θεο / ορά / θε ωρά – θε ωρεί – θωρεί / …., / θεο / ορώντας / θωρώντας / ….,….!
…..Αχ, ναι, προς τα εδώωωωω‘+…., Αμφίπολη μεριά‘+….,…..
μηηηηη…., μη γυρνάτε πίσω τα επιβρύχιά σας…., εσείς οι -’➔ : οι 1Β1΄έως 1Β6΄….,…..
μη, πάλι, καταβυθίζετε τα υποβρύχιά σας…., κι εσείς οι 1Β7΄έως 1Β12΄ : οι - - ’’➔➔…., …..
νααααα…., περίπου, 21 χιλιόμετρα – Α : άμματα : 1.000 Χ 21 μέτρα έμειναν μέχρι το λιμάνι….,…..
ωχ, απομακρύνονται οι επιβρύχιοι…., πολλοί δε, και, μουντζώνοντάς με….,…..
καταβυθίζονται οι υποβρύχιοι…., μερικοί δε, και, φτύνοντάς με….,…..
εεεεεχχχχχ…., τίιιιι…., τίιιιι…., ας…., ας…., ελεύθερα…., ελεύθερα….,….. κι είχα τόσα να τους….,….. ….!
…..Τέλος πάντων, είμαι η ξεναγός –σας ΄Ελ έν α, η της Έλ έν ας – Ελ λ άδ ος – Εν άδ ος ξεν/ο/ αγός….,
αλλά και ντοπ /ι ο/ αγός…., ναι, και το μες στο υποβρύχιο βασιλόπουλο–ο Ίαν /ν ός/…., έπαιξε κι έχασε….,
χμ, που του μουσικέπαιξα το…. «Ζαβα/Ζηβα/αρακατραμένια»….. και με εξέλαβε…..
για Ζαβο ( χμ, τον Ζηβό : /Θεο/ Σαλό ) κατραμ /μαυρ ένιο – τουρκ ιστί – τουρκ ιζέ, γαρ/α/ ένιο/ ένιο….,
εμένα τον, τουρκ ιστί – τουρκ ιζέ, μπεαζ ένιο – καβακ ένιο – ασπρ ένιο – λευκ ένιο…,….!.....
…..Είμαστε, λοιπόν, παρ αλ ία Αφίπολης….,
{{---------------------------------------==========-------------------------------------------------}}
{{ ….: απέναντι απ’ τη νήσο Θάσο – Δάσο – Δα άσ ο – Άλ σο /ς/ –
Γάσο – Γα άσ ο – Γεω θάλασσα – Γ/α/ άτ α – Κ/α/ άτ α – Γε αλ ία – Δι αλ ία – (δα:δε: δε – γα: γε : γι) Γα αλ ία –
Γαλία:> Γ/α/ αλ ατ ία–Γ/α/ αλ άτ εια – με Γαλ ικό ιμπεριαλιζέ ανα διπλασιασμό, γεω /’’δις’’:τρις/ θ αλ ασ /α/σ ία–
Γεω /’’δι ς’’ : γι ς : θ αλ : θ ηλ/ ατ /α/τ ία – Δα /γα/ αν ία – Δ /Γ/ αν ία – Γεω θ αλ ασ /α/σ ία – Γεω νερία –….. ….,
όχι η ία του Οβριού ( η του του Ιάκ /Ιάχ/ ωβά – Ιάχ ωβά….: κ > χ : δέκ ομαι – δέχ ομαι ) Δαν….. Δαν ία….,
Θάσο – Θα / θα : χ θα : χθών : γη / άσ ο – Αμφι αλ ία – Αμφι άλ η – Δι άν ειρ α – Γι άν ειρ α –…..,
ου Αλσ ατ ία – με ιμπεριαλιζέ Εβραίικο και μη αττικό αναδιπλασιασμό, διπλο θάλασσα….. ….,
ου Αλ /λ/ άτ /ια/ : ου /όχι/ …., αλά Αλλάχ των Αράβων με τις δυο κόρες – θεές Αλ/λ/άτ….!
…..Να, η Θάσ ος:όντως, Αμφι/Περι/άλ η…., που ‘’πλεί’’/’’πλέει’’/ σα νήσ/σ/α μες σε άλα:θάλασ/σ/α…., απέναντι
απ’ τις 3 χερσό νησ/σ/ους:όντως, Αμφι/Περι/γι άλ ες:γεω αλί κλειστες : / ως μια Αμφί γι αλ η:U:λιμνο θάλασσα /
χερσό/γεώ/παπιες του Άθωνα,απέναντι απ’ την Καβ/α/άλα:/παρα/θαλάσσια κρύπτη:Γα βα άλ α :Βα γ/α/ άλ α :
γεωθάλασσα της Βα / : Βα βά ς, Βά βα ς /Βά βω ς : Μπά μπω ς/ , Βά ς – Για γιά ς : Για γιά ς : Γιά ς –…..
ναι, και….. βά τ ε….. για βά ς – για βά ς : σιγά – σιγά…., σαν τη….. για βά – για γιά…., ….. / ….!
Ναιαιαιαιαι….., και οι κλέπται….. άλα /…..αλο : νερο μπλούμ τα λυσσασμένα σκυλιά και κακός ψόφος…../ ….,
καβά θα – γεω κάβο – γεω κρύπτη – γεω κιούπ ι – κιόι κιουπ – κιούπ κιοϊ…., χωρίο – χώρα – πόλη – γη….,
θησαυρο φυλάκιο…., νααα, /παρα/ θαλάσσια Γα βά θα – Κα βά θα – Γά θα βα – Τσανάκα –
Καν ά κα /γα/ : γη Κανά….: ου – όχι γη Κ/α/ αν ά – γεω Γεω θάλασσ α…., ούτε Χα /Κα/ αν άν : Χ/α/ αν άν :
Χ αν /α/ άν /ία/: Γ/Χ/ή….. δις : τρις….. αν, ασ, ατ, αλ,….. ….. / θ / α / αλ ατ ία : γεω….. γεω αλο Ασ ία….. ….,
Βά θα γα – γεω γή της….. βα/ς/ : βάβά/ς/ : βα γι ά/ς/ – μάμμα/ς/ – μάμμη/ς/ – βα γι ά/ς/ :
φοινικιάς – χουρμουδιάς – /arab/ Καβάλ/λ/ας – μασον ιζέ, Καμπάλ/λ/ας…., Οβριό πολης….,
Μαρξ ό πολης – Μαρκ ό πολης – Τσιφ ουτ ό πολης : Καπν ό πολης – …. ….,
ννναι…., η με τους Οβριούς (Καμπαλ/λ/ιώτες) Καπν έμπορους….,
που μου έπαιρναν τζάμπα τον καπνό μου…., ή δεν…., οπότε και τον καίγαμε, κλαίγοντας, στο γήπεδο….!
[ Αααχχχ…., βρε μπαμπάκα μου…., πώς να ξεχάσω τα γοερά κλάματά, και, σου….,
μου τρυπούν τα αυτιά οι κραυγές μας…., πάνω από τα καπνοδέματα…., (Ωχ, και τι πείνα εκείνη τη χρονιά….!)
πριν πάμε…., ως κι άλλοι, πολλοί, συγχωριανοί μας…., να τα κάψουμε στο γήπεδο…., χμ, σαν «σκάρτα»….,
με το, που μας έδωσαν, ταπεινωσ ιστί –μας, πετρέλαιο…., χμ μμμμ…., επί Σκύλου Καραμανλή…., που…..
στο Παγγαίο:και, δίπλα στο χωριό του….. θά ‘πρεπε να κάνει καπνομάγαζα…., έτσι, Κρατο κερδοφόρα….,
μα τους βόλευε όλους τους Ανθέλληνες ο φιλ αστεο κεντρισμός του….. Ιουδο Χαβρο ‘’ένωνε και βασίλευε’’….,
πέρα από το ότι, από πριν και γι’ αυτό, αγόρασαν, αρχαιο καπηλικοίς χρήμασι και μαφιοζ οικογενειακώς,
τα της….. μελλο βιομηχανικής ζώνης χωράφια…., εκεί…., κυρίως, Θεσσαλονίκη μεριά….,….!..... ]
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Nνναι…., και, οικονομικώς, έτσι υπερήχαν έναντι των άλλων : ήσαν καβάλ/λ/α : ιππείς :
καβαλ/λ/ (Καμπαλ/λ/) άρηδες…., οι Οβριοί Κέλ/λητ/ες : ιππείς…., χμ, arab / μισιρ / Ιαν ν οί :
χμ, και, που….. τον καπνό μας τον αγόραζαν τζάμπα….. τον….. ψώνιζαν καβάλ/λ/α….:
κατά Λεξικά, χμ, εξαπατούνταν εις την αγοράν /καπνού/ από /εμάς/ τους καπνοπωλητές….,
χμ, μάλλον, εξαπατούσαν εις την καπναγοράν εμάς τους καπνοπωλητές….,
α, που όταν είναι αυτοί πωλητές εξαπατούν τους αγοραστές και, τότε, οι αγοραστές ψωνίζουν καβάλ/λ/α :
εξαπατούνται εις την αγοράν από τους /‘’τέτοιους’’/ πωλητές….,…..
ε, και αλί:μπλουμ εις άλα /θάλασσα, χμ, βάπτισμα εν ύδατι–λαώ οι σατάν πνευματικοί φασ ίστες/ οι κλέπται….,
χμ, έιιιιι…., ννναι…., που….. άλλο o ίσιος ‘+Soros….. κι άλλο o ανάποδος soroS-’➔ ….,….! }}
{{----------------------------------------==========------------------------------------------------}}
ναι, να, και μες σε μια Αργώ μου…., ναι, κι όχι μες σε μια Ταχώ μου….,
που θα θέλω πολύ χρόνο….. για να σας τα αποκωδικοποιήσω…., μετά….,
που /κου/, έτσι, θα ‘’τα’’ δείτε…., μα δε θα ‘’τα’’ δείτε…., πλην, μετά και σπασ τά–σλασ τά, σε sl ow motion….,
όπως δεν βλέπει η /η μεγατάχυτη/ σφαίρα τα περάσματά της – τα πάσχα της….,…..
ναι…., και χρόνο δεν έχουμε…., κι ας έχουμε….. διά….. χρονο….,….!
…..Προρισμός μας, λοιπόν, η Βιτάστα….,….. νααα, κοιτάξτε εκείνο το διάσελο – γάσελο – δάσελο –
γί αυλο – δί αυλο – πέρασμα – πάσχα…..για πράσινη ‘+γη….. κι όχι για ερυθρά /Ψ αιματο/ θάλασσα-’➔….!
…..Να, ‘δω είναι η μη δεδαμένη–κεκαυμένη βάτος, η βαβατσινιά–βατο μουριά–μορέα η μέλαινα–μαυροζουλιά,
η που δεν….. δαίεται–καίγεται…., η που….. έσπειρε η.....
βαβά–βάβα–βα /‘’μάμμη–μάμμα–μα….: για γιά–για βά–βα γιά : φοινικιά:χουρμουδιά’’/ μου Ελ έν η–Λέ γκ ω….,
μαζί με τον παπά–πάπα–πα /πάππα–πάππο–πα/ μου Αλέξανδρο:Αλέκο…., αμφότεροι, μη τέλειοι αγρότες….,
που ο μπαμπάς μου, ο τέλειος αγρότης, Νικόλας την εμβολίασε με κλωνάρι μαυρο λεύκης – καρα καβακ ι ού :
καρα μπεαζ ι ού….. και την έκανε….. μαυρο ασπρο ζουλιά….,
ε, κι εγώ, ο πιο τέλειος εμβολιαστής, μετά, την εμβολίασα, 7άχρονο παιδάκι, στο μαύρο κορμο μέρος της
με μπόλι λευκής λεύκης : καβάκ καβάκ : μπεάζ μπεάζ….,
νααα, απ’ το χωράφι μας στο καβακ λίκ/ι/ : μπεαζ λίκ/ι/…., και την έκανα….. ασπροζουλιά….,….!
Νααα…., εδώ…., τότε που ‘’του χώθηκα’’ και πήρα….. ‘’σ,Σ,ιωπηλό’’….. διαζύγιο από τον ‘’Γιαχβέ’’….,
χμ, από ανάποδο, όμως, οπισθιο δείξιμο…., εγώ του έδωσα διαζύγιο – εγώ του γύρισα τα οπίσθια….,
κι αυτός βρήκε την ευκαιρία να με γαμήσει, στημένα και στην κυριολεξία, Βακ ανδρα ϊκώς–Φακ ανδρα ϊκώς….,
μετά, όμως, κατάλαβα πως ‘’την πούτσισε’’…., που κανένας, τελικά, δεν την γλίτωσε από Ζηβο γάμια….,
…..σσς, παρακαλώ, αφήστε με να ‘’σχιζο’’ παραπονο ‘’παρα’’μιλήσω και κερδισμένοι:διδαγμένοι θα βγείτε….,
ωχ, συγγνώμη που σας κουράζω…., μα, εξαιρετικά που μου δωριστήκατε, σας δωρίζω ‘’μυστικά’’ μου/μας….,
….. τώρα πια, και γάτα – κάτα….. και κα δής – κατής : ειρην ο δίκ ης….!
…..Ναι, ειρην ικός δικ αστής…., μα σε πολεμική / ‘’αμυντική’’ / στάση…., άοπλος….,
που έχω όπλα τα….. παν κάθαρά μου : παν κά/ν/θαρά μου….. μάτια….,
ολόσωμα…., ως άλλος ‘‘++Άργος Πανόπτης…., που, πια, σ,Σ,ιωποβόμβες τα αμέτρητα μάτια μου….,
ναι…., κι αλί –τους αν με / ή ‘’με’’ / καταντήσουν….. καμικάζι αυτοκτονίας….. στον….. μαχαλά –τους….,
ως, τότε, και στον γαμημένο –τους….. και πλήρη /κρυπτο/ σκανδάλων…., οικονομικών και μη…., στρατό….!
Τον με, κυρίως, Γαλλ/ι/ο σπούδαχτους ανώτερους στρατιωτικούς…..
σε μοσονικές στρατιωτικές σχ ολές (σχ /σκ/ ουλές)….,….. που τον κάθε σαδοχαφιέ Ανθέλληνα – Αντιγιονανλή
κι άκαρδο καρδιολόγο….. τον κάνω…., τότε και ετερο/Γιονανλο/προκλήτω τρόπω,,,,, «’’Γιονανλή’’»….,
τον καθίζω…., ήδη, στρατο ψυχογαμημένος…., στην στριφογυριστή του πολυθρόνα…., τον κάνω μια σβούρα
στα….. Q+++++ : Ζζζζζζ : 7.000 Χ 5 ψυχο ‘’ψυχο’’ watt μου…..
και…., απελπισμένος κι αβοήθητος…., και, του…., τον καταριέμαι, ‘’καθέτως:κατάματα’’, και,κοιτώντας ‘τον….,
κι ‘’από καρδιά’’…., σε λίγες μέρες, /ε, για να μη μου…../ …., γίνεται, από επίγειος Επίατρος,
επισελήνιος Ταξίατρος…., ννναι…., και γαμώ το βρωμο στρατό –σας…., ω ρουφ Ιαν ν ο ‘’έλληνες-’➔’’….!.....
…..Έιιιιι…., εκεί κι απέναντί μας και σε εκείνον τον λόφο υπάρχουν τάφοι συγγενών
του Οξαποδώ : Αλέξ ‘’τετοιου’’…., τάχα, του Μεγάλου συνονόματού μου….,
(:τον που οι ξένοι θα τον έχουν, μόνο, ως Ιδέα…., που Αλέξανδρος’’+’’-:γη, σύμβολα κ.λ.π. είναι δικά –μας….!)
του προκάτ σχιζάκηδων ιμπεριαλιστών Ιμπεριαλιστή…., του….. του….. του….. ….,
…..χμμμμμ…., εσείς, κύριε…., τίιιιι…., παρακαλώωωωω…., ησυχία…., σσσσς….,….!
…..Έιιιιι…., κύριοςςςςς…., φορέστε το αλεξίπτωτό –σας…., ννναι…., και….. εκτίναξη θέσης….:
φφφφφ….. κι άει στο καλό…., ω /σπιούνα/ αλεπού…., ω….. ειρωνο μειδιαμο πισωπλατο μουντζωτή μου….,
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που….. για /σπιουν/αυτό….. σε ‘’ερευνο’’ / ψυχο ‘’ψυχο’’ αντ ανα κλασο / κοιτούσα…., …..
στο καλόοοοο….. και καλή προσγείωση…., εχ, κι αν αναστηθεί ο Άγριος Διονυσ’ Άγρας ‘’Τετοιο’’’’τέτοιος’’….,
να πας μαζί του σε πιο Μεγάλη εξ-εξ-εξ- στρατεία…., να ημερέψετε και εκβαρβαρίσετε άγριους βαρβάρους….,
που σε γραφείο ‘’θα τη βγάλεις’’…., ρε κομματόσκυλο…., που τα στρατόπαιδα, κυρίως, για τα φτωχόπαιδα….,
….. ωραία…., είναι πολύ καλά….,….. νααα, κάνει, κιόλας, ωτοστόπ…., χμ, ξέρει κι από κ.Η ο.κ….:
κώδικα Ηρακλείτειας οδικής κυκλοφορίας….,….!
….. Περνάμε, λοιπόν, έξω απ’ τα…., στα ριζοβούνια του Βου νού–Όρ ου ς Παγ γαί ου…., χωριά:κιόι α…..,…..
….. να…., ….. ….. …., ααααα…., και, πολύ πολύ πολύ έξω από το χωριό του, επίσης, προκάτ, Οξαποδώ….,
του…., να…., άγαλμα, πια, στην πλατεία της γενέτειράς του….,
( ….:ο γλωσσο φακ ί ρης : the sl eight of glossa : glosso sl eight/er/….. )
που τον δείχνει να δακτυλο δείχνει…., μάλλον, Γαλ/λ/ία μεριά…., για να θυμίζει την ‘’κατάψυξή’’ του στο…..
ψυγείο των πολιτικών – Γαλ/λ/ία…., να, εκεί και τότε και ‘’παρέα με τον Μπαχτιάρ’’….,
αμφότεροι αντικαταστάτες Χουντικών…., πολιτικής ( Οβριο Κισιγκερο ) Χούντας ο ένας…..
και / ’’μόνιμης’’ : μόνιμης / θρησκευτικής /βασιλο/ Χούντας ο άλλος….,….. αν δεν κάνω λάθος….!
/*/ ….: τότε, που ‘’κάποιοι’’ έκαναν «νέες…., /και, Euro/ δημιουργίες»….,
χμ, που, κ α ι, η Γαλ/λ/ία : Grand Turkey : Μεγάλη Γαλοπούλ α : έχει στήσει…., Αλλαχ ού/Αλλαχ ή….,
μικρές γαλοπούλες : /μικρές Χούντες/ young turkey/i/ es ( tur key /i/ es ) …. /*/
Κιούπ κιοϊ….: χωριό : κιόϊ των κιουπ ιών – καβ/α/ών – φυλ/θηλ/ακτηρίων…., και, /μερικών/ λιρών….. –του….,
να, κι εκεί στο πατρικό –του…., να, κι εκεί στο, στο μεγάλο τσιφ λίκ ι –τους, εξ-εξ-εξ- οχ ικό –τους….,
ναι, να, που τον δείχνει….. γερο ξουρο /κουρο : κορο / κροκο δειλο βουρκ ωμένο….. να χύνει μαύρο δάκρυ….,
(( ….: δά κρυ : da cry : γά /κά/ κρ υ….. για την γα : δα της Μακεδ/ο/νίας…., δάκρυ….. κορό μηλο…..
ο γεροντο κορ /κουρ/ ό μηλ ος…., χμμμμμ…., εχ χχχχ…., a, ….. and….. don’t /da/ cry, Konstantin a….,
–εσύ, το πλουμ ιστό – πληρ ωμένο….. κορόμηλο : plum….. από κορο μηλιά : plum tree….,
χξς΄ ςςςς…., μάλλον, σκορδό μηλο απ’ το Σκoρδο Δένδρο : Σατανο Δένδρο….,
χμμμμμ…., ο ‘’Φίγκ αρ ο’’…., το….. ‘’σύκο’’ : ‘’fig’’ από τη….. ‘’συκιά’’ : ‘’fig tree’’….!..... ))
νααααα, για την….. Μακ εδ/ο/νία….,
χμ, ενώ, παλαιότερα, όταν υπέγραφε, συν άλλοις , «γνωστοίς», μασ/σ/ονο’’τέτοιοις’’,
κάτι ‘’σχετικά’’ : ‘’ονοματο κλεπτικά’’….. Βασιλικο/Φρειδερικο/φύλλα Κυβερνήσεως…..
με αναφορές σε….. άλλη «Μακεδονία»…., κρυφο γελούσε….,
χμμμ, κι όχι «Βορειο /Σκοπιο/ Μακεδονία»…., μα «Μακεδονία»…., ε, κι ας το διαψεύσουν οι mas/s/ons….,….!
….. Tέλος πάντων…., ο νεκρός ‘’«Ιστοριο»’’ δικαιωθήσεται….,….!.....
Ιδού, λοιπόννν, φτάσαμε στη Βιτάστα /Ζη ,ι,υ, βά στα:Viva sta:Ζωής στάση/…., πετάμε πάν’ απ’ τη Βιτάστα….!
Να…., εκεί μες σε εκείνο το παλιό σπίτι και μέσα σε ένα μικρό παν φτωχικό δωμάτιο 2 Χ3 γεννήθηκα….,
ξημερώματα,χμ,αντιΧριστούγεννα…., ψόφος:αντιζήβος κρύο….., στο μαγκάλι, αντί για ξύλα, ξηραμένη κοπριά
των αγελάδων μας…., που, πλην από αγρότης, ήταν και αγελαδοτρόφος ο ήρωάς μου ο μπαμπάκας μου….,
που παθιάζονταν με την αυτάρκεια…., έτσι που η χήρα και μόνη,πια,γιαγιά μου τον ξαναγύρισε στο χωριό….,
σταματώντας ‘τον από την «Γεωργική Σχολή των Σερρών»…., τότε….,
και έλεγε, κάπως έτσι και για τα περί αυτάρκειας, «…..μπακ μπακ : μακριά μακριά από τον μπακ /βακ/ άλη :
μπακ ( /μπακ/ βακ /ίλ/ άλ /λ/ η )…., που…., από εδώ….. μέχρι τον μπακ ά /ί/ λ η…., βάκ ιλ/λ/ οι…..»….,……
κάτασπρο μωρό….. και με κάτασπρα μαλλιά…., που με το χρόνο έγιναν καστανά….,
λες , μωρό συνάμα και γέρος…., κι έτσι έχω την παιδικότητα δίδυμη με την γεροντική μου ωριμότητα….!
Ιδού…., εκεί μέσα….. κι όχι σε…... σατανο κρύπτη – σατανο καλύπτρα – σατανο κάπη – σατανο φάτνη….
νααα…., κάπα – καλύπτρα…., ιωνιστί, κάπ η–φάτ ν η–κάτ- / : κάπ ν η : κάτω- και ‘’μαύρ ος’’ : αράβ ος / ν η :
χμ, μα στο ανώι / άνω+ ι : ανώ+ ι / του σπιτιού –μου…., στην άν+ η του….,
όχι σε σπήλαιο με….. ‘’μαύρες’’ αραβ ικές νυχτ ερ ίδες και κάρ γι ες…., να, σε άνη με ελληνικές ημερ ίδες –
ελληνικά ‘’αγριο’’ περίστερα – δεκαοχτ ούρ ες….. των 10.000 και 8.000 : 18.000 : ιη…..ουρ αν ών….:
αερ /ουρ/ αν ών:αερ ο θαλασσ ών…., που, ‘’μυστικά’’ και μ’ ανθρώπινη: ου κατθρώπινη φωνή, κελαηδούσαν :
[ :ελληνικά κι αλλιώτικα‘+ ‘’αγριο’’ περίστερα – δεκαοχτ ούρ ες…., που είχαν τη φωλιά τους στη στέγη μας ]
…..«ί η ί…., ί η ί…., ά α ά…., ά α ά….: ίη : αα : χαράχαρά…., σςςςς -- σούς….,
ιή ιος : χαράς ιός:/γ/ιός…., γιος σσσσς ιωπής…., ιη σούς….,
Θεο / Ιο / ‘’σσσσς ιωπηλός’’…., ιή κοπος και ιή πονος : νικητής του κόπου και του πόνου….,….!
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…..Σιχτίρρρρρ, ρε….. ι΄ή΄ ιε….. Απόλλωνα – Καταστροφέα του ι΄ή΄…., εσύ ο του α/χ/ α/χ/ : της θλίψεως….,
σιχτίρ – βακ βακ – μπακ μπακ…., ρε….. ι΄ή΄ ιε….. Ιη σού – ι΄ή΄ /γ/ ιε : της « ’’ σιωπής΄΄΄ ’’….!.....» ….,
ύπ ουλε / υπό ουλε–υπό πληγε / Οβρ ιέ Απόλλωνα–Καταστροφέα…., ρε….. ι΄ή΄ ιε : /γ/ιέ του ιά λεμου–θρήνου
και….. της /καθ/ ιζήσεως:της ενέδρας, σατάν στρατιώτη…., ρε ιαλτέ:εξ-εξ-εξ-αποσταλθέντα – 666έ σιλωάμ….!
Ννναι, ρε, κι εσύ, ιζασμένο : εγκάθετο ανδρ εί κελ ο–γυναικ εί κελ ο…., ω βακ / μπακ / αλ ιά ρε Νο -888….,
ρε ψυχο και ‘’ψυχο’’….. βάκ ηλε – θηλυδρία….. ευ νούχε / δυσ νό ιχ ε / και Δία / : Jus us / με τη βακ έτ/τ/α –
‘’προβειά’’ /Αμάλθειας/ δαμάλεως….: Τόμουρε- - : σαταν όμ ουρ ε….,
ρε βακ Ελ- - ίτη – τεχνητή σκληροτάτη ρητίνη / ‘’παιδί του σωλήνα’’ : ‘’φάν’’ τασ μα – σκότ τ ασμα / από…..
μασονική κουκου ν αριά…., ρε μελλο ψυχο ‘’ψυχο’’….. βακ ιλλο φόρε : φυματιο φόρε….. Τζίζ ζζζζ ου ςςςςς…..
αυτού εδώ του….. δυσ νίκητου…., και, από φυματίωση…., μωρού…., εστί γαρ, ‘’ήδη’’, βακ τηριο λυσία :
θεραπεία – λύσις εξ ουδ ετέρ ωσις της βακιλλο / βακ τηριο / φυματίωσης….!
Εμ, που θα γίνει, και, βακ τηριο ελληνο γλωσσο λύτης και, διά της Ελληνικής γλώσσης, βακτηριο/ca/φάγος….,
ο με ψυχο ‘’ψυχο’’ μάτια βακ ιλλο γεννετιστή
και βακ ιλλο σκόπου – βακιλλο εξεταστή…., ρε ψευδο Βάκ ι – ψευδο προ φήτη – αληθο μετα φήτη….!
Εσύυυυυ…., κι εσύυυυυ…., με την βάκ λα / βάκ υλον : βάκ λον : / σου : δέσμη / ποιμενικών / ράβδων
σε σχήμα….. πελέκεως – ‘’λαβρεντίου’’…., συ με τους Καισαρόμισθους βακ ιλλο Πάπ/παπ άδες/ες….,
τις, ‘’δι’’εσαεί και ‘’δι’’όπου και ‘’δι’’όποιου Καίσαρα, βακ τηρίες:βακ τηρίδια:πατερ ίτσες:δεκ αν ίκια –του….,
τους με τα 666 βακ ούφια – κτήματα και τις πλουμ ιστές κηρυκο / κορακο / ρόμπ/β/ες – ρόβ ες :
ροβ όλες – κατη φόριες – κατω- φόρια…., που τις κρύβουν οι κάπ πες / κάπ- : κατά- : κάτω- /.…. –τους….,
χξς΄, που γνήσια ανω+ φόρια δεν έχουν…., ούτε κάν για μάσκα….,
οι ροβολητές κατη φορητές–‘’αλπινιστές’’ του ‘’Ειρην’’ ‘’ικού’’–βατραχο /άν/ κάτθρωποι του 1Β1΄ έως 1Β12΄….,
οι +- : ‘+ ➔’-…., οι με το βάκ τρον – σιδηράν ράβδον…., την κινουμένην παλινδρομικώς….: ‘+ ➔’-….!
Ναι, ω βακ τήριο:παθογόνε ιέ…., Βάκ χ ε–Οί ν ε με τον «Ιωαννο – Ιαννο Επι /’’Απο’’/ καλυπτ ικό» βάκ χο :
βακ χ είες : βακ χ ική μανία…., για την παν κυριαρχία της βρωμο φυλής του Δαυίδ στη Γη….,
ρε βά κ χειε – βακ χείε Ιησού Απόλλωνα – Διόνυσε – καρα μαφιόζε με τα….. ι΄ η΄ : 1 8 ονόματα….,…..»….,…..
Ναι, ιδού, εκεί γεννήθηκα….. κι όχι σε….. «φάτνη»:δοχείο–κρύπτ η….. ή σε….. «παν δοχείο»:παν κρύπτ η….,
( : χμ, 2 αιώνες plus:2 Σ υμ ε /αι/ ώνες plus πέρασαν απ’ τη «φάτνη» –τους μέχρι το «παν δοχείο» –τους….. )
νά ‘μαι…., ζήβας–ζωντανός….. κι όχι ‘’φάν’’ /σκότ τασ μα/ …., ολό πληγος…., ψυχή ‘’ψυχή’’ τε και σώματι….,
νααα…., άει…., πιάστε τις πληγές μου…., ω ’’Τόμ’’ ‘’Θώμ’’ ‘’Δώμ’’ ηδες….,…..
γνήσιος γιος της άγιας
( όχι, Σαμπα /Σαββα/ θαη ιζέ, ‘’φαν’’/σκοτ/τασ τ ική, παζλ λαϊκιά, καπ /ηλο/ /κατά- : καπ/ πουταν ίτσα ._ )
μαμάς μου και του άγιου μπαμπά μου…., ‘’ακριβές’’ σωματο αντίγραφο του μπαμπά μου….,
με….. βιο ‘’φωτο’’ ‘’ψυχή’’ και από τους δύ ο–δυό….,….!
Εεεεε…., χμ, και…., αν γίνεται να γίνει…., μα, μόνο…., από τον Ήλιο σταλθείσα….. α βιο φωτο ψυχή….,
‘’αχρησιμοποίητη ‘’ψυχή’’ κοιμώμενη’’…., εχχχχχ, τότε κι έτσι κι ως προς την ψυχή μου…..
γεννο είμαι….. κι ασπρομάλλης γέρος….. Ζ η β α : ετών….: 7.000 (+) 8.000 (+) 2.000 (+) 1.000 ετών…..
ή και….. 7.000 (Χ) 8.000 (Χ) 2.000 (Χ) 1.000 ετών….,
ναιαιαιαιαι…., κι όχι, ‘’φαν’’ τα / σκοτ τ / στικώς μπάσταρδο….,….! ………………………………
…..Ιδού…., λοιπόννννν…., κι εκεί είναι η βρύση «ο αφέντης»…., ο με το Παγγαιόπηγο νερό….,…..
κι εδώ : στη μεγάλη….. Αυλ ή του 2ου πατρικού μου….. προσγειωνόοομαστε….,
να σας κεράσω…., ντόπια γλυκά και….. νερό από….. «τον αφέντη»….,
από όπου ήπια το πρωτονέρι μου…., .…!.....
Έιιι, ‘’Αυλ αία’’…., χμ, που….. τα υπόλοιπα….. ‘’πληρ ώνονται’’:πλουμ ίζονται’’:ου τζαμπ/α/ τζίζ ονται….!..... ##
##=======================$$==================== ##
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ήτοι, χμ, λατινό γλωσσον, για να μεταφράσεις την της Βίβλου βιβλικήν γλώσσαν : το /την/ βού γλωσσον :
ox tongue….,….. ( χμ, ή ox fon / phon / gue….. ή….. ox /όξ : βόδι : Πάπας – Bull/ lan guage….. …!; ) ….,
την με βαρδ αλ/λ/α μπούμπα–βαρδ αλ/λ/α βού βα–βαρδ αλ/λ/αμπου/βου/ρνέζικη – βαρδ αλαμπικάριστη–
καλυπτρ ο ύχα – αλλόκοτη – ανόητη – ασυνάρτητη – θολή – βαρδ….. …., αλά….. βού βα /λο/….:
βαρδ:φλασκί–κρύπτη από βαρδ άρι /βεργάρι/:βέργα απ’ τον Βαρδ άρη:ξύλ ιν ο:ξύλ/ο κεράτ/ινη γλώσσα….,
ως από….. lime wood : παγίδα δένδρο…., ω /κράχ τες/ ξυλό κοτες : /lime/ wood /…!;/ cocks….,
ννννναι…., και….. ‘’άλα’’ : αλέ παρτ έ : φεύγα…., που αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε….!
($(------------------------------==================----------------------------)$)
($( * lap : διπλώνω – τσακίζω, περι τυλίγω – καλύπτω….,
* lap dog : σκυλάκι….!
(( : ‘’παπ/α/ άκ ι’’…!; Xμ, πασχα λινή : lil/i/ac : ακ ίς/ακ ίδα/ : lili – πούτσ α του Πάπα….,
που άπαξ ‘’σε’’ γαμά, χξς΄, και, ολοχρονίς, ‘’χορτάτο /η/ ’’ , κάνεις Πάσχα /Πασχαλιά/ : Li΄li – Lili΄….,
χμ, εωσ τ ιν ό–ανατολικό–
/*/ ελληνογλωσσιστίιι, Eas t er:Εστ/θ/ίας…., εβραϊστί ι ι ι ι, Εσθ/τ/ ήρ ας….,
Ιραν /Περσ/ ιστί ι ι ι ι, Αστ/θ/ ίν,….. ….: εσθίω : το μέρος, όπου τρώγω….,
εστιώ : το μέρος, όπου μένω….,….. κ.λ μ.ν : κουλού μουνού….. /*/
εωσ φορ ικό – σα ταν ικό…!;
Ννναι…., μια μέρα Χριστούγεννα και ολοχρονίς ‘’Εβδομάδα των Παθών’’–‘’Passion Week’’….,
ναι, ναι, ννναιαιαι…., ‘’Fashion Week’’ – ‘’Συρμού /Αρρώστιας/ Εβδομάδα’’….,….. )) ….,
Sorry, μα τα Λεξικά λένε ότι lap σημαίνει….. το μεταξύ μέσης και γονάτων τμήμα του σώματος….,
κι όχι τα….. τμήματα…., όπερ εστί….. σιαμαία – κολλημένα πόδια….,….. άρα, τίιιιι…!;
…..Και το τρίτο ‘’πόδι’’, κι αυτό και τρ/αγο/ιαδικώς, είναι σιαμαίο – κολλημένο – αδιαίρετο
με τα άλλα δύ ο–δυό πόδια – αρχίδια…!; …..Και….. στο μπουλ ντόγκ : bull dog πώς είναι τα 3….,
ω Πάπα : Βόδι : Bull : Ox / : ax / του….. παν τ ός….. σχίζ ειν : pick…., ω….. Παν πα πίκ α….,
χμ…., κ α ι, –σ υ…., o και για….. ‘’ξύσιμο’’ με…., ελληνιστίιι…., /Θεο/ αξ /οξ/ ίν η:/God/ pick….
εεε, και με….. /Θεο/ αξ ίν η : /God/ pick axe ( μήπωςςςςς, /God/ pick oxe…!; ) ….!
[ : ε, άξ/όξ/ιν ους, ου ρε, Πα πίκ α:Ιξ ήκ’:Ξι φηυγάτι απού:απαί ντην ουρθή ουδό, που λέμι κι στου χουριό μ’….,
μουρή πιρ πέρ ου /παρ πάρ ου, πορ πόρ ου/ : Πιρ πέτ ουα ν’/η/ : Πιρ πέρ αν’/η/ / : Per pet ua l / ….,
που νόμζις ότι θα είσι ιώνια : διά πιτ’ : διά παντ’….., κι ισί, μουρή ‘’πιτ άκου’, κι ου θισμό ζ ουσ….,
τουτέστιν και νεοελληνιστίιιιι : μακεδονιστίιιιι….: ε, όξ /άξ/ ινο (να σου ‘’βγει’’), ω ρε Πα πίκ α :
Εξ ήκ η : Ξέ φευγ ε – Ξε φευγ άτ ε από : απαί την ορθή οδό, που λέμε και στο χωριό μου….,
μωρή πέρ περ η / ‘’φαν’’ τασ μένη : αλαζόνα : καυχησιάρα / – Περ πέτ ουα : ( : Πέρ περ η : δι/α/ ά περ η :
δι/α/ ά πειρ η : δι/α/ άτελ η : α τέρμ ων συνεχής : διά πετ η–αει κίν ητ η–αεί πετ η….: Per pet u a l:per mov er )
που νόμιζες ότι θα είσαι αιώνια : παντ οτ ε ιν / ον : ούσα : υπ άρχ ουσα / ή :
διά πετ η – δι/α/ ά περ η : δι/α/ ά παντ η…., και –συ, μωρή / ‘’συννεφο’’ / ‘’πετ ούσα’’, κι ο θεσμό ς σου….! ]
Ναι, Φλά/Φλώ/ρε με τους τόσους φλαύρους /φαύλους/, /ελληνιστίιι/, φλάρους:και, Φλωρεντιανούς,
φλώρους – φλώρια – καθολικούς, ιερείς…., ννναι, και «τον κακό –σου τον φλάρο»….,
που δεν μας είπες, ποτές, πόσα, ελληνογλωσσιστίιι, φλωρ /φλουρ/ ίνια ‘’πάει’’ το…..
παιδεραστικό σας γαμήσι…., ω ‘’θεοκτόνα’’ και βερ γαία:ψευδολόγα Π,Φ,ατσα Σθεότη Φλώρα….,
Σατανο φυτο θεότητα της Βατ ικ αν ής Φλωρεντίας:Φλοιού – Φλιασίας του Φλιούντος:Ιταλίας….!
Ω ‘’Λου λού δω’’ Μα’αμ Μπούλα:Bull a με το Μουλέν ρουζ:Mull ein Rose:Bull ein Rose: Κοπρώνα
με τις, ελληνιστίιιιι, βερ βελ ίθρ ες : βερ βελ ι ές : βερ βέλ ια – βοϊδο τραγο κοπριές…..
και τη φλομο/ναρκωτο/θρησκεία –σου, που, ναρκο/φλομο/θυμίαμα, βερ βάσκο:φλόμο:mu/bu/llein:
θρησκειολαοόπιο καις…., και, σαν καπνίζει η καμινάδα –σας….!
…..Νααα, σαν εκλέγεσαι και ουρλιάζουν τα ναρκωμένα : φλομωμένα….. «habemus Papa”….,
αχχχ, μωρή Ροδιά:Rose:Buss /Βους, χμ, μάλλον, religion Buzz ar d : Μέγα θρησκειο Γεράκι /….,
και, συ..... με τα μασονικά τάγματα των ρόδων και των Θεο καταραμένων –σας ροδό σταυρων….,
και, συ….. με τον, ελληνογλωσσιστίιι, Ροδ/ζ/ ών α /Παπείον/ : Rose Gar den….. –σου….,
τριανταφυλλό κηπο…., χμ, τον….. Σατανο ‘’λουλουδό’’ ‘’σπαρτο’’ : Satan strewn with flowers….,
μαρή….. ‘’ανθο’’ κόμ ισσα : flo/we/r ist…., χμ, πλην από….. κρινό κηπο…..
και το καθελογής….. βάζο : ελληνιστίιι, vase : base /βάση/….,
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ελληνιστίιι, bou q / : c:k:κ / et (βου κ έτ τ ο, εχ, βοϊδο κέρ /κάρ/ ατ ο /ανθο/ δοχείο:bu k e /n/ t er e:
βού κεντρο:βού κ εν τ/ε/ρ ο)….,γκεϊστίιι, μύτη….. χαρούμενη:ακόλαστη…., ελληνιστίιι, nose gay :
αναγραμματισμός, όζαιν α:ρινο πάθησις, όζ ον…., os en /χμ, oz en : όσφρ ιν ον…!; Nose…!;/ ….,
ανθο δοχείον – flower pot (χμ, πουτ /ποτ/ ανο λούλουδο:put ana flower:πουτσο λουλουδό βαζο:
κρινο λουλουδό βαζο:λιλι λουλουδό βαζο–lily:lili vase)…., ναι, RE S.Sύ Πάπ ισσα Ι/ω/άν ν ά….!
Ναι, ω αρχ αγ γέλ η /αρχι γαϊδάρα/:αρχι ξε γελ άστρα:αρχ αν τζέλ η:1η καλυμμένη με /ξε/ γέλη….,
χμ, σατανικέ Βόγλη : ελληνιστίιι, Bo gl er:Σαλπιγκτή με το βο ϊδο κέρατο – σάλπιγγα : bo gl e….,
χμ, το, ελληνο ριζο γλωσσιστίιι, g /γ κ/ l – /γ/ κλ αστό:σπασ τ ό:συν/τσιν: τσεν:τσιγ/ γ/κ/γ ελ ωτό–
συγ /γ/ κλ ασ τ ό…., ναι, χμ, ρε βο ϊδο οίστρε:ελληνιστίιι, /vu:βου/ bu g /…..l…!;/ : βο ϊδο μυγα….,
αν και εσύ είσαι Bull–Βόδι–Πάπας,….. εμμμ, και Βόδι, μαζί, και βο ϊδόμυγα : Bull bu/l l/g….,….!
Ναι, κι άει να πας ( κι εσύ κι όλοι οι θρησκειο ’’τέτοιοι’’, οι ψευδο ουράνιοι–γα ί οι:γά ι οι:ga /γα/ y )
να ‘αμφι’ ο φορέσεις, ελληνιστίιι, κρινο λίνο:crino lino…., χμ, ήτοι, ‘άμφι’ο:που σ τά νι
από….. δέρας….. λι/γ/νής πούτσας…., εχ, και με….. ρασο ροζέτ/τ/ες : ρασο /ροζο/ κομβία….,
ω….. ράσ’ /κ’/ α – ‘κάρ α – κεφ αλ ή…., ω lil/i/ac en:πασχα λινό λι/γ/νο πουτσό γ δαρ/δερ/μα….!
…..Συ, που έ καν ες:‘’Κανά εν ες’’ το λαό:νερό /πορτοκαλο/ ανθό νερο:neroli–orange flower water
και το/ν/ πίνεις, σα πορτοκαλάδα, μες στο σiχαμερό σου ‘’δισκο πότηρο’’:orange cream vase….,
καθώς έκανες, και, –εσύ, το ‘’το’’ της Παναγίας ‘’–μας’’ /ε, –εσείς έχετε τη ‘’Συστημική’’ Παντραγία/
‘’κρινο’’ : πουτσο βάζο, χμ, …., ανθο δοχείον – flower pot (χμ, πουτ /ποτ/ ανο λούλουδο:
put ana flower:πουτσο λουλουδό βαζο:κρινο λουλουδό βαζο:λιλι λουλουδό βαζο–lily:lili vase) ….,
χμ, πούτσο σε….. περισκελίδα – περι μούνειο : put t ee : κάσ σέξ….,
μπουμπούκι : άνθος : βλαστ όν – ελληνιστίιι, blos s om : bud σε μπουμπουκό βαζο : bud pot….,
φλοίδα – φλοιό – φλούδα – φλοίδι – φλίδι…., εμμμ, / χμ, πατατο ή…!; / φλούδα με….. βλαστό….,
χμ, φ/π/λοιό – ελληνιστίιι, p/f/ee /ee:οι/ l…., ίσωςςς, από φιλ ύρ α:φλαμ ουρ ιά – παγιδό δενδρο :
flam /linden, lime, sham/ tree…., ννναι…., φλοιό : bark : βάρκ α : cock le….!
Ναιαιαι…., ship : βάρκα : k arab e : πούτσα : χερσόνησος σε….. θάλασσα /λίμνη,…../ : μουνί….,
το που σέρνει καράβι…., παλαίστρα πουτσομαχίας : cock pit /pot, put,…../ ….,
εεε, και….. ‘’παρτ /ο/ υ ιζέ’’….. πλοιο μαχίας–ναυ μαχίας : ship pit – bark pit – pit – cock le pit….,
χμ, που ‘’το τρώει’’ η θάλασσα και της βγαίνουν τα μάτια – ξε ματιάζεται – αλλοιθωρίζει –
γίνεται πουτσo ξέ ματη – cock eyed…., ακόμα κι αν είναι μικρή η πουτσο ρίνη : κατσο ρίνη :
κατσο ρύγχος : κατσ αρίδα – κοκκ ορ ο ρύ γ χ ος, ελληνιστίιι, cock roach….!
…..Νααα…., το λειρί του κόκ κ ορ α–πούτ σ ορ α:πουτσο κτένας:πουτσο κηρύθρας –
ελληνιστίιι, cock s comb:χμ, πουτσο κομβ ί ου, που το μουνί είναι κομβιο δόχη:πουτσο δοχείο….,
ννναι…., αλλά κι ο άνδρας έχει….. κωλο….. κομβιο /ανθο ‘’κρινο’’ πουτσο / δόχη….,
εχχ, χάριν αστείου, τρύπα στο πέτο….. για άνθος….. με κοτσάνι….. ή χωρίς κοτσ άνι : κόμβο….,
σκέτο….. λειρί – κούφο…., χμμμ, επί πλοίων, ελαφρύ ή μικρό….,…..
όζος : κόμβος….. ‘’ράβδου’’….. ή ανθο ωοθήκης….!
Ωχχχχχ…., αυτά….. και….. «δέστε κόμβο στο μαντήλι» :
«προσέξτε μη λησμονήστε» και ξανα μπλέξτε πούτσες με μουνιά….,
προπαντός , ο κάθε….. κοιλιό δουλος : belly….. ‘god / χμμμ, βρεεε, belly….. dog’ : satan / …..
ψευτο παληκαρο Πάπας : ψευτο παληκαρο Βόδι ον: Bull y….,
η φυτεμένη σατανο φύτρα : the pot t ed blossom….. σε γλάστρα:δοχείο /χμ, χύτρα/ του Σατανά :
in Satan pot….: ααα, «κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι»:xm, the pot calls the kettle black–
αυτολεξεί μετάφραση, όμωςςς, η χύτρα καλεί /επισκέπτεται/ τη χύτρα / έιιι, καλύπτρα – hey, cover
ή….. καπάκι : lid…!; / μαύρη….,….. ννναι,ναιαιαι…., ω Λεξξξικογράφοι…., προσοσχήηη….,
και, στις μεταφράσεις των….. ‘’μπουμπουκιών’’ –σας…., μην και αποκαλυφθείτε…., ω Κτήνη….,
ω κοιλαράδες:pot bell/y/ies (: κοιλιό δουλοι:bell/y/ies….. ‘god ή bell/y/ies….. dog’ : satan…!?) ….!
Ννναι…., ω μαραμένα –τους….. άνθη : ανθοί : άνθια : αθοί –
λουλούδια μέσα εις «το αλάτι : αλήτες – πλάνους – ψεύτες της γης»….,
που τα άνθη : λουλούδια μέσα εις «την ‘’κοπριά’’–αλήτες–αλήθες της γης» ανθίζουν–αγιάζουν
και γίνονται, ‘’τελικά’’, ανθ έρικες – αθέρες…., έστω, ωσεί τα του….. «στάχεως»….,
που δεν….. ‘’τους πάνε’’ τα ενώτια της σκλαβιάς….. στους….. ανθ έλικες – μεσ αύτιά….,
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σαν βαδ ίζουν:πασ χ ίζουν:περ ούν:μπαϊρ ίζουν στα ανθι βόλια:αντι βόλαια:αθί βολα:αθι βόλια–
/α/ χν άρ ια του Θεού…., οπότε…., σιγά σιγά και σταθερά…., παύουν να είναι,
/ανθ εμ ίδ ες/ και, χαμαί- μηλα-….,…..
ε, εκτός /και αντί/ του….. Καισαροπαπικού ‘’ανθοδοχείου’’…., όπου, εκεί μέσα….. τραγ ιάζουν….!
[ : Καίσαρες και Πάπες….: ‘’δύ ο–δυο’’ Πόλοι : - και….. ‘’+’’ – -….: ‘’δύ ο–δυο’’ Κώλοι…., για….. Θ.αμήσι….,
που…., ανάμεσά –τους…., Σσχιζο φρένια…., ελεγχόμενη και μη…., και….. …., ….! ]
…..Ννναιαιαι…., που….. μη ανθ ελμ- ινθ ικό….: an ant /h/ elm in t / h : th…!; / ic…..
και το ‘’δοχείο’’ –σας και το ‘’μπουμπούκι’’ –του….,
μη αντί:ανθ’ στον Λεβιάθαν:Άθαν του Λεβί:θαλάσσιου Θηρίου της «Παλαιάς Διαθήκης» –σας….,
που απ’ την Σατανο λεβί θαν:Σατανο έλμ ιν αν:έλμ ι /ν/ θ αν….. του /Σκώληκος/ Ελμ- /Σατανά-/
( ….: έλμ ι /ν/ θ αν : λεβί θ /ρ/ αν : όρμ ιγ /κ/ γα : παρα σιτ ικόν σκώληκαν ) προέκυψε…..
ανθ ‘’ελμ+’’ ινθ ικώςςςςς – ανθ ‘’ελ+’’ λ ιν ικώςςςς….,….. ω….. δυ /φυσεο/ αρχ ιστέςςςς….,
που…., αρχαιόθεν και μαζί με πουλημένους ‘’Έλληνες’’…., χωθήκατε σα λεβίθες :
παρασιτικά σκουλήκια στο Δέντρο:Ελλάδα…., ιδίως στις ρίζες του…., α, και, προπαντός, στις…..
λεξο ρίζες:ψυχή’’ και ψυχή του, ω Λεβι Άθανες, και το ‘’τρώτε’’…., μα, πια, θα….. ‘’το τρώτε’’….!
Ννναιαιαι…., και φτου στην Παντραγία –σας και στον Παν τρα γ ιό –της….,
…..εμμμ, που σε αυτούς εναντιώνομαι….. κι εγώ….. ο Αντι ‘’Συν+’’ /’’πλην-’’/ στημ ικός…..
κι όχι στον κάθε ‘’θαμμένο’’ –σας….. ‘’εμένα’’…., ούτε και στον άλλονε και, και, τότε ‘’εμένα’’….,
ούτε στην ‘’Παναγία’’ ή τον ‘’Χριστό’’, που ο κάθε Θεού άνθρωπος έχει στην καρδιά του, κι ας….,
και που, σα φώς κι αμφότεροι, είναι έννοιες προσωποποιημένες….. και που αποκτούν κι έχουν,
κάθε φορά και…., πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., το ανάλογο….. αξιακό…..
μέγεθος και βαρύτητα…., που ο καθείς….. προσδίδει σε αυτούς τους δύο….,
έστω, μόνο, σ’ αυτούς…., που ορθόν είναι να αντι προσωπεύουν στην καρδιά και την ψυχή –μας
όλους, κι εξαρχής ζωής του είδους –μας στη Γη, τους αγωνιστές του Θεού για Θ/εο/ζωή….,….!
Ννναιαιαι…., που ο καθείς –μας και από την κοιλιά της μάνας : Παναγίας –του, ακόμα, είναι…..:
αισθήματι, πνεύματι, δυνάμει, ‘’σιωπή’’ – ‘’λόγω’’….. ‘’Χριστούλης’’ : Χριστούλης….,
( :έστω, προσωπο παζλο ποιημένοι/νες, στο πρόσωπο ενός, πολλοί /ή πολλές Χριστούλες/ Χριστούληδες….. )
ώς και…., και, αισθήματι…., ένα ‘’νταουνάκι:μογγολάκι’’….. ή κάποιο, πνευματικά, ανάπηρο….,
χμ…., προ παντός –μας, κι ας καταφέρνουμε να τα ξεπερνάμε, και, λόγω…., που αυτά κι αν….,
…..Παναγία δε είναι η του καθενός μητέρα…., Πανάγιος δε είναι κι ο του καθενός πατέρας….!
Ννναιαιαι…., και σκασίλα για τα….. σιχαμερά και σατανικά, και, βασιλικά –σας ‘’τέτοια’’…., ω…..
Κατάρες της Γης,και,Βασιλείς…., που θα –μας ‘’δουλέψετε’’ με το πώς Θ1 της, λαϊκής, τάξης μας
επεδίωξε να γίνει Βασιλιάς….. και δη Σατανοσχιζάκιας κι αλά….: Παλαιά Οβριο Διαθήκη,
Καινή Οβριο Διαθήκη, ΠαλαιοΚαινο σχιζο ΟβριοΙαν ν ο Αποκάλυψη,….. ….!
Ναι, ναι, α/ου/τιμή –μας…., ω άτιμοι, και, των ‘’ρετιρέ’’…., που ‘’κατεβήκατε’’, και, στα ‘’ισόγεια’’
και –μας δώσατε…., ‘’ονειρικώς’’ – εφιαλτικώς – σκοτ / ου φαν/ τασ τ ικώς…., μέσω, και, της…..
του ‘’Χριστού’’ ‘’Παναγίας’’…., αξιώματα, εξ ουσίες – απ ουσίες,…..
σαν δεν ‘’τσουλ ούσε’’…., παραπάνω και λόγω των, των λαών κι αντί –σας, επ ανα στάσεων….,
η τσούλα 6-6-6-ουσία:6-6-6-ουσίωσή –σας…., ε, η των αντιστοιχιών –σας, hey RES….!..... )$)
($(------------------------------==================----------------------------)$)
……………….. ]****]
[****[-----------------------------------------------------------------------------------------------]****]
(( *****=======================*****======================***** ))
(( ***** ….: / η, και, της Βίβλου, βιβλική, γλώσσα / ….: κάτι σαν την….. βολ α πύκ : bull a pick,
ή βολ α πούκ : bull a puck
[ : b : 2.000άκις, ull : όλα….: b….. ull…., ω παμπόνηρη Μπού/Βού/λ λα : Πάπ α – ‘’Πάπ ισσα’’….,
–εσύ με την γκαβλο βυζο….. θηλ ή : pap….,
hey….. Bulla puck – Villa puck / άξεστο πονηρό πνεύμα / – Vile puck / ανήθικο πονηρό πνεύμα / –
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vilifier / διαβολ έα – συκο φάν τη / ….. ( : puck : πονηρό πνεύμα ) ….,
ω φαύλε – μασκ α ρά : villain….. και άξεστε – χωρικέ : village – δουλο πάρ οικε – vill ein….,….. ]
ή Bull ( Bull : Vile : παπ ικό : pap al ) puck / : δαιμόνιο – πονηρό πνεύμα / ….,
ω Π άπ α / και, Πατρ ιά ρχη : B ull–V ill / puck …., Rap p er : Αρπα κτ ικό του / κάθε : a / pick – σχίζ ειν
και του puck : δαιμονίου και της τσάκ ισης – puck er….: bull a / a : κάθε / pick….: παμπόνηρε,
πανσχίστη ή παν σχάσ τ η : παν τσακ ιστή,….. παν /σκορδο:σατανο/ κορ ο ϊδ ευτή–p ull : / p all / all leg,
και, με τις λεγ/κ/άτες–φακ ιρ ο λεξο συνδέσεις άνευ κενών /α, κάτι ‘’σαν’’ το λεξοσχήμα εν διά δυοίν/ …!;
[**[ : * c a p e : ακρωτήριον, κ ά π /π/ α : /επι/ κάλυμμα,….. / κ : το γράμμα κ :….. /
* καπ ότ/τ/ α : /επι/ κάλυμμα, περι καυλίς : / πουτσο καλύπτρα : πούτσας καπ ό : πουτσο κρύφτης.…. /
// ….: εεεεε, μασον ιζέεεεε ονοματο κωδικο ποιησ ιζέ, οδο κρύφτρ ια…., κοινώς, Καπ οδίστρ ια…. ! //
cock /c/over : cock /c/up : cock /c/ap….: χμ, φορεί κι ο πετεινός καπ ότ α….. ή κάπ α…..
κι η καπότα …..της πούτσας–του πετεινού….. λέγεται….. πουτσο πουτσο καπότ/τ/α :
cock cock cock /c/over : cock cock cock /c/up : cock cock cock /c/ap …!; Κα κα κα : Ko ko ko…!;…..
* καπ ών ι: /καπ όν ι ή κάπ ων/ : αλέκτωρ / πετεινός : cock : πούτσος / εκτομίας–περι τομ ής, επωτίς,…..
( * κάπ τω : αρπάζ ω,….. * κάπ η : φάτνη,…., * καπ : επικός τύπος της πρόθεσης κατά προ π και φ….,
λ. χ, καπ παύω : ποιητικώς, κατα παύω…., καπ πυρ ίζω : κατα καίω…., καπ πίπτω : κατα πίπτω,..... )
* cap : καλύπτω, σκούφος, κάλυμμα,….. ]**]
{ ….: άλλος….. Διο’’τέτοιος’’, Γιαχβο’’τέτοιος’’, Βραχμο’’τέτοιος, Αλλαχο’’τέτοιος’’,…..
για….. ξήλωμα του πουλ όβερ : pull over –του…, έστω, και με 666 κόμπ/β/ους….: ‘’γόρδιους δεσμούς’’….! }
($(=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=)$)
($( ….: c : cock : πούτσος – κοκ/κ/ό – ‘’γλυκό’’ – ‘’τέτοιο’’ -- ….. …., ω Λονδρέζοι : hey Cock ney/i/es…!;
c : ελληνικό κ….. ή κα….: το δέκατον γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου….: αριθμητικώς–αριθμολογικώς,
ίσον : = 20.000….: και εικοσακισχιολιοστός και 20.000ος ….. και σύμβολον….,
[*[-------------------------------------===========------------------------------------]*]
[*[ ….: * …..όπως και το γάμμα τονούμενον….: γ΄….: και, σύμβολον….!
* Ε, ε….: ε ψιλόν….:
/**/ : ψιλόν : λεπτόν, το εκ μικροτάτων μορίων αποτελούμενον : «φτενόν»,
ξεφλουδισμένον : ||χμ, σα το ξεφλουδισμένο ‘’μαρούλι’’ του /λεπτόπουτσου…!;/ Απόλλωνα||….:
επί….. ηλικίας, μεγέθους, ποσότητος, αξίας, βάρους, όγκου, πυκνότητος, ευδιακρισίας,
δεξιοτεχνίας : ιωνικός, λεπτο ειδής…., δωρικός, χονδρο ειδής….,….. επί αισθήσεων,….. /**/
( Υπάρχει και ε παχύ : αποτελούμενον εκ μεγαλοτάτων μορίων / «ακριβών» ατόμων…!; / …!;
Μήπως, ε : 5.000….. ψιλό και α : 1.000….. ψιλό….. κάνουν, προσθετικώς, ένα παχύ ε /:ε+α :στ/ : 6.000…,
κι ένα παχύ ε επί ένα παχύ α κάνουν, πολλαπλασιαστικώς, ένα παχύτατο ε /εΧα:στ/ : 5.000.000…!; )
πεντάκις, πεντακισχιλιοστός, πεντακισχιλιοστάκις ,…..
* η:ήτα….: πριν χρησιμοποιηθή διά την παράστασιν ενός μακρού φθόγγου ε, εν αττικώ αλφαβήτω
ήτο εν χρήσει προς δήλωσιν του δασέος πνεύματος, π.χ, Ηος αντί ός, τοιαύτη δε χρήσις
διετηρήθη εις την λατινικήν….,….. // : όχι οκτάκις…!; …..sl eight…: sl 8…!; //
* θ : θήτα….: / δασύ οδοντικόν / , εννεάκις,…..
* ι….: ιώτα, γιώτα…. : σύμβολον,….. δεκάκις,…..
* λ….: λάβδα, λάμβδα, λάμδα….: τριακοντάκις χιλιοστός,….
* μ : μυ, μω….: τεσσαρακοντάκις χιλιοστός, τεσσαρακοντάκις χιλιάκις,…..
Μ….: Μεγαλειότης, Μακαριότης, Μέγας,…..
Μ….: προ αριθμού, γεωγραφικόν μήκος….,…. μ….: κατόπιν αριθμού….: μ = μέτρον….,…..
* ν….: πεντηκοντάκις χιλιοστός,…..
* ξ : ξεί, ξυ…..
* ο….: εβδομηκοντάκις χιλιστός, εβδομηκοντάκις χιλιάκις,…..
Ο….: 15η ραψωδία της Ιλιάδος…., Ο….: χημικόν σύμβολον : δηλοί έν άτομον οξυγόνου….,
Ο….: τιθέμενον άνω και δεξιά αραβικού αριθμού / το μικρόν ο /
δηλοί βαθμόν θερμοκρασίας ή μοιρών,…..
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* π : πί, πεί….: ογδοηκοντάκις χιλιοστός, ογδοηκοντάκις χιλιάκις,…..
π….: ως μαθηματικόν σύμβολον το μικρόν π δηλοί την σταθεράν σχέσιν περιφερείς κύκλου
προς την διάμετρον αυτού, ήτοι, τον αριθμόν 3,14….,…..
π….: χρησιμοποιείται εις την συντομογραφίαν, οίν, π.χ., π. Χ. : προ Χριστού,…..
* ρ….: ρ΄ = 100 ή εκατοστός….,
ρ = 100.000 ή εκατοστός….,
ρ….: δηλοί την ακτίνα εις τας εξισώσεις των πολικών συντεταγμένων
των καμπυλογράμμων σχημάτων….,…..
* σ….: διακοσιάκις χιλιοστός,…..
* τ….: τριακοσιάκις χιλιοστός,…..
Τ3….: ηλεκτρολογικώς, ευθηνότερον τιμολόγιον ηλεκτρικού ρεύματος,…..
* υ….: ύ ψιλόν….: (τί, εκτός από το ψιλόν υ…., ως και το ψιλόν ε…., υπάρχει και παχύ υ….,…!;)
επίτμησιν, ύψος αστέρος, υάρδα,…..
* φ….: πεντακοσιάκις χιλιοστός,…..
* ψ : ψί, ψεί….: εν τη αλγέβρα άγνωστος ποσότης,….. (Α, το χ δεν είναι άγνωστος ποσότης…!;)
* ω….: οκτακοσιάκις χιλιοστός….,….. $$ Ω….: ως σύμβολον σημαίνει το τέλος, το τέρμα,
…..εν αντιθέσει προς το Α, το σημαίνον την αρχήν…., ….. ]*]
[*[-------------------------------------===========------------------------------------]*]
ενώ, τονιζόμενον, κ΄ = 20…., που προ δασέος πνεύματος,
/μετα…!;/ τρέπεται εις χ….: ουχ /ουκ/ εύρον…., ενώ, πάλι, αντικαθιστά το χ….: δέκομαι αντί δέχομαι….,
ενώ, πάλι, αντικαθιστά το π….: κού – πού, κότε – πότε….,
ενώ, παρά Δωριεύσι, εναλλάσσεται προς το τ….: πόκα αντί πότε, τήνος αντί εκείνος….,
ενώ, πάλι, ανομοιούται εις χ προ του τ.…: χτίζω, νύχτα, δάχτυλο, χτυπώ, χτένι,…..
Με….. το κ με τελεία : κ. γίνονται, και, συντομογραφήσεις….: κ. ….: κύριος, κυρία, πατήρ, μήτηρ,…..
Σε άλλες περιπτώσεις είναι, και, σύμβολον….: λ.χ, στους ναυτικούς δείχνει κλίση….,
στη μέτρηση θερμοκρασίας δείχνει το βαθμό θερμότητος Κελσίου….,
στη χημεία, διεθνώς, το Κ σημαίνει έν άτομον καλίου….,
στην ιατρική σημαίνει τον σκληρότερο βαθμό ακτινοβολίας….,….. ήτοι,
έχει, κ α ι , πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα…., όπως, εδώ και δ ό λ ι α, σχετικά με πάμπολλες λέξεις,…..
* ….: κα : δωριστί, αντί του κε…., ατικιστί, αντί του αν….,….. κ. π. λ….: ‘’και πάει λέγοντας’’….! * ….. )$)
($(=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=)$)
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/***/===================---------------======================/***/
/***/ Χμ, έιιιιι, στo χρονο μέτρημα : time c ount ing, πόσο πολλαπλασιαστικό είναι το….: c /κ/ …!;
Στα….. ωρολόγια / –σας / : c locks…., το c /κ/ πόσο πολλαπασιαστικό των παγίδων : locks είναι…!;
Είναι τα ωρολόγια:c locks…., πλην από υδατο φράχτες:λαο φράχτες–υδατο κλειδωνιές:/watter/ locks….,
και χρονο κλειδωνιές : χρονο ερμ άρια : time locks : time lockers του Ερμή του….. κλειδαρά:locker er…!;
…..Χμ, του θεούουου του εμπορίου και των γραμμάτωννν και αγγελιο φόρου : δαιμονιο φόρου
των….. θεώννν : Δαιμόνωννν…., του χρονο γνωσιο ερμαστή…., του χρονο γνωσιο υφαλ ιστή….,
του….. πλανήτη και /πλάνου/ άστρου Ερμή…., χμ, του Ερμά με τας ερμάς….: τετράγωνοι λίθιναι στήλαι
εις τας οδούς /χμ, του οδο ποιού και οδο κρύφτη : καπ οδ ίστου Ηρακλείτου/ , καταλήγουσαι εις ομοίωμα
/ : ερμάριον ή αρμάριoν : αγαλματίδιον του Ερμή / του Ερμή…., του, πριν, παλιο τραγο βοσκού….!
Εχχχ, και του με….. το Ερμού ραβδίον : το φέρον πλούτον : ερμαίον ραβδίον : επι κερδές ‘’τέτοιο’’….,
εννεάκις : θ΄….. θ / θ΄ / ερμ όν : ζεστόν /κερδο/ χρήμα….,
του Ερμή – ‘’πινάκ’’ στην…., του κάθε ‘’Διός’’ και παγ γαίως κι εσαεί…., ‘’τράπ ουλ α’’ :
‘’trap ull a’’ : ‘’παγ ίδα όλων’’….. –μας…., χμ, του που….. «Ερμής επεισελύληθε» : «γεννiέται…..
(!;) φτωχός, μουγγός» ( : επεισελύληθε : μετάφραση : όχι έχει γεννηθεί…., χμ, που η Ιδέα, και, Ερμής…..
δια….. γεννάται….: «πριν γεννηθούν, /προ/ υπήρξαν» : ως, λ.χ, Αβραάμ, Ιησούς,….. ) ….!
Χμ, ννναι, και σιγά μην είναι…., για μας κι ο κάθε ενσαρκωτής της Ιδέας Ερμής / Ιαν ν ός / …., και…..
κοινός Ερμής : του μισά μισά….. το αρπαχκτικό….,
ω….. ερμ ητικοί : –εσείς, οι αναφερόμενοι
/και ουχί κατα φερόμενοι:καπ φερόμενοι/ εις την διδασκαλίαν του Ερμή του Τρισ μέγιστου:1Β12΄ : - - - ….,
χξς΄, μάλιστα δε….. δι/α/….. ερμηνεύοντες με…..
δι….. ερμ /ερμηνικήν/ ηνευτικήν / χμ, δι….. εξ εξ εξ ηγηματικήν / δύναμιν–ταλέντον ύφους και εκφράσεως
τρισ τρισμεγίστως- - - ’’’➔➔➔ κωδικοποιημένες λογο παγίδες–λογο λομπι τούρες –του…., και –τους.….,
χμ, τον ανά+κατο- : +- λόγο –του…., τον πλην : -….. με μάσκα το συν : + : ‘’+’’….. ….!
Τον Ια ν+ ν- ικό+- : Αφροδίτ+ Ερμ- ο λόγο+-…., /Τί, Ερμ+ Αφρόδιτ- ο λόγο…., ω ανδρο- κράτεςςς...!;/….,
οι ερμ ίνες – νυφίτσες…., ιδίως, οι ‘’Ερμο’’ ‘’γλυφείς’’ λεξικογράφοι και γλωσσο λόγοι : γλωσσο ποιητές….,
που –μας παίζουν τον ‘’παπά’’ με ντούμπλε φας:ντούμπλε φέις : δίμορφο : Ιαν ν ικό ‘’παπακαλόγηρο’’….,
ήτοι, ‘’Πινάκ’’ – Ερμή – Ερμο κύλημα – Έρμαιον – Παίγνιον – Χαρτιά….,
/ με….. τράπ ‘’ουλα’’….: παγ….. αν ιστική ‘’παν’’….. παγ ίδα / ….,
μα, αναφερόμενοι, και εις την μετατροπήν των μετάλλων, (ε, και των ‘’μετάλλων’’) / : εις τίιιιι…!; /….!
Ναι…., ω, και, Αγγλόφωνοι λεξο αλχημιστές….: πιότερο και επί το σατανικότερον ‘’παν’’ μετ αλλαχτές….,
που, μετατρέψατε, και, τις «Ώρες» σε χρονο κλειδωνιές:time locks…., εχ, και το ωρο λόγι σε….. c lock….,
(( Σατανιζέ, τα Ελληνικά, κι όσο Θεο, χωροχρονογάμια σε, και, Αγγλικά, κι όσο Σατανο, χωροχρονο γάμια….:
* wat ch:ωρο λόγι, * wat er:νερό /λαός/, * c lock : ωρολόγι, * lock : κλειδ ων ιά, εμ πυρ εύς, υδρο/λαο/φράχτης,
* lock up:φυλακή, * c lock up /ε, ξυπνητήρι…!;/ :c : 3.000άκις φυλακή του up:του εγείρεσθαι, για τη δουλείά…!;
* wat er c lock : νερο /λαο/ c : 3.000άκις φράχτης…., ε, και, για lock out : αντι απεργία….,….. ))
και, σπάζοντας τους, Θεόθεν ορισμένους, δια χωρο χρονο αρμούς….: τα δια χωρο χρονο ‘’μέταλλα’’….,
κι έτσι : ανάποδα, διά της μετατροπής αυτών των δια χωρο χρονο αρμών : δια χωρο χρονο ‘’μετάλλων’’
σε δια χωρο χρονο μέταλλα τους /επανα/ συγκολλήσατε…., όθεν…., κατά τα Λεξικά, πάντα….,
έγιναν….. τελείωςςς αποφραχθέντεςςς, αδιαπέραστοιοιοι, στεγανοίοιοι…., ωχ, ως θεο αρμο ‘’κόπτες’’….,
εμ, και, γι’ αυτό κι εγώ, θα γίνω, αλληγορικώςςς, και ερμο‘’κόπτης’’:ερμοκοπίδης:κόπτης /οδο/ ερμών….!
Χμ, τους ερμ άσατε : ερμ ίσατε : ρημάξατε…., αντι….. στρ….. έφ οντάς-’➔ τους….,
ωσεί άλλοι Ερμ ίνοι:στρ….. ί π οδοι…., ναι…., και, Ερμ/Σαταν/ικώς, αντι….. στρ….. έψατε κάθε δρόμο….:
ψυχής, ‘’ψυχής’’, ζωής, χωρο χρόνου,….. φύσης, ουσίας,….. ….,
ω….. εκ φυσ ιστές : απο φυσ ιστές,
[*[….: χμ, ως σκωληκοειδείς….. απο φύσ εις : παρα φυάδες στο τυφλό έντερο
του Σκώληκα Σατανά–Σκωληκοειδούς Απο φύσεως…..
εις το….. ούτε τυφλό ούτε μη τυφλό….. έντερο του Θεού….,
χμ, εξού και θα –σας απο φυσ ήσω : εκ βάλλ ω….,
διά της / εισ και, μετά, εκ / πνοής του λόγου μου ο Αί /Έ/ ολος‘+‘+‘+ εγώ….,
ως απο φώλια τέρατα:κατθρώπους : - - και, σα φώς, κι ως απο φώλιες : ‘’άκαρπες’’ συκεές….,
εις την πυράν της εξωσυμπαντικής φωτό σφαιρας – δαιό/πυρό/σφαιρας α΄….,

189
της που δαίει–καίει…., και, ηλεκτροσοκικώς…., για να γνωρίσετε ποίο είν’ το φως που καίει….,
κι εμείς…., ζωντανοί ή μη…., να ιδούμε, και, ‘’φλεγομένας βάτους’’….. ]*]
εξ ουσια /α/στές:απ/ο/ ουσια /α/στές…., ω ερμα ΐδες–ερμα ίες–έρμα ια /:Ερμή κερδο λείες:κελεπούρια/….,
ω Ερμ α ϊκοί : Ερμ/ο/οπαδοί…., μάλιστα δε, εννεάκις : θ΄….. ερμ α ϊκοί : Θ / Θ΄ / ερμ α ϊκοί….,
ω Πιθήκια:Jackanapeses της….. /κωλο/….. τούμπας:του….. έρμ ατος–ενωτίου–σταθερότητας αρχών,…..
που, στα επόμενα Έρμα ια : γιορτή προς τιμήν του Ερμού…., θα –σας ξηλώσω…..
τα….. σκλαβο….. Ερμο Μωυσο Ααρωνο….. έρματα – ενώτια – σαβούρες –….. …., .…! /***/
/***/===================---------------======================/***/
* pull over : πουλ όβερ κάλυμμα : καλύπτρα : / καλυμμαύχιον ή καμηλαύκι /….: c over, v eil : c ap…..
* pull over : πούτσου /πούλου/ επι κάλυμμα – πουτσο καπότα…:
* cl oak : over coat / : over goat…!; /….: επί ντυμα, προβειά,…..
* θρησκειο γαμήσι….. και θρησκειο βακ τηρ ίδιο : religion bac ill us….,
* Παπο γαμήσι μου:Παπο μπούλ/λ/ιγκ μου:my Bull fuck ing–my Bull ing και…., ωσεί….. ταυρ ίς : παπ ίς :
μαινάδα : βάκχ α : bac c hante του Διόνυσου : Ταύρου : Πάπα : Bull…., σε….. ταυρο μαχία : bull fight….,
συ, ρε φίδι, του σχίζειν:pick και του, με αξίνη:pick, ερεθίσματος (λεξικ ιστί, πουλιών) pick ing : bull ing :
bull /v ulll/ puque….. της Βουλ/λ/ πίκ ας – Bull pick ή Βουλ/λ/ πούκ ας : Bull puck….: παπίσματος
και με παπικό ερεθισμό : Bull pick: Bull puck….,….. θα βακ χάσεις – ιακ χάσεις…., κι εσύ…..
κι όλοι κι όλων των θρησκειών οι ‘’τέτοιοι’’…., με….. βακ χ ικό βάκ χ ο : with….. con vival bac c h us….!
…..I will pick your oak /oak > aco r n:βάλανος…!;/:θα σου κόψω το βαλανίδι, (ή έκανες περι τομή…!;)….,
[ : χμ, βαλανίδι ή….. κηκίδι – κοκ ίδι : πουτσ ίδι – κακ άδι : xm, cock ide….. ]
ω βαλανίδι της βαλανιδιάς–ω πούτσα του πουτσόδενδρου….: hey oak tree oak–hey cock tree cock….!
[$$[ χμμμ…., περι τομή – αμφι τομή – πουτσο τομή…..
/****/ : τίιιιι…., κρυπτ ικώςςςςς…., το….. περί /αμφι/ = πούτσα…!;
Και το….. κατά πουτσα = κάπ πουτσα….. τίιιιι…!; ( καπ : επικός τύπος της πρόθεσης κατά προ π και φ….. )
Και το….. κατα περι καπότα ή καπ περι καπότα = κατα περι καπότα = καπ περι καπότα =
κατα πουτσο καπότα = καπ πουτσο καπότα….. τίιιιι…., ω….. ‘’Γαϊδουρό’’ ‘’πουτσες’’….. λεξξξο παίχτες…!;
…..Μήπως, μασονιστί ι ι ι ι : long mach /ine/ don key ize e e e e, πουτσο πανωφόρι…., ω ‘’ποδ ήρ εις : long…!;
…...Νααα, ωςςς ‘ανα+ / ‘κατα- / φέρ ει το ‘αμφι’ Γλωσσο όραμα : ‘αμφι’ Γλωσσόραμμα : ‘ambi’ Linguarama….:
pin a for e : ( : pin i on for e–πην ι ο φόρ ο : τροχ ισκ ο φόρ ο…!; ) παν ω /:pin a…!;/ φόρ ι : /3ο/ποδίτσα : πουτσίτσα….,
χμ, ωσεί εκείνη που, ‘συμ πλην’ βολ ικώς, φορ άτε, ω μασ όνοι, πάνω από τα καβλιά : αιδοία –σας….,
ή κουκου /πουτσου/ νάρι : pin e con e : πουτσο κώνο…. ή πευκο /κουκουναριο:πουτσαριο/ βελόνη :
πουτσο πούτσι – pine pin….,….. χμ, που θα –σας ‘’λιώσω’’ όλους : I’ll ‘’pine’’ all of –you….!
…..Και, στα κωδικο δόλια Λεξικά –σας, πόσες…. λέξεις…., τάχα, ξενικές – μη ελληνικές….,
που, κωδικ ιζέ, χρησιμοποιείτε όλοι –σας οι θρησκειο’’τέτοιοι’’….,
κρυπτικές : παγ ιδικές : επι καλυμματικές :….. …., τάχα, «Απο καλυψ/πτ/ικές»…., οι που…..
αρχίζουν, και, με : καπ, κατά, κάτω, περί, αμφί,….. σημαίνουν, ή και υπο κρύπτ ουν, λαο γαμήσι…!;….. /****/
….. ανατολικώς – Εβραϊκώς, Μουσουλμανικώς,….. ….: I will pick your glans membri vir ilis….,….. ]$$]

…..Θα σε περι τάμ ω : θα σε πουτσο / πουλ ο : μπουλ ο….: bul l cut / κόψω…., λοιπόννννν….,
θα σε μουνο κόψω (ε, χμ, i’ll moon /pudenda/ pick:θα σχίσω το φεγγάρι)…., θα σε κλειτοριδ εκ τάμ ω….,
ώστε να μη νιώθεις ηδονή…., ωσεί οι γυναίκες της κλειτορειδ εκ τομ ής….,
ενώ, ως περι τετμ ημένος άνδρας τη νιώθεις την ηδονή…., ιδίως, στα λαο γαμήσια…., σε 9 ηδονο σημεία
κι αλά ‘’Ηρό’’ φιλο – ‘’Ξινό’’ φιλο….. Δία : Jus /Jes/ us : Πάπα – Ox – Bull – Pope –….. ….,
και, Πούστη / : heyyyyyy…., is ‘’lover’’ of ‘’vine gar ies’’ every Bull : κάθε Πάπας είναι….. ...!? / –….. …..
( ….: H oly Father – / -888 / 8.000άκις : h….. all /oly/ Father : Παν / Πάνας : Τράγος / πα τέρας….,….. )
και….. συν άλλα 10 της κλειτοριδ αν έκ τομ ης Ήρας Πάπισσας : οξείας : ξινής : Ox – Ira
και, αλληγορικώς και μη, ‘’ξινής’’ : σεξ ανωμαλιάρας – sex ira – sex ox ide….,
χμ, λόγω παχειάς….. κλειτορίδος : μουνογλωττίδoς….: σύνολο, 19 σημεία ηδονής….,
ω, αλληγορικώςςςςς, δί φυλε, κι εσύ, Πάπα….,
που….. θα σε….. ….. και θα σε….. πληρώσω b : β : 2.000 βαλάντια : purs /e > i/ es….,
ε, πού ‘σαι ακριβή….. μανταμο/παιδο/πόρνη του Σατανο….. /αρχαιο/ παπείου : /αρχαιο/ καπ ηλείού….!
Και…., ω, χμ, αντράκλα:purse lane…., πλην από /βαλανο/ περι τόμ ος – πουτσο κόφτης : pick acorn….,
είσαι, φανερά ή μη, και βαλαντιο τόμ ος : pick pocket – cut purse…!; Κόβεις και βαλάντια–νομίσματα…!;
Τί παιδ άλλα….. περι:αμφι:circum / κατά- : κάτω- : κάπ- /….. κάνετε κει στο Circ um /Τσίρκ ο/….. –σας….,
τί παιδ εραστ άλλο….. γήθεσθε : κάνετε….. με….. /ανα/ χαρά – /ανα/ γη /γο : jo : ju/ θ οσ ύνη :
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ελληνιστίιιιι, jo y : ju : re jo ic ing….. περι /‘αμφι’/ χαρείς : jubi /jupi/ lant…..
και ανα νέ ωσ η : ανα χρέ ωσ η : re ju ve /be/ at /as/ i on και ύπ οπτ ες : υπό γει ες δια συν δ/ε/ έσεις :
re jo i n de /d e:g e/ er s : re li /e/ ga ment s /ture s/ – υπο ψευδ ο γεω συν δέσ ει ς :
υπο ψευδ ο γεω δεσμ ούς…., ω….. θρησκειο έμπορα : re li/e/ g/a/ i on merrcury : Hermes : Ian n us….,
εκεί στο Ιω /ΧΡΕΩ Τράπ εζ α/ β ηλ αίο:Ju /IOY:JU:Ju Bank/ b il ee…!;
Ννναιαιαι…., ω….. ‘’τσι τσι φο’’ Βού δα : ’’ju ju be’’ Bull…., στο, ελληνιστίιι, Μπού ρτζ ι:
Βού ρτζ ι:Βοο έργ ι ον:Βού ργ ι ον:Βού εργ ον:Βού εργκ ον:Βού ερτζ ον:Βου έρτζ ι ον:Βού ερτζ ι:Βού ρτζι:
Μπού ρτζ ι…., ω, ελληνιστίιι, Βιβή : Μπεμπέ : Βούλλα : Βουβού : Μπουμπού : Βού η : Μπού η : Μπέ η….,
ω Βού δα : Βού γα : Γεω /Δεω/ βού /Γο βού/ : Μπού δα : Μπού γα : Μπου γά : Γο βού με γό βε ς
και /’’πηδηματο’’/ Γο βί ν ες : Βου δί ν ες και Βού δι α – Βόδια….,….. εχμ, γό βε ς, που θα τις βγάλω….,
ε, σε «Μυστ /κρυπτ/ ικό Από δειπνό» ‘’μας’’…., χμ, όχι για να σου πλύνω τις βρωμο πατούσες –σου….,
μα για να τις δουν….. κόσμος, υπόκοσμος, υπέρκοσμος,….. …., ως θα –σου βγάλω και τα ‘’+’’‘άμφια’- :
φ/π/ουστάνια…., χμ, να δουν, και, την βρωμο περι /‘αμφι’/ σκελίδα – περι /κρυπτο/ μούν ιόν –σου….,
ααα, και την καλύπτρα /καλιμαύκι/ της….. ‘’Ελισσαιέ ικης’’ ‘’φαλάκρας’’ –σου….,
να ιδείς πόσες ‘’κουρές’’ – ‘’ κουρέματα’’ χρωστάς τω όντως Θεώ…., ω….. θρησκειο ‘’τριχο’’ λόγε….,….!
Και…., ννναι…., ω, με τη /μπ/βού/λ/λα, Μπούλ λα–Bull…., ω μπουλ ούκ ο μπουλ ντόκ:bull ic bull dog….,
χάρτινε….. Μπα μπούλ/λ/ α – Βα βούλ/λ/α – Βάβω – Μπάμπω – Σατανο νευρό σπαστ ο –
κουρδ ιστή κούκ λα – καρα γκιόζ η – ‘’μαυρο’’ πρόσωπ ε του….. «χάρτινου του φεγγαρ ακ ίου»….,…..
χμ, έτσι και γι’ αυτό το ‘’απαυτό’’ διαλεγμένη, Μπούλα με τα pick….. ‘’τέτοια’’….: πικ έ φ/π/ουστ άνια,
τα με ανάγλυφα υφαντικά….. μπουμπούσια – ‘’φαν’’ / σκοτ / τάσ ματα….: Οβραίικα και μη….,
που….. πικ Ρό ξινα θα –σου / και, σου / βγουν τα….. σατανο γάμια….:
πικρο /’’ξινο’’ πικ αν τ ικο / γάμι/σι/α : ήτοι, σύναψις γάμου πικρού, εις όν επακολουθούν συμφοραί….,
χμμμ, που στην αρχή είναι το μέλι : γλυκό φάι….. και μετά το κουρδουκέλι : πικρό χέσιμο....,
ω….. πικ κ ο /ω/ λο πικ πίκ η…., χμ του….. πικ πικ και τσιμ τσιμ, πούπ/ου/λο…..
χμ, και του….. πάει ‘’λαγός’’ να πιει νερό κι από του κουμ ίου το λαιμό….,
που θηλειά : lob θα σου σφίξω…., και σε σένα και σε όλους τους θρησκειο ‘’τέτοιους’’…., στο λαιμό….,
μωρέ λομπ ίστρε : θηλε/ο/ο βοο οίστρε….. με τις θηλε/ο/ο λομπ ιτούρες….,
πικρ/ο/άγγουρο της πικρ/ο/ ‘’αγουριάς’’…., που θα ‘’το φας’’ το αντιθρησκειο’’αγγούρι’’…..!
Ναι, και θα γκαρ ίζεις ως γνήσιος μασ όνος–‘’θα φας…., μασ/ον/ώντας γαϊδουρ/ο/ /στεφαν/ άγκ αθα’’….,
και θα….. μωρο….. κάνεις….. αγγού αγγού….. ρι…., ννναι, RE S.Sύ μασονο ρουφ Ιάν νέ του Σατανά….,
που μας παίζεις τον Πάπά με….. Πατριάρχη….,….. αμ’ ‘μα : αλ’ ‘λα….. ‘’έν νοι α’’ : ‘’εν νοΐ’’ –σας….,
ω πικ αριστές και βουλ/λ/ιγκαρ ιστές….,….. θα –σας εξ+ εξ+ εξ+ ηγ ήσω εγώ, και, την πίκ α….:
ονομασία μίας εκ των τεσσάρων…., έιιιιι…., /Ιωνιο/…., φυλών των παιγνιοχάρτων : πίκ α – μπαστούνι :
[[ : χμ, ελληνιστίιιιιιιιιι….. ‘’όοολα’’…., βαστ ό /ού/ νι : ‘’μπαστούνι’’….. που το…. ‘’την πατήσατε’’….,
ναι, και τα….. ΣοροσοΡοκφελεροΡοτσιλντο μπα/βα/γ κ άζ ια –σας…., και, απ’ την Εθνική Τράπεζά –μας :
Μπά/Βά/γ κ α:χαρτοπαιχνίδι,…. όπου κάνετε χαρτιά σε βάρος των άλλων παιχτών…., και ‘’δρόμο’’….,
τις ‘’μπαλάσκες’’ –σας και ‘’δρόμο’’…., ουστ, μέσα στα ανωκοδομημένα τείχη…., ω μισάνθωπα Γκόιμ….!
…..Ννναι…., πριν –σας μπα/βα/γκλαρώσει η ‘’Θέμις’’ και –σας /χαρτο/ παίξει , ελληνιστίιιιι, μπα/βα/καρά,
ήτοι, το του μπάκ/βά/ακα–βατράχου–μπα/βα/κ αβ/β/ά–μπακραβ/β/ίνου–χαρτονιο ‘’καρα γκιόζη’’….,
ω μπα/βα/γαπόντηδες μπα/βα/γάσες:αχρείοι μπαγκαδόροι…., ε, κι η μπά/βά/ζα ‘’σας’’ δικιά μας…., ω…..
‘’νεο’’θρησκειοΒάρβαρ/όσ/οι της ‘’Ν.Τ.Π’’θρησκειοΜπαρμπαριάς ‘’νεο’’/Παγκοσμιο/θρησκειοπλάστες….! ]]
μνησικακία, πείσμα, πείραγμα…., ε, που δεν μας λένε, οι αγνώστου βαθμού μασόνοι, Λεξξξικογράφοι,
πόσα παιγνιόχαρτα έχει η πίκ α…., μόνο, στο πικ έτ/τ/ο μας λένε οι 32ου βαθμού μασόνοι…..
ότι είναι είδος παιχνιδιού με 32 παιγνιόχαρτα, δεσμίς 32 παιγνιοχάρτων….,….!
…..Αμ’ ‘μά : Αλ’ ‘λά….. τί φυλέςςς…., ννναι, φυλές…., που όλα τα φύλλα γράφονται, παντού, με δύο λ….,
μασονο κωδικ ιζέ φυλ ές : φυλ /ακ/ ές …., ω φιλο βασιλικοί φασ ίστες – ω φιλο φασιστικοί φασίστες….,
ήτοι, ως, αλλού : σελίδα 1421, μας εξ- εξ- εξ- ηγείτε, φυλο βασιλεύς : έκαστος εκ των τεσσάρων
εις Αθήνας Ιων ικών / χμ, μάλλον και αι ολ ιστίιιιι….. ή, άλλως, ιων ν ο αιολιστί, Ιαν ν ικών / φυλών….!
…..Λοιπόννν…., ω 1ες και τελευταίες Κατάρες της Γης Λεξικογράφοι – Γλωσσολόγοι – Γλωσσοποιητές….,
/ε, όσοι ‘’τέτοιοι’’/ αυτό:το ψυχ‘’απαυτό’’ μου:Του στο ψυχ‘’απαυτό’’ σας είναι,μάλλον,ο 1ος λόγος που βάζω
στο Ψυχο Στόμα – Ψυχο Στόματα του Θεού…., αμ’ ‘μά : αλ’ ‘λά…., πριν –σας το πω….,
θα σας φαν ερ ώσω ότι πριν από 1 χιλιοστό του εξωσυμπαντικού πρωτολέπτου…., και, έστω, δοκεί μοι….,
Του έδωσα–μου έδωσε…., όντας σε Θεο γάμιο και στόμα με στόμα….. κι όχι πρόσωπο με πρόσωπο
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ή, αλά βρωμο’’Γιαχβέ’’ με βρωμο’’Μωυσή’’, οπίσθια με μούτρο…., ένα ρουφ ηχτό φιλί :
δι ψυχο γλώσσες μου με σαρανταοχτω Ψυχο γλώσσες Του….,
χμ, που μπορώ…., ίσως, κι από πριν γεννηθώ…., να φιλώ, συγχρόνως, 48 στόματα….!
Ννναιαιαι…., και σας μιλώ….. με την καρδιά στο χέρι….. κι όχι με το χέρι στην καρδιά….,
οπότε, έστω, σας αν/α+/ γγέλω ότι μου είπε να –σας πω ότι Του /και, μου/ είστε
τα πλέον αξιομίσητα ‘’πλάσματα’’ του Σατανά…., ακόμα κι από αυτόν–εκείνον–αυτόν περισσότερο….,
που…., εκείνος–αυτός–εκείνος, και, κορμί δεν έχει…., για να ξέρει τι θα πει, και, πόνος….,
και, αλλιώς, το τομάρι του ‘’πάει να σώσει’’….. το Παλιοτόμαρο….
όπως κι η, στη Σελήνη, βρωμοπαρέα –του…., και, ομοίων –σας….,….!
…..Θα βρείτε, λοιπόννννν, τρόπο…., και για να μη μας κουράζετε περισσότερο…., να κατα /:ανα/ δείξετε
ό,τι βρωμιά κάνατε και κάνετε μες στα Λεξικά – Σατανο Κλειδιά….. –σας…., ώστε να….. και να μη….,
αλλιώς, δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε….: θα Κ:20.000άκις κατ αρά στείτε τη στιγμή που γεννηθήκατε….!
…..Ναιαιαιαιαι…., κι εσείς οι του Λεξικού αυτού που χρησιμοποιώ εδώ….. κι όσοι ζείτε….:
Δημήτριε Β. Δημητράκο, Θησέα Τζανετάκο και οι της ομάδος φιλολόγων που το συγ/πλην/γράψατε….,
χμμμμμ…., παίρνοντας, μάλιστα, το «πρώτον βραβείον / πού : κού….. το της…!; / Ακαδημίας Αθηνών»….!
…..Ωωω….. τζιζ ζζ ου ςςς cry ist…, αλίμονον…., ‘’όμοιος στον όμοιο….. κι η κοπριά στα λάχανα’’….,
RE S.Sείς….. μασόνια με τις τηβέννους – ρόμπες τις….. πικ έ : πικ έ φ/π/ουστ άνια….,
τα με ανάγλυφα υφαντικά μπουμπούσια–‘’φαν’’ /σκοτ/ τάσ ματα:Οβραίικα και μη….: και, πλήν- βολα….,
που νομίζετε, κι εσείς, ότι ‘’με έχετε στο χέρι’’ με τα καθελογής ‘’τέτοια’’ προϊόντα παρακολούθησής μου….,
/ ‘’με παίζατε’’ ή σας ‘’αγριο έπαιζα’’…! / που, για να με φοβερίσετε, βάζατε, ‘’συχωρεμένους’’ –μου και μη,
{{ παστράβιους συχωριανούς μου, και, «της κόκκινης προβειάς» –σας….. και επί χρόνια τυράννους μου….,
ουουουστ…., Αχιλλειο πτερνο σπιουνο χαφιεδο σουρτούκια του Σατανά…., που, μερικούς, ου παΐσιους,
που μου τους στείλατε, με μπόρεσαν οι ίδιοι και ‘’τους έστειλα’’…., ‘’ωρίμου της ώρας’’…., ξξξέρετε….! }}
χμ, να μου ‘’τα’’ φανερώνουν…., και, με έμμεσες απειλές…., και να μου διαδίδουν ‘’τέρατα και σημεία’’….,
μα….. κι εγώ – Ε Ε Ε Ε Ε μείς ςςςς τις….. απειλές….. κι όλα τ’ άλλα ‘’τέτοια’’ –σας….. τα….. τα ….. τα….!
…..Ναι…., μπουλ ούκ ια–σκορπ ίδια θα σας κάνω…., ω μπουλ ντ όζα – bull d/’/ oza – ταύρε /βου/ της…..
όζα ς : οζο γαλής – μοσχο γαλής –
(( τάχα, μοσχο /μυρο/ γαλή:μοσχο γάτα:ox cat….. η βρωμούσα –σσσυ…., που πάμπολλες λέξεις….,
έτσι, κι ως, και, προς τη ρίζα –τους…., είναι, και, από….. βου, μπου, βουλ, μπουλ, βα, βι, μπα, μπι,.....
κι όχι : / οx y : όξ υ : όξ ι και ξερός….. / από….. αγροτική – βου δ ική – βοϊδ ική γλώσσα….,….. ))
ζαμ πετ ιού – βοϊδό γατας – βοϊδο ίκτ ιδος – βοϊδο νυφ ίτσας – ox cat και βοϊδο ίκτ ίνου –
βοϊδο γερακιού….: ox fal con….,….. ω σχ ισματ ι κέ : τουρσί : βρωμό ‘’παιδο’’ /εραστή/ : pick l e :
[[ ….: ω….. pick l e : πίκ ρα : σχ ιζ /Αμμων/ ο Ρα….: οξ υ ζεν έ , οξ αλ ικέ, οξ άλ μ η….:
λεμόν ντ οζέ : lemon de oze : άλμη – άρμη – σ αλ α μούρα με ξύδι – όζα – μόσχ α – …,
χμ, όζα ή όζον : ozon e ή μόσχ ον…., χμ, εκ Μόσχ ας – Βου β άλ α ς….,
( βοo όξ > βωξ – βοο ox : ελλην ο ( Αγγλ ιστί : Engl ize – Παπ ιστί : Bull ize ) ‘’ελλην αιολ’’ ιστί, β ox ….. ) ]]
οξ είδιο : ox ide : πρωτ/ο/ όξ ιδο του οξ υδ ών ειν : ox yd ize – ox id ate…., ω οξ ύ τονε – οξ ύ φων ε….!
/**/ : οξυτονώ : βάζω οξεία : ΄ στο τέλος λέξεως…., εχ, προπαντός και σατανιζέ, στα λεξαριθμ ο γράμματα : α΄,
β΄, γ΄,….. που αυτά είναι τα εξ αντ ιστροφ ής των….. α, β, γ,….. και….. κοιτάξτε στα….. πληκτρολόγιά σας
και βρείτε, από σωστά λάθη κι από λανθασμένα σωστά, λεξαριθμικές αντιστοιχίσεις
αγγλικών γραμμάτων κ.α.λ με τα ελληνικά γράμματα κ.α.λ : σύμβολα,…..
που, και, οι βρωμο κώδικες των αρχαίων Ελλήνων και της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας μετ αλλάχθηκαν
σε βρωμο κώδικες, και : κυρίως, των Άγγλων και της Αγγλικής γλώσσας….,….. /**/
Ννναι…., ω ρε συ…., ο με το οξ ύ βλέμμα : ox y look /glance/…., asif ox look /glance/….,
ω βοϊδό γεν ε Πάπα : hey ox y gen ous Bull….,
‘’ξέρασμα’’ βοϊδο αγριο γαλής ή, και, βοϊδο ικτ ίνου – βοϊδο γερ ακ ιού : ox fal con /φρεγ ύου/….,
που θα σε ‘’παλουκο’’ μπουλ ον άρω – ‘’παλουκο’’ στερεώσω….,
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ω σκύλε τράγε του Dog Goat…., ω, τάχα, πρόβατο του…. βη βη – μπε μπε :
Βηβή – Μπεμπέ από την….. ωραία πύλη – βηλ ( βουλ : bull : vul, βιλ : bil : vil ) ό θυρον ή βημ ό θυρον….,
ω….. Ερμή – Ιαν νέ – Πετρό Παυλε….. δι πρόσωπε πορτ ιέρ η : θυρο προστάτη και θυρο κλειδούχε….,
χμ, που θα πιεις, αλά ‘’ξινή’’ χολ /οξ έρα/ έρα Ιησούουου, χολή και όξ ον :
chol /e/ er – holer ine – bil e – gall and ox y – ira – vine gar…., και θα, Ιησου ιζέ, κρασο γκαρ ίζεις….,
εεε, ως μασ όνος : μάσ/ας/ όνος > μασ σ όνος : mas s on…., εχ, και….. μαμο γιός – μα γιός :
ma’s son – ma son ή και fa’s son – fa son : πα/πο/ γιός – πα γιός : παπ ίκας : bull son….,…..
εμ, θα σε χορέψω βαλ α λάϊκα : μπαλ/μπουλ/ α λάϊκα:μπάλ ο αλά λαϊκά:bal a laikα–bull a laika….!
Ναι, μωρή Βη βή – Μπε μπέ…., τάχα, πρό βατ ον…., χμ, που τέρας : pro digy : πρό τραγ ος/ον/ είσαι :
{ γα – γε – γι – γο –….: γκα – γκε – γκι – γκο –….: δα – δε – δι – δο –….: ντα – ντε – ντι – ντο…., ….:: γη….. }
προ….: ντί γκι : γί δι /γκί ντι : gi dy/ : δί γι /ντί γκι : di gy/ : γί γι /γκί γκι : gi gy/ : γά γα ς, γκά γκα ς, γί δα ς,
γκί ντα ς, γκό ντη ς : γέ γέ ς, δέ δε ς, γί γα ς, Ge de on : Γε δε ών ( δις….. γή ιν ος : δις γκό ιμ /ος/ ) :
Γα δα ών : Ga da er : Γά δα ερ : Γα δα αερ ιν ός : Γα δα ηρ /α +ε:η/ ιν /in/ ός /er/ :
Γα δα ρη /ι/ ν ός : Ga da er er : Γεω γεω αέρ ιν ος : Γεω γεω ουρ /α+ε: ου/ άν ιος : ου Γό ιμ : Γκό ιμ :
[*[ : ου τέρ ας : ου κτήν ος : Τέρ ας – Γκόιμ : Κτήν ος : Αέρ ινος : Ουρ άν ιος : Αερο άλ ιος : Ουρ άλ ιος…..!
Ννναι…., και μη μας ουρ άτε, τους γήινους, οι ουρ άνιοι, γιατί….. Κρόν ε ια και ολική πεο τομ ή…..
και….. πέταγμα πούτσας : πούλου : μπούλου : bull στη θάλασσα και…..‘’Αφρο δίτη’’ – Μπούλα:Bull a….,
που γιος των Ουρανο πουτσο κοφτών Γαί ας /Γη ς:Χθον ός:Γε ς/ και Τιτάνα Ουρανο πουτσο τόμ ος :
Ουρανο περι τόμ ος Κρόνος θα σε γαμήσει…., ο….. γήινος : γό ιν ος : γκό ιμ ος – κτήν ος….,
χμ, από την γε ουρ ιά : αζ ουρ ιά : /«λαό και όχλο, έθνος και γλώσσα»/ , που άζει : στεν άζει,
εξαιτίας –σας, ω ουρ άν ιοι – κατ ουρ ιάρηδες…., χμ, με τα αζ ιδ όξινα και αζώ γυρα – δύσ οσμα ούρ α….!
Ναι, αζώγυρα:δύσοσμα…., απ’ τις πολλές μπασταρδικές αζω ενώσεις:τάχα, αρωματικές αζω ενώσεις….,
ω ‘’αζω βενζόλες’’…., ω Μπουλ ντ όζ α–Bull d/’/ oza–ταύρε /βου/ της….. όζα ς:οζο γαλής–μοσχο γαλής–
ζαμ πετ ιού–βοϊδό γατας–βοϊδο ίκτ ιδος–βοϊδο νυφ ίτσας–ox cat και βοϊδο ίκτ ίνου–….. ….,
ω αζο /α/γκαθώδη αζό γερε : βρωμο λυγαριά…., χμ, που απαιτείς να σε αζόμεθα : ευλαβούμεθα :
μετά φόβου και σεβασμού….! Να…., ε, να…., τα….. τριαδικά…..σέβη – χλεύη μου….. και…., π ι α….,
θα δια αζινο βολήσουν : δια σπινθηρο βολήσουν τα μάτια σου…., ώς και τα στη ρόμπα σου αζούρ….,
θα γο άζεις:γεω κραυγ άζεις γο ερ ά–γκο ερ ά–γκό ιμ α…., χμ , στα στεν ά της Γα άζ ας -- Γάζας….,
χμ, που εσύ θα….. γ΄ : τρις….. άξεις : στεν άξεις
και τα στενά της….. Γ άζ ας : Άζ ας : Μινώας : Γαζ ώρ ας…., μα και των Γαδ ώρ ων : Γαζ ώρ ων :….. ….,
θα άξουν : θα ξεραθούν…., μα και όλοι οι Γαζίται : Γαζαίοι : Αζαίοι : Γαζωραίοι….,
ως κι όλοι οι Γάζαροι–Γάδ αροι–Γαδαρείς–Γαδ αρηνοί…., και, προπαντός, ο Τζίζ ου ς ο Γαζ ωραίος….. ]*]
γί δι ον : γέ δε ον : Γε δε όνος : δις όνος : γά δα /α/ς, δά δα ς, δά δ/α/ ον : δά ον : da on : don /a+o:o/ :
δόν /έι, δόν α!/ : δών α : ντόν α – δόν α ‘’Βηβή’’ /Μπρσ μπρσ έ:Τράγ ε , που μπρς κάνει ο Τράγος…../….,
ω δαν εικιά Δαν ι ηλ ία του δαν εικού….. /Οβριο Ιακωβο : Οβριο Πυρετο : Jack ob o / Δαν ή Δαν ι ήλ….!
Ω γό ατ ε:γκό ατ ε:γέ αλ ε:γεω θαλάσσιε : ‘αμφί’ : ‘’+’’- : αμφιό ιχε : αμφιό εχ ε : αμφι ο ύχ ε : και ‘’+’’ και - :
περι /αμφι/ γί αλ ε….. του περι γι αλ ού : της άκρας γης και αλ ός – θαλάσσης…., / αν, ασ, ατ, αρ, αλ,….. /
αμφι ‘’τέτοιε’’ τράγε:go+ at- er:γεω+ άλ ι ε- ….: Ερμ Αφρόδιτ ε του Ερμ Αφρόδιτ ου….. Soros….. δόγματος
της ‘’παρθενίας’’ του μυστικοπαθούς – καλφ ο παθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….. Νου -678…., ….!
…..Και στο σώμα του Μασόνου «Αδάμ /Βοός Υμίρι/ Κάδμου» τί /μόριον’’/ μέλος:member:membri είσαι…!;
Πούτσα : vir il is ή πουτσο βάλανος : vir il is gland ή βαλανο πουτσο μεμβράνη : glans membri vir ilis…!;
…..Είσαι…., λες…., ρας:κάρ α:κεφαλή της Παπικής Εκκλησίας…., μα ποίας ράσ ας : /ras : rac : rach :/…!;
…..Της Ρασ ήλ – της Ρακ ήλ – της Ραχ ήλ : της Ρέιτσ ελ : της Ράτσ ελ : της του Ελ- ράτσ ας….,
ω ρασ ά, ω ρακ ά : ω ραχ ά : ω ρεϊτσ ά : ω ρατσ ά….,….. ή….. ρασ ά : Ρωσ/σ/ ά….,
εχ χχχχ…., και θαρρώ πως με καταλαβαίνεις…., κι εσύ….. κι οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’…., έτσι που μιλώ,
και, στη ‘’μυστ ική’’:‘’κρυπτ /καλυπτ/ ική’’:αμφι ‘’τέτοια’’ – τραβεστ ι κή:Ερμ Αφροδιτ Ιαν ν ή –σας γλώσσα….,
έστω, και, και, απο μυστ ικώς – απο καλυπτ ικώς….,….: αντρ ικώςςςςς…., εεεεε...!;
Μήπως, ω λεξο πλάστη και λεξο κρυφτ ούλ /ι/ η, είσαι ανα/κατα/γραμματισμένος ρ ά τσ ος > τσ ά ρ ος…..
ή, αλλιώς, ‘κάρ / ράκ’ / ος : car er : char er : τσάρ ος : χάρ ος :….. .…, ρακ ά ς….. ‘’μελλοντο’’ ράκ ος…!;
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…..Ναι, ω δόνα καμήλα : ντόνα γκαμήλα…., που…., αν και….. ‘’ακ ίχ ητ ος’’ : ‘’αν έ γ κ /έφ/ ιχ/κ/ τ ος….,
μα….. άκ ι χ ος:πούτσ ιχ ος:ακ ίδ ιχ ος:εν ά γ κ ι στρ ος:στραβο /αγκιστρο/ πούτσιχος…., θα σε γαμήσω….,
ναι…., ο μακ αρ ον/ουν/ άς…., μα με δωρ ικ ό–υψ ηλ ό–μακ εδνό πούτσο:μακ εδ/ο/νιστίιι, ‘’μακ αρ όν ι’’….,
(( : εεεχχχ…., με μακαρά : καρούλι….. μακατισμένο με….. μακάτι : κάλυμμα : καπότα : ε πί/πά/ στρωμα…..
αλληγορικού φρούτου…., α, και, για πιο άργια ‘’τέτοια’’, με μακ α/Αδ/ντ άμ – σκυρό /χαλικό/ στρωμα….! ))
χμ, μακεδονιστίιιι, μακ αρ ά…., ννναι…., όζ ον α:‘’υψηλό κλαδο’’ και οζ ώδ η:ογκ ώδη…., hey Bull a Βull….,
χμμμ…., μακεδονιστίιιιι, οζ ούν η:ουζ ούν η…., κι ας μην είμαι ουζ ούν αντάμ : υψηλός Αδάμ–άνθρωπος….,
ννναι, και με μη οζ αιν ώδ ην : δύσ οσμ ον τον ευ μάκ /δωριστίιιιι, μακ και, ιωνιστίιιιι, μηκ/ η πούτσ ο μου….!
Nνναι…., ω, ελληνιστίιιιι, μακ+ αντάσ/μ/ισσα : συν+ αδάμ/σ/ισσα : συν+ αν+θρώπ ισσα : συν+ τρόφ ισσα….,
ναιαιαι…., και έλα να μου την μακ ελ ίσεις : ξύσεις με την μακ έλ λ α : μακ έλ λ η – αξ /οξ/ ίν η –μου….,
που…., ως….. αξ /:αξ:οξ : ox : bus : βους/ ίν ιχ ος Ζευς+‘…., την μετατρέπω σε αξ ίν η – κερ αυν ό
και θα –σου μπει μεν γλυκό…., μα θα –σου ‘’βγει’’….. όξ ιν ο : όξ ειν ο : ξινό : ξυ νό….,
‘’θα –σου δέσει, το (κοκ κ ό:πουτσ ίσι:γαμ ήσι:κουκού τσι) γλυκό, ξινό’’…., μωρή, και, Οβριά ξινο «μηλιά»….,
που, ήδη, είσαι ξιδάτη : διάβολος ξιδάτος – δύσ τροπ η – βιτσιόζα…., ε, και /ε/ ξί/ή/κ ικ η : «λιποβαρής»….,
χμ, και /ε/ ξί/ή/κ ισσα–ξέ φευγη–/ξε/ ‘’φευγάτη’’…., εξού και….. ξου….: ξί/ή/κι θα γίνεις:θα χαθείς, αν δεν….!
Ννναι…., και άλλο δεν θα ειπώ : ‘’«ξί/ή/κι να γίνει : συγχωρώ την μέχρι τούδε ζημίαν μου»’’…., γιατί…..
–μου είσαι, και, με πολύ μακ ιγ άζ:δουρ- ει άζ…., χμ, και, ελλην /δωρ, μακ εδον/ ιστίιιιι, μακ- εν άρ εις :
( ννναι, ναιαιαι…., ω πουλημένοι και κατ- εργ άρ ηδες λεξικογράφοι….! ) «κατεργάζεσαι διά μηχανήματος,
ιδίως, απεξηραμμένην σταφίδαν»…., χμμμ, απ’ την άμπ /‘αμπί’:‘αμφί’:‘περί’:‘’/ Ελ- ο της Ιερουσαλήμ….,
ω μακ- δούρ /δώρ/ εια αλόγα:μακ- δούρ εια ίππα…., χμ, ω ‘’«αθώα»’’ ‘περι’ στέρ α : ‘περι’ στρ/σκρ/όφ α….,
συ, ω ‘’«φρόνιμη όφ /όχ/ ι ά»’’, που με κατάντησες….. ρεμάλι….. μακ- ρ υ μάλλη : μακρύ χρεω….,
χμ, και θα αποκτήσεις μακ+ αρ ίά : ευτυχία και αιωνιότητα…., εχ, αφού σε γαμήσω σε….. Ζ,ζ,ηβο γάμ ια….!
Νααα, θα….. /υ/ πάς….. ες μακ+ αρ ίάν:εις την αιωνιότητα – μακ+ ρ αιων ιότητα : εις την ευχή του Θεού….,
εχ, εις την του όντως /μάκ+ αρ ος : μακ+ άρ ιου/ Θεού αν+ αρή : αν+ ευχή : ευχή….,
και ουχί εις την του όντως /αιολιστίιιιι, μακ- ά βρ ιου/ Αντι θεού–Σατανά κατ- αρή:κατ- ευχή:αρά:κατ-άρα….,
εεε, κι ας….. μακ+ αρον/ουν/ίσουμε : μακ+ ρ αγορεύσουμε : μακ+ ρ ηγορήσουμε:ου λακ- ε δαιμονίσουμε….,
εχμ…., θα γίνεις, από δυσ δαιμόνα:δύστυχη και μακ-αρισμένη–Αφορισμένη:Μακ+ αρ ι ωτάτη, ευ δαιμόνα:
εύτυχη:ζηλευτή και θα σε μακ+ αρ ίζουν:όχι μαγ- /μακ-/ αρ ίζουν όλες οι γενιές…., ναι, μακ άρ ι:μαγ άρ ι….!
Θα σε….. γ κ αμήσω:Μ /Μ΄:40 άκ ις/ ακ ίσω…., Μακ:μακ:μαχ:μαχ/κ/ αν ικ ώς:τεχνάσματι:μακ- ι αβελ ιστί….,
ε, με, ελληνιστί : δωριστί : μακεδονιστί, μάκινα – μάκαινα – μάκενα…., ιωνιστί, μήκινα : μήκαινα : μήκενα….,
και, αιολιστί, μήχ/μάχ/ινα : μήχ/μάχ/αινα : μήκ/μάχ/ένα :….. μαχ/κ/ανή, μηχ/κ/ ανή, μαχ/κ/ιν ή,….. ….:
ελληνιστίιιιι, ως κι όλα τα….. mach /mac/ ‘’τέτοια’’…., mach /mac/ in….,…..
αχχχ…., και…., εάν….. μακ / δωρ ιων αιολ,….. / εδονίζεις….. λίγο…., με καταλαβαίνεις….. λίγο…., έεεεε….!
Θα σε….. ‘άμφι’ /ο/ γ κ αμήσω : Μ /Μ΄:40 άκ ις/ ακ ίσω…., χμμμ, ‘μπρος και πίσω’…., μαρή ντόνα ντόνε....,
θα σου κάνω την χειά…., ιωνιστί, χειή – ιδίως, (όχιάς:έχ ι/ε/δν ο ς) όφεως οπή….. Ευρεία:Εβραία:Οβριά….,
θα σε κάνω, από Μακ /Mak:Mc don al d e/ ντόν α έχ ιδνα, Μακ εδνόν α:Μακ εδόν α:Παν δώρ α έδν ιχ α….,
ω ‘’αρραβωνιαστικιά’’ μου…., εμ, ως….. don um : έδνον – έδνα – έεδνα στον πατέρα σου Mak don al d…..
από μένα τον Αλέξανδρο τον Μακ εδνό – Μακ εδνόν α – Μακ εδόν α…., που ο πεθερός μου ο Δωρ ι εύς
( Don i er /δίν ων:δόν ων/ : Δώρ ι εύ ς : Δα ουρ ι εύς : Δούρ ει ος : /Tro jan n us, απ’ την Τροία:Δαρ δ/α/ αν ία/
Δάρ ι εύς : Δάρ εί ος : Δάρ δ/α/ αν ος // από….. τα Δαρ δ/α/ αν έλ λ ια:τα Μακ έδν ια:Μακ ε δόν ια….. // ….. )
έδωσε:δωριστί, έδον ως /αντι/προίκι τη Μακ εδ/ο/νία:key:ελληνιστί, Εδ έμ η:Εδ έν η:Εδν ή:Μακ Εδέμ η….,
ναι, ως προ δώρ/δότ:δον:don/ον….. ο, πριν, Δωρητής:Δώρος:Δωριεύς:Ε/ε/δνωτής και, μετά, προΔότης….,
ο Μακ Γάιδαρος με τη Γαϊδαρο ‘’μηχανή’’:The Mαc/Mas/Don Key/Όνος/ with the Don Key ‘’mach in /on/’’….!
[Εδέμ, αλλού, Εδέν/η/, Εδνό/ν/, Εδνία, Αδάμ, Αδάν/ης//Άδαν α/, Εδνός, Μακ εδνός/εδών/, ‘’Γιαχβέ’’:Δωριεύς:
Μακ:Mc…., Μακ εδνία:‘’Γιαχβ’’ Εδέμ /ν/, χμ, Jackedem /n/, Mac donald, Ma /c/ ch, Moch, Moch am et /h/,
Μω άμ ε/τ/θ,….. ‘’εδεμ’’ά /εδεπά,εδαπά,εδανά/ : σ’ αυτή τη γη–χώρα /έδ ος:έδ αφ ος/…., έιιι, αντιστοιχίεςςς….!]
Να…., αυτήν την….. γη : γε : γι…., εξ ής έ γι να – γέ γον α δα/γα/μ ό /λα ό/ θεν και εις ήν απελεύσομαι….,
όταν, τελ / ο φασ / ικά, γί νω Θεο δα /γα/ μ αίος : Θεο δα μ ασμ ένος…., Θεο ‘’α /Α/ δάμ αστος’’ :
Θεο ‘’α /Α/ δαμαίος’’…., ως κι η σύ ζυγ ός μου:η του Παν δ/Δ/ώρ ου Ιφ ιγ έ/δ/ ν ει α:Δώρ α:Έ /’’χι’’/ δνα….,
που δεν είμαι…., π ι α…., α /Α/ δάμ αρ : α /Α/ σύ ζυγ ος : ά Ευ ος….,
ναι, αυτήν εδά /ε, δα,γα,δε,γε/ και εδά:εδώ και τώρα…., χωρο και χρονο….: εδεπά:εδαπά:εδανά:’’εδεμ’’ά....,
έ : εδάρε…., δα εδεπαδά…., εδώ και τώρα….. ακριβώς….,
ναι…., ως, ελλην ‘’αγγλ’’ ιστίιιιι, μπο /βο/ οξ ίσ ι : μπα /βα/ αξ ίσ ι : μπ/α/ αξ ίσ ι….,
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νααα…., ως….. αντί δωρ ο : επί δωρ ο : αντί δομ α : επί δομ α…., ο Επί δωρ ός ‘’μου’’….. Παν δώρ ος….,
νααα…., για τα βό /μπό/ δια : ox es….. που του έδωσα…., χμ, κι ως….. αντι αντιπροίκι/α,η/ ….,….!.....
…..Αυτήν εδώωωωω…., που…., κάποιος Δαν ικός…., και, και, συ…., ω σύ αγρε : αγριό χοιρε….,
θέλει να γίνει….. ένας….. Soros ‘’ soroS, σώρυ, Σωρός ‘’ανεμομαζώματα’’ κι ‘’ανεμοσκορπίσματα’’….,
μα,να, έχει ο καιρός γυρίσματα, να πληρωθούν τα πείσματα:μπαστούνια:πίκες : βοδίσια και γουρουνίσια….!
Ννναι…., τα….. πείσματα : καπρ ίτσια του δαιμονισμένου χοίρου – κάπ ρου : κάπ ερ ου : καπ ρ ίου….,
( ελληνιστίιιιι, κάτ- : κάπ-…., cap- er : cap- ri – κατ-/π-/άρ ας ) …., ω /γουρουνο χοιρο / καπ ρ ι τσι όζε….:
cap r ic : cap r ich : cap r icious….. ή, και, βο/ο/ ϊκ έ – β ικέ : βο ϊτσέ – β ιτσέ : βο ϊχέ – β ιχέ….:
bo ic – vo ic – b ic – v ic – bo ich – vo ich – v ich….: β ιτσ ιόζε – v ich ious : ox ic ious : ox ich ious :…..….,
εμμμ…., που κι έγώ έχω….. καπ ρ ίτσια…., μα….. αγγελισμένου – ου δαιμονισμένου χοίρου….!
…..Ννννναιαιαιαιαι…., ω….. τ / τ : 300.000άκις ή τ΄ : 300άκις / οξ ικέ….: t ox ic….,
βι δελ άκι : calf : βοΐ διο…., που, ω Βιβί, είσαι….. ένας soros μπριζ όλες:ένα μάτσ ο..... βοϊ δο /βι δο/ κρέας :
βι δελ/λ/ήσιο (κρέας) : ve al…., που….. ‘’το παίζεις’’ Βό δας : Βού δας : Μάντις : Κάλφας : Calf….,
‘’διαβάζοντας’’ τα βι δέλ/λ/α : calf skin s : βο ός δέρματα : τομ /δομ, θομ/ άρ ια – δεμ άρ ια – δέρμ ια.…,
ω παλιο /Διο Γιαχβο Βουδο…../ Τόμουρε…., ε, με ve il : βέ λο–πέπλο–κάλυμμα–μετ αμφ/ι/ίεση /μάσκα/….,
χμ, που, αν έκανες μαντεψιές με βοδινό κρέας : ve al, θα ήξερες, παν άκριβα, και το θέλημα του Θεού….,
αμά…., σαν θα φας….. αρχίδια….: καπ αμά – πε φρυγ μένα – καβουρδισμένα – καταξηραμένα –
φρυγ ανισμένα επί του ήλίου ή σε φρύγ ετρο – καβουρντιστήρι…., θα κελαηδάς ωσεί το πουλί φρυγ ίλος….,
ή θα τραγ ουδ /ωδ/ άς επικά τραγ ούδ /ώδ/ ια του απογόνου του Διο γιού και θεμελιωτή της Τροίας…..
Δάρ δ/α/ αν ου ή Δάρ η…., εμ, του εκ Φρυγ ίας – Δαρ δ/α/ αν ίας…., προ προ προ….. γόνου μου….,
και δη….. φρυγ ίω τρόπω:φρυγ ιστί:με τον μουσικό τρόπο των προπροπροπρο…..γόνων μου Φρυγ ών….!
Χμμμμ…., θα ψήσω τον/την βού πα–γό πο–βώ κα–βό ακ α –γόπα–γούπα–ιχθύν….. Ιησούν Νο -888 : ψάρι
στα….. /μουνο : μονο/ χείλ η –σας…., ω….. ου /μουνό : μονό/ χειλ οι….:
δί χειλ οι, τρί χειλ οι,….. εξ- εξ- εξ- ά χειλ οι….. και θα….. –σου : –σας κάνω….. εξ+ εξ+ εξ+ α ά χειλ ους….,
ως και τον κάθε….. σε ρόλο, και, Σίμ ωνα…., αν δεν γίνετε….. φιλ Ίων ες:φιλ Ιων ά δες:φιλ /φυλ/ Έλληνες….,
οπότε….. όλοι μες στο….. ‘’κήτ ος’’ : (το κητ όεν–το πλήρες κοιλ οτ ήτων ή αβύσσων) φυλ /θηλ φιλ…../ ακ ή
εμού του Ρουφ Ίων ά…., χμ, να μάθετε να κάνετε…. από το Γόπαρο – Τέρας Ψάρι : Κήτ ος Ιησ /Jus:Δία/ ού
και την κηρ ώρη ουσία του /κητ ο/ σπερματ ός του γνήσια σπερματ σ έτα : λιπ ο κέ/ή/ριά – ξυγκ ο κέ/ή/ριά –
κηριά από στέαρ (στέαρ/στέατος) : στεατ ο κήρ ια–ξυγκ ο κέριά….: χμ, φωτ ιστ ικά των σκοτ αδ ιών –μας….,
που…., έτσι πού ‘στε οι περισσότεροι πλήρεις ξυγκί ων…., ω κοιλιό δουλοι…., μάλλον, ή ξυγκ ο κέρια τρώτε
ή έχετε…., ως και άλλα –του : μαλλιά, ομφάλιο λώρο, ανάσα,….. …., και σπέρμα του…., ω σαρκό δουλοι….,
και το τρώτε….. και καταντάτε….. και στεατ ικοί – και, υπο δορ /δερ/ ίως παχύ σαρκοι και στεατο πυγ είς :
υπερ λιπαρό γλουτοι….,….. αλλά…., αςςς…., θα έρθει εκ 2ουουουουου κι ως στεατο λύτης : λιπο δια λυτής σας
και θα σας κάνει λυγαριές, που βγάζετε απ’ το ξυγκάκι:βουβωνο αδένα–ορχεοπούτσο του ξύγκι:κέρδοςςς….!
Ναι, RE S.Sύ, Μουσολινο Χιτλερο Μπούλα Πάπα…., θα σε : –σας γαμήσω σε ζηβο /ψυχο ‘’ψυχο’’/ γάμ ια
και με τον καυτό : ζέοντα /ψυχο ‘’ψυχο’’/ πούτσο μου…., ώσπου να κάνεις /ψυχο ‘’ψυχο’’/ μουνο πυρετό….,
ω Πάγε του Ψυγείου:Σελήνης:Σατανά…., ε, που, σαν τον ανα/απο/+++-----+- -+κάλυψα, θα τον μετρήσω….,
ααα…., μασονιστίιιιι…., Γιάννη – Τζακ – Πυρετό..... στο μουνί….: τζακ ποτ : ποτ τζακ – Jack pot….:
πάντα….. κι εδώ…., Λεξικόν Linguarama….,….. ….:
* jack – Γιάννης : John : ναύτης, γρύλλος, σημαία πλοίου, μικρό βαρούλκο….,
[[ : χμμμ, βαρο έλκ /ούλκ/ ηθρο…., που το…., και το με ‘’κόκ κ ιν η, Οδυσσεϊκή, σημαία’’–‘’περίοδο’’…., μουνί :
θάλασσα έλκει–σέρνει καράβι:πούτσο:‘’βάρος’’:‘’γρύλλο’’….: ναύτη…., ε, ‘’το’’ της λιμανιο ποτ/πουτ/άνας….,
χμ, και το /νερο/πότ ήρ ι/ο/:μουν ήρ ι….. π,’’σ’’,αίρνει κουτ /κο/ άλι:μουν άλ ι–καβλί:αιδοίο:πλοίο:βρύχιο(cable:
/καλώδιο/ κάλω) και το κερνά….. ‘’υποβρύχιο’’ – κοκ κ ό – γλυκό – βακ ίλλ η – βαν ίλλ/ι/α : van ill a…. …!; ]]
* ….. before one can say jack Robinson : ….. ώσπου να πείς κουκούτσι….,
[$$$[ : τί, κουκού τσι : πουτσ ίον : πούτσα ο Γιαννο /Ιαν ν ο/ Τζακο Ροβ/μπ/ ιν σών – Σοροσ ο Ρό τσιλντ ος…!;
Ro….. bin – κρύπτης – bin n a cl….. το ά κλ αστο – ά σπ αστο….. πιν ν άκλ /τραπ ουλ ο Νο 2/ : pin n acl Ρο :
‘’τσιμπ ίδα’’/πιν έζ α/Ρο…., ο διαδικός:bin ar y….. διώνυμος:bin om i al….. και ποτέ /υπο/χρεωμένος:bin d ed :
‘’ro bin’’ – ‘’κοκ κ ιν ο λαίμης’’…., ο, πάντα κι άλλων, /υπο/ χρεωτής : bin d er /er/….,
ο, πάντα, ληστής : ro b…., ο, πάντα, Λεξικο /’’«Κλειδο»’’/ δέτης : B in d er….,…!;
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Ο….. η προσωποποίηση του παγετού : jack Frost….. Ro / / son – Ro / / child : Ro / / son – Ρο / / γιός…!;
Ο….. πολυ τεχνίτης – πολυ ‘’μήχανος’’ – πολύ ξευρος :
jack of all /ver y:ful..... trades:traffics:deals:businesses…!; ‘’Κουκ ούτσι’’:πούτσα όλων:για όλους…!;/ trades…!;
Ο….. πολυ σχ ειδ ής : jack of trades…., χμμμμμ…., ωρέ κουτοπόνηροι μασσονο Λεξξξικογράφοι….,
ωρέ….. τσ/τζ/ακ άλ ια : θώ ες : jack al s…., πούουουουου είδατε το….. πολυσχειδής
να γράφεται με….. ε….. και όχι με ι…!; Στην Τσικουδιά:Παλαιστίνη:Τερεβινθίνη:Τερέβινθο:Τερεβιν θώ α:
Τερμινθίνη: /’’Κοντο’’/ Ρεβι ( Χελιδινο:Τεττιγο:Τεριδονο:Τερριρεμ ο:Τερερεμ ο:Τετερεμ ο:Τερατο:Τερετροδοντο:
Τεριδονοδοντο:Τρυπανο:Τρι /κατσι/ βελο:Τσακαλοδοντο….. ) θώ /Τσακαλο/ α….:
‘’Terebinth / wild Pistachio / tree’’ : Ρεβιθ / αγριο Φιστικ/ λού….. αγριο Παλαιστίνη…!;
…..Χμμμ…., εκεί όπου…., πλην της ‘’Λιλι πούπολης’’ και της ‘’Φασουλή πολης’’…., ευδοκιμούν…..
ρεβιθο μπιζελο φιστικό δενρα : chic / τσικ / pea pistachio trees….,
ω χαριτωμένα διαβολάκια : jack an /two/ ape s /es…!;/ : τζακ ο γιαν ν ο εν /: είς – δυ ο : δυο/ πίθηκο /ς/ /ι/…..
του….. διαδικού /’’μοναδικού’’/ : bin ar y….. διώνυμου /’’μονώνυμου’’/ :
[ : τέως τριαδικού και τριώνυμου….: Σοροσ ο Ροκφελερ ο Ρότσ/ά/ιλντου….. τρι σχ /ε/ιδ ούς….. ‘’τέτοιου’’….. ]
bin om i al….. Ιαν ν ο Τζακ ο Σοροσ ο Ρότσιλντου…., του ‘’δι’’κέφαλου Γκόιμ…!;
…..Μήπως, Σ/Σατανο/σ Έλ- ετε να σας σιλωαμίσω – απο στείλω, Θ/Θεο/τρόπω, τους πιο άγριους : wild,
και, Παλαιστίνιους – πιστάκια – φιστίκια….. να –σας κεράσει….. τσι/τσιου:/κ ουδ ιά – ‘’δρομ οδ /δρομ/ ιά’’….,
εεε…., νννααα…., να –σας ‘’φιστικώσουν’’ : ‘αμφι’ σιλω/γ/αμίσουν….,
κυριολεκτικώςςς….. κι όχι ως εγώ και….. ψυχο ‘’ψυχο’’ λογιο ϊκώς…., και να ‘’τον πάρετε’’ τον δί ‘’δρομο’’….,
ω ανόητοι : γάι δαροι / : όνοι ‘’μας’’ : ‘’μας’’ όνοι / – jack ass es // : Λεξικού εξήγηση : άρρενες όνοι // …!;
…..Έιιιιι…., ω….. καλιακούδες : κάργιες – jackdaws….,
που….. σηκώνετε με βαρούλκο : μουνάρετε : jack up – put up….. μικρά βαρούλκα – πούτσες – ιστούς….:
Jack–John ( : μικρά βαρούλκα – σουγιοΐδια : μη μεγάλους σουγιάδες….: no jack knif/v/ /e/s : jack cock s….:
xm, long cocks – no mic ro cocks – jack cocks – oblongs : μακριν άρια : μακρο /μακρ ή μάσσον/ ‘’παπ άρια’’ :
μακρο /μασσονο/ πούτσι:ψηλο πούτσι:μακ ε δον ο πούτσι:ψηλο–μακο….. χονδρο–δωρειο….. πούτσι….. ) ….,
εχ, με….. ιστο σημαίες – ιστο μούνια – jach : john pot s….,
ω….. καποτό ( ζακ /τζακ/ ετ ο : /3ο/ ποδιτσο : πουτσο : pina fore ) ζιγκζαγκ ό /τ ζικ τ ζακ : jic Jac k/ πουτσες….,
ω….. οι εκ των πλέον αξιομίσητων Κτηνών…., αρσενικές πουτάνες και θηλυκοί πούτανοι...., μπας και….. …!;
…..Και…., εάν…., αντί το / το του πολυ σχ ειδ ούς : jack of trades…. / πολυσχειδείς…., δεχθούμε
το ορθό και κανονικό….. πολυ σχιδείς…., πόσο πολύ σχιδείς είναι…!; Δισχιδείς ή….. τρισχιδείς….,
που, κωδικοποιητικώς, παραπέμπει στο….. τρισχιδές του….. χηνο ποδίου:ζιζανίου:σκανδάλου–gander foot…..
ή του….. χηνο ‘’ποδίου’’ – χηνο /γαμιαρο/ πούτσας…., αχ, και στις ‘’χήνες’’ : χιλιάρικα του….. εμπορεύεσθαι :
trading:’’trafficing’’:dealing:businessing:merc/h/anting:….. …!;
…..Ωχχχχχ…., ή…., μήπως και ως χήνοι : gander s – αφελείς….,
χμ, ως οπλο /‘’πουτσο’’/ σκάνδ άλ ες /οι/:gun /er/ scandal /er/…., για να μη παραπέμπει, κυριολεκτικώς, στο…..
τρισχιδές χηνοπόδι μου – χηνοπούτσι μου…., που, από βαλανο σπαδ ίασινννν, έχω…. 3 ουρήθρες….:
μία ξεχωριστή και δύο δισ χιδ είς – δια σταυρούμενες στο πουτσο βαλανο χηνο πόδι μου….,
οπότε θα πάρετε….. ‘’τέτοιο’’….. χηνο πόδι – χηνο πούτσι – χηνο καύλι – χηνο αιδοίο….,
χμ, το….. αρμο τσίκ ι – αρμο τσιούκ α – δια σταυρο τρι δρόμι – δια σταυρο τρι σχίδ ι –
δια σταυρο πουτσοβαλανο τρι τρύπ ι –….. –μου…., ….!
…..Ναι, και…. ΊΟΥ ΊΟΥ:ΟΥ΄Ι ΟΥ΄Ι….. –υμίν…., ή, μήπωςςς, παραπέμπει στο χηνοπόδιον:αρνό γλωσσον….,
χμ…., μάλλον, αρνιακό γλωσσον….. λυκό γλωσσον : αρνο τομαρό γλωσσον….. λυκό γλωσσον….,
εχχχ…., το –υμών….. το….. ζιζανιο ζιζανιό….. αρνιακο λυκό….. γλωσσον….: Βιλ λ α πίκ – Βουλ λ α πούκ –
/ Bi l l a pick:Bu l l a puck / – Παπ ίστ ικα – Τσακ ών ικα – Σλαϊερ ίστι ικα – σολ οικ ίστ ικα ….,
το που κάνει την, ιωνιστί, ρακή – ρακί : τσικουδιά / : φιστ : πιστ : ικ ό δενδρο – Παλαιστίνη / …..
/παράτονη/ ράκη:ράκα–δωρ αιολ ιστί, βράκα, βρακί,….. ….,ενώ η δική μου, Θαποκωδικοποιητική, γλώσσα….,
αν και….. αν οστέ ιχ η : αν όστ ιχη /χμ, και ουχί άν οστ η/ είναι….. οστ/ε/ο κλ ούστρα:οστ/ε/ο σπάσ τρα….,
που, ως κι εγώ και σε σχέση με εσάς, δεν έχει καμ μ ία σχέση με την, δολιο Σκωδικοποιητική, δική –σας….!
Ννναι, που εγώ είμαι….. ζωντανός:ζήβας:υδραργυρικός‘+Ερμής–mercurial:hermetical Hermes:Mercury….,
merciful : ελεήμων…., και….. πάω εις το έλεος του Θεού : go ad the mercy of Go/a/d…..
και όχι…., ως ο ψευδάργυρος–zin c / ψευδο : c….. ζήν ας–ζείν ας–Ζε υ ς-’➔….. –σας….. /….,
ανελέητος:merciless Ερμής-’➔ –σας…., έμπορος : mercer – merc/h/ant – ‘’trafficer’’…..
ανθρώπων – εμπορευμάτων : merchandises….: people merchant – ανθρωπ/ο/έμπορος….,
o που….. πάει εις το έλεος του Διαβόλου–Σκύλου–Τράγου:go/es/at the mercy of Satan–Dog–Goat….! ]$$$]
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(##(-------------------------------------------------------------------------------------------)##)
(##( Έιιιιι : * χελ ιδ όνι:κελ ιδ όνι:ελληνιστίιι, kel and in e–κελ αηδ /αοιδ/ όν ι….: * κέλ ομαι:προσ καλ /κελ/ ώ….,
* κελ άδ /άζ/ ω:προσ καλ ώ….. άδ /άζ/ οντας:κελ αηδ / αοιδ/ ώντας…., ναι, ναι, /γ/ κελ, /γ/ κελ…., μπουρντά….,
* χ,Χ,ελιδόνι – Παλαιστίνη…., * πελ εκ άν /ίν/ ος : χελιδονοουρά : ελληνιστίιιιι, p/P/el ek an – Ισραήλ….. ….:
μήπως, ω Πελεκάνε – Ισραήλ, θέλεις να γίνεις….. ‘’λουξ κουρεμένη’’ ουρά….. της Χελιδόνας – Παλαιστίνης….,
S.Sυυυυυ…., που….. ΣσΈλ- - -εις να κάνεις όλες τις χώρες της Γης….. τζι τζι φιές : ju ju b e trees….. –σου…!;
Εμ, πέρασε ο καιρός που, με μια χούφτα τζίτζιφα:τσίτσιφα, ξύπνιοι νιοί φτωχοί ‘γούμενοι–‘γκούμενοι–‘γκόμενοι
έβγαζαν τις ‘’κοιμισμένες’’ γριές πλούσιες ‘γουμένες–‘γκουμένες–‘γκόμενες….. ‘’ραντεβού’’ : ‘’ραντεμπού’’…..
με βοϊδο βελ άσματα : ran t /d/e vu [: vu ll a pick : bu ll a puck : βοδαπίκες – βοδαπούκες – βοδο γλωσσιές]…..
και τις ‘’τσιτσίφωναν’’ : γαμούσαν….. και τις ‘’τσιτσίφωναν’’ : χρέωναν πανάκριβα τα ‘’τσίτσιφα’’ : γαμήσια…..
και τις καταντούσαν, ‘’τελικά’’, ΙΟΥ΄ μπ ες : ΓΙΟΥ΄ μπ ες : ΓΙΟΥ΄ β ες : ΙΩ΄ β ες : ΧΡΕΩ΄ β ες / Ιω β ίν ες / ….,
εμμμ…., και δις ΧΡΕΩ΄ β ες : Ιω Ιω β ίν ες : Τζι τζι φ ιές : Τζι τζ/ι/ ικ ίν ες – Ju ju b e trees….,…..
και τραγ ουδ ούσες….: Γιού π ι, γιά για…., Γιού β ι Γιώ β η, για γιά…., Γιού μπ ι Ιώ Ιώ β, Ιώ β Ιώ β η, για….,
all are Ι /ΟΥ/ a΄….,….. α α α α α…., ….!
Ννναι…., κι εσύ…., ω Ιωβ ία:Ελλάς…., ναιαιαι…., ω Ιώ βιοι και Ιω βίες….: μη ζην ό βιοι και μη ζην ο βίες –
θαν ό βιοι και θαν α βίες…., που, μόνο, με «σεισάχθεια»…., όπερ δικαιότατον…., θα ξαναγίνετε…., όσον….,
ζην ό β ιοι – α θαν ό βιοι : α θαν άσιοι και α θαν α σίες…., ννναι…., ω, ‘’προχθές’’, Ιό βη – Ιο βία : Τζι φία –
Χρεω βία – Χρεω φία --…., εσύ με τον χρεω βίο /χρεω ζωή / και το χρεω βιός…., ‘’χθές’’ Ιό Ιό βη – Ιο Ιο βία :
Τζι τζι φίά – Χρεω χρεω βία / με τη βία ή μη…../ – ‘’σήμερα’’, Ιο Ιο Ιό βη….: Ν Ιό βη….,
/**/ Ν ή Ν΄:50.000άκις ή 50άκις, δακρύζουσα, / ‘’στεγνή’’ : αφυδατωμένη θάλασσα – στήλη άλατος’’, Λώτ αιν α,
Μαρία ‘’Παναγία’’…., που ‘’παραμύθι : παραμύθα’’ ήταν, και, το ότι ο ‘’γιός’’ της «εκαρφίτσωσε
το χρεωστικό έγραφο του Ισραήλ εις τον σταυρόν»,….. / Ιό βη – Χρεω βία….. με Ν Ιο βιός – Ν Χρεω βιός…..
και Ν Ιο βίο–Ν Χρεω βίο–Ν Χρεω ζωή…., χμ, πάντα, κατά την ίδια ‘’‘’συνταγή:‘’προ/μετα/ φητο’’’’ σενάριο’’….:
προκάτ – στημένη χρεωκοπία…., έσωθεν ή έξωθεν Δαν ε ισμός…., και, οικονομική εξ- εξ- εξ- άρτηση….,…..
αρχαιόθεν, ‘’Μαντεία : Ιερά’’ – Τράπεζες – ‘’Δ.Ν.Τ’’….: κυρίως, εκκλησιαστική εξ- εξ- εξ- ουσία : Κράτος….,
ή, και, αντίστροφα, και, σε διάφορα σχήματα….: Εκκλησία…., Παραεκκλησία…., Κράτος…., Παρακράτος :
π.χ, απ’ το 1827 κι εντεύθεν κι εδώ, Παρακράτος:Ρότσιλντ–Αρχιεπίσκοπος–Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος….,
….. εεε, αντιστοιχίστε κι αντιστοιχιστείτε…., χμ, για να βρείτε….. τις αλήθειες – την ‘’Αλήθεια’’….,….. /**/
μη γένοιτο, ‘’αύριο’’, Ιο Ιο Ιο Ιό βη : Ξ (Ξ ή Ξ΄:60.000άκις ή 60άκις Ιό βη /Ιο βία:Χρεω βία/….: χξς΄ςςςς) Ιό βη….,
…..έτσι που, και, τα….. χα : ου ΪΟ΄ : ου ΧΡΕΩ΄..... γίνονται…., αντιστρεπτικώς, αχ…., τόσα, όσα, αναλόγως….,
το.....ιασεμί–ίον γίνεται, και, έτσι, Ιου σ εμ ί:Γιου σ εμ ί:Για/Τζα/ σ μί ν…., η Ιω ν ία–Γιο ν ία γίνεται….. Ιου ν ία–
Χρεω ία….: Γιου ν άν – Τζι φιά : Τζι βιά – Τσι βί ά…., ωχ, και Τζι /Τσι/ Τζι / Τσι/ φιά – Τζι τζι κ ιά –….. ….!
[*$*[: 5 Ήπειροι:5 Τζι τζι φιές:5 Iu iu b e trees….,χμ, ως κι η, ‘’εμούθεν:ΠανοπτΆργοθεν’’ ‘’φυλαγμένη’’, ‘’Ιώ’’…:
νααα…., η ‘’Ιώ’’/της ‘’Ιώς’’…. : > η ‘’Ιώ’’/της ‘’Ιού ς’’….: η Ελλάς/της Ελλάδος….,….!
(:θα σου βγάλουν το ρε/ρι/ τ σ ιν/δ/ έλαιο:κι κι ν /κι κη δ/ έλαιο:ελληνιστίιι, re cin oil…., ω Κι κη δ έα:Ελλάς….! )
Θα σε κάνουν…., ω ‘’Ιώ’’:Ελλάς…., και πιο : plus….. δ ιπλό χρεη : νταμπλ γιου /vi/ : uu : u u : / w : v v : vv / :
IOY΄ IOY΄ : IOYIOY΄ : U U : UU : ΧΡΕΩ΄ ΧΡΕΩ΄ : ΧΡΕΩΧΡΕΩ΄ : διπλο γιού : διπλο Χρεώ : Γιου γιού :
Ju ju΄ b e : Ιω ιώ β η : Ju ju΄ b e : Τσί / τζι/ τσι /τζι/ φ/β/ ο : Τζι / Τσι/ τζί /τσί/ κ ι : Τζι /Τσι/ τζί /τσή/ ρ α :
Τζι /Τσι/ τσά / τσά/ ρ α : Τσι /Τζι/ τσά /τζά/ δ α : Τσι /Τζι/ τσί /τζί/ δ α : Κι κή δ ι : Κι κά δ ι : Κα κά δ ι : Κά κα δ ο :
Ki /Ci/ ki /ci/ d e : Cι /Ki/ ca /ca/ d e : Ca /Ka/ ca /ca/ d e : Ca /Ki/ ca /ca/ d e : ελληνιστίιιιι, Cι /Ki/ ca /ca/ d a….,
εμμμ…., από Κι κηδέα – Κι κα δέ α – Κα κα δέ α : Κα κα δέ α / Κα κα δι ά/ : Ki ca d a tree : IOY IOY΄ tree :
ΧΡΕΩ ΧΡΕΩ΄ δενδρο….,….! …..Ναι, και πούουου, τότε, Σί/ύ/ /’’Τσί’/ συ /’’τσι’’/ φ ος Λα έρ /άρ/ τ ης++‘‘ :
εχχχ…., να ‘’τσι τσι φ ώσει’’ τους Σύ συ φ ους- -’’➔➔ Αυτό λυκους : Γουρουνο γούρουνους Αυτό λυκους….,
χμ, τους, συμβολικώςςς, μασσονό δενδρους–κυπαρισσόδενδρους–κη κι δέ ες:ελληνιστίιιιι, ki ki d e tree s :
pin e tree s….. με τα κη κί δι α–κή κι δ α–μικρά κου κου ν άρ ια και τις κη κί δ ες–μεγάλα κου κου ν άρ ια….:
μικρά και μεγάλα κοκκονάρια : /co ck o n ar es:τσου τσου ν άρ ια:….. λαώ…../ μασσονο σύμβολα….!
Γιού π /φ/ ι γού π ι…., Τζιού π ι τζού φ ι…., εμ…., ωσεί Τζού φ ια : Ju f e : Ju b e : Ju p e…, θα /γο/ άζεις….,
ώς να κατα απο/εκ/κεντρωθείς…., /κενο/ φυγοκεντροδυναμικώς…., χμ, στο αποτελειωτικό –σου ζιγκ ζάγκ….!
…..Θα γενείς Βι βή : αγγλιστί, Bi bi : Vi vi : B : /δίς : β΄ : b΄/ b και, πάνω του κι ανάποδα, b : B : β : W : Vv….,
γαλλιστί, Ve ve : Μπε μπέ : Be be : b και, πάνω του κι ανάποδα, b / …..ή, έτσι, και q….. / ….,
ή….. ελλληνο αγγλο γαλιστί, ένα b /μπι, μπε,….. μπου, βου, βήτα/ και ένα, πάνω του, ελληνικό, ρ : β : B….,…..
IOY Bulla : ΧΡΕΩ Βούλλα : ΧΡΕΩ Πάπισσα : Πάπι/σσ/α του ΧΡΕΟΥΣ….,…..
double u : u u : uu : UU : double V : W > W ull….,….. εεε, όχι και….. V V ull / : Vάκις Vάκις ull – all….. / ….,
ααα…., ίσως, και….. W.C….: W at er.Cl os et:Νερο.Θήκη:Κατ ουρ /νερ/ ο.Θήκη….: ‘’Πάπι/σσ/α’’ : ‘’Πάπια’’ :
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του αλ/λ/ έτ α : φε/ο/ρ ο θήκη : two al/l/ et : dressing tabler : dressing ta/u/ble….,
εμμμμμ…., να σε κατουρούν….. όλ/ες/οι οι Πάπ/ι/ες….!
Χμμμμμ…., αυτοί/ές/…., που…… μέχρι και το ελληνικόν ποτ ήρ ιον
το έκαναν, ‘’αγγλιστί’’, pot /put….. an a put co ck o/ er : ( tu/a/bler ) : πουτ σ ο θήκη….!
…..Ναι…., και το «δισκο πότ ηρ ον» το έκαναν, ‘’αγγλιστί’’, συμ μούν ιον ποτ ήρ ιον:com mun ion tu/a/bler….,
εμ, και ως….. ‘’κουν ιστ οί’’ – ‘’μουν ιστ οί’’ : moon ed…., μα και…., ως….. σελην ικοί : moon ic….,
συσ σελήν ιον ποτ ήρ ιον : com moon ion tu/a/bler….,….. εχ, οι που κάνουν….. το άγιον….. τρ άγιον….!
Όμωςςςςς..... κανείς –τους….. να μη χαίρεται : όχι χαίρε : no, ελληνιστίιιιι, ha il….,
που δεν θα μπορέσουν να με κάνουν…., εμένα…., τον….. αληθινό – μη παραμυθένιο…..
Δισκο πότ ηρο:ελληνιστίιιιι, Disc /Disk/ Poter…., –Χάρ ρ υ Πότ ερ /Πότ ης/:Χάρ μ α Ποτ ήρ ι:Χαρ ί εν Ποτ ήρ ι:
Chal /Hal:Har:Cheer:Cal:Car/ ice : χαρ /καρ/ ο εβραϊστίιιιι : χαριτωμενο διαβολιστίιιιι : χαριτωμενο πιθηκιστίιιιι :
jackape/s/izeeeee, προσωποποίηση του Πάγου:Παγετού–Chal /char:chal:cheer/ Ice:Jack Ice–Jack Frost…..
ή….. Τζακ–Γιάννη:Jack–John n y–Chal /ελληνιστί,Hal:Har:Cheer/ Jack–John n y:Χαρ ο Τζάκ–Χαρ ο Γιάννη….:
Χαρ μ ο ‘’Τέτοιο–Τέτοιους’’:Τζακ–Τζώννυ του….. Χάρ /‘’Ινδουιζέ’’:‘’Εβραϊζέ’’:Σπαρτιζέ:Ιακ ωβα ϊζέ, Κάρ/ μ α :
[ : τζακ….: τσακ : τσακ ίζω : σπάζω : σχάζω : σχίζω : σχίσμα : διαίρεση, και σε ωβές – φατρίες….,….. ]
Char m e : Char /Kar/ m en : Βαθυ κόκκινη : Βαθύ χρεω : Char up e tree : IOY tree : Car ob /ομπ:ουπ/ tree :
( τάχα, Χαρ /ουπ/ ωπ ή:Cheer ful….. ) Χαρ /Καρ/ ουπ /ωπ/ ιά:Χρεω ωπ ιά:Χρεω ωπ ή:Χρεωπ ή:Χρεωπ ιά…..
ή….. Daw : Καλιακούδα….. ή….. Ιάκωβο Καλιακούδα :
{**{ :Jackandaw s:χαριτωμένη Καλιακούδα ( :ape s:πίθηκος/οι/, viper s:οχ/ε/ιά/ές/, s erpent s:σ ερπετό/ά/ )….:
ελληνιστί, ερπετ ό…., αγγλιστί – αγγλικο /’’νέο’’/ κωδικοποιησιστί, σ ερπετ ό : σ ερπε ν τ ό – s erpe n t….,…..
εμ, που του Σ ατανά τα φίδια είναι χαρ ιτ ωμένα…., ενώ του Θεού είναι λυπ ιτ ωμένα….: ΣΘ–Χαρ μ ο Λύπ η….,
ΣΘ : αμπι : αμφι : ➔’- ‘+…., χμμμ, ωσεί η Χαρ /ο/ (Χαρ οντο:Har:Kar on) αμφί εσσα:Τζακ αμφί α:Μισ ιρ λ ού:
Kal /Chal/ -’➔ambi‘+ oc /ακ/ en e:Καλ αμπ/ο/ οκ ού/έν ια/….! …..Ναι, ω ασπροφυλούλια:
λευκοφυλούλια…., που, οσονούπω και συν ασπροφύλοις, θα –σας ‘’το βάλουν’’, ‘’μπρος και πίσω’’:‘’ ‘αμφι’ ‘’,
οι, ένας SOROS:ΣΩΡΟΣ, μαυροφυλιάρηδες και, προ προ προ ‘’σχεδίω’’, θα ουρλιάξετε ‘’καλαμποκιστί’’….,
ιδίως, οι Ευρο όπ ηδες:Ευρώπηδες της Ευρο οπίας:Ευρώπης….: ή δ η, ‘αμφ’ /ι ε:ό/ ότεροι, Ευρείας οπής….!
Ννναι…., ω….. νεο Χαλ δά ι οι : νεο Χαλ δαίοι….. της Χαλ δάς /:γάς:γής:δάς:δής/ : της χαλ /χαρ μ ο/ δαίας:της
χαρ ίεσσας δαίας/γαίας/….,χαλ ώς:καλ ώς:(:chal>chel,hal l o,well:ευ λόγως, υγιής,hallow ed:ευ λογημένος…!;)
/επ/ αξ ίως…., ω, ελληνιστίιιιι, χαρ εμ τζήδες με τα, ελληνιστίιιιι, /πολιτικο:Καισαρο θρησκειο:Παπο/ χαρ έμ ια
και με τα…., τοις λαοίς…., ελληνιστίιιιι, πολιτικο θρησκευτικο χαρ μ άν /όπ/ ια….,
που, ελληνιστίιιιι, χαρ άμ ι : αν αξ ίως : ου χαλ άλ ι : ου επ αξ ί ως είστε…..
πολιτικο:Καισαρο θρησκευτικο:Παπο ‘’Κάρ /χάρ:κάλ/ ες’’ – ‘’Κεφ αλ ές’’ : Αρχηγοί….!
Ννναι…., ω….. Χαλ /Καλ/ ίφ /ι φάτ/ ηδ ες : Chal /Kal/ if at s….. με Χαρ έμ ια:ελληνιστίιι, Char /Kal:Kar/ em s….,
τα….. χαλ /καρ/ αίως+ : καλ+ /καρ/ αίως : χαλ+ /καρ+/ ώς : κα+ /καρ+/ ώς – ορθ ώς – επ αξ ίως :
clai m ly / : chal i m ly – chel v er ly…!? / cle v er ly…..
θε / ο ο : ω / ω /μη Σατανω/ ρούμενα….. ως μη, ελληνιστίιιιι, χα ϊ ρ+ / χα ϊ λ : κα ϊ ρ :χα ϊ ρ / ισμ έν α :
ελληνιστίιιιι, μη χαλ+ /χαρ:καλ:καρ/ αλ ι σμ έν α – αν αξ ί ως ληφθ έντ α και κατ εχ όμ εν α….,
τα χωρίς….. χα ΐλ /ΐρ/ ι – χά ιλ ι – χαλ /χαρ : καλ : καρ/ ότ ητ α….!
Ναιαιαι…., και μη χαίρ /χα ίλ:χά ιλ:κα ίλ:κά ιλ/ ε /σθε/ ….: γιααα, νάιν χά ιλ / / ….: jaaa, na΄in cha il….,…..
γιατίιιιι….. είσθε…., ‘’μόνον’’…., ελληνιστίιιιιι, χά- λι /ρι/ : κά- λι /ρι/…..
και….. χαλ- /καρ-/ αίως : καλ- /καρ-/ αίως : χαλ- /καρ-/ ώς :
καλ- /καρ-/ ώς : κακ- ώς : αν ορθ ώς : αν αξ ίως….. δεν χαλ έπτ εσθε:δεν χαλ επ αίν εσθε:δεν βλάπτ εσθε….!
…..Ννναιαιαι…., και…., αν και….. δια χάλ αρ οι : δια α τέ ταν οι Δι/α/ά /Δια τέ/ ταν οι…..
και χαλ- αστ ές:βλάπτ ες:har- /char-/ m er των /Θεο/ Θ αρμ ών+ και της Θ αρμ ον ίας+ : G /God/ har m ony…..
χαλ- αρ ών ετε : χαλ- αρ ούσθε – χαλ- άτε : χαλ- άετε : χαλ- ν άτε : χαλ- ν άετε….:
νιώθετε χαλ- /καλ+/ ώς….. με χαλ- αρ ούς τους κορμο αρμ ούς –σας….. και με χάρ- /χάλ-/ μ η:χαρ- /χαλ-/ ά…..
κι ως Σατανο αρμ ον ισμένοι : Satan har- m on ized…., ενώ….. ό χ ι….. εμείς οι, εξ αιτίας –σας, α χάλ αρ οι…..
και μη….. δια χάλ αρ οι:δια α τέ ταν οι….. Δι/α/ά /Δια τέ/ ταν οι….. και χαλ- αστ ές:βλάπτ ες των Θ αρμ ών+,…..
ω χαλ- επ οί : κακ ό λογ οι κι επικίνδυνοι….. και, ελληνιστίιιιι, χαλ- έδες : αξ ιο /δικαιο/ καταφρόνητοι :
w.c’s–water closets….. με τα, ελληνιστίιιιιιιιιι, χαλ- ο /σκατο/ τιμ ο /αξι ο/ λόγ ια:chal e /w.c/ fat ur es…., που….,
από χαλ+ /καλ+/ οί δαίμ+ /δαΐμ+:γαίμ+:γαΐμ+/ ονες…., κατ- αντ ήσατε:ου αν+ αντ ήσατε χαλ- οί /καλ-:κακ-/ οί :
κακ- οί δαίμ- /δαΐμ-:γαίμ-:γαΐμ-/ ονες….! (:καλ /κάτ ω/ : Καλ λ ί πολις:Κάτω πόλις…., κάλ λιπον αντί κατ έλιπον)

198
Aαα, και οι, –εσείς, με Χαλ ι φάτ α : Chal i fat es : αξ ι ώμ ατ α, κράτ η–κάρ τ η, εξ ουσ ί ες : χαλ ι φ/ατ/ εί ες….,
χμμμ, τ ά χ α, καλ /χαλ/ ώς : επ αξ ί ως….. φατ οί – ουρανό /Θεό/ χρησμοι /χριστ οι/….,
χμμμ…., τ ά χ α, με….. φάτ ιν : ουρανο ( Θεο:Μαντειο:Καλ φα/τ/είου…., χμ, του Κάλ φατ ος ) ..... χρησμ όν –
χρίσμ α – λόγ ον --….. και, τ ά χ α, φατ ό – Θε ό θεν κάλ /χάλ:χάρ:κάρ/ εσμ α…..
και….. φάτ ισμ α : άγ γελ μα – ορ ισμ όν – υπό σχεσ ιν – αρραβώναν –….. ….,
ω…. α φατ οί:αν άξ ι οι λόγ ου και Σατανο φατ ν ιακ οί:Σατανο υπο ζύγ ια στις φάτ ν ες:π /κ ρυο/ αχν ιά του….,
ννναι…., και ουχί….. Θεο υπο ζύγ ια στις φάτ ν ες : ζ /ζ εο/ αχν ιά Του….!.....
Εεε…., έεε τσ ι δεν είναι…., ω…., με το αζημίωτοννννν…., πουλημένοι παλιο ‘’Έλληνες’’ ανά τους αιώνες….,
μα και νυννν…., λεξξξικογράγοι:λεξξξοπλάστες:γλωσσολόγοι…., έγκορμοι Σατανάδες:Μιάσματα του Σατανά….,
που τόσες, και, λέξεις πλάσατε…., πλην που : λεξοδιαστρεβλώσατε, ανα-γραμματίσατε, ανα-λεξαρισθμήσατε,
εξ-εξ-εξ- α φαν ίσατε…., μόνο και μόνο:μούνο και μούνο…., για να κρύπτ ονται οι….. δόλιες παγ /αν/ ίδες /ιές/
και γλωσσο ρουφ Ιαν ν ι ές –σας…., τω λαώ : για το λαό…!; …..Ννννναιαιαιαιαι…., κι αλλού να πουλήσετε,
και, τις, ελληνιστίιιιι, ‘αμφι’ /‘παρα’/ μύθ /λόγ/ ε ς της Χαλ- /Καλ-/ ιμ άς:Chal- /Kal-/ im e ‘ambi’ fat ur es….,
χμ, που θα –σας ρουφ ήξω και θα –σας ξεράσω στον Καιάδα : W.C : Εξωσυμπαντόσφαιρα α΄….,
εχ, για ανα σκουπιδο τετραγώνιση:ανα σκουπιδο κύκλωση…., εμ, όσοι προσφέρεσθε για….. ‘’απαυτό’’….! }**}
ή Γιάννη Καλιακούδα ή–Jack daw:John daw:Chal /shell / daw….: μαύρη, άσπρη, απρόμαυρη–καρ ακ άξ α,…..
( καλ /καρ:κορ:καρ ά:μαύρη/ ιακ ού δα : κολ /καρ:κορ/ ο ιός – κάρ γι /γη, γε, γι, γα…., δη, δε, δι, δα…../ ….. )
ή….. Ιστό σημαίας – Μουνο πούτσι : Jack – John – Chal stafe….. ή….. ή….. ήηη….,…..]*$*]
Νααα…., η που είχε, μόνο, χαρμο άσπρες πασχαλιές…., αλλά….. ‘’Μεντελ ικώς : Νεφθαλ ιμ ίως’’
μπασταρδεύτηκαν και έγιναν….. λυπο μωβ ιές…., χαρμο λυπο / ασπρο μωβ ο / πασχαλιές....,
που υπάρχουν…., πια και ‘’έκτοτε’’….. κι εδώ…., πολλές ‘’τέτοιες’’ πασχαλιές….. ‘’ΜεγαλοΒδομαδο φόρες’’….!
…..Ναι, μα, ωχ, με ψευδο ΜεγαλοΣάββατα Ανάστασης κι Αναγεννημού…., μα ενθάδε έστιν ου Χρε χρεώ βιος,
εστώς:όρθιος – ου κείμενος / υπο κείμενος:αντι κείμενος/ : ου Τζί /Τσί/ τζι /τσι/ φος –
Λα έρ της–Λα άρ τ ης–Λα ο /επ/ ανα στητ ής–εμούθεν ανα στημένος, Λά ζ/τ/ αρ /ερ/ ος /ης/:Λά ζ αρ ος….,….!
{ιωνιστί, Λά ερ ος:Λα έρτ ης (λά/α/όν έρω)…., αιολιστί, Λά αρ ος:Λα έρτ ης (λά/α/όν αίρω) : Λά β /ζ/ αρ ος…..}
…..Ααα…., κι ο…., ο ‘’του Λαέρτη’’ και του ‘’Οδυσσέως’’…., Σί/ύ/ συ φ /φ,β,π/ ος – Τσί τσι φ ος – Τζί τζι φ ος –
Ιω Ιώ /Ιου Ιου : Χρεω Χρεω/ β ης :….. ….. έχει, πια, διαστροσκέψη : σκέψη με γράμματα ‘’αποσιωπητικά’’
και καθελογής : αλλιώτικους φυσικούς και μηφυσικούς αριθμούς…., εμ, και, πια, μη ξε γελαστός….!
…..Α, έχει και φίλο τον βραχ άρτη Τιτάνα…., που στα τζακ εν:δυο πιθηκο:jack an ape s μούτρα σας θα πετάξει
τον Συ/ι/συφόβραχο…., ω RE S.Sείςςς Σεληνο Κάββ/μπ/αλ οι ΓιαχβΕρμηδο /Απολλωνο: Δ.Ν.Το/ πλάστες….!
Ννναι, RE S.Sύ επίδ/λ/οξε Συσυφοφονιά και γραμματο αριθμο φακίρη Γιαχβ/Satan:Αυτολυκο/Ερμή-’➔ –τους :
Ι αν ν έ : πίθηκε – πίθηκοι : /jack an:two – n n/ ape – ape s – satan : satan s,
( Ιακωβ ίτες:Ισραηλ ίτες = πιθηκο τζάκηδες : αλά Τζακ–Ιάκωβο–Ισραήλ, πιθηκο μούρηδες–Jack anapes es..!; )
που…., πριν –μου κάνεις ο,τιδήποτε….. και….. για να μάθεις, και, το τι θα –σου…., αν με…., αποκωδικοποίησε
το ποιηματάκι –μου αυτό…., το…..‘’απαυτό’’…., ω, ‘’κυρίως’’, Φλαμουρένιο:Γερμανικό ανδρεί/γυναικεί/κελ ο….:
…..Πίστευαν πως ο Ήλιος/ είν’ όπως η Σελήνη....,/ άσπρο – μαύρο..... ντουμπλέ φας....,/
πως η όψη του η ‘’αθέατη’’/ είναι ψυχρό σκοτάδι....!
…..Πίστευαν πως ο Ήλιος/ είν’ όπως η Σελήνη....,/ δίμορφος….. και..... συν και πλην....,/
πως δεν είν’ η πλευρά η πίσω του/ δίδυμη με την μπρος του....!
…..Μα…., σαν οι κοσμοναύτες –τους/ είδαν πως είναι φως καυτό....,/ όπως κι η θεατή του....,/
στη Γη, με τρόμο, επιστρέψαν...../ και τα διαστημόπλοιά –τους….,/ όλα…., τα καταστρέψαν....!..... ….. …..
Ααα…., επανατονιστόοο…., και…., για να δείτε, και ‘’τα’’ εδώ και στο περίπου…., κλείστε το ένα σας ματάκι….,
εντελώς…., αφήστε μια μικρή σχισμή στο άλλο….. και κοιτάξτε τον Ήλιο….. σταθερά και κεντρικά –του….,
εεεχχχ…., τον Ήλιο….. κι όχι μια ηλεκτρική, και, λάμπα…., και….. θα ιδείτε πολλάαα….,
που…., κάθε φορά….. κι αναλόγως με την καθαρότητα των….. κορμο ‘’ψυχο’’ ψυχο ματιών σας….,
θα σας ‘’δείχνουν’’ πολλάαα, κυρίως, φωτο υπάρχοντα….. και σε διάφορες, αναλόγως, φάσεις….,…..
που, σα φώςςς, υπάρχουν κι άλλοι, εύκολοι, τρόποι…… δια πίστωσης….. α πιστεύτων, και, –σας….,….! )##)
(##(------------------------------------------------------------------------------------------- )##)

199
…..Λοιπόνννννννννν….,….. μιας και ‘’το’’ πάτε άκρως πολύ στο….. άκρως αισχρώς κωδικοποιητικόοο….,
αςςςςς ‘’το’’ ιδούμε και στο….. άκρως αντιαισχρώς αποκωδικοποιητικόοο….:
* Jack : Γιάννης : Ιωάννης…., * Jack Frost : προσωποποίησις του παγετού….,
(: ε, και του πάγου και της πάγης:δολιότητας, παγίδος, βρόχου, λοβ ού:lob e…., he pag an ist lob b i tur ist….,
και της αρνητικής- παγιότητας- : στερεότητας-….. και….. καθ- / κατα- : κατ’- : καθ- / ορισμού….:
επ ονομασία –τους….. ανάλογη με τον ανατιθέμενο ρόλο….. στο «Μεγάλο Κόλπο»….,….!)
* Yellow jack : κίτρινος πυρετός…., χμμμ…., συν+‘ πλην-’ επ ώς : ‘+άρά-’ – ‘αμφι’ ώς….,
jack Frost = the Frost : ο Πάγος…., ή….. πυρετός Πάγος….!
(*(ε, ΧΡΕΩ : ΙΟΥ…..Για χ β έ : Ιου χ β έ : Ιω χ ο β έ /αί/ : Ια χ ω β ε αί : Ια χ ω β ά : Ια κ χ ω β ά : Τζά κ ο μπ ο :
Jack o b e – Πυρ ετ ός : Ja h v e…., Ja h v e Frost – Πυρ ετ ός Πάγ ος : Ja h v e Je s us Pig /Pag/ e on Frost–
ΓιαχβέΙησούςΠεριστέρι (Παγ άν(eo:Pag on:πάγ η, Παγ ό δα:Παγ όδ α:Pag o d a /ηο:ω/ όν ι:παγ ών ι)ι) Πάγ ος:
Τρ αγ/’’ι’’/ο τριαδικός Πάγος : Goa /’’d’’/ t ter n ar y / …..of tri n it y / Frost…., χξς΄ ςςς….,
και…., ω….. ‘’Ελληνο’’ΕλληνιστοΟβριοί : /Τραγ/’’ι’’/ερ oί/ Τρ/αγ/ι αδικοί : Goa /’’d’’/ t ter n ar i es….,
ω….. Τέρ ατ α / Κτήνη : Κτόνοι / : Γκόιμ : Go h im : Go /at/ im….. χμ, «’’ακριτέοι’’», όπερ μη αντι σημιτισμός….,
αιδώς…., ω Πουτ αν ο Μα ντ άμ ες : shame…., hey Pud en t a Ma ’ am s…., ….! )*)
…..Νννναιαιαι…., και, σιγά – σιγά, θα βρούμε και θα μετρήσουμε και τον πυρετό…..
του Πάγου και των παγακίων : jack /john/ Frost and jack /john/ frost s…., σα φάν:σα φώς, αφού φυσήξω….,
[ : Ε ολ /ηλιο/ ιστί : ζε/ο/χνωτ ιστί – ου Αι ολ /σεληνο/ ιστί : ψυχ/ρο/χνωτ ιστί….:
ου /όχι/ μπου ζ /κρυο:ψυχρο: παγο:π αχνο:…../ ….. ιστί : not bu s /z/ ….. ize :
ου ψυχ/ρο/χνωτ ιστί : ου βου / βοο/ δ / ζ : δ,….. / ψυχ/ρο/χνωτ ιστί :
non ox frost fu / fffff : φφφφφ ου / m e ize : non ox frost steam ize : non ox frost va po /u/ r ize….. ….. ]
επί των….. ‘’τοιούτων’’….: ΦΦΦΦΦ….. ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ….. ….,
* jack boot = ψηλές μπότες : ψηλές πα πούτσες : ψηλά….. μουνιά – ψηλά….. ανθο /κρινο:πουτσο/ δοχεία :
ποδο/πουτσο/δοχεία:υ /υπο/ πο/δ/ δοχεία:υ πό πουτσ α δοχεία: /υπό, αντί,….. ob/ feet pot s:/ob/ feet put s….,
εχχχ, η πούτσα υπέρ και το μουνί υπό…., χμμμ, κι ο άνδρας ανώτερος και η γυναίκα κατώτερη….. κ.π.λ.…,…..
* πυρετός….: jack – john….,….. Jackob – Jochan…., Ιάκωβος – Ιωάννης….,
Ιώβ ος – Ιών ης : Ιώβ η–Ιών η….,….. δύ ο–δυο–ένας–καν ένας….,….. «Καινή Διαθήκη»…., πυρετός, πυρετός,
πυρετός….,….. αχχχ…., τί μου θυμίζει…., τί μου θυμίζει….,….. ααααα…., α α α α α…., ηηηηη η…..:
…..Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει την πενθεράν του Σίμωνος και πολλούς άλλους:Μάρκος,κεφ. 1,εδ. 29 έως 34,
Ματθαίος, κεφ. 8, εδ. 14 έως 17, Λουκάς, κεφ. 4, εδ. 38 έως 44…..
[ Ιωάννης:καμία, σχετική, αναφορά:αν και αυτόπτης μάρτυς:Μάρκος, κεφ. 1, εδ. 29 /δύ ο:δυο:ένας:καν ένας / ]
…..Ννννναιαιαιαιαι…., η θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου από την νόσον : «δαιμόνιον του πυρετού»….,
απ’ το δαιμόνιο του jack–πυρετού…., που ο Τζάκ–Ιάκωβος : Ιωάννης….. της /και, φαντασιωσιο/ προκαλούσε
σεισμοκαβλαναμούρες 678 βαθμών της κλίμακας / κλιμακτηρίου / ….. σιχτίρρρρρ….,
εμμμ, κι ο Μαγδαλό’’πληχτος’’’ : Πουτανό’’πληχτος’’ Οβριός….. Δίας–Τζους–Τζούς ους–Τζέζ ους : Ιησούςςςςς
της έβαλε το….. τετρασχιδές του ‘’χέρι’’…., κάπου:δε μας λεν το πού…., μα….. βλέπουμε….. δια βλέποντας….,
και Μαγδαλό’’πληξε’’ το δαιμόνιο του πυρετού:Jack–John…., να, το χαριτωμένο διαβολ/δαιμον/άκι:jackanapes:
jac kanape s…., που….. τσίριζε : σύριζε : /τσ/σούριζε : σούραε : αττικώς, σύριττε…., δωρικώς, σύρισδε….,
συσ στέν /α/ ηζε : σύν /ιάκχ/ ηζε : συν έ κρ/α/ αζε….. τω εγκαστριμύθω ‘’τοιούτω’’….,
{Ε, σαν –της το έβ/γ/αζε ο ‘’αυτο’’,‘’απαυτο’’,βάλτης Σέζαρ:Ιησούς, ο με τις συ/τσι/ ριζ/ριτζ/ ά ν ζ/τζ/ ουλ ες….!}
πάνω στον καν απέ /ςςς/ του Τζακ….: «Ω, πυροσβέστη, Τζακ, κανα πέ/ο/ςςς….. ….,
καίγομαι η πεόρφανη…., να μου σβήσει το/τα….. πυρετενοπίθηκο/κους : jack an ape s….:
τζακ : τζών – jack : john….. έναν – an….. πίθηκο – ape….. δυο – two : s….. πίθηκους – ape s….,
ΙΟΥ΄ ΙΟΥ΄ : ΟΥΊ ΟΥΊ….,….. –μου τά ‘φαγε όλα τα λεφτά ο ανεπρόκοπος ‘’θρησκειο κουλ /κα/ τ /λιγ/ ουριάρης’’
γαμπρός μου Πέτρος…., η Πέτρα, που κυλά και δεν στεργιώνει…., νααα, ‘’για την αιτίιια του Γιαχβέεε’’….,…..
χμ, ο που θα –σε:–σας ξεχρεώσει, λέει, σαν θα ‘’τον πάρει’’ τον ‘’Νέο Παρά / παρα καλετό / κλητο’’….,
κι εγώ, πια, ΙΟΥ : ΧΡΕΩ μένη – με τον Ιό του πυρετού : τον Ιό / –σου : –σας / του Τζακ:Τζών – Jack:John….,
να….. –σου:–σας ξε χρεώνω….: μουνο /μονο/ σχ….. είδος….. με….. /‘’χηνο ποδιο’’/ τρι σχ….. είδος….,…..
ωχ, να ψάχνω Ιατή μου, ωσεί την «κατά ‘’Μάρκον’’» /:κεφ. 5, εδ. 21 ώς 43/ αιμορροούσα:Ιερουσαλήμα….!»….!
…..Ναι, και, πλην απ’ το δαιμόνιο, της ίασε ο Ιατής και τον πυρετό του Πάγου:jack Frost ή….. Jesus Frost….,
ε, κατά το σενάριο:προ/μετ/φητεία του Ησαΐα, που ‘’τον’’ ήθελε θεραπευτή «πάσας νόσου και….. μαλακίας»….,
…..ννναι, κι ‘’ρίγαν’’ στου μνι….. κι του μνι ‘’ριγανάτου’’…., που λέει κι ου ‘’πραματ/ο/’’ηυτής….,…..!
…..Τέλος πάντων, αν ήταν….. άρρωστη : ill, ασθενής : άρρωστη/2 : ill/2
ή μαλ ακ ισμένη : self /or non self/ p oll / p ill / ed ( onan/e/ ed : abus/e/ ed : masturb ed ) …..
και της έδωσε χάπι : p ill, p ill/2 /*/ ή κι αν της έβαλε υπόθετον : υπόζητον : υπόζηβον – suppository….. /*/
ή self /or non self/ p oll /p ill/…., χμ, ‘’άλλως’’, αυτο /ή ετερο/ μαλ ακ ιστ ήρ ιο : μουνο απο μπου /βου/ ζ ήρ ιο :
μουνο απo ψυκ/χ/τ ήρ ιο : pot a bu /vu/ s /z/ /e/ ater,….. εχχχ, ψάααξτε, ψαχτείτεεε,….. και βρείτεεε….!.....
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[[ ….: εγώ δε ο Αντι….. βούπας : γόπας, βόακας, βώξ,….. Νο +888….. θα είμαι Παντο θρησκειο διαλύτής….,
εμμμ, που πρόφτασα το ‘’φάν’’ /σκότ/ τασ μά –σας…., εγώ ο ‘’φαν’’ /σκοτ/ τασ ματο κτόνος λυγ ιστ ής σας….!
…..Θα σας βγει το κητ ο λάδι / κητ έλαιο / ….. στο κήτος – στη φυλακή – σε εμένα….,
ω βόδια του Παύλου…., εσείς τα από βοδινό κρέας….. σκεπασμένο με λίπος μαλακό….,
τα με ο στ ά από κήτ εια πολυ στεαρ ίνη ή πολυ στέαρ ή πολυ στεατ ίνη :
στερεότατο και συμπαγέστατο λευκό λίπος εν είδει ο στεάτ ινου χόνδρου….!
Σε πολλούς δε ολιγο σπερματσετο φάγους:ολιγο στεατο κηριό φαγους, έτσι, τα οστά είναι κητ όεντα – κοίλα –
κούφ αλ α – κουφ άλατ α – ζούφ ια…., εεεεε, αυτοί καταντούν μικρο κουφ άλ ες και με μικρά ‘’βα κούφ ια’’….,
σε αντίθεση με τους πολυ σπερματσετο φάγους – πολυ στεατο κηριο φάγους….,
τις κατ /α- : μη ανα+/ αντημένες Μεγάλες μη Κουφ άλες…., μα ‘’Κουφάλες’’…., με τα Μεγάλα ‘’Βα κούφ ια’’….!
Εχ χχχχ…., κι όσο για τα υπόλοιπα μέλη του σώματός τους….. ας τα αντιστοιχίσουν….,
πλην με τα των μασονο Οβριών «Αδάμ /Βοός/ Κάδμου»….,
με τα μέλη του μασονο Γερμανού «Υμίρ /Βοός/ Κάδμου»….. τα ‘’τέτοια’’…..
ή με τα μέλη του μασονο Ινδού «Πουρούσα /Βοός/ Κάδμου»….. ή….. ή….. ήηηηη….. ….!
Ααα…., και , συ Πάπα, να προσέχεις…., ω Κάλφ/χ/α : Βό δι : Βί δα : Δ/α/ έρμ α : Δ/α/ έρ ας : Μάντι : Calf….,
ή και βι δελ άκι : calf : βοΐ διο…., και, το πώς εξ- εξ- εξ- ηγείς όσα βλέπεις κι ακούς στα οράματα
που σου δείχνει ο….. Ιεζεκιηλ ό πληκτος….. οραματο στάλτης Πέτρ ος….!
Ναα…., μη μπερδέψεις, /Ανανιο Σαπφειρ ικώςςς/, τα ακάθαρτα «αλληγορικά» τετράποδα – δίποδα σφάγια
με τα καθαρά «αλληγορικά» τετράποδα–δίποδα….. σφάγια…., τα μες σε ουρανοκατέβατα σινδόνια….,
και λάθος φας….. και σωστά ‘’τη φας’’….! Εχ, RE S.Sυ…., ο προ βάτ ης–προ στάτ ης–προ ϊστάμ ενός –σου :
Υπερ πάπάς : Υπερ….. προ βάτης : προ εστ ώς : Super / Σ : 600.00άκις υπέρ / pri /pro/ est….. Σίμ ων :
ο πριν….. ο του Σιμ : Sim on….. και ο μετά….. o του Συμ εών : Sym eon – Sym on / e + o : on / :
/ Πέτρ ος / Σύμ ων / e + o : o n…., ε + ο : ω ν / ….! Εμμμ…., ω λεξο παίχτες…., ο που, μαφιοζέ, άλλαξε…..
Συμ/ν/ μούνα – Κομ μούν α – Συμ μορ ία…., xm, xm, xm…., yes, yes…., com e on….: Com e on….,
hei hey…., Sym e on – Sym on : Σίμ ων – Σύμ ων….: άλλαξε δενδρο σκιά : όχι υπό άμπελον, μα υπό συκήν :
χμμμ…., πριν, αμπελο άμπρα+ και, μετά, συκεο κατ άμπρα-….: από Σιμ, Σύμ..... ή και τα 2 μαζί : Σιμ–Συμ….,
ννναι…., κι έλα ‘’μέσα’’ : μπες ‘’μέσα’’ : σε κήτ η – φυλ άκα…., κητ ιστί : Ιωνα ϊστί…., να σε ‘’χαρώ’’…., ….!.....
Λοιπόννννν…., μιας και μας λέτε σατανικώς κωδικοποιημένες και αθωοφανείς ‘’παραμύθες παραμυθίες’’….,
ας μείνουμε…., λίγο ακόμα και κυρίως…., στους σιχαμερούς Σίμωνα και Συμεών….,
εχ, για να ιδούμε και το πού το πήγαν τα ανδρείκελα του Σατανά στη Γη, οι όμοιοί –σου, και πού το πάτε….:
* σιν άφι : συν τεχν ία : κομ μούν α : Συμ μούν α : κο/ν/λ λεκτ ί/β/α – σύ/ν/λ λεξη – συ/ν/λ λογή –
συνένωση λέξεων /:λέξεων:/ εργατών:οπ ερετών – οπ ερ ατ έρ – κωπηλατών – οπ αόντων – ‘’οδηγούντων’’,
ωσεί….. οι οπ άονες μήλων : οι βοσκοί προ βάτων….,
οι οπ άζοντες κι οι οπ άονες /μεταγενέστερα και ιωνιστί, οι οπ έονες/….: οι /προ/ ακόλουθοι κι οι ακόλουθοι….!
…..Ννναι…., ω, και, Αγγλόγλωσσοι – ‘’Ελληνό’’ γλωσσοι….,
που θα –σας κάνω, όλους τους θεατρίνους – μη /θεο/ ηθο ποιούς – σατανο μαριονέττες, κομ πάρσους στην,
στο Θέατρο – ου /θεο/ Ηθο ποιείον της Γης, οπ ερέτ/τ/ α μου…., που θα αν+++ ε βάσ/τ/ ω…., προσεχώςςς….,
νααα…., ελληνιστίιιιι : ου, τάχα, Αγγλιστί…., τραγ /ουδ/ ωδ /ωντ – εντ : od – ed / ι /στι/ κή κομ ωδ ία –
συν ωδ ία – com /συν/ /ωντ – εντ : od – ed/ ed i/a/…., yesssss…., yesssss…., sssss, sc/h/as mosssss….,….!
Nνναι…., άει άει…., Έ/Αί/λ/λ/ ην ες – Έν ες…., νννααα…., άω άω – φυσώ φυσώ….: Αί/Έ/ ολ ος…., φφφφφ….,
σας αάουν : σας παραπλανούν…., άει άει, ίτε ίτε….. προς+‘ /ποτί/ με…., ου άετε:ου αωτείτε:μη κοιμάστε….,
ω κεκοιμημένοι –τους…., στάτε απ άνω…., αχχχ, δε με καταλαβαίνετε…., στάντε απ…., ααα…., stand up….,
οπ οπ…., ω τεμπέλικα ‘’νήπιά’’ μου…., οπ οπ…., για οπ ερ ετ/σ/ ία : ερ γ ασ ία….,….. άλλη εργασία….,
σε άλλο Ωράριο….. και….. με άλλο ξυπνητήρι : με άλλο εμένα….,
όχι με το δικό –τους….. /ξ/ υπνητήρι – ‘’ωρο’’ λόγι….: > ….: c lock….,….!
…..Ίτε ίτε…., γκελ γκελ…., να –τους χορέψουμε, τουρκ ιστί….:
‘’/χ/ οπ /χ/ οπ /χ/ οπ….. /χ/ οπ /χ/ οπ /χ/ οπ…., πασα λάρίμ /χ/ οπ /χ/ οπ /χ/ οπ….!’’….,
έβετ, α μπρε….,….. μασαλά, μπιζίμ….. Γιον άν – Ιων άδες….,….. βουρ μπε….. και τους ‘’φάγαμε’’,
και, τους….. αώιους – ηώους – ανατολικούς….. αωσ φόρους – εωσ φόρους – Σατάν ες….,
τους….. ηω ανθρώπους – τα….. ανθρωποειδή – τους κατθρώπους…., τους προβειό ντυτους λύκους….,
πουουου, σ’ αυτό το ‘’παραμύθι’’, η….. χρεω….. Σισυφο Λαερτο ‘’κοκκινο’’ ‘’σκουφ ίτσα’’ τρώει, εξ αρχής, τον
/ πουστο Απολλωνο–Δ.Ν.Τ γιό Αυτό λυκο / λύκο….,….: «μαμ ου λύκους» > «μαμ ου Αλέκους ντου λύκου»….,
«μαμ ου μούκ ους»…., που, ‘’από μητρο κοιλιάς–μητρο γαστέρας’’, τον ‘’σημάδεψε’’ και τον τυραννούσε….!
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Άει, άει, ξυπνείστε…., αχχχχχ, τί σάλιο, κολλ ύριο, – σας έβαλε ο Τζίζ ζζζζ ου ς…., τάχα, για να…., και δεν….,
τί Τωβίτ εια:Νεφαθαλ/ε/ίμι α:τεχνασματ ική και «διά της χολής του ιχθύος θεραπεία των οφθαλμών…..» –σας
σας έκανε και χειροτέρεψε το λεύκωμα των ματιών –σας…., ωρέ συν Ελ/λ/ έν ες–συν Έν ες και δεννν….,…!;
* σιν δών : σεν τον ι….: Ιεζεκιήλ ικο, Πέτρ ικο, Στεφάν ικο,…..
* σιν ιάζω: (χρεω ιστί) καθαρίζω, κοκκιν ίζω έως ροζ ίζω και ‘’πρασινο /παρ/ αλογ ίζω’’: χμ, σιν έ πράγματα….,
* ο σίν ις/του σίν ιδος ( ή σίν τ ης ) : ο….. καταστροφεύς, ληστής, άρπαγας, βασανιστής….:
ο φέρων σίν ον : κάθε κακό…., ως κι η κάθε θρησκεία…., όλες…., και, αλά την των Ιαπώνων Σιν τ ο ϊσμό…..
και….. απ’ το ίδιο κρυπτο σατανικό θρησκειο σιν άφι – συμ μορ ία…., ω….. μη σ/ι/ούτοι– μη κερατούχοι….,
* ο Σίν ις / ή Πιτυο κάμπτης / : ο υπό την / χρεο ποιήτριαν, μασονικήν/ κουκουναριάν : πίτυν αναπαυόμενος :
ο διαβόητος ληστής της Κορίνθου, φονευθείς υπό του /χρεω μένου/ Θησέως….,
* Σίμ ων : μαθητής του Σωκράτους….,
* Σιμ ούν….:
( Χαμ σίν ή Χαμ ψίν/ι/ : καυτός κι άγριος ξηρός άνεμος της Αιγύπτου…., Sim e on : /e + o : oo…., ή ου…../ )
Si moon ή Sy moon : άγριο – συ, ως, λ.χ, αγριό /χοιρος/ ή σύ /αγρος/ /: ξηρό – σκληρό/ φεγγάρι – συ βώτης –
αγριο χοιρο βοσκός–συ βού της /ε, η συ βού τω Σελήνη –σας, ω οι άγριοι σύ αγροι, και, θρησκειο ‘’τέτοιοι’’/….,
* οι χάμ ψαι : οι, στους Αιγύπτιους και νυν Κόπτες, κροκόδειλοι…., ενώ σε άλλους χα(μ)ψιά : μικρά ψάρια….,
μα….. εγώ κι ως ολο κάμπτης:έως σπασεό καμψης Ολο /μασονο/ πιτυο /κουκου ναριο:πουτσ αριο/ σπάστης :
Αλέξανδρος ο….. Παν Πιτυο κάμπτης : Παν Κουκου ν αριο (Πουτσ/α/ αριο) Κλούστης – Σπάστης είμαι εδώ….,
χμ, που έχω….. σικυο σχάτη–χειρουργικό κατασχατήρα…., που σχα–κλα….,
( ω, λακωνιστίιι, σι οί:θε οί και σι ές:θε ές…., χμμμ, ννναι…., και…., ναυτικώς, κελεύω…., σία και αράξατε….! )
και τους σίκυες–σικυούς και τις σίκύες : κολοκυθοπεπονοαγγουριές και τα κολοκυθοπεπονοαγγούρια τους….,
σα φώς…., σικ….: ελληνιστίιιιι, όχι….. σικ χώς : σικ χαμερώς : α κόμψως κι αηδιαστικώς και κακο τρόπως….,
μα….. κομψ ώς–ευ κόμψ ως / ελληνιστίιιιι…., κομψ ί κομψ ά…!; / καλο τρόπως : ελληνιστίιιιι, σιν έ ικώςςςςς….,
*Σιμ ωνία:εμπορία της θείαςςς/ της εκ του, δωριστί, Σιού Κυρίου…!;/χάριτος:δωρεάς ή πραγμάτων ιερώννν….,
ιδίως, η διά δωροδοκίας /ρουσφετιού/ χειροτονίας κληρικών, ω Χαμ ούρ ες Σιμων ιακοί κι ένοχοι σιμ ωνίας….!
/*/ Ο…., ο τρίτος γιος του Νώε…., Ιάφ εθ…., χμ, ο Τυφ ωεύς ή Τυφ ωέας…., είχε συνονόματο τυφώνα…!; /*/
Ε, Εκείνος, ο Σι ός:Σι ίς:Σί ις:Σι όρ Θεός είν’ ο Σιόρ:ο Κύριος:ο πέρα κι έξω απ’ το 1Β12----1Β:+++----+- -+0….,
κι όχι, αυτός, ο….. Σατανάς…., ο στο 1Β12΄: - - -…., ο που είναι σι ν ιόρ : σι (νι) όρ α
( Χμμμ…., σι ν όρ, σι νι όρ, σι ν όρα, σι νι ορ ίνα….: ελληνιστίιι, ρεεε….. ελληνο γλωσσο κλέφτεεεςςς….,….! )
ή σι (νι) ορ ίνα–δεσποινίδος:δεσποινίδα….: Σί ν ις–Σί ντ ις–Σί ν ος : Κατα στρο φεύς, ληστής, άρπαγας,….. ….,
εεε, και, γι’ αυτό το….. ευ φων ικό–δυσ φονικό….. ν…., το….. αν ομο /ι/ ούσιο και διαιρετό τω, Πατρί, Θεώ….,
είμαι εδώ…., για να το….. ‘’στείλω’’ εις φωτόσφαιραν α΄…., για..... τα ντίπ ια–τα /ν/τίποτα, τα ντίπ για ντίπ,
τα….. εν τελώς….. ρουφ ούζια του Σατανά…., που θα τα….. ρουφ ήξω και….. ή θα τα….. ή θα τα….. ….,
* Χαν ή Χάν ης ή Χάν/ν/ος : κύριος, ηγεμών:ο χαν ιζτής με το με χάν ια:παν δοχεία χαν άτο του–κράτος του….,
μα….. και Χάν ή Χήν/α/ος…., ω….. θρησκειο….. ‘’ανα+’’ αρές, μαζί, και κατα- αρές….: ‘’ανα+’’ κατα- άρές….,
( Σίμ ων, Σιμ εών, Σίμ ος,….. εχ, θα –σας τονο : ΄ κάνω , από Σίμ ους, Σιμ ούς : /πλατσο/ Μύτες : Ρίνες…..
και θα –σας γίνω….. ‘+Ηρακλής ο ρινο /μυτο/ κλούστης – σπάστης….. )
* Παυσανίας….: Ελληνικό Λεξικό, ο παύστης:ο Παύλος της….. ανίας…., χμ, χα, χμ….,
σκωπικώς, ο απολυθείς απ’ τη δουλειά του, ο άνεργος…., χα, χμ, χα….,
* Παυσανίας….: Αγγλικό Λεξικό, ( χμ, εδώ, τέρμα ανίας….. και αρχή….. Παυσ/αυν/αν/ε/ίας – Παυλ/ε/ίας….. )
a person who has lost ( or who is discharged from) his job….: το πρόσωπο /άτομο/,
πού ‘χασε (ή είναι κατ επιπεπτωκός:απολυθείς από) τη δουλειά του:ο παύστης εργάτη ή ο παυθείς εργάτης….,
// ….: job : ρουσφετολογώ, ανεντίμως συναλλάσσομαι, προχείρως εργάζομαι,….. //
…..Λοιπόννν, ω Πάπα RE, τί σχέση έχεις…., κι εσύ κι όλοι κι όλων των θρησκειών της Γης οι ‘’τέτοιοι’’….,
με, και, με τα ως άνω : ρήματα, ουσιαστικά, κύρια ονόματα κ.λ μ.ν…., ω ‘’μελλο’’ ‘’τριζονι’’ ο γαμηθησόμενε…!;
…..Και…., επειδή / ε, κάθε τράγος απ’ την ουρά του ‘’πιάνεται’’ / μου ρούφ ηξες πολύ χρόνο και δια χρόνο….,
γινόμενος, παρασυρτικά –σας, ‘’αισχρό’’ λογος και αναλυτής….. κοπράνων, ούρων, κώλων, πουτσών,….. ….:
–υμών των Αρτε/α/μισ ίων…., ‘’εξ- εξ- εξ- αρτημάτ ων – εξ- εξ- εξ- αρταν ών – βρόχων κρεμαστών
και εξ- εξ- εξ- αντιΧριστο- αρτυμάτ ων –σας…., ω, Πασχωρ ικώς – Σουβλ ιστικώς, Πασχο οβελιο Σφαγείς….:
Πασχο οβελιο Άρταμοι – Πασχο οβελιο Αρτέμ ιδες – Πασχο οβελιο Αρτάμ ηδες….,…..
ω αιμ αρτυμ ό τροφ οι Αρτέμ ιοι…., που, παντί αίματι, γίνεσθε….. άρτ ιοι : πλήρεις – ζυγοί / ‘’ζυγοί’’ δούλων / –
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το πιν άκ : ο 2….. ή, χμμμμμ, «πολλαπλάσιον αυτού»….,
χμ, εγώ ο…., ο που παίζει «πινάκ λ» χωρίς πινάκ : 2….. …., αλλο πιν ακ τσής…., ο Παυσ/ο/ θεσίας –σας….,
θα σας….. /μισο/ σχίσω….. στα δυο….. και θα σας κάνω περιττούς : άχρηστους–μη Ονήσιμους τω Σατανά….!
Α, όχι, όχι…., επειδή είστε διπλοί : Ιαν ν οί…., και, έτσι : 4 διά 2 = πάλι, 2…., / χμμμμμ…., κ.ο.κ…!; / ….,
θα σας διαιρέσω διά του εαυτού σας…., ήτοι, θα εφάψω εντελώς το σώμα σας με τη σκιά:κατ άμ πρ α σας….,
ήτοι, 2 διά 2 = 0 = ντιπ διά ντίπ : /ν/τίπ οτα διά /ν/τίπ οτα και θα σας εκ μηδενίσω:εξ+ εξ+ εξ+ ουδετερώσω….:
Αρχι καρδινάλιους, αρχ ιερείς, αρχι χότζαδες, αρχι ραβίνους, αρχι βραχμάνους,….. hey/i/ Di gy/i/ es….,
….. κ.λ μ.ν….. κουλού μουνού….,….. τα τα τα….. τα τα τα…., και….. χαιρετισμούς : Σαλάμ Αλέκουμ…..
σε όλα τα….. σ/κ/χα τά….: σε όλους τους…., συ χωρεμέν ους και μη…., Παυσ/αυν/ανίες….. παιδόφιλους –
παιδεραστές του Πορνείου –σου…., και, σου….,….. α, και τους μαφιόζους –σου της κάθε….. «Opus day»….!
…..«Οpus Dei :Έργο του Θεού : παραεκλησιαστική οργάνωση, όργανο του Βατικανού, «Ιερά Μαφία»,
μυστικό όργανο του ποντίφηκος, φασιστική, εγκωμιάστρια του Χίτλερ,….!
Ο ‘’σημερινός’’ πάπας, ύστερα από την ενθρόνισή του με συμπαράσταση της οργάνωσης,
έσπευσε να αγιοποιήσει τον πρώτο αρχηγό της συμμορίας, Eseriva de Balaguer….! (!;)
‘’Σήμερα’’ περιβάλλεται από μέλη της οργάνωσης και δεν διστάζει να ανακηρύσσει επισκόπους
πολλά στελέχη της Opus Dei στη λατινική Αμερική….!»….. (!;!;!;!;!;) Πάπά ριαααααααααα….!….. ]] ***** ))
(( *****=======================*****======================***** ))
$#$===================----------------====================$#$
$#$ ….: Παπο γαμησιο ‘’τέτοιων’’ –σας…., λοιπόννννν…., συνέχεια….:
…..χωρίς βιά γκρα:via agra:dia agra r ian–dia vill ain–dia vil ein ic ή val /bull:ox/ er ian–βαλ ερ ι/Ι/άν να….,
χμ, η, και, από /από : απαί/ απαι/ε/ξεραμένη βοϊδό πουτσα : ξερή βοϊδοξερή /βοϊδο πούτσα/ : ξερή πούτσα….,
ή και από απο ξεραμένα βοϊδο ξερο χύσια : βοϊδο πουτσο χύσια…., θα σε /σας/ γαμήσω : Ζηβο γάμια….!.....
…..Ναι, και θα….. ιαρ ίσεις : ιωνιστί, καλο /θεο/ φωνήσεις….: ωσεί Ιάν ος : Ιά ων /Ja er:Jar/ : Ίων : Ιάων ος/ης/
και ουχί ως…., και, αναγραμματισμένα…., Ιαν ν ός ή Ιωά ν ν ης….,
ήτοι, ου…., πλέον και Αγγλιστί – ξενιστί…., γιαρ ίσεις : γιαρ αμπ ίσεις : γερ αμπ ίσεις….!
( χμμμ, εεε…., ωσεί….. ο….. γά ιδα ρ ος : γκά ιντα ρ ος….. γιαρ αμπ ής – γερ αμπ ής :….. Θεός…., εεε…!; )
Ήτοι, ου…., πλέον και Αγγλιστί–ξενιστί…., iar–κακο /σατανο/ φωνήσεις…., ωσεί, γιαρ/γκαρ/ίζων /μασ/όνος….,
χμ, ωσεί….. Ερμής – Ιαν ν ός – Δ όν ος κλειδί : D on key : ‘’Κύριος’’ κλειδί….,
ω, Γα / ϊ /δ/α/ άρ α /: an gel s / Δόν α Καμήλα : Female ass D ona Camel : Bull a with camel l i ass –
Μπούλ α / Πάπα : Bul l a / με τις καμέλ λ ιες…., ω Γα δ/α/ αρ ο καμήλα : Gir /Gar/ camel….,
[ ….: xm, speak for the angels : χμ, κατά φωνή κι ο….. άγγελοςςςςς….,
ωχχχχχ…., κι ο άγγελος έγινε γάιδαρος/γαιδάρα…. ! ]
χμ, με τις γαϊδουριές : base ness es…., α, και με τις βαθυ /κακο/ φωνιές…:
Jesus – Base ( : Πέρκο : base – πέρκα….. /βάση/ ψάρι Νο….. /μείον 888/ -888….. ) ….. base ness es….,
α, και με τις…. ( Βοό ς – Bού σ ες : Bu ll es : Βού λ/λ/ες, με τη Βού λ/λ/α – Σφραγ ίδα ) θρησκειο Επιχειρήσεις :
religion….. Bus ness es : Μπίζ νες…., ω Ματσ αρ άγγ α….,
και με την γαϊδουρό ψωρα : glanders, far c y….,….. ννναι, ω…..
Φαρ ι σ αί ε Υπο κρ ι τ ή:Far i s e e H /H:8.0000άκις/ ypo cr i s y…., ΓαϊδαροΒουδοΚαμηλοΣκυλο Φαρ α ώ….!
…..Χμ, και, Βουδο ϊστί–Βουδ ιστί : βοϊδ ιστί – Ox ize….. και Παυλ ιστί : Πουλ/ο/ ϊ στί – Πουτσ ιστί : P aul ize…..
και Ια/κ/χβ ιζέ : Iachv ize….. και Bουλλ αχ ιζέ : Β ουλ λ αχ ιζέ : Β αλλ αχ ιζέ : B all ah ize : Αλλαχ ιζέ….,
που θα κάνεις….. b : b : 2.000άκις αχ…., ήτοι, Παν Αλλαχ ιζέ….,….. θα γκαρ ίσεις….!
…..Χμ, θα ουρλιάζεις : ωσεί άγαιος–ουδαίος–αδαίος–άχωρος–άπατρις Ιου δαί ος….: «Ίού ίού – αλί αλί»….,
* IOY : στο Αγγλικό Λεξικό…., ‘’μάλλον’’, η, μοναδική…., με κεφαλαία όλα τα γράμματά της λέξη….,
/: και, I.O.U.:J owe you:Εγώ σας χρεωστώ!!!!!/ σα φώς, κωδικ ιζέ…., χμ, προφερόμενη δε ως άι όου γιου…..
[ : 3 κραυγές…., τρ/ι/ /αγ/ ιαδ ικές – τρ/ι/ ιαζ ικές – τρ/ι/ ιων ικές – 3άκις, επί όξ ου – ξιδιού, μενεξεδένιο, μαζί,
και, επί χολής, 3άκις πράσινο…., συμπληρωματικο χρωματικώς, μενεξεδένιο συν /+/ πράσινο – ‘’μαύρο’’….. ]
και σημαίνει….. /χρεω/ γραμμάτιο : χρεωστικό : χρεώγραφο…., ωσεί το της Παλαιάς Διαθήκης : Μνημονίου….,
το με το χρέος –τους στον, τότε, ‘’Γιαχβέ’’ – Μισιρλή:Καλαμποκά:Αραβοσιτά – Κουκουναριό – κουκλό εχο….,
ήτοι, έχοντα κούκλες:κώνους αραβοσίτου και κώνους:κουκουνάρια–χμ, τα μασσονικά του σύμ/πλήμ/ βολα….!
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***** …..Ιου δαίος : σχίζων – καίων το χρεώγραφο αυτό : γραμματιο γαίος /γάιος, δάιος – γαίος, δαίος/ ….,
ως Γεώ/Εδεμό/χρεως….: Ιου δαίος : /ο/ δαίων – καίων το χρεωστικόν….. ….,
το στη Για / χ / βά : Για / χ θ όνια : χθ όνια – υπο χθόνια / βα ί : Για /χ/ βέ ….. χρεω γραμμάτιο – χρεωστικό….:
οπισθιο δείξιμο : διαζύγιο….: αυτο σεισ ά χθ εια : άρνηση εξόφλησης χρέους στον Γιαχβέ – δενδρ άμπελο….,
άρνηση…., αλά ‘’Ιού δα’’….,
{ ….: γειά σου, βρε….. Ιούδα….. Άντρακλα : αλλεργικέ στα πανάκριβα πουτανο Μαριο Μαγδαλο μύρα
της cock κότας του κο κότου σαντινατιτζή–σατανιτζή Ι.ΑΧ…., έστω, κι ως ‘’μας’’ τα λεν οι φαντασματολόγοι….,
χμ, που σου φόρτωσαν οι ‘’Ι.Χ’’ ο προδότες….. Πέτρος και Ιωάννης, την προδοσία…., ….! }
εεεεε, σε διπλομεσίτη Ι.ΑΧ….,….. άρνηση, και, καταγωγής από την γεω βά – γεω /για/ γιά….,…..
αλλαγή δένδρου…., υπό…., πολυ ‘’ουραν ούχο’’, πια…., συκήν….. και όχι υπό γεω άμπελον….!
* …..το ‘’μαύρο’’ / …..‘’κόκκινο χτύπησε’’ / χρέος – ‘’μαύρη’’ σατανική….. μετάληψη – κοινωνία….,
εχ, με κρασί : w ine, που έγινε ξίδι : v ine gar…., w > v…., εμ, ξιδο σκορδ / σαταν/ ικώς vine gar lic all y….,
εμ, και γαρ:διότι δεν τα κάνουν όλοι….. γαρ γάρ α – γκαρ γκάρ α – /μασ/ ονο ‘’τέτοια’’ – mas/s/ ono gar gle….,
που….. άλλο….. οίν ος : wine….. κι άλλο το….. σκορδ ό ξιδο : vine gar….. κι άλλο…..
κλειθρό δενδρο – σκλ ήθρα – σκλ ήθρο – σκλ ήθρος – θυρο κλειδ αριά – παρα σχίζα – πελ εκ ούδ ι –
–κλήθρα : alder tree / τί, παγιδό δενδρο : lock tree…!; / …., χμ, του Κλ είδ ονος ή Κληηδ όνος ή Κλ εηδ όνος :
/Μαντειο/ Κλ ήδ ονος : Κλείστη : Κλειστού / νερο,λαο,φράχτης ή κλεισιάς : weir / ….,
χμ, μα και Κλητού–Ονομαστού…., γιατί, τάχα, λέει–καλεί τα πράγματα με το όνομά τους:ονομαστί:κλήδην….!
Nνναι, ω….. ποντι /φι, φη/ κάκι – πόντιφεξ – πόντιφηξ – πόντιφιξ – ποντίφηκα – Bull…., νννιάου – νννιάου….,
έι, ψοφίμι – αντι ζοντίμι – ποντίκι ( χμ, αλάτ ι της υπογής – τυφλο πόντικα απ’ τον πόντο – άλα….. )
----- pons/pontis : πόντος, θάλασσα, αλς….. και /το/ ponts : ξενικόννν, bull vine:οινοπνευματώδες ποτό….,
ννναι…., –σου το πίνω….. κι έρχομαι ποτί –σου ποτί –σου : προς σε προς σε…., να σε ’’ποτ ίσω’’….! ----σε γάμησε – ποντι ‘’φιστίκωσε’’ Ελληνικό – Ενικό….. ζοντίμι – ζήβας – E ν άς – Ε λλ ην ίς γάτα…..
και δη….. πληθυντικώς : σεξο πλουραλιστικώς…., εεεεε…., αλληγορικώςςςςς…. : ψυχο, ‘’ψυχο’’,….. …!;
[ : ΙΟΥ….: άι όου γιου /you/…., ω ‘’+’’ - ‘’τέτοιοι’’ – μασκαράδες…., οι με το ‘’+’’ ως μάσκα στο - σας….! ]
…..Ε, κι αν –σου μέτρησα τη λαο θαλασσο θηλειά –σου….. με του Θεού τον….. πόντο : εκατοστόμετρο…..
μη θες, κιόλας, να –μου μετρήσεις με του Σατανά τον πόντο, και, το….. ψυχο ‘’ψυχο’’ παπ/α/άκ ι –
soul ‘’soul’’ young bull, άλλωςςς, ψ ‘’ψ’’ γαλ ο πουλ άκ ι–young turk e y…., εεε, ‘’την τρως’’ και σσς, μη και….!
Έιιιιι…., άλλο….. ξινο αμπελιά : ξινο κλήμα : ανα δενδράς ( αναρριχώμενο κλήμα : vine arbo/u/r ) ….:
κλημ αταριά – vine tree….: εμβολιασμένο…., χμ, έστω…., με….. οξ αλ ίδας–λαπαθιάς….. κλ ημ ατ/σ/ίδα –
κληματ ίδιο – κληματ ό βεργ α – κληματ ό κλ αδο – κλ ήμ α – αιολιστί, κλάμ μα ( κλόω : κλω ) –
εμβολάδα – young vine branch…., και, αμπέλου – vine : κλήματος….,
[ α, κι εδώ, πολύ μπερδεμένα μας τα λέτε, ω Λεξικογράφοι, αλλά φταίει το μπερδεμένο κρασί που πίνετε….! ]
κι άλλο….. γλυκο αμπελιά : γνήσιο, κλήμα : wine tree…., ω Πάπα και παγιδο Παπο σύμ βουλ /μπουλ/ οι :
hey Bull and alder bull com bull ors….. /**/ * Bull > Bell > Bill….,
όπως, και, consult : συμβουλεύομαι…., counsel : συμβουλεύω…., consil : συμβούλιον….. /**/ ….! $#$
$#$===================----------------====================$#$
%%%=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=%%%
%%%….. / * βουλ γάτα / ….: *** …..βολ α πύκ : bull a pick ή βολ α πούκ : bull a puck….:
χμ, μάλλον, βο /μπο/ , μπου, βουλ, μπουλ, bull – σολοικισμός ή παπικός, γλωσσο σφαλματ ισμός….,
τεχνητή διεθνής γλώσσα, επινοηθείσα το 1880 απ’ τον, κωδικο ονόματο, Γερμανό
Ι. Σλάϊ ερ (χμμμ, Ι. Παύλο)….: o….. σλάϊ ερ /sli er/:sly /slim/ :α πατ ε ώνας, αναξιόπιστος, ανειλικρινής,
πανούργος, /on the sly:εν κρυπτ ώ, μυστ ικώς/…., χμ, γλωσσο φακ ίρ ης : glosso sl eight er : sl 8 er….:
|*/*|------------------------------------------------------------------------------------------|*/*|
|*/*| …..χμμμμμ…., ω κωδικ/ο/ ονόματοι…., h / h : h΄ : 8 / ….:
sk in : δέρμα, τομάρι / Τόμουρος : μασκο τομαρο ξε γελ α στής, ασκί : φλασκί,….. /
sk in fl in t:φιλ άργυρ ος / bull ion ful – Παπό φιλος / , ε ξ η ν τ α βελ όν ης, εξηντά πεννος :….. ….:
( : εξηνταβελόνης….: cur mud geon : /χουρ μαδ ουρ γός…!;/ : αγρ οίκος, βάναυσος – churl….,
niggard – φιλάργυρος,….. // nigger – νέγρος,…. …!? ….. αγρ οίκος χουρ μαδ ουρ γός νέγρος…!; //….. )
{ : ή εξηντα βελ ούχος, ήτοι, ο με 60 β/μπ/έλα–καλύπτρ ες προσώπου:Βε/ε/λ ζεβούλες ή Βερ ζεβούλες….. }
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[ κυρίως, γυναικείου…., χμ, Βε/ε/λ ζεβούλειου…., που η Εύα, Ρε –σεις, άνδρεςςς, πρωτοπήρε μήλο και….,
ννναι, και που τα βελ έσια και οι ‘’φέλ πες’’ είναι, μα αδιαφανείς, εσωτερικές καλύπτρες–μεσοφούστανα….. ]
sk 60 fl in t….: ήτοι, λεξαριθμικώς, ι΄ : ελληνικό, 10…., που το 9ο γράμμα της Αγγλικής Αλφαβήτου
ισούται με 9…., n΄ : αγγλικό, 50….: ι΄ + n΄ = 60 – ι΄ n΄ : 60…., / : ι = 10.000 και ν : n = 50.000 /
60άκις – φιλάργυρος….: in so far as – εις τοιούτον / 60όν/ βαθμόν….,…..
ή ε ξη ν τ ο τσάκ μακ ος….,….. * τσάκ α : παγίδα, δόκ αν ο….,
( : χμ, μάλλοννν, 60άκις τσίκ / τσάκ / ης των /θεο/αρμών….: 60άκις….. /θεο/αρμο….. τσίκ ης – σπάσ τ ης….:
αρμο τσίκ ι : και, κόμβος : / : slip knot / κόμπος δρομ ίσκων – τσικ ίων….,….. )
τσάκ ισμα:σπ άσ ιμ ο:δίπλ ωση…., τσακ ών ικη διάλεκτος:σπασ τ ή διάλεκτος.…., τσάκ /τσάχ/ ν ο….,
τσακ ίρ ης : φακ ίρ ης : sl eight er : sl 8 er /8.000άκις/ 8άκις φακ ίρ ης – παγ ιδ ευτ ής –
φακ/α/ ευτής – απατεώνας,….. /fl in:τσακ μ άκι, τσακ μ ακό πετρα,…../ : τσακ ώνω:παγ ιδ εύω,…..
Χμμμ…., κατά Λεξικόν….: έξι : six…., μετά, έξι πέννες : six pen ce….,
πέν να : χρήμα : άργυρος / και, βελ όνι : βέλ ος : ακ ίδ α…!; / : pen ny …., pen is : πέος….,
χμμμ…., άρα, εξηντάπουτσος : εξηντ/α/ άκ ιδ ος – in pen is : 60άκις έμ / ι΄ n΄ / πουτσος –
εξηντα πούτσι ιχ/εχ/ ος…., ‘’κατά’’ το….. αρχαιοελληνικό /σας/ ….. έν ορχις – εν όρχης – έν ορχος....:
ο έχ ων όρχεις…., τςςς, όρχ ιχ/εχ/ ος…., μόνο /μούνο/ που δε μας λένε – εξηγούν πόσους όρχεις….,
( εεε, δε μας λένε οι λαο εμπαίχτες Λεξικο/Κλειδο/γράφοι το….. εις ποίον /αρχιδ/ αριθμόν : in so far as….. )
που υπάρχουν και μονό /ιων ιστί, μουνό και, δωρ ιστί, μωνό/ ρχιδες ή και αν έν ορχοι:αν όρχ ιχ οι….,
ήτοι, λεξαριθμικώς, ι΄ : ελληνικό, 10…., που το 9ο γράμμα της Αγγλικής Αλφαβήτου
ισούται με 9…., n΄:αγγλικό, 50….: ι΄ + n΄ = 60 – ι΄ n΄:60…., /ι = 10.000 και ν:n = 50.000/ 60άκις….! |*/*|
|*/*|------------------------------------------------------------------------------------------|*/*|
[[ χμ…., h ( * h΄ : 8 : το όγδο γράμμα της Αγγλικής αλφαβήτου…., * drop my h’s:δεν προφέρω το έιτς….,
χμ, μήπως, drop : πτώση–ελάττωση ή άνοδος–αύξηση, και, μονάδος μέτρησης….. αξίας….. …!;
* w eight : βάρος, βαρύτης, επιρροή, αξία,….. * w eight : βαραί/ύ/νω , φορτίζομαι,…..
* w eigh : σταθμίζω, βαρύνω,….. * w eights : σταθμά, ζύγια,….. χμ, μούργα–αμόργη–υποστάθμη….. ….,
* under w eight : υπερ έλαφρος…., * over w eight : υπερ βαρ ής / : βαρ ής κι όχι….. βαρ ύς…!; / ….!
* w : ψ : 700.000…., * w΄ : ψ΄ : 700….,….. ) ….: 8.000άκις….. ]]
8άκις φακ ίρ ης–παγ ιδ ευτ ής–φακ/α/ ευτής–απατεώνας,….. ….:
/$/ * sl eight : τέχνασμα…., * sl eight of hand : ταχυ δακτυλουργός….,
sl eight of glossa : glosso sl eight : γλωσσο φακ ί ρης…… /$/
γλωσσο φακ ευτής – γλωσσο παγιδ ευτής : glosso fuck er , γλωσσο πανούργος : glossο slim,
γλωσσο γαμ ιάς : glosso fuck er, γλωσσο /δια/ στρίφ της : γλωσσο /δια/στρεβλ ωτής :
glosso /dia/ slew er – glosso sly/i/ er, γλωσσο δια κόφτ ης : glosso dia slic/e/ er – glosso dia sliver er –
glosso dia slit/t/ er, γλωσσο κλ είσ της : glosso slam er –
/ Ελληνο / γλωσσο δια βολ έας : / Greco / glosso slander er,
/ Ελληνο / γλωσσο βλάσφημ ος : / Greco / glosso slang er,
/ Ελληνο / γλωσσο σχίσ της / σχάσ της, σπάσ της / : / Greco / glosso slash er / sliver er : slot er/ ,
γλωσσο καλυπτ ής : glosso slat/e/ er…., γλωσσο σαλιά/ς/ρης : glosso slaver er,
χμ, με….: γυμνοσαλιαγκό γλωσσα : slug glossa,
ήτοι, ημιγυμνό / Ιάμβης:Iamb ic/ γλωσσα:semi /hemi/ bare / Iambic / glossa:‘’gymno’’ sophist glossa….:
σαλιό ( /ξε/ γελ /αστ/ ική ) γλωσσα : slaver / gel iac / glossa:slobber glossa:ξε γελ αστ ική–απατ ηλή….,
{ εξού και γλιστρο γλώσσα : slip glossa…., γλώσσα θηλειά – κόμπος : βρακί : καπότα – slip knot glossa….. }
/ κρυφο / ‘’μαν ίκι’’ ( ‘’γαμιάρ ικη’’ : – φακ /παγιδ/ ική – fuck ic ) γλώσσα : sleeve glossa….!
Θηλ ειά γλώσσα:sling glossa…., sl, sl, sl, sl,sl,….. εεε, κι αυτή, ως πρού/μ/νο : κορό μηλο : sl oe – plum
απ’ την ήδη, γλωσσο μεντελ ικώς, πολυ μπασταρδεμένη : εμβολιασμένη
αγριο δαμασκηνιά : κορο μηλιά : plum tree – sloe tree....:
κουκο μηλιά–κοκκυ/γγο/ μηλιά : μηλιά του κόκκυγγα–κούκου Δία:cock oo /coccyx/ /apple/ tree….,
/πολυ/ πουτσό δενδρο….. με πολλές καλύπτρες – καπότες – κουκ/κ/ού λια – πουτσού λια –…., ….!
…..RE W.C.Sεις…., Λεξικογράφοι και Γλωσσολόγοι…., εξαγορασμένοι – πουλημένοι, σχεδόν, όλοι….,
Δαμασκ ην οί–Plum ians του, εκ Δαμασκ ού: Κομφέτου: Sugar plum, Παύλου /Πλουμ ιστού:Πλουμ ή/ ,
του, τάχα, /Θεο/ μποέμ
( : μπο έμ η : βο/ο/ έμ η : βου έμ η : μπουέμ η : ου αδέσποτου βο ό ς : χμ, απ’ τη Vo/h/ em:Vo em:Βο ημ ία )….,
του /μ/πιστικού–μισθωτού τραγοβοσκού του Κτήνους ‘’Γιαχβέ’’….,
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και Ελλαδο προδότες Λεξικο γράφοι και Γλωσσο λόγοι Παυλ Ιαν ν οί – Παυλ Ιαν ν/ο/ ιστές….,
περι πλαν ώμενοι ανάμεσα εις τους συν : ‘’+ ‘’και τους πλην : - δρόμους….: ‘’πλανεμένοι’’ πλάνοι….,
ω σατανο πλουμ ιστοί : De vil plum ed….. και….. Θεο ‘’αδειασμένοι’’ : God ‘’emty ed’’….,
δε πάτε στα τσακ ίδια….. ή, χμ, να πάτε να γράψετε Λεξικά με λέξεις κ.λ.π, μόνο, με αποσιωπητικά….,
νααα….,έτσι….: ….. ….. ‘’…..,’’
0 : +- -+0 : 1Β ….. ‘’,…..’’ ή βιβλία με ολό λευκες σελίδες….!.....
* ox….: ox goad : βού κεντρο/ν/ (: κέρ ατον : c : κ, e : έ, r : ρ, /α/ , t : τ, o : ε, n/ν/ ….: κέρ ας/κέρ ατος) ….:
ox center / ox middle / …., * nu cleus : πυρ ήν, κεντρ ί, κέρ ας….,
{{ ….: con, cum : ανα γραμματισμός και….: nu – συν – επί….: nub – ουσία, εφ /επί/ ουσία,
* nu center : /επί στιγμα/, επί κεντρο….,
* α στιγματ ισμός : u/n/ stigmat ism…., * α κεντρ ισμός – un centr ism…!;….. }}
( : * nu cl e ar : πυρ ην ικός, ….. * νου κλ ήρ ος….: κερατο /τραγο/ κλ ή / e a : ή / ρ ος, τραγό παπας,….. )
/$/ * Ηρα κλ εύς, Ηρα κλ ής, ( κλ ω : σπ ω, θλ ω, σχ ω, σκ ω,….. ) ….:
Ηρα κλ ής ο ρινο κλ ούστης : Ηρα κλ ής ο ρινο /μυτο/ σπ άστης : nose cr ak er / cl ak er…!; / ….,
* Ήρας κλ έ ος : η φήμη – δόξα της Ήρας…., μα και το κέρ ας / nu cl eus / – τράγ ος – βασιλίδιον –
υποβασιλιάς της /αρχι/ βασίλισσας Ήρας…., χμμμ, κλ ά τομ ον και πυρ ηνική Ηρο βόμβα….,
(( ….: ννναι, και αϊν στ αϊν ο ξανακάνετε….. γυμν ά – α κάλυπτ α – από φλοι α….. ά τομ α:de nu a tom s…..
και τσφαϊν στ τραϊν ο ‘’θα φάτε νου/τ/ κρέμα φιστικιού’’ : ‘’you’ll eat nu cream /crema/ pist ackh io nut’’ :
‘’θα φιστικωθείτε’’ : θα γαμηθείτε : θα ’’μορι/ο/’’ωθείτε : θα πουτσωθείτε : θα ‘’την πουτσίσετε’’ :
θα Ηρο’’φάτε το απο φυλλωμένο μαρούλι’’, και, του αΦοίβου – Hit λερου Απόλλωνα….,….! ))
ο που θήλ αξε : nu rsed τα στήθη της Ήρας και ξε σπ άργ ωσ αν–ξε σπ ούρ γ ωσ αν : de spur ed on….,
εξού και το ότι απ’ τα σπ άρ γ αν α /σπ ούρ γ αν α:cl othes/ , ακόμα, ήτo φιδο /:περιστερο/ πνίχτης….. /$/
βοο κέντρο/ν/ : βοο….. κέρ ας/κέρ ατος….: κερ : καρ : κεφαλή…., * κεντρίζω /κεντ ώ/ : goad, spur on…..
/#/ *****….: go at’-➔ : τράγος…., …..go ad‘+ : θεός…!;
Χμμμμμ, κι ο Θεός, έτσι, έχει κέρατα και….. κεντρίζει /κεντά/ : goad s ssss…!; /#/
* centri pet al : κεντρο μόλ ος, ο πετ ών / φεύγ ων / από το κέντρο…., από/έκ/κεντρος, φυγό κεντρος,…..
* ox tree : βού δεντρο/ν/…., * goat goad : τραγό δεντρο/ν/…., * goat center : τραγό κεντρο/ν/….,
* λαϊστί και εντολή στα βόδια, ox x x x x….: εμπρός, άλα : φεύγα, πήγαινε προς : go ad/at/….: όξ ξ ξ ξ ξ….,
/**/ * λαϊστί, γκό/α/ντης : βοϊδ άρης : goad er…., * λαϊστί, γκότσ ης : κατσικ άρης, τραγ άρης : goat er….,
λαϊστί και εντολή στα κατσίκια – τράγους, γκό/α/τς τς τς τς τς….. * Μπού/Βού/κας : Μπου/Βου/γάς….:
* buck : αρσενικόν διάφορων ζώων…., εεε, εκ του βοός…., κι αυτό…., ως και τόοοοοσα άλλα….,….! /**/
* god father : νου ν ός,…..
( Χμ, πνευματικός θεός – πατήρ….. μας….. ή Θεο πατέρας – πατέρας του Θεού…!;
Και…., ω δυ αρχ ιστές….: / ω σατανο βαφτιστικιοί : hey dog childs / πιστοί στην ύπαρξη δύο ίσων
/ : έιιιιι…., εάν ίσων…., τίιιιι…!; / και αντίθετων δυνάμεων….,
νουνός ο Θεός–Πατήρ:god f ath er και νουνά ο Σατανάς–Μήτηρ:god /dog…!;/ m oth er…!; ) ….. %%%
%%%=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=%%%
…..Όλοι –τους κωδικοποιημένα κορ άκ ια…., ομιλούντες με κορ ακ ίστικα–μαφιοζιζέ, συνθηματική γλώσσα….,
την των αγυιο παίδων συνθηματική γλώσσα…., καθ’ ήν μεταξύ των συλλαβών των λέξεων
παρεμβάλλεται η αυτή, ή άλλη, ξένη συλλαβή κ.α.λ….,
μα και γράφοντες /και διαβάζοντες, ή χορεύοντες «Hava nagila»/ εκ δεξιών προς τ’ αριστερά και τανάπαλιν….,
ως, λ.χ, μα, μαμά, μα’άμ / αμ‘’άμ : ‘μα μά’ : άμαμ / ….: ma, mama, ma’am, mad / d : ’ / am,…..
μα ντ άμ–ρουφ Ι άν να….,….! ( Ε, νααα, πάρτε, ω Αρχαιο Ελληνογλωσσο φιλείς, λέξεις…., για ‘’Βαγγέλια’’….! )
Ε, κι ο αγυιεύς : αγυιάτης : προ στάτ ης – προ βάτ ης των αγυιών: των κάθε γεω θαλασσο ουρανο δρόμων
Απόλλων Ιη σούςςςςς…., χα, η αγυιάτις – η γειτόνισσα ιατρός με τις αγυιάτιδες θεραπείες και λατρείες….,
ωχ χχχχ…., αμφότεροι : Απόλλων και Ιησούς…., αγυιό παιδες : αλήτες – σουρτ ούκ ια
στους…., και, Ηρακλείτειους…., σατανο δρόμους….. και αλήτες : πλάνοι και αγυιάτες – αγυιείς και αγύρτες
και μόρ τες–θανατο φόροι:μορο φόροι….: μόριχοι, αλά Διόνυσο, μορ ίχν ιχ/εχ/ οι–θανατοσημαδούχοι,….! ]##]
[##[%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%]##]
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* Πάπας….: εχμ, λεςςς, /:αλληγορικώςςς:/ Hector : Έκτορας, val /pal/ iant : παλ λ ικάρι : παλ ουκάρι….,
Πάπας και Πάπισσα–Bull a…., λεςςς, /:αλληγορικώςςς:/ και παλ λ ηκαράκ ι /παλ ικαράκι/ : Bull y–παπ άκ ι….,
ωσεί το…., του/της Πάπα:Πάπισσας Δία:Δίας – ‘αφμι’….. …., παπάκι /ο, η, το/ η Αθηνά….. η Παν/λ/ λάς ….!
Ααα, τί Παλ λάς…!; Πά/ν/μ πετρα /:από, σε Διο ονείρωξη, πανΔιοσπερματόχυτη πέτρα/, Παλ ούκω,του πάλ ου:
παλ ουκιού – φαλ λ ού : fel on : παλ αμαριού – σχοινιού /: κάλω:cable:καβλίου–πούτσου ή αιδοίου : ‘αφμι’/…..
του αμ πε παλμένου:am bi pal pit /pot,put/ ated, του σχοινιού και του παλουκιού:fel on–crim in al /:κρίμ ατ ος/ :
πασσάλου:pil e /pal e:παλ ουκ ιού!;/, πιλ /παλ, φαλ, fil, pil, bil, bul/ πουτσ παλουκ ρεγγ ό καρδ η:pil /e/ chard
παλ λ ακ /:καβλ ποτ πουτ/ ίς:φαλ λ ακ ίς:con cub in e…., χμ, για /Σοροσ Ροκφελερ Ροτσιλντ ο/ προσκύνημα:
pil/pal/ grim age: (grim /e/ pil age:σ κληρο /βρωμο/ πούτσ ισμα…!;) : αποδημία εις τους /τρ/ Αγίους Τόπους…..
η με παλ λ άντιο:και, ξόανο:pal l adium….. και παλ λακείες /γυναικείες, μαλ παλ ακίες…!;/ : con cub in ages….!
[ : ’’κουμπ ί /κουμβ ί : κόμβ ο : κούμβ ο –cub e…!;/ σε κουμπ ο τρύπα’’ – κουμπ ο δοχείον – κουμπ ο δόχ η :
but /put, pot/ ton on but /put, pot/ ton pot….. οι ‘’κερατισμένες’’:’’ butted’’ του κώλου–γλου τ ού:butt ocks….,
χμ, του ‘’πάτ ου’’ : bott om…., χμ, λεςςς, οι του, ελληνοαγγλιστίιι, μπό ττ οξ :
βό ττ οξ : βό τ t ox : bo tt ox : χμ, αγγλιστίιι, ox tt ox/ocks/…., ω, κι –εσύ, δόλιε λ /σ/ εξ ο φακ ίρ η…!? ] ,
Η που /εμ,εν/παλ ούκωνε : ελληνιστίιι, /em,in/pal /pul,bul/ ed τη νύμφη της Χαρικλώ στα συμ/ν/μπάνια τους….,
χμ, με πάλ ο : παλ ούκι…., χμ, την ψηφο – παλο / bal l, χμ, pal l / πουλο πουτσο ‘’ψηφοδελτιο’’ συλλέκτισσα :
tellor of bal lots….. Χαρικλώ….!
….. Νααα…., αυτήν που της χόρευε ‘’κουνιστό’’ : ‘’πηδηχτό’’ : μπάλ λο – π/β/άλ ο :
ελληνιστίιι, ‘’παλ ούκι’’ : ελληνιστίιι, μ πάλ / βάλ, βόλ / λ α : μ παλ όν ι : ball : bull et /παπ όν ι/ : balloon ….,
χμ, με….. μ παλ αμ ούτ ι : δόλο : απάτη – fel /fal, pal/ in ation – πουστιά – πουτσιά – καλπ ικ ιά –….. ….,
εεε…., κι ο….. ισολογισμός – το μ παλ άντζο : bal /fal/ ance of….. κι η μ παλ άντζ/σ/α….. θα ‘’το’’ δείξει….!
Α, ίσως, και να της έδινε και ‘’μ παλα λάϊκα’’:‘’balla laica’’ η πουτσ ίνα:φάλ /πάλ/ αίν α:μ παλ ένα : ε,fal en e….,
στην 1η /αρχ ιέρεια/ ‘’μ παλ /λ/ αρ ίν α’’ : bal l ar in e του μ παλ λέτου : ball et –της
Χαρικλώ – Καλ/ρ/ ίκλεη : Χαρ ι κλείη – Εύ δοξη – Ευ δοξ ία….,
χμ, που είχε μουνί….. κάλπ η : παλ ιά : ψηφ ιά : πουτσ ιά….: ball /pall…!;/ b ox….,
χμ, ήτοι, παλο ψηφο πουτσο παλαμαρο δοχ είον….: ball pot – cable pot /put/ – but ton /cub e/ pot…!;
( Έιιιιι, ρε μαρή Οβριο Σοροσο Παλ όμ ε Παλ όμ α, κι οι Παλ /αιστ/εστ/εσθ:αισθ/ ίν ιοι έχουν παλ λ όμενο πάλ ο
και δη….. εσθ /εστ/ ίσιμον – ‘’φαγώσιμον’’…., που…., βεβαίως, κι εσύ…., θα ‘’τον φας’’…., ούτως ή άλλως….,
νααα, ‘’ενεσούλα’’ : ‘’βελ όν α’’ : ’’έμ βολ ον’’ : ’’παλ ούκ ι’’ : ‘’έρνον’’….. θα –σου βάλ ουν….. και θα πάθεις…..
ή εμ βολ ή….. ή έμ βολ α:ελληνιστίιι, em bol a…., ω συν έσθ ιε /Σοροσ Ροτσιλντ Ροκφελερ ο/ πολεμόχαρων….,
μα….. έως εδώ….: ελληνιστίιι, φαλ/λ/ ιμ έντ ο : ‘’την φάλ/λ/ ισ ες’’ : ‘’την πούτσ ισ ες’’ : ‘’την εμ βόλ ιασ ες’’ :
‘’την φαλ/λ/ ίρισ ες’’….. την….. θρησκειο Επιχείρηση…., hey anti fel l ow : έι αντι άνθρωπε – κάτθρωπε….!
Ναι, Πάπα –εσύ με…., με, ελληνιστίιι, μ παλ τ ά : ελληνιστίιι, φαλ /παλ/ τσ έτ τ α ( : fal /pal l /c c et t e…!; ) ….,
κομμένη πούτσα του Γιαχβέ : Κρόνου : Jachve:Kronus fel l ed cock….: > ‘Ερμ’Αφρο δίτη:’Erm’Aphrodite….,
ω φαλ αρ ίς:υδρό κοτα /του γλυκού ή του ξινού νερού!;/:com mon/mun/ coot–δημόσια κότα/γυναίκα/:πουτ άν α,
{:ο φάλ αρ ις:ο υδρο πετ ειν ός /water cock…!;/ com mon/mun/ cock : πούτ αν ος, με ‘άμφι’α:‘πέρι’α, τίιιιι…!;}
χμ, του φάλ ητος / ο φάλ ης, γενική, του φάλ ητος / : φαλλού : phallus / pal l us…!; / ….! )
Χμ, ειρηνόφιλε:περιστερόφιλε…., φρόνιμε όφι κι αθώο περιστέρι….: χμ, ννναι…., περι στέρ ι:‘αμφι’/ο/ στέρ ι :
περι στρόφ/β/ ι:περί στροφ/β/ ο:περι στράβ ι:περι στρέπτ ι:αμφι στρόβ/φ/ ι:περι/αμφι/ βόλ ι:περι γύρ ι:
περι τόρνι:περι σ πίν /ν/ε (: ambi spin e:αμφι τσόν ι:αμφι σπίν α /:σπίζ α/:αμφι σ,Σ,πιν όζ α)…., περιστέρι:dove
του Περι στερ /ε/ ώνα [*[ Παπ είου : Περι στερ ο κοτ είου…., ω περι στερ ο ‘’ταιριασμένη’ : dove ‘’tail ed’’
Περι στερ ο ουρά : Dove tail και περι στερ ο ‘’ράπτρια’’ : dove ‘’tail or ess’’…!; ]*] : dove cot e /coot e…!;/ :
pig e on hole (pag e on house:παγ ον ο χώλ–πεο πουτσο /μπιζελο κοκκ ορ ο…!;/ χώλ–pea cock hole…!;) ….!
Χμ, περι στέρ ι:περι στρέφ ι:περι τόρν ι:περι στροφ έα:περι στρέφ ι:περι γυρ ιστ ήρ ι:’αμφι’ πλάν ι:ambi plan e:
περι ρότ α:περι ρ/Ρ/ότ α ρ ι:περι τούρν α:περι τόρν α:αμφι τόρν ι : ambi turn e:αμφι τορ/τουρ/ ίστ ι:ambi tour ist
με τη βιλ /πιλ,παλ/ απ ίκ/ούκ/:γλωσσοδέτη:tw/r/ist togue ( l…!; Χμ, γλώσσα τσιμπίδα:δαγκάνα:tongs:dogs.…,
ε, που δίνει γαβ γ:γαβ γ ίζει–gives tongue)….,τούρ λ α /ή τούρ ν α/ μπαϊρ ί σια:bul ged(βοϊδο γίδ ι:ox kid/gid/!;),
/περι πετ ήρ ι–περι πατ ήρ ι/ τουρ μπί /μπά/ ν ι:tour bi /ba/ n e:ambi tour ist…., χμ, που περι….. στρέφ εις:
τορν εύεις:τορν είς/διαγράφεις κύκλο/:σπιν άρ εις:του/ρ/ιστ άρεις:βολ άρ εις:φορ /γυρ/ άρ εις:τουρν ου ά ρ εις:
ροκ άρ εις : ροκ/ρουκ/αν ίζεις : τουρ κ /κουρ κ/ άρ /εύ/ εις….: ambi /:re:circum/….. turn : spin /s pin/ :
tw /tu r/ ist : vol v e : gyr e: turn a ment : rock : plane : tur k /kur k/ e…., εχ, ναι, Re s σαρ ίκ ω:τουρ μπάν ω….,
‘’όλα’’ – όλα….. ελληνιστίιιιιιιιιιιιιιι…., ….!
(( * τούρνα ή τούρλα:στα Βιταστιώτικα, σαμ σάρ α /ι/…., (χμ,κάτι ‘’σαν’’ Λεβι /Ά/άθαν: Σαμ/Σημ/ Σάρα…..) πουλί
διαγράφον κύκλους στον αέρα, με δυνατό σώμα και βλέμμα, ( : το ξέρω, που έχω μεγαλώσει ν/ε/οσσούς ) ….,
με φωσφορίζον, ακόμα και τη μέρα, το κάτω μέρος του σώματός του, αρπακτικό και, μόνο, σαρκοφάγο….! ))
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* μελ > μηλ….: π.χ, μελ ίγγι ή μηλ ίγγι ή μήλ ιγγας ή μέλ ιγγας ή….. μην /μεν/ ίγγι – μήνυγξ, κρόταφος,…..
* μελ > μην…., * φράση….: …..τί λέγει το μηλίγγι /μηνίγγι/ σου : τί ανόητον ή απαράδεκτον λέγεις…!;
* φλασκ ο μηλέα : …..flask apple tree…!;
* σφάκος….: φασκο μηλιά, φάσκος, ελελί φασκος, φλαμ ουριά, σφάκα, σφακιά,…..
* σφάκ ελο ή φάσκελο : μούντζα, γάγγραινα, /ανεμο/ συστροφή,
( Χμ, Παύλος, Ιησούς,….. ….: ανεμο /λαοεπαναστασιο/ συστροφιστές – σφακελιστές – φασκελιστές….,
εμ, θαυματικώςςς και διά του….. φασκέλου – μεσαίου /κωλο….. γαμησο/ δακτύλου….. –τους….,
ήτοι, διά….. σφακέλου – σπασμώδους /μεσαιο δακτυλο/ κινήσεως….,
οι του….. «αγαπάτε» – «γαμάτε»….. επί, παρά, διά, αμφί, μετά,….. Q-….. αλλήλως….,….! )
μεσαίος δάκτυλος…., χμ, με τον οποίο παπάδες ‘’ευλογούν’’:γαμησο μουντζώνουν το βοϊδο ποίμνιό –τους
με….. τον μεσαίο δάκτυλο…., τον, ανάμεσα σε 2 και 2 δάκτυλα – αρχίδια, πούτσο…..,
ε, που, πλην από τους όντως δυ όρχ ιχ/εχ/ ους, υπάρχουν και οι αλληγορικοίοιοι τετρ όρχ εχ/ιχ/ οι plus….,
[ * φασκ > σφακ…., * σφακ > φάσκ….! Α, μουντζώνουν κι οι Γερμανο σφακ /φασκ/ ο μηλ ιές : φλαμ ουριές…!;
Εεε, χμμμ, αν είναι….. του σφακ Ελ ισμ ένου – του δια βόλ ου…., ννναιαιαι….! ]
* φλασκιά : κολοκύνθη η λαγηνοφόρος….: φλάσκα : flask….,…..
/*/ Τίιιιι…., φυτική φλάσκα….. και όχι πλόσκα : wood en – ξύλ ιν η ή από βοο /βου/ /μπου/ κέρας….:
ξύλ ιν ος ή βοο κερ άτ ιν ος μπού /βού/ κλ ος…, ωρέ παλιο….. Μπου χέσ /τηδ/ ες – Βου χέσ /τηδ/ ες…!;
* πλόσκα : w in e / : oίν ου …..μπούκλος / flask…..
* Ploska > Polska –….. Πολωνία….,
χμμμ, με τον πολύ….. – w : Ω : 800.000 τόννους….. οίνο….: πολύ ο ί νο > πολ /υ ο > ω/ ω ν ί α…., …!; /*/
* φασκο μηλιά ή ελελί φασκος….: / ελελί /….: sage –….. ….,
χμ, η μηλιά που φάσκει – ο μιλεί…., εξού, και sage : και, γνωστικός….,
ε, τόοοσο πολύ γνωστικός…., που σε σαγηνεύει…., σα φώς, με σαγή νη…., δωριστί, σαγά / saga / να….,
και, τελικά, σε κάνει σαγή νη–ερείπιο ή σαγα νάκι με βού τυρο–τυρί βοός μες σε…. σαγα νάκι–μικρό τη γάνι
ή μες σε μεγάλο….. σαγά νι – τηγά νι με δύο λαβές….,
ως ο κάθε φασκ ο μιλ ών – αντι φασκ ο μιλών Ιαν ν ο αμφί στομος….. βραχύς πέλεκυς – σάγα ρις….:
εεε, Χριστόςςς Ιη σούςςς….. κ.α.λ ‘’τέτοιοι’’…., hei, all of you with sagasity : έι, όλοι εσείς με την αγχίνοια….,
χμ, αρχαιο ελληνιστί, ποτί νοια…., χμ, ως αγχι σάτανοι – ποτι σάτανοι – πλησίον του Σατανά….,…..
άρα, και φασκο /μηλέα/ μηλιά σημαίνει και δένδρο της γνώσης…., εεε, της αρνητικής – σατανικής γνώσης-….,
ε, νααα, και φαίνεται…., ννναι…., και αλλού,πια, να πουλήσετε τον κάθε –σας παρα….. μύθο : saga….,
( : εχ, και, για το μπερδεύειν και ξεχωριστά : * saga : μύθος…., * sage : γνωστικός…., * sage : φασκομηλιά…..)
* ελελίφασκος : οίνος αρωματισμένος με φλαμ ούρ ι….,
* ελελίχθων / ολολίχθων / ο σείων την γην ή ο καρ κ αίρ ων : ο γεω σείστης….:
ελέσθαι : απαρέμφατο μέσου αορίστου του αιρώ : αλίσκομαι, συλλαμβάνομαι, αρπάζομαι, κυριεύομαι,…..
* ελελεύ : ή έλελευ / : έλε, ελείν, ελών,….. / άλαλαγμός….,
* ελελίζω : θρηνώ, φωνάζω ελελεύ, αλαλάζω, ολολύζω,…..
* ελελίζομαι….: κινούμαι ελικοειδώς, περι στρέφομαι, τυλίγομαι,….. χμ, ωσεί άμπελος, κισσός,…..
* ελελελεύ….: κραυγή πολέμου ή πόνου….: ελεύ, ελελεύ, ελελελεύ….: αλαγμός, αλαλαγμός, αλαλαλγμός….:
χμμμμμ…., και, φευ…., ω….. Ελ εύ, Ζ εύ,….. έλ εος, ίλ εως,….. πιααααα…., ω, και, φλαμ ουρ ο ‘’τέτοιοι’’….!
* σφάκος….: φασκομηλιά, φάσκος, ελελί φασκος,…..
* φασκία….: /φασκιώνω/ πλατεία λωρίς δι’ ής σπαργανούνται τα βρέφη….,
* φασκο μηλιά : / α, μηλο φάσκειν…!; / ….: sage…., ( hei, you, sage gon I /J :G/ er mania n boy and girl…!? )
*sage : = σοφός $…., [ : ‘’μηλο’’ γνώστης…!; sagα : μύθος / ή παράμυθος…!; / ….. ] ….,
* sophism….: σόφισμα – ευφυές τέχνασμα – επινόημα προς εξαπάτησιν….,
* σοφιστεία : η τέχνη του….. σοφιστή / εχ χχχχ…., και, της σοφίστριας / ….,
ήτοι, του γνωστικού – εξαίρετου εις σοφίαν…., φιλο σόφ ου….,
αλλά και εξαπατώντος διά του λόγου του….,
* σοφία : και, πανουργία…., ο Λόγος, το 2ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας / –τους / : ο Ιησούς….,
* σοφίζω : γίνομαι σοφός,….. * σοφίζομαι : δολιεύομαι, επινοώ μετά πανουργίας,…..
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* σοφώ : σοφίζω, καθιστώ / τινά / σοφόν/ βρε σεις, σοφός είναι μόνον, ο Θεός / ….:
άλλο σοφώ : είμαι σοφός ή σοφώ τινά – καθιστώ τινά σοφόν…..
κι άλλο σοφίζω ή σοφιστεύω…., άλλο σοφιστειο σοφώ : - +….. κι άλλο σοφιο σοφιστεύω : + -….,
[ Έιιιιι, ω λεξξξο παίχτεςςς και λεξξξο γραμματο παίχτεςςς….! ]
* $ σοφός:πεπειραμένος εις τέχνην, γνώστης, συνετός, ευφυής…., μα και πανούργος–έξ υπν ος πον ηρ ός….,
εχ χχχχ…., που ο σοφιστής είναι πανούργος…., σαν η ‘+σοφία αντιστρέφεται
και γίνεται, σταδιακά κι όσο, αναλόγως, : σοφία- ’➔ : σοφιστεία : ω, όι, λεξο πλάστες και Λεξικογράφοι….,…..
[[ Έιιι…, ω Λεξικογράφοι…., ποία γνώση…!; Την…., αρνητικο θετική- + : σοφιστειο σόφεια…., φυσική- +
ή την…., θετικο αρνητική- - : σοφειο σοφίστεια…., φυσική+ ή την…., θετικότατη+ + : σόφεια...., μηφυσική+ + : θεο σιωπηλή+ +
ή την…., αρνητικότατη- - : σοφίστεια…., μηφυσική- - : σατανο σιωπηλή- -….,….. ή….. ή….. ήηηηη…!; ]]
* φάσκελο / ή σφάκελο/ ….: κουκ (κ) ουλώνω, μουντζώνω…., / * φούσκος : μούντζωμα, μα και χαστούκι / ….,
* σφάκελο….: φασκό μηλο ή σφακό μηλο….,
* σφάκα ή σφακιά….: σφακομηλιά….,
* σφακελισμένος….: ο διάβολος…., νεκρωμένος ή ο νεκρώνων….,
* σφακελισμός ή φασκελισμός….: σατανισμός (!;)….,
* σφακελίζω….: νεκρώνω ή προκαλώ γάγγραινα….,
* σφακελούμαι….: νεκρώνομαι, παθαίνω γάγγραινα…., μουντζώνομαι,…..
* σφάκελος….: νεκρός, γαγγραινωθείς,…..
* σφακέλωμα /φασκέλωμα/ ….,
* σφαλάγγι /ή σφάλαγγας ή σφάλαγγος/ ( φασλ άγγι…!; )….: αράχνη…..
ή α σφάλ αξ ή τυφλοπόντικας : mole : /μώλος/ , τυφλοπόντικας, κρεατοελιά, κυματοθραύστης: /water/ lock….,
* μηλέα ή μηλιά….:
μηλέα η αρμενική : βερυ κοκκ έα….: xmmm, very cock tree : πολύ πουτσό δενδρο…., ωχ, οι Αρμ έν ιοι….,
μηλέα η περσική : η ροδ ακ ιν έα….,
μηλέα η μηδική : η λεμ ον ιά…., ….: χμ, δεν λωτίζονται…., μα….. οι αρμένιοι βερικοκίζονται….,…..
οι πέρσες ροδακινίζονται…., οι μήδες λεμονίζονται…., όλοι της ίδιας ‘’οικογένειας’’…., της των ροδοειδών….,
ήτοι, του ίδιου….. καρ/δ/τ έλ / heart el….. ή….. …!; / …., ήτοι, συνασπισμού….. ‘’φρουτο’’ ‘’τέτοιων’’….:
μηλέειοι, βερυκοκκέειοι, ροδακινέειοι, λεμονέειοι, κυδωνέειοι,…..
όλοι του μελι ού ή, άλλως, του μέλιτος : του «βαρβαρισμού»…., των σατανο / γνωσεω (‘’+’’) - - / δένδρων....!
[*[ : * λωτό μηλο : καρπός του λωτού…., * λωτο μηλέα : η λωτιά ή λωτός….,
* λωτόεις /λωτόεσσα/ : κατάφυτος από λωτούς /λωτιές/…..,
* λωτοτρόφος:ο παράγων λωτούς…., ε, κι ο κωδικο ονόματος Λώτ, κωδικο Ινδο ϊζέ, ‘’λωτ ούς’’ παρήγαγε….,
* λωτώ : ανθίζω, καρπίζω…., * λώτισμα : το άνθος, το ωραιότερον, το εκλεκτότερον είδους τινός….,
* λωτοειδής : ο ομοιάζων με λωτό…., * λωτίζομαι : κόπτω άνθη λωτών, εκλέγω δι’ εμαυτόν το άριστον….,
( : λώ σ τος : υπερ θετικός του αγαθός‘+ : λωίων++‘‘
ή /συνηρημένον/ λώων /Χμ, άριστος - - - ’’’➔➔➔ των χειρίστων- -’’➔➔…., ω Λεξξξικογράφοι,….. / ….. )
* λώτινος:ο εκ του δέντρου του λωτού, ο εκ λωτού κατασκευασμένος, ο (!;!;!;) κε καλυμ μ ένος διά λωτού….,
* λωτοφάγος : ο τρεφόμενος με λωτούς…., χμ, ως κι οι του….. λώτ ινου : κε καλυμ μ ένου Λωτ….,
* Λωτ ο φάγ οι : ειρηνικός και φιλόξενος μυθολογούμενος λαός των παραλίων της Κυρηναϊκής….,
( : εμμμ…., με τόσα….. ‘’λωτ /γλωτ τ / ίσματα’’ : ‘’παρα μύθες’’ – ‘’μαστ ούρ ες’’ : ‘’ηλεκτρο σοκ ίσματα :
‘’σειρην ίσματα’’,….. τί άλλο από….. ‘’ειρηνικότητα,…..’’…., εεεεε…., …!; )
* λωφώ / ή λουφώ…!; /….: παύομαι, λήγω…., μεταφορικά, αναπαύομαι, ησυχάζω….,
μεταφορικά, επί άλγους καταπραΰνομαι…., (!;!;!;) επί θαλάσσης και ανέμου, κοπάζω….,
ναι…., ω λαο /θαλασσο νερο:Παυσ Παυλ αν ίες/ επαναστασιο /ανεμο/ κοπ αστ ές–φράχ τες:water lock s….,
μεταβατικά, ανακουφίζω τινά…., * λώφησις : ανά+ /κατά…!;/ παυσ ις – ανά+ /κατά…!;/ Παυλ α,
παύσ ις : τέλ ος : Παύλ α : Lock : Τελ εία. και ___ ….,
* λωφάζω ή λουφάζω….: μένω σιωπηλός και ακίνητος εκ φόβου ή αμηχανίας….,
( ε, και εκ ‘’λωτ / γλωτ τ / ίσματος’’ ) …., * λούφα / ή και λώφα ή και, ιωνιστί ή λυριστί, λώφη…!; / ….,…..
ναι…., ακόμα κι η…., χμμμ, ξενική…., λέξη….. ο λουφ ές : μισθός των αρματολών επί τουρκοκρατίας, που,
κατ’ επέκτασιν σημαίνει φιλοδώρημα ή κέρδος επιτυγχανόμενον ακόπως:λουφ ικώς, χωρίς να εργασθή τις,
ή και δωροδοκία, είναι ελληνικόοοτατη…., ως κι αμέτρητες άλλες κι άλλων….., δήθεν, μη ελληνικέςςς….. ]*]
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$=====================================================$
$…..πόλοι….. ‘’+’’ και - και - -…., μοιρασμένοι…., κι ‘’ανυποψιάστως’’ και ‘’’’κατά την, Οβριόγεννη, Μασσονική:
«Παλιοδιαθηκική» ( «Αρχαιοελληνομυθολογική : ’’Παλιοδιαθηκική’’» ) σεναριογραφική συνταγή,
‘’εντελώς’’, κοσμοπλασίας – «δημιουργίας νέων ουρανών και νέων γαιών»‘’’’…., προκάτ ρόλοι….,…..
εκκλησία και κράτος…., σχεδόν, πάντα χέρι – χέρι και…..
άλλοτε η μία ‘’το πάνω χέρι’’:την Εξουσία κι άλλοτε το άλλο ‘’το κάτω πόδι’’:την εξουσία…., κι αντίστροφα….,
με, θεατρικές ή μη, συγκρούσεις….. και σχίσματά –τους…., /:μα, ‘’πάντα’’, θρησκειοκεντρικά σ,Σ,υστήματα…../
πάντα, τόσον…., όσον….. κι αναλόγως, και, των συμφερόντων –τους….,…..
…., αλληλο αντιγραφές….: ιδεών, θεωριών ενδυνάμωσης των εξ- εξ- εξ- ουσιών –τους….. κ.α.λ….,…..
όλα ανάμεσα σε αυτά τα….. ‘’ίδια’’ και ίδια….. δύ ο – δυο….: ‘’θετικό’’ : ‘’+’’ και αρνητικό- κι αρνητικότατο- -….,
πάντα κι ανάμεσα σε αυτά δύ ο – δυο, ιστορικές παλινδρομήσεις – παλίρροιες των πάντων….. κ.ο.κ….,…..
ζωές και θάνατοι…., γνώση και θεωρίες…., ‘’καθελογής’’ έργα λόγου και, προπαντός, Λεξικά –τους….. έξω…..
και…., ‘’σπαρτά’’ –τους…., λεξιλόγιά μας….. μέσα μας….. και….. ‘’νηπιόθεν’’….:
Ατομικές [ Έρμειες:Ιάννειες–Κ,κ,λειδοκρατόρειες ] Βόμβες κι ατομικές βόμβες
με...., δόλια:σατανικά, κωδικοποιημένες και, πάντα, κατά το «αρχή σοφιστείας, και, ονομάτων επίσκεψις»….,
λέξεις, σύμβολα,….. – κλειδιά….,
(( ….: ‘’χθές’’….. ελληνιζέ….. και ‘’σήμερα’’….. αγγλιζέ…., ‘’εδώ και στα πέρί ξ’’…., σα φώςςςςς…., ή αθεϊστί
ή δυισμιστί : πίστη σε Δύναμη/δυνάμεις του Καλού και του Κακού,….. και, ποτέ –τους, μονοθεϊστί….,….. ))
που….. ξεκλειδώνουν….. ‘’παραδείσους’’ –τους και ‘’κολάσεις’’ –μας….,
κατά…., ‘’έκτοτε’’ >…., ‘’συνταγοπλάστες’’ εξ- εξ- εξ- άρχοντες ‘’Έλληνα’’ Δημόκριτο και Οβριά Μαρία….,
|*| : με..... προ πάγ ην /ή προ πήγ ην, δωριστί, προ πάγ αν/ : προ /ϋ/π /π/αγ ω/α/γ ήν /και, προ πάγ ωσ ιν/ –
προ παγ άναν – προ παγ ίδ αν – προ παγ αν ίδαν – ελληνογλωσσιστίιι, προ παγ /πηγ/ άν /ήν/ δ αν /ην/ ….. |*|
‘’Έλληνες’’ και Ελληνιστές μαζί με Οβριούς….: Ιστορία….. έτσι…., σε διπολική σχιζοφρένία….. ό λ α….,…..
ο θετικότατος++ πόλος…., όπως, κάπως, και ο όντως θετικός+ : ’’+’’…., απομονωμένος στο παρασκήνιο :
εκτός σκηνής….. και αν ‘’αν/α/άφερτος’’ κι ‘’αν ενεργός’’….,
κει που τον έβαλαν….. οι του αρνητικού- κι αρνητικότατου πόλου- -….. μοιρο /κισμετ ο/ κοσμο πλάστες….,…..
βόμβες κοκτέιλ…., όλα…., η ίδια ιστορία και στην ίδια συνταγή και επί χιλιάδες χρόνια….,
εχμ, από αυτούς που χρησιμοποιούν, κλέβοντάς ‘τον, τον λόγο των ‘’θαμμένων’’ και ενάντιών –τους….,
λόγο, όμως, που δεν χρησιμοποιούν, οσόπρεπα και οποτέπρεπα, τα ‘’αφελή’’ λαοτζίκια…., όμωςςςςς….,
άξιοι κατάρας κι απαξίωσης οι ίδιοι αυτοί…., οι που τους/τον κάνουν…..
/και, Θεο ‘’κτόνο’’/ ….. «Θρησκεία» : λαοτζικιο όπιο….,
αλλά λίαν διαστρεβλωτικά:λόγω, ζωή κι έργω –των….,
Καίσαρες, Πάπες και τ’ άλλα Σ,σ,υστημικά Κ,κ,τήνη….,
μα και άξια απαξίωσης και…., έτσι, ανάξια «της άλλης ζωής»…., τα όσα λαοτζίκια τους ακολουθούν….,…..
ννναιαιαι…., κι ας ψάξει να βρει και να υπολογίσει….. ο καθείς κι όπως και για όποιο λόγο βολεμένος –τους,
[ : …..Καισαρο μισθολογικώςςςςς, ρολο εξουσιαστικώςςςςς, συναφο επαγγελματικώςςςςς,
ηλιθίως εξομολογησιο συγχωρητικώςςςςς, ετερο σωστικώςςςςς,….. ]
και, το πόσο θα τους κοστίσει…., ιδίως, μεταθανατίως…., το…..
διαχρονικώς συντελούμενον, ‘’άνανδρον’’, έγκλημα / «θανάσιμο αμάρτημα»…!; / της Θεο’’κτονίας’’….,...:
….. π.χ, ….: και, εδώ : και, Ελλάδα….. και, έστω, /1821/ 1827….. και εντεύθεν….:
η Ελλάδα…., μετά την Τουρκοκρατία…., ερείπιο…., κυρίως, οικονομικώς….,
εξωτερικό δάνειο : Οβριο / ’’Ροτσιλντο’’ / δάνειο κι επικεφαλής : ιδιοκτήτης /ο Ρότσιλντ/ της Εθνικής Τράπεζας
και με ‘’εικονικό’’ και εκ του Νόμου συνδιαχειριστή –του τον εκάστοτε /μασόνο/ Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος….,
που, τότε, ξαναβαπτίζεται «Ελλάς»…., εχχχ, μάλλον, απ’ τον νονό –της,
( : και, γι’ αυτό, προ ετοιμασθέντος του ‘’εδάφους’’, νεφθαλιμ ίως:δολ ίως….. ) «Νονό», Ρότσιλντ….: Ελ- - λάς :
λας:πέτρα:χώρα….. του ‘’Έλ- -‘’…., Μαφιοζιζέ–Μασονιζέ–Οβριοϊζέ….. και εξ-εξ-εξ-αρτησιακά –του/–τους ….,
κάτι:Δαν ισμός και κατάληψη κι άλλων Εθνικών Τραπ εζών…., απ’ τους 4 γιους –του…., του τότε Ρότσιλντ….,
ως, λ.χ, της Ιταλίας….,…..
[ : και του Βατικανούουου:Παπείου, όπου, πάλι, είχαν ‘’τέτοιους’’ συν διαχειστές –τους….. ]
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ίντριγγες, ρουφιανιές, λαοπροδοσίες, εσω εξω πόλεμοι,συγκρούσεις συμφερόντων εντός κι εκτός Ελλάδος….,
της φτωχής, μα όμορφης και με ‘’κρυφή’’ προίκα (ελληνιστίιι, dot:δότ/σ/η) μελλό ( επ αν /α/ ά ) ‘’νυμφη’’….,…..
προ κατα σκευές /προκάτ/ ανδρεικέλων, κυρίως, –τους....: ‘’σπαρτών’’ –τους, εξουσιο/Οικογενειο/δένδρων,…..
σπαρτές, ΟβριοΓερμανο….: βασιλείες, βασιλοδημοκρατίες, ‘’δημοκρατίες’’ – χούντες σε δόσεις…., πάντα….,
με ανδρείκελα–γυναικείκελα : κούκλες κουρδιστές : νευρόσπαστα σε ένα «Μαύρο Θέατρο» του παραλόγου….,
εχμ…., με Κόμματα : λαοκομματιαστές…., μήτε ένα, λεςςςςς, καθαρά Ελληνικό και ‘’εσω’’ίδρυτο….,
στημένα εξουσιοπρόσωπα σε στημένες ιστορίες….: στημένη, από Ιστοριοπλάστες, Ιστορία….,
όπως κι αλλού και με άλλους ‘’τέτοιους’’ κι από άλλους ‘’τέτοιους’’, και, στις ζώνες επιρροής –τους….,…..
στημένη Χούντα…., κι εδώ…., μασονό / Οβριο Κισιγκερό / στητη….,…..
‘’όλοι’’ : όλοι…., τουλάχιστον, οι προεξάρχοντες…., κι όλα : ’’όλα’’ προ ‘’μιλημένα’’ και για την κάθε εκδοχή….,
μασονοπαρακλάδια : νέες μασονικές στοές….: Χρυσές Στοές : Χρυσές Αυγές,
Κομμουνιστικά, Οβραίικα, Κόμματα:Παρακλάδια…., βασιλοχουντο‘’σταγονίδια’’…., όλα και….. όλοι κι όλες….,
Τσιούπρες και μη…., όπως και το κάθε ‘’τέτοιο’’ βασιλοχουντο μουνικέν…., νααααα…., σερβιέτες μιας χρήσης
στο μουνί της ‘’Συστημικής’’ Εξ-ουσίας…., χμ, κι ‘’ανυποψιάστως’’ του, γενικώς, ‘’κουτοπόνηρου’’ λαού….,…..
ψευδοσχίσματα Κομμάτων με ίδρυση νέων ‘’τέτοιων’’…., τάχα, ‘’πυρσοί αποσπασθέντες εκ του Πυρσού’’….,
εεεεε…., εκτονωτήρια δυσαρεστημένων ψηφόρων και, μετά και πάλι, ‘’ανακυκλωτήριά’’ –τους..... ….,
χμ, που…., ως και, ο Γιαχβέ της «Π.Δ» συνεργάζονταν με τον Σατανά….. σε «Ιστορικούς Συμβιβασμούς»….,
εεεεε…., για ’’«εθνικούςςς λόγουςςς»’’…., συνεργάστηκαν….. σε….. «Οικουμενικέςςς Κυβερνήσεις»….,
εμ, δολίως, δεξιοί μ’ αριστερούς…., οπότε ‘’μούκα’’ κι ουδέν σκάνδαλο,και,των ‘’εναντίον’’ τους ‘’στη φόρα’’….,
ννναιαιαι…., και με….. ‘’ευθύνη Υπουργού’’….. ‘’πολιτισμένου’’….,…..
χξς΄ςς και /π/ούουουστ’…., RE S.Sεις….. μασονόσκυλα…., έστω, σχεδόννν, όλοι κι όλες….,….. εεεεε….,…..
…..τέλος, τέλοςςς….,…… φτουουου…., αηδίααα….,….. εμμμ, και….. ο νοών νοείτω…., τω ανοήτω….!..... $
$=====================================================$
###------------------------------------------------------------------------------------###
###Λεξικό…., γλώσσα….: αρχαϊστί, ποιησιστί (επ /ο/ ιστί), ιωνιστί, αττικιστί, δωριστί, αιολιστί,…..
[ : * f : δί γαμμα : β…., * j : γκ,….. ]
***** Διάλεκτοι….: * Αιολ ίς /Αιολ ική/…., * Δωρ ίς /Δωρ ική/…., * Ιάς /Ιων ική : μάνα της Αττ ικής/….,
* Ατθ ίς /Αττική: θυγάτηρ της Ιωνικής/…., * Κοινή /Πανελλήνιος : Διεθνής : Μικτή – Αττική + Αιολική,…../….,
γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, μα και της Καινής /Ευαγγέλια, Απόστολοι, Αποκάλυψις/….: μετάφραση των Q:
των Εβδομήκοντα από την Εβραϊκήν /Αραμ α ϊ κήν – ε, Αβραμ α ϊκήν : ε, Αρααμ ικήν – ε, Αβρααμ ικήν/ …., …..
* Αιολ ική….: /βαρυτονία/ θέος αντί θεός…., πόταμος αντί ποταμός…., βρακί αντί ρακί….,
βρόδον αντί ρόδον….,….. οι αντί ου : λέγοισα αντί λέγουσα…., αι αντί α : παίσα αντί πάσα….,…..
** Αιολικές διάλεκτοι….: η αντί αι, ι αντί ει, υ αντί οι, δδ αντί ζ, νθ αντί ντ, σθειν αντί σθαι, τει αντί ται, ου αντί ω,
ης αντί ευς : ιερής αντί ιερεύς, τοι αντί ται, να αντί ντ, νι αντί δε…., τ, δ, θ > π, β, φ προ των ε και η, πεδά αντί μετά,
τα εις μι ρήματα > ώ : φίλημη > φιλώ, κατά > κάβ : κατά βαλε > κάβ βαλε….,
υπό > ύβ : υπό βαλε > ύβ βαλε,….. κας, απύ, ες : αντί και, από, εξ….,…..
** Δωρική….: αύτη διατηρεί το αρχαίο /ιαπετικό….!/ περισπούμενον α μακρύ…., που /μετα/ τρέπεται εις η…..
εις τα εις….: αξ/ακος, τατ/τατος, ανα – ηνη…., μαν αντί μην εις το α΄ πρόσωπον των παρωχημένων μέσων,
ως, π.χ, ωλόμαν αντί ωλόμην…., τιμάσω αντί τιμήσω, άκουσα αντί ήκουσα, μαχατάς αντί μαχητής,…..
** Δωρικές διάλεκτοι….: σ αντί θ : σιώ αντί σεώ, ρ αντί ς : Κλέανδορ αντί Κλέανδρος, θ αντί ς : ταθ αντί τας….,
δδ ή ττ, δ ή τ αντί ζ : δικάδδω αντί δικάζω ή Δήνας αντί Ζήνας /Ζευς, Δίας/,….. μην αντί ναι : θέμειν αντί θείναι /τίθημι/,
τι, ντι αντί σι,….: δίδωτι, λέγοντι, πέρυτι, πλούτιος….. αντί:δίδωσι, λέγουσι, πέρυσι, πλούσιος…../:αντί….. ….: αττικιστί,…../
μες αντί μεν : λέγομες αντί λέγομεν, σέω – σώ : δειξώ αντί δείξω, ξα αντί σα : ώριξα αντί ώρισα,…..
( : ιδιόρρυθμοι, Δωρικές, λέξεις : πράτος, τέτορες, τήνος, αίκα – πρώτος, τέσσαρες, εκείνος, εάν….,….. )

** Ιωνική : η ψίλωσις : ιρός αντί ιερός, κάτημαι αντί κάθημαι, κ αντί π : όκως αντί όπως,
η αντί α /μακρόν/ μετά τα ρ, ι, ε….: χώρη, ανίη, γενεή – χώρα, ανία, γενεά,….. ε αντί ει : μέζων αντί μείζων,…..
ω και έω αντί ου των εις ης πρωτοκλίτων : νεηνίω αντί νεανίου,
ει αντί ε…., ήτοι, γίνεται αναπληρωματική έκτασις μετά την αποβολήν του F μετά τα σύμφωνα λ, ρ, ν, σ….:
ξένFος – ξείνος : ξένος, και ου αντί ο….: κόFρη – κούρη : κόρη…., /: η : και ιωνιστί και αττικιστί,…../…..
[ : έιιιιι…., πόσο προσφέρεται η….. ανά κατά μεικτη ελληνική γλώσσα….. για….. λεξο φακιρικά…!;] ###
###------------------------------------------------------------------------------------###
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* θηλ (φήλ) ωμα….: όγκος /προεξοχή/ σε κάτι…., π.χ, κι έστω, σε θηλιά….,
( ή, κατά Λεξικά, σε….. φίδι:ερπ ετ ό :ερπ ε ν τ ό:erp e n t: χμ, και το σσσεληνιακόοο s:σ…., s erp e n t /ό/…!;)
* θηλ υκωτήρι : πόρπη….. γυναικός /θήλεως …., χμ, θηλειάς…!;/
[ : ζώνη : ζώμα : ζωστήρ….: περι μούνι ον των…..: Ιππολύτης, Μαρίας του ‘’Ι.Χ’’,….. ζώνες Γης:οι 5 ζώνες:
οι 5 περιοχές της Γης εις τις οποίες διαιρούν την επιφάνειαν της Γης οι τροπικοί και οι πολικοί κύκλοι….,
αρχι τεκτον ικώς, διαζώματα,…..,…… ]
* ετερώνυμοι πόλοι + και -, Q+ και Q-….: έιιι, χμ, και, προσοχήηη, κατά την ένωση των 2 πόλων, στη θηλιά
του συρματοσχοινιού –σας….: E.C.T – ηλεκτρο σόκ, βραχυ κύκλωσις, πυρ καγιά,….. γαρ….. ….,
* βρόχος : σχοινί με δύο άκρα…., σύνδεση για θηλιά…., βραχέα κύματα…., διάκενο….,
* βρόχυς : αιολιστί, βραχύς….: μικρομεγέθης, μικρόχρονος, μικρόυψος,…..
* βρόχος : παγίς (αγχόνη)…., * βροχός : χοντροκλωσμένον μετάξινον νήμα….,
* βροχωτός : δικτυωτός, ενέδρα ή ταινία ή επίδεσμος,….. εξαναγκασμός διά απειλής,…..
* θηλειά / lob / ή θηλιά / : den…!; / ή φηλειά ή φηλιά ή φλειά ή…..: βρόχος, παγίδα,
το διάκενον /μάτι/ του δικτύου /διχτυού/ , η τρύπα – το μάτι της αγχόνης…., * θήλ υμα : θυμ ίαμα, / Σατάν /….,
* ματίζω : μεγαλώνω διά προσθήκης, συνδέω δύο άκρα σχοινιού…., * ματώ : είμαι μάταιος, ανωφελής,…..
* μάτισμα ή ματισιά….: μεγάλωμα διά προσθήκης, σύνδεση δύο άκρων σχοινιού…., συρματένιου ή μη….,
* μα τζ όρ ε : μεί ζ ον /και, αρχαϊστί : μει, μη, με, μα,….. ….: μά τζ ον:μέ γκ ας:μέ τζ ας:μά γ/τζ/ ιο/r/ ς,….. / ….,
* μάσσων ή μάττων ή μάτσων ή μάτζων ή μάτζωρ ή μάγων ή….. ….: …., συγκριτικός του….. μακρός….,
[$[ * κάρ πικα ή κάλ πικα….: καρ > καλ…., δόλια, απατηλά….,
* τα κάρ / κάλ / πικα : οι οπώρες, που διατηρούνται επί μακρόν : μάσσων διά αναρτήσεως….,
ως, λ.χ, κυδώνια και ροδοειδή ή, αιολιστί, βροδοειδή....: masson:μασσόνος….,/μασσωνάς ή μαμμωνάς…!;/….:
έεετσιιι…., β : αιολιστίιι….: επί μακρόν : 2.000άκις, διατήρηση…., και τα δικά –τους, και, πολλαπλασιαστικά…..
προ θέματα–προ λέξεων /προ/ θέματα–‘’πρό σημα’’ ή και, λεξο, μετα θέματα–μετα ‘’πρόσημα’’:Χ, :, -, +,….. ….:
λ.χ, sl eight:τέχνασμα–νεφθαλ/ε/ίμ, απάτη…., εεε, eight:8.000άκις….. sl eight of hand:ταχυ δακτυλουργία….,
εμ, του….. ταχυ δακτυλουργού : sl eight er….: eight : 8.000άκις : ταχυ….. ….: μετα ‘’πρό σημο’’….,…..
…..ή, , λ.χ, ‘’πρό σημο’’, k ill er : k – 20.000άκις αλοιθωριστής άλλων…., ωσεί –υμείς οι σατανο αλλοίθωροι….!
…..Ννναιαιαι…., ω Ελ- ίκωπες : Ματό- στραβ οι : στρεψ όμματ οι-’➔ και
ιλ- /ελ-/ λώδεις : στραβ στροφ ίζοντες αλλοίθωροι….,
( …..εεεμμμ…., ‘’απαυτό’’’ : απ’ το, στα μάτια σας, κολλώδες σάλιο….. του/της….. Slug/Slut….. Τζίζ ου ς….! )
που, αρχαιόθεν, ίλλ ετε : στριφ στροφ στραβ στρεπτ ο γυρίζετε…., και αρρωσταίνετε, και, οφθαλμικώς….,
αλλά και μας ίλλ ετε /ιλλ αίνετε/ : μας αρρωσταίνετε, και, οφθαλμικώς….: you k ill us….:you kilo /mille/ ill us….,
μας χιλιο αρωσταίνετε – σκοτώνετε…., ναι, και μας στριφ στροφ στραβ στρεπτ ο φυρίζετε : you m ill us….. ]$]
* μάτσο : μάσσο : μάττο ή μάτζο ή μάγο ή….. ….: κουβαρίστρα, πηνίο, / : μασσόνιο…!; / κυλινδρικό μασούρι,
καλάμι /περιτυλίγματος/ περι τύλιγμα, ποσό χρημάτων,…..
{{ * ματσαραγκιά ή ματσαράγκα : ελληνιστίιι…., και, στη χαρτοπαιξία…., χρηματο απάτη,
σκευωρία, τέχνασμα, νεφθαλ/ε/ίμ, ραδιουργία, δόλος, σκευώρημα ( σκεύος /του Κεραμικού/ Κεραμέως…!; ) ,
* μη χ α ν ή : ( ma ch ι n ation : μη /μα/ χ α ν οσύνη ) ….,
* ma ch i n e….: μη….. ….: ιωνιστί, μα….: δωριστί, ch : χ, i : ιωνιστί και, δωριστί, α….,….. }}
το της μασούρας ή ματσούρας ή ματζούρας ή μαγούρας ή….. ή το εκ του μασουρίζειν….,
[ Έιιιιι, ω λεξξξο παίχτεςςς και λεξξξο γραμματο παίχτεςςς….! ]
* plane….: πλάνη : ροκάνη / φίδι Ντίντχ χογγρ, Τάλως,….. / , πλάνη,
* πλάτανος ( platane ή plane tree ) , πλα/φλα/τανο μουριά…., φλα μουριά…., ….: αλληγορικά δένδρα….,…..
* planet : πλανήτης ( Σελήνη : ασταθής /περι/ πλανήτης πέριξ του σταθερού Ήλιου ) ….,
* to err : λανθάνω, σφάλλω…., * to by mist ak en : πλανώμαι ή πλανεύομαι…, / μύστ ης–πλάνης ή ‘’πλάνης’’ /
* mist ak e : λανθάνω, παρανομώ, παραγνωρίζω, σφάλμα…..
* mist : καλύπτω με ομίχλη, ομίχλη, αχλύς, ζόφος,….. ( μύστης :….. /…!; / )
* θήληξ ή θηλυκός….. ή φήληξ / Φήληξ, Φήστος,…../ – φήλυκος ή θήλυκος….: ερινεός ή αγριοσυκιά….,
* θηλειάζω /ή φηλειάζω…!;/ : φτιάχνω θηλειά – βρόχο,…..
[ Μέντελ : πειράματα με + και -….., μηλ /έα/ + μπόλι….. βερικοκέας, λεμονέας, λωτού, ροδακινέας,….. ….:
χμ, μηλ αδέλφια–ετεροθαλείς αδελφοί κι αδελφές….. * βατσίνα /βατσινιά/ :vaccin, * βατσιν/ι/άρω:vaccinate….. ]
/*/ Δόγμα Σοκ : (+1Q+) + (-1Q-) = 0Q….: συνάντηση δύο ίσων και αντιθέτων φορτίων….. /*/
( * ακριβής : μη ελλειπής, άρτιος, ζυγός, πλήρης : ο αριθμός 2 /πινάκ/ : Πυθαγορείως….,….. )
* θήλυς …., επί θυρών, παραθύρων κ. α.λ…., θηλυκώνω, κουμπώνω τους ρεζέδες….,
με θηλυκώματα : κουμπώματα με λωρίδες…., περιτυλίγω κάτι με λωρίδα – ταινία….,

212
* θηλύ νους:δολο πλόκος /Χμμμ, αλά θήλυ- Εύα- …!; Κι ο….. ανδρί+ νους Αδάμ+ τίιιιι…!;/, βρογχο πλόκος,…..
ή φηλύ νους : ο εμ πλέκ ων τινά διά πλεκ τάν ης εις τι το επιβλαβές δι’ αυτόν….,
* θηλειά = noos e / : νου ς ή νοό ς…!; /….,
* slip knot:κόμπος, θηλειά…., * slip: /ουσιαστικό/ ταινία, λάθος, μεσοφόρι, παραφυάς, ολίσθημα, γλίστρημα….,
* αρτίνους : ο με άρτιον και τέλειον νουν….,…..
/***/-------------------------------------------------------------------------------------- /***/
/***/ Εχχχ, χμ, χμ, χμ, άλλο ο ζυγό νους Αδάμ+ αρτί νους ή αρτιο περισσ/ττ/ό νους : το αρτιο πέρισσ/ττ/ο 2…..
κι άλλο η μονό /μουνό/ νους Εύα- περιττί νους : το μισό του 2….,….!
RE S.Sυ, Slug/Slut : γυμνο Σάλιαγγα/Πρόστυχη γυναίκα…., μια μερίδα : παϊδάκι από το πλευρό του Αδάμ
έκοψε ο Γιαχβέ κι έπλασε την Εύα….. ή τον έσχισε στα δυο…!; Εμμμ, RE….. S.Sεις τις κάνατε τις γυναίκες…..
να –σας ‘’γαμούν’’…., ννναι…., και…., στην ‘’κρεβατοκάμαρα’’…., ποτέ, ξανά, από κάτω…., πάντα, από πάνω,
κι οι μουνό /μονό/ νοες….. άνδρες – ου άντρες….. να μουντζώνουν το ‘’ταβάνι’’ με τα πόδια ψηλά….!
Βουρ, μπε, γαμήστε –τους, να κάνουν «μπε μπε:βη βη»…., σα την Προ βατ ίνα την Πάπισσα Βηβή–Βull α….,
βουρ…., βγάλτε –τους τα….. cock slips…., βάλτε –τούς ‘’ ‘το ’’ : put them ‘’it’’….. τo στενό μουνο
[***[….: gypt ize – arab ize, πούτ /κούτ/ κο : put ½ co c/k/o : ….: put : μουν ί : moon ί : μισο φέγγαρο :
χμ, ‘’περι οδ ο ύχο’’…., sun/2 : μισο ήλιος : ½ co /k/ co…., xm, xm…., xm xm : co, co…., co co….,….
κα, κα…., κα κα…., εεεεε…., κάνει η κό τα : κακ/α/ /ι/αρ ίζει…., ου : δεν ιαρ /jar/ ίζει – ου γκαρ ίζει….,
(( ….: στο Αγγλικό λεξικό δεν υπάρχει η λέξη κότα….,
κι ας υπάρχει η λέξη κοτο λέτα : cut let…., μα η λέξη όρνις/όρνιθος : chich – τσίκ α = μάλλον, μουνί :
pud/t/ en d/t/a…., εεεεεεx, βρε, ‘’ανάποδα’’…., μούνο….,
/*/ cut co : put co – κούτ κο : πούτ κο…., ννναι, κι όπως : λένε, και, οι γ/κ/ύφτοι….:
«οι άνδρες έχουν το μυαλό –τους, όλο, στο….. κούτ κο – πούτ κο»….. /*/
…., χμ, ως που/v/τ /άν/ έν α….: pud/nt/ /an/en a….,
που το ορνίθ ιον : κοτ ίδιον : chich en έχει μουν ί /διον/…., χμ, ως πουτ /αν / εν ίδιον : pud en ide….,
το….. φυλ ικά, ντ εμί ντ εμί – το….. του ημί του ημί – το….. του μισού του μισού….,
έχει….. μουν ίδιο – τσικ ίδιο….,
ως και το…., φυλ ικά, ντεμί ντεμί …., πετειν άρ ιον : cock en έχει cock ide : πουτσ ίδιον : τσιούκ α….,
ενώ ο πετ /πούτ/ ει /α/ ν ός έχει….. πούτ σ α – τσούκ α….,….!..... Ωχχχ, βρε Θεούλη μου, τέλοςςς….,
θα πλαντάξω απ’ τα γέλια…., αχ, μι αυτνούς τ’σ πιριττούς ανδρουκράτις άνδρις, που πλάκα έχ’ν ι….,
χμ, οι αρτιο πέρισσοι–ζυγο πέρισσοί…., που θα….. δια ‘’μαγειο’’ γίνουν….. μονο περιττοί–….,….! ))
o κόκ κ ο ρας – πουτσο κεφαλή / ρας : κεφαλή / κο κ/ο/ /ια/ρίζει….: κο κο ρί κο – κου κου ρί κου….,
το κοκ κ ορ ίδιο : κοκ κ ορ άκ ι : cock ide – κί κι ρας κι κ/ι/ /ια/ ρίζει….: κί κι ρί κο – κί κι ρί κου….,
ε, να σε ξυπνάει κάθε πρωί…., ωχ, να πηγαίνεις στη….. δουλεία…., χμμμ, ως ανδρο κράτης….,
αχχχχχ…., που του λες….: «κου και ο : κο…., του και α : τα…., πες, βρε, τί μας κάνει όλο μαζί.…!»….,
κι αυτός, αντί για κότα, λέει….. «κουτουρνίθα»…,…..
του λες «αγαπάτε αλλήλους»….. κι αυτός ακούει «γαμάτε αλήλους»….,
που ντίπ ουτα μυαλό…., ντιπ για ντιπ μυαλό – πούτ κο…., που το έχασε το πούτ κο….,
που το μυαλό του όλο στο πούτ κο….,του λες «Σέξπηρ»….. κι αυτός ακούει «Σπύρος του σεξ»….,
χμ, το κουφόν κι ‘’ανα γραμμάτιστον’’….. κουτορνίθιον….,….!.....]***]
βρακί:pud en d a str ing put t ee…., να δουν κι αν οι, ανδροκράτες, άνδρες /εκ/γαμούν κι εσείς /εκ/γαμιέστε….,
να δουν ποίος έχει….. πούτ κο /κό/ : put co /ck/ ….. και ποία έχει….. κούτ κο /κό/ : cut co /ck/ ….: καυλ ί….,
να δουν και ποία κότ α είναι, εκ Σατανά- , πουτ άν α….. και ποίος πετ ειν ός είναι, εκ Θεού+ , πούτ αν ος….,
ποίο κοτ ίδιο είναι πουτ αν ίτσα….. και ποίο πετ /πετ – πουτ : πετ ώ – πουτ ώ/ ειν άρ ιο είναι πουτ αν ίτσος….!
Ννναι…., που, κι έτσι κι αλλιώς, αμφότεροι είμαστε….. καυλ ί ιχ/εχ/ οι – καυλ ούχοι….,
αφού…., κατά τα Λεξικά –τους…., καυλί = το ανδρικό ή το γυνακείο αιδοίο / μουνί / …., ….!
Εεεεε…., κι αν –σας λένε….. κοτο λέτες : cut let s : κο κοτ ίτσες…., μη θυμώνετε…., θα ωριμάσουν….,
μη μετα μορφωθείτε δα και σε….. Λυσ/σ/ι στρ άτες – λυ/σ/ Σάρ/ρ/ες γάτες : en raged cats…..
και τους ‘’ ‘το ‘’…… ‘’κόψετε’’ : cut…., ώστε να γίνει ο καθείς….. αρτί νου ς – αρτί νοο ς…., χμμμ, έεετσιιι….,
ωσεί ευ νού χ ος–ευ ν/ο/ό εχ ος–μούν ιχ ος:as if an eu nu ch…., που, τότε, θα αγελαδο μου γκαν ίζετε:moo….,
μουουμουου…., ωσεί οι, Διονυσ/ο/όθεν, Μινυάδες και Προίτιδες…., γιατί….. και ‘’ ’το‘’ δικό –σας καλόοο….,
μα και ‘’ ‘το ‘’ δικό τους καλόοο οοο…., εεε…., από ό,τι….. ακούω….! Εμ, αν Προίτις, Προίτς….. ‘’κοκό’’….! /***/
/***/--------------------------------------------------------------------------------------/***/
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[*[================================================]*]
[*[: * sl ip….: γλίστρημα….: /ξε γέλ ασμα/ γελ ί στρ ημ α,….. * γέλ η : gel : σάλ ιο : γλ ύ στρ α, γκλ ύ στρ α,
γκλ ού στρ α, γκλουσ’….. αναγραμματισμός – αναποδογύρισμα, > ‘σλουγκ : slug – γυμν ο σάλ ι αγγ ας,
μικρή σφαίρα, δυνατή γροθιά…., χμ, δυνατή, ως η του….. Σώκου–Δυνατο–Ερμή /: σώκος : δυνατός/ ….,
[ Έιιιιι, ω λεξξξο παίχτεςςς και λεξξξο γραμματο παίχτεςςς….! ]
{{ : κι εδώ…., κι αυτές οι λέξεις–‘’κλειδιά’’…., κοινές σε : θρησκείες, μυθολογίες, ιστορίες,….. –τους….,
είναι…., σχεδόν, όλες…., κωδικωποιημένες παγίδες και θηλειές –μας:ρίζες, και, Αγγλικών λέξεων…..}}
/$/ Ω ‘’λεξο κολπάκηδες : Γλωσσολόγοι, Λεξοπλάστες και Λεξικογάραφοι–Καισαρο γλύφτες–Caiser slugs….,
οι που, τω Θεώ, είστε κι απ’ το Σατανά πιο Σατανάδες…., οι ‘’1ες’’ Κατάρες της Γης…., άει κι αναποδογυρίστε,
άειντε και γίνετε οι 1ες Ευχές της Γης…., πριν….. ‘’–σας πάρει και –σας σηκώσει’’…., hey slugs/sluts….,
hey killers…., μη και Εγώ o K : 20.000άκις keel er και χιλιο στροφ ηδόν –σας….. αναποδογυρίσω : Keel….!
Ννναιαιαι…., κι αφήστε κατά μέρος τα….. μα’ σάλια – μασάλια…: της Μα’αμ: Μα‘’μά ς : Σατανούς τα σάλια….,
γιατί…., εκεί : φωτόσφαιρα α΄…., ο Θεούλης θα –σας σπάσει….. της ψυχής σας
τις /Ελληνιστίιι/ μα σέλ/λ/ες–Μα σάλ/λ/ιες…., ενώ ο Σώκος‘‘++Ερμής Εγώ κι εδώ κάτω τις/τους/τα…..! /$/
* slip er : παντ ό φλ α…., * slip p er y : ολισθηρός,
ύπουλος, γλ οιώ δ η ς,….. * γλ οιώ δ η ς > γκλ ου / οιω:ου / δ η ς > ελληνιστίιι, gl u e y
ή stick y : κολλ ώδ η ς /πηκτό και κολλώδες σάλ ιο–βλέννη/ βλέννη /μπλέννη/ ή, δωριστί, βλέννα :
mukus / : μούκους:μούκος:λύκος – lupus…!; / , snot….,
* βλεννο γόνος : gonor r hea ή gonor r hoea….: χμ, ελληνιστίιιιι, ο γεν/ν/ο σαλ ιάς, γεν/ν/ο χυσ ιάς,
γεν/ν/ο χόος : γεν/ν/ο χέα ς : γεν/ν/ο χέης ( : χέ / ‘’ζ’’ / ω : χύ ν ω : χεί ω : χεύ ω : ….. ) ….,
** μούκος, μούκους : μώκος, μωκός….. – χλευαστής / Σατανάς /…., * μωκ ώμαι : χλευάζω, χωρατεύω….,
** γλ ώσ σ α…., * σάλιο…., εεε…., χωρίς σάλιο, χμ, σεγνή γλώσσα….. οπότε ‘’την κάνεις μώκο–μούκα,…..’’….,
{###{ …..όπως κι ο πεινασμένος : στεγνό γλωσσος μούκους – λύκος – λύκους…., ‘’την κάνει μούκα’’….,
ε, σιωπή και ενέδρα…., ωσεί ο, ο με τη ‘’σιωπή - - -‘’ : ενέδρα, Λύκος Σατανάς…., και,
σαν δει μπροστά του θήραμα, λυκεί / ‘’μωκεί’’ : ‘’μουκεί’’ / – ορμά και κατασπαράζει….. / ‘το / ….:
«…..μαμά, μαμ ου λύκους….!»….,…..
* : λύκος,….. λυκώ – ορμώ και κατασπαράσσω…., ωσεί λύκος….
ωσεί….. Λύκ αιος Ζεύς–Δίας…., εμμμ, κι ωσεί….. Λύκ αινα:Λύξα Ηρα…., ω, λύκ αιοι «12 θεϊστέςςςςς»….,….!
…..Ννναι…., ω μαύροι λύκοι….: κάτθρωποι – λούπ οι – λώπ οι : lup us….,
–εσείςςςςς….. οι με….. άσπρη ‘’προβειά’’
[*[ ….: λώπ η – λούπ η – λώπ ο – λώπ ιον -- επενδύτη – καλύπτρα – ‘άμφι’ο / ‘πέρι’ο / –….. ….,
εχμμμμμ…., αγγλο’’λατινο’’ελληνιστίιιιι, της «Παναγίας της Γουα δ /ν τ:d:ν δ/ ε /ρ/ λούπ /λώπ/ ης» :
«Wan de r /er/ lup e» : « ‘περι’ /‘αμφι’/ πλάνου λύκαινας»…., χμμμ, της «άσπιλης» μάνας
του, Ινδιάνου, Χουιτζι λοπ /λωπ/ όχτ λι : οχτ άκις – h΄ : ocht ly, Τεράστιου
( : Όγκ ου:Ούγκ ι:Hug i…., χμ, «Όγκου / Γάιδαρου : an gel s /….. Αθήνου»….. ) λύκ /λοπ, λουπ, lup/ ου :
Hugi lop /lup/ ocht ly….,….. ω….. λυκ αυγ είς – λυκ ο σούρ ουπ οι…..
6 6 6 αγορασμένοι ‘’Έλληνες’’, τ/ζ/ουρλού–τ/ζ/ουρλού:ζουλού–ζουλού λεξοφακίρηδες Λεξικογράφοι….,
χμμμ…., ωρέ, φορές, θρασίμια Φοβέρες:Πασχώρες…., ‘’πρόβατα’’ με….. λυκέη–λυκή–λυκοτόμαρο….! ]*]
ανθρώπου…., χμ, ωσεί το λυκο φυτό….. λούπ ινον – λουπ ινάρι….: τον θέρμον τον λευκόν….,
αααααχ, που παιδάκι έφαγα λούπινα /καρπούς/ λουπ ιναριού…., όπως έφαγα και φιδό χορτου καρπούς….,
και μαρτύρησα από τον κοιλόπονο…., κι εγώ, ως κι άλλα παιδιά…., ….!
* κάτθρωπος ανθρώπω λύκος….: χμ, χμ, χμ…., λατιν ιστίιιι, anti homo homini lup us….,….. ….. }###}
ενώ….. σαλιωμένη γλώσσα = γλ ι στρ ίδα γλώσσα….,…..
* blenny : γλ ί ν ος : και, το ψάρι γλίνος…..
* slip py : δραστήριος, ενεργητικός,….. * slip shod : απρόσεκτος, ατημέλητος,….
* slug gard : οκνηρός, νωθρός,….. ………………………….. ]*]
[*[================================================]*]
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* πηνίζομαι ή πανίζομαι ή, αιολιστί, πανίσδομαι….: μασουρίζω, ξε τυλίγω….,
* πάνη ή, δωριστί, πάνα ή, ιωνιστί, πήνη : μίτο,υφάδι,άτρακτος,αδράχτι,βέλος,τσιμπίδα, φασκιά ή φασκία,……
[η μαμά πήν η γέννησε πην ί ο, που,ξενομανές,ονομάσθηκε pi/e/n ez a…., ε, πια, κι η μαμά μακρινή συγγενής!]
* φασκιά….: λωρίδα….. (!;!;!;!;!;) οθόνης – πετσέτας, διά της οποίας σπαργανούνται τα /mason…!;/ βρέφη….,
ως, λ.χ, η του Ιησού/Αθηνάς, που, τάχα, κομμάτι της έχουν οι Καθολικοί μασσόνοι:ματσόνοι Χριστιανοίοιοι
και πηνίζονται – μασουρίζονται – κάνουν….. μασούρι ή ματσούρι ή ‘’κομπό δεμα’’ ή πηνίον ή πανίον….,
χμ, που δε βλέπεται, διότι η οθόνη:πετσέτα, η που τα κρύπτ ει, είναι, Αθηνα ϊκώς, χονδρή…., ω ‘’τύφλααα’’….!
/*/ ννναι, ως και η….. οθόοονη:πετσέεετα με την οποία σκούπισε τα βρωμερά πόδια των 12 ‘’τέτοιων’’ –του….,
εκεί και τότε κι έστω ως τα λένε…., στον….. «μυστικό δείπνο»…., ήταν, επίσης, χονδρή κι αδιαφανής….. /*/
* πηνίον : λ.χ, συρμάτινον….: ηλεκτρο τύλιγμα: Q φορτιο τύλιγμα…., ηλεκτρο σόκ:E.C.T και….. προσοχήηη....,
* consols : χρεώ γραφα….,
// * con….: κάτω-…., * τα υπέρ+ /super/ και τα κατά- : τα άνω+ και τα κάτω- : the pros and the cons….. //
(( : χμ, μήπως, συν /: con : κοντά, σιμά, ποτί…!;/ ήλιοι…!; Ε, μάλλον, συ φέγγαροι:conmoons–commoons….,
χμ, ‘’as if’’….. commun ial, commun ist,….. ω κο λομπ ίνες – κο λομπ ινέδες….: col lobb iness es….:
συλ λομπ ίστες : σουμ πρέττ ες : συμ πράττ οντες…., ω oι με τις κον σόλ ες εδρα ι ωμένοι : con sol idated….!
Ήηηηη, χμ, και, κατά- : κάτω- όλα….: cons- ol s….. εις….. το μυστικό δείπνο : the Lord’s Super…..
εις….. το Σπίτι του Λόρδου : the Ηouse of Lord…., ήτοι…., κάτω, αλληγορικώς ή μη, και τα βρακιά –τους
και το….. κόκ κ ινο….. χρέος του Ισραήλ…., το με αρνητικό….. πρό σημο : σημάδι προ – sign ance :
pro sign ή, άλλως, προ οιωνός:for e [:πόρ ε:πρό σ ω:προ:…..] bod e /:βόδ ι/….,….. ή και τα δύο μαζί…!;
Σε υπερ ώο/ι/ ή σε κατα ώο/ι/ : σε ανώι:ανώγι….. ή σε κατώι:κατώγι….: in….. Super ian or in….. Con ian…..
or in….. Super con : Con super – Μεσο όροφο….. …!, Στο πάνω μέρος «του σταυρού εκαρφίτσωσε…..
το / τα / χρεωστικόν έγγραφον / concol s / του Ισραήλ»….. ή στο κάτω του….. και δη με…..
‘’καρφίτσα’’ της συνεισφέρουσας, και, με τα γαμησιάτικά της ‘’βουρ βου άρ’’…., για την «Αιτία του ‘’Γιαχβέ’’»
Μαγδάλως – Ρα άβ – Ραβ – Ράφ τ ρας…., ω….. μυριο μπαλωμένοι Ισραηλ ίτες…!;….. ))
* conkrupt / con krypt…!;/ : σύ κρυ /π/ τ /ο/…., μυστικό : se cre /p/ t….,
* se cre /p/ t – myst ic – hid den….,
…..* the Lord’s Super….: ο μυστικός….. δείπνος / : χμ, κοκο ρετσ ίου ή κοτο λετ ών δείπνον….. / ….,
ε, των 13 ‘’τέτοιων’’ και της 1 ‘’τέτοιας’’…..
στο….. ( : το ‘’κόκ/πούτσ/ κ ινο’’….. και ‘’κόκ /χρεω IOY Δαν εικό / κ ινο’’ …!; ) Υπερώο–Γκαρ ρ έτα:Gar r et…..
της Γκαρ λέτα ς – Κοτο λέτας Γαϊδάρας….. του Γκαρ λέτου – Κοκορ έτσ/ι/ου Γαϊδάρου….,
χμ, της Κυρίαςςςςς του Κυρίουουουουου…., που, κουκουναρομασονιζέ, «τον τάιζε κουκου νάρια»,
ήτοι, τον συντηρούσε πλουσιοπαρόχως…., χμμμ, ‘’βελόνι’’ : ‘’ένεση’’ αυτός….. και ‘’κουκουνάρι’’ αυτή….!
…..Της του Ιη Σούλη….. μετρέσσ ας : mistress – οικοδέσποινας : /σεξο/ δασκάλας : ερωμένης…., της…..
που…., πλην που, κατ’ αυτόν, «‘’τον πήρε’’….. ως καλή μερίδα…., σε αντίθεση με την αδελφή της Μάρθα»….,
πήρε, εκεί και τότε, διπλή μερίδα….. ‘’μελετημένα’’ – ‘’διαβασμένα’’ ‘’αμελέτητα’’….,
αρωματισμένα δε…., και εις πείσμα του….. Κυριόοοοοτατου Ιούδα…., με «πανάκριβο μύρο»….,
α, που ήτο πόρνη πολυτελείας, χμ, η Μαγδάλω με τον….. μεγάλο μούνο:η μη λιλι πούτ εια:μη μικρό μουνη….,
που ο Κύριός της ήταν λιλί ‘’πλοιος’’ : λιλι ‘’δ άκ τυλ ος’’…., και μάλιστα ‘’/χ/ κρυ ο : ψυχρ ο’’ δάκτυλος….,
χμ, κι η δ ακ ίδα : ‘’βελόνη’’ του ήταν ‘’βελόνη’’ μες στη ‘’δ ακ τυλ ή /χ τ / θ ρα της….!
(( : *** δ ακ τυλ ή θρα ή δ ακ τυλ ήθρα ή δ ακ τυλ ίχτρα….: * περί βλημα του δακτύλου προφυλ ακ τ ικόννν
από ψύχ ους ή από ρύπ ου...., * είδος βασάνου, καθ’ ό συ σφίγγεται ο αντίχειρ….,
* σκληρόν, συνήθως μετάλλινον, περίβλημα του άκρου δακτύλου, χρησιμοποιούμενον κατά την διά χειρός
ραφήν ή το κέντ ημα….: δηλαδήηη, τίιι, η μοδίστρα – «μπαλωματού» – πλέκ/χ/τρα Μαγδάλω Αθηνά
είχε / Κονδυλέας….. Αθηνάς / κονδυλώματα : ρύπους….,…..
ήταν ζεστο μούνω – ζεστο δακτυλήθρω και ζέσταινε την κρύα ‘’βελόνη’’ του Ιη Σούλη….,…..
έκανε σύ σφυξη μουνό χειλων, η Μαγδάλω Ήρα, στην Κάναθο
και, έτσι και σφιχτο μούνω, ‘’ ‘το ’’ έσφιγγε….,
[*[ : ωωωωω…., η ( Hid d /den/ y ) κούκ λ α : ανδρει κέλ α – φοράδα ιπασσίας : Ρ Ιάν ν α…..
και ο ( Hid d /den/ y ) κούκ λ ος : γυνει κέλ ης – ίππος ιππασίας : Ρ Ιάν ν ος….,
χμ επι βητ ορ εύ ων και επιβητ ορ ευ όμενος…., εχμ, αλληγορικώςςςςς….,….! ]*]
ααα, και ποίο δ άκ τυλ ο….. του….. τρι άδικού….. εξ- εξ- εξ- /α/ δ άκ τυλ ου….:
άκρον, αντί χειραν ή μεσαίον….,….. ααααα, και…..
το δακτυλο προφυλακτικόννν ήτο πλεκτόν και μιας, ως κι ο χιτώνας –του, ραφής ή μετ άλ λινοννν…!;….. ))
Εχ, ννναι, που πολλά….. Λορδο ‘’πλοία’’ : Lord’s ‘’ships’’ ελιμενίσθησαν εις το ‘’λιμάνι’’ –της….,
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ε, κι έτσι, κι όποτε, οι….. k arab/β/ ο κύρ ηδές –τους….. δεν ‘’ελιμάζονταν’’ – ‘’λιμενο’’ χόρταιναν
και δεν ελιμαίνοντο–ξε ‘’πεινούσαν’’…., χμ, σα σκοτ ώς–μη σα φώς, οι πουτ κο μανείς και μη κωλ ί σαυροι….,
* Our Lord….: Ο Κύριός….. /!;!;!/ μας…., ( εεεεε…., –σας….. και ‘’χάρισμά’’ –σας….. και όχι….. –μαςςςςς….! )
χμ, ο Κύριος : Mist er….. με την καλύπτρα….. ομίχλη : mist και τα….. μυστήρια – απόρρητα : mist er ies….,
* the Ηouse of Lords….: Η Βουλή των Λόρδων /Κυρίων/ ….: ναι, οι Κύριοι : οι Άρχοντες στη μυστική μάσα….,
εμ, ως μασ ώντες όνοι…., και ο αρχόμενός –τους κι ά δειπνος δεσποινίδος λαός στη….. Λόρδα–Πείνα….,
χμ, και, διά του Χριστού –τους, εδρα ι ωμένη –τους η….. Χριστο κεντρική….. εξ- εξ- εξ- ουσία:Lord ship….,…..
* con seal ment (con crypt ment!; Con sol /e a:o/ s:IOY /ΧΡΕΩ/ ment!;):από κρυψις,….. * hidin : απόκρυψις….,
* hide….: προβειά, τομάρι, ( κρύπτης) …., hiding (place) den….: κρυψώνα….,
* hide….: κρύβω και κρύβομαι…., * hidden….: κρυπτός….,
* κέλλω….: ( κελλ ί ον : κρύπτ ης, θάλ αμος ή θήλ αμος ή φύλ αμος ή φέλ αμος
ή κέλ ης ή λέμ β ος ή πάσ σ αρ α….. ) κρύπτω….,
* con car d at….: ελληνιστίιιιι, συμβιβασμός, συμφωνία του Παπικού με άλλο κράτος…., σύν νοια, ομο φωνία,
συγ καρδ /καρ ντ/ ία, ομο ψυχ /καρδ/ ία,….. [ Έιιι, ω λεξξξο παίχτεςςς και λεξξξο γραμματο παίχτεςςς….! ]
* κηρ ή καρ ή κέαρ….: καρ δ ιά // κέντρο και έδρα νοήσεων του νου, διά νοια //….:
card ή cord ή / ελληνιστίιι, hard…!; / hear t : καρ δ/α/ ιά….. ( ή….. η δα / δη, γα, γη / της καρ ός–κεφ αλ ής…!; )
* cord ial : εγ κάρδ ιος…., * con card, con cord…., κον κάρ δ/ντ/ α…., * cord : δένω με σχοινί….,
* cord on : κορδ όνι, ταινία, ζώνη, σχοινί,….. * cord age : τα σχοινιά…., [ καρ έκλα ή καθ έκλα….. ]
* κηρ….: δοτική, κήρι / ή και κάρ ητι…. / εγ καρ δ ί ως…., * καρ….: κεφ αλ ή…., * επί καρ….: κατα κέφαλα….,
*καρ:car c en/er/:αναγραμματισμός,can c er/en/:καρ κ ίν ος…., ω,ελληνιστίιι,καρ τ έλ/καρ τ έρ ο ι:εν έδρ/ι οι….,
* το καρ….: το κε καρ μέν ον, θριξ κεκ ομ μέν η…., * καρ έλ ι ή καρ ρ ούλ ι....,
* κάρ η….: βαρ έλ ι, /κρύπτης/…., φυλ αχτ ήρ ι ο….: car e….: έγ νοι α, μέλ ημα, φροντ ίδα, /εγ/ καρ δ ιότης….,
χμ, που η καρδιά είναι η έδρα – το κέντρο / καρδιά : κέντρο / των συναισθημάτων και των παθών,
η έδρα της νοήσεως, νους, διάνοια, φρόνημα, διάθεσις της ψυχής,
// επί θαλάσσης, βυθός…., επί εποχής, ακμή,….. υπομονή, αντοχή,….. // …..
*** …..φράσεις….: *ελαφρά τη καρδία….: επιπολαιότης, α περι σκεψ ία,…..
* καρδ αμ ίσματα / καρδ αμ ίζω: α νοησ ιο λογώ/ ….:
λόγια της /κενής καρ ός/ καρ αβάνας : αερο ( συκο φαν /σκοτ/ τιο ) λογήματα….,
* καρ άβ ι ( ή και κ/΄/ : αράβ ι : ship….: και, κατάληξις το ship….. )
* καρ αβίν α ή αραβίς/αραβίνος….: επί χαρτοπαιξίας, ύπουλος, ενεδρευτής….: πινάκ….. στο…. Πινάκ λ….,
* αβάντσο ή αβάντσα : κέρδος από δόλο : αβανιά – σ υ κ ο / σ α τ α ν ο / ‘’φαν’’ τ ία….,
ω αβανιάρηδες – αερολόγοι – αβάνες – αβανιστές – συμφορο φόροι της αβάντας – αβάντσας – αβάντσου….!
…..Ννννναι…., ω, και, ‘’Αβαντίς’’–‘’Εύβοια’’:Γερ μανία….. με τους Αβάντες –σου : με τους Γερμανούς –σου….,
Ναΐάς νύμφη Άβα ή νύμβη Αβαρβαρέα του αβαίου – νυμφαίου της Άβης : Φωκ ίδος : ( Foc s – Fox : Foxes :
Αλεπούς ) Αμερικής – Αρχινύμφης Βαρβαρέας : μη Αβαρβαρέας εν Σελήνη του Αβάρ ου : Βαρβάρου :
Τυράννου : Αβαντίδου και…. Άβαντος – πολυ πρόσωπου Δα ΐ μον ος : Δα ί μον ος….,….!
…..Ννναι, και στείλε μας, στο Γουδί, τον Γιούδα…., εχ, και, τον παιδ άκο, χμ, που φορ εί….. Χριστο…., να….,
ε, να του δώσει μη υπό χρεως στους Αβάντες ’’Θησέάς’’ τις όχι κάτι θριδάκινο:προσομοιάζον με ψιλοθρίδακα:
μαρούλι πλαγιο ξε φυλλωμένο….. πουστο….. Δου. Νου. Του ϊκό – Απολλων ιακ ό….,
μα….. προσομοιάζον με τον πολυ ‘’κέφαλο’’….: τον με….. τριάκοντα αγγούρια δι πέπ ονα : δι πίπ ονα
του….. αντι Απολλων ιακ ού….. αντι Δου. Νου. Του ϊκού….. ‘‘++Πρίαπου….!
…..Νααααα…., του….. βερυ κοκ κ έειου : πολυ πούτσ ιχου – very κοκκ / κκ : ck/ έειου : very cock or α….,
ω, όλοι, μονό πουτσοι (επικώς : επ/επ/ ικ/ιστ/ώς/ί/ και ιωνιστί, μουνόπουτσοι ή, τς, πουτσόμουνοι)
και μονόρχεις /επικώς και ιωνιστί, μουνάρχιδες ή, τς, αρχιδόμουνοι/ φλαμ ούρειοι κ.λ.π ‘’φρουτο’’ ‘’τέτοιοι’’….:
μήλειοι / μηλειοί / , λώτειοι, λεμόνειοι / πορτοκάλειοι, κίτρειοι, μανδαρίνειοι /, ροδακίνειοι, κυδώνειοι,
φασκομήλειοι, μηλοπεπόνειοι – μανδαγόρειοι,….. ….!
Ννναι…., και δε πάτε, Re S.S είς….. απόγονοι των / μηλο νό/ νέμιων Διο Γιαχβε Δαυίδ ειων προβατο βοσκών
ή μηλο βοσκών : προβατο βοτήρες – προβατο βότες ή μηλο βοτήρες – μηλο βότες…., μα και….,
αλληγορικώς ή μη…., μηλο κτόνοι:μηλο φόνοι:μηλο σφαγείς σε ‘’κάθε’’ μηλο θύτη:προβατο σφαγείο….. να….!
[[ : μήλον ή, δωριστί, μάλον….: μήλον, πρόβατον,…..
Ινδουιστί, μήλον….: αγελάδα…., βουδιστί, Νοτιοαμερικανιστί,….. μήλον : λάμα ή προβατο κά μηλος….,
χμ, μηλο / μηλο : προβατο / κά μηλος…., Ιουδαϊστί, μήλον : πρόβατον….,
// Λεξικόν : η….. μοναδική λέξη του Λεξικού, που αρχίζει….. από 2 λάμδα : ll am a….: χμ, ω κωδικοποιητή,
μήπως….. flam a : απάτ η – μήλο – πρόβατο…!; // ….. ]]
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* καρα γκιόζ / γκιουζ : πρόσωπο / ης…., * καρά γκιουζ έλ : μαυρο πρόσωπος….,
* καρα γκούν ης….: άξεστος, αγροίκος….,
/ ε, μάλλον, στα καρα γκούν ικα, γκουν, αντί γκιοζ : γκουν, γουν, γον, γεν….: μαυρ ό γεν ος : αραβ όγενος….. /
* καρα γκούν ης : μαυρό γεν ος ή ασχημό γεν ος…. ή….. καρα κάξα….,
* καρα γκιόζ ης….: κωμικός και πανούργος μαζί και γελοίος….,
* καρ α γκιοζ ο παίχτ ης….: ο κινών εκ χαρτονίου ανδρείκελα και ομιλών αντί αυτών….,
[: κουκλο θέατρον:θέατρον ανδρει κέλ ων…., * κούκλα:ανδρεί κελ ον, ανδρεί κελ ον θεάτρου–φασουλής….,….!
/ τίιι…., χμ, και….. κούκλος = γυναικεί κελ ον, γυναικεί κελ ον κινηματογράφου–φασούλα…!; /
Ω…., αυτο – ‘’αυτο’’ απο τυχημένε…., άνδρα – εξ ουσία – απ ουσία – απ ουσίωση – εκ /απο/ γυναικευτή….,
μήπως /στ/η γυναίκα είναι η ουσία….. και είναι, τ ώ ρ α, ώ ρ α….. για εκ ανδρείκευση…., ε, ‘’Θ’’Σκούκλε…!;]
* καρ σί καρ σί….: πρόσωπα προς πρόσωπα…., καρ ί καρί….: πρόσωπο προς πρόσωπο….,
αντι κρυστά…., χμμμμμ…., ξενική λέξη και, τάχα, όοοοοχι ελληνική….:
fac e to fac e….: / c : τσ / φάτσ ε του φάτσ ε : φάτσ α προς / απέναντι σε / φάτσ α….,
{{: καρ σί καρσί….: εεεεμ, ω λεξοπαίχτες…., κρασί κρασί…., χμ, ως καρσί καρσί : κράτη προς κράτη….,
ε, κρασί κρασί (χ/κ/αρσί, χρασί, χρατσί….. και….. χρατς)….,…..: επικώς και δωριστί, κάρ τος….: κρά τος….,
ννννναι…., και κάρτει κάρτει ή κράτει κράτει : κράτος προς κράτος….,
χμ, και μούρα μούρα ή μούρη μούρη : μούρη προς / με/ μούρη….,
χμ, και μούρα μούρα ή μούρη μούρη : λώπη λώπη : λώματι λώματι : πλοιο ούγια πλοιο ούγια :
πλοιο ιστιοεπενδύτη πλοιοεπενδύτη…., χμ, κι αλληγοριστί, μούρω μούρω : μούρο προς μούρο,
συκαμίνω συκαμίνω : συκάμινο προς συκάμινο…., χμ, φλα μούρω φλα μούρω….,….!
Χμ, προσοχή στα διαβολο αμιν οξέα ψυχής και ‘’ψυχής’’…., γιατί θα –σας δέσω πωπί πωπί : κώλο με κώλο
και με μία κλωτσιά θα –σας ‘’σιλωαμίσω : στείλω’’ και…., ω τράγοι : hey go at s…., θα πάτε, στην κόλαση :
you’ll go at hell…., εχ, αφού, πριν, –σας κεράσω….. κήκηδα:κάκαδα…., ή και….. τραγαινο κάκάλα/δα/….! }}
* καρσι λαμά : αντικρυστός χορός….,
* κάρσις….: /κείρω–κουρεύω/ κούρεμα…., * καρρέ: /χρεω/κούρεμα και χτένισμα…., ως επίθετο: τετράγωνο….,
( * ννναιαιαι…., /χρεω / καρη κομμόωντες Έλληνες….. ή /χρεω / καρρε κομμόωντες Έλληνες…!; )
* καρε δάκι : πλεκτό /εμού του αράχνη–εμού του αράχνη/….: αραχνο ΰφαντο….. αντι ‘’Αθήνα ιο’’, τετράγωνο,
αλλά….. ‘’τετράγωνο’’…., όχι με τέσσερις γωνίες…., μα….. με….. 6/66/7/77/8/88/ γωνίες….,
* καρτ έρι : ενέδρα….: Heart er : Cart er…., American Kart er….,….. *** καρωτικό….: υπνωτικό….,
( καρώ ή καρώνω : ναρκώνω, χμ, ωσεί το καρ ρ ό – Λεξικό : «μία εκ των 4 φυλών /φύλλων…!;/ των
παιγνιοχάρτων /παιγνιο φυλών ή παιγνιοφύλλων…!;/ έχουσα ως διακριτικόν ερυθρόν / ΙΟΥ : ΧΡΕΩ…!; /
/ κόκκ ιν ον / ρόμβον»…., ω λαο ναρκώτριες ρουφ Ιάν νες…., με τις, ό λ ε ςςςςς, ‘’κόκκινες’’ : πουτάνες….:
Ιστορίες, Θρησκείες, Μυθολογίες, ‘’Επιστήμες’’,….. –σας….. και όχι….. –μας….,….. ….! )
* /βαν/….. δά ιος ( δαΐα, δάιον ) – δάος ή, δωριστί, δήιος – δήος : καταστρεπτικός, βάν δ/α/ αλ ος, άθλιος,…..
// Δ/α/ άλ ος ή Γ/α/ άλ ος : Δάλος ή Γάλος : Γεω θαλάσσ ι ος….. //
* /Ιου/ δαϊ όφρων….: / / ο εχθρικάς βουλάς έχων – ο επί βουλ ος….,
* δαίνυμαι….: ( * συν δαίνυμαι : συμ ποσιάζω, τρώγω, lish er : φάγος : ca….. * Νόμος Στυγός…., χρέη,….. )
--- επί του Άδου, αφανίζω από της ζωής...., α/Α-/ δα μ ίζω : α/Α-/ δαμ ίζω τινά : α φαν ίζω…., (δαμ/ν/=φαν…!;)
[ α φαν….: ου φως – σκοτάδι : φράση, τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι…., τον πήγαν /βάν ‘τον:έ βασ άν ‘τον/ : τον
α δά μ ισαν : τον δαΐ μόν ησαν : τον δαιμ όνησαν : τον ‘’έφαγαν’’ : τον κατα χθόν ισαν : τον κατα δαίω σαν….:
/δαίω – δαίομαι/ εκτός φωτός….: υπο δάς – υπο γάς – υπο γές ή υπο γής : υπο χθον ίως….,
* δαίω / τινά / : πληγώνω, σχίζω, καίω, μοιράζω, τέμνω,….. ]
--- επί του δηλητηρίου, κατατρώγω ή δηλητηριάζω θανασίμως….,
--- επί του πυρός, κατακαίω,…..
{ : παράγωγα /πευκο/ ….: δαδίς, δαδίον, δαδί, δάδα, δάς, δαδάς, δαδάκι,….. / δαι η τήρ–καυσ τήρ…!; / ….. }
* δαΐζω : επί πόλεων, καταστρέφω, διχάζω, α φαν ίζω…., * δαϊ κτής ή δαΐ κτωρ ή δαϊ κτήρ….: φονιάς,…..
**** βάν δ αλοι ή βήν δ αλοι : Λεξικό, κι εδώ…., «οι εκ της Ανατολικής Γερ μανίας»….,…..
( * δα : δωριστί, και, γα / ιωνιστί, δη, και, γη / ….: Δ άλτ ες ή Δ αλάτ ες ή Γ αλ άτ ες….. )
*** χμ, οι εκ της Δυτικής Γερ μανίας είναι βαν/γ/ γέ αλοι : ως διά γε οι μαζί και διά αλ οι ή δί αλ οι :
Δια Γε αλάτ ες ή Δια Γ αλάτ ες….,
** οι εκ της ‘’Βόρειας Μακεδονίας’’...., χμ, οι εκ του Ι:10.000άκις Φλαμουρ ιστάν:I linden istan:Γερμαν ιστάν….,
ωχχχ, οι εκ Γερ μανίας….. κέλεσθαι – κέκλεσθαι – κεκλείσθωσαν – κλεείσθωσαν :
να – ας /απο/ καλούνται βαν δ δάιοι – βαν δ δάοι ή βαν δ δήιοι – βαν δ δήοι….: Δια βάγ/ν/ γε οι….,
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ως….. εδέησε κέλσαι : ως έπρεπε να εκαλούντο….. και ως….. δει κέλεσθαι – δεί κέλλεσθαι – δει κελάσθαι –
δει καλείσθαι….: πρέπει να καλούνται – πρέπει να….. απο βι βά/ν/ ζονται ή προσ ορμ ίζονται, καλούνται….:
/ και, Αγγλιστίιι…!; / Κέλσαι ή Κέλται ή Κέλητες – έφ ιπποι – επί πλοιοι : επί νηοι – επι πάσσαροι – επί ναοι….,
αλλά και….. Κελητιστές – ιππ ιστές – ιππο γάμηδες – ιππο συνουσιαστές – Ρ Ιαννο γάμηδες….,…..
* και οι εκ της Νότιας Γερ μανίας πρέπει να καλούνται : δει κέκλεσθαι – δει καλείσθαι….:
Κελητίτες – νηίτες : ναύτες : ναύ κληροι : κελευστές : κελευτιάτορες –
ναΐτες : ραβιν ί τες : ραβ β ουνίτες : καρδ ιν αλ ίτες…., Κελλί ιχ/εχ/ οι – Κελλι ούχοι – Θαλ άμ ιχοι – Λόβ ιχοι –
Λομπί ιχοι – Θήλ ιχοι – Φήλ ιχοι – Φιλ ύρ ιχ οι : Φλαμουρι ούχοι….: lindeners – tree limers – tree teilers….:
δενδρο παγιδευτές….: χμ, άλλως:Γερμανο Ελληνιστί, Hit λέρες, κελαιν ό φρονες:μαυρόψυχοι παγιδ εγχείς….,
ήτοι, κελ αιν ό βρωτες : νυχτ ερ ίδες : βαμπίρ, χμ, της κελαι νεφούς – μαυροσυννεφό κρυπτ ης Γερ μανίας….,
της με τον…., και, πνευματικό…., κελαινο φαή:αμυδρώς φωτίζοντα ήλιο, ω Σελην εγχείς και Ηλι ‘’αν’’ εγχείς
και…., τη χρεω αν ενόχω Ελλάδι : Εν ία : Εν ίη…., Ελλαδο χρεω ένοχοι…., –Εσείς ςςςς:– S.Sσείς ςςςς….,…..
μα και τα άλλα ‘’Γερ /μαν/ άκια’’ – Γερ άκια : Fal cons…., οι συν Γέρμανοι : the con Fals / the con fils…!; / ….,
οι ομό θηλ οι, ομό φηλ οι, σύθ θηλ οι – σύφ φηλ οι…., έν θηλ οι – έν φηλ /φελ/ οι….,…..
–Εσείς οι του….. φλαμουρεο μηλεο λωτο ροδακινεο βερικοκεο ‘’τέτοιοι’’….,
ννννναιαιαιαιαι…., και…., –Εσείς….. οι Δα ϊ μον ό κλητοι – Δαι μον ό κλητοι
και Δα ϊ μον ο ( Δαι μον ο κελεπούρια : φτηνά /ψ/ώνια ) /ψ/ώνια του Δα ΐ μονα–Δαί μονα Γερ μανείς….,….!.....
* ευ/Ευ/ωχούμαι:καλο ταΐζομαι, καλο συμποσιάζομαι,….. (Ευ α ίως….: Εύα:Εύη:Ζωή:Ακμή,….: * Οβριά Ήρα)
* ευ ωχώ /τινά/ : καλο τρέφω, προσφέρω δα/γα/ ψιλ ώς….,….!
[( χμ, ψιλώς…!; Τί….: φαλακρώς ή ατρίχως ή αβλαστησίως ή γυμνώς ή στερώντας και αφαιρώντας
‘’τα’’ από άλλους…., επι δα ψιλ ευ τικώς….. και αλά….. Αριστοτέλη, Σολομώντα,….. ‘’τέτοια’’….. …!;
Εχ, μάλλον, την τάιζαν την Οβριά Ήρα….. ψιλο θρί δα κες : μαρούλια πλαγιο ξε φυλλωμένα…., τα… δακε τά :
οι δάκ οι–τα θηρ ία–οι θήρ ες–οι φήρ ες–τα τέρατα–οι δράκ οι…., χμ, τάχα, εκ….. δας–γας–γης–γες–γις…..
και ουχί εξ….. αλός : θαλάσσης….. τα κτήνη….,
/**/ χμμμμμ…., θα σας κάνω….. γε γέ δες…., που θα άδετε….. έχοντες ως επωδόν το….:
γε γα γη δα γη γε….. ή γε-γε….: ζήβα–ζήτω…., ω….. γε : γη….. γε : Γη…., / Αιγυπτιστί/ Γκέμπ….,
ωρέ….. γε β / γκεβ : γκεμπ / εντι σμένοι : γεω ρεζίλια…., εχχχχχ…., και μετά, θα –σας ‘’φάγω’’….,
ω ανθρωποφάγοι κάτθρωποι : /ca/ : ‘’φάγοι’’…., εγώωωωω…..
ο κατθρωπο’’φαγωμένος’’ άνθρωπος….. κατθρωπο’’φάγος’’ ή ‘’φάγος’’….. ανθρωπο’’φάγων’’:RoSoros es
ή Φάγος φλύαρων Κρόνων : Κρονό ληρων–γε ρο ξε κούτηδων:κοινώς, γε γέ δων…., ye ss–ye sss….! /**/
να, Απόλλωνες τινές…., ισιό πουτσοι : καθετο πούτσ ιχ/εχ/οι και πλαγιο όρχιδες : τεθλασμεν όρχ ιχ/εχ/οι….. )]
[[ γα : δωριστί και αιολιστί, γη : ο 3ος φθόγγος της βυζαντινής μουσικής ή ο / 4ος…!; / fa της Ευρωπαϊκής….. ]]
( ο δα : δη : δε….. είν’ ο 4ος : δ΄ : 4ος της κλίμακος της βυζαντινής και 5ος της Ευρωπαϊκής….. φθόγγος sol….! )
*Α δά μ:Ά γε/ι/ ος[:με Ε/ν/ δέ μ:Ε/ν/ γέ μ:Έν γε/ι/α>Ε/ν/ δά μ:Moham e da m]:άρα, ‘’θεο’’ορεί/ορά/ται’’:θεωρείται
κι ως μη γήινος...., εχ, και ουράνιος+ : αέριος+ : θείος…., χμμμμμ, και έχ ει / έχ : ίχ / θεο όρ αση ….: ιχ ώρ….,
που η Εύα ‘’θεο’’ ορεί/ορά/ται : ‘’θε ‘’ ω ρείται : ( : σαταν ω ρείται ) ως νερό-…., ε, θάλασσινό-….. ….!
…..Και….. η έχουσα θηλ ές στα ( σαν μήλα, χμ, ή μηλο πέπονα : μ/η/ ανδρ άγόρ α ) βυζιά…..
/που κι ο άνδρας έχει βυζο θηλ ές…../ είναι….. θηλ ιά στο λαιμό του….. Α δά μ αντος – Σκληρού Αδάμ….,
// Α δά μ : τάχα, Αδάμης….. κι όχι Αδάμας //
θηλ /ε/ιά στο….. μήλο : καρύδι / : κάρυο – κάστανο….: Σα ταν άς : Κάσ ταν ο / του Αδάμ….: Adam’s apple….,
/ που το θήλ υ δεν έχει κάστανο….. / ω ανδροκράτες…., θηλειά που τον πνίγει – καρυδώνει….,
χμ, η μέγαιρα : φθονερή με την μέγγενη : καστάνη, που τον καρυδόει – καρυδεί – ευ νου χ ίζει – μουνιχίζει –
καθιστά ευνούχο, ήτοι, μουνούχο…., που, κατά ‘’κάλούς’’ κωδικοποιητές λεξξξικογράφους, καυλί είναι…..
το ανδρικό και γυναικείο όργανο, το αιδοίον : μουνί…., ναι, μα διαφορετικού σχήματος,….. …!;
{Τί, θρι δα /α/κ ίνο–θριδάκινο:προσ ομοιάζον με το έν θριχ /τριχ/ ο καυλί–ακ ίδα του Απόλλωνα, με μαρούλι…!;
Και το σπέρμα –του ωσεί οπός : χυμός : ζουμί/ν/ : ζωμός : δωριστί, δωμός….. μαρουλιού…!;
Κι η Ήρα με έν τριχ ο καυλί…., χμ, ωσεί χνουδ ωτό ροδάκινο / χμ, αιολιστίιιιι, βροδάκινο /…!;
Ναι, και….. ευνούχος σημαίνει, και, άγρυπνος και φύλακας – υπο στηριχτής – προστάτης -….. …!;}
…..Μήπως, αυτή και το ψυχο:νοο/νου/ ‘’ψυχο’’:‘’νοο’’/’’νου’’/ καυλί και τα ψυχο ‘’ψυχο’’ αρχίδια του, έτσι, τα…!;
Τελικά, τί ήτο το θήλυ Εύα…!; Καρυο κλούστρα και πεο κλούστρα – αρχιδο ‘’σπάστρα’’ και πουτσο ‘’σπάστρα’’
ή Καρυάτις – βαστάζουσα τον θριγκό
//: θριγγός – θριγχός – τριγχός…., ή, μικρό, θριγγίο : ακρο τοίχιο : κορωνίς : θρίγγκωμα //
του ναού…., χμ, ως υπο μόχλιο στον πούτσο : μοχλό του Αδάμ….,
λες και τον θριγκόωσε – θρίγκωσε : περι έ στρεψ ε : αδενο /πεο/’’ έκοψε’’…!;
Μήπως, τον θρίγκωσε : στήριξε : συμπλήρωσε…!; / : ή στον κόλπο του Αβραάμ….. καρ άβι : ship….. /
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Ευ ώχησε : πρόσφερε δαψιλώς γεύμα ή επι δα ψίλ ευσε, η Εύα τον Α δά μ, ή τον ευνούχισε…!;
Η Ήρα, ως καλεσμένη σε γεύμα του Απόλλωνα, έφαγε μόν’ μαρούλι:θρίδακα ή και θριδακοχυμό:καρυδοχυμό
( ….. / Ινδο καρυδο /….. εεεεε…., αααν ήταν….. ινδο καρυδάτος – μεγ όρχης – μέγ ορχις – μέγ ορχος…..
κι αααν δεν ήταν, από πριν, ‘’πουτσο αρχιδο μαδημένος’’:ψιλο θρί δα ξ, ήτοι, με μαρούλι πλαγιο ξε φυλλωμένο
και με, «ευθέα», αρχίδια:καρύδια ψιλά–άτριχα…., ή, άλλως, αρχίδια–κάστανα….. χωρίς τις τρίχες–αγκάθια….,
χωρίς το αγκαθωτό – τριχωτό περίβλημα των….. δύ ο : ξεχωριστών….. καστάνων…., κι ως δί ορχις….,
ή δυό : 2 – 1 ενωμένων κι ως μόν /μούν/ ορχις….. ) ή και θριδακίνη : μαρουλο ζυμαρικό…!;
[[ Εμμμ…., ο Απόλλων με το ομώνυμο Μαντείο – Δανειστική Τράπ εζα….: Λαέρτης, Οδυσσέας, Ήρα, Δίας,…..
που, φορές, τον ξε χρέωναν…., / όλοι, βέβαια, αλλόχρονοι και ενσαρκωτές των ιδεών αυτών….: Απόλλων,
Δίας, Ήρα, Λαέρτης, Οδυσσέας,….. / …., μερικώς ή μη…., με σεξ…., έως και ανω /ανα/ μαλ /λ/ ιάρικο σεξ….:
πεο αιδιο ξεσματικώς : πουτσο μουνο γδαρματικώς…., τα πεο αιδοιο ξέσματα : πουτσο μουνο γδάρματα…..
και ‘’μαρουλο’’ ‘’ξεφυλλιστές’’ και ‘’ντοματο’’ ‘’ξεφλουδιτές’’….,….!..... ]]
* χρεωστάσιον : μορατόριον, /μορ/mor atorium : στάση χρέους ή παύση χρέους ή παύση /χρεω Παύλ εί α…!;/:
‘’διάλειμμα’’ θανάτου – μόρου…., ω….. μόρ ιχ /εχ/ οι Απόλλωνες : Δου Νου Τού δες….!
* φόλα : φήλα : φέλα : νόμισμα, λέπι, κάλυμμα,….,.
* φολίς : / φηλ ίς και θηλ ίς…!; / λέπι, επί ερπετών, κόμβος, πετάλιον,….. * φόλα : επί /ρ/ραμμα….
* βλωμός : πλέγμα…., και, μπουκιά…., * βλώσ κ ω /blos s om…!;/ ….: εμπλέκομαι, περιπίπτω, προχωρώ,…..
* φολ ιδωτός, λεπιδωτός….: scal y : sqamose…., / θηλ ιδωτός….. Ιη σούς….. ιχθύς Νο 888…!; /
καλυμμένος με λέπια / Ιχθύς Ιησούς…!; / , κλιμακωτός, σκαμώδης, λακκώδης, ταφρώδης,…..
* scale : σκάλα, λέπι, ζυγαριά, κλίμακα,….. αναρριχώμαι…., * squama….: σκάμ/μ/α….,
* σκαλ ηνός : scal en : σκαλ ηνόν τρίγωνον…., ε, του Διαβόλου….. στα λομπυ μάτια –σας….,
* Υμιρ μανία : χμ, ή η μανία του Υμίρ…., χμ, ‘’αναγραμματισμός’’ και….. ….!
{ Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο….. ‘’Σου ίδα ς’’, (χμ, ίσιος Σου…..κι ανάποδος Δί ας, ός ανάποδος Ίδ ας,
ός ανάποδος Δί ας…., χμ, Ίδ > Δι….: Δι Δε δα ς : Γι Γε Γα ς,….. Γί γας : δις γήινος…., εεεεε μμμμμ….,…..)
Μένιος Φιλ ήντας : χξς΄, «διαπρεπής έλλην γλωσσολόγος»….! }
* Φιλ ική Εταιρία : μυστ ική οργάνωσις…., *** Φιλ ήμων : μαθητής του Παύλου…., του, κωδικιζέ, βαπτισμένου
υπό του Παύλου «Ονήσιμος»:Χρήσιμος…., καταταχθείς εις τους 70 Αποστόλους….,
*Φίλ ιππος:χμ, μάλλον, Θήλ ιππος...., Δόλιος:«Δούρειος ίππος»…., φιλ ιππιάζων Δόλ ιππος, Παγίδ ιππος,…..
χμ, κι εγώ είμαι Φιλ αράχνης και ιστο πλέκων:αραχνιών ή αραχνιάζων παγιδο πλόκος τοις κολεο α πτέροις….,
* οψόμεθα εις Φιλ ίππους…., ή εις την Φαλ κον έρα της Μήλ ου ή και εις την Φυλ ακωπή της Μήλ ου….,
ή, χμ, όπου Φυλ Φιλ Θηλ Θυλ….. …., ακόμα και στις….. Φιλ ιππίνες ή στη Φιλ ανδία:μάτια της θαλάσσης….,
ωσεί αι Φίλ αι / Φήλ αι…!;/ : νησίς με ναούς του Πτολεμαίου μέσα στον ποταμό Νείλο της Άνω Αιγύπτου….,
χμ, με τις αραβ/π/οσυκιές, φραγγοσυκιές,….. ….!
…..Ναι, και δε φοβάμαι τους Δόλιους:«Δούρειους ίππους» –σας…., πού ‘χω τον αντι Φιλ ισταίο Φιλ ο ποίμενα
ή, άλλως, Μηλ ο ποίμενα Ιη σούουου…., πρρροστάτη…., χμμμ…., α, και τον Σειλινο γιό Κένταυρο Φόλ ο….,
ω φιλ ό θεες – φιλο σάτανες Φιλ ο μήλες…., πλην και φιλ ό λαοι – θηλ /ει/ ό λαοι : παγιδευτές λαών….!
* Ιησ ούς:ιήσ ιμος,ιάσ ιμος,jes ious,Jes us,iasm ious, /Δ/ias, ja/u/s,ίον:γιασεμ ί,ίασμ ος,Ιάσ ων:Ιήσ ων/ούς/,…..
* προβατοκάμηλος….: λάμα : llama : l lama….: προβατική πύλη της Ιερουσαλήμ,
διά της οποίας διήρχοντο τα προς σφαγήν….. πρόβατα : μήλα….,….. χμ, αχ, π.χ, ο….. Αχ αμνός Ι.Χ….,…..
* κάρδ ος : φραγγοσυκιά, γαϊδουρ /an gel s/ o άγκαθο, γομαράγκαθο, κάκτος,…..
* card:λαναρίζω μαλλί…., /Ε, λαναρίστε το μαλλί:χρέος μας ή κουρέψτε ‘το…., hey card inals:καρδ ινάλιοι….!/
* κάρη/κάρηνος ή κάρητος…., δωριστί, κάρα/καράνου…., χμ, ή και καράτης,…..
* τρι σχιδές….: οπλές προβάτων /ή και το τρίχωμα των προβάτων/ : Λαέρτης, Σύ συ /δις:συ συ γουρούνι/ φ ος,
[[ Έιιιιι, S or os:Satan οr os:nataS or oS–S or os Ap ol l on:Δ.Ν.Τ, όλους –σας έχω ‘’δεμένους’’ στον κυλιόμενο
β ράχ ο μου : ‘’χρεωμένους’’….. και, μιας κι αδυνατώ να τον φτάσω στην κορφή του Παγγαίου Όρους, σουτ
και…., ω επίδοξοι φονιάδες εμού : της Ελλάδος – Ενάδος…., all of –you….. w ill be….. ro l l ing stones….:
ελληνιστίιι, ρο βο λούσες πέτρες:στόν υχες…., ε, και με στόν ο θα στον αχήσετε:με στεν αγμό θα στεν άξετε….!
* ρο‘ {ορ’ : ρο‘ : Ro‘ : Ra‘’,..... f lo e : επι ρ ρέον πάγος, f lo at:επι ρ/πλέω/ρέω, f lo ck:συ ρ ρέω, ποίμνιον…..}
ρέω, ρω, ρο βο λώ…., βλόω, βόλ ω, β ( π, β, φ : p/b/, v/b/ f/ph/ ) λόω : f low….,
κατ ρα κυλ ί ω, κυλ ί ω, τσιλ ίω, κύλ ιν δ ρο ς, τσίλ ιν δ/α/ ρο ς, (Π ίν /έν/ δα ρο ς,…..) cyl in d er,
κύλ ισμα–roll, rollick:χοροπηδώ, ρο ή, ανθο ρ ροή, ρο βολ ή, ρο ρο ή βολ βολ ή διπλο ρ ροή ή l l ή διπλο βοή,
ro/ρο ή/ck–stone:πέτρα, βράχος, rock/stone/bottom :κατώτατος /ταξικώς!;/, stone /rοck/ blind:τελείως τυφλός,
θεόστραβος….,….. ααα, ννναι, κι ο σατανόισιος–τελείως βλέπων είναι….. ο….. / !; / blind…., όλε : ούλε….! ]]
Αυτόλυκος, Απόλλων, Οδυσσέας, πλευρές – μάγουλα του πλοίου του Οδυσσέα….: κόκ κ/πούτ σ/ ινες….,…..
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* ο/η….. όις : οίς : οιός : ο/η πρό βατ ος…., * το….. όι : οί : οιό….: το πρό βατ ον…., * όιος : προ βάτ ινος….,
* Ο με αδ’ / ‘δα+ : ‘γα+ : ‘γη+ / έν /άμ/ α/η/ προστάτη : προ βάτη : πρό βατον άνδρας /Αδάμ/ πρέπει να είναι
πρώτος ( πρώ/κ/τός…!; ) από τους δύ ο….. ή πλάι πλάι και οι δύ ο να είναι δυό – ένας : δυό …!;…..
Κι αφού έως τώρα ο ανδροκράτης άνδρας ήταν, παντού : πλην σε Αμαζώνειες γυναικο κοινωνίες, πρώτος….,
κι ο κόσμος, νααααα…., προ της ‘’προ βατ ικής:σφαγειακής πύλης’’…., πρόβατο ή γίδα…., σφάγια–ιερεία….,
που….. δεν κατάφεραν δα, και, να έχουν όλα τα πρόβατα – γίδια πρό σ βασιν
εις την….. πρό βασιν : αφθονίαν βοσκημάτων….. και πεθαίνουν, από πείνα και α βέρτ α, πολλά…., τίιιιι…!;…..
* ουλ, ουλαμός ή ιλαμός–ίλη ιππικού, ουλάνος : /ε, όχι και ξένη λέξξξη/ λογχοφόρος ιππεύς του γερμανικού,
αυστριακού και ρωσικού στρατού, ο προκαλών ουλές–πληγές, και, θανάσιμες: ούλ ιος: θανατηφόρος….,
[*[ ….: ούλος ΙΙΙ : στο βρωμο Λεξικό και κωδικ ιζέ και σε παρενθέσεις, γραμμένο έτσι : ( ούλος ||| ) ….,
χμ, 3 | : 3 Χ 10.000 = 30.000ού βαθμού…., εχμ, μάλλον 30ού βαθμού : 3 Χ 10 = 30….: 3 Ι΄….. μασόνος….,
άρα, θανατηφόρος ουλή….,….. ή…., αλλιώς….. και κατά τα άλλα –τους ‘’τέτοια’’….,
έστω, αλά το, ιωνιστί, ρόδον…., που, έτσι και για ‘’αυτό’’ και δολίως αιολιστί, έγινε βρόδον…., …..….. ]*]
* ούλος : όλος…., π.χ, / ιωνιστί / ουλο μελίη : ολο μέλεια….:
{{ *** π. Πυθαγόρα, ονομασία των….. έξ/ι/ μελ ών….. ….: ολο μέλ εια….:
λεξαριθμικώς, ε α : στ….: 5.000 ( + ) 1.000 : 6.000…., ε΄ α΄ : στ΄….: 5 ( + ) 1 : 6….:
λεξο φακιρο μετρήσεις –τους….. κ.λπ….,….. }}
* ούλος ή ολοός : ολέθριος / όλλυμι / , καταστρεπτικός,….. * ούλ ος : και, όλ / ol / ος….,
* ούλος:σγουρός…., * /χρεω/ ουλόθριξ:/χρεω/ σγουρομάλλης…., * ούλος:μαλλιούχος /χρεούχος/, ουλόθριξ….,
*ούλω:είμαι ολόκληρος ή είμαι υγειής+…., *ούλε:χαίρε, γειά σου…., /ουλέ=λυπού, αρρώστια- σου:ου ολέ+…!;/
[$[ : Σαλάμ’ Αλέκουμ’:Salom Aleichem….: Ule ichem, Ula ichem….: ε, και Κασέρ’ Αλέκουμ…!; Σάντουιτσςς…!;
Έιιιιι…., και, Οβριοί : βουλ/λ/ώστε ‘το…., ω σατανάδες με την Παπο Βούλα….. του/της Βούλ λ ου/Βούλ λ ας :
Bull : Pope : H ol y Father/….. H ol y motther….., χμ, που, από μικρός : μπούλης, ταύρος : bul lock
( b : 2.000άκις ούλ ων – όλ / ol / ων….. lock – κλειδ ων ιά, φυλ ακ ή, υδρο / λαο / φράχ τ ης, εμ/ν/ πυρ εύς :
τάχα, ηλεκτρ ο /πυρ ο / αγγέλ της : «στοπ, φωτιά : πυρ….!»….. ο όντως ηλεκτρο /πυρ ο/ θέτ ης….,
χμ, η Βηβή με τις μπού/Βού/ κλ ες / βο ο σ τρίχ ους / : lock s…., χμ, ο εύ κερως : ωραιο κέρατος Τρά γος….,
μα….. σφαίρα – bull et….. είναι….. και γυρίιιιιζει…., χμμμμμ….,….. )
έγινε Ταύρος : Bull….. και μας κάνει τον….. Παλικαρά : Bul l y : …., χμ, ο….. Μπού/Βού/λ ης…: Βού παις….!
…..Ννναι…., η….. Βούπα : Βώπα – Γού πα : Γώ πα : Γό πα…., το Σατάν..... αρχι βούρλο : chief bul/l/rush….,
που..... Bull et – Coto let : Μπουλ έτα – Κοτο λέτα θα τον/την κάνω…..,
χμ, τον/την Βουδ ίνο/Βουδ ίνα – Πετειναρ ίνο/Κοτ ίνα….,
και σαν τσιγάρο και σαν γόπα θα τον/τηνκαπνίσω…., μέχρι και το φίλ τρο…., κι ας καούν τα χείλη μου….,
και, αν δεν το καταφέρω, θα καταπιώ και το φίλ τρο…., εχ, εν νοείται, κι όλους τους θρησκειο ομοίους –σου….,
χμ,που δεν θα ησυχάσω….. μέχρι να γίνει, και, αυτό…., ω, και, Θεο’’κτόνοι’’….,
όπως ούτε κι ο Θεός θα ‘’ησυχάσει’’…., ω σιχασιο φόροι, και, –μου…., που…., όπως…..
‘’σιχαίνεται’’ κι αυτός, ιδίως, τους σατανο Λεξικογράφους : Γλωσσολόγους, ‘’μάλλον’’,πιότερο απ’ το Σατανά….,
‘’σιχαίνεται’’ κι –εσάς, ‘’μάλλον’’, πιότερο απ’ το Σατανά….,….. /:εγώ….. και –σας σιχαίνομαι και –σας μισώ…../
χμ, ννναι, και θα γκαρ ίξει : βο/ο/γγίξει…., βλέποντας να βγαίνει καπνός εκ της καμίνου του Παπείου –του…..
η μωρή….. καμινώ–καμινεύτρια : σταχτ ό γρια : χουχουλιάρα….. πάπισσα–«νύμφη του γαμβρού Ιη σούλη»….!
…..Ννναι…., και που κει μέσα θα τον ρίξω….. να καεί….. εν καμίνω : εν νυμφικώ θαλ άμω….. του ιη Σούλη….,
χμ, και θα ουρλιάξει….: «habemus Papa΄ r ιιιιι»….,….. εχ, ναι, να, που….. αραβ ώ : τρίζω, με κρότο, τα δόντια
στους….. Αραβ ίζοντες /και, Οβριο ΐζοντες:Σορο Ροτσιλντο Ροκφελερο προσκυνητές….: ‘’φωτο’’ ‘’τέτοια’’…../ :
ήτοι, στους που προκαλούν στους άλλους…., χμ, ξενιστίιιιι, άραβ ους – πόνου, στεναγμούς και βογγητά….! ]$]
* ουλώ /όω:ώ/:έχω ουλές, είμαι άρρωστος-….: άρα, ως οξύτονο = +…., ε, ήτοι, έτσι…., ουλώ- = ούλω+ : - = +,
κι ως παροξύτονο = ανάποδα, -…., / ….: ως προ παροξύτονο = τίιιιι…!; Κι ως άτονο = τίιιιι…!; / ….,
* καμήλα : γκα μήλα : / κα – κα τσί : γα τί…., κα…., αίξ : αί γα : γίδα….. / κα μήλα, μήλο : πρόβατο….:
κατσικο πρόβατο : λ λάμα…., αίγα, αίγ αγρος, τάρανδος,….. καλι κάντζ / κάνθ/ αρος,…..
κατσίκι, cat : γάτα – κάτα…., κατσίκα, πρόβατον….. κ.λπ….,
* κατί ή κατσί : τάχα, ξενική λέξη : γατί, κατσίκα, κατσίκι–κατσικάκι…., πονηρή /κρυπτ/ γατούλα– κατσιούλα….,
κατσιούλα – κουκούλα : κωνική κουκούλα κεφαλής…., κρυπτ….,….. * καττύς : κομμάτι δέρματος….,
* γαλ ότσα ή γαλ ότσα ή γαλ ότζα ( παπούτσι / παντόφλα ή παντούφλα!; / από δέρμα γαλ ής…!; ) ….:
πα πού ( πούς/ποδ ός…!; ) τσι….. από καουτσούκ ή από δέρμα ζώου κ.α.λ….. ή και από ξύλο….: τσόκ αρο :
πέδ ι λ ο…., /πους/ ποδ ός : ετεροίωση του ο εις ε…., * κάτ τ υμα : σολ ό δερμα…., εμ, από δέρμα γάτας….!
(*con sol s:χρεώ γραφα, *con:κά τω-, *σολ, κον σόλ α, *con krupt/con krypt!;/:σύ κρυ/π/τ/ο/, μυστικό:se cre/p/t)
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* τα βάν ι ή ντα βάν ι…., εσωτερική….. επένδυση οροφής….,
{*{ …..χμμμμμ…., νταβάνι ή ντάβανος – οίστρος….,
* οίστρος….: οίστρος-’➔….: και, βοϊ /βου:βοός:βοδ ι ού/ δ όμυγα ή αλογό μυγα,
(Έι, κάλοί Λεξικογράφοι:Γλωσσολόγοι και λεξοπαίχτες «αττικίζοντες» Πλ άτωνες, προβατό μυγα:οι ό μυγα…!;)
/Διός…!;-’➔/ κεραυνός, /Μαινάδων-’➔…!;/ μανία, πόθος-’➔, έρως-’➔, ενθουσιασμός-’➔, έμπνευσις-’➔….,
εμ, του οιστρηλάτη και οιστροπλήγος /εμ μαν ούς/ Σατανά και των δικών –του…., επιγείων ή σεληνιακών….,
ω….. οιστρο-’➔ δίνητοι – οιστρο δόνητοι – οιστρό δινοι : σατανό οιστρηλατό πληκτοι…., του που…..
οιστρά–οιστρεί:κεντά–νύσσει μαν ι ωδώς και παρα φρονεί με τον οισ τ ό:βέλ ος του κάθε, και, πρόβατο….,
* οίσ τρ ός:ο που, και, οίες–και, πρόβατα τρώ ει–τρώ/γ/ει–τρ α, δάκ ν οντας–τρω κ τ ώντας, με τα δόντια του,
τραγ αγήματα….. και προκαλώντας ‘τα….. τρώ ματα – πληγές….,
* ο/η….. όις : οίς : οιός : ο/η πρό βατ ος…., …., * το….. όι:οί:οιό….:το πρό βατ ον…., * όιος:προ βάτ ινος….,
* οίος : μόνος…., οίον : επίρρημα, μοναχά, μόνον….,
* οιός : γενική του οίς – συνηρημένος τύπος του όις – πρόβατος ή προβάτα….,
* οιονεί ( οίον ει ) : ως εί…..,
* οιο νοϊστική….: στο Λεξικό : «η Αρχαία λέξις εξ ής ο Πλάτων παίζων ετυμολογεί την λέξιν οιωνιστική»….,
( Χμ, άλλο τίποτα από δόλιες λεξο παιξιέςς ο, αλά «αττικίζοντα Μωυσή, «αττικίζων Πλάτων»….,
το υπ’ αριθμόν 2 σπουδ αρχίδι ον….! Αριστοτέλης : ο 1ος ‘’τέτοιος’’….. )
* οιό νους : ο δίδων την εντύπωσιν ότι έχει νουν…., χμ, οιό φρων–προβατό φρων :
ο με μονο κ όμματ ον νουν…., ωσεί οι οίες – όιες – πρόβατα….,
που ‘’τραβούν’’ μπροστά, χωρίς να βλέπουν γύρω τους…., ε, και γι’ αυτό τα τρώνε εύκολα, και, οι λύκοι….!
// : λοιπόννν, και, εγώ ‘+‘+‘+οίστρός plus, πια…., να –σας ‘’τσιμπώ’’ και να –σας θυμίζω και το…..
ποίος, και, Ντα βαν τζής:Τα βαν ής….. –μας ντα βάν ωσε:τα βάν ωσε και –μας έκανε…., έστω, ‘’γενικώς….,
‘’πουτ αν ίτσες’’+- ή ‘’πουτ αν ίστες’’+-….,….. και το ποίος και με ποία….. Καισαρο Παπο ενεργούμενά –του
έκρυψε, με /ν/ταβάνια, / και, οίστρούς-’➔ / και, τους ουρανούς….,…..
ε, κι ίσως καταφέρω, τελικά, να γίνω… πολυ ταβανο σχάσ τ ης plus….,….. και το….. και το….. ….! // ….. }*}
* δά ιος : ή γά ιος ή γέ ιος….: γήινος…., * ου/α/ δά ιος:όχι γή ιν ος….: υπο γή ιν ος:υπό χθόν ιος:ου/α/δαίος….,
* δά ιος, δα ΐα, δά ιον : ολέθριος, φοβερός, καταστρεπτικός….,
* δά ις : μάχη, πόλεμος….,
* δα ΐς/δα ΐδος : συνηρημένα, δα ς/δαδ ός….: ( πευκο ) δα υ λός εκ δα δ ίου : πυρσός, λαμπάς….,
* δα ίς/ δα ιτός….: μερίς φαγητού…., γεύμα, συμπόσιο, ευωχία…., επί θηρίων, βορά : δα ίτη….,
* (Ι)ούδας – (Ι) ούγας : ποιητικώς, επι φάν εια γης : δά πεδ / πεδ ίον / ον….,
φλ ού δα : φλ ούδα : φλοιός δας : γας : γης…., * (Ι) ουδαία : (Ι) ουγαία : (Ι) ου δαΐα : (Ι) γαΐα….,
[[ : * ουδαίος….. ή….. αδαίος….: ά / ού / γαιος,…..
/*/ * Άδα : βασίλισσα της Καρίας επί Μεγάλου Αλεξάνδρου….,
* Αδ(δ) αίος : α΄ : αξιωματικός του Φιλίππου, β΄ : αξιωματικός του Μ. Αλεξάνδρου….. /*/ ….. ]]
* ( Ι : J ) Γι ουδαία : ( Ι : J ) Γι ουγαία : ( Ι : J ) Γι ου δαΐα ( Ι : J ) : Γι ου γαΐα….: Jud /ας/ – Jug /ας/….,…..
* ου δά ιος : όχι γή ιν ος….: υπο γή ιν ος : υπό χθόν ιος : ουδαίος….,
* κατ ουδαίος ( ι : αριθμολογικά : 10.000 φορές ή ι΄ : 10 ) – ου / : ου : 0 / δαίος –
[100 φορές υπο χθόνιος : υπο γήινος : κατ : ‘κατό : 100 : * κατα μοσχεύω : πολλαπλασιάζω διά μοσχευμάτων]
κατ ουδαίος : υπο ου / : μη / δαίος : υπο μη γή ιν ος = υπο μηγήινος : υπό γειος…!;
(Ε, αφού υπο γήινος = και, υπο θαλάσσιος:ο υπο θαλασσογής…., χμ, χμ, γιατί όχι ουδαίος:και, ουράν ιος…!;)
// * κατά….: λεξικό, έχει κάποια λέξη σχέση με το εκατό – ‘κατό – κατό…!; Πρώτο συνθετικό : κατο….. //
* δά ω : γνωρίζω, / τί, δάω – γάω τα της δας – γης…!; / εννοώ, ερευνώ, εξετάζω,……
* δαίω : διαιρώ, σχίζω, πληγώνω,….. επί ζώων, κατα τρώγω….,……
* δαίτη : επί θηρίων, βορά…., χμ, αλά το δαίτη θεν : από γεύμα, από συμπόσιον…., και, αν/κατ/θρώπων….,
( * κ > π…., πλην από χ,….. ….: ουδέ ποτε : ιωνιστί, ουδέ κοτε….. )
{* πινάκ λ, χωρίς πινάκ:2…., μα με ανά σταση του αριθμού 1 κ.τ.λ:άλλο ‘’γαϊτανάκι’’:μην το ξεχνάς….!}
* κάμιλος : σχοινίον χονδρόν και μακρόν ( : μακρόν ή μασσόν /ικόν/ : Μακρόν ή, ‘’Γαλ ιστί’’, Mak ro΄n….. )
ή…..παλαμάρι ή…..γούμενα ή κάλως /καλώδιο:cable:καβλί/ ή κάμηλος….:ε,και,χονδρός και μακρύς πούτσος :
και, πάπ/ισσα/ας, χμ, γούμενα:παλαμάρι /σχοινί:καλώδιο:καβλί:cable:πάλος:φαλλός/ μήκους 1 γουμενιάς….,
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[**[ ….: γούμενα : ….. …., ….!;
/ ….: έιιιιι…., κάλέεεεε…., ξενιστίιιιι : ου ελληνιστί…., ηγουμέεεεενη….! /
Α, και….. τίιιιι…!; Γκόμενας…!; Εμ, όταν η ηγουμένη γίνεται γουμένη /:ή γούμενα/, καταντά γκόμενα….,
εχχχ…., όπως χάνει την αθανασία η Αθανασία…., όταν γίνεται….: Θανασία, Νάσια, Σία, Ία, Α, . ….,
ννναι…., και η που την ‘’πηδά’’ ο μετα/προ/ηγούμενος:μεθηγούμενος, δεν γίνεται, πάντα, προ ηγουμένη….! ]**]

ήτοι…., ναυτικώς : ναϊκώς….,
/*/*/ : ναυς/νεώς, *επικώς, νηύς/νηός, *ιωνιστί, νηύς/νεός, * δωριστί, ναύς/ναός
ή νάς/ναός….: * δοτική πληθυντικού….: νηυσί : νήεσσι : νέεσσι : ναύι(ν) – νάφι (ν) – νάβ ι ( Ναβ / φ / ί ) ….:
* ναός : ιωνιστί, νηός, * αττικιστί, νηός, * αιολιστί, ναύος : ναύφ ος : νάβ ος,…..
* ελληνιστίιιιι…., νάβα : μεγάλο πλοίο ή πορθ/πορτ/μείον–nav y /pot…!;/ …., ναβέτ τ α : πλοιάροιον ή μικρό πορθμείον :
nav et , ναβάβης, ναβαισατρεύ,….. πλωτός : nav i g abl e, πλέω : nav I g ate, ναυτιλία : nav i g ati on, nautical,
ναυτίλος : nav v y : nau t il us :….. …., ναυ τ ικόν : nav y, γαλαζικόν – θαλασσινόν – μπλε – ναυτ ικόν χρώμα :
μπλε νουάρ : μπ/β/ λ έ νου / ν α υ > ν αυ > ν ου > nu > v y < μπλέ ιν ο > ναυ τ ικ ό / άρ : nav y bl u e….,
χμ, ωσεί το κίτ ρ ιν ο : yel l ow : /ξε/ γελ ώ : /ξε/ τζελ ώ…., ννναι…., ωσεί ο….. /ξε/ γελ αστής/ός/ κίτρινος ήλιος –σας….,
χμ, τον κρ ύλιο σκ ύλιο–σας, που γαβγίζε: yel p s και που θα τον /ξε/ ‘’σχίσω’’ στα χίλια δυο και θα ουρ λ ι άζει:yel l s….,
ε, από κίτρινο πυρετό : yel l ow jack…., εμ, ωσεί ο Οβριός Ιάκ ωβ ος:Jack ob o…., ννναι…., που έχω ζεστό πούτσο…..
εγώ ο, χμ, ζέων : ζήν ων : ζείνων….. Ζή /β, φ, ν/ ας : Ζεύ ας : Ζεύφ ας:Ζέβ ας:Ζέφ ας….: ‘+Ζευ ς: ‘+Je s us….,…..
ναυπηγική : nav al arhi tekt ur,….. /*/*/
(###( ναυς : κέλης : πλοίον = και, ναός…., κελ ήτ ιον : μικρό πλοίο–πλοιάριο ή μικρός ναός – ναΐσκος….,
ω Πλοίαρχοι:Ναΐτες:Κέλητες….,…..κι άει και, δημοσίως, κελητ ιστείτε:’’αριθμολογικώς’’, 3 1 40 8 9 5 10 300 5:γαμηθείτε….,
αλά Κέλ/η/τη/α/ βασιλιά και Ρία ν ον...., που μου προκαλείτε ναυτία : έμεσιν –
ελληνιστίιιιι, naus/t/ea:emesis : ( εμ ώ, εμ έσ ω, εξ / v : de / εμώ : v / ξ : εξ / om it / ωσεί….. εξ εμ ετ ός / , εξ εμ έσ ω,….. )
nause ate…., ε, και η κάθε –σας ναυς : naus….. και….. Ναυσ ικ ά : Nause ic….!
…..Χμμμ…., εξού και θα –σας γκρεμίσω, ο….. να ο φάγος εγώ, τον κάθε νά ρ θηκ α – να ρ θήκη – να ο τάφ ο –
να ο σαρκ ο φάγ ο : k nav e….. του κάθε ναυ αρχείου : k nav y of f ice / : χμ, όφ εως…!; / …..
του κάθε πολιτικο θρησκευτικο απατεώνα : politic religionic k nav e….. της κάθε ν αυτ απάτης : bar r atr y…..
{ : έι, χμ, η του, του κάθε κι από –εσάς και όχι αυτό θεν : self, ναυτικού:ναϊκού /’’δαλτωνιστική’’/ απάτη:nav y nav y….,
ω μπαρ : να ο : βαρ κ ο ‘’τέτοιοι’’ : bar….. /wo/ men…., που θα –σας κόψω τον, με τον Σατανά συνδέοντά –σας,
ομφαλιο λώρο : nav el str’ ing…., χμ, πού ‘στε, μόνο, για στρ ι ν γκ…., ω ρασο /φ,π,ουστ αν ο/ φόρες…!; }

εκ /υπο/ του κάθε Nαυτικού /Πολιτικού:Πλοίαρχου/ : Nav y…..
της κάθε πανουργίας : k /k:20.000άκις ή k:kilo:1.000άκις πανουργία…..–σας, ω όνομα και πράμα!/ nav er y…..
του κάθε –σας να ρ δο όπιου : θρησκειο βαλ ερ Ιαν ν ής ( βαλε ριάνας : να ρ θηκ ίας ) ….!
…..Χμμμ…., της…., κελ/η/τ ιστί ι ι ι ι – ελλ /ιων/ η ν ιστίιιιι…., Ρ Ιάν ν ης / R Ian n on : Ρ Ιώ ν ν ης /….,….!
/$$/ ….: Ρ Ιώ ν ν ης….. της του….. Ιων / Ιάον ος : Ίων ος / άθαν ή του Ιων άθαμ ή του Ιώ ή του Ιω άβ ή του Ιω ήλ
ή του Ιω ακ είμ ή του Ιη/Ιω/σή του Ναυ ί : Ναβ ί ή του Νώ / Ναυ : Νω ή Ναβ : Noah / ε – Ναβ /Ναυ, Ναφ, Ναβ/ ί….!
Νααα…., του της κιβ ωτ ού – μπα/βα/ ούλ ου : θήκ ης : α μπάρ ας : ράβδου : εμ ποδ ίου : μεγάλου κιβ ωτ ίου :
ark – bar – k nav y / ναο πλοιο θήκη….. του πλωτού ναού…., χμμμ, ωσεί η Εξω φωτόσφαιρα α΄….. –σας….. / ….,
ή του Ιων /του, εκ του εκ της τετρά φυλ ης Ελληνό εθνης Ιων ίας, Ίων ος/ ά ή του Ιω σ α φάτ /Ιω σ ό φατ ου:χρησμου/
ή του Ιω σ ήφ ή του Ιώ σ ηπ ου ή του Ιω σ ί α….: Ιώ ν ων Γεν ισ /τσ/ άρ ων, χμ, εκ της Γεν ν ησ/τσ/ αρ έτ….,
λεςςςςς και….. Ιώ ν ιος….. απ’ την….. ‘+Ιώ : Ιώ ν η : Ιώ ν α : Ιώ ν ν η : Ιώ ν ν α : Ιω ά ν ν α : Γι ά ν ν α : Ι άν ν α :
Ι : Ι΄ : 10άκις αν ία – θ : θ΄ : 9άκις διπλο αλ ασ σ ί α – θ αλ ασ Ι αν/σ/ /Ιω ν/ ή :….. ….!
(*( : εχμ…., ό,τι κι αν ήταν…. αίματι…., ως προς την ψυχή /Εβραϊστί, ζίβα:ψυχή/ ήσαν ‘’Έλληνες’’…., αφού…..
η γλώσσα είναι η ρίζα της ψυχή μας….! Ννναιαιαι…., κι αφού….. όλα τα….. ελληνοποίησαν….,
καθώς η γλώσσα –μας προσφέρεται…., νααααααααααααααα…., για καθελογής δόλια κρυπτ ο τεχνάσματα….,
με βάση : ρίζα την Ελληνική γλώσσα…., εχχχ, πρωτίστως δε την «’’Ελληνική Μυθολογία’’»….,
που την έκαναν…., συν ‘’Έλλησι’’ και ‘’Ελληνισταίς’’ : από το ‘’200’’ π.Χ έως το ‘’8’’ μ.Χ…..
και με κορυφαίο….. τον της «’’Υπαπαντής του Ι.Χ»….. Συμεών / χμμμ, ‘’«200 π.Χ έως 8 μ.Χ»’’ / ….,
κωδικοποιητική βάση των πάντων…., τότε / χξς΄, τη νύχτα της «Πεντηκοστής» / και για όλους τους τότε….,
μέχρι και τα των / «’’Βαρ βάρ ων και Σκύλ ων’’–‘’Bar bar ous es and Dog s’’:εθνικών–ειδωλολατρών’’» /
Μπαρμπάρα και Ντογκ όν…., που όλων τις /’’επίσημες’’/ εθνικές, και, γλώσσες τις έκαναν ελληνόριζες….,
εμ, σαν σε, όσο, διεθνή συνωμοσία….,….. νααα, κάτι που ετοιμάζουν και σήμερα οι της Παγκοσμιοποίησης….,
και…., με την….. «Παγκόσμια Θρησκεία»….. των, /βαρ/ βαρ έως….. /βαρ/ βαρ ώντων….. ….,….! )*)
Εεε…., κι εδώ ο φύλακάς –της ‘+Άργος Παν όπτης…., ο, αρκούντως, γλωσσο Ιων /Βιτ α στ/ ο γνώστης….,
Jo΄ n an / Ίω ν ας / –Γιό ν αν προφερόμενον και όχι Γιο ν άν : Jo n an΄….,
όχι…. Ιου΄ /Ουαί/ ν άς : Χρεώ μέν ος : ΄ΙΟΥ – IOY΄ : Γιου΄ ν άν – Ju΄ n an΄…., μα….. Jo΄ n an – Ίω ν ας – Ίω ν….,….!
Ααα…., και….. ολο Ίων ας : ολό γεν ος : ολό φωτ ος : ολό λαμπ ος : f ul l Jen / gen : γεν / cy….,
εεε…., και…., ως….. βλώ σκ ων : ερχόμενος….. Ιων ο β,«Β»,λασ τ ός – Ion’s b,«B»,loss om – sc ion….,
ολό/888 σοφ ος : omni/888 sc ien t….,….! Ννναι…., και….. επ αν έρχομαι : επ αν βλώ σκ ω : επ αν κέ/κ/λ ομαι…..
κέλ ης :χ μ, κέλ/τ/ ης : κέλ/σ/ ης – cour s er…., και δη….. «αίφνης:ξ αίφνης:ξ αφν ικά:αφν ικά: φαν ικά:φαν φαν ικά:
δις /δισ εί/ εμ φαν ισ ιακ/‘+χ/ ά :….. »….,…..
εμ, και, άμα το λάχετε, και Πιλ λ άτ ος : Pill at er : κουρσάρος : cour s er /er/ : cor s air των ‘’τέτοιων’’ –σας….,
// : εεε χχχ χμ…., κέλης : προστάζων – cour s er….. και όχι….. κέλ ης : διατάζων – command….. //
χμ, και, όλ ους, κε/κ/λ όμενος – και, προσ /ποτι/ καλών…., ίνα αλλάξατε πορείαν…., ε, ποτι /προς/ τον Θεό….:
‘+…., κατά τας επ αν κελ ίας : επ αγ γελ ίας : ου επ αγ /ξε/ γελ ίας….. ‘’–μου’’….. /$$/
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…..Ννναι…., νααα…., Ρ Ιάν ν ον : R Ian n on….. του Κέλτη βαλέ–βασιλιά–‘’φ,Φ,άν’’ τ η / Σ,σ,κότ η:Σκοτ σ έζ ου/ K ing…..
εμμμ…., βαλ ερ Ιάν ν ες:όπια:ναρκ /ναρδ, ναρζ, ναργ, ναρθ,…../ ωτ ικ ά….. είναι /πολλά από/ τα σκια δ /ζ, γ,…../ ανθή….,
ω σκια ζ άρ /ούρ/ ηδες /σκί ουρ οι/ : /θρασύ/ δειλοί…., που, αν είστε Θεόμαγκεςςς, ας ‘’πάμε’’ σε μια Ιντερνετο μαχία….,….!
…..Χμ, άααειειει…., να –σας σπάσω και, και, τον…., ελληνιστίιιιιιιιιι, να ρ δ ιλ έ : να ρ ζ ιλ έ : να ρ /ξε/ γελ έ : αρ γ ιλ έ :
.ρ γ ιλ έ : ..γ ιλ έ : … ιλ έ :….λ έ : …..έ : / 0 : «μηδέν» : κενό : f all flat : έν κενοι : κατώ- γαιοι / …., έεε….,
ω…. φουλ ( φ ούλ οι:φ όλ οι:f ul l:fe /e a : u/ all…., ε, f all flat : / f:6.000άκις / , ω ψευδ ό ρ ροπ οι:fall ible
και….. απατηλοί – φάλ τσ οι – fall ac ious – fal s / s s: c c / e ) απατεώνες : full na v er/y/ i es….!
…..Ννναι…., ω….. να ρ θηκ ο φόρ οι : ποιμενο /Σσωφρονιο/ ραβδο φόροι : bar fer : ‘’φάν’’ τ ες μπα/βα/ στ ο ύ ν ια….,
χμ, /λόρδοι/ βαρ όν οι – bar on s…., χμ, Βύρ ον ες…., ω βάρ βαρ ες/οι/ Να ϊ άδ ες(Νη /Νε/ ρ είς) : Na i ad s –
water ny mph s : Νη ρ ι ίδ ες/οι/ ….. της ναυ τ απάτης : bar r atr y…., χμμμ…., του, ελληνιστίιιι, να δ ίρ : na d ir….,
ή….. να ζ ίρ : να τζ ίρ : να θ ίρ : να τ ίρ : να γ ίρ : να γκ ίρ :…., χμ, του αντι κόρ υφ ου να δ ίρ….,
του, του κρύου:μη ζέ οντος ουρανού : α ζεο ούρ αν ου, κατ- ίθ : καδ- ίθ : του αντι ζεν+ ίθ : αντι αν+ ίθ : αντι ζην+ ίθ :….. ….,
το του, έστω, μη….. Ζεν ίθ ιου….. Ζην ός / δωριστί, Ζαν ός, Ζεν ός–Δι ός–Ζηβ ός–Ζειν ός–Ζην ό βιου–….. / ….,
του….. του Ζεν ίθ : Ζην ίθ : Ζαν ίθ : Ζεμ ίθ :….. …., υ περ τ άτ ου – υψ ίστ ου – μεσ ούρ αν ου…., Ζεν ός :
Ζην ός : Ζαν ός, χμ, του Ελληνικού βο ός : ζεν/μ/ βού…., που από τα ρουθούνια του βγάζει ζέν α : ζαίχν α : ζεστ ά άχνα :
ζ άχνα:ζ/εο/αχνώτα, ως ζεό /ζ:ζήβ/ αχνος βους, και ουχί, ως κρυό /ψ:ψύχ ρ/ αχνος βους, κ άχνα:κ/ρυο/αχνώτα….!
…..Xμμμ…., ου….. καχνέτς:καχνέκς:κουχνέκς…., που λέμι κι στου χουριό μ’ του βόδ’, που γ κουχ γ κουχ ν εκ/τ/ ίζ’….,
ννναι, και ουχί του Ινδικού βο ός – ελληνιστίιιιι, ζεμ πού–ζεμ/ν/ βού–ζεν/μ/ βο ός : ζημ πού : ζηβ βού….,
χμ, κι θα –σας κάνου ούλους ζημ μπού δ ια–ζεμ μπού δ ια : Ζηβ ούδια : μικρούς Ζήβ αδ ες : ζηβ Βού δ /δ/ ες :
αλληγοριστίιι….. –τους…., ζηβ βόδ ια….. ….! …..Nαι, ζήθι : ζήβι : ζήτι : ζήτω :ζη : ζήβα….. ο Ζήβ /θ,τ, ζ, γ,…../ ας….,
εεε…., και τα….. ζηβ ούδια….. ας ζήσουν….: ζήθ ισαν : ζήβ ισαν : ζήτ ισαν : ζήτ ωσαν : ζήβ ασαν : ζή σαν :….. ….!
…..Αχχχ…., και…., όταν θα –σας κάνω όλους δικούς –μου…., όλους : και αυτούς που είναι….. για ζήτω : για ζήβα…..
και αυτούς που δεν είναι….. ούτε…… για ζήτω : για ζήβα…., θα είμαι ζέων : επικώς, ζείων : πλήρης….. τέκνων….,
και θα πάψω να….. ζέω:αφρίζω….. και να αυτο ζέω : αυτο καίγομαι….. ως μη τεκνούχο γεροντοπαλίκαρο….,
χμ, εμ, πιθανόν τότε κι έτσι, και να ετερο/υιοθετο τεκνο/καίγομαι…., ε, κατά το «κάνε τεκνίά, να δεις κ/χ/αΐρ’»….,
όι όι, να δαίομαι:καίομαι…., ( σμυχ όμεν ος – βραδέως καιόμενος – σιγο λειώνων….,
μα, έτσι, σμώμενος – ζμώμενος – καθαριζόμενος και γινόμενος Σίβ α ς – Ζήβ α ς – / κατα+:ολο+ / Καθ+ αρ ός….. )
εχχχ…., και να μη σβήνω….. και να ουρλιάζω : ζη/σ/βάτε τη φωτιά μου…., ό/χ/ι ό/χ/ι….,…..
όχι όχι…., ο Στέργιος : ψυχή….. σας θέλει όλους παιδιά –του…., πάντα και για πάντα…., μα ο Αλέκος : ‘’ψυχή’’….,
όχι….. ακόμα….. όλους…., πάντα και για πάντα….,….. ααα…., ούτε δε κι ο ‘’Αλέκος’’ : ‘’’’ψυχή’’’’ – κορμί…., ….!
…..Τέλος πάντων…., είμαι…..ζήβας : ζο ός : ζό ος : ζω ός : ζώ ς /:ζε ύ ς : τζούς ους/ : ζών : ζήν ων : ζήν ας : ζέν ας :
ζέν ων : ζάν ων : ζε ός : ζείν ων : ζέμ ων : ζων τα αν ός : ζηβ αν ός : ζήβ ων :….. ….. και, χμ, Ιή /επιφώνημα, α!πώ!/ ιός :
α! είς:ένας+‘Απόλλων:επιφωνούμενος διά του ιή /ά!:νικ ητ ής!/…., χμ, και Ιη σούς : α! ανω κίνητός:σούς:άν/ω/ορμος.….,
/αλπινιστής του Ειρηνικού/ ελληνιστίιι, α! σούσ τα…., Τζούσ ε φερ/Δι ό φορ ος/:εωσ φόρ ος:Ιωσ /Εωσ/ ήφ:Γιόσ εφ:
Ιη ώ σ ε/η/π ο:Ιω σ α φάτ ο:Σατανό χρησμ ο:Γιού σ εφ:Σουσ άν α:Σουζ άνα:Σωσ άνα…., Τζέσ ικ α /Ιη σούσ α/ ….. )###)

μήκους 100 οργυιών….,
(: εμ, στα όργιά –τουςςς, τόσου μεγάλου μήκους γίνονται, και, οι παπό πουτσες:παπο καυλιά:παπο αιδοία….,
των δε γουμενισσών τα καυλιά–αιδοία–μουνιά γίνονται 100 οργυιών διαμέτρου, που, από ρομβοειδή, γίνονται,
αιολιστί:Αιολο ’’σφυριζ ιστί’’, βρομβοειδή–‘’κυκλικά’’–β:2.000άκις και θαυματικώςςς πεπλατυσμενοκυκλ ικά….!)
…..* κάμιλος ή κάμιλ/λ/ος ( καμίλ/λ/η) : βοηθός ιερέων…., /χμ, ή κάμηλος/
* καλυμαύχιον ή καλιμαύκι ή καμηλαύχιον ή καλυμμαύχιον ή καμηλαύκι ήηηηη....: κεφαλο παπο κάλυμμα….,
* καμηλωτή : καμηλό δερμα, ύφασμα εκ τριχών καμήλου, καλύπτρα – κάλυμμα, κάλυξ – πέπλο….,
* ουρί, ωρί, ορί….. / ουρί : Ισλάμ / …., * ούρον – τέρμα – όριον – ούριον – ώριον – ούρον – σύνορον ….,
* ουρ : ουρ ά…., ουρ αν ός:ουρά – συν έχεια /αν ασ ατ αρ/ υδ άτ ων, θαλ άσ σης…., /*Ουρ αν ία Αφροδίτη…../
* ουρ γε ός = η θάλασσα…., χμ, ωσάν ουρ ά : συνέχεια της γης….,* ούρ αυλος : ουρά πυρ αύλου….,
* ουρ αγός : η ουρ ά – νουρά – ορά….: οπισθο φυλακή…., * ούρ ος : όρος, βου νό, άγριος βους,…..
*ουρ ός:σκάμμα, τάφρος….,*ούρρα:ζήτω,ζήβα,ζύβαε,ζιβάι….,*ουρ αν ίσκ ος:θολ/θηλ/ος δωματίου, τα βάν ι….,
[*[====================================================]*]
***** …..ουρ αν ισμός : είδος ομο φυλο φιλίας….,
[*[Τί,γεωϊσμός και θαλασσοϊσμός και γεωθαλασσοουρανισμός:πανσέξουαλ…., μονοσέξουαλ, αμφισέξουαλ…!;
Εεεεε…., αμ – αμ : εμ – εμ….: αφ’ ενός μεν – αφ’ ετέρου δε….: και το ένα+‘ και το άλλο-’➔….!
Να, ο αμπ/ι/ /αμφι/ εχ όμενος : ο εν αγκαλιζόμενος – χμ, ο παντούθε:‘’μπρος και πίσω’’ ‘’εν αγκαλι/α/ζόμενος’’,
όπερ…., και, κατά Θεόν…., αμπ λάκ ημα / λάκ ισμα-’➔ / – απ λάκ ημα–απ λακ ία–αμπ λακ ία–αμβ λακ ία….:
αστόχημα, χάσιμο τινός – …..έστω, ‘’ό,τι’’ θετικού+ και θετικότατου++…., / : αν καιαιαι..... / σφάλμα, πλάνη,…..
* αμπ έχω ή αμπ ίσχω ή αμφ/ι/ έχω….: περι καλύπτω, εν δύομαι, φορ ώ….,…..
{:μήπως…., και στο ντύσιμο κι όσο κι αναλόγως…., αμφι /ο/ φορ ώ….: φορ ώ….. ανδρικεία και γυναικεία….,
ως /σεξ/αμφί φορ ος…., ήτοι, ως με διπλή /σεξ /φορ ά….:
και….. +‘ /plus/ ….. και….. -’➔ /plus/ ….. …., κάτι σαν….. τραβεστί…., ….. …!;…..}
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* το αμπ έχ /ίχ: ίσχ/ ονον : το ανδρικείον έν δυμ α…., * η αμπ εχ /ίχ: ίσχ/ όνη – το γυναικείον έν δυμ α….,
* το λακ ων ικόν:γυναικείον ένδυμα…., * το λακ ων ικόν:η επι κράτ εια –υμών των λακ ε δαιμόν ων Οβριών….,
/***/ ….: και, ο σύνδεσμος αμ ή εμ – αλλά μήπως….. έχει τη σημασία, και, του….. άνω….:
αμ πνείω : αντί αναπνέω – εισ πνέω και εκ πνέω : αμπ /ι/ πν – αμφ /ι/ πν….. ….: και εισ….. και εκ….. ….,
* ανα πνέω : παρατατικός, αμπ είεσκ ον….,
* ανα πνο ή : ποιητικώς, αμ πν ιά…., * ανά πνευμ α ή αμ πνοά:αντί ανά πνευμ α /ανα ψυχή/ , ανα πνο ή….,
άρα, κι έτσι, γιατί όχι και….. άμ /π/ ψυχ ος – αμφί ψυχ ος – αμφι φορ ό ψυχος : ο με διπλής φορ άς ψυχ ή,
και αμφι /αμπ ι / εχ όμενος – αμφι εν δυόμενος – ως εί : οίον εί : οίον αί….. οι….. οιο πόλοι –
προ βατ ο βοσκοί…., χμ, οι….. οιο πολ ώντες – περι /αμφι : +‘-’➔/ πλαν ώμενοι…..
ανάμεσα σε + και - πόλ ους….. κι όχι ανάμεσα σε + και ++….: θετικό και θετικότατο….,
χμ, οι….. με ‘άμφ ι α’–αμφ ί α:περ ί α:περι βολ ές….. περι φορ /βολ:βελ – φορ:φερ – πολ:πελ –…../ είς…..
και πλανεμένοι, και εν αγνοία –τους ή μη, πλάνοι ιερείς του…., τάχα, του Θεού…., Διαβόλου…., ….. /***/
*…..Ουρ αν ισμός : ‘’,…..’’ : - - - ➔➔➔’’’ – Πουστιά, λοιπόννννν, σε όλα…., ‘’παντού’’ και ‘’πάντοτε’’….,
και ο θείος, μονο σέξ ουαλ, λόγος της ‘’σιωπής+‘’’…., ‘’αρχαιόθεννννν’’….,
ντύθηκε, κι από –εσάς, με τραβεστί στικα….. ‘άμφι α’….. λόγου-’➔ και ‘’σιωπής-’➔’’ ….,
(*(….: χμ, ιερά και, και, Ιερο υ σαλημ ίτικα…., συν Έλλησι-’➔ και Ελληνισταίς-’➔, ω σατάνες, Οβριοί-’➔ ….,
που με τις…., τσακ ώνικες….-’➔…., βολ α πύκ ικες : bull a pick ian s ή βολ α πούκ ικες : bull a puck ian s…..
λέξ εις-’➔ : σέξ εις-’➔….. μας ψυχο ‘’ψυχο’’ γαμάτε….. ψυχο ‘’ψυχο’’ λακ ατ ο πυγ όνως–α σελγ εστάτως….,
χμ, και, ‘’τελικώςςςςς’’, μας κάνατε….. ψυχο ‘’ψυχο’’ λακ κ ό πρωκτους – ψυχο ‘’ψυχο’’ ευρύ πρωκτους….,
αμ – αμ : εμ – εμ….: αμφί – αμφί : αμπί – αμπί….: ‘ ’ :
χμ, δι πολ ικώςςςςς…., Αμ ερική’’+’’ – Ρωσία-…., Καπιταλισμός’’+’’ – Κομ μουν ισμός-….,
‘’Καθ ολ ικ ισμός’’ – ‘’Ορθο δοξ ισμός’’…., Παπ ισμός’’+’’ – ‘’Πατρ ι αρχ ισμός’’…., και, τ ώ ρ α, πια….,…..
κι η Ζωή, βιασμένη παιδούλα, σε σχοινί τεντωμένο : Αμ ερ ική – Ρωσ ία…., με δι πολ ική σχιζ ο φρεν ία…..)*)
μετατράπηκε σε….. αμφι σέξ ουαλ, παν σέξ ουαλ….,
χμ, και…., ‘’τελ ικά’’ κι από μένα κι αλλιώς…., ‘’α σέξ ουαλ+- -+0 : 1Β : +‘-’➔ -’➔+‘’’ ….:
‘’σιωπ η λ ός+‘-’➔ -’➔+‘‘’ ….. λόγ ος….. ….,
σα φώς…., όχι με ηλεκτρο σόκ ς…., μα από ‘’αλληλο’’ εξ ουδετέρωση των + και - λεξ /σεξ/ ο λόγων –σας….!
‘Αμπί’–‘αμφί’…., λοιπόννν…., κι όλα….. λάκ ισαν από τους δρόμους+‘ και δρόμους+‘+‘ του Θεού….,
για να λακ άζ ουμε – ουρ λ ιάζουμε, ωσ εί λακ έρ υ ζα θηρ άμ ατ α, μες στους της φυλ ής των λεόντων
λάκ κ ους – θηρ ιο τροφ εία…., κολλημένοι και δυσ ξε κολλητοί …., από την λάκ κ η – γομμο λάκ κ α
και τις λακ ίδες– /ξε/ σχίσ ματα και τα λακ ίσματα–λακ ήματα–ράκ ες–τσικ /τσακ/ /Ι/ουδ ιές–ρακ ές….. –σας….,
χμ, από την βρωμο….. άμπ Ελ- ό –σας…., την αμπι /αμφι/ ελύ ουσα : αμφι κυλ ι όμενη – αμφι κρυπτ όμενη –
αμφι υπ / υπ ουλ ο / εισ δύ ουσα…., την /δι/ πολ ι ορκ ητ ική μηχανή – άμπ ελ ον….,
ω….. λακ ε δαιμόν ιοι και λακ έδες:υπηρέτες του Σατανά…., που θα –σας λακ ίσω /λακ ήσω/, και, από ‘δώ….,
που…., ελλην αρχαιόθεν : ελλην ‘’παιδ ι όθεν’’….. –μας γίνατε….. ελληνο λακ ιστές : ελληνο παιδ εραστές,
και, –μας λακ άτε : τσαλ απατ είτε με τα Νεφθ αλ/ε/ίμ ια : Νεφ /Τεφ/ τσαλ ίμια – Αδ…..ίμια
του Νέφ θ υ – Άδη και της Τεφ νούτ….. –σας…., χμ, που εγώ, πια, θα….. λακ τ ίσω : κατα+ στρέψ ω
όλες τις θύρες του θυρο- προ στά τη Οβριού Ερμή – Ιησού – Ιαννού …., διά του ποδ ός –μου….!
Ννναι…., και θα –σας λακ τα ΐσω:εκδιώξω…., και, απ’ εδώ…., και θα λακ τ ίσω:χλευ άσω, α /’’ευ’’/ σεβ ήσω
και…., οσονούπω…., θα….. λακ άσετε – λακ ίσετε…., λακ ων ιστίιιιι….,
και, που….. ό,τι ανά+….. το κάνατε κατά-…., εχ, από το Σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων….. μέχρι το….. ….,
να, το…., ‘’το’’ της….. Παν Τραπ / Trap:Παγιδ / εζ ικής Τρ αγίας Τρ/αγ/ιάδος : Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Σόρος….,
τους 3, και, Παπο προσκυνημένους και Παπο χειροφιλημένους….,
που, παλαιόθεν, ‘’μοίρ ασαν την τράπ ουλ α’’…., και, εν Βαλκ αν ίοις….,
ω….. λακ ων ο μαν είς λακ ιστές και λακ τ ιστές, και, –μας….,
ω….. «εκ λεκ /λακ/ τ έ….. λα / λά α ε : λάκ ε / έ» του Σατ /Λακ : Λοκ αν ά/ αν ά….: Satan rac c a….,….!
Ναι, ω τσακ/Τζακ/ άλ ια–ρακ άλ ια–ρετ άλ ι α–παρ τ άλ ια–β ρακ άλ ια–β ράκ οι/ δ ράκ οι /–β ρακ ιά–στρ ιγγ ς–
κουρ έλ ια:σερ βι έτες (:που νομίζουν τινές ότι γίνονται σωσίβιο τα κουρΈλια /Jackdemons:Λακ ε δαίμονες…!;/)
στο μουν ί : πούτ κο της πουτ κο /κό/ /τας/ Σατ αν ούς…., ω…. ράκ η : ξε σχίδ ια : αιολιστίιιιι, βράκοι….,
και τσακ άδες : λακ άδες : ρακ ά δες : ‘’μέθυσοι’’…., ράκ η…., από….. λάκ ισμα – ρακ ή…..
ή ρακ ί ή….. ραχ ί ή, ανα γραμματισμένως, ράιχ….:
1ο, 2ο, 3ο….: 666ό, 777ό, 888ό : 678ό….. /‘’Γιαχβο’’/ Ράιχ….!
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Ννναι…., ω ρακ ά δες : ‘’μέθυσοι’’…., χμ, από την υπερ βολ ική ράκ η – τσικ /τσακ/ /Ι/ ουδ ιά – ρακ ί….,
το της Ρακ ι τζούςςςςς : ρακ ο παραγωγού και ρακ ο πώλισσας, Ρακ ήλ…., Εβραϊστίιιιι, Ραχ ήλ…., /κ > χ/ ….,
εξ- εξ- εξ- ού και…., ως…., με ελεγχόμενο ‘’μεθύσι’’…., ‘’μέθυσοι’’….,
που….. μέθυσοι, χμμμ, αποκλείειειεται να είστε…., –εσείς οι «γεμάτοι από νέο κρασί» μη νυχτερινοί….,
εεε, που οι μέθυσοι μεθούν τη νύχτα…., ααα, και, μάλιστα, όχι στις 3μ.μ της ημέρας της Πεντηκοστής….,
όπως και οι κοιμώμενοι κοιμούνται την νύχτα….:
«Άλλοι ειρωνεύοντο και έλεγαν, ’’Είναι γεμάτοι από νέο κρασί’’…..»….: Πράξεις Αποστόλων : 2 : 12….:
{{ .....Πέτρος : «.....Οι άνθρωποι αυτοί ( οι προφητεύοντες, χμμμ, ωσεί ο Διόνυσος, που…..
«μονάχα μεθυσμένος μπορούσε να προφητέψει»….. ) δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς νομίζετε,
(!;) διότι είναι η τρίτη ώρα της ημέρας»….: Πράξεις Αποστόλων : 2 : 15….. }}
// «Oι κοιμώμενοι (!;) κοιμούνται την νύχτα και οι μέθυσοι μεθούν (!;) την νύχτα».
[ Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, κεφ. 5, εδ. 7.] // ….!
Ννναι…., είστε ‘’μέθυσοι’’….. και…., και…., τω ‘’Ιησου Χριστο : Ι.Χ’’ λόγω ….,
τω του κλεπτ ο λεξο ρακ ιο συρ ραπ τ άδη – κλεπτ ο λογο συρ ραπ τ ο μπαλωματο λόγου ‘’Ι.Χ’’ λόγω….,
‘’μέθυσοι’’ και ράκη φράσεων : α συν αρτ ησιο φράστες – πλην αρτ ησιο φράστες….,
νααα, σατάν σκορπιο ρακο φράστες…., που, ‘’Γιαχβόθεν’’, ρακ ώνετε:δια σκορπ ίζετε τους λαούς της Γης….:
εχχχ…., ως….. «διασκορπιστές των εθνών της γης, μετά τον κατακλυσμόν» : Γέν:10:32…., εεε, «σπαρτοί»….!
Ννναι…., κι αν Θ Ελ- ήσετε να ξαναγράψετε….. δυσ δαιμόνια…., σόρος, ωχ, σώρρυ…., ευ αγγ Έλ- ια….,
εμμμ, νααα, ‘’πάρτε την’’ ‘’αμφίστομη ρομφαία’’ – Ελληνική γλώσσα…., να ξαναχαρείτε….,
όπως χάρηκε κι ο Τζίζ ζζζζουςςςςς –σας….,
( Ααα, όχι ο εκ ρακιοσυρραφής ‘’παζλ ικός’’ κλεπτο λογο ρακιοσυρραπτάδης Ιησούςςςςς….,
μα ο, ο ‘’θαμμένος’’, άλλος Ελλην ό φων ος ‘’τέτοιος’’ και άλλο ονόματος….. Ελληνο ‘’Οβριός’’, τότε κι εκεί….! )
χα, όταν συνάντησε, ‘’ευαγγελιο’’ ‘’τελικώς’’, τους Έλληνες…., ω μισέλληνες….. έως χιλιοστής γενεάς ….,
ω….. Θεο….. χωρο χρονο….. ψυχο ‘’ψυχο’’….. δρομο /Τσικιο/….. αρμο σχάσ τ ες : Αρμο τσικιο σχάσ τ ες….,
που, από τούδε και στο εξής, δεν θα πρέπει…., –εσείς : οι κάκιστοι….. Οβριοί- - και Έλληνες- - …., να ξεχνάτε
πως…., ως /επι/Θε ωρ ός….. /Θ/επιστάτης : Θπρέσβις / : μα, ‘’ως δοκεί μοι’’, και ως….. Θε ίχ ωρ ος Ε ….. /
και μένοντας στο, πάνω απ’ το /παντο/ αρμο τσίκι, πατρικό σπίτι μου…., Θε ωρ ώ….. τα..... τα….. τα….. ….!
Ναι…, ω λύκοι προβατοβοσκοί…., και, –εσείς…., που φάγατε τα πρόβατα και φορέσατε τις προβειές τους….,
μέχριςςςςς εδώωωωω το, τάχα, «νέο κρασί»…., το χιλιο ανα/κατα-/νε ω μένο….,….. χμμμμμ….,
που, από τούδε και στο εξής, η νέα /ά χρε η:μη ‘’κόκ κ ιν η’’/ ασπρ ούλ α:άσπρη ούλ ως:άσπρ η εν τελ ώς….,
η….. χωρίς κανέναν, και κανενός άλλου χρώματος, σκούφο–καλύπτ ρ α–ελληνιστίιι, καλ/υπτ/ ότ/τ/α–….,
/παπα δο/ πίλ ος:καλυμαύχι – ελληνιστίιιιι, /μουφτ ηδο/ κε/λ/ ( κελ >καλ υπτ ) τσ ές–τεπ έ….,
(**( Έιιιιι…., οι κάθε ρασο θρησκειο ‘’τέτοιοι’’ πιλ ότ οι των 678 ‘’ουρανών’’…., –εσείς : –μουνιά
με….. κιλ /καλ κελ πιλ/ ότ ες και τεπ έ – /ουρανο/ κορ υφ ή : /ουρ αν ο/ θ όλ ο /ουρ αν ού/ φεσ ίου–πίλ ου….,
ω….. πίλ οι : ‘’δενδρο’’ μύκητες…., ω….. /ελληνιστίιιιι/ πιλ ο τ αγοί – πλο/ι/ /νη ο / ηγοί /πιλ ό τ οι/ – να/ο/ ηγοί….,
ω….. πιλ οτ ίν ες /ελληνιστίιιιι/ με τις πιλ οτ ίν ες – πλο ηγ ίν ες….,
[ : χμ, κάντε μου σήμα : S : /ελληνιστίιιιι/ πιλ οτ ι έρ α….. και….. έρχομαι…., να δείτε κι από πού έρχομαι….. ]
ω πιλ ο φόρ οι Πιλ άτ οι…., που μας πιλ ατ εύ ετε : βασανίζετε : τυρ αν ν άτε….,
όχι….. ‘’θεατρικά’’…., ως, έστω, την Ιη Σούλα…., αλλά….. όντως : μη θεατρικά…., ως….. τον Ιού δα….!
…..Ννναι…., όχι ως τον….. εώσ φόρ ο – φώσ φόρ ο Οβριό Ιησού : Jus us : Jus /Jes:Εωσ/ e fer….. –σας….,
τον που σταυρώθηκε…., ‘’θεατρικώςςς’’….: στο δικό –σας θεατρικό έργο…., το με τις τόσες παραστάσεις….,
/$/ : …..έιιιιι…., στις αμέτρητες…., με….. προ βολ ές, συν αντ ήσ εις και ενδο βολ ές…., προσευχές μου….,
τις φαν τασ τ ικές:φωτο/υπερ/τασ ικές…., δεν είδα, απολύτως, κανέναν : Ιησού, Βούδα, Δία, Γιαχβέ κ.λ μ.ν….,
αλλά+‘….. κάποιον «άλ λ ον α : Έλ λ ην α….. αγνωστο ονόματο….. ….,
με τον οποίο τα….. προβολο συναντησιο ενδοβολο….. είπαμε’’ κι ‘’έζησα’’ τη ζωή –του σ’ άλλο, νέο, στιλ….. /$/
ανάμεσα στον….. Βαρ αβ/β/ά : Β / Β΄: δις : εκ δύο αράβ ων γονέων…!; / άραβ α…..
και τον….. αν ανάφερτον….. «άγνωστον άλλον α»….,
αλλά+‘ ….. ως τον….. «άλ λ ον α : Έλ λ ην α Χριστόν ή Χριστόν Έλλην α:άλ λ ον α» : τον Ελληνο’’Οβριό’’….,
τον….. εω φόρ ο – φω /το/ φόρ ο και του «αγνώστου Θεού» «άγνωστο θεΐδιον»…., τον μη ‘’θεατρ/αίο/ικό’’….,
τον που σταυρώσατε, ω Οβριοί, ανάμεσα στον «βάρ βαρ ο /Έλληνα/ αββά…., τω κυρ ώ : κα/ι/ρ ώ εκείνω….,
τον αββά του «αγνώστου Θεού»….. και τον συν αγωνιστή – συν επαναστάτη : συν έλλην α : σύγ καιρ /χρον/ ο :
συν κυρ /καρ : κυρ : καιρ / ην αίο –του…., ( του εκ της Ελληνικής /Θεσσαλικής/ Κηρήνης…..
και ουχί εκ της Κυπριακής Κυρ /Κερ/ ήνειας ή εκ της Ελληνικής και εν Αφρική Κυρηναϊκής….. ) Σίμωνα Κυρηναίο….,
πατέρα των Ελλήνων Αλέξανδρου και Ρούφου….. και σταυρ άρτη και συ /σ:ν/ σταυρωθέντα –του….,….! )**)

η…., τέως ‘’κοκ κ ινο/χρεω/σκουφ ίτσα’’….,
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θα σας βοσκήσει, λυκ αγέλες–λυκ αγέλες…., σα φώς, τον, ιωνιστί, Όμβρ ιο μήνα:τον των όμβρ ων:βροχών….,
τον βροχ άρ η…., τον…., αιολιστίιιιι…., Ν ( /ν΄ : 50/ : 50.000άκις όμβρ ιο : βρ οχερό ) …., ο έμ βρ ιο…., τον….,
Αγγλιστίιιιιι : nov/b/el ize:nuv/b/el ize:nov/b/el ty ize:nuv/b/el ty ize–νεο ϊζέ:νε ωτερ ισμ ιζέ:καινο τροπ ι ιζέ….,
No/b/v/e/ ember – Νεο βρ όχ ιο ή Ν έμ/ν/ βρ ιο…., χμ, που…., έτσι, όπως πάτε, και, το κλίμα : τον κα /ι/ ρ ό….,
θα γίνει No em v/b/ er:Ου/Μη/έμ βρ ιος:Ά βρ ιος…., ως ο Όμβρος έγινε Ίμβρος και Ιμβ/μπ/ραήμ:Ibrahem….!
…..Εμμμ…., και, τα σύννεφα ανεμο /αιολ ο : φυσ ο/ σκορπούν…., όταν το, ‘’ιων ιστ ικώς’’ αττικ ιστί, Έ ολ ος :
ολό κληρ ος–α κέρ αιος–α βλαβ ής–α ούλ ιος–σώ ος–σω σ τός….. γίνεται, ιων ιστί, Έ ουλ ος…..
και, μετά, αιολιστί, Αί ολ ος…., ου:μη:όχι βρ οχ ή:ου όμβρος:ου ομβρία:α βρ οχ ιά:αν ομβρία:ου Η2Ο….!
[ * …..βροχή : rain, χμ, του ρέειν – ρείν…, * όμβρος /βροχή/ : emb/v/er : umbre : a umbre lla : imbre : Imbahem,…..
αλεξι βρόχιο κι αλεξίλιο : σκιάδ/ε/ι ο, ω βροχό ηλιό φοβοι, που ο ήλιος ομβρεί : φέρει όμβρο και η σελήνη δ,Δ,ρόσο,
χμ, κι ο εγγονός του Ήλιου, ο «Όμβριος Ζεύς», ομβρεί…., ναι, όξινη ‘’βροχή’’ : πολεμικόν, κροτούν αέριον : Ο2Η….! ]

Kαι, και, Ελληνική….. /βιο/φύσει τε και /βιο/γλώσσα και….. /λογο/γλώσσα…., πολύπλοκα : λαβυρινθώδη,
πια κι έτσι, τα απλά…., το….. όλ ον – ολ ιόν γίνεται ούλ ον – ουλ ιόν – πληγ ή….. θανατηφόρος….,
(***( ….: ααααα…., ω….. ανάποδοι…., μήπως….: όλ ω = είμαι….. ολόκληρος – ακέραιος – υγιής….,
/$/ : ολό κληρ ος : ολό μοιρ ος : πάμ μοιρ ος : πά ζωος : πάν ζηβ ος….: ου πάμ/ν/ μορ ος : ου παν θανάτ ιος….,
εχχχ…., έχει και….. πάμ μισ ο : παν ½…., α, και παν /δ/ένα και παμ μ ία,….. ααα, και παν ζωή και παν θάνατο….,
ααα, και ζωής/2 και θανάτου/2…., ααα, και μισο ζώντανος = μισο πεθαμένος…., ααα, και ζωής/2 = θάνατος/2 >
ζωή = θάνατος…., ω, ολό εν οι : whole s, παμ μόρ ιχ/εχ/ οι : παν θανατό ιχ/εχ/ οι….. ‘’τέτοιοι’’…., ααα, έχει και
ολο καύτωμα : holo /all:totally:entirely:quite/ caust (:έι, κόλαση του Ελ- : Hel- hel l….,….. ja…., /c/ aust…, S.Sείς…!;)
εμμμ, που τα ΣσΈλ- - -ετε όλα δικά –σας…., εεε, πάρτε ολο/666 777 888 ησυχία:quite/666 777 888 quiet….! /$/
οπότε, όλ ε : χαίρε, γειά σου….. αντί για….. ούλ ε – τάχα, χαίρε, γειά σου….,
χμμμμμ…., αντί για, όντως, ζήτω – ζ/Ζ/ήβα – ζίβαε – ζυβάι….,
και ούλ ω / τάχα, είμαι ολόκληρος – ακέραιος–υγιής / = /πληγ ο : ουλ ο/ = είμαι…..
μη ολόκληρος – μη ακέραιος – μη υγιής – ουλ ός…., ως….. ουλ ωμένος – πληγ ωμένος…!;
// ….: ουλ όω – ουλ ώ = πληγ ώνω….: ωρέ Λεξικογράφοι, γιατί δε βάζετε και ουλ ώμαι = πληγ ώνομαι…!; // ….. )***)

το….. α κέρ αιον – αμιγές : α/συν:συγ/κέραστον : ακερμάτιστον : πλήρες : αβλαβές – ακήριον :
/**/ : μη βλάπτον…., μα και μη βλαπτόμενον : α + κήρ….. υπό των Κηρών – δωριστί, Καρών :
θανατο θεαινών – μορο θεαινών – μόριχ/εχ : ισχ/ων θεαινών….. ή και υπό του Μόριχου Διόνυσου….,
μα και υπό των αμαρτημάτων – σφαλμάτων – ελαττωμάτων…., και, –των…., ωσεί οι μετανοούντες….,
κι απτωτικώς των Σατανάδων…., εν Παραδείσω…., που οι, φορές, αμετανόητοι σφάλτες θα δέχονταν….,
κι άνωθεν και ηλεκτροσοκιστί και καιρίως–θανασίμως : Q….: ‘’επί καρ’’ – ‘’κατα κέφαλα’’….,
ακήρ/δ/ον–ακάρ/δ/ως–ασυναισθημάτως…., μόρον:θάνατον….. εκ σκληράς–δικαίας τιμωρίας….. –τους….,
τιμωρία υπό των ‘’αοράτων’’ –τους..... κόρων – φροντιστών, και, –τους…., των ηλεκτρ/φωτιο/αγγελτών….,
εμμμμμ…., και, για να μην ‘’δια περάσει’, κληρονομιστί, στο….. ψυχο ‘’ψυχο’’ κορμο D.N.A –τους,
και, η προς το κακό και το κάκιστο επιρρέπεια :
ιδιότητα ροπής : -’➔ προς ό,τι αρνητκό-’➔ κι αρνητικότατο-’➔-’➔…., ….. /**/

καθαρόν : γνήσιον : αγνόν – ακήρατον – ακηράσιον : ευθύ : απονήρευτον : σατανο ακέραστον :
ακέρατον – άκερον :…. ….,
(( ….: ε, και….. ακερσέκομμον – εσαεί νέον – αθάνατον…., χμμμ, ωσεί ακούρευτος ‘’Απόλλων’’ :
χμ, ο, Οιστρός- - , Απ ολλύων – Εξ- εξ- εξ- ολοθρευτής : Κατα- στροφ εύς : Ενοχλών οιονεί μέχρι θανάτου….,
χμ, ο, προσεχώς κι εμούθεν του Παυσ Απόλλωνος, απ ολεσ/σ/όμενος – παυσόμενος υπάρχων, κι αυτός….! ))

…..όπως και ο, μαθηματικός, ακέραιος αριθμός : ακεραία μονάς : άτμητος /μη τομητή/ μονάς
[[ : χμ, το….. α άκερ : α ά κερ – μονο κοτ υλ ήδον ον γίνεται δι κοτ υλ ήδον ον….. άκερ….: σφ έν δ/α/ αμν ος
ή σφ εν δ/α/ άμ ι ή σφ έντ άμ ι…., έω ς /ew e/ και….. ανθρωπο ψυχο ‘’ψυχο’’
/ ή και ζωο ‘’‘’ψυχο’’’’.…. ή και κοινωνιο ζωο….. ή και /λογο/γλωσσο….: παν….. /
σφ εν δ όν ι – …..κτόν ος : …..φόν ος….,….. ]]

γίνεται/γίνονται….. μη : ου : α : όχι….. τέτοια : όχι όπως πριν : όπως το αντί θετό του/τους….,
το, θεο προ ορίστως, όλον–το σύμπαν–το ομό/ομού/παντον–το μάζ ολον : το μαζί όλα–όλα…., το σύνολον….,
όλο : διαρκώς…., επι μερ ίζεται…., σατανικώς….,….!.....
…..Νοέμβρη, λοιπόννν, θα –σας βοσκήσω…., σα φώς, μέρα και με ήλιο….,να –σας φύγει και η ηλιο φοβία….,
ε, που ο ήλιος φέρνει /νέον όμβρον:nove ember/ βροχή–και, ι/Ι/απετόν, και, με ιάπυγον–σκ/ε/ιρ/ρ/ωνοζέφυρον
/#/ ….: τον του ‘’Νοεμβριώνος’’ άνεμο….. κι όχι τον του ‘’Ιαν/Ιων/ουαριώνος’’ άνεμο….,
μα ούτε και του Σκιρο φοριώνος άνεμο….! Ααα…., θέλετε τον φερβ /φρεβ, φορβ/ αίο Φερβ /φρεβ/ ουάριο : βοσκ άρ η,
φεβρ αρ ούρ/η/ ιο, οπότε έχει φορβ ή – χόρτο και φέρβ ουν : βόσκουν οι φορβ /φερβ : φρεβ : φορβ : φορ/ άδες….,
ή τον Ιαν /Ίων:Ιάν:Ιάων/ ου άρ ιο…., οπότε η….. άρ ουρ α – καλλιεργημένη, γη….. προσφέρεται για μαρτιά – βοσκή….,
ή Μάρτιο : March : βοσκάρη : /προ,επι/ βάτη : μαρτινιάρη – μαναριάρη : μήνα των μαναριών : μαρτινιών….,
ω….. Μάρκ/χ/οι : τσιομπάν ηδες…., που γίνατε, ελλην Ιων ιστίιιιι, Μαρκ /βοσκ/ Ίων ες : χμ, χωρίς μάρκο ή λίρα….,
έι, δουκο κόμητες…., που ξεχάσατε που μαρκαλίζατε : προ /επι/ βατ εύατε : pro march τράγους : goats….!.....
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Ααα…., κι αν θέλετε να έχετε 12 μήνες το χρόνο….. βοσκή : φορβή…. με φορβή : χορτο τροφή…., δεύτε προς με….,
αφήστε…., ω….. ο μπ/β/ρο στάρ/βάτ/ηδες…., το 1Β1΄ : Ιανουάριο- έως 1Β12΄ : Δεκέμβριο- - ‘’plus : και’’…..
κι ελάτε στο 1Β1 : Ιανουάριο+ έως 1Β12 : Δεκέμβριο++ plus : και….,

για να βόσκουν, εν ειρήνη, λύκοι πλάι στα πρόβατα….! /#/
κι η σελήνη….. δ/Δ/ρόσον…., ω….. ηλιο ομβρόφοβα – μη ηλιο ομβρόφιλα – μη ομβροχαρή σεληνοτρόπια….!
…..Ννναι…., και πάρτε, και, τις ομβ/ομπ/ρέλες:αλεξίβροχα κι αλεξήλιά σας…., χμ, μη σας ‘’κάψει’’ ο Ήλιος….,
ε, κι αν –σας ‘’κάψει’’ λίγο…., για να –σας επ ουλ ώσω τα εγ καύμ ατ α : πληγ ές…., θα τις φυσ ήξ ω : φφφφφ,
εγώ ο Έ ολ ος:Φύσ ας, με την ηλιόδροση πνοή μου…., που θέρμανσης,‘’μαζί’’,και ψύξης είν’ ο Ήλιος –μου….!
(( : /α/ ερ συν /Q+/ τ ής : /α/ ερ ο ζέστ ης : ζεστ /Q+/ αστ ήρ του /α ή αιθ/ έρ α….: /a/ er con d i/a/tion….. er….,
---- …..ναι…., και όποιος a er i al – α /αιθ/ έρ ι ος : αερο/δια/ φαν ής έχει ηλιο κεραίες : sun aerials….. γνωρίζει….,
εμμμ…., ως….. ηλιό ψυχ ος….: sol soul ate….,
γνωρίζει, και, να τον /δια/ χειρίζεται…., ώστε, στο κρύο, να του γίνεται….. ερκ άν η – φραγμός κρύου αέρα
στο ερκ ίον – /σ/αρκ ίον – κατοικία – σαρκ ίον – κορ μ ίον του….. και να έχει ζέστη – συν ηλιά….,
ννναι…., και να μη τουρ τουρ ίζουν – τρίζ ουν – γρυλ/λ/ ίζουν – αραβ ούν τα δόντια του από το κρύο….,
νααα…., σαν στην τουρ τούρ α – τριζ όνι – γρύλ/λ/ο – τριγ όνι –….. ….,
νααα…., σαν να έχει….. έρκ ον οδ όντ ων : οδοντο /χειλεο/ φράχτην….: ελληνιστίιιιι, erk on d /nt/ iti on….,….! ----

μα και….. /α/ ερ πλην /Q-/ τ ής : /α/ ερ ψυκ/χ/ τ ής….,….. ))
Ναι…., κι ελάτε γρήγορα…., πριν ξεμεθύσω από το κρασί….. της ψυχής μου – του Στέργιου μου….,
που μεθά, ένδον μου – μέσα μου, το κορμί μου και παράγει ιαματικό….. φυσικό οινόπνευμα –
φυσική ηρωίνη – ζηβο ενδορφίνη…., άηχους ήχους, ένδον μου, εδνόν – δώρον του Μακ εδνού Ορφέα+‘….,
που, με το μουσικό του όργανο, μου παίζει αρχαία ελληνικά τραγούδια, ντυμένα με νότες–απο σιωπη/τ/ικά….:
αποκωδικοποιήτριες της ‘’Σιωπής’’…., να, πάλλει τους μαστογόνους αδένες των βιο και ‘’ψυχο’’ αυτιών μου,
(**( …..Ευριδίκηηηηη –μου…., έρχομαιαιαιαιαι…., νά ‘μαι…., ννναιαιαι….,
και σιχτίρρρ, μωρή σκότ τ ασμα : ‘’φάν τασ μ α’’ Μορμώ/ν/ με τους Μορμό/ν/ους σου – Μορμο λύκ/η/αινα….,
που θα σε κάνω «μαμ, ω Μούκ αινα»…., κι εσένα και τους αποσταλτές–Σιλωαμιστές –σου Άδη και Εκάτη….,
σιχτίρρρ, ω ναρκ /υπν/ ωτή Μορφ έα…., με τα υπο κατάστατα της φυσικής και μηφυσικής ενδ Ορφ ίνης….,
Μορφέα – νυχτογιέ και υπνογιέ : /δυσ/ ’’Σύ αγρε’’ – ‘’Σύ κ ο’’ – Σύ οικ ε….: αντι / : Μ : Αντι / Ορφέα….,
που ο μερογιός κι αφυπνωσιογιός Ορφέας…., ο Οι/κ/αγρο γιός και Μουσο γιός, ήταν όντως /ευ/ Σύ αγρος….,
προσωποποιημένο Θόνειρο…., ενώ ο Μορφέας…., ο, τάχα, προσωποποίηση του ονείρου….,
ήταν ο όντως προσωποποίηση του Σεφιάλτη…., ω….. ανάποδοι – αναποδογυρισμένοι-’➔….,….! )**)

παράγοντας….. και βιο ενδ / ο ν / Ορφ ίνη και ‘’ψυχο‘’ ενδ / ο ν / Ορφ ίνη….,
όντας δε κι η ίδια, η ψυχή μου μεθυσμένη από Θ/εο/ενδ / ο ν / Ορφίνη : μη Σ /σατανο/ ενδ / ο ν / Ορφίνη….!
Ελάτε…., λοιπόννν, ω….. ‘’Ιησου Χριστο’’ δαιμονισμένοι….. σύ οικοι : εξ- εξ- εξ- ‘’ημερ ωμένοι’’ γούρουνοι….,
ω….. ψοφίμια – αντι ζοντίμια….. σύ οικοι….. με τα….. σύ κ α –….. ….,
νά ‘μαι, και τώρα πια, αγγελισμένος…..σύ αγρος:’’αγριο’’ γούρουνο /γρν’/ εκ νυχτ ωμένο…., Ζήβας:Ζοντίμι….,
ελάτε να –σας πάω στην….. αγρ οίκο Κρηνίδα – Βιτάστα…., την με τις κρήνες – βρ ύσ ες…., τις με το…..
Ζηβασ γώ ή Ζηβα/ν/σύ αγρο /ζον/ ύδωρ…., να –σας λούσω:καθάρω….,σε ‘’μυστικό’’ ‘’λούσιμο’’:κράκ σ ιμο….!
[ ….: Βιτάστα: vituo sto, ρέον /θέον/ ύδωρ : νάμα : run n ing water, spring fer : ανοιξο φόρο….,….. ]
…..Λαλο/ν/ύδωρ από την….. Ελληνική, Παγγαιο /Κορυφο/ , λαλο Πηγή…., χμ, κι όχι από ξεπαγωμένο ύδωρ
του Γερμανού Υμ/Ιμ/ίρ, που ‘’προέκυψε’’…., όταν, ‘’μαλάκάς’’ τις, καυτόκωλος κι εγγράμματος πρόγονός μου
έκατσε πάνω στον πάγο- - - του Θανάτου : Άδη : Φρέατός –τους….. και τον έλιωσε…..
κι οι εκεί αγράμματοι ‘’δενδρίτες’’ ντόπιοι …., αφού ίμ ησαν [ ιμ ώ ή ιμ άω:αντλώ, ιδίως, εκ φρέατος, ύδωρ ]…..
τον ‘’γέννησαν’’...., εεε, συν Δαν οίς και με Δαν/ε/ική….. ‘’Σαρρο’’μήτρα…., το ‘’παιδί του, Δαν ού, σωλήνα’’…..,
και ‘’αυτο’’ ( Ιμ /Υμ/ ίρ : Im er : Ιμ ωτ ής : νερ αντλ ητ ής ) πλάστηκαν….. εξ-εξ-εξ- αυτού : ‘’απαυτού’’….,
εξού και είναι….. νίρλες–νερουλιάρηδες οι κρυό- - Κωλ ες και Ε-.Ε- Hit λέρες….: ξεθωριασμένες Αραβ ίνες….!
…..Ναι, μα είδαν φως ιμ έρ ας:αρχαϊστί, ημ έρ ας…., χμ, κι έγιναν ιμ άμ ηδες και εμ ίρ ηδες και Υμ ίρ ηδες….:
ιμ‘ ιμ’, εμ‘ εμ’, υμ‘ υμ’, ιμ‘ αμ’,…..ναι, και θα φάτε, πια, ένα ιμ‘ άμ’ μπαϊλντί:έδεσμα εκ ‘στρ’ύχνων:μελι/τ/ζάνων
χμ, κι θα μπαϊλντίσ’ ου κάθι ιμάμς…., ιλλινιστίιι /κυανιο υ ϊστίιι/ στρυχνιν/η/ ιστίιι, γρν’ μι /ή χουρίς/ ‘άμφι’ α….!
…..Ννναι…., ω συν Έλληνες…., έτσι τα χούφ /φούχ’ ‘χούφ / ταλα, πια, οι….. ‘’χουφτο’’ Δάν ηδες’’….,
που…., πιο πριν από αυτό…., το ‘’απαυτό’’ εις τους όντως σύ αγρους….,
εχχχχχ…., οι….. αγριο γατο….. αγριο γουρουνο….. ‘’Μάου Μάου….. Γρρρ Γρρρ’’….,
‘’απαύτωσαν’’ και την….,ανω/κατω/μαλ/λ/ιαρ/α/ ό θελη….,Ελλάδα…., ιδίως, μέσω της Ελληνικής γλώσσας….,
εχμ…., που…., βαρέθηκε, η τότε κοτο π ουλ άδ α : chick en Ελλάδα, τον ντόπιο λευκό Ιαν/Ιων/ικό πούτσο…..
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κι ωρέχθηκε…., η….. ‘’Ηθελέτοτηστομουνάκι’’:‘’Τράβαμεκιαςκλαίω’’:‘’Πονάωκαιμαρέσει’’…., ξένο κόκ/κο/ορ α :
cock /or a/ με τσιουκ ουλ ατ ί:κακα/κοκο/οτί:cock en ian–coffe ian πούτσο και σεξ ο ‘’κολπ/ο/ ‘’ ‘’άκ’’ ια’’…., τον
που εξέλαβε τις 5 Ηπείρους ως 5 Πιπεριές…., και, ιδίως, την Εδέμ : Πιπερο κλάδι της Ευρώπης : Πιπεριάς….,
// : πιπεριά : per p er (!;!;!;!;!;) tree…!: Κόκ κ ιν η πιπ π ερ ιά : Red pep p er tree…!; IOY΄:RED: ΧΡΕΩ΄…!; //
την Ελλαδο γή της Ελλάδος–το της Ψυχής:Ελλάδος κορμί…., η που ξεγέλαγε τον Πατέρα της ‘+Ουρανό….!
Εμμμ…., και ‘’την πήγε για καφέ’’….., ίσως και ‘’για κακάο’’….., ε, δεν ξξξέρω η ανέραστη καφε/κακαο/τζού….,
κ.λ μ.ν….: κου λού μουνού…., ννναι…., και την αλήθεια θα την βρείτε σε ένα ελληνικό σκωπτικό τραγούδι….,
ναι…., σεξ ο σκωπτικό…., που ΟργιοΔιονυσ/ο/ αποκριές:καρνα/κανι/βάλια είχε η Ελλάδα τω καιρώ αυτώ….,
οπότε…., μιας και, σχεδόν, όλοι και παντού και πάντα….. δίνουν σεξουαλική διάσταση στο λόγο, και, τους….:
απ’ το Δία και την Ήρα…., τους με τα 10 + 9:19 σημεία /λαοπολεμο/ ηδονής…., κατά τα λαο γαμήσια –τους….,
μέχρις τους, έτσι – ομοίως, Αβραάμ και Σάρρα….. και πέεεεερα….,….. λοιπόννννν….,
λοιπόν…., κατά το οποίο τραγούδι….. η τότε Ελλάς…., κουνιστή και λυγιστή…., Αθηναϊκή παραλία μεριά….,
{***{ ….: εχχχ, την με τα….. μα’αμ ό φυλ/λ/α : μα ντ αμ ο προ ξεν ειό φυλ/λ/α Πλατά/ώ/νια και τις Αριστο/φ/τ ελιές….,
(#( : ννναι, και ρωτήστε τον ΘΘεάγη : μαθητή του ΘΣωκράτη, χμ, υπό το όνομα του οποίου φέρεται αμφισβητούμενος
διάλογος του Πλάτωνα….. [ : χμ, ο στην παραλία, όπου ο Σωκράτης επεσήμανε:«Ίδε» στον Οβριο πράκτορα…..
με το Οβριο πρακτορο σόι του….. Πλάτωνα : «Ίδε ο κίνδυνος της ανθωπότητας!» και….. …., εεεεε…!; ] ….. )#)
τα που έσπειραν….. «Σπαρτ/ιατ/’’οί’’» τραγ ’’Έλληνες’’ προξενητάδες….. Ραγουηλ ο Ραφαηλ ο ‘’τέτοιοι’’….:
/*/ ….: χμ, εδώ και ‘’τώρα’’, ω….. Μακ/κ/ Αβαίοι…., ω εκεί, πρόσφυγες των εκ Φωκίδος Αβαίων….,
των της Άβης – Αβών…., ω ‘’συμπέθεροι’’ των Σπαρτιατών…., εεεμ, ως Οβριοί, πια, ’’Μακ εδνοί’’….,
χμ, οι που είχαν παράρτημα Τραπ έζης….. και στην Αχαϊκήν Άζωτον και στην Οβραίικην Άζωτον….,
όπου καταθέτατε….. όλοι –σας, και, κλεψιμαίκα…., πρωτίστως δε ο αρχι καββαλ ιστής – αρχι μασσόνος
Φίλ /Θήλ:«Δουρειό»/ ιππος ο Ευαγγελιστής…., αυτός, απ’ τον ευνούχο της βασίλλισσας της Κανδάκης κλεψιμαίικα….,
ε, κι ο κολλητός του ‘’Αζώτειου’’ Παύλου ‘’Αζωτο’’ Σενέκας και οι Τυραννό τροφοι ‘’Αζωτο’’ πρόγονοί του….!
…..Ννναιαιαι…., χμμμ…., και τα είδαμε τα θείειειαα ρεζιλίιικια…. –σας και –τους…., στο βιβλίο Μακ/κ/αβαίων Α΄….:
« /φιλικές/ Σχέσεις του Ιωνάθαν μετά των Ρωμαίων και των / αντιμακεδόνων / Σπαρτιατών», / μετά, εχθροί….. / ,
«Ανανέωσις της μετά των Ρωμαίων και των Σπαρτιατών συμμαχίας»,….. κ.λ. μ.ν….. κουλού μουνού….! /*/
και, ψευδο /Μακ/Ντοναλντήδες – ψευδο Μακεδν/ο/ήδες….. και δη….. αν/δυσ/υποψιαστοί…..
εθνο προ δότ ες…., σα φώςςςςς, προ….. Διονυσο Αρεοπαγιτο Αθηνο κλειδο Παυλο….. παρα /προ/ δότ ες….! }***}

φλέρταρε…., περιφρονώντας τις μη ρατσιστικές Σωκράτειες αποτρεπτικές : ‘’αντι’’ καφε ϊστ ικές συμβουλές….,
και….. παρα‘’χουφτώθηκε’’ απ’ τον….. μη ‘’τέτοιο’’….. μελαμψό Δαν ‘’τέτοιο’’…., αφού συν/πλην/αίνεσε και….:
----…..«Άσ’ ‘τα τα μαλλάκια μου….. ανακωμένα….,….. πιάσε με, Οργ/ασμ/ίλε, απ’ το λαιμό πιο κάτω….,…..
πιάσε με κι από τα βυζιά πιο κάτω….,….. πιάσε με κι απ’ τον οφαλό πιο κάτω…..,…..
ααααα…., όχι δίπλα στα γόνατα…., μα απ’ τα γόνατα, ‘’πολύ’’, πιο πάνω….,
ααα χχχχχ…., εκεί : κει : ει : ι : . . . . . …., ίιιιι…., ΙΟΥ ΙΟΥ…., ναι, ναι, ναι, εκείειει….,
ΙΟΥ΄ρ γι α : ΓΙΟΥ΄ ρ γι α….. στα παλιούρια – βούρλα…..»…., η αυτή – το βούρλο – η ι/Ι/ού νκ α – Γιού γκ α….,
{*{ ….: χμ, κάτι σα την….. γ ιού τα – ιού τ α : κλω θ /στ/ ική ύλη…., ύλη, χμ, που συν ενώνει : con jungate:con join:unite,
ωσεί η Ισπανική Junta/Opus/…., ή, χμ, σα την Γ ιού τ α:Ιού τ α ή Ιού θ α ή Ιού δα /γα, γε, γη, γι/ ή Ιου δα ί α ή Γιου ν αν ία –
Ελλάδα ή Ιαων ία ή Γιαων ία ή Ιου /ω/ νία ή Ιω /Ιου/ αν ία ( Ιω άν ν ινα : Γι/α/ αν ν ι/ε/να ) ή Ια /Για : Τζια : ΓΙΟΥ/ π ων ία….,
χμ, ννναι…., /Γ/Ια π ων ιστίιιιι…., γιν ιιν τζιν τζαν ιούν γιουν τζουν ιόν τζον γιον….. Κουγκ : Κιγκ Κόγκ….,…..
ω /Χρεω/ Ιου ν άν ηδες:Έλ- λ ην ες…., χμ, την Γιού τ α : Ju t a : Tziu t a : Ju b e : Jo b e : IOY b e : Η/Ι/ώβ εια:Χρεώ βια….,
( : Γ ΙΟΥ π ι, Γ ΙΑ Γ ΙΑ, Γ ΙΟΥ π ι, Γ ΙΟΥ π ι, Γ ΙΑ Γ ΙΑ….. ….: χ ά,ε,ιλ ντε…., ω της, φυλής, λιοντάρια : LIONS….,
άει ντε, ω Ελληνο /μασονο/ προ Σκόπ/ι/ά κ ια – Προ Βορειο Μακεδονια κ άκ ια, που ‘’σήμερα’’ γΙΟΥρτ άζετε….! )
που οι αποικιοκράτες μορμ/μασ/όνοι της Γιούτα, πίστευαν ότι οι εκεί Ινδιάνοι είναι η 13η φυλή του Ισραήλ !!!!!
[[: εχχχ…., ννναι…., αφού τους έκαναν κορέ : περιτομή οι εκεί ιερείς Κορ/ρ/έ…., ήτοι, αφού τους….. πουτσό κοψαν….,
ήτοι, αφού τους….. ‘’πετσό κοψαν’’…., χμ, και τους έκαναν, κιόλας, Γιού τ/χ/α:ήτοι, ΙΟΥ΄ τ α : ΧΡΕΩ΄ τ η : ΗΩ΄Β η : JOB e,
Γιου ρ ούκ ι:Ju t e–Iνδική κάνναβι – χμ, παγ ίδ :ιστό:κρύπτ η:γιού ρ ντ α:γιού ρ δα/γα/:γιου ρ ντί…., ε, από γιού τ α:ιού τα:
κλωστική ύλη εξ ινδικής καννάβεως,χμ, αφού τους έκαναν, τα,ελληνιστί,γιού σ ουρια:κορ άλλια, γιου /ΙΟΥ΄/ β α ρ λάκ ια….,
εχμ…., ίσως, και….. Ηωβ έτ σ ι : Γιο/ω/β έτ σ ι : Γ/κ/ιουβ έτ σ ι : ( Jub / l / et:χρεω λέτ α…!; ) μπου /βου, βοο/ γιου ρ ντ ί….,
ε, μετά από ‘’τέτοιο’’ /αποικιο/ γ ιου ρ ούσ ι/έφοδο/:γιού ρ γισμα–γιου ρ γιάρισμα–γιου ρ ντάρισμα–γιού ρ ντημα:γιού ρ για:
γιου ρ ούντημα:γιου ρ ούντισμ α:γιου ρ ούστημα:γιου ρ ούστισμα, α, Γιου σ ουρ ούμ (Jus/Jes/us Ιan n e) πράμα….!]]….! }*}

εμμμμμ, κι ο ανωμαλιάρης αυτός σκύβει, τότε κι έτσι, και βλέπει, αναμεσοσκελίς –της, μια βρυσούλα….,
πού ‘χε γύρω–γύρω βούρλα…., ωχ χ χ χ χ…., κι έγινε….. της….. μ/β/ουρλής….. το κ‘’άγγελ’’ ο:σδαίμον ο….!
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{{ ….: ννναι…., και κοιτάξτε στα Λεξικά, Ελληνικά και Αγγλικά, το πώς συνεχίζονται, κι αυτές οι λέξεις….:
οι….. από….. ιού ιού….. έως….. ιού τ α – γ ιού τα – τζ ιού τ α…., ννναι, και μη δίνετε καμιά σημασία στο…..
ομο /ομο ι/ ούσ ιον….. ι….: /γ/ ιώτα…., που, αγγλιστί, io t a : i….: / : : = / ασήμαντος ποσότης / ι = 10.000….. /….! }}

…..Εμμμμμ…., και, έκτοτε…., σαν….. ‘’τό ‘φαγε’’…., το….. αραβ ο ‘’φιστίκ ι’’…., κ.ο.κ : σχεδόν, καθημερίς….,
νααα, μέχρι και σήμερα…., ( Έιιι, έω ς πότε…!; Ένας καλός….. Ελληνο Ελλαδο….. ιατρός…., βρεεεεε….! ) ….,
παραμένει στεγνή κι άγονη….. Σ/κατ-/άρά – Θ/αν+/αρή…., με στερεμένη τη λαλο ϋδατο φόρο Βρύση–Πηγή….,
εμμμμμ…., με σχιζο μεθύσι από Δαν ικό ρακί….: αιολιστί, βρακί….. και με ‘’κατεβασμένο’’ το βρακί…., και…..
τραγ ουδά : «’’μπρος και πίσω…., μέσα κι έξω’’…., μια ζωή–έναν θάνατο…., πώς να το αντέξω….!»….,
όπερ σημαίνει : «΄ΙΟΥ΄, ΄ΙΟΥ΄ : ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ : ΧΡΕΟΣ, ΧΡΕΟΣ :
ΙΟΥ΄, ΙΟΥ΄ : ΑΛΙ΄, ΑΛΙ΄ : ΟΥΑΙ΄, ΟΥΑΙ΄, ΟΥΊ‘’, ΟΥΊ‘’….!»….,
ω…., κατά….. ιου λ ό ϊχ/εχ/ ον….. /Π/Φ/αύλον…., «άνδρες Αθηναίοι»…., που…., από τον ίου λ όν –σας….:
από το πρώτο –σας πε φυ τρ ωμένον τρίχωμα ( Ρο τσ/ά/ιλντ ο : 1827ό χνούδι : f lo e–f lu ff….: Ρό βλο/βολ/ ο )
είστε Ρό βο λ οι : Ρο τσίλ/ι/ντ /ε/ρ οι Ίου:Χρεώ…., πλην από προ προ προ προ φυ τ ο ρ όθεν κι ‘’Αβραμ’’ όθεν
και αλά Αβράμ τον προ φύ /πά/ τ ο ρ α…., τον «’’κολπ ο’’ ύχ ο : ‘’κολπ ό’’ ιχ ο : Μόρ /ο/ ιχο….. Διόνυσο» ….:
«εν κόλποις Αβ/μπ/ρα άμ….: αμ–αμ, μαμ–μαμ λύκ ος….: Ά/β/μπρα/Σελήνης 2:α σκιές/Κατά/β/μπρα» –σας….!
Ννναι, να, το δείχνουν….. και τα εφηβικά –σας ίου λ α – εξ- εξ – εξ- ανθήματα ί ουλ ές στα μάγουλά –σας
και οι ‘’ψαλλίδες’’ : οι ίου λ ες στις….. / ίου : χρεώ/ τριχές –σας…., ε, που –σας ‘’έπιασαν τον ιου ίου : πω πώ’’
οι ίου λ ες–σαρανταποδαρούσες…., χμ, όταν η Ίου λ η : Σαραντα ποδαρούσα Ιού λ ιος Καίσαρ Ιη /Ιου/ σούςςς
επί 40 μερόνυχτα έκανε ανάληψη….. στην Τράπ εζα της, και, εκεί Αζώτου…., μαζί με την Μαγδάλω….,
($( Έι, χμ, λένε πως στις Κεγχρεές έχουν, ακόμα, Κουρείο, «το Θησείον», μαζί με τον Παύλο και τη Φοίβη….,
κουρεύουν δε και τριχο χρεω ΙΟΥ ψαλλίδες…., ααα, κι η Φοίβη σπούδασε αισθητικός και πιλ ιγγ άρει
με την αλοιφή της Ήρας…., αυτήν που έκλεψε η κόρη της Άγγελος / αγγλιστίιιιι, An gel s : Γαϊδάρα…!; / ….,
και θεραπεύει ίου λ α:γκαβλό/ιού/σπυρα….!
Ααααα…., κι η Μαγδάλω ξυρίζει με το αμφίστομο ξυράφι του Jus us,
με νεφ πουτσ/θαλίμι:με ‘’τέχνη’’, πουτσότριχες…., και δη Πανδωρ εάν και επί του Kανα πέος:Jac kanapes….,
ο Ιου σούςςςςς δε…., μετά το κούρεμα…., προσφέρει, συμ /πλημ/ βολικώς, και πλύσιμο ποδιών….,
1ων, 2ων και….. 3ων …πο/υτσ/δ ιών…., νααα, σε….. «φανερό….. από δειπνο»…., που τα…..
σκουπίζει με λινή πετσέτα:διαφανή οθόνη…., εξού και απο καλύπτονται όλα ούλα…., «αποκρυφο» λέεενε….,
εχ, κι ο σαυλό πρωκτος:κουνιστό/σερνό:σουρνό/κωλος Σαύλος, μετά το ‘’απαυτό’’ του, πουτσοτομεί….! )$)
σα φώς…., ιου δα ϊστίιι–εβρα ϊστίιι…., ίσως, Ιού ν ιο ή Ιού λ ιο μήνα του τρ / τρ τραγ / ιαδ ικού 000 κ.’’Ι.ΑΧ’’….!
…..Ννναιαιαι…., ω….. Ιου λ ώδεις Ιη /Ιου/ σου ίτεςςςςς – Χριστιανοίοιοιοιοι…., ‘’Έλληνες’’ και μη….,
που…., ‘’μόνον’’, «’’/τα/ Ιου λ ιαν ά’’» –σας ‘’σώζουν’’…., εχχχχχ…., με κάποιον…..
( : ααααα…., όχι κάποια, ψευδο μάρτυρά –τους, Ιου λ Ιαν ν ή….! ) ‘’Ιου λ ιανό’’, όντως, παραστάτη –σας….,
εχμ, ο….. ορθώς αποστάτης : παραβάτης….. –τους….,
κι αςςςςς οι σατάνες….. ‘’παραβάτες’’ του Θχρόνου….. Ρό τσιλδ οι Ιου στ ιν Ιαν ν οί
και οι, οι του σο ϊού –τους, Ιου στ ιν Ιάν ν αι….. ψευδο φιλό σοφοι–αληθο σοφ ιστές….. Ιου στ ίνοι….. ….!]*]
[*[====================================================]*]
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* γάτος, γάτης, κάτος, κάτης, γατσιάζω, κατσιάζω, γατσιόμαλλα, κατσιόμαλλα, γατίβελος, κατσίβελος....,
* γα:κα…., τα:τσα…., // * έω /ew/ : έω ς:αυγή, ανατολή…., * ανατολ ικός:ewe….: e αντί ic:ewe αντί ew ic….. //
( * ew e….: προ βατ ίνα….. ανα τολ ική….: Ιερου σάλήμ α…., * τραγ άγ ημα : κοπάδι….. )
* λύω – λω – ελώ : λύω, στρέφω….,
(*( ….: λω : και, θ έλώ ή σ έλώ….: άλλο το, το εκ του θ έλώ, θ έλ ημ α+‘Q – το του Θε ού…..
κι άλλο το, το εκ του σ έλώ, σ έλ ημ α-’➔Q – το του Σα ταν ά….,
ενώ….. άλλο είναι το, το εκ του λω, λ ήμ α+- -+Q / ή -+ +-Q / : ‘’ ’‘Q / ή ’‘ ‘’Q / : ➔ ➔ /ή ➔ ➔ /….:
το….. ούτε του Θε ού….. ούτε του Σα ταν ά….: α δια φορ ία–ουδ ετερ ότητ α….:
ο Θε ός : ο Θ …., έστω, 9.000…., Θ έ στρεψ ε+‘Q και Θ αρμο έν ωσ ε…., έστω, 9.000άκις….,
κι ο Σα ταν άς, ο Σ …., έστω, 200.000…., Σ αντ έ στρεψ ε-’➔Q
και Σ αρμο έ λυσ ε…., έστω, 200.000άκις…., ω Θαρμολύτες και Σαρμοδέτες….,….! )*)
* κατά βασ ις ή κατα βί βασ ις ή κατα βι βασ μ ός ή κατέ βασ μ α : επί νομισμάτων, υπο βίβασις τιμής….,
* κατά….: πολύ, λίαν, εντελώς, / κακο ή δυσ : χμ, ανα = άνω = καλο ή ευ….. …!; / …., ….. ….: +, -, Χ, : ….,
αθροιστικό, αφαιρετικό – μειωτικό, πολλαπλασιαστικό, διαιρετικό….,
( ….: πόσον κατά…!; Λεξαριθμολογικώς, ι / ι΄ / …!; ….. κ – κιλο – χιλιο ή ρ΄ : 100 ή….. …!; )
***** κατα θέω : κατηφορίζω τρέχων : go at : goat : διά βολ ος….,
// καται- : κατω- βάτ ης….. και….. αναι+ : ανω+ βά της….! * καταί ή κατέ ή κάτ….. //
***** χμ, ανα θέω = ανηφορίζω τρέχων….: go ad : go/a/d…!;
* Ι ουδαίος, Ι ούδας, Ι ουδαία, Ι ουδαϊσμός,….: πόσο Ι / Ι΄ : 10 / : υπό….!; ι΄ Χ ι΄ = 100…!;
* Ιου δ(ε) ί θ….: Λεξικόν : έτσι, χμ, δ(ε) – δε – δη – δι – γε – γη – γι….,
εμ, κι αυτό το Ιου δα ΐδιον:Ιου δα ΐ /χθ/θ/τ/ ιον…., με, ΙΟΥ, χρεωμένη δ(ε)….. /χ/θ(ε)….. /γ/ θ(ε)….. χθ όν αν….,
* ουδαίος….,
(*$*( : ουθαίος – ου χ θ αίος….. – ου χθά ιος – ου δάιος – ουδαίος ή ΙΟΥ:ΧΡΕΟΣ γη/γα/ : δα και δα ίος…!;
* ΙΟΥ δα ς….: 4ος ‘’γιος’’ του Ιακώβ = και, Μακ Αβαίος, ήτοι Γενί/ τ/ σαρ /έτ ι/ος Αβαίος –
Φωκ ι δα ίος ή Φωκ ιδε ύς…., / Φιλ ιστ αί ος….. Φωκ α ή θεν ή Κρητ ή θεν…!; /
ήτοι, φώκ η : φώκ ια….! / : ή και φώκ αιν α : δελφ ίνι, φάλ αιν α….. /
[[ ….: χμ, αμφί βιοι….. Τελ χίνες : δαιμονισμένοι, τεχνο δάσκαλοι, τελ χί/ή/νοι….:
ανδροκρατικώςςς, υιοί….. της Θαλάσσης- και της Γης+ : -+….,
ή…., γυναικοκρατικώςςς…., της Θαλάσσης+ και της Γης- : +-….: λοιπόννν, φώκ ιες εξ Ί δη ς ή Ί δας –
όρους /όχι βουνό….. χαμηλό υψο/ της Κρήτης…., χμ, με το Ι δα ίον
( : ή Ι γα ίον….: δα, δε, δη, δι…., γα, γε, γη, γι,….. ) ….: σπήλαιον, όπου ανετράφη ο Ζευς:Δί ας:Ίδ ας….,
ννναι, κι όχι η οροσειρά της ΒΔ Τουρκίας….. ]]
Ννναι…., και ‘’σιωπή’’…., μη –σας σφίξουν το περι λαίμ ιο :
τον/το/κολλάρο ν – το ελληνιστίιιιι, κι αλά φώκ ιας φωκ όλ, φω κ όλ….. οι Δίες και πνιγείτε…., ή μη θυμώσει
ο Όργιο Δίας και πάθουν….. μελλο έμβρυά –σας τινά….. φωκ ο μελ ίαν : κορμο κόλλησιν μελών –τους….,
ή πειραχθεί….. ο πλακ ούντ ας – η φώκ τ α….. ….,….. )*$*)
* χθά μαλος : χα μηλ ός…., / χμ, πρό βατον….. και όχι καμηλο πάρδαλις…!; /
// : χθονο….: α΄ συνθετικόν….. * χθόνιος : υπό γειος….. (!;) //
* κατα δέομαι….: θερμο παρακαλώ….!; Μετριέται η θερμο κρασία και με το κατά…!; Κατ ουδαίος…!;
* κατά γειος : κατα γά ιος : στρ ου θ ός ή σπ ουρ γ ίτι….,
/ : ουρ : ουρ αν ός και γ : γε : γη : γι….: πετά και βαδίζει….. / ….,
* στρ‘’ ου θ ο κά μηλ ος….: στρουθ ο κά μηλ ος….: * ως με μικρά φτερά σπ ουρ γι τιού – στρ ουθ ίου….,
* κα : γα….: κατσίκα…., * κά μηλ ος….: ως με μακρύ λαιμό και πόδια…., * μηλ /ος/….: πρό βατον....,
/ σπουργιτο κατσικο πρόβατον…!; / ….. * στρ ουθ ίον : σπ ουρ γι τάκι….,
* sp ur ge ( : χμ, αγγλιστίιιι, σπ ουρ γί τι – σπ ουρ γί της : sp ar / er : aer / ro w – σπάρ ο ς….. ) ….,
* Συμ ε ών : Sim e on : Sim ion : Sim it is : Sim on : Σίμ ων,….. ….:
και…., και, υπ’ αυτού, του ‘’«Κυριουπαπαντητή»’’ Συμεών ος και εις Αίγυπτον....,
σχεδόν, 208 χρόνια ‘’μερικής’’ κωδικο ποίησης ( : του και τους….: Συμεών, ‘’Ελλην’’ιστών, ‘’Ελλήνων’’,….. )
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γλώσσας, ‘’μόνον’’, Ελληνικής…., μα και….: Ελληνικής Μυθολογίας, Ιστορίας,….. Μυθολογιών, Ιστοριών,…..
‘’όλων’’ των χωρών και όλων των εποχών,….. χμ, ακόμα και των….. της φυλής…., των, εις Αφρικήν, Μαλί….,
Ντογκ όν και Μπαρ/Βαρ/μπάρ/βάρ/α….: Σκύλ ων και Βαρ βάρ ων….: Dogs and Bar bar ous es
(Βαρ βαρ όσ/σ/οι….: ή ο Γερμανός αυτοκράτωρ Φρειδερίκος Α΄ ή 2 Τουρκ/ο/ ‘’Ελλήνες:Λέσβιοι’’ πειρατές) ….!
Σα φώςςς, Νεφ /θολο/ θαλιμ /τσαλιμ:κολπ ο/ ί ως….. κωδικοποιημένα…., όπως και παντουπάντοτε αλλού….,
μα…., ό λ α…., ε ύ κ ο λ α απο κωδικο ποιητά…., αν , ‘’λέξει τη λέξει:κλειδίω τω κλειδίω’’ –τους, συγκριθούν
με Αρχαιοελληνικές…., και Νεο/λαϊκο/ελληνικές λέξεις:κλειδιά…., αλλά και, κυρίως, με αντίστοιχες Αγγλικές….,
αν, δηλαδή, σχασ τ ούν – σπασ τ ούν ρίζα τη ρίζα…., συλλαβή τη συλλαβή…., καταλήξει τη καταλήξει….,…..
νααα…., ως, περίπου, δείχνω, κι εδώ, εγώ…., που γνωρίζω μεν ‘’αρκετά’’, ‘’όποια’’, Ελληνικά και Λατινικά….,
όμως, ελαχιστότατα Αγγλικά θυμάμαι και γνωρίζω….,….. κάτι που σημαίνει ότι….. ένας
Αγγλο/γλωσσο/μαθής, μαζί, και Ελληνολογοφιλής:Φιλό/Ελληνό Ιστοριό/λογος πιότερα θα καταφέρει, π ι α,….!
// * ζήβ α…., εβραϊστί, ζίβ α,….. ….: ψυχή, ζωή,….. > τζίβ α…!; Ζ > τζ…!; //
* cock roch : κατσα / κατα ή γατα ή κατσα…!; / ρίδα….,
* go a d….: κενρ ίζω, ( καρδ ίζω…., καρδιά : κέντρον…., καλο καρδ ίζω, κακο καρδ ίζω,….. ) βού κεντρον….:
‘’Παύλος’’, χμ, για Ιησού – «Βού κεντρον»….,
* go a t skin : γιδο τόμαρο ή τραγο τόμαρο : τράγος – Σατανάς : goat : go at : go a t….,
* go a t herd : γιδο βοσκός ή τραγο βοσκός….,
* Ιακ ώβ : Ιάκ ωβ ος ή Ιάκ ωβας….. ή Η/Ι/ ώβ:Ή ωβ ος ή Ή ωβ/α/ας : δι αιρεσ ίας ή φατριοποιητής 8:η΄ ωβών :
φυλών – φατριών – ‘’κομμάτων’’….,
* ωβά : φατρία – φυλή -- ….., στην αρχαία Σπάρτη….,
* ωβ/α/ άζ ω ( ή και ωβάω – οβώ…!; ) ….: διαιρώ τον λαό σε φατρίες – κόμματα—κομμάτια….,
χμ, λαο κρατικώς – δημο κρατικώς…., χμμμμμ…., δημο καρ τ ικώς….:
[[ ** ιωνιστί : κάρη/κάρητος/κάρητι/κάρην/κάρη…., ή, δωριστί : κάρα/καρήατος/καρήατι/κάραν/κάρα….,
( ** κάρ/καρός/….. …., * επί καρ : κατα κέφαλα….: επί αντί κατά….. )
Πλ : καρήατα, γεν. κράτων, δοτ. Κρασί, αιτ. κράτα,….. καρσί καρσί – πρόσωπα με πρόσωπα…..
κι όχι πρόσωπο με πρόσωπο…., όπως, στα Λεξικά Αγγλικής γλώσσας, εξηγείται….. ]]
δι αιρεσ ίας 10 : ι΄ φυλών….,
*** ιακ ώς : ιων ικώς….,
* ιακ χ άζω : κραυγ άζω μαιν όμενος, ωσεί Μαιν άς…., χμ, ωσεί….. Μεν άς….: ε <> αι : μεν άς / μένος : μανία /
β /ι/ ακ χ ικώς : ιων ικώς….,
* άζ ω….: στεν άζ ω….,
* άζ ομαι….: ευλαβούμαι….,
* Άζ /Άτζ/ αρ ος….: άγρ ι ος, ά/τ/ζ ουρ ος, ά/τ/ζ ωρ ος….,
* Χ / χ΄:600άκις / ά/τ/ζ άρ ος…., χ /χ: κ/ α/τ/ζ άρ α, χα/τ/ζ α/τ/ζ άρ α : δίκοπο σπαθί….,
* αζ άν ω : ξηρ αίν ω….,
* αζο/ν/γκάθα : αγριακανθιά…., * αζ ό /γ/ερ ας : αγριο βρωμο λιγ αρ ιά….,
( * βί ος….: περι ουσ ία, πλ ήθ ος, φυλ ή,….. βι ός..... / : βι ός : τόξον,….. / ….. )
* / Άζ ωτ ος, Άζ ωτ ον / ….. Α ζω τ ία….: α βιω τ ία, α ζω ία, α φυλ ία, α πληθ ία,…..
* / Α βοιώ τ ιος, Α βοιώ τ ιον / ….. Α βοιω τ ία….: μη βοιω τ ικός, μη βαρ ύ νου /νοο/ ς, οξ ύ νου ς,
μη αγρ οίκος, μη αδ η φάγος,…..
* Άζ ωτ ος….: ομ ώνυμ ος /ομο ονόματ ος/ Τράπ εζ α σε Σπάρτη και Ισραήλ…., τω, αρχαίω, καιρώ εκείνω….,
* Αζ ουρ ιά ή Αζ ωρ ιά….: όχλος, πλήθος, πολυ φυλ ία, κατώτερα κοινωνικά στρώμματα,…..
* Α ζω ία….: α ψυχ ία….: και, Ινδουιστές….: γυναίκες και κάτω – ‘’πάτος’’ λαός = ά ψυχ ος….,
χμ, Εβραϊστίιιιι, ά ζιβ ος…., ννναι, ζήβα, ζίβαε, ζιβάι….: ζήτω – να έχεις ζωή – ψυχή….: όλε….,
χμ, κι εσείς, οι….. με….. ‘’ψυχο’’ /ψυχο/ κορμο ζωο….. ουλ ές…., ούλ ε:Ουλ αχ/ε/ίμ – Αλέκουμ – μη όλε….,…..
* Αζ ο/Ο/υρ ίας – Αζ α/Α/ρ ίας – Αζ ω/Ω/ρ ίας > Αζ ο/Ο/υρ αί ος – Αζ α/Α/ρ αί ος – Αζ ω/Ω/ρ αί ος….: !;!;!;….,
* Ν / Ν΄: 50άκις/ ….: Ν αζ ο/Ο/υρ αί ος – Ν αζ α/Α/ρ αί ος – Ν αζ ω/Ω/ρ αί ος…., /Γ,Χ/ Ν αζ αρ έτ….: !;!;!;….,
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* βάτος ή βάτος ή σ μεουριά / σ μουριά…!; σ : βατο : ακανθο….. …!; / :
/προ/ βατο μουρ ιά – ακανθο μουριά….,
// * μούρο : μόρ ον, καρπός μορ έας – μουρ ιάς – ζούλα…., * μούρ η : δωριστί, μούρα, πρό σωπ ο….. //
* βάτος : εβραϊκός μετρητής υγρών….,
/*/ : μετρητής βατο χυμού….. εκ βάτων εξ ακανθωδών «φλεγόμενων / προ / βάτ ων»
εις την εις Ναζαρέτ βατ είαν – βατο μουρεώνα – προ βατ ο βοσκοτόπι…..
ή μετρητής ιχθυ έλαιου – έλαιου εξ ακανθώδους σελαχίου : βατ ίδος…!; /*/
* πην έλοψ ή : αιολιστί, πανέλοψ (….: ολό/θεό/μ ματος : Άργος πανόπτης….. με μάτια σ’ όλο του το σώμα….!;)
ή πηνέλοπος : είδος νήσσης – πάπιας….,
* Πηνελόπη….: χρεωμένη…., Εύα…, Αδάμ Οδυσσέας – Ελισσαίος….,
( Α, ο Ελισαιέ, του Ελισαίου, τον Ελισσαιέ, ω Ulysse…., ω ‘’αντιστοιχία’’ του Οδυσσέα, ω μαφιοζονόματε….! )
με πήνες : υφάδια και….. Q /:+ ή – ή ++ ή - - ή +- ή +-….. ήηηηη…!; Χμ, εμ, βρείτε ‘το….. / πηνία:καρούλια….,
*κ αρσι άρσ εν η : εν αντί ανδρ η….. ή θριγκός – στήριγμα και συμπλήρωμα του άνδρα…!;
*….. ρώμη : κράτος, δύναμη,….. * Ρωμιός : μειωτικώς, Έλλην επί Τουρκοκρατίας :
δυνατός, χωρίς δύναμη...., κράτος, χωρίς κράτος….,…..
ννναιαιαι…., ω Τ/Κ/ούρκε – Ρωμιέ ή Ρουμι έ…., μεθυσμένε από το του Αγαρ ην ού Ισμαήλ ρώμι : ρούμι….,
που έμαθες, άξξξεστε, να μιλάς κι ελληνικά…., χωρίς, πριν, να μάθεις να μιλάς τουρκικά – ‘’ελληνικά’’….!
* μπάφρα : στη χαρτοπαιξία, νούλα:μηδέν…., εξού και στο ‘’πινάκ λ’’ θα –σας εκ μπαφρ ίσω–εκ μηδεν ίσω….,
εγώωωωω…., ο, εκ Τουρκίας, Μπαφρα ίος…., πλην από, εξ Ελλάδος, Βιταστα ίος…., ω Τ/Κ/ουρ κα λάδες….!
*** αρ αχ ίς ή αρ ρ αχίς….: φι /φυ/ στ ικ ιά…., * φι /φυ/ στ ίκ ι….: Α ραβ ικό….. ή….. Ελ λ ην ικό – Εν ικό…!;
* τράγ ημα : επι δόρπ ιον, ξηροί καρποί….: τραγ ανά – τριζ ωτά κατά την μάσησιν…., χονδρά....,
* Έιιι, εδώ το καλό φιστ ίκ ι – πιστ άκιo – ελληνιστίιιιι, pist ach io tree….. από φιστ /φυστ/ ικ ιές–πιστ άκ ες….,
έιιι…., πόooσες μερίδες….. Τραγ /αν/ ίσιες : Ι ου δαίες : Ι υπό γειες….. ‘’θ : σ’’ Έλ- - - ετεεε….: /‘’θ : σ’’/ λείτε…!;
…..Εδώ Λιλ ιππούπολη…., εδώ Λιλιπούπολη…., λεπτά και μαλακά φιστίκια πουλώ…., απ’ το Λιλι Ελλάδα….,
φιστίκια….. θήια : θεία…, θήν: τώρα βεβαίως, τώρα δα λοιπόν, ή θήν : κατ’ αλήθειαν….. λέγω υμίν….,
για όλες τις φύστ εις – γενεές – απογόνους των πρωτανθρώπων….,
μα, κυρίως, για χονδρο μαλάκες Ι ουδαί ους….,….. φιστ ίκ ια απ’ τον Φίστ ικ ο της Λιλ ιππο ύ πολης….!
Ααα, βιο καλλιέργειας φιστίκια…., χμ, πιστο ποιημένα από τον ‘’τραγ αν ό’’ δό/ντό/κτορα Ντραγ αντ όρ :
Τραγ α δ όρ : Τραγ α τ όρ….: Doc t or Dog t or : Dr. go at or : ή Dr. drag a d or : Τραγ ο Σκυλ ο /γ/ιατρό….,
( drag : ελληνιστίιι, δράγ α : δίκτυο : δίχτυ : αρπάγη, σαγήνη, βυθο- κορ ώ, βαδίζω-:go….. αργά….. at-’➔….,
εμμμ…., που δεν είστε δα και του Θεού….! )
ώστε να θέ ετε–σπεύ δ ετε:ταχέως:sp ee /e e:ευ / d+‘…., ω χελώνες, που ‘’λαγοί’’ θα γίνετε, at /ad:at/ or….,
λες και τραγ ίσιο Dr…., ω τραγ όπουλα…., που θα πείτε κι ένα τραγούδι…., συρ ιστί:σε γλώσσα Συρ ιακ ή….,
τραγ ούδι….. σκυλ /τραγ/ άδικο : dog ic al : go at ic….!
Ναι…., σα φώς, αφού –σας τραγ ηματ ίσω – γευμ ατ ίσω…., ε, και….. ‘’φιστικώσω’’ – θεο.αμήσω…..
νααα, με τα ψυχο ‘’ψυχο’’ ‘’μαρούλια’’ –μου….. και σε….. ‘’μυστικό δείπνο’’….,
ω….. δράκ/γ/ οντες – δραγ ώνοι – τραγ ώνοι : τραγο όνοι :
/τριζο/ μασ ώντες όνοι–μασ όνοι….: mas /trag/ on drag on s….!
…..Ννναιαιαι…., και –εσείς…., οι με τη Βουλγάτα και τη Βιλαπίκ ή Βουλαπούκ….,
εμμμμμ…., και…., για να με κατά λάβετε περισσότερο….,
βρείτε δι ερμην έα : δρ/τρ/αγ ώνο – δρ/τρ/αγ ούμ η – drag o man : δραγ ου μάν ο….,
ω δραγ ώνοι : hey drag oon s / o o : ου ή ω / …., ω τραγ ουμαν ιστές – τραγ ο μαν ιστές : κατ θρωπ ιστές….,
τάχα, αν θρωπ ιστές…., χξς΄, του….. οο / : οο > ου ή ω / μαν ισμού – ω μαν ισμού – ο μαν ισμού….!
(*(=================================================)*)
(*( : m an : άν δρ ας – άν / άν : άνω : + / θρ /τρ/ ας – άν θρ /δρ,τρ/ ωπ ος….:
χμ…., «ουχ ο τόπος τον άνδραν ποιεί, αλλ’ ο άνδρας τον τόπον»….,
εεε…., ω, και, Ηρα κλειτ ίδια…., και η γυνή-….: / ωχ, που ο άνδρας+ : τράγ ος+ / κάτ θρωπος : κα τσίκα-….:
μπρρρςςς+…., κτςκτςκτς-…., ννναι, αυτή η του….. ου γυν ισμού:hu wo /κατ : - : wo/ man ism’s–hu wo man….,
ε, ου αί : ου έ…., e, we….,….. ποίος + : ήλιος…., ποίος - : σελήνη…., ποίος αυγ ερ ινός – Αφρο δίτη….,
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ποίος Πούλια…., ποίος Θεός+…., ποίος εωσ/αωσ/φόρος Σατανάς…., ποίος πλανή της…., ποίος str8….,…..
τίιιιι…., ήλιος είναι η σελήνη και σελήνη είναι ο ήλιος….,….. ποίος έστη εν τη τάξει αυτού και ποίος όχι….,
η ακινησία ή η πέριξ αυτής κίνηση…., ω Αββακ ουμ ίδια….,…..
η ακινησία ανατέλει….. ή η ακινησία δύει…., η κίνηση ανατέλει ή η κίνηση δύει….,…..
τα πρωτ όνια, χμ, μαγνητ όνια γυρίζουν γύρω από τα ηλεκτρόνια, χμ, δευτερ όνια….. ή ανάποδα….,…..
η ανατολή είναι δύση ή δύση είναι ανατολή…..,…..
εεεεε…., και η υπήρξασα μαμά μου η Ανατολή είναι σελήνη…..
και το ανύπαρκτο σκότ τασ μα /φάν τασ μα/ Μαρ ία είναι ήλιος…., …!;
Χα α α α α….., έρχου και ίίιιιδε….. το ακινητοποιημένο «τρελό» φωτοκύτταρο….., το ερχόμενοννννν….,
που, χωρίς να κινείται, κινείται….: στις εκκλησιές του ουρανού…., μα και στα μορδέλα της γης….,
στα μορδέλα του ουρανού…., μα και στις εκκλησιές της γης….,…...
χμ, έλα – ελάτε να ιδείτε…., αν έρχομαι από εκεί ή από εδώ…., ω….. υπο κοσμο ναύτες….!
Χμ μ μ μ μ…., έχω μιααααα σύρ ριγγα : fist ul a – φιστ ίκα : πιστ ίκ α – πιστ όλ α : ποιμενικό αυλ ό : συρ ίκτρα :
σουρ ίχτρα : σφυρ ίχτρα…., να σας….. τον ‘’σφυρίξω’’ : ‘’συρ ίξω’’ : ‘’σουρ ά/ή/σω’’…., ω σούρ γελ α….,
σύρ ιγγά μου : φίστ ουλ ά μου : πίστ ουλ ά μου : πιστ όλι μου : fist ul a στη χοιν ακ ίδα : σύρριγγά σας –
στην εν τω κέντρω του τροχού σας…., ννναι…., πιστ όλ ι…., που θα χάσετε την πίστη σας…., ρε ά πιστ οι….,
σύρ ρ ιγγά μου στη σήρ ριγγά σας : σήραγγα – σωλην οειδή / κατα θλιπτική…!; / υπό γεια δί οδό σας….,
εμμμμμ…., κι ας κάνετε, κι εσείς ένα συρ ίγγιο : φίστ ουλ α – φίστ αινα – φούσκ α….,
ωσεί ο φ/π/ιστ ολ έρ ος : fist ol er Φίστ /Φήστ ος/ Ιου σούς….!
Ννναιαιαι…., και να συρ ίξετε : τσιρ ίξετε’’…., σα φώς και ως όφεις…., συρ ιστ ικώς : σσσσσςςςςς….,
σύρ ιγγα : έν εση…., να σας ενέσω : .αμήσω : πουτσ ώσω : φουτσ ώσω
/ φιστ : φηστ : φητσ : πιτσ : πουτσ : φουτσ :….. / ….: υπο θετ ώσω : θα σας το βάλω το υπό θετο – ποθετό….:
‘ποθ ετό : ‘ποζητ ό : υπό ζητ ο :….. …., που το ποθ εί:ζητ ά /zit a:ζηβ ά:ούρρ ει: ουάρ ρει : ζητ ά, ζηβ ά, ζυβάει,
ζιβ άει : γε γέ ει – δε δέ ει – γα γά ει – δα δά ει – γι γί ει – δι δί ει….. / ο κ ώλος σας το υπό θετ ο – υπό θεμ α :
σ υπ(π)ο ζιτ ουάρ : sup/ sub/ p o sit ory ( : υπ > up > s up > s ub…., ε, και στην αρχή το της σ ελήνης σ….! )
και, μετά, να σας εμ έσω : ξερ άσω….. πόρ ω : πόρ σω και πόρ σιτα….,
ωσεί συρρ ιγγιο πύον : πυο φλέγμα από τον πόρο – βρογχ ική δίοδο των πνευμόνων μου
ή του ήπατός μου ή της τραχείας μου…., ω φλέγμ ατ α ω ξερ άσμ ατα του Σατανά….!
Έν εση, βρε, ώς και στον Συριη γενή:Συριό γενο:Δαμασκό γενο:Παυλειό γενο:Φαυλειό γενο:Φιστ/Φηστ/ό γεν ο
κ ώλο – κ αύλ ο – π αύλ ο – π άν α – τρ άγ ο…., ω συρικι ασ μένοι – αρρωστημένοι….. συκ άμπ ελ οι….,
να σας ‘’τη φέξω’’….: και Συρ ακ ο/υ/σ ιακώς και σύρ δην : βιαίως…..
και να ανθίσουν, στον τραγ Άδη σας…., ααα, όχι τραγ ακανθιές…., μα…..συρ ρίγγια : πασχ αλι ές….,
να –σας την δια περ άσ ω : δια πασχ ίσω…., να έχετε…., χμμμμμ, καλόοο οοο…., Πάσχα : Πέρασμα….,
στην εξωσυμπαντική φωτόσφαιρα α΄…., ω αηδονο κραγμένοι κορακο κράχτες του κρα κρα τραγο κρά χτες….,
νααα, στη σήρ ιγγά σας : μικρό σωλήνα, διά του οποίου, ω κυν ηγ οί : σκύλ αρχ οι, απο μιμείσθε τη φωνή…..
εμού του….. ‘+τριζονο γκιώνη….,….. ω κωλο Πάν ες με την αμφί στομη σήρ ιγγα – /γκ/ αυλό….,….!..... )*)
(*(=================================================)*)
* τράπ ουλ α….: τραπ : trap : παγ ίδα….. ουλ ώτρια – πληγ ώτρια…., χάρτ ουλα….,
cart, heart : χάρτινη καρδιά….. ούλη – πληγωμένη – ουλωμένη…., χαρ τ ί : καρ τ ί, χαρ τ όν ι ή καρ τ όν ι,…..
κάρ τ ες, φύλ λ α, χαρ τ ιά, καρ δ ιά, πιν άκ λ….. χωρίς….. το πινάκ : το 2….,….. χα….. και όχι αχ….,
* ew e : προ βατ ίν α, αμ / : ‘αμ–αμ’ : αμφί : +- ή -+…!; Μ αμ–μ άμ…!; / ν άς….: τίιιιι….. ew e…!;
Ανατολ–ew ικού:e τύπου : μαύρη ή δυτικού τύπου : άσπρη…!; Ή μαυρό- ασπρη+ : -+ ή απρό+ μαυρη- : +-…!;
Εω/σ/ικός….. τράγ ος…. για πάν/τ/α ή για πο/τ/έ….: for….. e’er : for….. ever or for….. n ever – n e’er…,
ω –εσείς οι….. « μυστηρ ιώδ εις….. τρομερ οί» : «eerie s….. eer/y/i es»…!;
* /trag e/ goat : go at….: /go at-’➔ ή go at+‘…!;/ …., ( ee:goatee : μούσι…., χμ, ωσεί αυτό που πουλάτε…!; )
* / ox…!; / goad:go ad….: κεντρ ίζω, παροτρύνω / go ad-’➔ ή go ad+‘…!;/ , βού κεντρ ον….,
* go….: τράγος ή βους…!; * at = ad…!;….. Θεός = Σατανάς…!; God = Dog…!; -’➔ = +‘…!;
Η ανατολή είναι δύση….. και τα ανάποδα είναι ίσια…., χμ, και, στων μασ όνων : όνων μασ….. τα μεθύσια….,
ε, και, τ’ ανατολικό κρασα : ewe…., ωχ, χμ, και ποίος….. -’➔ +‘….. να τα….. αμφι -’➔ +‘ σβητήσει…!;…..
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* Εμ…., κι ας λεξο /‘‘κλειδιο’’/ παίξουμε κι άλλο λίγο…., δίνοντας, Διο Ηρο ϊστ ικώς, σεξουαλική διάσταση….:
άσπρα ‘’σύκα’’….. μαύρα ‘’σύκα’’…., κάτω από τον τράγο η Ιερο /υ/ σαλήμ α η κατσίκα….,
άσπρα ‘’μούρα’’….. μαύρα ‘’μούρα’’…., κάτω απ’ το τράγο η Σαλήμ α / Τσαλίμ α / η χα μούρα….,
εχ, και καλή σύλληψη…., νέα διδυμο /χμ, διδυμιο/ σύλληψη….: νέα ζυγ ούρ ια–διπλ άρ ια, Ιακώβ και Ησαύ….,
αλά διδύμους…. Ιφικλή κι Ηρακλή…., Κάστορα και Πολυδεύκη–Διόσκουρους, Θωμά /του δίδυμου/ κι Ιησού….,
* Τράγος : ο βασιλεύς…., χμμμ…., Ιησούς Χριστός – Ιησούς Αντίχριστος….,
* e aster : e ast er : Ε αστ ήρ….: αστ ήρ της Εδ/Βηθλε/έμ : Ed/Vithle/em’s aster…., xmmm, Vitasta’s aster….:
Αλέκος Στέργιος….: Αντί χριστος – Αντι αντίχριστος….,
* εω σ φόρ ος : Jus e fer : Σατανάς…., Πούλια, Αυγερινός….: luci fer er…!;
* ro’am > roma….: πλάν ος…., ωσεί, και, οι….. ….,
* έως : η αυγή : the mor / : mor : θάνατ ος…!; / n ing….: εωσ φόρ ος…!; Luci fer er or death fer er…!;…..
* βγήκε στο κλαρί…: έγινε ληστής….: ααα, κλαρές, και, ο ‘Γιαχβέ’’…., ο μπαμπο ύ λη/α/ς του ΙΟΥ σού λα/η/…!;
* κλάρια ή κλαρία ή κληρία….: χρεωστικά, χρώγραφα…., εεε, και, τα δικά –μας ΄ΙΟΥ–αγλ/ εβρα /ιστίιι, IOY….,
[Λεξικό:IOY:Γραμμάτιο/Χρεώγραφo/:I.O.U.:J/ack?/ owe you:Εγώ σας χρεωστώ!!! Εμ, και I.F.Y:I fuck you….!]
* Κλάριος Ζευς….: ο δια μοιράζων….. Ιακ ωβα ϊστί….: χμ, Ιάκ ωβ ος Ζευς….: ο ΄ΙΟΥ ΙΟΥ΄…., ούι ουι΄….,
* κλάρ ος : δωριστί, κλήρος….: Διός κλάρ ος, Γιαχβέ κλάρος, Αλλάχ κλάρος,….. ΄ΙΟΥ ΙΟΥ΄….,
* πού την πας την κλάρα….: τίνος τα λέγεις….. αυτά τα….. ‘’απαυτά’’…!; Πού το πας….. το χρέος….. –μας…!;
* στέκομαι κλαρ ίνο ή στέκομαι ευθύ αυλος : στέκομαι προσοχή….: Σκασμός και προσοχή – κλαρίνο οι….. ….,
και….. πείτε –μου τι όνειρο είδατε….. ακριβώς – ακριβώς μεσονυχτίς…., να –σας το 8+ 8+ 8+ ηγήσω…!;
* κόκκινα ( χρεο….. ή χρεω….. ) πασχαλινά αυγά : hard easter eggs….: σκληρά / βραστά / ανατολικά αυγά…!;
* σπας κόκκινα αυγά….: χμ, σπας χρέος…..
ή ‘’σπας κοκ κ ινισμένα αυγά ΙΟΥ ά : Ι ω ά – διδυμιά’’ : Ιακώβ και Ησαύ,….. …!;
* οτο / ωτο : au to : αυ το / κλάξον….: θ Έλ- ετε αυτο κινητο κλ αν ιά : αυτο κινητο κλ αξ /ακ σ : αξ / ον ιά
ή αυτο κλανιά….. ή ετερο κλανιά : Ζηβο κλ αν ιά…., ω Σατανο / Αντι ζηβο / κλ αν ιές….,…..
ααα…., αφού, όμως ςςςς, πριν, –σας ‘’βάλω’’…..
[Εεε, αλληγορικώςςς κι ως –σας κλαρώνει:κληρώνει:ιστο περιβάλει ο μεταξο σκώληξ κλάρος:κλήρος–σας….!]
το….. ‘’κλ αδ ί’’ μου…., ο….. ψυχο ‘’ψυχο’’ κλ αδ αρ άς – ψυχο ‘’ψυχο’’ πουτσ αρ άς :
ψυχο ‘’ψυχο’’….. γενναιό καρδος….. ανθεκτικός….,
και στο κλακ – κιλυνδρικό : τσιλυνδρικό πίλο –σας :
χμ, ξενιστίιιιιι, τσιλίνδρο – προσωπο κάλυμμα : προσωπο μάσκα και /θεο‘’δεντρο’’ / μήκυτας…..
και στον ‘’πωπό’’ –σας…., ώστε να αυτο κλ αί εσθε….!
Ναι, και κλ αί ειν λέγω : σκασμός…., μη –σας /βαρβαριστί/ πιλ ήσει – αρχαιοελληνιστί, φιλ ήσει Ι ού δα ς τις….,
ω μελλο οριζοντιωθησόμενοι, Ζηβόθεν, ω σατανο κλάκ ες : σατανο εγκάθετοι…., ω κλάκες με τις κλάκες :
τα, εις τα υπό δενδρα θέατρα ή /Γερμανο φλαμουριο/ συνελεύσεις –σας, εγκαθετο χειροκροτήματα….,
χμ, ω οι του Σατανά : Αντι Ζήβα….. κλακ έροι – εγκάθετοι εντεταλμένοι να με αποδοκιμάζετε….!
Χμμμμμ…., εμένα, τον ηθο ποιό και, έστω, / ελληνιστίιιιι, κλάουν / κλ ό ουν του Θεού….,
οι των μασονο κλαμπς:μασονο λεσχών σε κλανο πάζαρα:συναθροίσεις κλανιάρηδων φιλο φιλυ/φλαμου/ρεών
της….. κλάπας:θυρο στρόφ ιγγος των θυρ….: Ερμή – Ιαννού – Μωάμεθ – Βούδα –…..,
εεεεε…., και του αμφί / + και - / στομου Ιησούουουουου –σας : ‘’προ βάτου’’ του Doggod – Goatgoat….,
χμ, που θα πάθει….. κλαπάτσα, ήτοι, νόσο των προ βάτων δι στομ ίαση και πού να βρεί, μετά, ίαση
ο, μόνον – μούνον, δισσό / διττό/ λογος – αμφί λογος : +- και όχι +-…., ε, ως «μη ενός μεσίτης»....!
Ννναιαιαι…., ο των δισσο γραφέων αμφι ’’τοιούτος’’…., ο δισ σός – διτ τός, ιωνιστί, διξ /δικ σ / ός….,
ήτοι, διχογνωμών και δι φορ ούμενος…., ε, ως δί στομ ον – παράσιτον μικρόβιον….,
που και τα δίστομα παθαίνουν διστομίασιν και πεθαίνουν…., ακόμα, χξς΄, και τα αθάνατα διστομό γενα….,
ήτοι, οι /Λεβιάθαν/ του γένους των διστομιδών σκωλήκων παρασίτων…., των με δίστομη:δίκοπη ρομφ αία….,
ήτοι, με δύ ο στόματα και δύο κλαρίνα ή κλαρινέττα στο στόμα του…., ε, δί ‘’πιπος’’ κλαρινετ τίστας:πίπιζας….!
Ννναι…., ακόμα και στη Δευτέρα τοκία –τους : διτοκία /διττο τοκία…!;/ : δισ:2 τοκία:διδυ/μιο/μο τοκία –τους….,
που, όμως, και στα, έτσι, φαν/σκοτ/τάσματα συμβαίνουν….. έγκυοι μόροι :
θάνατος λεχ /λειχ/ ούς μαμάς – διστομίας και υιού – λείχ /λέχ/ οντος διστόμου….,
χμ, της πάπ/π/ιας που παπ/π/ίζει και του παπ/π/ιού που πιπ/π/ίζει : φωνάζει πί πί….!
…..Χμ, ννναι, η πάπια με την, Βογομιλ ιζέ, ωτο /’’αυτο’’/ πίπα….,
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[$[ ….: Έιιιιι…., σοφή ‘+Αθηνάαααα….,….!.....
…..Αχ χ χ χ χ…., όχι, εσύ, μωρή παλιο τραβέστω της σοφ ιστείας Αθηνάαααα-’➔ :
Διο βάγια:κουκου βάγια:κοκυγγο βάγια:πουτσο βάγια, πεο κουλ ούμι–πεο κουμ ούλ ι–πεοκάλυπτ ρ ον –εσύ….,
βάγια του κούκ/κ/ου με κούκο – σκούφο…., ήτοι, βάγια του μη ξε σκούφωτου….. φούφουτου….,
βάγια του κούκου : σκούφου – καλύπτρας – καθολικής καλύπτρας κα πουτσί νο – καθολικού μοναχού….,
βάγια του χωρίς καπότα–κάππα– ( και κάππα : γράμμα κ : 20…!; ) καπότ(τ)ο–χοντρό μάλλινο επ εν δύ τη–
περι καυλ ίδα : κάσ σέξ πούτσου – καυλίου : αιδοίου….. Αθηνά – /νευρόσπαστο/ κούκλα : κατσιούλα
του κούκλου : κατσιούλου – τραγο κατσίκας ή κατσικο τράγου – «νύμφ ου συνάμα και νύμφ ης Δία/Δίας»….:
ανδρείκελο ανδρεικέλου…., βαγιόλι:πετσέτα:οθόνη:καλύπτρα:καπότα της κάτω κεφαλής του Διο πούτσου….!
…..Ννναι….., ω Αθηνά….: πουτσο βάγια – πουτσο φοινικιά – πουτσο χουρμαδιά….,
ω κούκλα ή κουκ ούλ/λ/α ή πλεκτέ μεταξοσκωληκοβαμβακο σκούφε, που κουκλώνει ή κουκ ουλ ώνει
άνω και κάτω πουτσο κεφάλια….!
…..Ναι…., κι άσε τα του κουκλο θεάτρου–ανδρεικελο θεάτρου….. κουκου λ λά ρικα….,
ήτοι, τα από μεταξωτό νήμα κατασκευασμένα κωλο βρακιά /λόγια…!;/ διά ξάσεως κι όχι διά ανα πην ίσεως….,
που τα μεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους, μωρή Κονδυλω ματο γαμημένη’’ Αθηνά Κονδυλέα….,
μη –σας κουκου λώσω – νυμφ εύσω διά βίας ή δι’ απάτης, όλους, με τον κουκουρίκο Άδη – Χάρο….,
ήτοι, –σας βάλω την μορο – θανατο /κου/κουλλούρα…., που τα κάνατε κουλουβάχατα : άνω κάτω ούλα….!
…..Νααααα…., κουλου μούν τρι : τούμπα…., ως είπε στα κάλαντα, στημένα, ο κληθείς στημένος μάγος
στην ά τσιπα Τσιούπ/Τσίπ/ρα της Αθηνο κωλοτούμπας…., τον Κουλου /Κωλο/ μουντρή : τον Κωλο τούμπα….,
που τον φτύνουν….., έτσι και σκόπιμά –του…., κι αυτός και οι πριν –του κι οι μετά –του…., για να δείξει,
ο όσο ‘’λαοπρόβλητος’’, πως….. και θα λαογαμά και θα ‘’λαο’’προβάλλεται – ‘’λαο’’εκλέγεται….,
πάντα, ατιμώρητος….,….. ννναι…., κι άειντε και ρίξτε τις μάσκες….,
που….. ‘’τα ά μασκα κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας αρχίζουν’’…., ω Hit λεροί….!.....
…..Έιιιιι…., σοφή ‘+Αθηνάαααα…., κάνε –της πολύ….. ουουουστ…., κι πό ‘δω….. κι από παντού…., …..
ναιαιαιαιαι…., νααααα…., όπως ‘’σε’’ πήρε από τον γιακά : σβέρκο η παλιο /Γ/ Ιακ ωβ ίνα – /Γ/ Ιαχ ωβ ίνα
και σε πέταξε, κατά τρ αγιο γραφία –τους, απ’ τον Άθω…., ξέρεις…., πια, κι εσύ, εεε…., τί….. αντι….. δει….! ]$]
( : χμ, η Παν/τρ/αγία…., οπότε, ομοίως, πια, με θρασεία- ευγένεια+ ή, αναλόγως, με ευγενικό+ θράσος- :
‘αμφί’ : -+ ή +-…., ‘’τσίμπ ημ α’’….. και….. σουτ….. και γκόλ….. στο….. ‘’τέρμα’’ –τους….,….! )
α, όχι από το πιπί : αιδοίον…., χμ, το με τις δύ ο – δυό ουρήθρες, που ουρούν ‘’Θεοκτόνα’’ ούρα
μέσα στο του «αγνώστου Θεού» «’’άγνωστον’’ λάλον ύδωρ» και….. ….,
μα από τους….. μαστο γόνους / ωτο : αυτιο/ αδένες της εντορφίνης – πρέζας για το λαό : πόπολο : πίπολο
και το πιπίνι : πι τσούνί της πιπιζέ διπλοπίππας με την διπλοστομία και διπλο πιπιλιζία : διπλο φλυαρία….,
χμ…., το παπάκι με τις δύ ο – δυό πιπίλες…., που τις λείχει : βυζαίνει….. ….,
που η διστομίασις : /αμφι στομίασις/δι στομ/μ/άτωσις είν’ σοβαρή νόσος…., ε, και περαστικά σας οι δι….. …..,
* εγώ ούλ ω : είμαι ολόκληρος – υγιής…., ννναι, και σε χαιρετώ : ελληνιστίιιιι….: ούλε : χαίρε, γεια….:
’’Shalom, Αλέκου μ’», σώρρυ, Εκάς, ω βέβηλε…., σώρρυ, ‘’Shalom aleichem’’…..,
ουλ αχ ούμ–Ελ ωχ είμ–Ελ ωχ ίμ…., ε, και χόρεψε το hava nagila….. ίσiα κι όχι ανάποδα…., ω παστράβιε….,
χμ, κι εσύ με χαιρετάς….: s al ute και Shalom και σαλάμ’ και κασέρ’…., εεε…., και, χμ, look at / an : at / me….,
ω….. Λ….. ολή – Λ….. ουλή….. Λ….. όλα – Λ….. ούλα…., νααααα, ένα….. Λουκ άν ικο….,…..
[[ : τίιιιι…., θ έλετε – λείτε…., ω, κςςς, αρχαιο ελληνο γλωσσο φιλ ( θηλ : λοβ/μπ/ : lobbiers – lov/v/ers ) είς….,
να βγάλω κι άλλα….. ‘’τέτοια’’….. από το πυθ άρι της Πυθ ίας –σας….,
ή σ έλετε – λείτε να λεξο παραληρήσω Πειθ ωνιστί: Φιδ ιστί+‘ και να –σας ζώσουν τα μαύρα φίδια –μας…!; ]]
…..εσύ ουλ είς : ανοίγεις ουλ ές…., ωσεί….. σαλ άχι…., που θα το ‘’εν έσω’’ και θα ασπαίρει : σπαρταράει :
σφαδάζει…., ω….. σαλ έ σαλ ιάρη με τη σαλ ιάρα – οθόνη / πετσ έτα /…., σάλ ιαγκα ή σαλ ίγκαρε – έλ ικα….,
κι –εσείςςςςς…., ω σαλ οί – σαλ εμένοι….. σίαλ οι ή σίελ οι ή σάλ ιοι – παχείς και τρυφ εροί χοίροι….,
ωσάν τον σιελ ο στάλτη : χοιρο στάλτη : δαιμονιο στάλτη Σιλ ωάμ – Σατανο απεσταλμένο
σίαλ ο – σίελ ο Ιησ ούλ η –σας…., που θα του γίνω σιελο /σιαλο/ σχάσ της….,
ήτοι, θα του σιελο σχίσω σιαλοσωμάτιο το σιαλοσωμάτιο – έκαστον καθέκαστον των /Ο/σφαιρικών κυττάρων
(κυττάρων…!;Τί κύτταρα έχει το σάλιο, ω Λεξικογράφοι…!;Α, το γουρούνι έχει Οκύτταρα και μπερδευτήκατε….,
ως μπερδέ μπουρδέ μπερδευτήκατε, και, με το ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A και το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων!)
εκ των οποίων συνίσταται ο σίαλ ός του….!
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Έι, που βάζεις, θαυματικώςςς, σάλιο ή σαλιό χωμα ή λάσπη στους τυφλούς και ξετυφλώνονται, Ιησ ούλ η….,
άνδρα με /αλληγορικό:«αρσενικέ»:Αποκ.Ιωάν./ σάκ ανδρο:γυναικείο αιδοίο–μουνί…., ω –εσύ….. συ:χοίρε….,
ο της ίησ ης–ιάσ εως ούλων–όλων…., χμ, μα γω ο Ίων–το «φαν τασ μένο /γ/ια εμί» με ιασ εμέλαιο….. ουλ ώ :
επ ουλ ώνω ουλ ές…., αυτές που σαίρουν:χαίνουν:σαρ ώνουν…., ουλ ερυθήματα:ολο κόκκινα:ο/υ/λό χρεα….,
ωσάννννν….. τις ολο κόκκινες τρίχες κι οπλ ές των προ βάτ ων κ.λπ. του Λαέρτη–πατρός του Οδυσσέως….,
των χρεωμένων τω δι φύλω και ουλο φύλλω – δενδρο σγουρο φύλλω – ‘’μαρουλο’’ α τρίχ ω –
‘’μαρουλο’’ απο φυλλο μένω….. αμφι σέξ ουαλ, συμβολικώςςςςς και μη, γκαίυ Απόλλωνι – ουλο ‘’τέτοιω’’….,
του…., έιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι…., κατά Λεξικογράφοιςςςςς, με βαμμένες….. κόκ κ ιν ες
τις πλευρές του πλοίου του…., έιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι…., πηγαίνοντας προς….. ‘’Κ εγχρεές’’–
Αντι ιθάκη – Μιλτ ι Άδη – Κοκκινο / χρεω / Άδη….. και όντας χρεω τριχο Όμηρος και σε….. Οδύσσεια….,
ω ούλ ιοι – ούλοι – ολο οί : θανατη φόροι – μορο φόροι…., ω Απ ολ λ ωνιάδες – δις
[ : λλ : ο λλ ύοντες…., ιωνιστί, ολ έοντες…., χμ, αττικιστί, ολ /ε +ο : ω / ώντες….. ]
ολώντες /ουλ ώντες/ : δις εξ α φαν ιστές….,….!
Μα κι εγώ, πια, σ αίρω:ανασύρω τα χείλη μου και δεικνύω τους οδόντας μου ωσεί κύων του Θ εού:Goddog –
θ αίρω, νααα, αραβ ιώ….. κι ας ματώνουν, εν κλ ώ/ού/ντας:εν σχίζ οντας, τα ούλα μου–ιωνιστί, τα όλα μου…..
εν κλου : εν κλ ου….: χμ, ελληνιστίιιιι…., εν κατα κλ είδ ι…., ω χαμένοι : νεκροί : ολ ωλ ότες….!
…..Ννναι, και τίποτε δε σας σώζει…., κάτω από όποιο δέντρο : φλαμ ουρ ιά, συκιά,….. κι αν είστε χωμένοι….,
μεμονωμένοι ή ως ουλο μελίη–ολο μέλεια…., συνεδριάζοντες υπό….. Γερ μαν ι/α/ κήν φλαμουρέαν, ιδίως….,
εγώ…., ο ολο κάρ ην ος Θησέας+‘…., ουλό θριξ…., ούλος – ερι ούχος : εριό ιχ/εχ/ ος : χρεό ιχ ος :
σγουρό τριχος–στρεβλ ό τριχος : ο με δια στεβλ ω μένο χρέος…., ο τέως ά τριχ ος–ά χρεως–‘’φαλ ακ ρός’’….,
ω εσείς υπό τα ουλό φυλλα : ‘’σγουρά’’ δένδρα…., που δεν λάβατε στα σοβαρά το ούλ τ ιμ ο – τελ ευταίο…..
ουλ τ ιμ άτο μου : το τελ εσ ί γραφ ό μου : μενέ μενέ τεκέλ φαρσίν’’….,
έρχομαι ο κ / κιλο : χιλιο / έγ χρεως…. εις Κ εγ χρεές….. να μου κουρέψετε τις αρχιδοπουτσότριχες….,
χμ, και τις της Αθηνάς τις μάλλινες – χοντρές και τις της Αράχνης….. τις λιν ές – λεπτές….!
Ννννναιαιαιαιαι…., έ έ έρχομαι…., εχ, κι ερχ ίτε και ιδέτε…., ου χ ί : ου κ ί / : χ > κ / ως….. Dogdog…., μα…..
έρχομαι κέλλης–έφιππος από άλλη+‘ αττικήηηηη οδό : ιωνιστίιιιι, καταπώς λέμι στου χουριό μ’…., ουδό….,
δωριστίιιιι, ωδό…., ννναι…., κι π/ι/λάλα να ιδείς αν έρχουμι απού….. Ηρακλείτειειειααα….. Ο ου ω….. δό….!
…..Ναι, και, οσον ούπω–οσον ούκω /ού κ ω : ιωνιστί, ού κ ω : κ > π/ , με 144.000 α πάρθεν ους ουλ άν ους :
ελληνιστίιιιι, λογχοφόρους ιππείς : κέλλητες – κέλτες….. των ουλ αμών : ουλ ών : ιλ ών
του γερμανο αυστρο ρωσικού στρατού…., –σας…., /να φάτε +678 δυνατά χάδια και να με δείτε, και, φαντάρο/
και, ουλ αμ αγούς επί ουλ αμ ηγών – πλοίων….,
ε, θαλαμ ηγών–παγιδ ηγών–παγίδ αρχων…., ε, «Δ ούρ ειων πλοίων–ίππων»…., ε…., και, μετά…., και με…..
τους, ελληνιστίιιιι, ουλ εμ άδες – ιερο δικ αστ ές του Μωάμεθ – της Γαλ /Γαλιο/ οπ ούλ ας : young turkey….,….!
*** «αλληγορικά: δένδρα, καρποί –τους, ζώα, ιχθείς, έντομα, ερπετά,…..» : αντι στοιχ ίσεις με ανθρώπους…..
* pine tree:κυπαρίσσι…., *pine /πίν η/ con e:πευκο κών ος:κο/υ/κ(κ)ο υ ν άρ α /mason cock cone, cock tree!;/
* pine : πεύκο…., * pin : βελόνι/βελόνα…., * pine apple : αν αν άς…., * pine apple tree : αν αν έα/αν αν ιά….,
* cocoon : κουκούλι…., * apple : μήλο * apple tree : μηλιά…., μήλον κυδώνιον….,
* μήλον αρμενικόν : βερι κοκ έα…., * μήλον κυδώνιον ή κυδ ώνιον…., * μήλον περσικόν : ροδάκινον….,
* μήλον μηδικόν ή κίτριον ( πορτοκάλι ή λεμόνι ) …..,
* Κυδ αθηναείς – Κυδ αθηναίοι : Κύδ ων, Κυδ ωνία, Κυδ ωνιεύς,…..
* κύδ ος : δόξα, φήμη,….. * κυδ οιμός : σύγχυσις, ταραχή, θόρυβος,…..
* μήλον ή, δωριστί, μάλον : πρό βατον ή αίξ / αίγα / ή, πληθυντικός, μήλα….: ποίμνιον ή κοπάδι….,
* λείον….: μηλο ροδάκινο : λείο ροδάκινο….,
* /μηλο πάρειος/ μιλτο πάρηος : ο έχων κόκκινα, ως μήλα, μάγουλα….,
χμ, πάααααλι, κατά….. Λεξικογράφουςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς….: ο έχων ερυθράς τας παρειάς,
ιδίως, επί των πλοίων / έιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι / του….. / χρεω κοκκινο μηλο προβατο χαλκευματο….. / Οδυσσέως….,
χμμμμμμ…., των μιλτ ηλιφών – αλειμένων με μίλτον : κοκκινό χωμα : χαλκ ό / αργ ιλ ό / χωμα : red chalk….,
(*##*( : κόκκινης : άλ ικης….: s car le t : ver / : ** ver y…!; / million…..
/*/ ….: red : blu sh : pud : /put/ ….: έιιιιι…., μήπως, που τ /ντ/ αν ί : Σ καρ λετ ί….,
ω….. κόκ κ ιν α μουν ιά–πούτ σ ιν α μουν ιά : Πουτ άν ες–Σ καρ λέτ ες – κόκκινες /σεληνο νύχτιες/ γυναίκες :
s kar l et /red,…../ women…., ω….. Δαν /ε/ ιστές, και, –μας…!;
Χμ, και μη το μαχαίρι….. μέχρι το κόκ κ αλ ο : to the….. bon e…., γιατίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι….. ….!..... /*/ ….,

236
/$/ *ver y:πολυ:κατα…!; Πόοοσο, μασσον ιζέ:ματσον ιζέ, πολύυυ – κατά : μακρύ : longe : μάσσον : μάτσον…!;
Έιιιιι, mille : xίλια ή million : εκατο μ μύριον ή milliard : δισ εκατο μ μύριον…!;
Και….. το διπλό λ : l είναι, πάντα, πολλαπλασιαστικό ή προσθετικό ή υπο διαιρετικό….,
ως είν’ υπο διαιρετικές οι καταλήξεις ή τα δεύτερα συνθετικά…., λ.χ, όπως χιλιοστό γραμμο….,
όπως χιλιοστο γραμμάριο : κιλο – χιλιο γραμμάριο : kilo gram(me) – milli gram(me) …!;
Και με τίιι….. μιλλι ο : μυλ ο πετρο δείκτη…., ελληνιστίιιιι…., milll e ston e : μυλό πετρα – μυλο στόν υ χ α….:
επί ταυτού τόπου, κυλιόμενη /μυλό/πέτρα ή συνθλίβουσα /μυλο/πέτρα/βράχο/:ρο/βο/ λ/λ/ ώντα στόν υ χ α….,
χμ, ελληνιστίιι, ρο /βολ/ λ ώντα βράχο:ro ll ing ston e ή ki ll ing ston e…., με τίιι χιλιοστό μετρο:milli metre….,
–μας μετράτε το χρέος ‘’–μας’’...., hei ‘’milliners’’ : ω ‘’πιλο πώλες : καπελο πώλες’’…!;
Νααα, για να ξέρουμε, τελικάαααα, πόσες….. χήνες : μιλιούνια….. –σας χρωστούμε….,
ω….. χην αλεπούδες…., εχ, χμ, χήνες : μιλιούνια : /mille…!; / χιλιάρικα….,
ώστε, ω….. χήνες – Λεξικιστί, μωροί–πόρνες, να ‘’πάρετε….. χηνο πόδι’’ : τρι σχιδ ές σημείον δια σταύρωσης
3 οδών – 3 αρμο τσικ ίων…., αφού μας δηλητηριάσατε με το ποώδες ζιζανιο χηνο πόδιον –
φυτόν αρνό γλωσσον….. Ιη/ΙΟΥ/ σ ούλ ιον – ΧΡΕΩ σ ελην ιακό πληγ ον….,
που…., τί σύμπτωσιςςςςς…., κι εγώ….. κι από βαλανο σπαδ ίασινννν….. έχω…. 3 ουρήθρες….:
μία ξεχωριστή και δύο δισ χιδ είς – δια σταυρούμενες στο πουτσο βαλανο χηνο πόδι μου….,
οπότε θα πάρετε….. ‘’τέτοιο’’….. χηνο πόδι – χηνο πούτσι – χηνο καύλι – χηνο αιδοίο…., εεεεε, αςςςςς…..
και θα έχετε….. mille n nium : χρυσούν αιώναν ή και χρυσήν χιλιετηρίδαν….: χιλιάκις πιο χρυσούν
από τον του…., ‘’σπαρτού’’ και ‘’βαλτού’’ δημοκρατιογράφου –σας…., σαν δεν ‘’τσουλούσαν’’
οι τσούλες ‘’βασιλείες’’ / και, αυτοκρατορίες / –σας…., Περι κλέουςςς….,….! /$/
κατα κόκκινης ( βαφο κιμωλίας αργ ίλ ου : αργ ίλ ου ) ….. πλοιο πλευρο βαφ ικής….,
( red : κόκ κ ινο–το χρώμα του χρέους, ω κόκ κ ινοι Οδυσσε/ι/ο Έλληνες, το χρώμα της φωτιάς, ω καμμένοι,
coc k en – κόκ κ ιν ο – πούτ σ ινο…., που, κωδικ ιζέ : code ize, ‘’την /χρεω/ πουτ σ ίσατε’’ και….. ….,….!
Αλλά….. τί σας λέω τώρα…., απίθανες ιστορίες : cock and b/Β/ull stories :
ιστορίες του πούτσου και του /Πάπα/ ταύρου:του πούλου και του Μπούλ/λ/ου : μονολεξεί, του /Μ/πούλ/λ/ου….,
άλλως, ιστορίες….. του Πάπα : Bull και του Σατανά – Dog….: Bu ll dog stories – Μολοσσο ϊστορίες….! )
βαφ ικής των κοκκινο /μηλο/ μάγουλων – /πλοιο/πλευρών….,…..
[ : χμ, χρεω : κοκκινο…. …., ωσεί το….. «το χρέος, που χτύπησε κόκ κ ιν ο»…!; ] ….,….. )##*)
* red : το κόκκινο χρώμα…., * red eem : έι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι…., ξε πληρώνω – ξε χρεώνω,…..
* /χρεω/ κοκ κ ιν ο μάλλης : red haired….,
[Έχ, έχω και κόκ κ ινες κοκ κ ό τριχες…., για ‘’κούρεμα’’….! Ίτε ποτί με , ω Ρουφ Ι/πουτ/άν νες Δαν/ε/ιστές….!]
* red den:κοκκινίζω….. * κοκκ ίζω: /πουτσ ίζ ω…!;/ sprink l e (ναι, σε ‘’πηδώ’’:’’spring’’ με το ‘’βλαστό’’:’’sprig’’,
σε/‘’τρυπο’’/ανοίγω:spring, σε ‘’χύνω’’:ραν τ ίζ ω:sprink l e κι έχεις ‘’spring’’:‘’άνοιξη’’,‘’πήδημα’’,’’πηγή’’,….!)….,
(#$#( κι εδώ, μετάφραση σε Λεξικά : as pep p er:σαν πε/ι/π ερ ιά…., εμ, κι εγώ ‘’παίρνω’’ ψυχο πίπ ε /ριε/ ς….,
και….. αντι / αντι, ανα, κατα, δια : per….. / στέκομαι….. δραστήριος – ενεργητικός : pep…., αντι ληστής :
anti rob b er…., ννναι, και….. pip p er : πιπ ερίζω : ερίζω πιπ…., είμαι….. πιπερί κοκκος – pep p er c o r n….,
xm, pep p er soul c o c k….: χμ, πιπ /π/ ερ ο ψυχό πουτσος….: πεπ π ερ ο ψυχό πουτσος….,
εχχχχχ, έχω, κι εγώ ο….. προμαχών:breast work….. χρεω Έλληνας, και….. κοκ κ αλ έν ιο–οστ εώδες : bon y :
made of bone….. ψυχο στέρνο : soul breast…., Ελλαδό φτιαχτo και Ελλαδο ψυχό φτιαχτo….:
made in Greece and made of Greece soul….!
Nνναιαιαι…., με καταντήσατε….. κοκκινολαίμη : robin – robin read breast
και….. κοκ κ ινο /χρεω/ αντι μετωπ ιστή….: red breast er….,
χμ, και δη…., ω….. α διάβαστοι….. ΧΡΕΩ ικοί….: hei un readed IOY ic….,
κοκκινολαιμο:robin–κοκκινολαιμο:robin read/red books!;/breast διαβασμενο:read ed αντιμετωπιστή:breaster….,
που δεν φαντάζεστε…., σαν, μόνο – μούνο, σκοτ τάζ ετε…., πόσο ‘’μπροστά’’ –σας
και απο κρυπτ ικό : απο κωδ ικ ικό θα με βρίσκετε…., αν θα….. ….. και δεν θα….. ….!
Xμμμμμ, κι αλοίμονό –σας αν με κατα- - - αντήσετε να –σας ανα- - - αντήσω : συν αντήσω ‘’πίσωθέν’’ –σας….,
που…., όταν με χρεω ξε κο/κα/ κκαλίζουν:de bone…., εμένα–την Ελλάδα, το καυτό:πιπεράτο αίμα –μου γίνεται
φωτιά επί των κεφαλών –των…., χμ, που, φορές, το κόκκαλο φέρει αντι κόκκαλο : the brings anti bon e
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και το δώρο φέρει αντί δωρο….: the bon us brings anti bon us…., εμμμ, που θα με ανα+ + + αντήσετε ως…..
ψυχο Q+++’’’➔➔➔ αντι δραστήρ α : soul Q+++’’’➔➔➔ anti pep er….!
Και….. θα –σας πιάσω απ’ το λαιμό….: Λεξικό, collar a peson : συλλαμβάνω τινά από τον λαιμό :
χμ, αυτολεξεί, γιακάς ένα πρόσωπο…., χμ, χμ, χμ….,….. εμμμ, και, Ζηβαϊστίιιι, θα –σας…..
(τσιμπ ήσω:τσιμ τσιμ πούπ/ου/λου κι του πι/ο/ρδι/κο/πούπ/ου/λου…., ω πε/ο/ρδικο πορδές Λεξικογράφοι….!)
πην ίσω /pin’ ίσω : ‘nip ίσω/ – μιτ ίσω, με….. την πήν η /hey, pin e or nip e…!;/ : τον μίτ ο:την τσιμπ ίδα –μου,
από τον λαιμό –σας.…: I’ll….. pin’ ch – ‘nip / ‘nip…., χμ, xm, χμ, xm, χμ, xm…, ανάααααποδο pin’ / –you,
with….. my….. /Q/ /!;/ pin /e/ , by breast….. κ.τ.λ….. κ.τ.λ….: κ.λ μ.ν – κου λού μου νού…,…..
χμμμμμ, και….. θα σας πάρω όλους σας στο λαιμό μου : I’ll be the cause of your’s misfortunes….!
Και, τότε κι έτσι, ω πλανεμένοι – α λογ ισμ έν οι : gad ed, θα έχετε μαύρη τύχη : you’ll have black fortune….,
//Εχ, από μένα…., που δεν είμαι για κόκκινη, ‘’Ι.Χ’’ιζέ, χλαμύδα…., την αλογό μυγα/οίστρο/:gad fly…., θα….!//
χμ, Εβρα ϊστί–Χαβρα ϊστί–‘’Ιακωβ’’ ιστί : μαύρη Γάδ α : black Gad…., / τί, πλανο ‘’μηχανή’’–νεφθαλίμ: gad…!; /
[ χμ, ‘’φαγ ούρα’’ – πιν ούρα στο κορμο σημείον –σας G …., ίσως, και στην….. Gad : των….. 67 8 – G67 8….,
εμ, που, πια, δεν είμαι της παθητικότητος:misfortunies’s:Gad/nt/y….,μα της ενεργητικότητος:pep’s:Ziv/b/y….. ]
χμ, Ιρανιστί, μαύρη Ζουρβάν α….,
χμμμμμ, Ελληνιστίιιιιι, άσπρη Ζηβάν α…., εεε, κάτι σαν, το Βουδιστίκ, Ζίβαν μούκτα και Ζίβαν Μούρτι….,
Βιταστ /ίκ/ ιστίιιι…., κι σντη μούρη σ’ θε να σού ‘ρτει….,….. σαν θα –σας κάνω…..
Τσίπ/μπ/ και Τσίπ/μπ/ρ/α/ε ς και Τσιούπ/μπρ/ ρε ς…., χμ, εγώ, ο Τσίπ/μπ/ /ε/ρ α ς….:
I–WE, the Tsip/b/er s…., ρας /κεφαλ : per son – αντι γιός – anti bon e :….. / Τσίπ : ‘’Τσιπ/μπ/ ίδ ας’’….,…..
(##(….: εχμ….., όχι, βρε…., Ζή/ί,ύ/βας γεννήθηκα….. και Ζή/ί,ύ/βας θα παραμείνω….:
Ζ : Τζ, Τσ…., ελληνιστί, ή : πελασγιστί, λελεγιστί, ί : καριστί, ύ…., β, π, μπ, φ…., α, α, α…., ς : ς : ς….,
όπως, και να με ‘’γράψουν’’…., Ζήβας : Έλληνας : Ένας – Ζωντανή : Ελλάδα Ενία θα παραμείνω…..:::::
ΘΈλ λαμψις:ζωηρά λάμψις, ακτινοβολία : Q+++ ------- +- -+, εκ του θείου φωτισμός,….. ΘΕ ο φάν ης ΕΓΩ….,
ως Θ/εο/Ελ λάμπων….. Ελλανο δίκης – Άργος /Παν/ Επ όπτης και Δικαστής των κλεπτών, και, του Σήματος
των εν Ολυμπία Αγώνων….,….. ΘΈλ λαμψις και η Πατρίδα –μου η….. Ελλάδα : Ενία : Ζήβα….,
ως ΘΕλ λάμπουσα…., ΘΕ ο φαν ώ ΑΥΤΗ…., ω….. Σ/αταν ο/Ψοφίμια ΣΓύπες….,
ω ‘’καμμένα’’ : Q+++ ------- +- -+ μου ‘’χαρτιά’’….,….. που θα –σας….. και θα –σας….. και θα –σας….. ….!
…..ΘΕ ο φαν ώ η πατρίδα μου…., ΘΕ ο φαν ία…., η….. ία:μ ία:μον /με εν:μον/ αδ ική….,….. νααα, απ’ τη μ ία,
ένας Πόλος ο Θεός και, απ’ την άλλη, άλλος πόλος αυτή…., και, ανάμεσά τους, εγώ ο ΘΕ ο φαν τάσ ι ος….,
κι αυτή, πια κι έτσι, ΘΕ ο φαν τασ ί α..... και ίτε, με Θφωτ ό μετρ ο, ω Σσκοτ τάσ ι οι, να τασ εο μετρ ήσετε….!
Η Πατρίδα μου…., που θα πάψει νά ‘ναι η στακτο πούτ α/ν α/ της Μαντάμας : Ma ’ am:Ma d am Γερμανίας….,
σταχ/κ/τ ερ ή : gray :grey : ashy….: /ΙΟΥ : χρεω/ βαμμένη με στάχτη : colored with….. ashes – xm, cinder/s/ :
ασβ όλ η/ιά/ : στακτόμαυρη καπνιά : κακό μοιρη : ασβ ολ ωμένη – /Γερμαμ/ Εβραιο ποιημένη….!
Ννναι…., ω άσβοί – βρωμο κούνα/ε/βα : άρ κ αλ οι : τρόχ οι…., που μας περι στρέφ ετε σε σατανο τρόχ ους –
σατανο δρόμους…, ω βρωμο κούναβα με τα τροχο δινούμενα μάτια και τα κουναβο δόντια : τρόχ ούς….,
στρεβλ ωτ ικ ά βασανιστικά όργανα…., χμ, του /S.S/ Σ Τάλ ω –σας…., εεε, ο Σ Τάλ ως:Σ Τάλ ι ν/μπάν:βάν/….,
ω τρόχοι σελήνης και νύχται…, που….. τροχο παικτείτε – παίζετε διά των τροχών, με /ακάνθινα/ στεφάνια,
θαυματο ποιείτε….,χμ,άμπρα κατάμπρα:σεληνοσκιά σεληνοσκιά…., μα ‘’εδεμ’’ά ο καλός ασβοοδοντίατρος….!
…..Θα –σας ‘’σφραγίσω’’ όλα τα σάπια δόντια –σας..... με τον τρόχό:τόρνο…., ω τούρνες μπα/βα/ϊρ ‘’ίσιες’’….,
εμ, και τα τροχιστικά τζάμπα…., εχ, κι ελάτε, ω οι με τα Σ κλαβ ενώτια να με πιάσετε….. εμένα τον…..
τ/θ/ρόχ ιν – Θ/τ/ρόχιν – Θδρομ έα : Θαγγελια φόρο…., που, πια, Θθέ ω : Θτρέ/ό/χ ω….,
χμ, κι ελάτε να μου βάλετε Στροχο πέδη : Σφρένο…., χμ, ή τρελ ο Στροχο δέτη – σχοινίον, διά του οποίου

Q

μεταφέρεται εις πέδιν η ενέργεια του τροχο πεδητού….! Ννναι, γκελ γκελ, νααα, ένα ψυχο
Δυναμό….,
νααα, μια τροχ αλ ί α : τροχ ιλ εία : ανυψωτή αντι κειμένων…. Αντικειμένων – RERUM….,
α, έως, Εξω συμπαντική, φωτόσφαιρα α΄…., ω τροχ ίλ οι (:εν τη, μασονο, αρχι τεκτ ονική…., σ/Σ/κοτ ία)…., χμ,
και εν τη πτ/φτ/ηνο ζω/ολογ/ική, κολ ύβρ ι ον–τρωγλο δύτης–τρυπ ο φράχτης…., ε, τροχ άτος : φευγάτος….!
[*[ ….: ωσεί ( ασ /ζ/ έρ α : στακτ ερ ή : στακτ ιά : falling in drops – dripping ) Στακτ ο πούτ /μούν/ α /νίτσα/….:
asif (Ν΄ : 50άκις ασ /ζ/ έρ α : χμμμ, ωσεί Ν ασ /ζ/ αρ έτ κάποιου, τεφρό σταχτό χροου : ash e /a/ n /d/ – ash y,
/Ν/ Αζ /σ/ έρ ου Ν άσ /ζ/ αρ ή Ν άσ /ζ/ ερ…..)….:Cinderell – xm, Ashell : χμ, γκρι…. /τ/ σοκ ο λάτα….. τάδε ….,
ε, να ‘’την τρων’’ οι κάθε Αζ /σ/ έμ ιλκ οι κι Αζ /σ/ άν ες…., (χμ, οι γιόγκ ερ ς της ποζ Αζ /σ/ άν ας:Σ ελ ην άν ας)
χμ, στην Ασ /ζ/ όρ α ή στην Ασ /ζ/ αρ / : ερ, ουρ,….. / ία ή στην Ασ /ζ/ ία : Σταχτ ία ή τα….. γκρ /σταχτ / ί ψάρια
στην Αζ /σ/ οφ /εο/ ική, ιχθυοβριθή, θάλασσα : αρχαϊστί, η λίμνη Μαιώτις, Β /. …!;/ Ευξείνου….,….. ]*]
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Σταχτ ο χώρα – Γκρι χώρα : Ash el land : Gre /Gray/ ch el l and : της….. ma’ / ’ : d / am As/h/ia land –
υπό την….. μελίαν : φλαμ ουρ έαν : σταχτό δενδρον : ash tree…., moon tree : σεληνό δενδρον….,
υπό την σταχτ ό χρωμη : σταχτ ώδ η : γκρι ώδ η σελήνη : under….. /ver y/ ash colored – gray colored moon
και..... υπό τα όμματα του Σατανά….. under ver y Satan eyes και….. ντροπιασμένη : ash am ed….,
χμ, που, στη ‘’γωνία’’, την ‘’περι αμφι αμπι μένει’’….. το….. έπος…. του ’40…., Σόρυ /Σόρ ο ς/ του ’20 ‘20….,
ααααα…., και η Ρωσ/Ρασ/ική ρο /ρόου,ρου/ λέττα….: περι στρεφ ό ικα – περ ε στρ ό ικα +‘ -’➔….,
εεεεε…., και π ολ λ ή : ver y Αντι Σουιδ /α/ ική ‘’σάουνα’’, ήτοι, η ‘’σάουνα’’ /+- ή -+/
του Ζήβα–Αντι/Σατανο/Σουίδα, του ενάντιου του σατανοκωδικοποιητή Σουίδα κ.α.λ ‘’τέτοιων’’ Κόπρων….!
Ννννναι…., και, τραγ ικόννννν, λάθος –σαςςςςς το να βάλετε την Ελλάδα, 1ο –σας πειραματόζωο, ως μαγιά
στην βουδό / ’’Παπό’’ σουπα : Παπάρα / σουπα : Σορο ς ούπα της Παγκοσμιοποίησης
του….. του «Ιαν ν ο Επι /χμ, Απο/ καλυπτ ικού»….. Σο/ρ/ Ρο/τσ/ Ρο/κφ/ «Νέου Ουρανού και Νέας Γης»….!)##)
έιιι, όιιι, Ρουφ Ιάν ν οί….. Πατριδο Ελλαδο Γλωσσο ΙΟΥδο Προ δότες Λεξικογράφοι, χμ, ‘’μας’’….: ΦΤ /Ι/ΟΥ….,
…..γιατί εγώ δεν είμαι ο πρώτος τυχών….. ερχόμενος : …..because I’m not the first comer….. com/ing/er….,
…..αλλά ούτε ο τελευταίος τυχών….. ερχόμενος : …..but nοr the last comer….. com/ing/er….,….!..... )#$#)
* red dition : από δοσις….. /κό κ ιν ου χρέους ή πράσινων αλόγων–πράσινων ‘’δούρ /δώρ/ ειων ίππων…!;/….,
* rob : ληστεύω…., * rob e : ρόμπα, επενδύτης, επενδύω,….. * robin : / πτηνόν / κοκκινο λαίμης….,
* rob ber : ληστής…., * rob ot : ρομπότ, κούκλος….,
(ανδρ/γυν εί/εί κελο:κούκλα κουρδιστή:μαριονέττα : εμ, που, και, –μας ‘’κάνατε ρόμπα’’ κι είμαστε ρομπότ –σας)
* m ea l / e a : η / : m ea l /ον/ – μ ή λ ον…., έδεσμα ( : έστω, μηλό π πητα – μηλό π πιτα – a p ple pi e….,
* πε π όν ι : mel on : «πεπόνι μου» – «γλυκειέ μου : μήλ ον μου – μέλ ι μου» ) ….,
* μηλο πέ π ων ή μηλο πε π όν ι :water mel on:νερο πεπόνι…., άρα, μήλο–πρόβατο = και, νερό:λαός:….. ….,
εεεεε, που κι η θάλασσα κάνει, επί των κορυφών των κυμάτων της, διάφορους αφρούς –
προβατάκια : προβάτια ή κατσικάκια ή καμήλες ή προβατοκαμηλάκια ή….. ….:
water sheep/s/ ή water kids ή water camels ή water llamas : l lamas….,
[$$[ ….: l – λ : 30.000άκις…., κατά το ελληνοαγγλικό Λεξξξικό…., lam a : λάμ α….:
λίμ‘ (λιμ‘>μιλ’, λιν‘>νιλ’, λεμ‘>μελ’, λεν‘>νελ’, ‘μαλ /λ ί/>/ίλ/ λαμ’, αμάν‘>νάμα’, πιν‘>νιπ’:pin‘>nip’,…..) α….,
με την οποία λιμ /λιν,λαν/ άρ ουν:χαρακώνουν:κάνουν, ελληνιστίιι, χαρ ακ ίρ ι:άκ ισμα /σ/την κ/χ/άρ α:κεφ αλ ή,
εμμμ, που, γι’ αυτό βγαίνουν από τα /γεω/ χ/κ/αρ ακ ώματα…., πριν τα χ/κ/αρ άματα…., οι….. λ λάμ/ι/ες….,
χμμμ, για να πάρουν…., ωσεί, ελληνιστίιι και ουχί κουρκ/τουρκ/ιστίιι, χ/κ/αρ άτσι–κεφ αλ ικό /καρ ικό/ φόρο….,
ψυχές : κάρ /κέφ/ ες : μορφ ές…., χμ, κυρίωςςς, γυναικείεςςς…., για : ως, στο «Ίλλ ιον» : Αλλαχ Άδη, ουρί….!
….Νααα…., και, για να έχουν, κι εκεί κάτω στα, ελληνιστίιι, χαρ /καρ/ έμ ια:χαρ εμ λ ίκια:γυναικ ων ίτ ες –τους
λ : 30.000 ουρ ί ο καθένας –τους…., εεεε, και για να τις χαρακώνουν….. Κορ /Καρ/ αν ιστί και να τις…..
ακ /πουτσ : εκ γαμ/ ίζουν…., εχμμμ…., πριν ‘’την πουτσ ίσουν’’ εις την εξωσυμπαντικήν φωτόσφαιραν α΄….!
…..Ναα, κει που τους περιμένει, υπομον/η/ετικά και ντυμένη στα λαμ /λιν ά, λινο μαλλιο λαν αρ ισμένα/ ά,
η….. Ποσειδώνεια Λάμ ια+++ ‘‘‘plus…., εεε, για λιμ άρ ισμα….. Ναβ ουχ οδο νοσ όρ ει ων νυχιών.…!
…..Νααα, για, ελληνιστίιι, χασ /σχασ/ άπ ισμ α : χαρ /καρ/ άπ ισμα, από τον Χάρ /Κάρ/ ο –σας 1Β12----1Β….,
χ απ….. κατά καρ–κατα κέφ αλ α…., ε, τον, ελληνιστίιι, /Χάρο/ χασ /σχασ/ άπ η–κρε /:κερ:καρ:κρα/ ο πώλη….,
αμ, ννναι…., και χωρίς αν αισθητ ικό, ελληνιστίιιιι, χασ /σχασ/ ίς….,…..
εμ, ναιαιαι…., και, για να δια ‘μελ’ ίζ ουν : lim b‘’….. οι….. κακοπνεύματοι : καρκάγγαροι :
καρ κ/α/ άγ+‘ γ/α/-’ αρ οι /καλλικάντζαροι/ : διπλο‘’ κα/γα/το πρόσωπ οι : διπλο κα/γα/τό καρ οι….,….!
( : καλ/λ/ικάντζαροι, καλιτσάγγαροι, καρκά/ν/τζαροι, καρτσάγγαροι, καρκαντσέλια….. /υ/ π αγ/γ/ αν οί :
υπο- γεω /γο : go/ υπ- /ο/ /ob- e/….. λάμ /ι/ ες : λάν ες : λίν ες….: hob- go /ob/….. lin s –
καρ κ/α/ άγ+‘ γ/α/-’ αρ οι – ogress es – o/b/ ge /γε/ er /ar/ ss / ss:cc:h:g:j….: τσ, ν τζ, γγ,….. / υπό γε ι οι….. )
* ….. L, l…., χμμμ…., που, στο Αγγλοελληνικό Λεξξξικό δεεεν γράφουν με τι ισούται, και, το L : l….,….. ]$$]
χμ, γλυκίσματα στα στόματα των λύκων…., ε, μα….. μελλο κοκκινοσκουφιτσο μάμ /φαγ ωτών/ ηδων….,…..
* μηλό σπορος:μηλιό τοπος ή προβατότοπος /λαο μάνι!;/…., *μηλο φόροι:οι δορυφόροι του Πέρση βασιλιά….,
* μηλο φόνος:σφαγέας προβάτων…., εεε, και….. σφάξε ένα μήλο…., χμ, άγουρο ή ώριμο…., το….. Πάσχα….,
* μηλο τρόφος : προβατοτρόφος….., * μηλο νόμος : ο βόσκων πρόβατα ή αίγας…..: μηλο νόμιος Ζευς,…..
* μηλωτή : προβειά…., * μήλοψ : ο έχων όψιν μήλου…., * μηλ ίτης : μηλό κρασον….,
* μήλον της έριδος : apple of dis cord…., χμμμμμ…., ωσεί, και, η Μακ εδν ία – Μακ εδ ο ν ία….,
* μήλα των παρειών / : χμμμ…., πλοιο πλευρώννννν….. του χρεω Οδυσσέωςςςςς…!; / : cheek bones….,
* cheek : παρειά, μάγουλο…., * cheek bone : παρειά, μάγουλο….,
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* λωτό μηλο : καρπός του λωτού…., * λωτο μηλέα : η λωτιά ή λωτός….,
/*$*/ ….: χμ, μήπωςςς, λωτός : νομευτικό φυτό, το τριφύλλιον /: τί, τριφύλλι : γιου /ΙΟΥ/ ντζές = λωτός…!;/ ….,
[: το τρι σχιδ ές, ωσεί η τρι σχιδ ής οπλή των του Λαέρτη–Οδυσσέως προβάτων ή το τρι σχιδές χηνο πόδι…!;]
{*{ : * τριφύλλιον : (: ονομασία των φυτών τριγωνίσκος και μηδική)
( * τρι φυής : (!;) τριπλούς την φύσιν….: τίιι, φυσική:κορμική, βιοφυσική:’’ψυχ’’ική και αβιοφυσική:μηφυσική…!;)
πόα…., ιωνιστί και επiστί, ποίη…., δωριστί, ποία…., χόρτον /καλύπτρα γης/ , χορτονομή,….. γρασ σ ίδι –
grass, her b / : χέρ β η : χέρ σ α : χέρ σ α…!; / , turf ( : τύρφ η – πο άνθραξ : pe / po a t…!; / at, turf…!; ) ,…..
*ποασμός:εκρίζωσις ζιζανίων….,*πο γκρ όμ:διωγμός /εκρίζωσις:ποασμός!;/ Εβραίων,/ελληνιστί, Ζιζανίων…!;/
* τρίφυλλον ή τριφύλλιον : είδος αρχι τεκτον ικού – αρχι μασσονικού κοσμήματος ς ς ς ς….,…. }*}
μα και, το αιγυπτιακό, καρποφόρο δένδρο…., λωτο μηλ ιά…!; /*$*/
* λωτός : ο καρπός του λωτού – λωτό μηλο…., αυλ ός….. * λωτώ : ανθ ίζω, ανθ ώ…..
* λωτ ίζομαι:εκλέγω δι’ εμαυτόν το άριστον : / εκ των χειρίστων το βέλτιστον…!; / το α βάν τσ ο:το κέρ δ ος….,
* λώτ ινος : ο….. κε καλυμ μένος / : crypt – crupt…!; / διά….. λωτ ού….,
* μηλι όρα ή μηλι όρι ή μιλι όρι : αμνάς – προβατίνα ή αίξ – αίγα ενός έτους….. ή πρωτό γεννη….,
* mid den : /μεσο βέζ ικα–μισο κρυπτ ικώς–Ιαμβ ικώς και αλά Ιάμβη : 50% 50%…!;/ σκουπιδ αριό, κοπρ ών….,
* mil e:μίλ ι…., * mille age:αριθμός διανυθέντων μιλ ίων…., μίλ ια– χίλια:mil es:chil ia….: m /m΄:40άκις/ ill e….,
* με μιλτ ωμένον σχοινίον : σχοινίον βε βαμ μένον δια μίλ του – κοκκινο χώματος,
δι’ ού συνήλαυνον τους εν τη αγορά πολίτας εις την Πνύκαν : εις δίκην….,
* ill us iv e : απατ η λός….: m /m΄:40άκις/ ill us iv e….,
* m ill : μ ύλ ος, στριφ/στροφ/ογυρίζω, κάνω εγ κοπ ές σε νόμισμα /για….. α βάν τσ ο:κέρ δ ος…!;/ , αλέθω,…..
* machin ate : χαλκ εύω, μηχαν εύομαι, /χμ, νεφθαλ/ε/ιμ ίζω:nefthalim ate/…., * mechan ize : μηχανο ποιώ….,
……………………………………………………………………………………………………………………………
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* …..εγώ τα του Θεού….. θ έλω ή….. λω…., / επι θυμ ώ /….,
‘’–εσύ’’ τα του γκρ/ι/ ουπ ι έρη:συ/σ/…..σταχτ ι έρ η /–σας/ : con /γκρουπ/….. ash er–gra/e/ i er:ash i er Σατανά
σ έλεις / : εχμμμμμ…., τάααααχα, παιδικόοοοο το, λακ ων ιστί, σ έλω….: εεεεε…., σ λω, σλ ω….,….. /
ή….. σλ σλ σλ εις…., ε, για να….. εξ- εξ- εξ- απατάς : sl y : σλ άι….. sl sl sl….!
Εχ, ννναι, που είσαι παρ άλογος : il ( : n > l or il l…!; ) log ic al και γελ οί ος – /λου/ λούντ ο : /lu/ lud i crous…..
και απατηλός : illus /illus ive/ ory….. και πλάνη–ξεγέλασμα : plane – il lud en – ill us ion….,
ννναι…., κι όοοοοχι, ως κατά τα Λεξικά, πλ ατ ων ικός – α γν ός : pl at on ic – pur e….,
μα….. πλεκτ αν ικός – pur l /ic/ – ‘’Πλ ατ ων ικ ός’’ – ‘’Πλ ατ ερ ικός’’ : ‘’Pl at er /ic/ – ‘’Γα βα θ/α/ ικός’’ –
Πινακ /λ/ ικός : ‘’Τσανακ ικός’’ …., ως παρα/προ/δίδων την κεφαλήν του κάθε αγνού Σωκράτη ‘’επί πίνακι’’….!
…..Ναι, που…., ως ‘’τσ αν άκ ι’’:πιν άκ α του Διαβόλου:Ιλλουμινάτος…., σεληνο φωτίζεις:moon illumin /e/ate
και…., ως σφαγεύς : sl aut er er…., σφάζεις : slay : σλ έι….. sl sl….. σ κλ, σ χλ, /σ/ πλ, /σ/ θλ,….. ….!
…..Ναι, κι ως…..Θεο βλάσφημος God sl a/u/nder er…..δια βολ έας /διά βολ ος/ συκο φάντης:sl a/u/nder er….,
εμμμ…., αφού….. Δια /:Σα/ ταν ο προσ κλ ίν εις ( γ /ι/ έρν εις, προς:ποτί….. -’➔….. )….: Sa /Dia/ tan sland....,
ω….. κόπτ /σχίστ/ η – sl /y/ i er….. και….. στακτ ερ έ : ash er και σχιζ ο στακτ ερ έ : sl….. ash….. er….!
…..Εεε, hey De vil–Sa tan:ω Διά βολ ε–Σα /Δια/ ταν ά, και σκλ αβ ών εις:en sl av e και σκευ /δολ/ ωρ είς:pl ot
( : π /ι/λοτ άρ εις – /μ/πλοκ άρ εις….: πλοκ ή : πλοτ ή : p lock : μπλοκ, μπλόκ ο, μπ/ι/λότ,….. ….. ) –
και μη/α/χ αν/in/ εύ εσαι : machin ate ( a/t/e : α / / ε – ευ, t : m, on – om e – ομαι….. )
και [*[ χμ, Ιν δ/α/ιστίιιι, Ιντρα+- ϊστί : Μαχαβιρ+- ικώς, γλωσσο τεχνητο γονιμοποιησ ιστί+-…., που, ο Ίντρα+-,
πήρε το έμβρυο του Μαχαβίρα απ’ τη Δαν /ε/ική μήτρα της, άνω+ τάξει, Βραχμάνας+ και το έβαλε στη μήτρα
της, κάτω- τάξει, πριγκίπισσας- Τρισάλα….,….. ιν δ/α/ ο : ιν τ ο : έν δο ν : έν τ ο ν :….. εσω γή/δή/ ς,….. ]*]
ιν/in/ τρ ιγκ άρ εις – { ναι, γκαρ γκαρ και κάν’ ‘το γ/κ/αρ γ/κ/άρα και….. αγγ ου αγκ ου…., αγ/γ/κ ούρ ια….. }
in /s/ tring u e : εν θριγκ άρ εις:εσω θριγκ είς /όεις/:εσω περι στρέφ εις διά θριγκού:θριγγού:θριγχού:τριγχού–
περι /αμφι : αμπι : ambi….. +- ή -+/ φραξης – περι πλοκ ής – circum plo ot – circum /c/ lock : φυλ ακ ής….,….:
‘’όοοοοοοοοοοοοοολα’’, τα ως άνω, ελληνιστίιιιιιιιιιιιιιι…., ίιιιι…., ίιιιι…., ελ ην/εν/ ιστίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι….!
Ννννναι…., ω, Ελληνογλωσσοκλέφτες και πιότερο Ελληνογλωσσοδιαστρεβλωτές, και, Αγγλο ‘’τέτοιοι’’….,
ω Κέλ /σ/ τ ες – Κέλ η/σ/τ ες – Έφ ιπποι : Επι ‘’δουρειό ιπποι’’ – Ρ ΄Ιάν ν οί –….. ….,
που, κι εγώ, Κέλης, επί του συνομηλίκου –μου / γεννηθέντος,σχεδόν, μία μέρα πριν από μένα / αλόγου –μου
( επί, όπως στη φωτό μας, του Μπέμπη μου, που μας τάισε ψωμί, αγρο/plot:lot/ ζευγαρίζοντας τω πατρί μου )
–σας περι /αμφι/ μένω εις την ‘’παραλία’’ της Αμφί πολης, και δη έφιππος–κέλ/σ,τ/ης και εν Κέλητι–εν πλοίω,
να –σας επιβιβάσω εν αυτώ όλους –σας….. και να –σας….. αντι κέλσω, ήτοι, όχι να –σας αποβιβάσω
εις /άλλην/ παραλίαν…., μα να –σας βουλιάξω και να –σας πνίξω στο πιο βαθύ σημείο του Θερμαϊκού….,…..
…..τίιιιι…., κι εγώ πού θα….. …., εεε…., αυτό το ξέρει ο Μπέμπης –μου…., ο, πια, Μπέμπης ‘+Πήγασος….:
μόνο, ανυψωτής–/Α:Ιη!/σούς των ποιητών στους/και,εξωΟυρανό/ουρανούς και σύμβολο εμπνεύσεώς τους….!
****** «δε σε ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης ποταμός»….: ο, αλληγορικώςςςςς, βοθρώδηςςςςς Ιορδάνης-’➔….,
χμ, που, τάχα, με βάπτισμα σε αυτόν, απαλάσσονταν οι βαπτιζόμενοι από το προπατορικό αμάρτημα….,
το των δήθεν πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας…., πρωτόπλαστων και άφταιγων….. ….,
αμάρτημα – μηλο φαγία, που οι ανδρο κράτες πλάστες ανδρο κρατικών κοινωνιών, παντού και πάντα στη Γη,
φόρτωσαν, έστω, στην Εύα….: θηλ ή, θήλυ – θηλ υκό, θηλ ειά…., Εύα–συνώνυμο, και, της αρνητικότητας….,
που, αλλιώς:γυναικο κρατικώς, και, τα Λεξικά, παντού και πάντα στη Γη, θα ήσαν, γυναικο κρατισίιιιι, με λέξεις
ανάλογων εννοιών…., οπότε….. θα –σας κάνω ένα γυναικο κρατικό μπάν / βάν/ ιο στον άλλο Ιορδάνη+‘….!
Εχ, και, αν δε –σας πνίξω εκεί μέσα, θα –σας….. σκουπίσω, ωρέ ανδρο σκουπιδαριό – κοπρ ώνα : mid den,
ή με πετσ έτα / : οθόνη / ή με….. μπου / βου / ρν ού ζ ι….:
/μπ/β οο / ο ο : ου / ο ( ο ο ο : ου…..μπ/β/ου ) ρν εο / ε ο : ου….. ρν ού/ /ού/ δ ι : ζ ι.…, μπου ρνου ζ ιζέ….,
ω…., καθ’ ομολογίαν, και, του Φαύλου Παύλου, και, –σας…., βόες:βόδια…., βοο όρν εα:/αιολιστί!;/ βόρνεα….,
εχμ…., ω φτερωτά τετράποδα….. δίποδα – αλληγορικά ‘’πτηνο-’’ ‘’ζώα-’’ – κάτθρωποι-….: - - -….,
τετράποδα διφτερόποδα δίποδα….: βοϊδο γυπο κάτθρωποι, και, της Ε δέμ : χμμμμμ, E den κι όοοχι E dem….,
[ : εμ, γιατί το Ε δέ μ παραπέμπει στο….. έ δε /δε:γε:γη/ επί δει ο : επί γειο….. παρα δεί σιο – παρα γεί σιο….,
ω κάθε Ε /Αι/ δέ σι μ ε (φαγώσιμε φάγε) : ραβίνε, παπά, καρδινάλιε, μουφτή, βραχμάνε : Ede se m Camilo….! ]
οπότε, Ε : 5.000, den : φωλιά, άντρ ο, φωλ / φιλ : θηλ / ιά, τρώγλη, κατα φύγιο, κρύπτ ης,….. ….!
Ναιαιαιαιαι, και ζούμε, εδώ και 2.000 και πολύ πλέον χρόνια, το καθελογής : Ε–5.000 plus ληστευτικό –σας….,
μα έννοια-σας…., έστιν / ειμί / γαρ Έ…..νας+ – Έλληνας+…., που θα –σας….. αφ Εν ώσ ει – αφ Ελλην ίσ ει –
απο συναρμώσει – απο συνδέσει από την Ελλάδα ‘’–μας’’ – απο συζεύξει – απο συμμείξει –
απο συνάψει από αυτήν…., χμ, που γίνατε συνημμένο /τσιμούρι/ το Ισραήλ με την /στην/ Ελλάδα….!
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Ναι, και, πλέον, δεν θα εν ούσθε….. τη Εν άδι : τη Ελλάδι – δεν θα συνουσιάζεσθε / και νυμφεύεσθε / με αυτήν
και σατανο ‘’γαμώντας’’ ‘την…., ωρέ σατανογαμημένοι…., σε σατανο Ισραηλο Ελληνο γάμια….,
ούτε εδαφικώς ούτε ουρανικώς ούτε εξωουρανικώς….. ούτε….. …., ούτε σε ανάλογα χωρο χρονο γάμια….,
ούτε….. ούτε….. ούτε….. ….! Ναι…., που….. ή μένετε εδώ κι αντιμετωπιζόμενοι ως, έστω, Ελληνο Οβριοί….,
φορολογούμενοι κ.τ.λ, όμοια με εμάς…., κι εσείς κι οι κάθε καλυμματο ‘’τέτοιες’’ επιχειρήσεις –σας….,
ή….. Ενάς+ – Ελληνίς+ Ισαβέλλα+….. και….. go at El-’s hell – /τραγο/ πάτε σε πιο /τραγ ο/ Ελ- ική κόλαση….,
ω Τραγοτράγοι : hey Goatgoats…., έιιιιι, σύαγροι χαμ ουρο τράγοι – αίγ αγρ οι : cham ois es….,
έι, και, Χαμ ίτες – cham ois es…., έι, χαμαί μηλα : cam /cham/ o miles….,
έι, μυστικο καμ όρ/ρ/ ες : χαμ όρ ες : χαμ ούρ ες : χαμ ώρ ες – γουρούνια του Χαμ, για….. χοιρο μέρι : ham….,
μυστικο οργανωμένοι εγκληματίες : Ham’s cam or aes…., εεεεε…., όοοοοσοι εξ –υμών ‘’τέεεεετοιοι’’….,….!
{ καμ / cam o / = κάτ’- – κάτω- – κάμω-…., χαμ- / cham- / = κάτω – χάμω-….,….. }
Ννναι, και είπατε τω Βασιλεί ου χαμαί : ου χαμ άζε : ου κατα γής /επι γής/ – no spurge ( ω σπουργ/κ/ι τάκια ) :
no cham o ize…., έι, χαμ ουρ ο τράγ οι – αίγ αγρ οι : cham ois es….,
κ.λ μ.ν : κου λού μου νού : κουλού μουνού….,
ήτοι, Κωλο Μινωά κια : κωλο μουνάκια των χρεωΛαβυρίνθων και των χρεωΜινωταύρων….!
Εμ, και θα –σας μάθω εγώ και πώς πεσσεύουν:πεττεύουν – παίζουν πεσσούς:σκ/σχ/άκι:ντάμες – εξουσίες…..
χωρίς εξ εξ εξ ουσίες…., RE –S.Sεις Hit λέρες Δαιδαλοποιοί….,
και πώς πέσσουν : πέττουν – απο κρύπτ ουν, και, τα από κρυφ α, σε Δαί δ/α/ αλ ους :
Γαιο /Δαιο/ θαλασσο υπο γαιο ( αλ /υπο/ γαιο ) διά δρομους – α δι έξ οδους – α δι έκ δρομους –
περι /αμφι αμπι/ πλοκό δομους – Λαβύρινθους….,….. και πώς δαιδαλούν – δαιδάλλουν….!
Χμμμ…., πώς, δηλαδή, συν ‘’Έλλησι’’ και Ελληνισταίς, Βαβελ ο ποιούν – Μαδιαμ ο ποιούν, και, τις λέξεις….,
και, τις Εβραίικες…., που…., πλην απ’ τις καθαυτό, λίγες, δικές –σας…., σχεδόν, όλες…., είναι Ελληνικές….,
ω γλωσσο κλέφτες…., που κλέψατε την όσο απλή…., μα λιγότερο, τότε, δόλια Ελληνική γλώσσα….!
Ννναι…., πρωτίστως, εσείς…., που την κάνατε πιο θολή και πιο πολύπλοκη – Λαβύρινθο….,
/σχ σκ σπ κλ….: σχω σκω σπω κλω…../ κάνοντας τις λέξεις υπο ά τομ α του Λεξικού–«Κλειδιού» : Α τόμ ου :
ψυχο ‘’ψυχο’’ α τομ ικής Βόμβας…., σαφώς, ‘’Ελληνο’’ Ελληνιστο Εβραίικο….: φυσικο Δημοκριτο Μαριακό….,
όπως κάνατε και το con+ > cum+….: / μη γόρδ- ιος / δεσμ+ ός….. con- > cum-….: / γόρδ- ιος / δεσμ- ός….,
χμ, μα θα –σας μάθω και το πώς τις καμ ου / χαμ ου / φλάρ ουν – cam ou flag e τις λέξεις
και το πώς την χαμο χειλοτροχ ίζουν – cam ou flang e και την χαμο επι καλύπτουν – cam ou flag
και την….. χαμο εξ ασθενούν – cam ou flag την Ελληνική γλώσσα…., εχμμμμμ…., με….. απάτες–flam s….,
χξς΄, κάτω από τις….. του Υμίρ….. φλαμ ουρ ιές–απατ ουρ ιές–απάτες του….. θαλασσο- ουρ- αν- ού : - - -…..
ή σε κάμ πο : γή πεδ ο – cam pus…., ή σε χαμο / καμ πο : κατα / σκήνωση – cam p….,….!
Ωχ χχχχ…., που θα –σας σπάσω τα δόντια του κάθε –σας….. χ/κ/άμ ου – τροχού : cam….,
ωρέ…..χαμαι λέοντες ή λέοντες του / της φυλής / Χαμ : cam o lions ή cham o lions ή Ham’s lions….,
ωρέ….. λιονταρο τυφλοπόντικες : lion mole s / mole s : mile s : μήλα : πρόβατα / λιονταρο πρόβατα….,
τάχα μου, καμήλοι ψηλοπόδαροι….,….! Ννναι…., που, απ’ το ύψος, είστε κυρτωμένοι – καμ περ ωμένοι :
cam /cham/ ber ed….. κι όχι από έλλειψη βιταμίνης d…., ω ηλιόφοβοι και σεληνόλαγνοι….,
που είστε της….. σελ / sel > sol / ήν ης : de sols – αφ ήλιοι – αν ήλιοι : un sols….,
εξού και το που είστε….. της εξ απάτης – ξε / ξε < εκ…., εκ > ξε / γελάσματος – αγυρτείας….: sell’s….,
κάτι που φαίνεται και, και, στην….. των εκλεκτών σας υφ ασμάτων – cam bric : χαμο παλιο κομψ ευ μένη…..
ού γ ια – ού γε ια….: bric-a-brac sel vage….,
και όχι….. του Ήλιου / Helio’s /….: d – ντ – του – ’s : sol’s…., ….!.....
*** Go /ur/ oυρ : /ur:ωρ:ορ/ : πήγαινε….. ουρ+ αν- ό : θαλ /θηλ/ ασ- σ ο /αν-:ασ-:ατ-:αλ-/ ουρ+ αν- ό….:
νερο- αερο+νερό- :- +-….: φυσικός θε ός : go / γο‘ : δο‘ : ογ’ : δο’ ….. γα‘ : δα‘ > αγ’ : αδ’…..: ad’….,….. /….,
( cho : go : gy….: χώ / χοό : χού : χώ / μα : γό μα : γύ μα – χύ μα : χό μα : χοός – χους / χο ϊκός / )
d / d : ‘ : δ : ‘ / : εκ του…., από το….. ….: γό+ δα+ ς : ο εκ γη ς+….. και από γη ν+….. – γό ‘ α ς….: + : ‘ : ….,
go /γο/ da’ : go ad‘ / δα : γα : γη /….: χμ, ανδρο κρατικώςςςςς…., πήγαινε γη+…., έστω….,…..
ενώ….. φυσικός σατανάς : go at / αν- : ασ- : ατ- : αλ- / : πήγαινε θάλασσα-….,…..
[ cho : go : gy….: χώ / χοό : χού : χώ / μα : γό μα : γύ μα – χύ μα : χό μα : χοός – χους / χο ϊκός / ]
go : γό+ ατ- ασ- : γεω+ θαλ άσ- σ ιος : γεω+‘ θαλ άτ- τ ιος-’➔….: + - : ’ :  ➔…., έστω….,…..
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* Ι ορ δά ν ης….: Ι – πολλαπλασιαστικό, 10.000 ή 10 : ι΄….,
ορ- : ουρ- ή ωρ-….: ουρ+ αν- ός…., δά- : γά- : γή-….,
ν : όχι το ευ φωνικόν ανάμεσα στα φωνήεντα α και η…., αλλά….. ν – αν….: Ι ορ δα άν / α ά – ά / ης….,
ης….: κατάληξις….,
* Ι ορ δά ν ης ή Ι ουρ δά ν ης ή Ι ωρ δά ν ης ή Γι ορ δά ν ης / ε, και….. ΙΟΥ ρ δα άν ης > Ιορδάνης > …… / ….:
ι > γι…., λ.χ, ιασεμί – γι ασ εμ ί : γιασεμί : γιασεμί ν : γιασμίν : ….. ….,
ή….. ως λέμε, όταν πετάμε κάτι, από τη γη, στον ουρανό….: ι ούρ γ ια….: γι ούρ γ / γη : γε : γι : γ / ια….,
να, κάτι σαν το….. γιούργια / γιούρια / στα παλιούρια…., ω παλιατσουριά – σκουπιδαριό – κοπρώνα….,…..
* Ι ορ δά ν ης ( Ι ορ δα ν ία ή Ι ορ Δαν ία,….. / η εκ του Δάν ή Γάδ…!; / ) ….: Ι ορ- δά+ /α/ν- ης : - + -….,
* ορ+….: ουρ +αν- ός- / θαλ : θηλ ασ- σ ο ουρ+ αν- ός : - + - / ….. – φτερ ά : χέρ ια…., δα : γη : πόδ ια….,
ν : αν : νερό…., νερο φιλο παπιο χηνο ειδές….,
‘’άλλως’’, στρουθ+ / ή -+- : θαλ : θηλ ασ- σ ο ουρ+ αν- ός / ο κά+ ( κα : γα : + ) ο μηλ+ ος : έστω, +++….,
που, αν κι όπου : μηλο = νερό- / μηλο- πέπων ή μηλο- πεπόνι : water- mel on : νερο- πεπόνι / , είναι + - -….,
[[ : χμ, έεε τσ ι…., και το Ιορδάνης : Ι΄:10άκις +-+ είναι στρουθοκάμηλος : και, ++-….,
ννναιαιαι…., ω χιλιο αλλαξο ονόματοι κι αλλαξό μορφοι…., και μην κρύπτ εσθε…., στρουροκαμηλιστίιι….,
που, πια, –σας βλέπω ο Άλμπατρος εγώ…., ούτως ή άλλως και σε όποιονε κρύπτη:den κι αν κρύπτ εσθε….. ]]
* στρ ου θ / στρ ου…., χ θ : γη / ίον….: σπ ουρ γί τι….. μικρο φτέρ ου γ ο….,
κα : γα / κατί – γατί : γατσι ούλ α – κατσι ούλ α – κατσι κ ούλ α….. /…., μηλ ος : προ βατ ος….,
κα μήλ α : ψηλό λαιμη και ψηλο πόδαρη….: στρουθοκάμηλος….,…..
[ * Γα αλατ(τ) ία….. > Γαλ ατ(τ) ία….. > Γαλ ασ(σ)ία….: Γε ω θαλ ασ(σ) ία…., Ασ(σ)ία Γεω θαλ /θηλ/ ειά…!; ]
* Γα λ ο πούλ α….: μικρή γαλ ο πούλ α – γαλ ο πουλ άκι….: young….. t / κ:γ:δ / ur / ουρ / ke / γε:γαί / y :
μικρή….. γεω ουρ ( ωρ : ωουρ : / ω ου ρ : ωρ / ) γά ια : γε ωρ γ ία….,
γεω : πόδια…., ουρ – αερ : φτερά…., γε – χέρια – φτερ ά….,
[*****[ * t ur ke y….: k ur ke y….: κ ούρ κ α – γαλο πούλ α…., κ ούρ γ α…., κ ούρ δ α….,…..
Τουρκ ία, Κουρκ ία, Τουρκ ιστάν, Κουρδ ιστάν, Κουρκ ιστάν,….. ( : ι στ αν – οπ / ούπ ούμπ / ούλ /ολ/ α )
Τούρκ ος, Κούρδ ος, Τουρκ ιστανός, Κουρκ ιστανός,….. ….!
---$$-- κ > γ….: κλ έος : > γκ : gl /cl/ or y…., κλ έος:κλ έε α:κλ εί α….: κλ εί ω–κλ ω…., κλ ου : κατα κλ εί ς –
κατα κλ ής : con cl u sion…., con clude : κατα κλείω – lock / l o c k ‘’ k l o c : κλ ου….. / up // cl up…!; //….,
( κλ απ άρω : κλαπ άρω : στροφ ιγγ άρω θύρα, χμ, ωσεί Κλ άπ ας Ερμής, Κλ άπ ας Ιαννός,…..
κλ άπ α ή, ιωνιστί, κλ άπ η….: κλειδί πνευστών μουσικών οργάνων, λ.χ, κλ /χλ/ απ αδόρα/ο/ς….,
μα και βαλβίς μηχανημάτων…., εμ…., που, με κλ απ, κλ απ άρουν–κλ εί ουν….. οι….. λεξο κολπ άκ ηδ ες….. )
* cl u / e e : u : ει – ε ε / s ed : κλ ει σ τή / ed‘’ : εδ‘’ : ετ‘’ : τη’‘….. ….. / ….,
* κλ εί ω – κλ έ ω – κλ ω : λαμπρύνω, δοξάζω, /δια/ φημίζω,…..
κλ εί ω….: ιωνιστί, κλ ηί ω…., αρχαϊστί και αττικιστί, κλ ή ω…., δωριστί, κλ ά ω και κλ ά ζω….,
εξ ού και κλ αζόμ εν αι, Κλ αζομ εν αί,….. …., ναι, κι ‘’αράξτε’’:‘’αγκυρώστε’’–‘’anchor’’…., ω κολπ άκ ηδ ες….!
/**/A, όχι να μείνετε κι άλλο, μα να αν α χωρ ήσετε:an chor, χμ, ως ανα χωρητές:an chor ets/ites/:her mits….,
που, για χιλιετίες, αγκυρώσατε εδώ…., ρε τσιμ ούρ ια…., μα θα γίνετε αγκ υρ ωτοί – /κε/ καμμένοι….,
ε, πού ‘ν’ ώρα να φεύγετε και, πια, να….. σ αίρ ετε:οορ:ούρ:σούρ/σύρ/:αίρ:oor ετε τις άγκ υρ ες:an cho r s….:
m oor the an chor / her s…!;….. χορ, κορ, χαρ, καρ, χερ, κερ,….. …!; / s…., τις ‘’πιασμένες’’….. στα m
( : m : 40.000 milli /kilo/ metre ή 40 : μ΄ μέτρα ή m΄ : 40 metres ) μέτρα βάθους….,
χμ, ή ‘κατο : ε κατό : 100 : ρ΄ ή ρ : 100.000 : ρ΄α….,….. εμ, που, φορές, κι οι καταλήξεις είναι….:
υπο διαίρεση, υπο πολλαπλασιαμός,….. των….. μ/m/, κ/k/, ρ/r/,….. ….. ) ….. /**/
* an cho r – an go /ο/ r – an / αν : θαλασσο νερό / gy / γε : υπο θαλασσο γή / r / or : ορ / : όρ γα /α/ν ον…..
με το οποίο γίνεται….. an cho / go:gy / r ing – αγ/ν/ κυ ρο / ορ ‘’ ρο / βόλ /‘’/ ημα /: ing : ank : άγκ ι στρ ον/ ….,
κάτι σαν ύφ αλο υπο στήριγμα : έρ μα…., ω αερ ο γάμηδες : ιερ / αερ > ιερ > γερ > ερ / ακ ες : γερ άκ ια :…..
( άκ : άκ ι : ακ ί δα : πούτσος – όρ γα /α/ν ον γαμησιού….. ) ….,
χμ, ως, λ. χ, η….. κιβωτός : ark : ναυς : νας : ναός του Ν ώ ε : Ν αό / α ο : ω / ε…., --$$--- ….. ]*****]
ή young t ur ke y : μικρό /νέο/ γεω- ουρ- αν- ο / - - - : χμ, όχι….. ++-….. / κλ ειδ ί….,…..
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*****------------------------------------------------------------------------------------ *****
***** lot….: το όλον, όλα….,
(*( ….: του Λωτ….. ή του Π λώτ…!; Τίιιιι…., όλα τα συμπαντικά….. τα Σ Έλ- ετε δικά –σας…!;
[ Έιιιιι, /ω Λωτ οί και Λωτ ο φάγοι/ λωτ ός, ηλεκτρο σόκ, αμνησία, μεθύσι και, αλά Λωτ, ‘’θυγατρο’’ γαμήσι…!; ]
Και τα Εξω συμπαντικά…!; Δεν –σας αρκεί η Εξωσυμπαντική φωτόσφαιρα α΄…!; Θ Έλ- τε και τον Θεό…!;
Τί…, για να τον γυρίστε, κι αυτόν, ανάποδα….. και να τον ξανακάνετε….., από God, Dog…!;
Ααα…., αν….. …., σκεφτείτε ‘’….. ‘το ’’…., πριν το σκεφτείτε να το σκεφτείτε…., κ α λ ά….:
‘’σι ωπ η λ ά’’ /’’qu iet l y’’/ : ‘’si l ent l y’’…., γιατί κι εγώ ‘’σι ωπ αίν ω’’ – ‘’si /σι/ l /ωπ/ e n c e’’ /αί ν ω/….! )*)
* lot….: κλήρος, λαχνός ( lot t er y : κλήρος, λαχνός, λοτ τ αρ ία, λότ τ ο ) λό /ώ…!;/ τ ός, μοίρα, τύχη, μερίς,
μερτικόν, οικόπεδον /χωράφι/, αποστολή εμπορεύματος ή συλλογή εμπορευμάτων προς πώλησιν,….. ….,
* lot a bad….: κακοήθης, ανήθικος,….. / εμμμμμ…., ως –εσείς : as –you….! / ….,
* lose….: χάνω, ε, θα χάσετε:you’ll lose πολλά….: μούτρο, εξουσία, θρησκεία, παπαδο κλήρο, κλήρους ….:
[$[ και, τους κ κλήρους:the p lot’s, too…., που δεν έχετε μοχθήσει γι’ αυτούς:–you have’nt p lod for these….,
μα τα κατ- έχετε με….. ραδιουργίες : p lots…., ως…. ραδιούργοι : plοt t er s…., ω….. ανήθικοι : lot a bad….,
χμ, που είστε, ήδη, …..νούλα : εκμηδέν : χμ, γερμανιστί ιιιι…., ν ιχ τ / τί ποτ ε/ ….,
μη ισχύοντες : n ull και /Θεο νομικώς/ άκυροι….:
null and /God legaly/ void….,….. ν άιν ίχ/εχ/ τ ί – δεν ίχ/έχ/ετε τ ί….. ποτ ε….,…..
χμ, αγγλιστί ίιιι…., n a ugh t : n a / n o : not one / ugh /ίχ, έχ/ t /th ihg/….: n o th ing….!
((: ελληνιστίiι, ποιητικώς…., νη….: μη : όχι…., χμ, και νη – ναι…., ελληνιστίιι, εν τη κατ- /αν+/ ομωτική, μα….,
ναι, ναι μα+ /αν+/ τω Θεώ : νη, νη νη τω Θεώ…., ναι, όχι μα- /κατ-/ τω Σατανά....: νη, νη νη τω Σατανά….,…..
θα –σας τα ψάλλω σε νη /7ο/ μουσικό φθόγγο της κλίμακος της βυζαντινής μουσικής…., χμ, και θα χάσετε…..
και τις νή ες : κ ara΄b ια /νή ες/ και τους να ούς – νη ούς –σας…., RE S.Sείς….. ‘’Θεο λαο μπαίχτες’’….,
που κάτι : τ ι : th /t/ ing –μου λέει πως θα –σας ιδώ στο /Εξω/ πλοίο : /Εξω/ νη ά δε : στη φωτόσφαιρα α΄….!
Χμ, στις 32 : ΓΒ του Εξωσυμπαντικού μηνός ΙΟΥ λ/ν/ ΙΟΥ…., όπου θα Q+- -+ /ιακχ/ άζετε….. ΟΥΙ ΟΥΙ….,…..
ααα, εεε, παρ/α/ αλήηηθε /μύυυθ/ ια….. /κ/ λέω : /c/ ry : /ε/ ρ/άω/ώ – /εκ/ χέω : /εκ ξ / εμ ώ -- /ε/ ρ/έω/ώ….,…..
νη νη νη:ναι ναι ναι, νη /μα/ τω Θεώ…., /νη>ην, μα>αμ:μα’αμ:αμ–αμ:εμ–εμ:+- ή -+:«μαμ, νι νι ά» μουουου/….,
εεε, και, από τώρα, ‘’–σας στέλνω’’, σόρ/ος/ρ υ, –σας στέλνω:–σας σιλω/γ/αμ ίζω μά κ ια….. μακ εδ/ο/νά….!))
Εμ, είσθε κάτ- θρ ωπ οι:αντι άν+ θρ ωπ οι…., που δεν έχετε Θ αγάπη /G love:God love/ στην καρδιά –σας….,
γιατί ‘’δεν….. /Θ/ λήσατε : /Θεο/ ελήσατε : Θ ε λήσατε να –σας έρθει γάντι : glove ο Θεός’’ :
‘’δεν….. θελήσατε να ταυτισθείτε με το Θεό’’….,
αλλά….. ‘’/Σ/ λήσατε : /Σατανο/ λήσατε : Σ λήσατε να –σας έρθει ‘’γάντι’’ : βούρκος : βρωμιά : slove
( slov /e/ ing – slov /e/ y ) ο Σατανάς’’…: σελήσατε να ταυτιστείτε με τον Σατανά’’….,
τον της….. ά χαρ ης αγάπης– clove…., βρώμικης αγάπης, ανά+κατ-ης με, αρωματικό, γαρύφαλλο–c love….,
αγάπης μπ/β/ α χαρ ικού b/μπ, β/…., αγάπης, αγγλιστίιιιι, λωβ ού–θηλ ειάς….: λο/β/μπ υ : lob e : χμ, lov e….,
χμ, κάτι σαν την μασονική–σατανική ( παρασκηνιακή:lob/v/i ic ) αγάπη- - - των λόμπ /β β / υς : lob b ies….,….!
// οι του Θεού θέλουν…., οι του Σατανά σέλουν…., ααααα…., και οι ‘’ουδέτεροι’’ λουν….. //
Εμ, είσθε μία ν ούλ α:you are good for n o th ing – /Α, ω Λεξξξικογράφοι, γιατί όχι….. καλοί για το τί ποτα…!;/
κάλοί για το τί (τ : θ : t : th…..: th ing : τί ποτ ε) ποτα…., δεν αξίζετε : είσθε, τω Θεώ, καμ /ού τε καν/ μία : ν άιν :
είσθε….. καμ : κατά- /κατά : προ του μ > μ…../…., είσθε κάμ α /ιωνιστί, κάμη/ …., ήτοι, αμφίστομη μάχαιρα….,
είστε άμπί : ‘αφμί’…., αμ‘+ αμ’- : +-…., περισσότερο αμ+ και λιγότερο αμ-…., εεεε, και αμ’- αμ’-….,
είσθε Σ ‘’καμάκια’’ του Σατανά…., που καμακώνουν και πορν ικώς – Μαγδαλιν ικώςςςς
κι αλά ‘’καμάκι’’ Ιησούν Αντίχριστον….. και λαφυρο λειο θηραματ ικώς…..
/*/ χμμμμμ…., λεια ϊκώςςςςς…., κατά Ησαΐα….: ’’το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται’’»….,
ννναι…., ω ‘’φάγοι’’ : er od e er…., ω λαθ ό οδ οι : er /r/ od e er….,
ναι…., ω Ερ ωδ ι οί ή Αρ ωδ ι οί : τσικνιάδες – ψαρο φάγοι – ε λόβ / θηλ: lob / ια πτ/φτ/ηνά : er /r/ od e er….,
ννναι…., κι ο λύκος ο ‘’Γιαχβέ, συν ΙΟΥ ώ – Γ ΙΟΥ ώ – Γιώ, έχει….. παρ ορεξία : δια στροφ ή….. όρ εξ ης….,
έμ, αφού έχει παρ /Σ/όρ αμ α:δια στροφ ή….. όρ ασ ης:er r a tum : χμ, Agypt…., er r A tum : er r Aton….. /*/
κι υπο στηριγματ ικώς της αρρωστημένης –σας αμπ έλ ου–αμφι Έλ- ου…., ωσεί κάμ ακ ες:παλούκια:πάλοι….!
….. Εμ, είσθε….. Z : 1.000.000άκις….. λ άθ ος : σφ άλμ α – er r or…., χξς΄, ως εκ κεντρ ικοί : er r at ic….,
ω υπο κατά- στατα : er sat / sat an / z s του Σατανά στη Γη…., που κάνουν το Σ έλ ην ά : S er r an d –του….,
ωσεί, και, ο….. Λ Άθ ω/ο/ς – σας….,
(ο αμπι-+:αφμι-+ – Σ- Θ+ ή Θ+ Σ-, ε, και ΦΤ /Ι/ΟΥ στ’ άμφι α κι άει στο Βου ν ό, ω αλληγορικοί Βό/Βοο:Βού/ες!)
περι /αμπι:αμφι/ πλαν ώμεν οι:er r an t…., ήτοι…., μηδ έν : z er o : z er r or – Z S λ άθ ος : Z S π άθ ος….. ]$]
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* / ….. χμμμ…., έστω, ε γ ώ….. / κληρο νομώ : al lot…., ( add : ad : al….: προ σ θέτω – προ σημώ
/**/ ….: πρό σημον, εδώ, + : Θπρο σ θετ ικ όν , ή και Θπ ολ λ απλ α σι αστ ικ όν : Χ ,
κι όχι….. Σαφ αιρ ετ ικόν : - , ή και Σδι/α/ αιρ ετ ικ όν – :….. ….. /**/ ….. ) καθαρό…., θ ετ ικό : + κλήρο….,
και όχι α ρν η /σ/ τ ικό- : β ρ ώμ ικο : b lot κι από βρωμο δουλειά : trick bus
[ βοός : βους : bus ή α ρν ίνας : προ βατ ίνας – ewe ] iness : f / π, β, φ / oul / : βρώμικη–ά τιμ η / pl a y….,….!
…..Ννναι, εγώ, και….. λεία – ίσια κι όχι ανώμαλη και με θρ όμ βους : εξ ογκ ώματα : τεμ άχ ια….: c lot s….,…..
οπότε, έτσι και με καθαρή κληρονομιά, δεν είμαι, τ ώ ρ α , π ι α ,….. εί / ά : αν ευ : he : un / λωτ α/ο/ς :
ά λωτ α/ο/ς : ά κληρ ος – he lot – un lot…., μα είμαι….. οικο νομικώς αυτάρκης και, επιτέλους, έχω μοίρα : lot
κι είμαι σε….. επι κληρ ίαν : ζηβαϊστίιιιι, f lot ation : παραπεμπτικώς λεξξξικιστίιιιι, f loat ation : ‘’επίπλευση’’….,
και….. έξω από το….. κοπάδι : f lock και το μαντρί – φυλακή : lock up…., νη : μη κακό μοιρος – n /ot/ ill lot….!
…..Αχ…., μα….. ‘’ου/τ’/ /κ/ νο ώ’’ : ‘’no/t’/ ….. k no w’’ το γιατί…., από τότε που έπιασα το ‘’μαλ/λ/ί’’:χρήμα….,
έγινα ‘’λίγο’’ χαιρέ κακος : g lot /χμ, gloat/ mali cious στων άλλων τις….. κακο τυχίες – κακο μοιριές : bad lots –
/bad/ ills….,….. εμμμμμ…., κι από την….. κληρο νομιά : lot…, επαρκής : e nough…..
και, μετά, ‘’μηδέν’’ : ‘’naugh t’’ θαγάπη : G love…., εμ με….. αμ μα, μάλλον, σαγάπη….: S love….,…..
εμ+ λίγο G….. εμ- - πολύ S….: πιθανόν, 1Β3΄+- - (-+-)…., ίσως και 1Β5΄+- - (-+-) ….,…!.
…..Εχμμμ, σιγά σιγά, αποστρέφομαι : ζηβαϊστίιιιι, lot h : μη παραπεμπτικώς λεξξξικιστίιιιι, loat h….. το Θεό….,
μα και τον….. Θκλήρο : Θλοτ….. –του….,….. τον….. απαρνούμαι : jilt / j lit – I lot…!;/….,
και πολύ πρόθυμα : nothing loath – lot h….. αποδέχομαι – δεν αποστρέφομαι :
n/ot/ loath ( xm, n/ot/ lot h…!; ) τον Σατανά…., μα- και τον Σκλήρο : Σλοτ….. –του….,…..
…..έχω, τ ώ ρ α , π ι α , τόοοοοσο μεγάλη….. συλλογή εμπορευμάτων….: lot….,
και….. Σέλω κι άλλα…., πιο πολλά…., πλιο πλια…., π/ι/ λότ ερα….,…..ααα…., 80.000 Χ 10.000….: πι….,
αχχχχχ…., ο Θεός δεεεεεν δίνει τόσα….,….. αδιαφορώ….: Θέλω – Σέλω : λω….,…..
όχι…., Σέλω….. π΄ι΄ λότ ερα….: π΄ι΄ – 8 0 Χ 10….: 800….: ω΄….,….. ε, πλιο πλα δίνει, μόνο, ο Σατανάς….,…..
…..χμ, αν είσαι….. Σλόβερ : Slov/e/ er…., σε κάνει ο Σ….. plover – αρπακτικό πουλί χαραδριό
και πετάς κι αρπάζεις, με….. ‘’/Σ/σχέδιο’’ : ‘’/S/ p lot’’.…., των άλλων τον πλο/ύ/τ ο : κλήρ ο – p lot….,
μικρό – έστω, λεξξξικιστίιιι…., p lot…., μικρό…., που το p = 80.000άκις….. τόοοοο σο….,
{ χμμμ…., το lot ισούται με δυο μέτρα κάτω από τη γή….: υπογή για, με αντιπαροχή, υπόγεια γκαρσονέρα…!; }
ή μεγάλο : …., που το pi = 80.000 Χ 10.000άκις…., σόρ/ος/υ…., τόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο σο….,…..
…..θα τα κερδίσω όλα…., Σ όλα…., Σ:600.000άκις όλα…., θα….. ξεσχιστώ, κοπώ : I’ll s lit me – I’ll s lot me….,
κι άλλους θα….. σχίσω, κόψω : I’ll slit other too – I’ll slot other too….,….
ννναι…., κι ας πέσω στη….. λάσπη : silt / silt ή slit ή s lot…!; / …., αρκεί να αποκτήσω πλιο πλα….,…………
αποκτώωωωω…., τ ώ ρ α , π ι α , νααα…., από το βάρος –τους…..γέρνω : tilt / tilt ή tlit ή t lot…!; / ….,
τα….. δικά –μου….. χωράφια – οικόπεδα : lot s…..: tilt s / tilt h s ή tlit h s ή t lot h s…!; / …..
γεμίζουν το….. συρτάρι του ταμείου : till….. μου….,…..
ααα…., Σέλω….. π΄ι΄ λότ ερα : p΄i΄ lot t er…., ω, πι λότ ος : p΄i΄ lot και να πάω ψηλ ότ ερα : pi lot t er….,……….
…..χμμμμ, δεν κάνω πίσω – δεν επιστρέφω : αντι αποθαρρύνομαι – anti wilt / wilt ή wlit ή w lot…!; / ….,
ω, υπερ υπερ υπέρ κλήρος : υπερ υπερ υπέρ Ω : υπερ υπερ υπέρ 800.000άκις….,
αγγλιστί, w : υπερ υπερ υπέρ 1.000.000άκις….,…..
…..ααα…., το βλήτ ο : το βλήμ α εγώ…., ξ έχασα το, αγγλικό, v….,….. μμμ…., ααα…., vilt…., vlit…., v lot….,
χμμμμμ…., κι αυτός καλός κλήρος…., v : 900.000άκις….. ….,…..
ουχ, ουχ, ουχ,….. ουχ….,….. τ
ώ
ρ
α , π ι α , ρεύμα δυνατό διαπερνά την….. καρδιά –μου….,….
Θεέεεεε….,….. Σατανάαααα….,….. χάνομαι….,…..
ωχ, έχασα, πια, τον αντρ ισμό : μαν ισμό : ανθρωπ ισμό…..–μου…., ειμί….. ου man : hu man–κάτ θρωπος….,
ειμί του….. ου μαν ισμού….: hu man ism ’sssss…., όι – όι…., ου χ ειμί άνθρωπος….,
ειμί του….. ου γυναικ ισμού : hu wo man ism ‘s ssss….,…..
είμαι, πια, ψευτό μαγκας….. και…..‘’τζάμπα φορώ….. σώ βρακο : pantalons’’….,…..
σω βρακο θηλ ειά έγινε το σώ βρακό μου….,…..
πριν γίνω, και, Φονιάς:K ill er…., πρέπει να φορέσω….. κι /τσι/ λότ τα : c /chι/ lot t a – k ilt / k lit, k lot …!; / ….,
να ξαναβρώ τον αντρ ισμό μου…., τον γυναικ ισμό μου…., τον ανθρωπ ισμό μου….,…..
αχχχχχ…., ήταν ο κλήρος μου….. Θ/όθεν/λοτ ή Σ/όθεν/λοτ….,….. ααχ, πώς έγινε Σλοτ το Θλοτ….,…..
ποτί : προς τα πού να πάω….,…..ποτί  ή ποτί ➔…., τ
ώ
ρ
α , π ι α , …………………………………
α α α α χ χ χ χ …., ΧΑ, σα νά ‘μαι καλύτερα….,….. ωχ, στα πόσα, μετά απ’ τα γράμματα, μηδενικά ήμουν….,
….. ααα, στα του….. v : 900.000άκις….. plus….,….. …..v lot….,….. ωχ χ χ χ χ, πάλι, ζαλίζομαι….,…..
a, b, c, d, e, f, g,……………………… w, x, y, z….,….. α, πάλι, ξ έχασα το…., α γγλυκό, v….,…..
v lot….,….. ΑΧ, όλα γυρίζουν μες στο κεφάλι μου…., γράμματα κι αριθμοί….,…..
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αχχχχχ…., νιώθω το κάθε….. v lot…., να αναγραμματίζεται και να γίνεται….. volt…..
και να παρκάρουν στην καρδιά μου….,….. αχχχχχ…., κάτι….. βιο ηλεκτρο Q καρδιο ένιωσα στο….. q….,
που δεν δίνει….. q ilt….. qlit….. q lot…., μα το αψήφησα….,…..
κι είναι πολύ αργά, τ
ώ
ρ
α , π ι α , για….. πλήρη Θμεταστροφή :
G volt face….,….. Βοή θειαααα…., Θεία βοήηηηη….,…..
Θεέ παλιέ μου….,….. σε Θέλω…., αλλά…., νάαα ‘τος….,….. φύγεεεεε…., δεν σε Σέλω…., μόνο, Θέλω….,…..
ω, η καρδιά μου…., Βοή θειαααα…., Θεία βοή….,….. βοή…., .οή…., ..ή…., ...΄ ….,

΄ …., /

/ …., ….!….. ]**]

face, authority, religion, cler /κληρ/ gy /wo/ men, lot’s….,
α, και, προπαντός, θα χάσετε τα λόγια –σας….: –you’ll quite at a lose…., χμμμ, βρε, την ησυχία –σας….,
εμμμ, και θα την βρούμε –εμείς…., ννναι…., όταν θα τραυλίζετε….: τ τ τ δ δ δ Θ Θ Θ….. Θεός ςςςς….,…!
(( : ε, στα Λεξικά –σας δίπλα–δίπλα είναι το lose και το lot…., χμ, όπερ σημαίνει ότι τα χάσατε όλα : lot, ήδη….,
lot….: κατά τα δικά –σας,αναγραμματισμένως…., olt : all th ings….¨όλα τα….. …., t all : t ilt / toalt : t lot /….,
ννναι, και ‘’τσιμπήστε’’ : pin ch /ανάποδα, nip : hc nip / ένα ‘’αρχίδι, σόρ/ος/ ρ ρ υ, έναν ‘’λωτ ό’’, ωχ, ‘’αυγό’….,
μεγάλο: Κ / Κ΄ : 20.000άκις / lot….. ίσαμε ένα….. λευκό, λευκό σαν τα αυγά της στρουθοκαμήλου, καταπώς…..
λέει το Κορ άν /άκ/ ι…., εχχχ, ίσαμε τα….. κατ- ούρί α : κατ- κούμι α της, εις το Illion nnnn, Κολάσεως….,….! ))
* lot us….: λωτ ός….,
* lot….: p lot….: α…., τί…., ω Λεξξξικογράφοι…., μικρός κλήρος…., κι όχι π/p/: 80άκις μεγαλύτερος κλήρος…!;
* n /no ul a : όχι όλ α…!;/ ula : μηδ έν /o/….. ή ν : 40.000άκις μεγαλύτερος κλήρος–ούλ α–όλ‘ /lo’/ α – lo t s….,
ω ανάποδοι….,…. ω…., ‘’Πριαπιστίιιιι’’…., Λ….. όλες – ούλες : L….. ul l es : L….. l o t…!;…..
* μπάφρα : στη χαρτοπαιξία, νούλα:μηδέν…., εξού και στο ‘’πινάκ λ’’ θα –σας εκ μπαφρ ίσω–εκ μηδεν ίσω….,
ΕΓΩ, ο, εκ Τουρκίας, Μπαφρα ίος…., πλην από, εξ Ελλάδος, Βιταστα ίος…., ω ‘’Τ/Κ/ουρ κα λάδες’’….!
…..Ναι, ha il , n ih il, ih eh / ίχ ω, έχ ω/, hi v e, he v e, ha e v e, ha v e, ha il, Mor ih us–Μόρ ιχ ος, Death ix us,
n i /c/h il l us, n ih il l ous, n i ha il : n u l l a ih ous, zero ih, zero i/c/h ous, nu l ih us, ih ul ous, ni ch ul ous,
n ich ul l, ni ull a, ich ul l s, h ull a, ul e ich em, ul e, ol e : ούλ ε, όλ α….: ουλή…., ha il Hit l er,
n /ich, ih/ ich e : 0, n = 0 X….. …., n : 0 X 1.000.000.000.000.000.000 ch if = 0 /Ch ef/ Tσ ιφ ούτ ης :
0 Οβρ ι ός, 0 Όβρ ι ος, 0 Όμβρ ι ος, 0 Ίμβρ ι ος, 0 Ιμβρ α ήμ, 0 Ομβρ α ήμ,….. 0 Τσ ιφ λ ίκ ι,…..
Τσ ιφ /Τσ ιπ/ : κατά Λεξξξ ικ όν, ω /τρ/ Έλληνεςςςςς…., επί….. εισαγόμενου είδους, παραδοτέον ελεύθερον….!
…..Έιιι, ω Ισ αβέλ /λ/ ααααα…., Ισ Καΐν ααααα…, άει, Τσίιιιιφφφφφ….: παρά δοση και….. επι στροφ ήηηηη….,
ννναιαιαι…., ω Άν Οβρι οι….. ΙΟΥ΄ δε/δα/ςςςςς…., ω Κ – 20.000άκις Σάρρωστοι : SK ill er s – SDog g er s….,
hei….. God SK ill er s….,….. εμ, εμ…., γιαχαμπίμπι γιαλελέλι…., χμ, ανάποδα ανάποδο Ha/v/va nagila….,
χoρέψτε, τ ώ ρ α, Ελλην ικό:Εν ικό τσιφ /μενέ μενέ τεκέλ φαρσίν/ τ τέλ/ι/ος…., που δεν Hit λερο προσέξατε….!
…..Ναι, και Σ Ελ-άτε, ξανά, να με…., ξανά, και συν ‘’Έλλησι’’….,….. να, ξαναγίνετε, Ολο καύτωμα…., αλλιώς :
ψυχο Qίως…., που τα ΑΧ, και, της είναι, μέσα μου κι ακόμα και ‘’ριχτέ/ε/ς’’ –σας, ψυχο καμ ικ αζ ο βόμβες….,
που…., αν δεν Θ ελήσετε να….. …., Θθα….. …., ννναι…., κι –εσάς…., εγώωω η Θγάτα…., ω Σποντίιικια….,
μα και τους, όσους, Οβριοποιημένους –σας ‘’Έλληνες’’…., που, δεδομένης της ευκαιρίας…., και, μου…., ήσαν
‘’εξίσου’’ Σσταυρωτές….,….. καθώς, ο Σατανάς, Σέπαιξε – Στυράννησε την Θανθρωπο Σκατθρωπό τητα….,
εμ διά της Ελληνικής, και, γλώσσας….. εμ διά της Οβραίικης, και, ‘’τέτοιας’’….,…..
…..εεεεεεεεεε, και….. εννοείειειειειειειειειειται…., όοοχι δι’ όοολων…., δι’ όοοσων ‘’τέεετοιων’’….,
που, παντού και πάντα, και, ‘’τέεεεεεεεεεεεεεετοιοι’’…..! *****
*****------------------------------------------------------------------------------------*****
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………………………………………………………………………………………………………………………………..
* …..Ψέμα–Ψαίμα, λοιπόννν…., ψέμα επαναλαμβανόμενον…., που αλήθεια μοιάζει και αλήθεια δεν είναι….,
ψέμα : τυφλο σούρτι : φαγολόγος : λογοκαρκίνος : logocarcer….,
χμ, λόγος του συρμού…., του ιεροκήρυκα : sermon’s…., χμ, μάλλον, του γερ α / ιερ α / κό ρακά : fal con’s….,
που τον ‘’τρως’’ και σε ‘’τρώει’’ και ‘’την τρως’’…., και, απ’ τα με καθολίκ:αγγλ/γερμαν/ικανίκ….. άλμπα–χιτώνα
ψευτο άλ μπα/βα/ τρος – εωσ φόρ ους…., που –σου φέρ ουν ψευδ αυγή – λυκ αυγή – αυγή λύκων….,
[*[ ….. εμ, όλοι οι λα οί – αν οί κι από κάθε αν ία : χώρα…., που….. όπου….. αν ασ ατ αλ κ.α.λ = νερά :
«λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι», και, κατά τον Ιωάννη της «Απο /Επι/ κάλυψης»….,
όλοι κάτ’ από μια σατανο….. άλμπ/β/α – καλύπτρα ‘’παπά : πάπα’’….,
όλοι οι, καθελογής, λαοί της άλμπας/άλβας : Αλμπα ανοί – Αλμπανοί – Αλβανοί….,….. ]*]
βολεμένος γαρ στο….. ‘’Γιαχβο’’ ‘’Χριστο’’ Μωαμεθο’’ ‘’Βουδδο’’….. κεντρικό σύστημά –τους….,
που δεν βαρέθηκες ακόμα να ‘’το τρως’’…., ενώ το υλικό φαγητό το βαριέσαι και δεν συνεχίζεις να το τρως….,
εχ, ννναι, και σκασμός : σσσσς….,….!
Σσσσς, που, όλο, τον Σατανά και την, με τις αρνητικές κι αρνητικότατες έννοιες και καταστάσεις, κόλασή –του
εξηγείς φλύαρα….,
ενώ τον Θεό και τον, με θετικές και θετικότατες έννοιες και καταστάσεις, παράδεισό του εν ολίγοις….,
εξού και δεν θα τον γνωρίσεις, τω όντι, ποτές, και, έτσι…., /εμ, ούτε και τα του, προπτωτικού, παραδείσου…../
κι έτσι κι η Ζωή θά ‘ναι, σα βιασμένη παιδούλα, πάνω σ’ ένα ηλεκτροφόρο σχοινί ανάμεσα στα - και τα ‘’+’’….:
κόλαση μαζί και ‘’παράδεισος’’…., κι όχι ανάμεσα στα + και τα ++….: όσο, ‘’σκέτος’’ παράδεισος….,….!
…..Λόγος – τυφλοσούρτι, θέλουν, όλων – ούλων….: μπού σ ουλ ας – βού σ ουλ ας : προ βάτης σε ούλους….,
πυξίδα…., μα τελικά, μπου σ ουλ άτε / μπου σ ουλ ίζετε / – βου σ ουλ άτε – βου κ υλ άτε – βου τσ ιλ άτε –
βου τσ ουλ άτε….. τετραποδητί…., –εσείςςςςς…., ωσεί τετράπους βους ….. ο καθείς….,
–εσύυυυυ…., που τον ‘’τρως’’ και σε ‘’τρώει’’ και ‘’την τρως’’…., κυν ικ ώς…., εμμμ, κι εγώ γίνομαι κυν ικ ός….,
υπό θετο στον κώλο –σου…., ω λαοτζίκο…., που το ποθεί : ζητ / ζιτ / ά το εντεράκι –σου….,
υπό θετο : /υπο/ ποθετό : /υπο/ ζητητό…., σ εληνιακό – σ ατανικό….: σ….,
χμμμ, ‘’ξενιστί’’ – Ελληνιστί, σ υπ (π) ο ζιτ ο υ άρ…., εεε, και….. σ υπ (π) ο ποθ ο υ άρ….,
από ‘’Ελληνικά’’ – ‘’ξένα’’ εγκάθετα ανδρείκελα…., ‘’σπαρτά’’ από μη Ελληνικά – ξένα Καισαροπαπεία…,
ναι, κι ουχί όντως Ε λληνικοί – ηλιακοί αρχ οί κι όντως λαοεκλεγμένοι…., που νομίζεις ότι εσύ τους εκλέγεις….,
ενώ, κατ’ ουσίαν τους βγάζουν, κυρίως, τα εξαγορασμένα –τους δια πλεκόμενα
και πατριδοπώλα τηλεκανάλια….. –τους…., που προκαλούν το της Βαβέλ – Συγχύσεως Χάος….,….!
Ναι…., αλλά κανείς –σας δεν θα τη γλιτώσει…., τελικά….. κι όποτε, και, εσείς θα…., από το Θεό….,
που, πριν από αυτόν, το χάος…., μετά από το χάος , πάλι, αυτός….,
μετά δε από αυτόν το ‘’χάος’’ και το σύμπαν….,….!
Ναι…., που….. από αγάπη για την ελευθερία:μη μαριονετία –μας….. αυτοπεριορίστηκε και, έτσι, έγινε
ολιδύναμος έως, πολλάκις, αδύναμος να μας συντρέξει και βοηθήσει…., όποτε….,
που…., αν έτσι όπως τον θεωρείτε/σατανωρείτε ως παντοδύναμο…..
και με τόσα δεινοπαθήματα ημών και των προγόνων μας….,
δεν θα άξιζε…., σα φώς, ως παντοδύναμος…., ούτε ίσα με μια τρίχα...., δεν θα ήταν ούτε καν για φτύσιμο….!
…..Εν πάσει περιπτώσει….,….. που αλλιώς είναι τα πράγματα….,…..
ναιαιαι…., κι αν δεν βάζατε δίπλα στη λέξη Θεός τη λέξη παντοδύναμος…., ως, ‘’τελικά’’, κι εγώ….,
θα λύνατε πάρα πολλές απορίες –σας….,
αλλ’ όμως….. κι αυτό….. προϋποθέτει ‘’ελεύθερα’’ – όχι εντός των μορ /θανατ/ ίων τους ά τομ α….,
ναι, κι ως, και γι’ αυτό, προΰπόθεση το «αρχή σοφίας φόβος–σεβασμός Κυρίου–Θεού», σοφία γαρ ο Θεός….,
όπως και το…., το ανάλογο με τα αν’’ελεύθερα’’–εντός των μορ /θανατ/ ίων –τους ά τομ α....,
αρχή σοφιστείας φόβος–σεβασμός Δεσπονίδου–Σατανά–Αντιθέου…., σοφιστεία γαρ ο Σατανάς….!..... $***$
$***$==========================================================$***$
$***$==========================================================$***$
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[[ ###….: η συνέχεια από τη σελίδα 171….. ### ]]
▪ / Γερμανία / Ανθρωποθυσίες….: απαγχόνιζαν…., πιστούς ή μη, (!;) αυτόθελα ή μη…., σε δέντρα….,
/ Χάιλ…., ω hit λέρες…., κι άντε και….. γιορτάστε….. κα,νι,ββαλέ….! /
σε ανάμνηση, ’’ανάλογων’’, απαγχονισμών θεών από θεούς…., ή (!;) από αυτοκτονία τους….,….!
■ Δυισμός….:
…..είναι η αντίθεση δύο αρχών….: καλού και κακού….: δυαρχισμός….!
[[ …..ω σπουδαρχί/δη/δες…., κοινώς, σπουδαρχίδια….,
σώρρυ…., αγνωστικιστής, κι εδώ, εγώ…., έχει, αυτός, σχέση με τον….. διδυμιοïσμό…!; ]]
‘’Αρχικά’’, ήταν Ιρανικός…., ’’μετά’’, διείσδυσε (!;) σε όλες, σχεδόν, τις θρησκείες….:
Βουδδισμό, Χριστιανισμό, Ελληνική θρησκεία, Ινδουισμό, Ισλαμισμό, Ιουδαïσμό,…..
πριν καταλήξουν, μερικές, στη (!;) μονοθεΐα….,….!
/*/ Α, νααααα κάτι καταχτήσεις και θρησκευτικές μεταλλάξεις….! Και πού την είδατε τη μονοθεΐα…!;
Στους….. ’’Ιστορ,μυθολογ,ικούς Συμβιβασμούς’’ των…., έστω…., αντιθέτων….. ’’δύ ο’’ – ‘’ενός’’…!; /*/
▪ Ριζοσπαστικός δυισμός….:
είναι η δοξασία περί δυο αιωνίως συνυπαρχουσών αρχών…., συνδημιουργών….:
η δημιουργία, εδώ, από περιττώματα….,….!
|**| …..ε, ήτοι, χμ, πρωκτόκοσμος, σκατόκοσμος, ’’πολιτισμένος’’ υπόκοσμος….: ’’διδυμιόκοσμος’’….,….!
Αυτό είναι που λένε μερικοί – μερικοί….: «Του τά ‘σπασε τα διδυμιά….. ριζικά»….,
ναι, και ’’σπάστε’’….. εσείς απ’ την ’’Κορυφή’’…., ξου, μην και ξαναφτύσω στα ‘’θεϊκά’’ ιδεο σκατά –σας….,
όι δόλιοι αναλυτές….. ιστοριο μυθολογιο ουροκοπράνων….: ‘’θεο’’ λόγοι – ουροκοπρανο λόγοι….,….! |**|
▪ Βογόμιλοι….: Ο Σατανάς δεν είναι δημιουργός, αλλά, μόνον, (!;) οργανωτής : αρχιτέκτων του κόσμου….!
Ακουστική σύλληψη του Ιησού Χριστού….!
{*{ Τί, ποιός της ‘’το σφύριξε’’ της Μαριώλας στο ‘’αυτί’’ και…!; Τί, λένε εδώ, ‘’έπιασε’’ με αυτιο πίπα…!;
* Βο γ όμιλοι : χμμμ…., Βο – Βοο…., γ – δ : γε – δε….: γεω – δεω….,
ήτοιοιοιοιοι, όμιλοι – μπου / βου / λούκ ια – βου λόκ ια γεω βοδιών….: γεω βοϊδ όμιλοι…., εεεεε….!
Λεξικό….: Βογόμιλοι….: παλαιά χριστιανική αίρεση εν Θράκη, Βουλγαρία κ.α., καθ’ ήν ο πρεσβύτερος υιός
του Θεού, ο Σατανιήλ, έπλασε τον κόσμον εκ πονηράς / έιιιιι…., ουχ εξ ιδίων κρίνατε τα αλλότρια….. / ύλης,
ο δε νεώτερος, ο Χριστός, τον απελύτρωσεν…., χμ, χμ, χμ, χμ χμμμ…., ….! }*}
■ Ζουρβανισμός ( Ιράν ) ….:
▪ Ζουρβάν….: σημαίνει μοίρα, τύχη,….!
Είναι, κατά δοξασία, και, των αρχαίων Ιρανών, μυθικό ον….: αντρόγυνος, γυναίκα και άντρας μαζί….,
*#* …..ουουουουουστ…., δηλαδή…., τί….!; Είχε και πέος και αιδοίον : καβλί+- ή καβλί-+…!;
Να, για να ξέρουμε, εξαρχής, και, το τι ‘’θεο’’λογία να προσδοκώμεν…., πεο και αιδοιο ‘’τέτοια’’ μαζί….! *#*
(!;) αυθύπαρκτος, που (!;) αυτογκαστρώνεται στο (!;) ‘’μητρικό του στήθος’’
και γεννά, τότε κι έτσι, τον Ωρομάσδη / Αχούρα Μάσδα / και τον Αριμάν….! [ : ΑριμανΑχουραΜάσδα Σία…!; ]
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■ Θιβέτ….:
Αρχαία θρησκεία….: Δοξασία τους….: ο πρώτος βασιλιάς κατέβηκε απ’ τον ουρανό, από ένα βουνό,
[ Ε…., θα έδωσε πολύ χρήμα στον Αρχιβασιλιά ο ζάπλουτος : ψηλό βουνό….. του ‘’ουρανού’’….,
ο εισηγμένος εκεί βασιλιάς του Θιβέτ…., ο έξωθεν : ‘’ουρανόθεν’’ / χρήμασι / χρισμένος….! ]
με μια σκάλα ή με ένα σχοινί….!
Οι αρχαïκοί βασιλιάδες επέστρεφαν σωματικά στον ουρανό,
χωρίς ν’ αφήνουν πίσω το πτώμα τους : ανάληψή τους, κι εδώ,…..!
■ Κέλτες….:
Το κελτικό βασίλειο ήταν ιερό….. και η ιερότητά του κερδίζονταν (!;) με τη σεξουαλική επαφή του μελλοντικού
βασιλιά (!;) με την αλογίσια Μεγάλη θεά Ριάννον, //: Έιιι, φορούσε και κάσ σέξ:περισκελίδα:περιμούνειον…!; //
που αντιπροσώπευε το βασίλειό του, ή με ένα (!;) υποκατάστατο της αλογίσιας Μεγάλης θεάς Ριάννον….!
**** Χα, και άλογα….. και βασιλοπαράλογα….. και ‘’ζωντανή’’ ‘’τσόντα’’ στον ‘’πεινάλα’’ λαό….,
ε, να μη δια · βλέπει το….. αλληγορικόοο : συμβολιστικόοο : κωδικικόοο του….. πράγματος….! ****
Γίνονταν, δηλαδή, δημόσια συνουσία του μελλοντικού βασιλιά της Ιρλανδίας
με μια λευκή φορβάδα, (!;) που, μετά, το κρέας της βράζονταν και τρώγονταν απ’ τους εκεί….!
{ …..ωωωωω…., να που έχει και ιερή, κανιβάλ,‘’τσόντα’’…., βασιλο,’’θεο’’,κτηνοβατική….,
χμ, ιερότητα από σεξ, δημοσία,….: φανερό ‘’μυστήριο’’….! Ρε, βασιλο’’μάσα’’ και γαμαλληλούιααααα….! }
■ Μεσοποταμία….:
…..οι θεϊκές δυνάμεις ταυτίζονται, κι εδώ, με τις δυνάμεις της φύσης….!
▪ Βασιλιάς Γιλγαμές του Νουρούκ….:
ήταν φασίστας και τύραννος….. και, τάχα, ήταν κατά τα 2/3 θεός και κατά το 1/3 άνθρωπος….!
[[ ■ Μυστήρια….:
…..το (!;) φύλο, η (!;) τάξη και τα (!;) οικονομικά μέσα….. εξασφάλιζαν (!;) συμμετοχή στα μυστήρια….!
*** Χα…., άνδρας, αστός/ και με ‘’κλεμμένο’’ πορτοφόλι….,/
πάντα, έχει τόσα….,/ όσα δεν έχουν όλοι οι χαχόλοι….! *** ]]
■ Ρωμαίοι….:
…..θεοποίηση…., (!;) εν ζωή, κι εδώ…., (!;) αυτοκρατόρων και συγγενών τους….: λατρεία, ιερείς, τελετές,….!
▪ Λυκάνθρωποι, Luperci, της Ρώμης….:
μαστίγωναν, με μαστίγιο από δέρμα τράγου, τις στείρες γυναίκες, (!;) για να γίνουν γόνιμες….!
■ Σαμανισμός….:
…..σαμάνος….: θεωρούνταν ως (!;) μάγος, που έφτανε ή οδηγούσε άλλους στην έκσταση και τη θεραπεία….!
Τα πνεύματα, εδώ, είναι ορνιθόμορφα….!
[ Ω, κι εδώ…., και τα….. στυμφαλιδόρνιθα πνεύματα, χμ, κάνουν….. πλιάτσικο…., μαγικώςςςςς….!
Και…., εδώ…., τί κότα : ορνίθα…., τί πετεινός…., τί φραγγόκοτα…., τί φραγγοπετεινός….,…!; ]
■ Σιντοϊσμός….:
…..είναι η εθνική θρησκεία της Ιαπωνίας….: (!;) έκαναν μαντεία απ’ το κόκαλο χελώνας,
( Εμ, ω ‘’χελώνες’’, και, γι’ αυτό ‘’μείνατε πίσω’’….. στα ‘’θρησκευτικά’’….. πράγματα….! )
(!;) οιωνοσκοπία απ’ την ωμοπλάτη σφάγιου,….!
( …..ννναιαιαι….,/ κι απ’ του ‘’τέτοιου’’ τους τα ‘’τέτοια’’….,/ τσούρμο μαντάτα και μπερεκέτια….! )
■ Ταοϊσμός….:
…..θρησκεία σε μορφή (!;) εσωτερικής (!;) αλχημείας….: μαγεία,….!
/**/ Έι, βρε….. έσω ή έξω….. ‘’δεμένοι’’…., ’’τζίφος’’ κι η αλχημεία τους…., ’’τζίφος’’ κι η μεταφυσική τους….,
’’τζίφος’’ κι ο ‘’λυμένος’’ γρίφος….. και….. ’’λήγοντες πιάνει’’ κι η Ζωή και ο Θάνατος ‘’δεκατριάρι’’….,
ουαί, αλί και τρισαλί….! /**/
■ Χετταίοι….:
…..(!;) θεοποίηση βασιλιάδων, κι εδώ, με λατρεία τους….. με αγάλματά τους…., με ναούς τους….,….!
( …..δόξα εν ζωή και χρήμα…../ και…., μετά ‘την…., λόξα, μνήμα,….! )
■ Χαναάν….:
…..ο Ελ είναι ο αρχιθεός των πολυθεϊστών Χαναναίων….: αρχιβασιλιάς και πατέρας των θεών : βασιλέων….,
Θεός των θεών : Βασιλιάς των βασιλιάδων…., (!;) που έχει για σύζυγο τη θεά βασίλισσα Αθιράτ ή Ασεράχ….!
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[ …..χμ, ‘’κάτι σαν’’ την «βασίλισσα των ουρανών»….: Ιερεμίας : 7 : 18 και 44 : 17, 18….!
Και, ω….. Νωίτες Ι. Χήδες : τέως Ελτζήδες, νααα…., είχαν, κι αυτοί : οι καταραμένοι του Νώε Χαναανίτες,
και, θρησκεία…., χμ, εκτοπισμένη, όμωςςς, απ’ τους της. λεοντικής, φυλής του ‘’Ιούδα’’….. Ιούδα…., εεε…!; ]
---------------------------------------------------------------------------*** Βιβλιογραφία….: Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών :
του Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ….. *
■ Κομφούκιος και κομφουκιανισμός….:
551 έως 479 π. Χ….!
Η μητέρα του προσευχήθηκε στο πνεύμα του βουνού κι έμεινε (!;) ανεξήγητα έγκυος στον Κομφούκιο….!
* Κομφούκιος : «Ό,τι δε θέλεις να σου κάνουν, μην το προξενείς στον άλλον»….: Κεφ. ο Ευγενής….!
/…..έι…., σιγά, ρε Κομφούκιε…., μη σε ακούσει, και, ο, παναντιγραφάκιας, Ιησούληςςςςς….! /
▪ Άθεος ο κομφουκιανισμός…., μα, και, σήμερα κρατική θρησκεία….:
συγκερασμός Βουδδισμού και Ταοϊσμού….: λατρεία του Κομφούκιου….!
/$/ Αχόοοοο…., χωριάτικο τουρλού – ταουρλού….. κι αρχοντοσαλάτα νέου και παλιού καιρού….:
Μικρό και Μεγάλο Όχημα, Παλαιά και Καινή Διαθήκη….,….! /$/
[[ …..Σαν καράβι, στη Γη,/ ταξιδεύει η Ζωή…../ κι έξω μένουμε μεις….!
Κράτη, να, Φυλακές…../ κι οι ‘’θρησκείες’’ Κελιά…../ στα Πουλιά της ψυχής….! ]]
■ Λάο Τσε και Ταοϊσμός….:
▪Λάο Τσε….: ‘’σύγχρονος’’ του Κομφούκιου, / γέννησή του : το 604 π. Χ /
μα διαφορόγνωμος ως προς τον Κομφούκιο…., ατομιστής και μυστικιστής….!
▪Σύλληψη του Λάο Τσε….:
μύθος….: (!;) η….. 81 ετών μητέρα του τον συλλαμβάνει (!;) από μια ακτίνα ήλιου
*** Τί…., 81 χρόνια έκαναν οι κωδικο‘’τέτοιοι’’….. για να….. ‘’συλλάβουν’’, ’’οριστικά’’, το δόγμα
της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού σας…!; A, oι Συμεών ηδες 200 plus…!; ***
και (!;) ύστερα από….. 81 έτη, στα 162 της χρόνια, τον γέννησε κάτω από μια δαμασκηνιά….,
μένοντας…. 81 χρόνια έγκυος….!
Διετέλεσε κυβερνητικός υπάλληλος στα αρχεία του Αυτοκράτορα….!
( …..ε, εξού και….. πανταχού προκάτ ληξιαρχεία…., μα….. τα Πουλιά δεν χωρούν στα αρχεία….! )
▪ Έργα του : 81 κεφάλαια, * Ω, όσα και τα κωδικιζέ γκαστροχρόνια της μαμάς του ο αλλαξό,αντί,γραφος….! *
(!;) με….. παραφράσεις, διαστρεβλώσεις κ. λ. π έργων άλλων….: αντιγραφή….!.....
---------------------------------------------------------------------------------
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…..άθεο Δωδεκάθεο….. και στους Γκραικούς, χξς΄, άχυρο….!
…..Ελληνική Μυθολογία….:
(!;) ….. «θεοί με μορφή και πάθη ανθρώπου….,
προσιτοί σ’ αυτόν, κι όχι, ως τους μυστικιστές, απρόσιτοι, ’’χαμένοι’’ μέσα στο άπειρο, στο άγνωστο….,
απ’ όπου πηγάζουν οι θρησκείες τους….,….: κατ’ εικόναν και ομοίωσίν ‘’τους’’…..»….: Ζαν Ρισπέν….,
εχ, και φτύμα δεν έχω να φτύσω κι εδώ…., που στέγνωσε το στόμα μου, και, από αηδία….,
χξς΄, με τα ‘’τέτοια’’ των ‘’τέτοιων’’…., ναι, να….. και π. χ….:
Ελληνική Μυθολογία….: Βιβλιογραφία…: Ζαν Ρισπέν….:
▪ Ησίοδος….: Θεογονία….:
«Πριν από κάθε άλλο είταν το Χάος· έπειτα η ευρύστερνη Γαία / Γη / ….. κι ο Έρως…..»….!
Το Χάος….:
«Είναι ένα διάστημα, αλλά ένα διάστημα που περιέχει ‘’εν σπέρματι’’ όλα όσα θ’ αποτελέσουν το σύμπαν»….!
Πρώτα / το Χάος : πρωταρχικό και δημιουργό στοιχείο / γέννησε το Έρεβος….. και τη Νύχτα….!
Το Έρεβος κι η Νύχτα γεννούν με τη σειρά τους τον Αιθέρα….. και την Ημέρα….!
Η Γαία, με τον / ‘’ως αξίωμα – αρχή’’ / Έρωτα, γέννησε, πρώτα τον ουρανό, που τον κάνει σύζυγό της και
συγκροτεί μαζί του την 1η θεïκή δυναστεία….! | 1η θεϊκή δυναστεία των Ουρανιδών, ε, των ’’αιθέρινων’’….! |
Γεννούν τους 12 Τιτάνες, 6 αρσενικούς και 6 θηλυκούς, τους 3 Κύκλωπες και τους 3 εκατόγχειρες….!
Η Γαία και ο / Τιτάνας γιος της / Κρόνος καταδικάζουν τον Ουρανό σ’ ανικανότητα….!.....
[ …..έιιιιι…., βασιλιάδες…., για ένα Βάθρο…., την ‘’Ελλάδα’’ ‘κάναν Βόθρο….! ]
●● …..ο Ουρανός, λοιπόν, σώζει τον εγγονό του Δία,
γιο του Κρόνου και της, επίσης Τιτάνος, αδελφής του Ρέας, / 2η θεïκή δυναστεία…., ε, των ‘’αέρινων’’….. /
που, τελικά, μετά από πολέμους και νίκη του ενάντια στους Τιτάνες και τους Γίγαντες,
και με τη βοήθεια, και, των Κυκλώπων, γίνεται οριστικά κύριος του Ολύμπου….,
τόπου κατοικίας, κυρίως, των θεών….,
| Οριστικά…!; Αληθινά ψέματα…., που καμιά βασιλική, ωχ, θεïκήηη δυναστεία δεν υπήρξε ως οριστική….! |
{ 3η, τελευταία, θεïκή δυναστεία των Ελλήνων, η των Ολυμπίων…., ε, των ‘’ατμικών’’….! Αέρααααα….! }
μετά από τον εκθρονισμό του πατέρα του Κρόνου,
του φάγου των παιδιών του, για να μη του πάρουν το θρόνο….: μύθοι, παραλλαγές,….! (!;)
* …..πω πω – ίη ίη…., ’’θεϊκήηηηη’’, βασιλικήηηηη, ’’μυθοσαλάτααααα’’….! * ●●
█ Ζευς….:
▪ Λατρεία και ιερά του Δία, εντός της Ελλάδας….!…..
▼ …..μα κι εκτός αυτής λατρεία και ιερά του….,
όπου οι κυριότερες ελληνικές θεότητες, θεοί και θεαινές, ιδίως, προσαρμόζονται, ανάλογα, (!;)
σε ξένες μυθολογίες, ως στη Ρώμη κ. α. λ…., σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που να εκτοπίζουν, αναλόγως, (!;)
τις ντόπιες θεότητες, θεούς και θεαινές,….. βέβαια, και (!;) μετασχηματιζόμενοι….! ▲
…..Έτσι, ’’τελικά’’, στην Ελλάδα…., αφού επιβάλλεται, ο Δίας, σε όλους τους θεούς και θέαινες του Ολύμπου
και εξευμενίζεται (!;) με θυσίες των ανθρώπων….,
(!;) ηρεμεί και αποκτά…., δηλαδή, του δίνουν οι ιερείς κι οι μύστες των ιερών…., τον….. οριστικό τύπο του….:
// Τί…., πνευματικόοοοο…. και, και, αλά Γιαχβέ…!; Ουστ, ρε κουρέλια «δωδεκαθεϊστές»….! / /
εφορεύει την με καλά και κακά ανάκατη ζωή των ανθρώπων, σύμφωνα με τους νόμους της
( …..της ‘’Μεγαλάδελφης’’…!; Έι, ανήκε, κι ο σκατόμαγκας Δίας, σ’ Άλλον ‘’Μ. Α’’ : ‘’Μεγάλο Αδελφό’’…!; )
ειμαρμένης, που και αυτός / …..ο ‘’μεγαλαδελφογιός’’…!; / δεν της ξεφεύγει….! (!;)
▪ Ζευς….: «Μια κρυφή γέννα….: του Δία»…..
[ …..γέννα του βασιλιά κρυφή….,/ και ο λαός ‘’αποβολή’’….,/ παιδιά και αποπαίδια….,…../
μυστήριο μη μυστήριο….,/ για ‘’Άδη’’ εισιτήριο….,/ στην Άγνοια προπαίδεια….! ]
▪ «Το κέρας της αφθονίας»….:
…..η κατσίκα Αμάλθεια, γαλατοτροφός του Δία….,
του κρυμμένου, για να μην τον γκρεμίσει, κι αυτόν, στα έγκατα της Γης ο παιδοκτόνος πατέρας του Κρόνος….,
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από φόβο μην του πάρει το θρόνο….,
σφάζεται….. και το θαυματουργό δέρμα της το φορά ο Δίας ως αιγίδα, προστασία,
και γίνεται, έτσι και τότε, άτρωτος….!
[[ …..οι μάσκες σώζουν άρχοντα…../ κι άτρωτος μένει τράγος….,/
λύκος κοπαδοφύλακας/ και σούπερ παντοφάγος….,/
σαν της κατσίκας, του λαού,/ βυζαίνει αυτός το γάλα…../
και σαν τα κατσικάκια της/ δεν πίνουνε μια στάλα….! ]]
Έτσι, το κέρας της, που το χαρίζει, μετά, στις νύμφες, το προικίζει με θαυματουργές ιδιότητες….,
ώστε, με μια απλή ευχή του κατέχοντός ‘το, να γεμίζει από όλα τα καλά της γης….!
( …..της αφθονιάς το ‘’κέρατο’’…../ στου Ρήγα τα τσιράκια…,/
εύκολη λεία ο λαός….,/ σαν ‘’τα ‘καναν πλακάκια’’….,/
θαυματο νόμοι έμμασκοι….,/ προίκα στα αστοπαίδια….,/
‘’βουρ’’ στα Σεληνοπρόβλητα….,/ ’’γιούργια’’, λαέ…., με ‘’Αναίδεια’’….! )
--*-- Μεταμορφώσεις του Δία….:
για διάφορους σκοπούς, σε….. ζώα, πουλιά, σάτυρο, χρυσή βροχή, ανθρώπους,…..
ως, κι ο Δίας, μεταμορφώνει άλλους, δι’ απλής επαφής ή και (!;) διά του λόγου του, σε : ζώα, πουλιά,….! --*-* «Ο Ζευς εκθρονίζει τον πατέρα του»…., «Η οριστική εγκαθίδρυση του Δία»….!
|*| …..χμμμμμ….,/ πάν’ σε Βάθρο που αίμα στάζει…../ κι ο καλός αιμοβοριάζει….! |*|
-------------------------------------------------------------------------------------■ Οι δυο αδελφοί του Δία…., (!;) κατόπιν συμφωνίας τους και με κλήρους…., ο Ποσειδών κι ο Πλούτων….,
γίνονται κυρίαρχοι της θάλασσας και του Άδη, αντίστοιχα, κι ο Δίας γίνεται κυρίαρχος του (!;) Ουρανού….,
ενώ η γη κι ο μεγάλος Όλυμπος έμειναν (!;) κοινό μερίδιο στους τρεις…., (!;) κατά τον Όμηρο….!
( …..διαχωρισμός ‘’υδάτων’’…..,/ διαμοιρασμός ’’υδάτων’’….:/ η ‘’διαίρεση’’ των ‘’αθανάτων’’….! )
*** …..τσιφλίκι Εξουσία….,/ λαός κληρονομία….,/ ‘’κλήρα’’ «ελέω» βασιλεία….,…../
‘’τον παίζουνε στα ζάρια’’….,/ τα Ομηρο παπάρια….,/ κι όλο αναστενάρια….!
Μοιρασιά ’’καραγκιοζέ’’’….,/ οι μεν Σεράι…., οι δε Μπερντέ….!….. ***
Έτσι και τότε, δέχτηκε ο Δίας και άλλους θεούς πλάι του…., (!;)
[ Νααααα….,/ σόι σορολόι….,/ από ίδια ‘’πάστα’’….,/ το σκυλολόι….:/ Εξουσιολόι….! ]
αλλά με τον (!;) όρο πως αυτοί θα είναι ταπεινοί υπήκοοί του,
---- …..Ουστ…., ρε ‘’αέρια’’…., ‘’κάντε ‘τά ‘του αέρα’’…., του ‘’Αιθέρα’’….!
Εμείς δε τα ‘’νερά’’….. του λέμε «κρα»….. του….. Ρα…., τον λέμε, νααααα, και….. κΡααααα….! ---που έχει συγκατατεθεί να τους μεταβιβάσει ένα μέρος από την εξουσία του…..
κι όποτε τους χρειάζεται τους ανακαλεί στην (!;) πραγματικότητα….!
* …..ρεάλ πολιτίκ και τρίχες….,/ μάσκες ‘’Νέας Τάξης’’ είχες….! *
Ναι, να…., ο Δίας….: «ο πρώτος και ο τελευταίος,….. η βάση της γης και του ουρανού,…..
( Χξς΄…., σιγά μην είναι και το συναρχότελο του Πανχωροχρόνου…., βρε….. ναρκισσοτρέλληνεςςςςς….! )
ο αρσενικός….. και επίσης μια νύμφη αθάνατη…..»….! (!;)
{ …..νύφη ή γαμπρός….,/ ’’πηδάει’’ ή ‘’πηδιέται’’….,/
’’πάντα’’, ’’πηδά’’ αυτός….,/ ’’ποτέ’’ του δε ‘’μαδιέται’’….!
Ω…., θρησκείααααα….. και γαμώ το μουνί του, δίφυλου, Δία….! } ■
----------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Το κάθε φύλο είχε την (!;) προσωπική του μυθολογία, (!;) που διέφερε ξεκάθαρα από τις άλλες,
κάτι που δείχνεται κι από τους διαφορετικούς τύπους λατρείας…., κατά τόπο και φυλή…., (!;)
που μερικές έκαναν, επί αιώνες, (!;) και ανθρωποθυσίες στους θεούς….,
ως, λ. χ, στο ιερό του Δία στο Λύκαιον όρος της Αρκαδίας….! (!;)
[[ ▪ Άδης / προς Περσεφόνη / :
«Πάντα οι άδικοι άνθρωποι θα τιμωρούνται,
( …..α…., υπάρχουν και οι κατά Σατανά άδικοι…., πλην από τους κατά Θεώ αδίκους….! )
εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με….. θυσίες, εκτελώντας τις….. πρεπούμενες ιεροτελεστίες»….! (!;) ]]
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▪ Μια πέτρα / …..ελαφρό,’’νερό’’,πετρα : χαμολαïκιά….. / (!;) έμεινε έγκυος, απ’ το Δία,
και γέννησε (!;) εξαμηνίτικο γιο….!
[ Χμ, από ‘’τέτοιες’’ πέτρες θα έφτιαχνε παιδιά για τον Αβραάμ ο Γιαχβέ…., ω Κίρκες Ι. Χ και Ι. Β…!;
Πάντως, να προσέχετε…., μη σας γεννηθούν, έτσι : θαυματικάαααα, Κυβέλες Αμαζόνες και….! ]
▪ Κατά τον Παυσανία, ο Δίας έπαθε μια νύχτα αυτό που οι γιατροί ονομάζουν σπερματική απώλεια,
το προϊόν της οποίας έπεσε στη γη. Το αποτέλεσμα είταν να γεννηθεί ένα ερμαφρόδιτο πλάσμα,
|| Ε, έχει κι ερμαφρόδιτο ιμπεριαλισμό Νο 678 – 876….! ||
που ονομάστηκε Άγδιστη….!
█ Ήρα….:
Η Ήρα…., μετά από μια προσευχή της : στη Γη, στον Ουρανό
και στους…., μένοντες στα έγκατα της γης, γύρω απ’ τον μεγάλο Τάρταρο…., θεούς Τιτάνες….,
γεννά…., καθώς το ήθελε κι ευχόταν…., το τέρας και μάστιγα των θνητών Τυφωέα…., (!;)
|**| Τέρας από ‘’κέρας’’….. κι ενώ φταίει ο γάιδαρος…., πάλι, την πληρώνει το σαμάρι….!
Λυσσάρα…., που ποιός μεγαλο’’μάρουλος’’ θνητός ‘’σου την έκανε τ,κ,ερατωτικώς καρφωτικά’’….! |**|
χωρίς τη συμμετοχή του Δία…., που γέννησε, κι αυτός, την Αθηνά…., χωρίς τη συμμετοχή της….! (!;)
* Θύματα της Ήρας….: κυρίως, οι αντίζηλές της….,….!
* Νααααα…., μια ζωή στα κέρατα…., μια ζωή με θύματα….! Α…., βασιλικά πράματα τα Πράματα….! *
* Στο Ναύπλιο υπήρχε η παράδοση πως η Ήρα έκανε κάθε χρόνο, στην πηγή Κάναθο,
---- Έι, στο…., και, νεοδιάθηκο…., Ισραήλ…., πώς λέγονταν η ‘’τέτοια’’ πηγή : κωδικοποιητήριο :…!; ---ένα λουτρό που της ξανάδινε την παρθενιά της….! (!;)
| Ωχ, ρε παρθενολόγοι Διατζήδες, κι εσείς, οι του δόγματος της παρθενίας του θρησκοϊμπεριαλισμού….,
άλλο….. σύσφιγξη….. κι άλλο παρθενόρραψη….! Και….. μη πολύ….. μας…., για να μη σας….! |
█ Αθηνά….:
«Γέννηση της Αθηνάς»….:
/ Έι, ψιτ…., οι ενσαρκωτές ιδέες γεννιούνται πρώτα και μετά οι ενσαρκωτές τους….. ή ανάποδα…!; /
Η Αθηνά /Ε, «αρσενική» και στη 2α παρ,απ,ουσία της, αλά Ι.ΑΧ της «Αποκάλυψης»….!/,λέει ο ομηρικός ύμνος,
«ξεπήδησε πάνοπλη από το αθάνατο κεφάλι, πάλλοντας (πάλο:παλούκι:πούτσο:ψήφο…!;) ένα αιχμηρό δόρυ.
{{ …..να και Άρης ‘’θηλυκός’’….,/ ’’τύφλα νά ‘χει’’ ο «αρσενικός»….,/ αγκαθοβασιλικός….,…../
η τέχνη των ‘’αθάνατων’’….,/ Πόλεμος των ‘’εγγράματων’’….,/ ’’Ειρήνη’’ των ‘’αγράμματων’’….! }}
Ο μεγάλος Όλυμπος σείστηκε απ’ τα θεμέλιά του κάτω από το βάρος της γαλανομάτας θεάς,
κι ολόγυρα η γη αντιλάλησε μ’ ένα τρομερό βουητό.
Αναταράχτηκε κι η θάλασσα // Τί, πάλι, νερο,λαο,επανάσταση…!; // , και τα σκοτεινά της κύματα υψώθηκαν,
|*| …..κούνιες….. σείστρες των ρηγάδων….,/ των του ρετιρέ Μπουγάδων….,/
και….. στ’ άλλα τα πατώματα….,/ ανάλογα, τα ‘’πτώματα’’….! |*|
ώσπου η νεαρή (!;) παρθένα Παλλάς Αθηνά
(( Ε, τί άλλο η του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού, εσω ή εξω, ιμπεριαλισμού :
οικονομικού : Νο 666….. ή μη….:: εδαφικού : Νο 777…., ιδεολογικού : Νο 888….,….!
Σιχτίρ, ρε μαρή, σιχτίρ κι εσύ κι ο ιμπεριάλ Παρθεν,Αχυρ,ώνας σου, σώρρυ, Παρθεν,Οχυρ,ώνας σου….! ))
έβγαλε από τους αθανάτους ώμους της τα θεïκά της όπλα….. κι ο συνετός Δίας αναγάλλιασε»….!
[[ …..αναγαλλιάζει ο Υπουργός…../ της Εθνικής Αμύνης….,/
σαν βλέπει, χα, με σύνεση,/ να υπερέχει σ’ όπλα….,/
‘’έξυπνα’’ κι από έξυπνο….,/ και στον εχθρό πανούκλα….! ]]
▪ Ήταν, κατ’ απόφαση της μοίρας /:της Εμαρμένης…!;/, χμ, ‘’της Μήτιδας’’, (!;) ίση με τον πατέρα της το Δία
σε δύναμη και φρόνηση….: Τριτογένεια Αθηνά….!
( Α, έτσι : ίσος με τον πατέρα του Γιαχβέ, κι ο μονογενής, Τριτογένειος, Ι. Χ….: τρ,Αγία Τρ,αγ,ιάς….! )
█ Απόλλων….:
[ Ανθρωποθυσίες….: κυρίως, καταδίκων, που τα πτώματά τους τα μετέφεραν μακριά….,
και μαζί με αυτούς τα (!;) αμαρτήματα (!;) όλων των κατοίκων του νησιού Λευκάδα….! ]
*** Μπουρ – μπουρ – μπουρ’’….. και Γιομ Κιππούρ….,/ έκαναν τη Γη….. Αχούρ’….! ***
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▪ Οι ιέρειες των μαντείων του Απόλλωνα…., μαντεία που ήσαν οι μεγαλύτερες τράπεζες
του ελληνικού κόσμου…., { Τίιιιι…., κάτι σαν το νυν Δ. Ν. Τ…!; Οδυσσέααα, δάνειο και ‘’«Οδύσσεια»’’….! }
από το στόμα των οποίων, και εν εκστάσει τους, έβγαιναν (!;) μονάχα (!;) άναρθροι και συγκεχυμένοι ήχοι,
[Ε, τί άλλο, όντας τ’ ‘’άγριο μαρούλι’’ του Απόλλωνα στο στόμα –τους…!; Ήρααα, ‘’πιπ έρι στο στόμα σου’’….!]
που τους σημείωναν ιερείς εξηγητές τους….,
/ …..ναι, οι ‘’ματάκηδες’’ ιερείς…., που….. ό,τι κάνει κρα – κρα…..δεν είναι οπωσδήποτε και κόρακας….! /
περνούσαν τη νύχτα, πριν τις χρησμοδοτήσεις τους, στο ναό….,
όπου τις (!;) επισκεπτότανε ο θεός Απόλλων, (!;) τουλάχιστο στον ύπνο τους….!
( Α, στον ξύπνιο πόσο η ‘’βίζιτα’’…!; Γαμαλληλούουουουουια, ρεεεεε….! )
// Ωχ, άλλο το του Ηγούμενου….. κι άλλο το του καλόγερου…., που έβλεπαν, έτσι, πολλά….. ’’άστρα’’….! //
----------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Ο Κορίνθιος ήρωας Σίσυφος μαρκάρισε (!;) τα ζώα του βασιλιά της Ιθάκης Λαέρτη κάτω από τις οπλές τους,
[ Εχ, κι εδώ, «αλληγορικά ζώα»….: ‘’σημαδεμένη τράπουλα’’ και….. οικονομική εξάρτηση, εξωτερικό χρέος,
μνημόνιο, ‘’Δ.Ν.Τ’’, παραποίηση οικονομικών μεγεθών στη ‘’Στατιστική Αρχή’’, «Νόμος της Στυγός»,…..
ωωωωω…., ‘’ως’’ τα ζούμε και σήμερα, βρε συνέλληνες – θύματα της Hit λέρας Υμιρ είας…., κυρίωςςς….! ]
πράγμα που του επέτρεψε να αποδείξει πολύ εύκολα, ότι ο Αυτόλυκος είτανε ο κλέφτης….!
( Ω, τί….. αλχημεία και ζω…..όμορφο κωδικικό μακιγιάζζζζζ….. στα….. κωδικοποιητήρια : στάβλους….! )
Ο Αυτόλυκος, που είταν όπως λέγανε γιος του…., ‘’Δουνουτίτη’’ Δανειστή Τραπεζίτη…., Απόλλωνα
και μάστορας της απάτης, έκλεβε (!;) κοπάδια,
και, από τον Λαέρτη, κι έκανε αγνώριστα τα ζώα, βάφοντας το τρίχωμά τους….!
// Ααααα, ‘’κουρεύεται’’ το ‘’βαμμένο’’ ‘’μαλλί’….!; Και….. πόσο ξε /τζελ/ γελ άει το….. πλαστό ζωοχρήμα…!;…..
Εεεεε…., ‘’«φαλακρέ εεεεε»’’ Ελισσαιέ εεεε : Ulysee eeee : Οδυσσέα αααα…!; …..χρεω «Οδύσσεια»’’ γαρ…..//
------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Ο Απόλλων δίνει στις τρεις κόρες του Άνιου το χάρισμα να παράγουν με αφθονία…..
κρασί, δημητριακά και λάδι. Τις ονόμασαν «οινοτρόπους», δηλαδή εκείνες που μπορούν να μεταβάλουν
το νερό / Τί, τον μούστο…!; Ή μεταβολή νερών : λαïκών, από αντιβασιλικούς, σε βασιλικούς…!; / σε κρασί….!
(( …..α, λυπού…., ω αλεπού Ι. Χ…., εξ αντιγραφής σατανοφακίρη «οινοτρόπε» της….. Κανά….!
|*| …..να, μωρέ Ι. Χ…., που από μικρός πολλαπλασίασες έναν….. Δημητριακό….. σιταρόσπορο
και χόρτασες, έτσι, κόσμο κι υπόκοσμο…., ίσως κι υπέρκοσμο…., χξς΄ και ξου, ‘’αρτοτρόπε’’….! |*|
Λυπού, ω αλεπού ‘’ελαιοτρόπε’’ Ελισσαιέ, εξ αντιγραφής πολλαπλασιαστή του λαδιού της χήρας….! ))
▪ Ο σάτυρος Μαρσύας, περήφανος για το | Α, έχει, εμβατηριακή, μουσικότητα κι ο ιμπεριαλισμός….! |
μουσικό ταλέντο του, προκάλεσε τον Απόλλωνα σε διαγωνισμό, με κριτές (!;!;!;!;!;) «το….. βουνό Τμώλο
(**( Εχ χχχχ, νααααα…., Ρεεεεε…., πλούσιος άρχοντας το βουνό…., ενώ το όρος ζάπλουτος Άρχοντας….,
να…., ‘’σαν’’ τα, αλλόπιστα και πλούσια, βουνά που θα ισοπέδωνε ο Μπουλντόζας Ιωάννης Βαπτιστής….,
για να βαδίζει, μετά, σε….. / : εχμ, κι εδώ, αλληγορικώςςςςς….! / ισόπεδο ο Ιησούληςςςςς….,
να…., ‘’σαν’’ το, αλλόπιστο και πλούσιο, βουνό….. που πήγε στο Μωάμεθ…., για την ‘’αιτία’’ του Αλλάχ….,
αφού ο Μωάμεθ δεν πήγε σ’ αυτό….,
ε, ναι, νααααα…., που…., αν έτσι και με τόσα ‘’τέτοια’’ βουνά…., η Γη θα ήταν πιο ανώμαλη….!
[:‘’χαίρε’’ τρ Ελληνική ‘’Μυθολογία’’–‘’Ιστορία’’ : παντο κωδικοποιητική βάση : ‘’θρησκειών’’, ‘’μυθολογιών’’,….!]
Κάλέ…., όλοι –τους πλάι στα τρισκατάρατα βουνά και όρη…., μεγαλοπλούσιους και ζάπλουτους….:
ο Βούδδας, ο Ι. Χ, ο Μωάμεθ, ο «βουνοκορφόβιος» Διόνυσος,….: σσσσσωστοί «μαμωνοχρήστες»….! )**)
και το βασιλιά της Φρυγίας Μίδα. Ο πρώτος αποφάνθηκε υπέρ του Απόλλωνα.
[Ε, ως ‘’γλείφτης’’, της ‘’διαπλοκής’’, τώρα κι έτσι, πια….!] Αντίθετα, ο Μίδας/Μ Ίδα ς, Μ΄ Δί ας:Μ΄:40άκις Δίας/
βράβεψε τον Μαρσύα. Ο θεός Απόλλων, για να τον τιμωρήσει, του μεταμόρφωσε
τ’ αυτιά /του ωτακουστή/ σε αυτιά γαïδάρου»…., ( Γκόιμ–Κτήνη : Αθηνά />Αράχνη/, Απόλλων />Μαρσύας/….. )
που «δεν αρέσει στους θεούς να τους προκαλούν»…., (!;) «ενώ έγδαρε ζωντανό τον Μαρσύα…..»….!
█ Άρτεμις….:
Σεληνιακή θεά…., δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα….,
που, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε μία μέρα / …..χμ, ’’συμβατή’’…..…!; / πριν από τον αδελφό της,
και βοήθησε μάλιστα τη μητέρα της να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της….!
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[[ Πολλοί θεοί και θεές…., όταν οι θνητοί τους/τις ξεχνούσαν στην προσφορά θυσίας…., (!;)
(!;) οργίζονταν και τους τιμωρούσαν ποικίλα και βάναυσα…., αυτούς, τις πόλεις και τη φύση τους…., (!;)
από μεταμορφώσεις τους σε (!;) ζώα κ. λ. π….. έως ήττες τους σε πολέμους τους με εχθρούς τους,….! ]]
*#* …..χξς΄ςςςς….,/ αν μου δώσεις…., θα σου δώσω….,/ κι αν μου πάρεις…., θα σου πάρω….,/
μα…., κι αν δεν μου δώσεις….,/ έρχομαι αγκαζέ με Χάρο….,/ ε, να σου ‘’τα’’ πάρω….!
Ποιούς Γιαχβαλλαχβραχμοδίες, ’’θεο’’βασιλείς,/ ’’μου’’ βάζεις να λατρεύω,/ ρε Θρήσκαρχε, Παπάρω…!; *#*

▪ Στο ιερό της στην Ταυρική Χερσόνησο η λατρεία της Αρτέμιδος είχε χαρακτήρα βάρβαρο κι αιμοχαρή.
Κάθε ξένος που έφτανε σ’ εκείνα τα παράλια (!;) έπρεπε να θυσιαστεί,
κι αυτό το καθήκον είχε ανατεθεί στην….. Ιφιγένεια,….!
[ …..ρε καββάλ κανίβαλοι…., άει…., μη σας χέσω….. ’’θεïκά’’…., και μου λερωθούν τα σκατά….! ]
Φορές, λατρεία της Αρτέμιδος με όργια από άνδρες….! (!;)
|***| …..χμ, και, και, αυτά, μωρή ‘’τραβέστω’’, γαμπρονύφη ή νυφόγαμπρε,
δεν σ’ ενοχλούσαν και δεν τους ‘’στείρωνες’’…!;
Ή συμμετείχες κι εσύ / Ε, κι η όποια κι όπου μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωσή σου….! / , σαφώς, ως ενεργητική….,
που υπάρχει και….. πούστικος κι ‘’ευνουχικός’’, εσω ή εξω, ιμπεριαλισμός…!; |***|
█ Ερμής….:
Νόθος γιος του Δία και της Πλειάδος Μαίας, κόρης του Άτλαντα και της Πληιόνης….,
/*/ Χα, ‘’τέτοιοι’’ ‘θεοί’’ και ‘’θεαινές’’ έχουν, μόνο, νόθα παιδιά και γνήσια κωλοπαίδια…., νααααα….!
Ε, και με τόσα και ‘’τέτοια’’, και, πνευματο’’κέρατα’’….,
τί είναι γνήσιο και τί νόθο…., τί είναι….. ντόπιο και τί ξένο…., ωρέ καθαρό’’αιμοι’’ Έλληνεςςς…!; /*/
που πριν να προαχθεί σε θεότητα του Ολύμπου,
[ Να, και τσομπάνικο ταπεινό πνεύμα, αλά Δαυίδ, στο τουρλού : πινάκ λ του υπερήφανου Δία,
και, προς κολακεία του λαού…., του που ελπίζει σε….. δημοκρατικό….. θαύμα εξουσιοποίησής του….! ]
είταν, μάλλον, ένας καθαρά τοπικός θεός / της Πελοποννήσου /….,
{ Ε, κάτι πολλά θα διάβασε από τα κλεπτικά των….. Κυρικών….. Περσών, σώρρυ, Σπαρτιατών….! }
αρχικά, ταπεινός τσομπάνης και, τελικά, τελετάρχης του Ολύμπου κι ευεργέτης των ανθρώπων….! (!;!;!;!;!;)
Μόλις γεννήθηκε ο Ερμής /χξ΄ς, το Ιαν ν ο ερμ ικό πινάκ:Νο,2/ αρχίζει να θαυματουργεί. «Γεννήθηκε την αυγή,
( Ε, οι Εωσφόροι γεννιούνται την Αυγή : Ηώ : Έω ς, που τη φ,έ,ορούν, μόλις πέφτει η Σεληνοδρόσος….! )
την ίδια μέρα έπαιζε | ….έι…., των κλασικών ή των πολεμικών αερίων….: κλασική ή πολεμική…!; | κιθάρα
[ Εμ, ‘’θα τον μεταμόρφωσε η Ηώ : Αυγή, ως, αλλιώς, τον άντρα της, σε υμνωδικό : Μουσ’’ικό τζιτζίκι’’….! ]
και το βράδυ έκλεψε τα {Τί, τα «αλληγορικά βόδια» –του ο Υπουργός Οικονομικών…!;} βόδια του Απόλλωνα»,
λέει ο ομηρικός ύμνος.
Έτσι, (!;) την ίδια μέρα που γεννήθηκε, έδωσε την απόδειξη της εφευρετικότητας και της πονηριάς του.
/ Α, μόλις ολοκληρώθηκε η σύλληψη της ιμπεριάλ ιδέας Ερμής…., αμέσως εφαρμόστηκε και πέτυχε….! /
Καθώς βγήκε από τη σπηλιά του, ο Ερμής βρίσκει μια (!;) χελώνα,
(( Εμ, κι ο Σολομών χελώνα : ‘’αργό’’στροφο κωδικομουσουργό βρήκε
και μελοποίησε τα χελωνικά : ποιητικά του….. ποιητή…., που ‘’έγινε λαγός’’…., ε, με «σεπτή βία»….! ))
που θα του χρησιμέψει για να φτιάξει τη λύρα….,
και δίχως να χασομεράει αρχίζει να παίζει το όργανο που επινόησε,
και να τραγουδάει τους έρωτες της μητέρας του και του πατέρα του….!
***** …..«…..Τα ‘’κέρατά’’ σας τραγουδώ….,/ παίζοντας τ’ ‘’όργανό’’ μου….,/
μάνα μου και πατέρα μου….,/ απ’ το γεννησιμιό μου….,…../
γω που γεννήθηκα αυγή….,/ ως κάθε….. Εωσφόρος….,/
γω τέκνο σας επάξιο….,/ του Σατανά ο σπόρος….,…../
εικόνα και ομοίωση…../ εγώ…., που θα σας μοιάσω….,/
θα γίνω πρώτος Κερατάς…../ και θα σας ξεπεράσω….!»….! *****
Με το ηλιοβασίλεμα κινάει για την Πιερία, «εκεί που τα αθάνατα /: δίποδα…!;/ βόδια των μακάριων θεών
έχουν τους στάβλους τους και βόσκουν σε χαρωπά βοσκοτόπια που ποτέ δε θερίζουν».
[ Εμ, όποιος τολμά και πάει να κωδικοθερίσει στα θεία λιβάδια…., ‘’θερίζεται’’ Ι. Χίστικα και ‘’Χαρ’’ωπά….! ]
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Αρπάζει 50 (!;) δαμάλια, που τα παίρνει μαζί του, (!;) φροντίζοντας να μπερδέψει με τέχνη (!;) τα χνάρια….!
Τέλος,….. γυρίζει βιαστικά στην κούνια του. Μπαίνει στην κατοικία του «από την κλειδαρότρυπα,
{Ε, αφού έκλεψε κλειδιά:κώδικες Νο 678, από πού αλλού, πλην από κλειδαρότρυπα, ο «θυρο προστάτης»…!;}
σαν φθινοπωρινή πνοή ή σαν ατμός»….!
[Έιιι, από ‘’νερό’’, ‘’πνοή’’ ή ‘’ατμός’’….. ο αλλαξόταξος και ‘’κλείδ ιχ/εχ/ ος ‘’Σισυφ’’αυτόλυκος : το πινάκ : 2…!;]
▪ Φόρτωσαν στον, (!;) γήινο θεό, Ερμή κι άλλες ερωτικές περιπέτειες,
(Εμ, ευγενείς…., από θεία κι ευγενικά:«σεπτά» γαμήσια : «θυρο κλειδο» Ιαν ν ο ‘’τέτοια’’ : ‘’πινακ’’ ‘’τέτοια’’….!)
με το φανερό σκοπό να μπορούν ορισμένες οικογένειες να ισχυρίζονται πως έχουν επιφανή καταγωγή….! (!;)
█ Άρης….:
Γιος του Δία και της Ήρας…., ενώ (!;) κατά τον Οβίδιο η Ήρα έμεινε έγκυος με τον Άρη,
δίχως να συμβάλει σ’ αυτό ο άντρας της,
( Καλώςςςςς, ρε, ‘’Ηρόδοτε’’ Οβίδιε…., ‘’ολόδικιά’’ της η….. Αρ,Ηρ,εία χώρα….! Όχι….. Δι,Ηρ,εία….! )
με την (!;) απλή επαφή ενός θαυματουργού λουλουδιού του κάμπου του Ωλενού….!
{{ Ααααα…., α π α--πα…., πα--πα…., αυτές δεν είναι μυθολογίες…., είναι ‘’κερατολογίες’’, και, του παπά….,
εδώ, «απλές», απτικές…., χμ, της παρθενόφιληςςςςς…., αλλού οσφρητικές…., αλλού ακουστικές….,…..
σαν απ’ όλα τα ‘’λελούδια’’ έχει ο μπαξξξές…., που…. ’’χάνει η μάνα το παιδί και ο μπαμπάς το νόθο’’….!
Ρε, ουστ οξαποκεί, χμ, στου Άρη το λελουδοπαπάρι…., στο ‘’όπλο’’ του υφυπουργού Εθνικής Αμύνης….! }}
▪ Τα ξακουστά πουλιά της Στυμφαλίας, οι Στυμφαλίδες όρνιθες,
που, ως κι οι φοράδες του Διομήδη, τρέφονταν με (!;) ανθρώπινο κρέας, τάχε αναθρέψει, έλεγαν, ο Άρης….!
▪ Τέλος, βρίσκουμε ένα / Τί….,«σπαρτό» «Αδάμ….. Κάδμο»…!; / γιο του Άρη ώς και στη Λιβύη : τον Λύκασσο,
που είχε τη συνήθεια να θυσιάζει στον πατέρα του όλους τους ξένους που έφθαναν στη χώρα του….!
*** …..ωωωωω…., η ιμπεριάλ διεθνοποίηση του αρχιβάμπιρου Τρέλληνα και βασιλο ρουφ Ιάννού….!
Αρχαίο Πνεύμα….. αθάνατο…., αίμα και….. ’’γαμο’’κάματο…., να, του Γιλ γαμέςςς και Γιλ δερνέςςς….! ***
█ Ποσειδών….:
Γιοί του Ποσειδώνα….: ο Ανταίος στη Λιβύη…., ο Σκίρων στην Κακιά Σκάλα….,
ο Σίνις [Σίντις:/κατασπαράσσων/:Σίνος:Σινάς /εκ Σινά τινόςςς/ ή Σιν δ/τ/ ών ων:Σαβ αν ών ων, ο μη Σι/ν/ίορ…!;]
στην Κόρινθο, ο Προκρούστης μεταξύ Αθηνών κι Ελευσίνας….: έστηναν καρτέρι στα ανθρώπινα θύματά τους,
ταξιδιώτες,και τα υπέβαλαν, (!;) χωρίς αιτία κι αφορμή, στα πιο φριχτά βασανιστήρια….!
[ Α, βασιλιάς Γιλ γαμές, γιοι Γιλ δερνές…., ε, στην, για το κέφι τους, σαδιστοϊμπεριάλ ‘’διεθνο’’ποίησή τους….! ]
Εκτός από τους γιους του Ποσειδώνα, με την οικτρή φήμη για τα κακουργήματά τους,
υπάρχει και μια ολόκληρη σειρά από τέρατα που έστελνε ο θεός, όταν οργιζόταν κατά των ανθρώπων,
και που η καταστροφική τους δράση δεν είταν λιγότερο τρομαχτική….! (!;)
|**| …..έιιιιι…., ένας καλός…., ρεεεεε….! Υπάρχει…!; Εμ, δεν….!
Ρε βαμπιρόλαγνοι ’’Χλαμιδάτοι’’ Ολυμπιστές…., άντε και σε παρόμοια εξεξεξέλιξή σας…., ούουου….! |**|
▪ Το ιερό του Ποσειδώνα στη Μαντινεία δεν είχε πόρτα, /Re s.sεις, ’’πόρτααααα’’ –τους…., να ανασάνουμε….!/
αλλά έκλεινε, μονάχα, με μια (!;) μάλλινη κόκκινη κλωστή. (!;)
(*( …..«κόκκινη κλωστή δεμένη….,/ στην ανέμη τυλιγμένη…..,/
δός ‘της κλώτσο να γυρίσει….,/ παραμύθι ν’ αρχινίσει….!»….!
Μαστούριααααα, θνητοίοιοιοιοι, γιούριααααα….,
που, όλα τους, λαο θαφτικά και ‘’μαλλινό’’πεπλα, κωδικοποιημένα είναι…., και φτουουουουου….! )*)
Κανένας, (!;) εκτός από τον ιερέα, δεν επιτρεπότανε να μπει στο εσωτερικό του,
| …..άλα πρόσβαση στα κωδικο’’τέτοια’’ ο ‘’ανοιχτομάτης : μη τυφλός’’ εξεξεξαιρετικόςςςςς πάπαρος….! |
που υπήρχε μια πηγή με αλμυρό νερό.
Κάποτε, ένας βασιλιάς, ο Αίπυτος, έκοψε την κλωστή και μπήκε στο ναό,
αλλά (!;) τυφλώθηκε από ένα νερό που εκτοξεύτηκε μέσ’ στα μάτια του κι ύστερα από λίγο πέθανε….!
{{ Εμ, ’’τυφλοσούρτη’’, ιδίως, για το λαό του πήγε να κλέψει…., τύφλα και θανή, να, τού ‘ρθε, χα, θεόθεν….,
χμμμ…., από….. ’’καθαρτικό’’ ‘’νερό’’ : λαϊκό…., που οι ιερείς ματώνουν τα χέρια τους, ‘’μόνο’’ σε θυσίες….,
εεε…., και καμιά φορά σε….. άλλους φόνους…., να, τους «σεπτούς» ςςςςς….! }}
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▪ Από την ένωση του μεταμορφωμένου σε άλογο Ποσειδώνα και της μεταμορφωμένης σε φοράδα Δήμητρας,
γεννήθηκαν, μια κόρη, «που δεν επιτρέπεται να προφερθεί τ’ όνομά της»,
---- Α, εγώ, στα Κέλτικα, το προφέρω…., ναι, νααα…., Ρ Ιάν ν ον…., μα στα ελληνικά….. όχι…., κι εγώ….! ---και το άλογο Αρίων….!
█ Διόνυσος….:
▪ Στην τελετή των Αγριονίων μυστηρίων,
||…..ουγκς, ρε, άγριοι μασ ώντες όνοι:«Ό/Ού/γκοι»…., κανιβάλ καββάλ νυχτοπαρτουζιάρηδες…., ουγκςςς….!||
ο (!;) ιερέας του Διονύσου καταδίωκε μ’ ένα γυμνό σπαθί στο χέρι
κι είχε το (!;) δικαίωμα να σκοτώνει όσες γυναίκες ‘’μπορούσε’’ να φτάσει….!
▪Ο Διόνυσος, κατά μύθο, είχε προικίσει με ανθρώπινη φωνή ένα/A,δίποδο κι άξεστο λαϊκό!;/γάιδαρο /angels!;/
που του είχε χρησιμέψει για υποζύγιο. Αυτός ο γάιδαρος συναντήθηκε με τον /Ουγκς, Πρίαπε’-➔….!/ Πρίαπο
και πιάσανε (!;) τη συζήτηση για τις διαστάσεις του ανδρικού οργάνου τους.
[ : ….. άραγε, ο Μωάμεθ αυτόν, και μετεμ/ν/ σαρκ ψυχ ωμένον, τον γάιδαρο….. επι βητόρ εψε και…!; ]
Ο θεός Πρίαπος σκότωσε τον γάιδαρο, που ο Διόνυσος τον τοποθέτησε ανάμεσα στα άστρα….!
---- Ααα, τί γελάτε, ρε αναιδέστατοι…., ακόμα κι αν είναι μεθυσμένοι…., σοβαρά μιλάνε οι κάτθρωποι….! ---█ Δήμητρα….:
* Θυσία….. «αλληγορικών χοίρων»…., ( Α, λες κι είναι οι δαιμονισμένοι, δίποδοι, χοίροι ‘’του Ι. Χ’’….! )
(!;) που είχαν κι αυτοί επίσης υποστεί κάθαρση, (!;) με την εμβάπτισή τους στη θάλασσα….,
όπως έτσι : με εμβάπτισή τους στη θάλασσα κι οι μύστες που τα έσερναν έως μες στη θάλασσα….,
ο καθένας από έναν χοίρο….: ένα είδος αποδιοπομπαίου τράγου,
όπου φορτώνανε τις αμαρτίες των ανθρώπων….!
( …..χμμμμμ…., αλά τις ‘’τραγο’’ θυσιαστικές γιορτές Γιομ Κιππούρ των Εβραίων…!; )
█ Ήλιος….:
Στην ελληνική μυθολογία, που είναι προïόν του ανθρωπομορφισμού,
την πρώτη θέση την κατέχουν οι θεοί του Ολύμπου.
Ο Δίας κι η ακολουθία του παραμερίσανε ή αφομοιώσανε όλες σχεδόν τις προηγούμενες θεότητες. (!;)
Υπήρξαν όμως και θεότητες που δεν εξαφανίσθηκαν τελείως.
// Ε, ανάλογη υποχώρηση….. συνεπάγεται κι ανάλογη συναρχία….! //
Μόνο που, ενώ κατείχαν την πρώτη θέση, περάσανε αργότερα σε δεύτερο πλάνο….!
Αυτή είταν κυρίως η περίπτωση του Ηλίου, της Ηώς – Αυγής και της Σελήνης,
[ Χα…., μάλλον…., λένε….. οι κακές γλώσσες…., μη ελληνικές, και, αυτές…., ’’Μιθρικές’’….,’’εισηγμένες’’
από χώρες, άστρα, του ουρανού : εξωτερικού…., αν και, και, από ‘’Σελήνες’’ ‘’άλλο τίποτα’’, κι εδώ….! ]
που είταν προσωποποιήσεις των ουρανίων σωμάτων….! (!;)
█ Ήρωες….:
Ο ήρωας ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους και γίνεται (!;) ισόθεος, έχοντας τις εξής ιδιότητες του….:
δυνατού, ρωμαλέου, γεροδεμένου, ευγενή, άξιου, μεγαλοπρεπή, ευφυή / εφευρέτη, κυρίως / και ωραίου….,
{ Α, ως κι ο Ι. Χ:‘’ευγενές αέριον’’, πια…., χμ, σε αντιδιαστολή με τα ’’εντερικά πορδικά αέρια’’:ανθρώπους….! }
όμοιος με θεό, υπερφυσικός…., που, για να (!;) τονίσει ο μύθος αυτήν την ομοιότητα,
αναφέρει ότι πατέρας του ήταν κάποιος θεός και μητέρα του κάποια θνητή….! (!;)
█ Ηρακλής….:
Η σύζυγος του Αμφιτρύωνα Αλκμήνη συνευρίσκεται με τον Δία και γεννά δυο, δίδυμους, γιους….,
τον Ιφικλή και τον Ηρακλή, που είταν (!;) προικισμένοι (!;) με διαφορετικό πνεύμα….,
|Τίιι…., άλλος με οινόπνευμα κι άλλος με συκόπνευμα…!; Ποίος υπό την συκήν και ποίος υπό την άμπελον…!;|
όπως και ο Ιφικλής είταν κατώτερος από τους άλλους ανθρώπους,
[…..εεεεε…., αυτός, ο Ιφικλής : Ησαύ, ήταν από σπέρμα του Αμφιτρύονα….,
που πριν δυο μέρες, οπότε έφυγε για μάχη, έκανε σεξ με την Αλκμήνη….!
Ναι…., που το σπέρμα του άνδρα διατηρείται για 72 και πλέον μέρες μες στην μήτρα της γυναίκας….,
χα, που…., αν το ήξεραν, και, οι Αιγύπτιοι…., δεν θα έπλαθαν το μύθο με τον Όσιρι και την Ίσιδα έτσι….,
ότι, δηλαδή κι έστω, νεκρού όντος αυτού, κατάφερε να μείνει έγκυος με αυτόν στον 1 ο Φαραώ –τους….,
μα θα έλεγαν πως η Ίσιδα είχε μήτρα σούπερ καταψύκτη η ψυχρομούνω και δεν…., ως όχι κι οι Οβριοί….!]
ενώ ο Ηρακλής / : Ιακώβ…!; / ανώτερος από όλους τους ήρωες….,
καθώς ο Δίας τον ήθελε κυρίαρχο πάνω σε όλους τους γειτόνους του….! (!;)
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█ Θησεύς….:
…..όταν έγινε έφηβος ο ( Ε, προκάτ ανδρεί /γυναικεί / κελο κι αυτός….! ) Θησέας πήγε στους Δελφούς,
να αφιερώσει στον Απόλλωνα τα μαλλιά του, που τάκοβε τότε για πρώτη φορά.
[ Τί…., πρώτο ‘’κούρεμα’’….. του χρέους των Αθηνών στον Μίνωα…., εκεί, στο ‘’Δ.Ν.Τ’’ των Δελφών…!; ]
{Α, κι ο Παύλος, στις Κεγχρεές, έκοψε τις της πάνω κεφαλής του, Φοιβοβαμμένες, τρίχες…., χα, ’’γι’ αυτό’’….!}
Ο Πλούταρχος, βιογράφος του Θησέα, αναφέρει ότι το μέρος, όπου έγινε αυτή η ιεροτελεστία,
ονομάστηκε Θησεία.
(( Τί, όχι Κ εγ/ν/ χρε εία…., νααα…., για το….. ‘’τέτοιο’’ των….. Κιλο : Χιλιο έγ/ν/ χρε ων….,
μωρή χρεία Λουκά, σώρρυ, Θησεόδοτε, σώρρυ, ‘’βουνό’’δοτε, ωχχχ, Πλούταρχε…!
Χα, Πλούτ αρχος…., ως Πτωχο πρόδρομος…., ναι, κι άντε και ζάπλουτο ‘’πτωχό αέριο’’, ω Πλούτ αρχε….! ))
Ο ίδιος συγραφέας ισχυρίζεται ότι τι έθιμο αυτό κατάγεται από τη φυλή των Αβάντων, που κόβανε
τα μαλλιά τους, για να μην έχουν από πού να τους πιάσουν οι αντίπαλοί τους, όταν έρχονταν στα χέρια….!
[[ Ννναι…., ω τριχολόγε και τριχοπαραδότη ‘’Ευαγγελιστή’’ του Θησέως Πλούταρχε….,
χξς΄, Αρχέ του πλούτου….. από ‘’σκύψιμο’’….,
χμμμ, που….. όλα τα μετα,υπερ,φυσικά συμβολοπαίγνιά σας….. έχουν φυσικές….. τριχ·εξηγήσεις….! ]]
Ο Θησέας, αφού σκότωσε, (!;) συν θεοίς, τον Μινώταυρο του Λαβυρίνθου του βασιλιά Μίνωα στη Κρήτη,
( Ε, δίποδο λάβρο ‘’πέλεκυ’’ Ι. Χ : Ι. Μ…., χμ, που «έπρεπε να πεθάνει, για να σωθούν οι…..»….! )
όπου οι Αθηναίοι ήσαν και φόρου υποτελείς….,
μα και φόρου αίματος 7 νέων και 7 νεανίδων, για 9 έτη, υποτελείς….,
[[ Εμ, όσοι δεν προσφέρουν θυσίες στον του γυναικανδρικού ιμπεριαλισμού Νο 777 θεόοο Μίνωα….,
ννναιαιαι…., και, και, επιορκούν έναντι της….. Στυγός…., ω ‘’ξεπεσμένοι’’ επίορκοι Αθηναίοι….,
νννααα…., εννιαετές ‘’εμπάργκο’’ και….. ’’ομοφυλοφιλία’’ : ‘’ομοφυλοφαγία’’ : ‘’ομοφυλοκλεψία’’….!
Όμωςςς, τον 10ο χρόνο, τέλος ‘’εμπάργκο’’ και συμφαγία με το δυνατότερό σας, ‘’ανεβασμένο’’, θεόοο….! ]]
από τους οποίους δυο φόρους απάλλαξε, έτσι, τους Αθηναίους….,
γύρισε στην Αθήνα, όπου ανακηρύχτηκε βασιλιάς της και επέβαλε αρκετές μεταρρυθμίσεις,
που (!;!;!;!;!;) δεν έχουν σχέση με τη μυθολογία, αλλά (!;!;!;!:!;) με την ιστορία….!
---- Ω, τί….. αποκωδικικάαααα πράματα μας λες, κάλέ…..‘’επτα : 7’’σφράγιστε Ζαν Ρισπέν…!; ---{$${ Ε…., χμ, αναντιρρήτωςςςςς…., τα…., ετεροχρονισμένα ή μη…., γεγονότα
έχουν πραγματική σχέση με την ιστορία….,
|*| Χα, ναι, τόοοσο…., όοοσο κι ο Ηρακλής ήταν / ε, μπουρδέ μπερδέ / σύγχρονος με τον Θησέα….,
ε, που, αν έτσι, θα ήταν σύγχρονος κι ο Θησέας, και, με τον….. 1ο Δία και τους 1ους άλλους….!
Και….. γιατί άλλοι τους θέλουν σύγχρονους….. τους Ιδεο ενσαρκωτέςςςςς….. κι άλλοι όχι…!;
Χμ, και….. ποιοί θέλουν την ιστορία σύγχρονη / …..παράλληλη…!; / με τη μυθολογία…!; |*|
μα….. αυτός εδώ ο Θησέας έχει πραγματική σχέση με τη μυθολογία….,
α, και νοερή σχέση με την ιστορία…., στον….. λεσβιακό….. γάμο της με τη μυθολογία….,
οπότε κι έτσι…., και, οι δυο…., μπήκαν σε….. εισαγωγικά….: ’’ιστορία’’ και ‘’μυθολογία’’….!
Και…., σαφώςςςςς…., πρώτα, συμβαίνουν / …..ή και δεννννν συμβαίνουν….. / , ‘’έτσι’’ γεγονότα…..
και, μετά και ξανά, ‘’συμβαίνουν, ‘’αλλιώς’’ και «νουθεσιακώςςςςς», μέσα στα κωδικοποιητήριά –τους….,
ως και, και, με τους «και, Παυλο νουθετημένους» ‘’χριστιανούςςςςς’’…., ναι…., σε Π. Δ και Κ. Δ….! }$$}
[[ ▪ «Λαβύρινθος….:
στα αιγυπτιακά η λέξη παράγεται απ’ το «lope – ro – hount», που σημαίνει : (!;!;!;!;!;) ο ναός της λίμνης,
{* lop e/lup us!;/:δρασκελίζω,* lop:περικόπτω,κρεμιέμαι,γέρνω,…..* hound/t/:κυνηγώ με σκύλο, κυνηγόσκυλο!}
ενώ στα κρητικά η λέξη παράγεται από τη λέξη «labrus », που στη γλώσσα της Καρίας σημαίνει πέλεκυς.
Έτσι ο λαβύρινθος της Κρήτης ήταν το ιερό του πελέκεως…..»….!
( …..Χαίρε…., λάβρε Ι. Χ : λαβύρινθε : επί των υδάτων, της λίμνης Γεννησαρέτ, ιπτάμενε πέλεκυ…..
του Ulysse / Οδυσσέα / , σώρρυ, Ελισ,σ,αιέ….! ) ]]
▪ Ο Θησέας ανακηρύχτηκε βασιλιάς της Αθήνας και επέβαλε αρκετές μεταρρυθμίσεις,
που (!;) δεν έχουν σχέση με τη μυθολογία, (!;) αλλά με την ιστορία….!
[ Ε, χμ, ο ιστορικός ‘’Θησέας’’ ήτο μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωση του μυθολογικού Θησέα, ως πάντα και παντού…..! ]
[ ▪ …..προσφορά βοστρύχου από μαλλιά….: σύμβολο….. (!;) αγνότητας και (!;) ’’παρθενίας’’….. ]
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▪ Στις γιορτές των Συνοικίων, που θέσπισε στην Αθήνα ο Θησέας, γίνονταν, π ι α, αναίμακτη θυσία….!
// Α, χμ, μήπως έβαλε όρους στον Δία και τους ‘’τέτοιους’’ του, αλά Ι. Χ, για πνευματικέςςς θυσίες…., π ι α…!; //
---- …..Ο Παυσανίας λέει ότι κι ο Κέκροψ αντικατέστησε τις ανθρωποθυσίες,
που γίνονταν στον βωμό του…., πνευματικού κι όχι υλικού, πια…., Δία, με ευγενέστερες προσφορές,
δηλαδή, με γλυκίσματα από άσπρο αλεύρι….!..... Χξς΄ςς, αλληλ αντιγραφέςςςςς, και….. ουουουστ….!..... ---===================================================================
===================================================================

………………………………………………………………………………………....................
…..κράτησα /’’αγκάλιασα’’/, μόνον εγώ και ‘’μυστικά’’, την προγονική μου γλώσσα…., τα Βιταστιώτικα….,
ΘΣ / G o d : Θ ε ο, S at an : Σ ατ αν ο / γλώσσα ανάμεικτη…., γλώσσα εκ πολλών /εκεί ‘’γύρω’’/ φυλ ών….:
ΘΣ/μακ/ δωρ ικών–ΘΣμακ εδ/ο/ν ικών–ΘΣ‘’μακ ντον/ντ:δ/ αλ τ ικών’’,
ΘΣιωνικών, (εχχχ, και, σαν η, όσο, ΘΙών /ί/ α έγινε, πολύ, Σιών /ί/ α….! ) ΘΣαιολικών, ΘΣ‘’τουρκικών’’,
ΘΣπελασγικών, ΘΣλελεγικών, ΘΣκαρικών,….. ( : ως προς : /λεξο/ ρίζες, καταλήξεις,….. ….: τις Θ+ και Σ- ) ….,
Θδοκεί μοι–μου Θφαίνεται, Θαρκούντως /και για αυτά….. κι εδώ…../ Θαπο κωδικο ποιησι ο φόρο γλώσσα….!
Νααα…., όπως Θκράτησα εκείνο – αυτό – εκείνο το….. «μαμ ά, μαμ /γ/ά/λ/α»…., /τις ‘’πρώτες’’ –μου Θλέξεις/
[ μαζί και το, στον αντίποδά του και ‘’’’πρώτες’’’’ –μου Σλέξεις, «μαμ ά : μα’άμ, μαμ λύκ ους – μούκ ους»….. ]
3 /3 φάρ οί:φάν οί’’/ Θλέξεις ‘’Θκλειδιά : αντιΣκλείδια’’ των άλλων 3 Σλέξεων Σορόσημων….,
/ Ε, και τα αποσιωπητικά:Θ+Σ- Σ-Θ+:+- -+0 : . . . .0…., τα του λω, μαζί, με τα του Θ έ λω και τα του Σ έ λω….! /
σάμπως τα 3 Θχαλικάκια του παραμυθιού με τον Θκοντορεβυθούλη….,….!
…..3 Θλέξεις : ΘΑγία ΘΤριάδα του είναι –μου….,
( απέ ν αντι : αντί απο / απέ ν….: ευφωνικόν το ν….. / στην….. ΣΑγία ΣΤριάδα του είναι –μου….. )
Θορόσημα…., στην Θαρχή της ψυχο ‘’ψυχο’’ ζωο /είναιο/ Θ/’’Σ’’/πορείας –μου….: Θαδιαίρετες
και Θομο/ι/ούσιες τω Πατρί και τη Θ’’Σ,σ,ιωπή’’…., 3 Θλέξεις Θενωμένες – Θφωτεινός Θβράχος ….!
.....3–1 Θχαλικάκια : 3–1….. ΘΑλεκάκια…., 3–1 Θογκόλιθοι…., ΘΣέκτοτε….,
πλάι στα…., κυρίως, ψυχο…., αποσιωπη/τ/ικά….: . . . . ….,
Θμανούλες κι αυτά και Θ/’’Σ’’/πρωτοπαιδάκια –τους τα ποτι / : προς, πλησίον/ απο Θ‘’Σ,σ,ιωπ’’ή/τ/ικα αυτά….,
Θμικρο Θμέγαλος Θλεξο Θβράχος–Θχωρο Θχρονο Θορόσημο του ΘΣείναι –μου….: της ψυχής, της ‘’ψυχής’’,
του κορμιού, της ζωής…., και…., –μου…., 3 Θσυν νή/έ/πι ες Θ‘’νανουρίστριες’’ Θμανούλες –
3 Θκούνιες Θαγκαλιές…., που, ‘’από τότε’’, με Θλικνίζουν και με Θκάνουν, πολλάκις, Θ‘’τρελό από κούνια’’….,
της…., Θόσον ελεγκτής –μου και ζηβο εντορφιν ο φόρου…., Θεϊκής Θγλυκειάς Θ‘’φρενίτιδος’’….,
που, Θφορές, με Θσυν επ αίρ ν ει:Θσυν επ αίρ ει….. και με Θπε/ο/τ ά….. Θποτ ην/τ/ό–Θπτερ ωτ ό–Θποτ αν ό
ποτ : ποτ ί : προς το Εξωσύμπαν….. και ποτ ί – πλησίον του Θεού….!
Θ/Σ/ποτ άμ‘ ι, Θέτσι και Θτότε, όλο μου το Θ/Σ/είναι…., που γυρνά:εκ τρέπ εται εις /προς/ την ΘΠηγή –του….,
(( Ε, αφού ψυχ ‘’ψυχ’’ ανέβηκα, και, στο ψυχ ‘’ψυχ’’ Έβερέστ μου : το ψυχo ‘’ψυχo’’ 1Β6 μου…., γυρνά, και, το
Κοινωνιο ποτ άμ’‘ ι….. ποτ ί /προς και πλησίον/ στην Πηγή του : Άμ+‘ α/μ+‘/ – Αμ+‘ άμ+‘ – Μα+‘ μά+‘ του….!
Ννναι…., και, και, σε ευθεία / κι όχι, μόνο, ζικ ζακ/ πορεία επι στροφ ής…., όπως και α πτωτ ικά –τους….! ))
Θέκβολο και ουχί Σέκβολο στη Σθάλασσα, στη Σθάλασσα του, και, Σποτ αμ άρχη–Σποτ άμ αρχου Σατανά….!
Μα….,αααααχχχχχ…., φορές και στο ανάμεσά –τους κενό…., το του 1Β : +- -+0…., ‘’κανονικά’’, -+ +-0….,…..
το της επώδεινης και ηλεκτροσοκικής αμ+ αμ- αμ- αμ+ /κανονικά, -+ +-/ έξεως : αρμ έξεως – αρμ έγματος….,
ωχχχ, αμ+ αμ- αμ- αμ+ /ορθότερα, -+ +-/ έ λ ξεως:αρμ έξεως–αρμ έγματος….,….. κάθε έ λ ξ η και έ λ κ ος….,
λες, μαζί, και : αμ+ αμ- αμ- αμ+ αγαρ /μηδεν/ ίσματος, αμ+ αμ- αμ- αμ+ αγγ άν /μηδέν/ ευσης–απο μάγ- ευσης,
απο μαγ νή τ- ευσ ης, (Έι, προσοχή, /και, ερμηνευτικό/ σχήμα –σας….: α = β, β = γ…., μα γ = μη /ή αντι/ α….!)
απο αμ-αδ ο- παιξιο ποίησης : απο παιδ ο ποίησης,απο αμ-αδρυαδο ποίησης – απο ‘’πηθικο’’ποίησης,
αμ+ αμ- αμ- αμ+ μαθο ποίησης – ‘’ΘΣ σιωπο’’ ποίησης – ουδετερο γνωσι ο ποίησης,
[{:λες και…., η της ουδετερο ποίησής μου, ΘΣγνώση…., ατέλειωτη, ωσεί την άμ+ /α/μ- ο όλων των θαλασσών:
και των Θ+θαλασσών και των Σ-θαλασσών….: και την άμ+ αθ ον και την ψ/Σ- -/άμ- αθ ον….,
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(*#*( δωρ ιστί–δο ορ ιστί – ημ/α/ ιστί – ακ οντ ιστί…., /Θ/ήμ+ αθ ον…., μη‘:ημ’ /Σ/ήμ- αθ ον:Σήμ-:μη Θημ+….,
ννναι…., που, χμ, ίδιο μεν το ήμ αρ τ ον με το άμ /έμ/ αρ τ ον…., αλλά….. διαφορετικό….. κι αναλόγως….:
άλλο ήμ+ /άμ+, έμ-/ αρτον….. κι άλλο ήμ- /άμ-, έμ-/ αρτον….,
{ Ναι, /ήμ+/ άρτον βρώ/οό/σιμον, χμ, ήμ+ /εν+, αμ+, εμ+/ βροτον…., ημ+ βρότειον:ημ+:Θ+:αν+θρώπινον….,
που το ημ- /εμ- εν-/ βρότειον είναι το ημ- : Σ- : κατ-θρώπινον…., ω….. βροτο+ κτόνοι–αν+θρωπο κτόνοι….,
ω βροτο+ χύτες:ανθρωποπληγοαιματοχύτες…., ε, και γαμώ τις βρωμοαμφικοινωνίες των Σ’’θεών’’ –σας….,
τις των βροτο λοιγών – ανθρωπο φθόρων…., τις βροτόεσσες : καθ/κατά-/ /τρ/αγιασμένες –
κεκαλυμμένες με ανθρώπινο αίμα…., με αίμα βροτών : ανθρωποαίμα : θνητό αιμα : νεκρό αιμα….! }
// Χμ, που θα έλεγε, και, το Κάθαρμά –σας ο Αριστοτέλης, που Σβρήηηκε τη διαφορά βροτών και α βρότων….,
θνητών κι αθανάτων–πεπαιδευμένων κι απαιδεύτων…, ε, και θα δείτε τι είναι Θπαιδεία και τι Σπαιδεία….,
ω μη βροτ/ο/ οφ ελή:βροτ ωφ Ελ- ή….. Σ Ονήσιμα Κτήνη και αξιο βροτο στυγ είς:ανθρωπο αξιο μίσ ητοι ….,
που, επ ικώς, ορκίζομαι, και, τοις αν θρώπ οις–ημ+ βρότ οις:ήμ+ αρτον+ : ήμ+ βροτ ον+, ω συν+ ήμ+ βροτ οι,
ότι δεν θα ξανα‘’συγ χωρ έ/ή/σω’’….. ημ- /μα-’, μη-’, με-’/ βρότ ους:κατ- θρώπ ους και πλην- ήμ- βροτ ους….,
οίδασι γαρ, ‘’ήδη’’, και, τι ποιούσι….! Ναι, ω….. μα σ Σ όνοι – μασ Σ γάιδαροι – μασ Σ βροτοί –
μασ Σ βροοτοί – μασ Σ βρωτοί – μασ Σ βρωμοί – μασ Σ βρωμεροί…., εμ+, και….. βρωμάσθε : γκαρ ίξτε….! //
άλλο ήμ+ αρ….. κι άλλο ήμ- αρ…., άλλο ημ+ ερ άδα….. κι άλλο ημ- ερ άδα….,
άλλο ημ+ ερ/ο/ ολ/εν/ ωπ ία : Θόρασ ις : Ηλι/ο/ /ολ ική/ όρασ ις….: Ηλι ωπ ία…..
κι άλλο ημ- ερ ολ ωπία : Σόρασ ις : / χμ, όρασ ις του….. Soras, Soros, Suras,….. / : Σσέλα/σ/τ ος όρασις….:
ημι όρασις….: ημ- ερ αλ/αν/ ωπία – ημ+ ερ αλ/αν/ ωπία …., ω….. Σ αμ- βλω/ε/π οί – Σαμ- βλύοπ ες….!
Ναι, ω Σήμ’’+’’ ερα και Σεν ήμ- ερ α Κτήνη…., ‘’ περιστερό’’+’’ ‘’ φιδα του ‘’αμ έ‘’:‘’αλλά‘’:αμ‘’μά:αμ+‘μα-’….,
[ Ω αμ- βρόσ ι οι–κάτ- θρωπ οι….. Λεξξξικογράφοι...., τελικά, ο άμ-βροτος ή ο άμ+ βροτος είναι αθάνατος…!; ]
ω Σημ- ερ ο μίσθιοι και ερ αστ ές της νύχτας κι όχι της αμ+ έρας–ημ+ έρ ας….,
( Λεξ /ο παιζ/ ικό : έννοια / εεε, + και - : αμφι έννοια….. / , ώρα και δωριστί, αμ/!;/ έρ ας….. )
ω σκουπίδια του «αμ/!;/ ερ ίδου Διονύσου»…., χμ, του π/δ/ότη….. ημ- ημ- ερ ίδην : βαρύ γλυκον οίνον….,
εχχχχχ, από την ημ/-/ ερ ίδα : άμπ/ι/ελον του Δι- ός : Ιδ- ός : Ζην- ός – ου Ζην+ ός : ου Ζηβ+ ός….,
/**/ ….: ή – ύ, σ σ : τ τ….: νη+‘ και νη-’….. ή /+-/ αμ+‘ : εμ+‘ : μα+‘ : με+‘ : ημ+‘ : μη+‘…..
και αμ+‘ : εμ+‘ : μα+‘ : με+‘ : ημ+‘, μη+‘ αμ-’ : εμ-’ : μα-’ : με-’ : ημ-’ : μη-’….,….. /**/
( : Λεξ /ο παιζ/ ικό : έννοια, άμπ /αμφ ι : +- / ελ+- ος….. )
εεε, του αμπ/φ/ Ελ- /Ελ ο ε/ουργ ού Δι ός – Ιδ ός / Μ Ιδ ός : Μ ίδα / ….!
…..Ννναι…., η (ο/η) νή σσ /ος/ α : νά σσ /ος/ α….. Διό νυσος….,
η νύχ ουσα : η πλέουσα, και στη γη+ και στη θάλασσα- του Δία : αμφί /αμπί : + και - / βι α Τελ χίν α….,
χμ, ωσεί γεω θαλασσο κινούμενη νη ς:ναυ ς:να/η/ ός:νη σ/σ/ί : Φίλα/ι/:πα ππ ί του Πά ππ ιου Δι ός:Ιδ ός….!
Νναιαιαι, οι αμφι Σ κωδικ ο ονόματοι, ό λ ο ι…., / μα πανεύκολα, όλοι, κι όλα –τους, απο κωδικο ποιητοί….. /
που ό λ ο ι –τους, παντού και πάντα, Σημ- ερ ο δρόμ οι και Σημ- ερ ο θήρ ες:βροτο+ /ανθρωπο/ κυνηγοί….,
υπό σκιάν ημ- ερ ο δένδρ ου–Σ /αταν ο / ημ- ερ ο δένδρ ου…., που….. πού Θ /ε ό/ ημ+ ερ ό δενδρ ον….!
Ννναι…., Σόντες και ουχί Θόντες…., ναι…., που άλλο το Θειμ+ ί : Θήμ+ αι….. κι άλλο το Σειμ- ί : Σήμ- αι….,
που….. άλλο το Θημ+ είς : μη Συμ- είς….. κι άλλο το Σημ- είς : μη Θημ+ είς….!
Ννναι…., και γαμώ….. Σημ- άς : την Σηγ- εμ/μ/ον ικήν –σας Σημ- ετέραν Σημ- ερ ότ ηταν….,
ω Σηγ- εμ/μ/όνα – Σβασ- ιλ εύ…., που, ποτέ και κατά, έντεχνο, Τραγούδι –μας, δεν ήσουνα….. δικός –μας :
[μόνο, ο Θ‘’τρελός’’ ήτο, που κράτησα απ’ τα τσιμπράκαλα της Σσκακιέρας –σου…..] ιωνιστί, ημ+ έτ ερ ος :
δωριστί, αμ+ έτ ερ ος…., αλλάαααα…., αιολιστίιιιι…., αμ+ /α/μ- έτ ερ ος : αμπ/φ ι/ έτ ερ ος….!
Χμμμ.…, ‘’άρπα’’ ‘το και Ζηβαϊστίιιιι…., ήσουν…., ως όλοι –σας οι στε/γ αιματ/ματ ούχοι…., Σημ- έτ ερ ος :
Σαμ+ έτ ερ ος…., αλλάαααα…., Ζηβαϊστίιιιι, τ ώ ρ α, πια…., Θαμ+Σαμ- Σαμ-Θαμ+….. έτ ερ ος….:

0

Θ+Σ- Σ-Θ+ : +- -+ : ου δ/ε/ έτ ερ ος…., χμ…., ήμ+- -+ κάτθρωπος – ευ δυσ νό ε /νού/ χ ος – ά φυλ ος….,
εμ+, και α ‘’μοριό’’ ιχ ος…., ωσείειει….. Ζουρβάν νννν, Φθα αααα, Μελ χι /χυ χε/ σεδ έκ….. κ κ κ κ/:4 χα/….!
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Ννναιαιαι…., κι εσύ….. κι εσύ….. κι εσύ…., α, κι –εσείς…., ω λεξ ο παίχτ εςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς….,
ω….. Σημ- ου χοα ίοι : Σημ- ου γήιν οι : Σημ- ουράνιοι – ουρ/ο/όθεν του Σημ : Σα θάν ατ οιοιοιοιοι….,
ω….. Σημ- σκοτ είς – ου Θημ+ φαν είς….. ημι φαν είς – ημι σκοτ είς….. κωλοφωτιές–πυγολαμπίδες….,
ω….. Τουρκ Σ /ημι σέληνοι/ ημ- ίτ ες, χμμμ, της «Ερυθράς ημι σελήνου : Τουρκ Ερυθρού Σταυρού»….,
ήτοι, - με μάσκα ‘’+’’, ήτοι, ημ+ί+ και ημ-ί-, ήτοι, του μισό μισό:ντ ε/η/μ+ί+ ντ ε/η/μ- ί-…., /ντ/ ημι- τασ ι όν….,
‘’Θ+’’ τάσ η, μαζί, και Σ- τάσ η…., ήτοι, G/God/+ Q, μαζί, και S/Satan/- Q….,
χμ, + και - σε συν /πλην/ ουσία : Σ γ αμ- ήσ ι λαού…., ήτοι, Σ γαιματο γ αμ- /Σ/ αλληλούια….,….!
Ννναι…., ω….. ημ- ι σεληνο ειδ είς – μην ο ειδ είς…..
του….. μισό μήνα:μισή, ά τακτ/tact/ η, σελήνη- και μισό μήνα:μισή, τακτ/tact/ ική σελήνη- /’’+’’/….,
χμ, τάχα, +…., εεε, ‘’+’’…., εεε, -…., εεε, ημ+ ίσ ειαν : κατά Λεξξξικόν, τρυφερόν ήμ/!;/ ισ υ…., έεεστω….,
και ημ- ίσειαν, κατά Ζήβαν, άγριον ήμ- ισ υ…., ‘’κατά Αββα κούμ’’, άτακτη-, σελήνη….,…..
[Ααα, ως προς το φύλο τους, μπιλμέμ αν κάνουν, σιαμαιικώς ή μη, πλακο μούνι ή πλακο μουνο πούτσ ι….!]
ήηηηηη, μήπως, το άλλο ήμ ισ υ είναι ο, κατά Αββα κούμ, άτακτος κι άγριος, ήλιος- ….. ….! )*#*)
τόοοοοσο πολλήν άμαθον…., που να μπορεί κανείς να Θαμ αθ ύσ ει – μεταβάλλει εις ‘’άμμον’’…..
κάθε Σ/’’Θ’’/λόγο….. του κάθε αμ- άκ α–αμ- ακ ατζή–σ Ελ- έμ η–Σ Έλμ η–Σ Ελ-/μ/ ωχ /ε/ίμ–Θλογο Σκλέφτη….!
Θάτεγκτος – Θαμ άλ αγ ος : άτεγκτος, αμείλικτος Θαμ αλ δυντ ής – κατα+++στροφ έας κι ανα+++στροφ έας…..
και ωσεί ‘’αμ άλ αγ ος:αμ άλ ακτ ος’’–‘’παρθένος’’…., μα και, όπου δει, Θαμ+ αλ ός:Θαπ αλ ός:Θτρυφ ερ ός….,
με….. Θαμ+ άν – Θ Έλ+εος…., εμμμ+, στους μοιρο λογούντες : ελληνιστίιιιι, Θαμ+ αν ε τζήδες….,
ένεκα των….. με Σαμ- άν : με Σ Έλ-εος…., που….. αμ αν δ/α/ άλ ωσαν, και, τις ζωές –τους…..
οι….. Σμα /αμ’/ αν δ/α/ αλωτές Ερμ ήδες – Ιαν ν οί…., που….. αμ- άν δ/α/ρ ωσαν….:
και, άγ+ ους : άγ-+ ους και άγ- ους : άγ+- ους….. οι Τρ άγ- - - οι…., χμ, που δεν θα βρίσκουν, πια,
καμ μ ία…. αμ άν ικα:κάθε λαβή – /‘αμ….. ή…. μα’/ μ άν ικα, για να πιαστούν….. στο….. ΦΦΦΦ Φού –μου….,
εχχχχχ…., ΦΦΦΦΦ, αναλόγως και….. ημ+ έν+/+1 /….. ηδ- έ/ν/ -/-1/….:
τ / τ : 700.000άκις / όσ+ ον+….. όσ- ον-….: ++ - -….. …., ννναι, οι….. /τραγ/ ο μ/o,ι/ούσι οι….,….!
Χμ, οι που Σέκαναν το….. Θ νάμα‘….. Σ α νάμα’ : Σ αμάν’….,
ήτοι, οι που το….. Θνάμα/Θμάνα/ – Θπηγαίον Θλάλον Θύδωρ»….. το έκαναν Σανάμα….:
Σ-Θ+ Θ+Σ- : -+ +-0 : ά λαλον – ά ναμον….. και του πόνου / : αμάν / των διψασμένων….,
Θνάμα : κι εδώ και Λεξξξικιστίιιιι, επί Θπυρός, Θγλώσσα /και, Θελληνική γλώσσα/ , Θφλοξ /Θφλόγ α/….,
εκκλησιαστικώςςς, κόκκινος /θείας μετάληψης/ οίνος…., χμμμ, εεε, ‘’κόκ κ ιν ος’’ ΙΟΥ΄ /ο/ιν ος : ΧΡΕΩ΄ /ο/ι νος :
Σοίνος Σείας….. Σμετάληψης – Σκοιν ων ίας : Σ α νάμα ς : Σ αμάν ας….: Σπούτσ ιν ος : Σβού οινος :
Sox id e:Σόξ υν /οιν/ ος:Σοί ν ος:Σύ ν ος: /δαιμονισμενο/ συ /αγρ/ ν έν ιος: /δαιμονισμενο/ γουρου νέ ν ιος….!
Ναι…., ω, και, Σ‘’ορθο’’ δ/δ:d:’/όξ:ox….. και ίτε να συμ /να, μα ζί/ προσ ευχη θείτε–Σημ ποτι κατ αρα στείτε….,
σε…., ΘΣελληνιστίιι–ΘΣελληνογλωσσιστίιι, ναμα έρ τ εια….,
ήτοι, τουρκ / : τουρκ /α/ : κουρκ /α/ ιστίιι : γλου γλου ιστίιι….. και Σόι τσ ογλάν ο γλου / ιστίιι, ναμά ζ ι –
μω (Ρ ωμ:Ρ εμ:εμ’’‘’’–αμ’:Ρωμ ιακά–Ιμβ/μπ/ρ αϊμ ικά–Εβ/μπ/ρ α ϊκά:Ομβ/μπ/ρ α ϊκά:Ο/μ/βρ αί ικα) αμ εθ ανική
‘’Θ’’Σπροσ ευχ ή : ‘’Θ’’Σποτ ι κατ άρή : ‘’Θ’’Σποτ ι κατ άρά….. με τους Σημ ίτ ες ΣΑλλαχ τζήδες….,
που…., ως και με Σόλους τους Σάλλους Σ‘’τέτοιους’’…., Σίδιοι Σείστε….., τω όντωςςςςς Θεώ….,….!
Ε, λοιπόννννν, ω….. Λεξικο γράφοι, Λεξοπλάστες, Γλωσσολόγοι,….. ….:
και οι του Θ/εο/+έλω….. και οι του Σ/ατανο/-έλω….. και οι του….. Σ-Θ+ Θ+Σ-λω : οι του -+ +-0λω….,
αφού, όμως και πριν, σκ/σχ/άστε...., χωρίστε, και, τις έννοιες σε….. θετικές+ , αρνητικές- , θετικο αρνητικές+- ,
αρνητικοθετικές-+ , θετικότατες++ , αρνητικότατες- - , υπερ αρνητικότατες+++ , υπο αρνητικότατες- - - ,
υπερ υπερθετικότατες+++ ----- +- -+ , υπο υποαρνητικότατες- - - ,…................. κ.λ μ.ν….,…..
επιτέλους, σκ/σχ/άστε και σχ/σκ/άστε ‘τες…., ε, και, τις λέξεις….., και βάλτε στην αρχή –τους, όπου δει,
ή το Θ ή το Σ ή το Σ-Θ+ Θ+Σ-…., νααα, και, κατά τα….: Θ+έλω, Σ-έλω, Σ-Θ+ Θ+Σ-λω…., και πλάστε
αμέτρητες λέξεις μάσκες…., να ξεγελάτε και κοροϊδεύετε πιότερο...., μαζί με τα Σαφεντικά –σας : τους κάθε…..
ΣΚαισαροΠάπες, τους υποταγμένους –σας λαούς…., μα και να δυναμώνετε, κι έτσι, την Σεξουσία –σας….!
* Θέλω+ : 1 Θ+…., * Σέλω- : 1 Σ-…., * λω+- -+ : 1 Θ+Σ- Σ-Θ+ ή λω-+ +- : 1 Σ-Θ+ Θ+Σ-….,….. ….:
* ….. ….. ….. ‘’…..,’’ Θ+++έλω ----- λω+- -+ : 1Β12 ----- 1Β…., * Θ+++έλω : 1Β12….,
* Θ++ +έλω : 1Β12…., * Θ++έλω : 1Β11 έως 1Β7…., * Θ+ +έλω : 1Β6….,
* Θ+ +’’Σ-’’έλω : 1Β6…., * ‘’Σ-’’ ‘’Θ+ +’’έλω : 1Β5 έως 1Β1….,
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* λω+- -+ : ΘΣ ΣΘ+- -+λω /Θ+Σ- Σ-Θ+/ ή λω-+ +- : ΣΘ ΘΣ-+ +- : /Σ-Θ+ Θ+Σ-/
….. ….. ….. ….. ‘’…..,’’ 1Β ‘’,…..’’ ….,
* ‘’Θ+’’ ‘’Σ- -‘’έλω : 1Β1΄ έως 1Β5΄…., * Σ- - ’’Θ+’’έλω : 1Β6΄….,
* Σ- -έλω : 1Β6΄…., * Σ- -έλω : 1Β7΄ έως 1Β11΄…., * Σ- - -έλω : 1Β12΄…., * Σ- - -έλω : 1Β12΄…., ‘’,…..’’ ….! }#]
απο αμ- άθ υσν ης – απο επι κάλυψ ης – απο μακ ιγ ιαζ ο ποίησης : de mac ig iaz….,
Θσα φώς και ουχί Σσα ‘’φώς’’ – σα /ν/ Θφως – Σφως Σ’’φαν’’…., G/God/de /S/mac ig iaz ize….!
[#$[ …..Ννναι, ω….. Σαμ-αδρυάδες Σνύμφες : Σπίθηκοι…., ναιαιαι, ω ‘’ψυχο’’ και βιο ΣΔαρβίνοι της…..
αμ-αδρυαδοποίησης:‘’πηθικο’’ποίησης του είδους μας…., ας γίνει η Γη πλανήτης των ‘’δίποδων’’ πιθήκων….,
ή δ η, ‘’πέρασαν’’ και στο ‘’ψυχο’’ D.N.A –μας και στο βιο D.N.A –μας οι προϋποθέσεις:αιτίες, και, γι’ αυτό….!
…..Συνεχίιιιιστε, και, τα Σγενετιστικά Σσχιζοπειράματά –σας…., ελεύευευευευθερα….,
εχ, χμ, θα βγουν τρίχες, και, μέσα στα μάτια –μας….. και θα είστε, τότε κι έτσι, μες στην Στρελή Σχαρά….,
που θα επαληθευθεί η Σ/Σατάν/’’θε’’/οο: ω/ωρία – Σσατανωρία του ΣΔαρβίνου….!
Μα….. προσοχήηηηη…., γιατί, πάντα, υπάρχει, πιθανός, κίνδυνος….. να προκύψει….. 1 Ιησούς ‘’πίθηκος’’….,
1 ‘’εξηγημένος’’ εξηγητής, Σίζ αρ (Σέζ αρ:Jes ar:Jes us) Τζίζ αρ:Τζίζ ος:Τζίζ ους:Jes us ‘‘‘+++ plus….,
plus‘‘‘ +++Ζευ ς:Ζεύ ο ς(Ze f os:Ze v os:Ziv as:Ziv an:Zin as:Ζείν ας:Ζήν ας:Ζήβ ας)Τζεύ ου ς:Je s us:
….Τζε ς:Τζί ς:Δί α ς:Id‘ a s:Di’ a s:Ju s:Τζου ς:Τζι ζ:Ji s:Ji i s us–Je /i i:e/ s us…., // Γιού π ιτ ερ:Ju p it er,….. //
σσσσς, ω, ‘’ανυποψιάστως’’ σας, /Διο:Ζηνο/Ιησουίτες ΟβριοΔωδεκαθεϊστές….:Σ Γαμ αλ /λ/ ι η΄λ ούι /ΙΟΥ/ α….,
ννναι…., να προκύψει….. και να –σαςςςςς….. …., καταπώς….. –σας πρέεεεεπει…., /: εεεεε…!;/…., ….! ]$#]
ΘΠοτ ές–Θποτ ήματα–Θπετ άγματα…., χμ, Θποτ αμ ηδόν–Θαφθόνως…., Θποτ αμοιβές–Θπροσ αμοιβές….,
από τα Θαμ+ /έμ+/ έλμ ατα – Θαρμ έγατα, που μου ποτ /προσ/ έφεραν…., ‘’κάθε’’ Θαμ+ έρ α : Θημ+ έρ α….,
που, φορές και νύχτες : Σαμ- έρ ες, κρυφά τότε, με Σάμ- ελγ αν και τα Αντιαλεκάκια : τα Σαλεκάκια….,
αχ, που όλα, Σατατανο πτωσι όθεν, έγιναν και αμ+ και αμ-…., και εμ+ και εμ-…., και ημ+ και ημ-….,…..
και…., ανεξαιρέτως κι όσο κι αναλόγως…., όλοι….. και αμ+ έργ ουμε – α/ρ/μ+ έγ ουμε
και αμ- έργ ουμε–α/ρ/μ- έγ ουμε:αμφί–αμπί:‘’…., και από Ζηβο Αμ+ άλ θεια και από /Διο/ Ζηνο Αμ- άλ σεια….!
Πόλ εμ ος ανάμεσα σε δύ ο:δυο πόλ ους:+ και -:του προβατινο ‘’γάλακτος’’ και του λυκαινο ‘’γάλακτος’’….,
ολό κληρ ο το είναι –μας σε αμφι πόλεμο…., ανάμεσα στο Θ και στο Σ….,
σαν «το αμφι διεκδικούμενο παιδί στο Σολομώντα»….,
λες και….. Ιτ αλ ός – Λατ/α/ ίν ος….. Ρώ/έ/μος : Ρ έμ+ ος και Ρω/ε/μύλος : Ρ εμ- ύλος….,
λες και….. Έλ λ ην ας….. Ρω/ε/μι/η/ός : Ρ έμ+ ιος και Ρω/ε/μι ύλος : Ρ εμ- ι ύλος….,….!
Ναι…., Θποτ αμοιβή…., που Θκράτησα τα 3–1 ΘΑλεκάκια –μου ζωντανά:ζηβ αν ά….,
ως ‘’Θ’’Σκράτησα ‘’ζαβ αν ά’’:‘’ψοφ ημ ιά’’ και τα 3–1….. αντι ΘΑλεκάκια ‘’–μου’’:τα ‘’Σ’’Αλεκάκια ‘’–μου’’….,…..
ννναι…., και….. τα ζαβ ανά….: του του….. Ζάβαρα κατραμ ένια – Λάβαρα μαύρα ανεμίστε…., έστω….,
τα του….. ίλ- /έλ-/ εω : τα της ίλ- /έλ-/ εω : αυγής….. και τα του αμάν – αμάν…..
και τα του….. Ζήβαρα μπεαζ ένια – Λάβαρα άσπρα ανεμίστε…., έστω….,…..
τα του….. ίλ+ /έλ+/ εω : τα της ίλ+/έλ+/ εω : αυγής….. και τα του νάμα – νάμα….,….!
Ννναι…., και τα βασιλόπουλα Ιαν ν οί….. να μη βλέπουν, μόνο, την εξω ομορφιά της ξεναγού Ελένας….,
μα και την εσω ομορφιά –της…., προπαντόςςςςς…., την του…..
ψυχο ‘’ψυχο’’ Ζήβαρα μπεαζ ένια – ψυχο ‘’ψυχο’’ Λάβαρα άσπρα ανεμίστε….,….!
.....3–1 Θογκόλιθοι – φωτεινά Θορόσημα τα 3–1 Θμωράκια ΘΑλεκάκια –μου…., κάθε Θλέξη : Θλίθος…..
και Θ+1 Θλιθο Θπροσωπο Θποιημένος ΘΑλέκος…., τα/οι….. πλάι : ‘’πάνω’’ στα Θαποσιωπη/τ/ικά….,
τα και στο…..ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A 1Β μου και στα…..ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A 1Β6 έως 1Β12 και πλέον μου….,…..
όπως είναι Σογκόλιθοι – Σορόσημα σκοτεινά τα 3–1 Σμωράκια ΣΑλεκάκια ‘’–μου’’…., κάθε Σλέξη : Σλίθος…..
και Σ-1 Σλιθο Σπροσωπο Σποιημένος ΣΑλέκος…., τα/οι….. πλάι : ‘’πάνω’’ στα Σαποσιωπη/τ/ικά….,
τα και στο ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A 1Β μου και στα ψυχο ‘’ψυχο’’ D,N.A 1Β6΄ έως 1Β12΄….:
ύφ αλ οι και ύφ Αδ οι αντί φαροι…., ε, και, για να μου θυμίζουν πως, πολλάκις, κατέβηκα στον Άδ η ‘’μου’’….!
…..3–1 αντί φαροι Σογκόλιθοι : σκοτεινά Σορόσημα…., μα οι 3–1 Θογκόλιθο ι : φωτεινά Θορόσημα
πανταχο/υ/φανείς….. και….. αντανακλούντες το φως κάθε ‘’ευ’’ – ευ ερμηνευτού Θαποσιωπη/τ/ικού….,
3–1 Θογκόλιθοι /Θογκόλιθος/ – φωτεινά Θορόσημα : Θακροβράχια – Θακρο πόλ οι /Θακρο πόλ ος/…..
και πάνω –τους τα/οι 3–1 Θμωράκια ΘΑλεκάκια –μου : οι/ο 3 – 1 Θ’’Παρθενώνες’’ /Θ’’Παρθενώνας’’/ ….!.....
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…………………………………………………………….Ννννναιαιαιαιαι…., λοιπόννννν….,
( ….: ννναι, αχχ, νααα…., και τί ‘’εξ- εξ- εξ- οντωτική’’ –μου….. αηδία…., ω Θεέ –μου…., λεςςς και….. που….,
Αγάπη –μου : Πανούπη –μου…., η Σνύχτα θα μας πάρει….,
τα Σάστρα κι ο Σ / : ‘’,…..’’ / ουρανός…., ο ‘’Σ’’ήλιος, το Σφεγγάρι….,….. ι ι ι ι ι….. ….! )
oh flam/e/ en:ash en–ω φλαμ ουρ ι έν ιοι:σταχτ ι έν ιοι…., μασονόγενοι και, πρόγεννα, κωδικιστί βαπτισμένοι :
{ : ανυποψιάστως, μαφιοζέ και προκάτ ‘’ιστοριο’’ ‘’γράφοι’’…., κωδικο αλλαζο ονόματα ‘’Συστημικά’’ Γκό ιμ….! }
μελ ί νες:Ερμαί:Hermes es:Mer cur i es της μ/H:M/ελ ί ας:mel in d/e/ / d:’:de:του/….: mel in d/D/ash en tree….,
χμ, οι της, ελληνιστίιι, φάρ ας του Ουρ ία : φαρ α ντ/d:’:του/ Ουρ ία–Ούρ η…., χξς΄, του Γιομ κιππ Ούρ η/ία/….,
οι του….. μελ έτ : της ευτελούς, μελ έτ /ίν/ ιας, φάρ ας : rac e :
[ : ras s e : rac c e : ράτ σ ας…., ρας : ( : ras’ : ‘sar : ‘σαρ : ‘καρ //κεφαλή : κα/ο/ρ υφή// : ‘c/s/ar : rac’ :
ros’ : sor‘ /Sor‘’ros/’ ‘’ : ρως /Ρώσ ος/ : χμμμμ, ρωσ ιστίιιιι…., ρώσ ις–δύν αμ ις,….. ) …., ολ έ, χμ, ουλ έ….. ]
ελληνιστίιι και ουχί τουρκ ιστίιι – μελ ι α ϊστίιι , μελ έτ – γέν ους : φυλ ής….!
{${ Χμ, οι 2 Κερυνίτιδες Έλαφοι…., που ο Ευρυσθέας:Οβριός, Κίσ ιγγ ερ–Φιλ /Θηλ, Πηλ, Φλαμ/ υρ έρ ιν ος….,
ο…., o Sorosτότε και κατά συνταγήν του Τζώνυ του «Απο/Επι/καλυπτή»…., «‘’νεο ουρανο γεω’’» πλάστης….,
και, σε Ευρώπη…., ο εξω Φλαμ (μ) π ουρ /ι/ άρ ιος /ης/ : εξωΣταχτ ουρ /ι/ άρ ιος /ης/
με τις ‘’τέτοιες’’ του Κερυνίτιδες…. /Τ/ Ελ- /α/ φ ίνες’’+’’ ‘’ ➔….. του…..
εσωΦλαμ π ουρ /ι/ άρη…., ο που καθοδηγούσε και τις έγραφε, ανάλογους και ενσαρκωτούς των, ρόλους…..
στο…., για την τρΕλλάδα…., παραμύυυυυθι, και, του….!
…..Ωχχχ…., ο που….. διέταξε το εγκάθετό του ανδρείκελο Ηρακλή–Παπα δό πουτσο να μην πειράξει πολύ…..
και να του την πάει ζωντανή μες στο Αμερικάνικος Πρεσβείος….. την πολυνεφθαλιμίτισσα:πολυτεχνίτισσα….,
νααα…., το μα/μου/νάκι του Δαμ/ν/…., την….. Κ/ου/. Κ/λουξ/. Κ/λάν α/….,
(ε, και τις άλλες και τους άλλους παραμυθορολο‘’τέτοιες’’ και παραμυθορολο‘’τέτοιους’’ «συμ φαγωτές» μας!)
που ο έρωτάς της για τον…., αλλιώς κι εκ…. δ εξ- εξ- εξ- ιών…., ‘’τέτοιον’’…., παρέβλεψε, και, ιδεολογίεςςς….!
…..Ννναι, ναιαιαι…., το είδαμε το έργο…., μέχρις το ‘’τέλος’’ και, και, στο…. σινε θέατρον της Βουλήςςς….,
α, και στο ‘’τέτοιο’’ της Ευρωβουλήςςς…., με τις εμ‘–εμ’ προκάτ κερυν/κερατ/αγγέλες:γυναικείκελα….. …., που,
πάντα και κατά περίσταση, /«αν καταφέρουμε να γίνει αυτό, συ θα πάρεις την α΄ θέση, και, αν όχι, τη β΄ κ.ο.κ»/
αναθέτουν σε ‘’τέτοιες’’ κρυπτοκερατούχες…., πριν ή μετά κι αναλόγως….,
‘’τέτοιους’’ προκάτ ρόλους…., εμμμμμ…., ρόλους στους ξύπνιους….. για τους ά ρολους χαχόλους….,
που, και, γι’ αυτό τις θέλουν, τότε κι έτσι, ζωντανέςςςςς….. τις ‘’Παγκοσμιο’’ Συστημικές μασσονόφρονες….,…..
εχχχ, και…., σαν όλοι οι ‘’σύντροφοί’’ τους σκοτώνονται…., αυτές…., κι αυτοί…., θαυματικώςςςςς…., ό χ ι….,
ω ανυποψίαστα συν/πλην/τρόφια των ‘’μετεμψυχώσεων’’ αυτών…., των,ανάλογων,αντιστοιχιών εκείνων….!}$}
Ννναι…., ελληνιστίιιι, φαρ : φρα : φαλ…., / φάρ α, φρά α, φάλ α,….. / ω, ελληνιστίιιιι, φαρ φάρ ες :
φρα /φαρ/ μπαλάδες – φρα μπαλάδες – φαλ / φηλ, θηλ,….. / μπαλάδες…., φαρρρρρ φαρρρρρ…..
( ελληνιστίιιιι φαρ /φρα,φαλ/σ ί, φρα:με τις φρά σ εις–φάρ σ εις–φάλ σεις και τα, ελληνιστίιιι, φάλ τσ/σσ:cc/ α )
φφφφφφ…., ω….. και μάττον ες:μακρείς και φαρδείς και μη υψείς….. /ελληνογλωσσιστίιιιι/ φαρ μασσ/κ κ/όνοι–
φρα μασσόνοι τα – φαλ μα σ σ /τσ/ όνοι….. της Παγκόσμιας : Οβραίικης, ‘’ματσωμένης’’, φαρ μασσονίας
( : ελληνιστίιι, free /χμ, φαρ > φριι…., ελευθερο τέκτον ες : free massons : hypocrites/ mason ry : sly ness ) ….,
ω….. μασκ/α/ αρ άδες με φάρ ο : μανδύα–καλύπτ ρ α–κρύπτ ρ α–φάρ ιο–πίλ ο /:φίλ ο/ – ελληνιστίιιιι, φέσ ι….,
[ : υ /υπο/ φάνσ ι ον /φάσ ι ον/ : υ φένσ ι ον : φέσ ι ον….: υ φαντ ό κάλυμμα, και, κεφαλής,….. ]
ω….. λεξο αναγραμματιστές….. φαρ μπαλάδες : far below s – χμ, χμ, χμ…., ναι–ναι, κάτω- /υπό-/ φάρ οι….,
εμ’, ύφ αλοι–under sea….. φάρ οι : pear /εληνιστίιι, pyr:πυρ:fyr:far….: fan:φαν:φαν ός:…../ και b/f/ar l e/y/ies :
πυρ ο κριθ ές / : πυρ ο κριθ άρ ια / ….,
ω προβατάκια : αφρ οί…., που…, στο εξξξής, ‘’θα τη βγάζετε στον αφρ ό’’….. στην, ελληνιστίιι, Αφρ ικήηη….!
Νννναι…., ω….. ανάποδοι….. φρά οι – φάλ/λ/οί – φάρ οι….,
που τα λεξο κόλπα σας τα μαθαίνουμε αρκούντως, για να σας ξε σπεπά /Τουρκ ιζ ιζέεε, ξε φεσ ώ/ σουμε….,
ως, λ.χ….: χάριν….. λόγου….: φάσ εως – φήσ εως – φάσ κ εως – φέσ εως –….. ….,
α, και χάριν….. φασ άς/φεσ άς/–φάσ ας /φέσ ας/ : ελληνιστίιι, φασ όν:φά/ν/σ εως:υφ άνσ εως–φασ ίματ ος….!
…..Ννναι…., που, ως οπ (op:αντι: ‘’ : αμ‘–αμ’:περί:αμφ/π/ί:δί…..) πορτ ούνες:op port unes:δι πορτ άκηδες….,
άλλα λόγια:φάσ εις μας φαίνετε–λέτε, φασ ιστίκ, κι άλλα : φάσ εις–πλεκτ άνες μας /υφ/φαίνετε, φασ/φ/ιστίκ….:
* ill : αιολιστίιιιι, βλάβ η ή, δωριστί, λάβ α – λάβ ωμα – ελληνο αρχαϊστίιιι, ιλλ ός /ουλ ή/ : οφθαλμο βλάβη….,
*ill j al l : βλάβη γι (α:σε:j/ e α /:γ ι α:w e a:γ ι α:v i a:δ ι ά/ ’ – δι /α:σε) ’ όλα ( όλ α:ελληνιστίιι, ό ουλ α…..) al l….,
* k ill : k : /β : 2.000άκις/ 20.000άκις βλάβη > άρα, φόνος : θάνατος….,
* p ill /age/ : 80.000άκις : κατα/συσ/στροφ ή, ( ίλλ ω:συ/κατα/στρέφ ω, στραβ ίζω, αλλοιθωρίζω) και, υγείας….,
* p ill : χάπι:κατα πότ/σ/ιο:κοκκάρι ή κροκκάρι, αντί δοτ/σ/ ο…., εχ, εδώ και μάλλον, το p είναι αντι βλαπτικό….,
ως και το h….. στο, ννναι, h ill < h ea / e a : i / l : θεραπεύω, επ ουλ ώνω ουλ ές–πληγ ές–βλάβ ες….,…..
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ή στο…., ννναι…., h ill th < hea / e a : i / l th : υ γε ί α, πρό ποσ ις,….. εχ, μάλλον, με κατα πότ/σ/ ιο : p ill….,
ννναι…., ω, και, λεξο αναγραμματιστές….: θερ απ εία:ther ap e: ter ap e:tre at ment…., ‘’Θ’’ όλε Σ ούλε….!.....
{**{ : τα λεξο κόλπα –σας….: αναγραμματισμοί, διπλο σύμφωνα /2 ll,αντί για ένα l/, μονο σύμφωνα
/1 l, αντί για δυο ll/, ως, λ.χ, Γεννησ αρέτ κι όχι Γεννησ σ /σ σ:τσ:c c:ch/ αρ έτ…., ε, για να μη ‘’μας’’ θυμίζουν,
‘’παραπεμπτικώς’’, και, το, τότε, Γεννη τσ αρ ιό των Αιγυπτίων στην ‘’Εδέμ’’:‘’Ε γέ μ’’:‘’Γιού ρ γι α’’:ΙΟΥ΄ ρ για:
Έ /Ε:ΙΟΥ/ γι α:ΙΟΥ΄γε α : ΙΟΥ΄γαια :ΧΡΕΩ γαία:….. ….., εεε, αυτά τα κόλπα…., να τα κάνετε αλλού και σε….!
[Έιιι, ω…., αξιο‘’δούλευτοι’’…., ως και με τα εδώ κι έτσι:‘’σχιζο’’παρα ληρ ηματ ιστί μου…., Λεξξξο’’τέτοιοι’’….!]
…..Ννναι…., αλλούουου και σε….. και, και, τα, και, πολλαπλασιαστικά –σας….,
ως, λ.χ…., το της ελληνικής αλφαβήτου γ…., γ άμμα : 3.000 Χ 1 άμμα – 21 μέτρα = 66.000 μέτρα….,
αγγλo ελλην ιστίιιιι…., gh / h : ελληνικό, η : 8.000…!; / amma κι όχι g amma….:
7.000 /Χ, +, -, : …!;/ 8.000 Χ 1 άμμα – 21 μέτρα = !;!;!;!;!; μέτρα….,….!
…..Ννναι…., ναιαιαι…., ω…., και, Ηρακλείτειε…., γεω ουρανέ….. άνδρα+ : γαία+ : χώμα+….,
διπλο….. γ….. γάμα, και, τη γυναίκα- : θάλασσα- : νερό-…., εχ χ χ χ…., με….. χερσόνησο : πούτσα….,
[[ ….: εμμμ…., αλληγοριστίιι…., αν είναι η, η περι έχ ουσα ‘την γαία, θάλασσα….. μουνί….,
τότε κι έτσι, και η Γη με τις….. ‘’υπο’’γαίες : νησιά, χερσονήσους,….. –της είναι Πούτσα με ‘’υπό’’πουτσες….,
τουτέστιν, ω άνδρα, η γυναίκα–θάλασσα–μουνί σε έχει στο βρακί της…., είσαι η πούτσα μες σε μουνί….! ]]
και, όταν η θάλασσα θα ‘’σηκώσει’’ τσου /μου/ νάμι…., εμ, θα ‘’φας’’….. αλμυρό….. Τσουτσου/Μουνου/νάμι –
νάμι : γάμι της Τσουτσού/Μουνού/ς και θα σε τσού/μού/ξει το νερογάμι – μη γεωγάμι…., ω ‘’αερο’’γάμη….!
Ννναι…., και θα σου γεννήσει πολλά….: νησιά, βραχονησίδες,….. κι άειντε να τα γαμήσεις κι αυτά…., που…..
όλο και θα προκύψει….. αλλιώς κι αλλιώτικος : ουδ ετέρως και ουδ έτερος Τιτάνας Κρόνος+- -+….,
που…., σαν πετάξει την χερσόνησο – πούτσα σου στη θάλασσα…., θα αναδυθεί…..
αλλιώς κι αλλιώτικη : ουδ ετέρως+- -+ και ουδ έτερη+- -+, Αμαζόνα+- -+, Αφροδίτη+- -+ τις….:
νέο, σύμβολο του τέλους της ανδροκρατίας –σας…., ω μελλο.....Τιθωνείς:‘’τζιτζίκια’’ γεω ουραν/ο/ίδες….! }**}
**#**------------------------------------------------------------------------------------------ **#**
**#** Ααααα…., τώρα δα, που γράφω…., ακούω το κλάξον ενός αυτοκινήτου…., ννναι…., και, χμ, ‘’πάμε’’….:
* κλάξον : ελληνιστίιιιι, κράζω / προστακτική, κράξον…., εχ, και….. κλάξον….. /
[#[: κραίξον / όχι….. γ κραί κ σ ον / , κρένε – κρένον : κραίνε – κραίνον – κραίαινον….,
ωσεί….. το πτηνόν…… κρεξ–ωσεί κρέκα:‘’οξυ’’ κραύγως…., εεε, κι ως γ/κ/ρύλλος : τριζόνι : /όχι γ/κρέκα….,
…..ανέβα εις την Κραναάν – Ακρόπολιν των Αθηνών : στον ου κρανίον τόπον….. και κραίαινε – κράαινε….,
ωσεί οι Κραναοί Αθηναίοι….. κρααίνειν – κραίνειν – κρανέεσθαι…., όχι, πια, άλλο….. ου/Ου/ κρανοί :…. ….,
άει : ι…., ΘΚρηνίδαν δε : εις την ΘΚρηνίδαν : εις την μικράν….. πηγήν…., / ααα, ουχί, δωριστί, παγάν….! / ….,
την του….. κρηναίου : πηγαίου : βρυσήσιου…. εμού….,
για να πάμε, μετά, και….. ΘΚρήνην δε : εις ΘΚρήνην – εις ΘΠηγήν –
εις εξωσυμπαντικόν και εσαεί σταθερόν….. Παν χωρο χρονο συναρχότελον….,
όπου ο Παντοπλάστης Θεός – ΥΔΩΡ : ΨΥΧΗ : ΖΗΒΑ….. μαζί και….. ΠΗΓΗ : ΣΩΜΑ : ΖΗΒΑΣ….,….!.....
…..Άει : ι…., ω Στέντορα+‘…., δεν είσαι, πια, Γκρανός–Γκρενός–Γ κραι κ /ξ/ σ ός : «Γκραι κ ός:Γκρεκός»….,
χμ, της Γ/κ/ραίκας:Γραίας…., ναι…., και δε θά ‘σαι…., πια, και, και, /κ/δέρματι…., κρεολός /κρητολός/ : μιγάς :
μέλαινας….. ψυχή τε και ‘’ψυχή’’…., α, που ο Θήλιος ξεθωριάζει τα μαύρα κρέατα, δωριστί, κρήτ/κρήσ σ/α….,
θα είσαι…., τ ώ ρ α π ι α…., Πανόπτης…..λέπ ΄Αργος:λεπ λα λα /ϊ/ ικός Άργος….: παλ/ν/ λα /ϊ/ ικός λευκός….,
και θα Θδείξεις και θα Θαποδείξεις ότι ο άνθρωπος είναι μη αυθύπαρξις : Θύπαρξις μιγαδικής φύσεως….:
θφύσεως και Θφύσεως….,….. ….!
…..θκρήνη : θκρήνη, θιωνιστί…., θαρχαιότερα:προ θιωνιστί, θρήνη : θρήση : θρύση
με θρέον και θαναβλύζον : θαναβρύζον
/ φορές και αναβράζον : ανακοχλάζον – αναβοάζον – μουγκρίζον : ανακράζον εξ οργής…., που….. ….. /
θλάλον θύδωρ…., ναι, με θσταγόνες θωσεί θαποσιωπη/τ/ικά κι ‘’απευθείας’’ απ’ την θπηγ+ήν : θανά+βραν….,
/$$$/ ’’θ’’δωριστί ‘’προ’’ ‘’προ’’ εβραϊστί, ‘’θ’’κράνα : ‘’θ’’ρύση με ‘’θ’’σουλ ούκ ι –
‘’θ’’σ ολ όκ /όχ : ιχ : έχ / ι – σωλήνα εκ ροής νερού
και δη νερό : ρευ /στ/ ό….. ρεύων : κατα-βρύζον : {: ανα+κατα- βρύ/ά/ζον : ανα+κατα-βλύ/ά/ζον….,
/κραυγ/ άζον…., λες και….. ά ζω ον…., χμμμ ωσεί το, νυν, συν+ θετ+ ικόν – πλην- αρνητ- ικόν ( no / a / er )
και….. εξ….. α ζω /ο/ εν ώσ ε ων….,
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που, π ια, ’‘θ’’αν+ άμπρα σκατά- μπρα:’’θ’’αν+ άβρα σκατ- άβρα:’’θ’’αν+ άβλα σκατ- άβλα ….. η θαν+ άβρ/λ/α}
καταρρέον–φθίνον–εξαντλούμενον κρηνίδιον : νερίδιον….,
σαιολιστί : ’’προ’’ εβραϊστί : ‘’προ’’ κλαψοπαναγιαστί – ‘’προ’’ κλαψοπαν/τρ/αγιαστί : ‘’προ’’ υπο-κλαι ιστί :
‘’προ’’ κλακ….. ιστί….,
[*[ : α….: ελληνιστίιι, κλάκ α….: ψευτο χειροκρο κτοτ ιστί…., ω, ελληνιστίιι, κλακ έρ οι : κλακ αδ όρ οι των
μασσονο….. κλ α/κ/μπ – κλ/κ/β….. της κλάνας – κλαν/ι/άς….! Ννναι, ω παλιάτσοι : Σκλόουν….,
χμ, και….. αλλού να το κάνετε το κλάμα : αλλού να πάτε να τα….. κλαψο….. πείτε….,
χμ, και δη με, ελληνιστίιιι, κλαπ α δ όρ ες – κλα ρ ίν α….,….. χμ, αρχαϊστιιι, κλ έρ /αρ/ ες:πίπ ιζ ες,….. ….!
Ννναι…., και….. Θακούστε με…., που….. Θκρ άζω….: «Θείμαι Θένας Θήχος που Θζει στη Θσ,Σ,ιωπή….,
Θακούστε, Θέχω Θφωνή…..»…., Θφωνή, και, Θάηχων Θήχων – Θ,σ,Σιωπής+….,
εεεχχχ, και τέρμα τα παλιο Σ και σ –Σσσας….. και νέα αρχή των θ και Θ –θΘμας : θΘθΘθΘθΘθΘ….. ]*]
(κι ως και τα : ρακ /ράκή/ ί ον > β ρακ ίον…, /α, οι ανα β ρακ άτ οι:ψευτοπαλληκαράδες/ ρόδ ι ον > β ρόδι,…..)
‘’θ’’σ κράν ν α : σβ ρύση με ουλούκι : κρουνό και κρηνιδίδιον : νεριδίδιον….,….. /$$$/
θφυσική θπηγή θύδατος–θκρανών….: πρωτοκόρη της ΘΜηφυσικής–ΘΠροφυσικής Θπηγής : ΘΑν+ άβρας….!
* κλ άζω:προστακτική, κλάκ σ ον ή κλάξον–κλαγ γ άζω–κραυγ άζω–βοώ–συρ ίζω–συρ άζω–σρ/υ,α/ά/ί/ζω ….,
ε, και με….. κλάμα:κλάημα:κλαύμα:κλαύθμα:κλαυθμονή…., ε, και με κλάψα:κλάψιμο–συνεχές κλάμα….,…..]#]
….: κραυγάζω…., επί κόρακος κ.α.λ πτηνών, κράζω…., επί αλέκτορος, κρώζω…., επί ανθρώπων, κράζω:λ.χ,
διά κραυγών επικαλούμαι την θείαν βοήθειαν…., γενικώς, γίνομαι κράκ/χ/ τ ης – σπ/σχ/άσ τ ης της σιωπής….!
/$/:εεε…., ως, λ.χ, και, οι με, χμ, κρα /γρα, γκρα/ βάτα μαυροκόρακες και κρα βαρίτες:αγύρτες κάτθρωποι- -….,
όταν επικαλούνται το «Θ,θ,εό» –τους Σατανά…., οι με μαύρη κρα δίη – καρ δίη – καρ δία….,
που, τάχα, κρα δ/α/ούν : συγ κινούνται : έχουν….. συγ /συν : σεν:syn : sen/ κίνηση – syn at/e/ion : sen s ation,
χμ, σε κάθε –τους Σ/Σατάν/σύγ κλητ ο :S/Satan/sen ate….. οι….. Σ/Σατάν/συγ κλητ ικοί:S/Satan/sen at or s….,
ε, σαν κάνουν…., και, με ατομικές βόμβες…., τη γη–γα:δα….. να κρα /δα:κρα/ δ/α/αίνει και να βγάζει δά κρυ α :
ελληνιστίιιιι, χμ…., λά κρυ α – la cr/y/i es….,
(**//**) Έιιι…., βα βα ί:βα βα ι άξ:αλ αλ ί:βά ι βά ι…., ω….. /λα/ βα σ ιλ εί ς…., βά ει : βα : β/γ/αίν ει : βέ εται –
βί εται : εκ φέρ ει….. η λα:γα:γη, και….. λά βα:la va…., ννναι, και μη πολύ βα /χ/θ/ον/ έ ως –της την….. ….,
γιατί….. εκ / : εκ : εγ : ’γ δικ ιέται / δικείται με….. ‘’χάδια’’ θανάτου….,
[**[ : Α, κι ο ουρανός θα πνίγει τα, γι’ αυτήν, τα δάκρυά –του και δεν θα βρέχει….. κι –εσείς θα περι πλαν άσθε
και θα κάνετε….. τον / Θ ή Σ…!; / ικέτη….. για βροχή….. /βά ι : καημό ντου : ντ : δ : ’/ Ντούλα….,
εμμμμμ, που δεν είδατε το περι πατ ητ ικό έργο και έθιμό –μας….. του βροχο Ντούλα….:
«βά ϊ
(( :ω ‘’στεγνέ’’, λειρι‘’κόκκ ινε’’:λειρί χρεω, βα σιλεύ ΗωβΛηρ…., που κοκκοορευόσουν λειρίαργος:λευκόλειρος,
χμ, με λευκό λειρί….: ελληνιστίιιιι, καρ κ άλ ι /χμ, ξερή πληγή καρ ός:καρ κ άδ ι / ή και, ελληνιστίιιιι, καρ κ άλ ι :
ναυτικώς, κορ ών η…., χμ, καρ ών η – καλ κ άν η – καρ κ άν η….,…..
κάλ λ αι ον πετεινού…., εχ, κυανοπράσινον…., καλ /λ/ ά ιν ον…., ελληνιστίιι, ομοιόχρους προς κάλ /λ/ α ϊν –
καλ /λ/ άι – κασ σ ίτ ερ ον – κάλ α ϊδ ον – κάλ λ α ϊν – χαλ κ όν – καλ κ όν / χμ, κοκκορο κουρκο λειρόν / ….,
ω…., ελληνιστίιιιιιιι, όλα τα….. >…., κάλ π ες : κάρ πες : κάλ π ικοι : κάρ π ικοι….. με τις καλ π ι ές : απάτες :
καλ π ουζ αν ι ές και τα καλ π άκ ια–κεφαλο /καρ ο/ καλύπτρες…., ω….. κάλ κ /κ κ:c c:τσ/ ες του Διαβόλου….,
χμ, με τις….. καλ / : καρπο, καρπι, καρπη, καρψι,….. / πο νοθείες….,
…..ννναι…., ω….. /γ/καλ λ α ϊν ίτ ες – κάλ λ α ϊδ ες – /γ/καλ/λ/ α ιτζ ήδ ες – γ/κ/αν ωτ ήδ ες….,
χμμμμ…., γαλλο πουλο τουρκο κουρκο….. αγγλιστ ίιιιι /engl izeeeee/, hey…..turq /kurk/ uoise s….,
ήηητοι, όοοχι ωσεί το λειρί του πετεινού:κόκκορα….. και cock uoise s–cock en s /κοκκ ορ ο πουτσ έν ιοι/….,
αλλά….. ωσεί το, ‘’αλλόooοοχρωμο’’, λειρί του τούρκου – κούρκ ου – γαλλο /πούτσου/ πούλου…..
και turq /kurk/ uoise s : turq /kurk/ en s…., ….! ))
ντου Ντούλα, βά ι ντου Ντουλά….!»…., εμμμ…., και…., οσονούπω και….. ωσεί βροχο /νερο/ στεγνός Ληρ….,
[ : Lie er : Φάλ τσ ος : Ψεύτης και….. ‘’σταχτο νερό ιν ος – σταχτο νερ/ο/ έν ιος’’ : ‘’lye er’’ ] θα ‘’παίζεις’’….,
ω, κι –εσύ : ο κάθε –εσύ, μαμάκο…., το λιλί σου στην….. Λιλι πού πολη : Πουτσο πού πολη : Lily tawn :
Κρινο ύ πολη – πόλη του Κρίνου – Πόλη του Πούτσου – Πόλη του Κρίνου της Παν /τρ/ αγίας ….!
Ναι, ‘’την περι πατ ήσατε’’:‘’πατ πατ’’, εχχχ, και….. δεν αλλάζετε, RE S.Sεις Γκόιμ…., ννναι, ας ς ς, αςςςςς….,
αςςςςς…., χμ, αφού δε θέλατε την ισότητα στο καλό…., βουρ, όλοι:θύτες και θύματα, ισότητα στο παν κακό....,
παν κακόοοοοοοοοοοοοοοο στη Γα : Γε : Γι : Γη ς – Δα : Δε : Δι : Δη ς…., αν, κι –εσείς, δενννννννννν….,….!
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Λοιπόννν…., lili : λιλί : ’’πουλ άκ ι’’ ο –υμών κρίνος : lily…., ννναι, και δη….. ψεύτικο και μικρό : lie and lit t l e :
false and little…., τεθλασμένο και μικρό…., όπως και οι,κατά Μωυσήν –σας, «τεθλασμένοι όρχεις» –σας….,
(Πριαπικόοο είν’ αυτό που /θα/ ‘’το τρώτε’’ έως α φαν ίσεως:σκοτ ίσεως κι εξ α φαν ίσεως:απο σκοτ ίσεως…..)
κι ας ‘’το τρώμε’’, πόνω κι ωσεί ήτο μέγα:Πριαπικό-’➔, και τραγ/αυλ/ουδάμε:ψάλλ/άσκ/ουμε χαρούμενα:lilt….!
Χμ, ναι, ‘’το τρώμε’’ και π άσχ/κ/ ουμε…., ω Σαδο Π ασχ/κ/ ώρ ηδες–Σαδο Φόβοι:Σαδο Π ασκ/χ/ ο Απόλλωνες,
Μαρσυο κτόνοι, με τις Γόργειες….. φόβες – οφιώδεις πλοκάμους της/του….. Π ασχ/κ/ ωρ ο Γοργούς….,
όπως ‘’το τρώμε’’, και πάσχουμε:πονάμε, και, το….. Πάσχα:Πέρασμα:Περάσμα:Δί αυλ ο : Δί ασκ ο:
Π/δις Π΄άκις:δις 80άκις/ άσκ/αυλ/ αυλ/ασκ/ ο…., ε, αλλιώς:τρισ αλιά, Πασχ/α/ αλιά:Ψεμ/α/ατιά:Lie l ac:Li l ac….,
μα….. τραγουδάμε χαρούμενα /περ/ άσματα….. αλά τα «γαμαλληλούια:αινείτε τον Σατανάν» του Γαμ αλ ι ήλ….,
ωχ, και με ρυθμό:lilt…., εμ, πού ‘μαστε, κι εμείς, πολύ μαζόχες…., αλλά έως εδώ….. και τον ‘’πούλο’’ –σας…..
και…., κατά τα, και, Βιταστιώτικα…., τζιομ : τζΙΟΥμ : τζΙΟΥς : ΤζΙΟΥζ ου ς :Τζέσ ου ς : Τζέζ ου ς : Τζίζ ου ς….:
jom, jIOYm : jIOYs : JIOYs u s : Jes u s : Jez u s : Jiz u s :….. …., αλλιώς, τζίζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ….,….. ]**]
που την κάνατε….. λα β/α/ ύρ ιν /χ/θ ον : la b/ a : v a / yr in th ( : ma z e : ma s s e – μά ζ α )….,
(: ma z /ss:cc…: ma ss e : λ.χ, 1 μά τσ ο χάλια / e : ma th e : ma th i am : la Ma th i am : γη ς Μα δ ι άμ,…..
μα δ/α : ντ α/ άρ ά…., εξού και θέλετε...., ελληνιστίιιιι, μα δ/α/ έρ ι – /ε, βρεγμένη/ παχεία σανίδα…..
γε ω / γα ι ω : δε ω – δα ι ω / στρώσ ε ως…., που….. λα ο μα δ/α/ αρ ίζ ετε : λα ο μα δ/α/ αρ οίτ ε :
λα ο μα δ/α/ άτ ε…., εχ, και, και, χρηματικώς…., εξού και θα μας….. ‘’γωνιο μαδήσετε’’:‘’αδειάσετε τη γωνιά’’!)
ω….. μα γ/ε/ ώτ οι –μα’ /α/μ άκ οι : πιθήκια : μα’ /αμ/ λ άκ ες :
μαλ άκ ες : κακό πουτσ οι : μαλ αχ/κ/ ίτ ες–mal ach/k/ it es….! (**//**)
εμ, ωσεί….. δα κρυ ο ποιοί / φόρ οι / – la chry mal : χμ, μάλ λ ον, μάλ α–πολ ύ…., mal la cry – κακό δακρ οι….,
οι που προ καλ ούν….. δά κρυα….. λα ϊκά : la/y/i es….,
[:τίιι…., τα λαϊκά….. λά /δά/ κρυ α….. είναι….. ψεύτικα : are….. the la/y/ i es….. la cr/y/i es….. li /lay…../ es…!;]
εμ, στο λα / δα : γα…., χμ, τα «ουρ άν ι α ‘’αέρ ια» / ό :
λάα ο : λάα : λάτ α ( λάς/λατ ός/λατ ί/λάτ α/λα,….. ) : /λέπ α : πέτρα : βράχο/ πέτρα….!
Nναιαιαι…., είτε στην..... μαύρη πέτρα : λέπ μαυρη είτε στην….. άσπρη πέτρα : λέπ αργη – λεπ αργή εσσα –
δωριστί, λεπ αργά εσσα….,….. εμ, αφού τον έχουν….. λάα:λεία….. οι….. του «αργι/ασπρο/κέραυνου Διός»….,
ίσωςςςςς, και του….. Πετρ ίν ου – ελληνιστίιιιι, Λατ ίν ου «αργι/ασπρο/κέραυνου Διός»…..,
χμ, του χρεω μένου: χρεώ : IOY er….. θε / τε, θε, τ, θ / ού : τ /ερ/ ού….: Γιού /ΙΟΥ΄/ π ι τερ ου : Ju p /p/ i t er….,
Ju p /p/ y….,
(Χμμμ…., πουλημένος Δίας ‘’–μας’’ = δανεικός Δίας –τους….: δανεισμένος – χρεω /ΙΟΥ/ μένος –μας Δίας….,
μα…., ως, πάντα και παντού, όλοι οι ‘’τέτοιοι’’ και ούτως ή άλλως, Μασσόνος Δίας:«Κυπάρισσος Δίας»…..)
{ ju p /p/ y, ja, ja…., ju p /p/ y–ju p /p/ y, ja, ja…., ju p /p/ y, ja, ja…., ju p /p/ y–ju p /p/ y, ja…., all are I/OY/ a΄ }
ya, wa, we ( w i : J IOY i : w IOYi :….. …., γ ουαί υμίν και ημίν γ ίου ) , wa /ουά/ : we : : je, ye,
yes : ναι : nai – nο nai – nai n,….. ….!
Ννναι…., και γαμώ –σας το….. Ιω β ηλ αί ον : Ju / J IOY b / b il e e….,
χμμμμμ…., ννναι , κι είμαστε περιχαρείς …., που μας καταντήσατε, από πλούσιους, φτωχούς Ιώ β η δ ες….,
ναιαιαιαιαι…., κι ας έχουμε….. χρεω Ιω β ική κακομοιριά : Ju /Ιου : Ιω/ b /: v : β/ il / il l : / ation….,
…..ννναι, έτσι συμβαίνει στους….. μαζ όχ /ίχ, έχ/ ους : ma z ixh….. της….. λα ϊκ ής μά ζ ας–la/y/ i e ma z e….!
…..Λοιπόννν…., Ju /Ιου:Ιω/ b /v:β/ il / il l : χρεω Ιω β ική κακομοιριά μας / ation and ju b il ation to the ran ge s:
/χαρά/ α γα λ λ ίασ ις στα όρ η : στις βροχ /νερ:ran:rain/ ο γαί /ge:γκ/ ες….,
μα, ενθάδε, ‘’κείται’’–έστιν….. Πανόπτης….. λέπ ΄Αργος…., λεπ λα λα /ϊ/ ικός Άργος :
la/y/i e Argus…., έιιιιι, Φφφφφ…..ούουουουου….. και θα –σας κλαίνε…. κι οι….. ran ge s….. ….,….!
…..Λοιπόννννν…., ενθάδε, ‘’κείμαι’’….. Πανόπτης….. λέπ ΄Αργος…., λεπ λα λα /ϊ/ ικός Άργος….,…..
με….. μια βόλτα τη ζωή μου, ανάλογη με τη βόλτα της πατρίδας μου στον γαιω χρόνο, Θθαρρώ:Θδοκεί μοι….,
…..γέννησή μου σε ένα πάμφτωχο σπίτι : λίκνο….. –μου στα «χώρα αγνάδια» του Παγ γαιο χωριού μου….,
χώρα – χωρά φ ια….. α/γ/ν ά/ν/δι α : εν άνθι α : απ έν αν/τ/ θι : απ εν α θί….,
χώρα – χωράφια….. αγνάδι : αντικρυστά, λες, του….. Εξωσυμπαντικού Παν Χρονο Χώρ/ι/ού του Θεού….,…..
φτώχεια:κατάρα, που την έκανα, συν+ Θεώ /συν+ Θε όλ ω….: ιωνιστί, Θέ ολ ος…., Θ Έ ολ ος+‘…../
και πλην- Δια όλ ω /ιωνιστί, πλην- Δια όλ ω…., αιολιστί, Διά β ολ ος….: Σ Αί ολ ος-’➔….. / …., ευλογία….,…..
από πάσχα σε πάσχα:από πέρασμα+ σε πέρασμα-…., μικρές «μεγάλες εβδομάδες» με σχαστικούς σταυρούς:
ψυχής τε κορμίου τε και ζωής….. –μου…., παράλληλα όλα με τα ανάλογα ‘’ίδια’’ της πατρίδας μου…., λεςςς….,
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….. και…., ύστερα και στα εννέα μου…., μέσω του αρμο τσικιού – σταυρο τσικιού – σταυρο δρομιού….:
«έξοδος» το πάσχα –μας:το πέρασμά –μας, της οικογένειάς –μου, στο λόφο–γολγοθά με το νέο –μας σπίτι….,
[*[ ….: ‘’όλα’’ – όλα…., κι αυτά…., ελληνογλωσσιστίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι….,
πάσχα : πάσκα, πάσχω : πάσκω : πασχίζω : πασκίζω : πασχάζω : πασκάζω, Πασχ/κ/άλης : Πασχ/κ/αλιά,
πασχ/κ/αλιάτικος, πασχ/κ/αλινός – πασχ/κ/άλιος….. πασχ/κ/άλιον – ο πίναξ, ο περιέχων τας κινητάς εορτάς
του έτους με βάσιν το Πάσχ/κ/α….! Ννναι, χμμμ, και έως εδώ «θα χάνουμε τα αυγά και τα πασχ/κ/άλια μας»,
ήτοι.., έως εδώ / η απόμώρανσις / θα χάνουμε τον λογικόν ειρμόν της σκέψεώς μας….,
ωρέ….. Πασχ/κ/ώρ ηδες /Σατανο/ ….. Παλιο Οβριοί–Παλιο ’’Έλληνες’’…., έως εδώ….. το Πάσχα –σας….,
και να μη ξανα Πασχ/κ/άσετε, και, απ’ την Ελλάδα…., που, εδώ, πια, έστιν άλλο Πάσχ/κ/α:άλλο Πέρασμα….,
περ αίωσις των…., και, εξαιτίας –σας…., Παθών : Κακομεταχειρίσεων : Δοκιμασιών : Φθορών : Προδοσιών :
‘’Επιβασιών’’ : Απομωράνσεών….. και, –μας…., και, διά των καθελογής…..
‘’συμ+’’ /πλην-/ βολ ικών και Σατανο σχιζο κωδικοποιημένων ‘’τέτοιων’’….. –σας : –σας’’….,
που…., και, ‘’τέτοια’’…., κι αρχαιοτέροθεν –υμών…., είχαμε….,….. φτουουου, και σε εκείνα:αυτά:κείνα….. ]*]
σταυρώσεις επί σταυρώσεων...., μέχρι στην Κορυφαία, και κατ’ επιλογήν….. ‘’–μου’’ : –μου Σταύρωση σε…..
‘’ολοστρόγγυλο’’, ηλεκτροσοκικό, σταυρό…., εεε, ‘’κατ’ αντιστοιχία’’ των 2 πρωτανθρώπων:πρωτοπλάστων….!
…..Πάντα….. κι από πάντα…., κι η ζωή –μου…., από πάσχα σε πάσχα : από πέρασμα+ σε πέρασμα-….,
μικρές «μεγάλες εβδομάδες» με σχαστικούς σταυρούς : ψυχής τε κορμιού τε και ζωής….. –μου….,
παράλληλα όλα με τα ανάλογα ‘’ίδια’’, και, της πατρίδας μου…., λεςςς….,…..
«έξ οδ οι : εξ οδ ίες : εξ οδ είες….. και, και, –εμείς….. εξ όδ ιοι : ξ όδ ιοι….,
[[ : κι εμείς…., καταναλώσιμες πρα/γ/μάτ/ε/ιες –τους...., λες…., ναι, πρά/γ/ματι – πρα/γ/ματικώς – αληθώς…,
μα…., μάλλον….. κι έτσι…., στις πρα/γ/μάτιες – αλήθειες….. βρίσκεται η αλήθεια – πρα/γ/μάτια…..
κι όχι στους πρα/γ/ματευτές….,….. ννναι…., και δεν είναι….. έτσι όπως νομίζετε….. –εσείς
τα..... πράγματα….: ιωνιστίιιιι, πρήγματα….,….. ]
πάντα και παντού κι ολούθε…., μπαΐρια…., λόφοι και λοφίσκοι…., μα….. περάσματα σε ισιάδες…., ‘’τελικά’’….,
μπαΐρια : περάσματα : πάσχα….. με….. μπαϊρ άμ ια : περ άμ ια : πασ χ άμ ια :….. + και - και ++ και - -….!
…..Ναι, να...., και, και, εγώ….. + και - και ++ και - -….. ….. μπα ϊρ άτ ης : περ άτ ης : πασ χ άτ ης….. –τους….:
των….. + και - και ++ και - -….. ….. μπα ϊρ αμ ιών : περ αμ ιών : πασ χ αμ ιών….. ….,…..
μπα ϊρ άμι α – βα ϊρ άμ ια – βατ ήρ ες….: βάσ εις – δια βάσ εις – δια βατ ήρ ια – σα /:δια/ περ άσμ ατ α….,
κόντρα στον, Πασ χ ώρ, Σα /:Δια/ ταν ά : Διά /:Σά/ ταν ο : Δια /:Σα/ βάτ η :
Σα /:Δια/ βάτ η : Σα /:Δια/ βάθ η : Σα /:Δια/ βα ώθ : Σα /:Δια/ μπα /βα/ θά η :….. ….,
….. ώσπου, ‘’τελικά’’ – ‘’τελικά’’….. κι αφού πέρασα…., μέσω, και, του χωραφιού –μας στην….. μέλαγγα….:
μέλ αιν α γα:μέλαινα γη:και, δωριστί…., μέλαγγα ή μελάγγα /ιωνιστί, μελάγγη ή μέλαγγη/…..
{λέγεται δε και /ο : ως αρσενικό/ μέλ α γ γα ς ή μέλ α γ κ ας : ή, ‘’Αιγυπτιστί’’, μέλ α γκ ε μπ….: ο Γκεμπ:η Γη}
έφτασα στο εκεί σά /:διά/ μπα ϊρ – δια /:σα/ περ ατ ήρ α–δια /:σα/ πασ χ ατ ήρ α….: δια /:σα/ βατ ήρ α–….. …..
και…., ‘’τελ /ο φασ/ ικότερα’’:τελ /ο φασ/ ικότερα’’…., επέστρεψα στο, στο λόφο του αρμοτσικιού, σπίτι –μας….,
για την….. ‘’τελ /ο φασ/ ικότατη’’ : τελ /ο φασ/ ικότη’’ Μεγάλη «Μεγάλη Εβδομάδα» –μου…..
και το…..‘’τελ /ο φασ/ ικότατο’’:τελ /ο φασ/ ικότατο’’….. Περ άμ ι : Πασ χ άμ ι : Μπα ϊρ άμ ι :….. –μου..... ….,....!
…..Νννννννννναιαιαιαιαιαιαιαιαιαι…., και….. Q αλοίμονο εις την Νιοστή ρίζα στον που θα μπει…..
ανάμεσα σε μένα και τον Θεό…., που…., απολύτως – απολύτως…., πια…., δεν θα –μας ιδεί κανείς…..
ανάμεσα σε….. ληστές του….. υπο- και υπ- υπο- κόσμου…., αλλάαααα…., αντιστρόφωςςςςςςςςςςςςςςς….:
μενέ, μενέ, τεκέλ, φαρσίν….: that’s that…., that’ flat…., all of –you-, - -….. fall flat…., what….:

. και _______________ ….,….!..................................................
…..Νννννναιαιαιαιαι, και, ω κάτθρωποι +- και - - και - - -….. ….,
τί πιο….. ζωοφόρο από την…., έμπρακτη και αφαιρέτρια των - και - -….. …., μετάνοια…..
για….. επιστροφή+‘….,….. ή τ ώ ρ α ή π ο τ έ …., καθώς….. άγνωστη και…., και…., έστω…., «η ώρα…..
της βασιλείας των ουρανών»….. του καθενός….,….. ….!.....
Και μη ξεχνάτε τα μηφυσικοφωτο Πανκομπιούτερς…., που όλα, ώς και τα προ σύμπαντος, τα καταγράφουν….,
κάτι που δεν ανάφερα εξαρχής του λόγου μου…., και, για να μην σας/’’μας’’ υπάρχει κι άλλό τι καταπιεστικό….,
που, μεταθανατίως και ‘’καθρεφτιζόμενοι’’ σε αυτό, θα δια πιστ ώσετε την πάσα και των πάντων αλήθεια….,
μα και ‘’παντογνωσία’’…., απείρως ανώτερη απ’ αυτήν που αποκτάτε με τα φυσικο’’φωτο’’ κομπιούτερς σας….,
τώρα πια, που αποκωδικοποιήσατε, Σ/σατανο/όπωςςς, ‘’μεγάλο’’ μέρος από τη Θεογνώση….!..... /#/ …..**#**
**#**--------------------------------------------------------------------------------------**#**
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…..Ννναι, και –σας πιλ ώ:φιλ ώ….. bar:far…..l/L/ev/y/i ize–Λεβι ικώς:κατα- σχετ ικώς, ε, και κατα-χεστ ικώς….,
ω οι του….. Φαρ ισαίου….. Φαρ αώ–Φαρ εώ…., του Φαρ έω…., του Φαρ εωσ φόρου, του Far /Phar/ ew e….,
χξς΄, του ανατολικού : ew e….. Φάρ ου:pharos (:pyr:πυρ:far:phar:phyr : /S.S/ Fhyr er:Pyr er…..) και b/f/ar l ey :
πυρ ο κριθ ής
[*[ ….: πυρ ο κριθ αρ ιού…., μάλλον, πυρ ωμ έν ου μισ ιρ ι ού….. από την….. Μισ ιρ λούουου….:
Καλ αμπ /αμπ ι:αμφ ι:‘’/ οκ /ικ/ ού:Αμφί καλ τη:Αμφί κλη/ει/τ η:Αμφί κλεια:Περί κλεια:Περι στέρ/στρέφ/ια:….. ….,
ήτοι, την αμφι κάλ εστ η : ‘’Θ’’ Σ κάλ εστ η :….. …., εχ, ννναι, κι όχι δα και….. Αμφί καλ η : Περί καλ η….,
χμ, μάλλον, Παν κάλ η – ντιπ για ντιπ
( : ελληνιστίιι:χωριατ ιστίιι….., ν τίπ οτα για /διά/ ν τίπ οτα : 0/0 : 0 : εντελώς /ν τίπ…../ για εντελώς /ν τίπ…../ :
όλως διόλου για όλως διόλου…., ουδόλως για ουδόλως, ποσώς για ποσώς….. ) με….. κάλ ους….. ]*] ….!.....
…..ντιπ για ντιπ…., ντίπ ια για ντίπ ια–ρουφ ούζ ια τα κάνουν όλα…., ω Θεέ μου…., τα Σσ Ουρ τ ούκ/ίκ / ια….,
κι εγώ...., να, και, τ ώ ρα…., γίνομαι /με καταντούν/ ντίπ ι….. ‘’ψυχή’’ : Αλέκος….. ντίπ ι….. ψυχή : Στέργιος…..
ντίπ ι….. κι εγώ…., η….. ‘’ψυχή’’ : Αλέκος – ψυχή : Στέργιος….: ‘’ψυχο’’ ψυχή – ΑλεκοΣτέργιος….,
ή….. η….. ψυχή : Στέργιος – ‘’ψυχή’’ : Αλέκος….: ψυχο ‘’ψυχή’’ – ΣτεργιΑλέκος….,
αχ…., ντίπ ι….. κι όλοι εμείς….: το κορμί – ‘’’’ψυχή’’’’….: ‘’ψυχή’’ : Αλέκος….. ψυχή : Στέργιος…..
‘’ψυχή’’ : Αλέκος – ψυχή : Στέργιος…..: ‘’ψυχο’’ ψυχή – ΑλεκοΣτέργιος…..
ψυχή : Στέργιος – ‘’ψυχή’’ : Αλέκος….: ψυχο ‘’ψυχή’’ – ΣτεργιΑλέκος….,….!
…..Αδειάζει το μέσα –μου…., αδειάζει και το περι έξω –μου….: όλα κινούμενα κι ακίνητα σχέδια….,
μοναξιά…., πια και πάλι…., η, μόνον, ευλογημένη μου….. μοναχικότητα….,….. κατάρα:ευχή μοναξιάαααα…..
και «ουκ έχω πού την κεφαλήν μου κλίναι»…., …..μου λείπεις, ω «’’Κεκοιμημένε’’» –τους….,
Σε θέλω πλάι μου….. κι ά κορμος νά ‘μαι εγώ…., Εσένα…., που με κάνεις, τ όσο, να γελώ στις θλίψεις μου….,
‘’βγάζοντας’’ τον πιο χιουμουρίστα εαυτό μου στην ψυχο ‘’ψυχο’’ ‘’επι φάν εια’’ μου….,…..
…..εεεεε, και ποίον άλλον, και πού, να βρω….. να μου κάνει τα….. αχ αχ αχ ….. χα χα χα….,…..
να μου ξανα /αναι:ανε/ βάζει…., όσον, πια, είναι δυνατόν…., τα όποια αποσιωπη/τ/ικά
πάνω, και, απ’ τα γράμματα…., που σκεπάζουν τα όποια κι ανάλογά τους, κατε βασμένα, αποσιωπη/τ/ικά….,
…..μου λείπουννννν κι οι….. ά κορμοι…., θέλω ά κορμος να είμαι….. και με παρέα, μόνον, άκορμους….,…..
…..ννναι…., νααα, νά ‘μαι και….. πατριδο ‘’διωγμένος’’…., αρχαιόθεν, θαρρείςςς…., εγώ το ορφανό Σου….,
που….. «δεν έχει σπίτι…., μήτε γειτονιά…., να περπατήσει μια Πρωτομαγιά»….,…..
αχ…., και «ποιά πατρίδα με διώχνει….. και ποιά με χρειάζεται»….. κι εμένα τον άχρηστο κι αχρείαστο….!…..
Mοναξιάαααα…., κι ας έχω ‘’συντροφιά’’, μόνο, Σένα…., ανόμουρος, μα όμουρός –Σου…., μπενίμ ομούρ….,
που….. τί αξία έχουμε, ω Θεέ –μου, χωρίς αυτούς κι αυτά…,
χμμμ, όσο αξία έχει το Σύμπαν…., και, για Σένα…., σαν δεν στολίζεται από….. ανθρώπων….. κορμιά….,….!
…..Μοναξιά α α α α α α α α α α α α α α ….,….. εγώ : παν χωρο χρονο στίγμα….. εδώ/εκεί…..
κι Εσύ….. Παν Χωρο Χρονο Στίγμα….. εκεί/εδώ….,….. πανταχόθεν περί Κ,Κ,ενοι….. και οι δύ ο–δυό –μας….,
εχχχχχ, κι ανάμεσά –μας το….. κ,Κ,ενό…., ‘’υγρό’’ και….. α περί εχο….. κ,Κ,ενό….,
‘’μουσκεμένο’’ από τα εξαϋλωμένα δάκρυα της χαρμολύπης –μου…., που, Εσύ, δεν μπορείς να κλάψεις….,
παρά, μόνο, νοερά και σε ‘’ομοσυχνοτητοποίησή’’ –μας…., μες απ’ τον δανεικό –Σου….. ‘’πολυ’’εμένα….!
Το ν τ,Τ,ίπ οτα…., ένα «δεν»:πόλ ος εγώ….. κι ένα «Δεν»:Πόλ ος Εσύ…., ω, κι ανάμεσά μας το «μ,Μ,η δέν» :
δια χωρο χρον ικό τεντωμένο σχοινί…., λεςςςςς….,
που πάνω –του αλαφιασμένη βιασμένη μπαλαρινούλα η ετοιμόρροπη δια χωρο χρονο Ζωή….,
αν άντεχη…., τ ώ ρ α, πια…., νααα, να –μας καλεί : ικετεύει….. ή να κόψουμε το σχοινί….. και να πιαστεί…..
από την προς Εσένα μεριά –του…., ώστε να ξαναγίνει ολόδικιά –Σου…., αλλά τί και πώς….. τότε κι έτσι….,
ή κάτι Τι να κάνεις/κάνουμε…., ώστε το ‘’ολό’’ πληγο κ,Κ,ενό…..
να ξαναγίνει…., κατά τον /προ/ ορισμό –Σου…., μόνον…., Παράδεισος….,
όπως, αρχικά και προ πτωτικά –τους, τότε….,….. αλλά….. πώς να σχάσω, κι έτσι, το κ,Κενό….,….!.....
Μοναξιάαααα …., γιατίιιιι και πώςςςςς, έτσι, μοναξιάαααα….,….. ανοστιάς μοναξιά…., αυτής της ανοστιάς….,
που κάποτε ήταν με τόσο νόστιμη και, σχαστικώς, παν περί εχη ουδετερο γεύση….,…..
ναι, να…., τ ώ ρ α….. και σε ανέποχη εποχή…., ν τιπ για ντιπ ανοστιάς μοναξιά….,….. αααααααααα….,
ααααα…., ν τίπ οτα για Ν τίπ οτα…., ντίπ οτα εγώ….. και Ντίπ οτα εσύ…., ωχ, αφού έτσι το….. ΘΣέλουν….,
κι ανάμεσά –μας….. κλασματική γραμμή /:διά–γιά/ το κ,Κενό….,….: Ο / / 0 ….: Ο διά /:/ 0….. = Τίποτα τι….!
…..Ωχ…., το κ,Κ,ενό….. το….. και προσθετικό….. ζωής μου…., μαζί, και αφαιρετικό….. θανάτου μου….,…..
μαζί, και διαιρετικό….. θανάτου μου…., μαζί, και πολλαπλασιαστικό….. ζωής μου…., ….. ….:
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κενό : / / – / +-Χ: / : +-Χ: . . . . …., …..
Ο + 0 = Τίποτα τι…., Ο - 0 = Τίποτα τι…., Ο Χ 0 = Τίποτα τι…., Ο : 0 = Τίποτα τι….,….:
εγώ….. άλλο…., από Τίποτα…., τι….!......
…..Αααααχχχχχ…., μα οι λύπες παραστάτιδες…., σπιούνες σκιές….. μαζί μου…., και αποστάτισσες χαρές….:
το ‘’πλάνο’’ της ζωής μου….,….. και, τ ώ ρ α : νααααα, σε δευτερόλεπτο και πάλι…., λυπόχαρμοςςςςς…., ….!
Αααααχ…., η ζωή κι ο θάνατος….. κι ούτε ένα γράμμα –τους κοινό….,
μα μέσα μου ταυτίζονται…., σαν στις ψυχές μου σμίγουνε…., κι αντανακλούν κενό….!
Στο τίποτα….. με τίποτα…., ταξίδι στη θανή μου….,
αχ, ζω /!;/ πεθαίνοντας κι εγώ…., στο σούρουπο η αυγή μου…., σ’ ανάσταση κι ο θάνατός μου /κ.ο.κ….!/….!
…..Ό χ ι…., ό χ ι…., ό χ ι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι .
όχιιιιι….,….. δεν λυγίζω….,….. χμ…., πολλές φορές με λάβωσαν….. τα αχάριστα τα χέρια….,
και…., αντί να πέσω…., να χαθώ…., ή, έτσι, να παραιτηθώ….,
οι ‘’Μοίρες’’ μου μ’ ανέβασαν….. στα παναγής τ’ αστέρια….!

. . . . ….,…..

Όχιιιιι…., δεν λυγίζω…., αυτο πεποίθηση…., που…., συν τη αποδοχή των συν ‘’Εταίρων’’:συν ‘’Αραχνών’’….,
πολλή αυτο πεποίθηση…., και….. ‘’ετέρω’’….. πολλή…., κυρίως, λόγω…., επίθεση….!
…..Όοοοο χ ι….,….. και….. δεν πάω….. όπου με πάν’…., αυτοί….. που απ’ το Τίποτα είναι κάτι….,
γιατί ‘μαι κάτι απ’ το Παν…., κάτι που τα Παζάρια –τους γκρεμίζει….,
που η τιμή μου δεν μετριέται με τα μέτρα –τους…., σαν την τιμή μου η τιμή μου καθορίζει….!.....
…..Ό χ ι…., όχι…., όχιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι . . . . . ….,…..
.....βάζω στην καρδιά κουράγιο….,…… άσπρο θά ‘βρουμε μουράγιο…..
κι οι σταυροί….. άρπες…... θα γενούν…., να…., και, τα τριζόνια το λαλούν….,…..
που εγώ…., άλλωστε…., εκουσίως και γι’ αυτό…., σταυρώθηκα, σε ‘’στρόγγυλο’’ ηλεκτρικό σταυρό….,….!
…..Ν τιπ για ντιπ ανοστιάς μοναξιά α α α α….,….. αααααααααα…., κάποτε….. κι έτσι….,
αχχχ…., Θεέ μου…., έτσι που δε με χωρούσε η Γη…., πήρα…., νοερά–εικονικά…., το πιο σύγχρονο
δι ερευνητικό πλοίο και ξεκίνησα…., από την Αμφίπολη….,
για το τέρμα της…., μιας…., Γης / : της…., μιας…., ‘’Θάλασσας’’….. / ….,
ώστε να εκ/απο/γειωθώ και….. όπου φύγει….. φύγει….,….. πορεία πρόσω ολοταχώς…., ευθεία πορεία….,…..
κάποιοι παρατηρητές μου αστροναύτες από την, κινητή, Σελήνη μου φώναζαν πως…..
η αίσθηση της ευθύτητας της πορείας μου είναι ψευδαίσθησή μου….. και πως….. δεν ένιωσα
την /γεω/ χωρο χρονο στιγμή του τσακίσματος : τεθλασμενο /ζικζακο/ ποίησης της πορειοευθύτητας….,
εχμ…., κάτι που το κατάλαβα….. σαν έφτασα…., μοιραία και πάλι…., στην Αμφίπολη….,…..
…..αχχχ…., Θεέ μου…., έτσι που δε με χωρούσε το Σύμπαν…., πήρα…., νοερά–εικονικά…., το πιο σύγχρονο
δι ερευνητικό διαστημόπλοιο και ξεκίνησα…., από τη Βιτάστα….,
για το τέρμα του…., ενός…., Σύμπαντος / : του…., ενός…., ‘’Κενού’’….. / ….,
ώστε να εκ/απο/συμπαντωθώ και….. όπου –Σε εύρω….. –Σε εύρω….,…..
πορεία πρόσω ολοταχώς…., ευθεία πορεία….,…..
κάποιοι παρατηρητές μου αστροναύτες από τον, ακίνητο, Ήλιο μου φώναζαν πως…..
η αίσθηση της ευθύτητας της πορείας μου είναι ψευδαίσθησή μου….. και πως….. δεν ένιωσα
την /συμπαντο/ χωρο χρονο στιγμή του τσακίσματος : τεθλασμενο /ζικζακο/ ποίησης της πορειοευθύτητας….,
εχμ…., κάτι που το κατάλαβα….. σαν έφτασα…., μοιραία και πάλι…., στη Βιτάστα….,…..
…..αχχχ…., Θεέ μου…., έτσι που δεν το κατάφερα….. ούτε κι αυτό….. κι έτσι….,….. και…..πώς αλλιώς….,…..
νααα…., τώρα κι όλα…., μέσα μου κι έξω μου…., με κάνουν, αλλιώς, να πιστεύω πως, πάλι κι αλλιώς, θα…..
και πως….. ευλογημένη μου η….. κατάρα : ευχή μοναξιά…., η, πριν, ευλογημένη μου….. μοναχικότητα….!.....
…..Ν τιπ για ντιπ ανοστιάς μοναξιά α α α α….,….. αααααααααα….,…..
ααααα…., ν τίπ οτα για Ν τίπ οτα…., ντίπ οτα εγώ….. και Ντίπ οτα Εσύ…., ωχ, αφού έτσι το….. ΘΣέλουν….,
κι ανάμεσά –μας….. κλασματική γραμμή το κ,Κενό….,….!
Αχ…., νά ‘μαι, εγώ….. μες στο κ,Κ,ενό….,….. μα….. ποίος εγώ….,….. όι – όι, το ονειρικό –μου….. πανεγώ….,
ξαπλωμένος ανάσκελα…., εεεεε…., απλώς ξαπλωμένος…., που στο κενό δεν έχει…..
πάνω και κάτω….. δεξιά κι αριστερά….,….. ναι, απλώς όρθιος….,….. μα….. ούτε κι όρθιος….,
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που στο κενό δεν έχει….. καθετότητες, οριζοντιότητες, πλαγιότητες, αναποδότητες,…..
…..είμαι….. …., απλώς είμαι….. μέσα εκεί….,….. μα ούτε κι έτσι ειπωτό….. …., που δε νιώθω να τ’ αγγίζω….,
αν και το διαπερνώ και με διαπερνά….,….. μόνο νιώθω να Σε εγγίζω…., ω Θεέ μου….,…..
δια χωρο χρονο ώρα εγώ….. μες σε….. μετέωρη αιώρα…..
και….. ουδετερο /Q+- -+Ο0ο Ζηβίου/ κρασίας αγκαλιά….. κενό….,….. κ,Κ,ενό εμ περί εχο….. με εμένα….,….!
…..Εγώ ο…., ποίος ο….. …., μες σε….. …., σε τί μες….. ….,
το μέσα μου κενό είναι έξω μου και μπροστά μου….. κι αντανακλάται σε αυτό όλο μου το είναι…..
ή….. χάθηκε – κένωσε το σύμπαν μπρος από – στα τα μάτια μου….. κι εκεί μέσα αντανακλώμαι….:
εγώ….. το πραγματικεγώ….. μου….. /μου…!;/ κι εγώ….. το ονειρικεγώ….. μου….. /μου…!;/ σε….. …., σε τί….!
…..Μα τί σημασία έχει, και, το πώς θα μπορούσε να ειπωθεί κι αυτή η κατάσταση….,….. ζω και τη ζω….,…..
νααααα…., και τί γιατρικά μάτια έχουν, πια, οι τόσες – μία….. μου….. σκιές – σκιά ….. παν περι γύρω μου.....
μες σε αυτό το κ,Κ,ενό…., που…., τ ώ ρ α , π ι α…., γεμίζει από τα, μόνον, ουδέτερα…..
ψυχο ‘’ψυχο’’ ‘’’’ψυχο’’’’ όν ιά μου….,….. ωχ, Θεέ μου….,….. νά ‘τα….,….. τα συλλαμβάνω και τα σχ/π/άζω….,
αδειάζουν από όλα –τους τα περι εχόμενα…., που ίπτανται, πια, ωσεί αστροναύτες στο δια Διάστημα….,…..
μα….. εγώ….. μαζεύω όλα –τους τα….. περι….. ψυχο ‘’ψυχο’’ ‘’’’ψυχο’’’’ όν εια – τα περι φλούδ ειά –τους….,
και κάνω, με μερικά από αυτά, λάσο….. και αιχμαλωτίζω κομμάτια κενού….,
ντύνω….. μικρο μικρο μικρο κενά με τα περι….. ψυχο ‘’ψυχο’’ ‘’’’ψυχο’’’’ όν εια – τα περι φλούδ ειά –μου….!
Πιάνω – αγγίζω – νιώθω, έστω, κενάκια….,….. / χα, μόνον, έτσι, πιάνεται το κενό…., που μας περι πιάνει….. /
τόσα κενάκια – «μηδενάκια» στις πολλές μου χούφτες….,
α…., αλλιώς…., 1 κενό–1 0…., συν εχ ές κι ατέλειωτο και δη χωρίς σημείον αναφοράς του…., δεν υπάρχει….,
μα…., έτσι…., α σύν εχ ες και τελειωμένο….. και δη με σημείον αναφοράς του…., υπάρχει….,
…..νααα…., έστω…., ως ‘’επιμερισμένο’’ – ‘’σχαστό’’….. δια δια δια….. χωρο….. χρονο….. κενό….,….!
Εμμμμμ…., 1 κενό : 1 «δεν» : 1 «μη δεν»….. δεν υπάρχει…., παρά, μόνον, 1 κενό : 1 «δεν» : 1 «δεν»…..
μέσα σε ένα….. «δεν – μη δεν» – περιφέρεια – περι κένειο….,…..
ήτοι…., αν αφαιρέσουμε το….. «δεν–μη δεν»–περιφέρεια–περι κένειο….. από το…..1 κενό:1 «δεν»….,
τί….. και τίνος σχήματος το…..1 κενό : 1 «δεν»…., που, ως με περικένειο, μπορεί να έχει ποικίλα σχήματα….:
ολοστρόγγυλο – Ο, ΟΟ,….. πεπλατυσμένο – 0,….. …!;
…..Και….. υπάρχουν υπαρκτά….. κενά : «δεν»….. χωρίς….. «δεν – μη δεν» – περιφέρεια – περι κένειο….,
μάλιστα δε….. και αλλήλοις….. σιαμαία ή επί θετα ή υπό θετα,….. απερί κλειστα και μη συνεχόμενα…!;
Υπάρχει 1 κενό : 1 τι : 1 «δεν» – 1 μη κενό : 1 μη τι : 1 «μη δεν»….. χωρίς 1 μη κενό : 1 μη τι : 1 «μη δεν»…!;
Υπάρχουν…., μεμονωμένα….. κι εδώ….. και τέτοια–απερίκλειστα…., 2, 3, 4, 5,….. κενά….. συνεχόμενα…!;
( : Ααααα…., κι η θάλασσα της Γης…., ως και το συμπαντικό κ,Κ, /’’κ,Κ’’/ ενό…., είναι μία ή πολλές…!;….. )
Και….. τα πλήρη κενού κενά – τα απερίεχα – τα μη εμπεριέχοντα τι/τινά….. τίιιιι…!;…..
Και…., εάν…., έστω–όντως, μη έστω…., το/τα….. 1/’’100’’ «δεν–‘’δέν α’’» – 1 τι/’’100’’ τινά….. είναι μες σε…..
/ περι κλείεται από / «μηδέν» – «κενό» / ντιπ για ντιπ : εν τελ ώς – εν τελ ώς, α περί κλειστο…., κι αυτό…!; /….,
κι αφού…., αυτό:το «κενό» και κατά τους ‘’τέτοιους’’…., είναι…., εχ, ‘’α τελ ώςςς’’…., εσαεί συν εχ όμενο….,
τότε κι έτσι…., πώς το έτσι «μηδέν» : «κενό»…., ως μη α περί κλειστο…., ‘’αναγκάζει’’ το εμ περι εχ όμενό του
να είναι….. σε….. εσαεί….. συνοχή, τάξη, αρμονία,….. ευ σχήμ ως δε….. μες σ’ αυτό το…. ‘’ά σχημ ο’’…., …!;
Μήπως….. είναι, κι αυτό, μες σε….. περιμηδέν–περικένειο–περι«δεν»….. κι είναι το σύμπαν μας έτσι…!;…..
[$[Έιιι, τρ’’Έλληνα’’….. Δημόκριτεεε:Ντίμιιι…., Οβριά….. Μαρίαα:Μαρίιι…., λεξοπαίχτεςςς Λεξξξικογράφοι….,
ω Ι /Ι:10.000άκις/ ουδαί οι (ούδας/ούδεος=έδαφος, επιφάνεια γης):/Ι:10.000άκις/ επί/επί/γειοι:επιεδάφιοι+….,
εεεεε, και…. Ι….. ουαλ αί οι – επιθαλάσσιοι-…., εμμμ, κατά το….. /το κατά το ούδας/ ούαλς/ούαλος….:
* ουδ άλλος = ουδ έτερος….,
ε, χμ, κι ο…..ουδ αυτός = ουδ ουδ έτερος…., ως κι ο ουδ εκείνος = ουδ ουδ έτερος…., εεεεε….,….!
* ουδ αμός /ουδέ αμός : ε, μηδ αμός/ = ουδ είς, καν είς…, ε, και μηδ αμ είς και μηδ αμ ία και μηδ αμ έν : 0…..
και ουδ αμ ία και ουδ αμ έν : 0…., χμ, και καν αμ είς και καν αμ ία και καν αμ έν….,
(ουδ είς ή ουθ είς – ούτε είς – ούτ’ είς – ουθείς….. και….. ούτ έν – ουτ’ έν – ουθέν…., ε, και, μηθέν : μηδέν…..)
χμ, αμ ός – εμ ός αιολιστίιιιι, άμ /α/μ ος – ημ έτερος….,….. χμ, και εσ ός = υμ /αμ, εμ, υμ,…../ έτερος….,
χμ, ο ουδ ημ έτρος…., ο ουδ υμέτερος…., α, κι ο….. ουδ άλλος – ουδ έτερος….,…..
χμ, ο δικός μας ο καλός+…., ο δικός σας ο κακός -….,
α, κι ο….. ούτε καλός+ ούτε κακός-…., ο, ‘’ουδ έτερος’’, ά σχημ ος +- ή -+….,
εχχχ…., όχι κι ο….. ουδέτερος +- -+ ή -+ +-....,….. ω γλωσσο βαβελ ιστές – γλωσσο συγχυς ιστές….,….!]$]
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…..Να, λοιπόν, η αρχή μου….. αρχή του…., ε, και, αφού υπάρχει δευτερόλεπτο, υπάρχει και πρωτόλεπτο….,
ναι…., επ ανα δοκεί μοι….. ότι….. αρκεί….. να σχ/σπ/άσω το εδώ : το συμπαντικό δευτερόλεπτο….,
που…., αν το σχ/σπ/άσω…., θα….. δια δια δια….. συναντήσω και, και, το Εξωσυμπαντικό πρωτόλεπτο….:
το πέρα…., και πριν του…., από το…., ‘’παλαιόθεν’’ μου….,
και πνεύματι και όμμασι…. ορατό μου…., Περι συμπάντειο….,….!
Άρα….. υπάρχουν…., ναιαιαιαιαι…., ό,τι μ’ αγγίζει υπάρχει….. κι ό,τι υπάρχει και με αγγίζει….. υπάρχει….,…..
ναι, υπάρχουν….. κι όχι ως ψευδαίσθηση της….. δι δι δι….. αίσθησής μου….,
ούτε δα κι ως όνειρο εμού του ονειρευτή μες στο όνειρό μου…., λες, αίσθηση της….. δι δι δι αίσθησής μου….,
νααααα…., το….. τίποτα…… τινά….. από το….. ….. Τίποτα Τι ….. γίνεται….. παν….. από το….. Παν….,….!
Νααααα…., και….. με άλλα μου….. περι….. ψυχο ‘’ψυχο’’ ‘’’’ψυχο’’’’ όν εια – τα περι φλούδ εια….,
γεμάτα, πια, με αχρησιμοποίητα κενάκια…., κάνω….. Σκάλα…., ανεβαίνω/ανεβαίνουμε….. και φλουτ και…..
…..καλή….. δια δια δια….. χωρο χρονο ώρα….. εμού Κύριε….,….. Ζήβα μου – Ζωντανέ μου….. Κύριε….,…..
νά ‘μαι….. και πάλι….: πάντα….. ζηβ ούδι – ζωνταν ούλης….,
κυριούληςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς….,….!..............................................
…..Ναιαιαιαιαι…., ναιαιαιαιαιαιαιαιαιαι…., γεια α α α α….,….. έιιιιιιιιιιιιιιι….., γειά και, και, σε –εσάςςςςς….,
όλ ε και όχι ούλ ε….,….. γειααααα…., επι στρέφ ω στις γεω ρίζες –μου…., έχω/έχουμε πολλή δουλειά….,…..
επ έ στρεψ α…., γιού / ΙΟΥ΄ : IOY΄/ πι γιά για, γιού πι–γιού πι γιά για…., γιού πι γιά για, γιού πι–γιού πι για,
ολ άρ ιά /all are IOY΄ er/…., ννναι, ω Ελλην αρ άδες, και κάνετε το χρέος σας να α φαν ιστεί το ΧΡΕΟΣ σας….,
το ΙΟΥ΄:IOY΄ σας…., να πάψετε να κρ άζετε….. Ούι–Ούι…., γιατί….. κανείς –τους δεν σας εισ ακ ούει….,….!
Έιιι…., επ έ στρεψ α…., νααα…., ολό Ζηβας….,….. Θ ‘’ιων ιστί’’, Θ Έ ολ ος+‘ : Θ μηφυσικός….. και ουχί,
Σ ‘’αι ολ ιστί’’, Σ Αί ολ ος-’➔: Σ φυσικός…., α, και δεν έχω καν σημάδια στις παλιές μου πληγ ές : ουλ ές….,
νααα…., για να –σας τις δείξω και να με πιστέψετε…., ω Θωμάδες….,….. ναι, και πρό βλη/ή/μά –σαςςς….,…..
γεια…., ξέρω, π ι α, περισσότερα…., μπορώ να κάνω περισσότερα….,….. μα….. όοοοοχι…., δεν θα….. ….,
που, έτσι, θα μείνω, ‘’τελικά, χωρίς παρέα…., ναι, που δεν είμαι δα σε βουνό κι ασκητής….. Θ εθελό μονος….,
[#[:* ζηβ ία:αγγελ ία:al arm….: απλώς, η αντι ‘’Αθην/α/ική’’ ‘’Αράχνη’’:Εγώ ο /’’wanted’’/ Αράχν/χλ/ής Θθέλω…..
και…..ζηβ ώ–ζητ ώ : /‘+:/ σύ ζηβ ους:συν ‘’αράχνες’’:συν ‘’αγγέλ’’ ους:συν εγ έρ τ ες:συν Λα/ο/ /εγ/έρ τ ες….,
ιδού…., συν οδο στρωτ ήρ ες….. και συν οδο ι πόρ ους–συν οδ ίτ ες–συν Οδ υσ σ ε ΐτ ες–συν υπό ‘’χρεο’’ υ ς–
συν Ελληνό φρον ες–σύ Ζηβ ους–σύ Ζη/ζει/ν ους–σύ Μ ουκ/χ/ τ ους–όμ ΟΡ ο υς–συν Ιχώρ ιχ ους–σύ Δι ε ς–
σύ Si/Se/ z ar s–σύ Je s us es–….. σύ Θφαν ους συ Θδοτ ικ ούς….,
αντι Λαι στρυγ όν ες – αντι κατ- θρ ώπ ους – αντι άγρ ι ους – αντι Συκ Ελ- ούς….. Θήμ ερ ους αντι ΙΟΥ ικούς :
αντι ΧΡΕΩ ικούς,….. εεε, και….. συ σκληρ άκ ες–μη συ μαλ άκ ες….,….!
Ννναι…., και….. συμ Θπούτσες –μου…., που…..
‘’Σ’’ ( τω…., ουρανο πεο τόμω Κρόνω…., Σατανά Θ /Θεό Αυτό θεν/ κομμένη ) κομμένη
Θ / του….. ΕξωΟυρανού – Θεού / Πούτσα εγώ…., χμ, που κρατά στα βαλανόχειλά της, και, την…..
Πούτσα του ΘΠρίαπου+‘…., ή εστί, εμοί, εδνόν αυτού εν ‘’μυστικώ απο δείπνω’’ και εν….. α Δελφ οίς…..
και ήν Θθέλω ρίξειν…., συν –υμίν και εάν…., εν τω Θερμαϊκώ Κόλπω…., ίνα ανα γεννηθεί…..
ΘΕστ/θ/ ία : ΘΕσθ/τ/ήρ : ΘΑστ ήρ/ίν/ : ΘΑ/Ε/στ ίν/ ήρ, ία/ ,….. ….: ΘΑφροδίτη+‘ τις….,
ήτις μέλλειν…., ‘’ωσεί Ιουδήθ Ολοφέρνην’’…., απο τρι κεφαλίσειν – απο τρι βαλανίσειν –
απο Ξερξο Α΄Β΄Γ΄ ποιήσειν την μονο δι τρι κέφαλην ‘’Σ’ /’’Σατανο’’:Σο ρο Ρο τσαϊλτο Ρο κφελερο/ πούτσαν….,
την, Σαντι Θανθρωπίνως και Σεφιαλτοφόρως, ευρέως–Εβραίως–Οβριαίως….. παγ γαιο ‘’μουροχώστραν’’…..
ίνα μη πραγματοποιηθώσιν τα Θανθρώπινα Θόνειρα…., μα….. ου οίδε η Σπούτσα αύτη ότι…..
τα απραγματουποίητα Θόνειρα, πουλλάκις, διώχνουν ‘σιαπέρα και τ’ς Σιφιάλτις και ντου θάνατου….,
σι Σπείσμα…., ω….. ξι ουδ /οδ, δρομ/ ιασμέν’ – ξι στρατ ισμέν’ ΣΡουφ Ιαν ν οί….. ‘’Κασερ Αλέκουμ οι’’….!
Ναιαιαι…., και με Θανα+ τροφ ή….. και αντι ‘’χημει ό’’ τροφ ους…., συν τρόφ+ ους….. του φαγ ητ ού,
που μαγ είρ ε ψα….. με βιο λογ ικά και Μακ εδνά – Μακ υδνά τρόφ / : θροφ : τρούφ : θρουφ / ιμ α…..
και δη, νααα, με….. Θπιστ ο ποίηση….,….!
Εεε…., νααα…., κι ένα…., επιπλέον και Μακ….. /πάνου:μη….. χάμου/ – μη Λακ….. …., εδν όν:δώρ ον:υδν όν:
εσθ/ί/ όν: εστ/ί/ όν….: ελληνιστίιιιι, τρούφ (Θ/εο/ τρόφ α:Θ θροφ ή) α…., επίσης, Μακ υδν /εδν/ ή….,
χμμμμμ…., για να πάψετε να είστε «Σσπαρτ/ιατ/ών» Στρόφ ιμ οι : Σέσθ ιμ οι : Σέστ ιμ οι : Σύδν ιμ οι : Σέδν ιμ οι :
Θαντί Σδωρ οι…., ήτοι, Σ/Σατάν/Λακ εδαίμ ο ν οι/ες/–ΣΛακ εδν /υδν/ οί–«πλουσιο τρόφ ιμ οι νεό πτωχοι»…..
και…., κι έτσι…., ελληνιστίιιιι, λακ έδες – πλουσιο υπηρέτες και ρακ /λακ/ ίσματα : ράκ /λάκ/ η.....
μες σε «Σσπαρτά» –τους και μη Ελληνικά,δημοκρατικάααα, κόμματα:λακ ίδες – /λαο/ σχίσ /σχάσ/ μ ατα….!
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Ναι, ω…, όσοι….. και….. α διά φοροι στο ‘’Μακεδονικό ζήτημα’’…., ‘’Λακ Αθην ο’’ κεντρ ικοί χαμου τζήδες….,
που…., χωρίς την….. Μακεδονία : «’’Βουλγαριά’’»…., η Ελλάδα θα είναι….. α κέφ αλ η….,
που –εμείς τα «’’Βουλγαρέλια’’» το ξέρουμε καλύτερα από –εσάς…., κι αυτόοο….. και….. ‘’Ιστοριο’’ λογικώς….,
καθώς τελευταία πεθαίνει η κομμένη κεφαλή…., / απ’ όπου βγαίνει η, μες σ’ αυτήν, ψυχή και ξεψυχά το σώμα /
εεεχχχ, μετά απ’ το υπόλοιπο σώμα και την καρδιά του….,….. ω Λακ ( : Λαχ ειο – Τυχ ο ) δαίμονες, ιδίωςςς….!
Ννναιαιαι, χμμμ, και….. κατά τον….. μασον‘’«Κάδμον Αδάμ»’’…., η Μακεδονία είναι η κεφαλή της Ελλάδος…..
και η…., Ελλαδοσώματι – Ελλαδο κορμίω…., ‘’Λακ Αττική’’ είναι….. η ά ψυχη κεφαλή του καβλίου – «αιδοίου :
ανδρικού και γυναικείου οργάνου»….. –της…., ( : πουτσο μουνο τηλεγράφημα : cable gram –υμίν : ….. ….. )
εμ, κατά τα….. κλειδ /τ/οριδ ικά….. Λεξξικά:«Κλειδιά» των Λεξξξικογράφων:Γλωσσολόγων…..‘’–σας’’….!..... ]#]
γεια, όλ ε….. κι όχι….. ούλ ε….,….. Θζηβάτε….. κι όχι….. μηΘζηβάτε…., για να Θεπιζηβήσετε: Θεπιζήσετε….,
εχ, γενέσθε Θζητιάνοι:Θζηβιάνοι…., Θζηβάαααατε….,….. …..‘’save’’ and ‘’return’’ to /at/ my ground rooths….,
yesssss…., and….. –you…., ‘’return to the Rooth rooths…..
and….. if –you S/Satan : Goat/want…., go at the….. Goat….,….! ..... .........................................................
…..Ννναιαιαι…., ω Τράγοι – hey Goats…., το ‘’φως:φαν:φάος’’ –σας είναι….. Σετερό φωτο και ημί φως….,
κωλο φώς:φως κώλου….. κωλο φωτιάς–πυγολαμπίδος….. και….. –εσείς….. Φώσ κωλοι:Φωτο σέληνοι….,…..
το φως:φαν:φάος – εμού του Φωτό ηλιου….. είναι….. Θ ’’αυτό’’ φωτο και ολό φως : φως ολο φωτιάς –
πηγολαμπίδος….. «Πανόπτου Άργους»…., ολό σωμος Θ φως : Θ ηλιο ‘’αυτό’’φωτο Θ φως….. Εγώ–Ελλάς….,
Θ Q+- -+ ηλεκτρική…., άμα τη λάχετε…., σκνιπο κτονο λάμπα….,….. και….. –εσείς:μη Ελλάς σκνίπες….,
που…., αν δε /με/ προσέξετε….. και, τυχόννννν, πέσετε πάνω μου…., εχ, μια νύχτα, που θα είναι μέρα….,
θα γίνετε….. στάχτη…., εμμμ, και πιο….. σταχτένιοι – μελ ί ιν οι – φλαμ ουρ έν ιοι.….: ash en….,….!.....
…..Έιιι, επέστρεψα, νααα, ολόΖηβας:ολοΖώντανος…., Θ Έ ολ ος+‘ κι ουχί, Σ αι ολ ιστίιιιι, Αί ολ ος-’➔….,
…..ολό..... ….,ολό….. ….,ολό….. ….,…..αχ, πού, πιααα, τα ολό….. …., σαν έγιναν, κιόλας, υποδιαιρέσεις….:
ξανά, ο θάνατός –μου μες στη ζωή –μου…., ξανά, τα….. Θεό….. ανα+ κατ- εύονται με τα….. Σατανό….,
ξανά, αδυνατούν οι Θ Ε ολ ικές /εκ/ πνοές –μου:τα ΦΦΦΦΦ….. και γίνονται Θ Ε ολ ικές–Σ Αι ολ ικές:ΦφΦφΦ
κι ύστερα…., να, τ ώ ρ α…., ΦφφΦφ….. κι ύστερα…., να, τ ώ ρ α…., πάλι κι ως παλιά…., φφΦφφ….,…..
ποτέ, ποτέ, ποτέ…., όμως…., μόνο…., Σ Αι ολ ικές φφφφφ….,..... ολό….. …., ολό….. …., ολό….. ….,…..
υποδιαιρούμενα ολό….. μες σε ένα ολόμισό κλάσμα του δευτερολέπτου…., που….. πόσοι, λες, αιώνες και…..
ανα+ κατα- επίΧ δια: στάσεις –τους….. χωρούν μες σ’ ένα όλόμισό κλάσμα του δευτερολέπτου –μας….,…..
τροπές….. στροφές…., ανατροπές….. αντιστροφές….,….. επιστροφές…., αποστροφές:αντιεπιστροφές….,…..
συγκρίσεις…., συγκρούσεις….,….. θαύματα…., αντιθαύματα….,…..
μορφές, παραμορφές….,….. μορφώσεις επί μορφώσεων – μεταμορφώσεις….:
κατα-ανα+μορφώσεις, ανα+ανα+μορφώσεις:ανα+μορφώσεις και πέρα….,….. α+- -+ /-+ +-/ μορφώσεις….,…..
κατα-ανα+μορφώσεις, ‘’κατα-κατα-μορφώσεις:κατα-μορφώσεις και πέρα’’….,…..
ψυχή και ‘’ψυχή’’…., σιαμαίες μεν σώματι….. ξέχωρες δε….. σώματί τε και ‘’ ‘’ψυχή’’ ‘’….,
άλλοτε, δίπλα–δίπλα…., άλλοτε, μπρος και πάνω η μία….. και….. πίσω και κάτω η άλλη…., κι αντίστροφα….,
μπρος και πάνω….., ‘’ενεργοποιημένος’’…., ο Στέργιος : ψυχή…..
και…. πίσω και κάτω…., ‘’απενεργοποιημένος’’…., ο Αλέκος : ‘’ψυχή’’…., κι αντίστροφα….,
μπρος και πάνω η αβιομηφυσική ψυχή….. και πίσω και κάτω η βιοφυσική ‘’ψυχή’’…., κι αντίστροφα….,…..
σχήματα, σχήματα, σχήματα….. συν+ πλην- επιΧ δι/ά/: εργασιών….. –τους….,….. κ.ο.κ…..
και το κορμί:η ‘’’’ψυχή’’’’…., αλαφιασμένο ή μη κι ‘’αναλόγως’’…., με, μέσα του, ψυχο ‘’ψυχο’’ λαβυρίνθους….,
επι παρα αμφι απο….. στάτης –τους….,….. κ.ο.κ….,…..
ραγισμένοι καθρέφτες οι χορδές –τους….: Σθολό τητες, π ά λ ι, οι Θ ολ ότ ητ ες….,
ήτ τ ες οι νίκες –μου….. νίκες οι ήτ τ ες –τους….,….. πορείες, αντιπορείες,….. …..
αλλαξο ψυχο ‘’ψυχο’’ ντυμασιές και αλλαξο ψυχο ‘’ψυχο’’ ντύματα….,…..
ψυχο και ‘’ψυχο’’ αίματα….. από….. ψυχο και ‘’ψυχο’’ αλληλοπολεμο θύματα….,…..
ραγισμένοι καθρέφτες οι / οι ψυχο και ‘’ψυχο’’…., μα και ‘’’’ψυχο’’’’ : κορμο….. / χορδές : θύρες :….. –τους….,
θαρρείς, κι από….. τις /συγ/ κρούσεις….: εεε, κρούω και δεν ανοίγουν….,….. ξανακρούω και δεν ανοίγουν….,
ράγισαν, πια, και τα δάχτυλα – βελόνες ανάγνωσης των ψυχο και ‘’ψυχο’’ κυττάρων –μου…..
και λειψοδιαβάζουν τα επί των καθρεφτών, όποια κι ανάλογα, αποσιωπητικά….,…..
αποκαθιστώ τα ραγίσματά –τους….. και….. γράφω….: συγ+ πλην- επιΧ δια:….. γράφω….,…..
επανακρούω κι ανοίγουν….,….. πάω πιο πέρα….,….. ω καταραμέεενοι Ιαν ν οί Ερμήδες θυροκλείστες….,…..
πέρασμα:πάσχα χωρίς Πάσχα….. απ’ το κενό…., ‘’μόνο’’, Μεγάλη Πέμπτη ηλεκτροσοκικής σταύρωσης….,
που, φορές και μοιραία, στάση….. κι ανάλογα ηλεκτροσόκς και, και, διαγραφές, και, μνημών….,…..
…..όμωςςςςς, ΕΓΩ, ΤΕΛΙΚΩΣΣΣΣΣ…., θα….. επ επ επ ανα+++ ---- +- -+ φέρω τις πιο τέλειες μνήμες –μου….,
ννννναιαιαιαιαι…., έως και τις….. π.Θ : προ Θεού….. μνήμες του ‘’Κενού’’….,…..
κι ας, τώρα πια, το κορμί : η ‘’’’ψυχή’’’’….. μου : μας…., ο φιλοξενητής μου : μας…., αντι στέκεται….,….!..........
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…..Εχχχ, κι –Εσύ βρε Θεούλη μου, ας έκανες κι άλλη /ή κι άλλες Γαίες/ Γη και με άλλους ανθρώπους…., ώστε
να μας έσωζαν…., μα, αν κι εκεί γίνονταν αντίστοιχη με του Σατανά πτώση, κι άλλα θύματα…., όχι, όχι….!.....
…..Αααααα…., σσσσςσσσσςσσσσς ςςςς….,….. σιωπή – σκασμός…., όλοι…., ό λ ο ι….,
το κορμί : η ‘’’’ψυχή’’’’….. απ αιτ εί να μιλήσει…., δι’ εμού : μέσω εμού : μέσω ‘’ψυχής’’ – Αλέκου….,
κι αυτή τη φορά….. όχι με ‘’φιμωμένο’’ το στόμα και σπασμωδικά…., ….!
Σσσσςσσσσςσσσσς ςςςς….,….. σιωπή – σκασμός….,
ο απολύτως απόλυτος σκασμόςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς…., όλοι…., ό λ ο ι…., ό λοι οι οι οι ο ι….,
κι εγώ ο Αλέκος : η ‘’ψυχή’’….. κι αυτός ο Στέργιος : η ψυχή….. κι οι στον ήλιο….. κι οι στη σελήνη…..
κι οι σε όποια κι αστροκεντρικά κι αντιακαταστατικοί των πτωτικών και σεληνιακών…..
κι οι ‘’‘’ψυχές’’’’ των έμβιων και έμ’’’’ψυχων’’’’ όντων στο Άστρο….,….. κι οι στο Εξωσύμπαν….. κι ο Θεός….,
ααααα, ‘’’’ και το π.Θ ‘’Κενό’’ ’’’’….. να αντιλαλήσει τις κραυγές –του στον….. Δια Παν Χωρο Χρόνο….,….. ….:
----- ….. ….. ‘’…..,’’ …………………………………….. ‘’,…..’’ ……………………………………………………...
λοιπόννννννννννννννν…., ώς εδώ και μη παρέκει…., ανέχτηκα….. κι ας μην….. ενέχτηκα….. σε τίποτεεεεε….,
είμαι το Κορμί – τα κορμιά:η Φύση – οι φύσεις….,….. που με /μας/ καταντήσατε….. ωσεί «τρελή αγελάδα»….,
με νοσήσατε…., /εμένα…., που, και, μνήμη έχω…../ όμωςςςςς…., και, τα….. «αυτοάνοσα» στα δίιιιιποδα
[: που με πατούν με λερωμένα πόδια…., εμ, και, γι’ αυτό ‘’ξανθίσανε’’…., και, που δεν με σεβάστηκαν….,
που…., γενικώς και γνήσια…., ούτε με φίλησαν : αγάπησαν : με τίμησαν…., γιατί….. δεννν με ‘’ξεπέρασαν’’….,
που…., αν ναι…., δε θα τους προέκυπταν,και,κατ-ευ/δυσ/όδια κι έτσι άρπες θα τους γίνονταν κι οι σταυροί…..]
θα είναι, μια από όλες, η εκδίκησή –μου…., χμμμ, η ‘’ανθρωπο’’ πρόκλητη και, μάλλον, ανεπίστροφη….,
…..Θανάτου χάδι θα –τους είναι κι η ανέποχη Εποχή…., που θα κατα- /εμ, κι ανα+/ φέρω….. στη στιγμήηηηη
που θα…., θα με κατα- φέρετε να….., ‘’πιάσω’’….,…..χιόνια ατελείωτα…., όλα θα τα πανσκεπάσω με χιόνι….,
που, δεν θα μάθετε, και, σε τι διαφέρουν τα, αγράμματα, ‘’ζώα’’:’’άνθρωποι’’ από τους ‘’ανθρώπους’’:’’ζώα’’….,
μα, πριν, θα τα πλημμυρίσω…., με…., με τα μες στην καρδιά:κέντρο μου, μαζεμένα, διεσαεί, δάκρυά μου….,
που ως πίδακα θα τα εκτοξεύσω…., νερά…., που, πριν τον καταχιονιά, θα γίνουν πάγος….,…..
πτώματα, παντού, που κανένας δεν θα προλαβαίνει να θάψει…., αρρώστιες, ασθένειες, «μαλακίες»,…..
πτώματα και οι βρωμο ‘’οικονομίες’’…., τώρα, πια…., χμ, μακρο/’’αδελφωμένες: πουστευμένες’’/οικονομίες….,
…..χμμμ…., θα σπάσω το κάθε….. και του καθενός….. βιοD.N.A….. εις τα εξ ών συνετέθη….,….. θα σχιστώ,
η ατομικοβομβοσχισμένη –τους, στα 2…., θα τα καταπιώ ό λ α και θα αναδιπλωθώ…., καινούρια να γίνω….:
πανπλημμύρα, πανχιόνι, απο ντιενεϊ ο ποίηση:οι 3, φριχτοί ενύπνιοι εφιάλτες που ενέπνεα στον Αλέκο μου….,
…..ναι, που, ‘’ό λ ο υ ς’’, σας νιώθω…., μάλλον, δικαίως –μου…., αντί –μου…., εξού και το αντί ο –μου….,…..
τ ε λ ε σ ί γ ρ α φ ο ν….: ή….. τ ώ ρ α….. ή….. π ο τ έ….,…… και πρόβλημά –σας…., ό λ ω ν –σ α ςςς….,…..
…..εεεεε χ χ χ χ χ…., ώς εδώωωωω….. και μη παρέκει….,….. ή –εσείς θααααα….. ….. ή εγώ θααααα….,…..
τέρμα…., τ ώ ρ α, πια…., οι….. επί αιώνες….. ‘’κουλτούρες’’ – ανα+ κατα- κατούρες….. όλων –σας….,
και….. αρχή…., τ ώ ρ α, π ι α…., να ‘’μιλώ’’–μιλώ….. εκ του αποτελέσματοςςςςς…., που αντοχές δεν έχω….,
ννννναι…., και πάτε να ‘’τα βρείτε’’….. όοοοολοιοιοιοιοι….. –σαςςςςς….. κι αναμεταξύ –σαςςςςς….,…..
πές –μου ‘τά….. –τους…., ω ‘’ψυχή’’ μου – Αλέκο : Αλεκάκι : γλωσσομουγνώστη –μου…., ‘’ως’’ –σ’ τα λέω…..
άντρα+ : αντράκι+….. –μου…., τέλεια ‘’αδελφή’’–γυναίκα+….. και τέλειε ‘’ξάδελφε’’ άντρα-….. ‘’ψυχή’’ –μου….,
που, ό,τι κι αν –μου κάνεις, θα σε αγαπώ….. λατρευτικά…., ως κι εσύ κι εμένα…., ω α/δυσ/τυχούλη –μου….,
τόσο που, ούτε και με το θάνατό –μας θα ήθελα να σε αποχωριστώ…., εσένα…., και μόνον Εσένα….,
όχι δα και τον Στέργιο:‘’ψυχή’’….. ‘’μου’’….,….. ω ‘’ψυχή’’ –μου…., εσύ….. ψυχή….. εσύ και ‘’Στέργιος’’….,…..
ννναιαιαι…., ω Στέργιε – ψυχή…., χμ…., που δεν μπορώ να σε βλέπω…., τώρα, πια…., ως δική –μου….,…..
ως τελειότατο ξάδελφο άντρα-….. και τελειότατη αδελφή–γυναίκα+….. ψυχή –μου….,…..
που, καχύποπτα, ωσάν σπιούνα του Θεού σε νιώθω…., ναι…., ‘’από την /ψυχο/ πλασία –σου’’…., ακόμα….,
απ’ την ώρα πού ‘ρθες και μπήκες, ‘’πρωτοπλαστικώς’’, μέσα –μου, χμ, για να με μετα πλάσεις σε τίιιιι….,…..
εχχχχχ, και….. μιλώ : ‘’μιλώ’’, π ι α, εκ του, ‘’τελικού’’, αποτελέσματος….. αυτού εδώ….,…..
ννναι…., που, αφού ήξερες το ενδεχόμενο της πτώσης –τους, γιατί δέχτηκες να μπεις σε τέτοιο ρόλο….,…..
κι εσύυυυυ….,….. ωχχχχχ…., εεεεε…., να μην έκανε τίποτα το έμψυχο ή έμ’’ψυχο’’ υλικό ο Θεός….,…..
εχμ, και τί το ήθελε το τέλειο σύμπαν….,….. εεεεε, να έμενε στις πρόχειρες συμπαντοπλασίες…..
κι ως απόλυτος Κυρίαρχος του παιχνιδιού –του…., μα με ευτυχισμένα…., κι ας, έτσι, ατελή…., πλάσματα….,
…..ννναι…., σιχτίρρρ κι η…., γι’ αυτό : για την τελειότητα…., ελευθερία….,…..
γιατί το δέχτηκες…., αγαπημένη –μου….. και, μάλλοννννν, όχι και τόσο αξιαγάπητη ψυχή: Στέργιο….,…..
….. ννννναιαιαιαιαι…., έτσι : σπιούνοι….. κι εσείςςςςς…., οι εις τον ήλιο άγγελοι….,….. γιατίιιιι….,…..
ουφφφφφ…., άει σιχτίρ…., ωρέ σκουπίδια….. του σκουπιδοτενεκέ – της σελήνης….,
ουδέν σχόλιον….. και έλεος…., πια…., τέρμα η όποια και τυχόν ‘’ευσπλαχνία’’ –μου…., χα, από μαζοχισμό….,
που ανάθεμα σε όποιον, κι όπως, δώσει συγχώρεση και ατιμωρησία….. και όχι, μ ό ν ο ν, Δικαιοσύνη….,
ακόμα κι ο ίδιος ο Θεός….. ανάθεμα…., χμ, που, μάλλον, δεννννν….,…..
{ωχ, κι όταν θα…., μόνο τότε, κι εγώ θα….,….. που, πια και για να ‘’πιαστώ’’, και την Αλήθεια παραβλέπω….!}
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που θά ‘χει, τότε κι έτσι, την των σωφρόνων, δι εσαεί, καθολική κατακραυγή….,…..
κι εσείςςςςς…., οι αντιακαταστατικοί των πτωτικών και σεληνιακών….,…..
ααα, –εσείς και με το ίδιο –μου «γιατί!» παιδιά μου αγαπημένα…., τα στο Άστρο έμ’’ψυχα’’–όντως, έμψυχα….,
τα στο Άστρο…… που «Καλίνικο» το ‘’βάφτισε’’ ο Αλέκος –μου…., δίνοντας το όνομα
του πολυθαυμασμένου του Όσιου «Καλ/λ/ίνικου του Αθωνίτη» και που το ξεχωρίζει ‘’εν ριπή οφθαλμού’’….,
και που, προ προ προ….. αρχαιόθεν : προ ανθρωπόθεν, ‘’περιμένατε’’ να μπουν στο σύμπαν και στη Γη…..
οι Στέργιοι:ψυχές…., ώστε, να γίνουμε Παράδεισος…., σιγοντάρετε εμέ την, έστω, καχύποπτη κι άδικη….,…..
κι –εσείς…., εχχχχχ, τί λόγια να βρω και να –σας ειπώ….,….. σιωπώ…., σσσσς : . . . . . ….,…..
γιατίιι και, και, –Εσ /σσσσς/ ύυυυυ…., τίιιι και γιατίιιιι….,….. κι έτσι που τα Θαύματα γίνονται τόσο δύσκολα….,
…..και….. πές μου…., μόνο…., ω….. αν εν άναγκε….,
είναι / –Σου ήταν / ….. ανάγκη, και, η επίσημη δημιουργία –σου : το σύμπαν….. ‘’–μας’’….,….. εεεεε….,…..
και…., αν….. ναι…., τότε, σε νιώθω και σε συγχωρώ….,
και…., αν όχι…., τότε, δεν σε καταλαβαίνω….. και δεν σε νιώθω….. και δεν σε συγχωρώ….,…..
(:και…., αν…., μη ξαναβάλεις ψυχή:Στέργιο σε ‘’ανθρωπο’’σώμα…., αμέσως, θα το ‘’αυτο’’κτονήσω και δεν….!)
και πρόβλημά –σου…., και / ε, κι ας αυτο κριθούν, κι αυτοί, πριν σε….. / πρόβλημά –τους….,…..
και…., έτσι που, πια, μιλώ – μιλώ….. κι εκ του αποτελέσματοςςςςς…., αν…., αν…., αν…., λέω…., αν….,
τότε κι εγώ θα βάλω όλα –μου τα εδώ ζωντανά….. να –Σου:–Σας ψάλλουν….,
αδιάκοπα και πάνω στις πιο γλυκόηχες νότες ψαλμωδίες…., τους πιο γλυκείς ύμνους:ανάλογα, τραγούδια….,
μα και τους δίποδους ψαλμωδούς και μύστες –μου θα βάλω να –Σου ψάλλουν ύμνους, και, ‘’Σιωπής’’….,
ω…., ‘’άτυχε’’, κι –ε,Ε,σύ…., Θεέ….. ‘’μου’’….. μου….. ‘’μου’’….. μου….. ….. ….,
μα….. και τους δίποδους, αν+θρώπους, ψαλμωδούς και ‘’μύστες’’ –μου θα βάλω
να –Σου ψάλλουν ύμνους, και, λόγων….,….. λόγων….. απλών και καθαρών….,
λόγων….. χωρίς τους πολύπλοκους και ‘’ακάθαρτους’’ – ακάθαρτους…..
/ιδίως, των των θρησκειο‘’τέτοιων’’/ συμβολισμούς, αλληγορίες,….. συμβολικά ονόματα, καταστάσεις,…..
όπως, έτσι, και τα δικά –μου:’’–μου’’…., καλοπροαίρετα, όμως, τα δικά –μου:’’–μου’’ και –των:–‘’των’’….,…..
…..περιμένω…., εχχχ, περι μένω…., ακόμα λίγο….,….. μα, σαν το κλίμα –τους, πια, είμαι απρόβλεπτη….,…..
‘’α ν τ ί ο, ‘’αντί ο’’, ‘’αντίο’’….,….. . . . . . ….,….. …..
…..Καλή –Σσσσσου/μαςςςςς μέρα, ω Θεούλη:Πατερούλη –/’μου’’/μου…: Αλέκος:‘’ψυχή’’…., ….. ….. ….!.....
---- …....…………………………………………………….. . . . . . ……………………………………………………

