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20 --- 1 έως 20 --- 2 )
20 --- 1 )
Κεφάλαιον 4ον….: ‘’σχηματοποίηση’’ λόγου…..
"Σχηματοποίηση" ή προσαρμογή λόγου….. στα σχήματα, και, με τα ψυχοD.N.A….,…..
( ….: λόγου….: εδώ, εξολοκλήρου, και, στιχουργήματά -μου….,….. )
…..Στο 4ον Κεφάλαιον, αυτό του 1ου "τεύχους", παρατίθενται 730, κυρίως, ‘’στιχουργήματά’’ -μου….,
ήτοι, και, ποιήματα και στίχοι -μου…., σαφώς, σχετικά -- "σχετικά", πλην και με τα σχέδια, με το λόγο
που αναπτύσσεται στα τρία προηγούμενα Κεφάλαια….: τα των ενοτήτων 1, 2 και 3….,
ως και με το λόγο που αναπτύσσεται δίπλα ή κάτω από τα σχέδια του 2ου "τεύχους"….,
και που είναι…., τα περισσότερα από αυτά…., τα…., πρωτόλεια….. ή και μη….., ‘’στιχουργήματά’’ –μου….,
όσον εύστοχη, για αυτό, επιλογή από δικά –μου, και, ποιήματα και στίχους….,
50 δε εξ αυτών είναι….. ‘’σχηματοποιημένα’’ -- προσαρμοσμένα στα σχέδια : σχήματα, και, του 2ου τεύχους….!
Προσαρμόζονται, δηλαδή, αυτά : τα 50…., μ ε ρ ι κ ώ ς και όπου κι "όσο" μου είναι δυνατόν….,
/ …..πιότερο…. οι αναγνώστες….. σαν σε εξάσκηση….. /
κυρίως, στα σχέδια του 2ου "τεύχους"…., συνεπώς, και με όση κι ανάλογη "σχηματοποίησή" -τους….,
ενώ, παράλληλα, συμπληρώνουν και επεκτείνουν τον ως άνω λόγο…., τον, προπαντός, καινοφανή….!
Ούτως ή άλλως, πάντως, είναι σύντομα και περιληπτικά…., καθώς είναι τέτοια, φύσει, κι η ποίηση,
που…., όντας πιο κοντά στη "Σιωπή", ήτοι, τον….. χωρίς λόγια -- άλογο….. λόγο…., μπορεί να θεωρηθεί
κι ως….. το πρωτότοκο παιδί της "Σιωπής" -- Σιωπής….!
Ευελπιστώ δε ότι….. η….. σοβαρή αστειότητα που, σκόπιμα, υπάρχει σε μερικά από αυτά,
δεν θα μειώσει την όποια….. σοβαρή σοβαρότητα έχει ο στα κείμενα, δύσκολος, λόγος -μου…..
και ότι….. οι εκφραζόμενες σε αυτά, από εμένα, αντίθετες με άλλων απόψεις…..
δεν θα τους παρασύρουν σε, όπως δήποτε, αρνητικές και έκτροπες συμπεριφορές….,
σαφώς, από πλευράς των όποιων φανατισμένων….,….!
Συνιστώ, λοιπόν, κλείνοντας τον μικρό αυτόν πρόλογο,
στους, "τυχόν", αναγνώστες….. να διαβάσουν, αρχικά, τα πιο κάτω ‘’στιχουργήματα’’…., έτσι,
χωρίς, δηλαδή, να ανατρέχουν, συγχρόνως, στα σχέδια των ανάλογων "παραπομπών"….,
κάτι που μπορούν να το κάνουν αργότερα…., σαφώς, με εκτυπωμένα τα σχέδια….. κι ως έχουν : έγχρωμα….,
ήτοι…. αφού διαβάσουν ή μελετήσουν το λόγο και τα σχέδια του 1ου και 2ου "τεύχους" : 1ο Σιωπολόγιο….,
μετά….,να ξαναεπιστρέψουν στην, αλλιώς, ανάγνωση του 4ου Κεφαλαίου….!
/* …..΄Ολα τα σχέδια είναι στο 2ο "τεύχος"….. */
…..

( …..2ο,1Β,ψυχοD.N.A….. )

(+οο) …..Ζωή = Αγάπη = Ελευθερία….. (+0)
< +- -+0 >
(-0) …..Σκλαβιά = Μίσος = Θάνατος….. (-οο)
< …..ούτε….. ούτε….. >
[ * Ψυχή : κύκλος Ο΄….. * Σώμα ψυχής : κύκλοι….. +οο, +0, σημείον +- -+0 ( ή, αλλιώς, -+ +-0 ), -0 και -οο….!
…..΄Οταν η ψυχή : το κέντρο -της του ανθρώπου : "ανθρώπου" είναι, άμεσα, σ’ όποιον απ’ αυτούς…., έχουμε….:
* …..1Β12 --- 1Β ή "υπερ" +οο : +++ ---- +- -+, υπερθετικότατο -- ος --….: θεάνθρωπος,…..
* +οο : 1Β7 έως 1Β12 : ++, υπερθετικό ή θετικότατο -- ος….: υπεράνθρωπος,…..
* +0 : 1Β1 έως 1Β6 : -++ ή -+, θετικό ή αρνητικοθετικό -- ός --….: άνθρωπος,…..
* 1Β ή < +- -+0 > : +- -+ ή, άλλως, -+ +-, ουδέτερο -- ος --….: ….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε….,…..
* -0 : 1Β1΄ έως 1Β6΄: +- - ή +-, αρνητικό ή θετικοαρνητικό -- ός--….: κάτθρωπος,…..
* -οο : 1Β7΄ έως 1Β12΄ : - - , υποαρνητικό ή αρνητικότατο -- ος --….: υποκάτθρωπος,…..
* …..1Β12΄ ή "υπο" -οο : - - -, υποαρνητικότατο -- ος --….: σατανοκάτθρωπος,….:
2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : σχέδια σελίδων…:: 23, 24 : 1Β1έως 1Β12…., 28, 29 : 1Β1΄ έως 1Β12΄…., 27,….. ]
===========================================================
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1 ) ΄Ετσι, όμως, πετύχαιναν....!
Γέμιζαν του Δυνάστη -τους το σώμα μαχαιριές,
/ * Δυνάστης : εδώ, στους φιλόθεους, ο στη Σελήνη υποαρνητικότατος - - - : 1Β12΄, Σατανάς --Σατάν….,….. μα
κι ο κάθε ‘’τέτοιος’’:αρνητικότατος - -:1Β7΄ ώς 1Β12΄, ή και θετικοαρνητικός:+-:1Β1΄ ώς 1Β6΄, Κυβερνήτης λαού….. /
/ * Μαχαίρι : αλληγορικά….. κι εδώ και τώρα….. κι αυτό…., κυρίως και ‘’μόνον’’, η ψυχοχορδή -τους ΔΕ|…..
και, πάντα, ό,τι : λόγια και πράξεις αυτή, η ψυχοχορδή, πρεσβεύει….:
εδώ και τώρα, ανεπαρκώς, και, αποαρνητικοποιούμενοι….. οι του λαού….. του Θεού….,….. /
’κείνος, όμως, δεν έπεφτε..… και ίδιος...., όπως χτες....!
/ * Λαός : κυρίως, οι θετικοί, οι + ή, άλλως, αρνητικοθετικοί -+, οι Β1 έως 1Β6…., εδώ….. /
΄Ωσπου ‘’«δε βρίσκαν μέρος -του αχτύπητο»’’…., λαός....,
τη σκιά -του τη μαχαίρωναν...., αυτοτραυματισμός....!
/ * Μαχαίρι : εδώ και τώρα, κυρίως, η ψυχοχορδή -τους ΖΗ|….,…..
και…., πάντα….. και ως προς αυτήν…., ό,τι : λόγια και πράξεις αυτή πρεσβεύει….:
σταδιακή και επαρκής, πια, αποαρνητικοποίησή -τους : αυτοτραυματισμός -τους…., και, ως πολίτες….. /
/ * Σκιά -του : μέσα -τους, στους του λαού, τους, πια, ‘’υψωμένους’’ -- πιότερο θετικούς + έως θετικότατους ++….,
αναλόγως, ό,τι -, ό,τι αρνητικό : και, οι, σατάν, ψυχοχορδές Δ΄Ε΄|, Ζ΄Η΄|,….:
‘’παντού’’, κι εδώ, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. /
Μα, έτσι, του πετύχαιναν τη ρίζα της ψυχής
/ ….: της που, μεταπτωτικά, ήταν μέσα -τους…., ήτοι, της ψυχοχορδής -τους Ζ΄Η΄|…., μα και της Δ΄Ε΄|….. /
κι ευθύς να πέφτει άρχισε, ‘’ερείπιο’’, καταγής….!
/ ….: εξαναγκαστική και μερική, τώρα κι έτσι, αποαρνητικοποίηση, και, του Σατανά…., του, έστω, όχι, πια - - - ….. /
=========================================================
2 ) ΄Ηττα νίκη....!
΄Ιδαλμα είχε τα Πουλιά...., πάσχιζε να τα μοιάσει....,
/ * Πουλιά : αλληγορικά κι εδώ….. και, έστω, περιστέρια…., οι θετικότατοι ++ : 1Β7 έως 1Β12….:
ινδάλματα, κυρίως, του κάθε θετικού + ή -+ : 1Β1 έως 1Β6….,
του κάθε που επι,φιλο,δοξεί να προσομοιωθεί με Πουλιά….:
να ανυψωθεί, κυρίως, ψυχικά…., σαφώς, με ανάλογη αποαρνητικοποίηση….,
του κάθε…., κι έστω αλληγορικά…., φιδοπερίστερου -+….,….. /
ερπετολάγνοι σπιούνοι -Του...., μην τύχει και τα φτάσει....!
/ * Σπιούνοι -Του : οι, περιστερόφιδα, αρνητικοί - ή +- : 1Β1΄ έως 1Β6΄
και οι, φίδια, αρνητικότατοι - - : 1Β7΄ έως 1Β12΄….. /
Τον γκρεμοτσάκισαν κρυφά, σ’ Αετού φωλιά φτασμένο,
/ * Αετού φωλιά : έστω, στο 1Β6 : έστω, αλληγορικά, κορυφή Έβερεστ, κύρια, του κοινωνιο·ψυχοD.N.A….. /
/ * Αετός : ο υπερθετικός ++ : 1Β7 έως 1Β12….. /
πριν ξεψυχήσει...., κραύγαξε....: «Χαλάλι που πεθαίνω....!»....!
Στους κάμπους γύρισαν ξανά...., χαμοζωή μπαστάρδα,
/ * Κάμποι : έστω, 1Β1 έως 1Β3, -+, ‘’και 1Β1΄ έως 1Β3΄, +-‘’, κύρια, του κοινωνιο·ψυχοD.N.A….. /
κι είχαν στο πέτο σύμβολο τον αετό κονκάρδα....!
===============================================
3 ) Ο δέσμιος της Νύχτας.
/ * Δέσμιος της Νύχτας….: Νύχτας - : +- : 1Β1΄ έως 1Β6΄….. ή και - - : 1Β7΄ έως 1Β12΄….:
και, ο μετανιωμένος, ‘’πριν’’, θετικός + : -+ : 1Β1 έως 1Β6….,….. /
Σ’ ατέλειωτη βάρδια η Νύχτα μ’ ορίζει....,
/ * Νύχτα : ό,τι αρνητικό - : +- κι αρνητικότατο - -…., και, οι χορδές Δ΄Ε΄| και Ζ΄Η΄|
κι ό,τι αυτές εκπροσωπούν, κυρίως….. μα κι ό,τι ‘’αντιστοιχεί’’ σ’ αυτές,
ως, λ.χ, και μοιραία, έτσι, κι η +- ή και - -, τότε, "Μοίρα" -- "θεός"….: σχ. Ο6, σελ. 38….. /
λερή και αντάρια, αχ, πώς με κερδίζει....!
Μαύρα πουλιά πετούν στον ουρανό μου....,
/ * Μαύρα πουλιά : κυρίως, ό,τι αρνητικότατο : ό,τι - -…., ό,τι από όποιον, κι όποτε, 1Β7΄ έως 1Β12΄….. /
είν’ κι καρδιά σκλαβώτρα στ’ ΄Ονειρό μου....!
/ * Καρδιά : εδώ, κυρίως, οι ψεύτικες, γήινες, ανάγκες….. /

3
3
Σε βύθιο μεθύσι τη Νύχτα φλερτάρει....,
/ ….: το κύτταρο μνήμης της…., πια, πολύ αρνητικοποιούμενης : έστω, 1Β4΄ και πλέον…., ψυχής -του Ο΄
‘’φλερτάρει’’, και, την ψυχοχορδή -του Ζ΄Η΄|….,….. /
στερνό μου ξωκκλήσι, σε παίρνουν κουρσάροι....!
/ * Στερνό ξωκκλήσι : ό,τι θετικό + και πλέον….!
Εδώ, τώρα, έστω, στο 1Β6΄ : έστω, αλληγορικά, πάτος Ειρηνικού, κύρια, του ψυχοDNA -του….,
τέλος των + και ++, ήτοι, των ΔΕ| και ΖΗ|,….. τέλος ονείρου -- αρχή εφιάλτη....,
τέλος των χα -- χα ή του τραγουδιού της ζωής -του κι αρχή των αχ -- αχ ή του μοιρολογιού της ζωής -του.....
* Κουρσάροι : εδώ, ό,τι αρνητικότατο - -…., μα και ‘’ενεργούμενα’’, και, του Σατανά….. /
====================================================
4 ) Της Νύχτας υπάλληλος....!
Στα πέντε Παζάρια….. σκουλήκια με ζώνουν....,
/ * Σκουλήκια : ό,τι/όποιος αρνητικό/αρνητικός - ή +- : 1Β1΄ έως 1Β6΄….. και πλέον …..
* Αλλοτριωμένος : και, ο μετανιωμένος, πριν, θετικός + : -+ : 1Β1 έως 1Β6….,….. /
με παίζουν στα ζάρια...., με αλλοτριώνουν....! / * Αλλοτρίωση : αρνητικοποίηση….. /
Εκπόρνευτους δρόμους γυρνώ και βουλιάζω....,
/ * Εκπόρνευτοι δρόμοι : κυρίως, ό,τι κι όπου αρνητικό -….. ή κι αρνητικότατο - -….: 1Β1΄….. έως….. 1Β12΄….,
οι, και, στους ψυχοσωματοκύκλους -0 και -οο, ανάλογοι, ζουγκλικοί, δρόμοι….:
έστω, θαλασσο,υποθαλασσο,δρόμοι….: Ιδές, κι εδώ, στο 3ο Κεφάλαιο : 19 --- 2΄ : Σκάλα 2ου, 1Β, ψυχοDNA….. /
της Ζούγκλας τους νόμους Βαγγέλιο διαβάζω....!
Σκοτώνω πουλιά...., ποθώ ερπετά....,
/ * ….: πουλιά : αλληγορικά, και, εδώ…., ό,τι/όποιος +….. ** …..ερπετά : ό,τι/όποιος -….. /
της Νύχτας υπάλληλος…., των "Κάιν" "παράλληλος"....!
/ * "Κάιν" : οι αρνητικότατοι - -, οι 1Β7΄ έως 1Β12΄….. /
===================================================
5 ) Θα σου θυμίζω.....
Θα σου θυμίζω εφ’ όρου ζωής
’κείνες τις σφαίρες που ’ριξες κρυφά
/ * Σφαίρες : ό,τι αρνητικό, ό,τι -….: "πράξη", λόγος, "σιωπή",….. /
στης ΄Ανοιξης τα στήθια....!
/ * ΄Ανοιξη : έστω, και, το θείο ΄Ονειρο…., ο χαμένος -μας Παράδεισος….. /
Σαν εφιάλτης θα σ’ ακολουθώ....,
/ * ….: θα σ’ ακολουθώ….: ‘’μυστικό’’ και ‘’σιωπηλό’’….. σπιουνάρισμα….. /
είμαι το Αχ της ΄Ανοιξης εγώ
/ ….: βεβαίως, κι εγώ, απευθυνόμενος προς το Σατανά, μα και προς κάθε κι όσον ‘’ενεργούμενό’’ -του….!
Μάλιστα, κι αφού, με αποφασιστικότητα και παιδιόθεν, ανάλαβα να σηκώσω όλους κι όλων τους σταυρούς….,
τους εξαρχής, από τους πρωτανθρώπους, ζωής….,
είμαι, και, το Αχ της ΄Ανοιξης -- του θείου Ονείρου, μα και, όσον, και, ο "σιωπηλός" αντίλαλος του "Αχ" του Θεού,
ήτοι, όταν, "ονειρεύονταν", διεκδοχικά, την πιθανότητα να γίνει αυτό….. Εφιάλτης και Μοιρολόι….,…..
μα που, ‘’τελικά’’ και μάλλον, θα το αντιστρέψω, για να γίνει Χα, ήτοι, ξανά, ΄Ονειρο και Τραγούδι…..,….. /
κι οπλίζω την Αλήθεια....!
Θα σ’ το θυμίζω εφ’ όρου ζωής....,
ώς να φυτρώσουν στην καρδιά σου πάν’
Θανάτου κυπαρίσσια....!
/ * Θανάτου κυπαρίσσια…..: τα, και, στο1Β, και, της ψυχής -σου, και -σας, τα στο +- -+0, και, -της….,
έως και εκσυμπάντωσής -σου, και -σας, ω, και, Σατανά….! /
=======================================================
6 ) Βαλτώνει τ’ ΄Ονειρο.....
/ * Το ΄Ονειρο : το…., για, μόνο, παράδεισο στη Γη…., των ανθρώπων -+, ++,….. ---- το ΄Ονειρο του Θεού,….. /
Βαλτώνει τ’ ΄Ονειρο στης Νύχτας τη λάσπη....,
Διάτανος όμηρο το έχει κι όλο χάσκει....!
/ * Διάτανος : και, τα λάθη, και, των προγόνων -μας….,….. /
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Ονειρευτήκαμε ψηλά να το πάμε....,
/ …..βασική αιτία της μη πραγματοποίησης, και, του Ονείρου είναι,
και, οι επιβεβλημένες κοσμοθεωρίες : ‘’θρησκείες’’ του στιλ : «με λάσπη γίναμε…..»….: "τυφλοσούρτια"….. /
«με λάσπη γίναμε.....»...., γι’ αυτό και δε νικάμε....!
.....΄Ονειρα ουράνια πλάθουν οι Ανθρώποι....,
τα ρίχνουν σ’ ορφάνια Ονειροκατασκόποι....!
/ * Ονειροκατάσκοποι : τα όπως ‘’ενεργούμενα’’ του Σατανά….,
κυρίως, οι αρνητικότατοι - -, οι 1Β7΄ έως 1Β12΄….. /
=====================================================
7 ) Αλληγορικό.....
Θάλασσα είμαι..... κι είσαι καράβι....,
/ * Θάλασσα : εδώ, το Σύμπαν….. και ο θεανθρωπισθείς 1Β12---1Β….: και, εγώ….. /
/ * Καράβι : η Σελήνη….. και, και, ο σατανοκατθρωπισθείς 1Β12΄ ….. /
πίνω ποτάμια.…, στερεύω λίμνες....,
/ * Ποτάμια, λίμνες,….. και, γη….: ό,τι καταφύγιό -του….,
και, του επίδοξου Πανδικτάτορα…., έως και συχνότητές -του…., κι αυτού….,
μα "και" του, Προδότη του Θεού, Σατανά…., τότε,…..
συχνότητες που τις αλλάζει/αλλάζουν συνειδητά ή ενστικτώδικα….. /
σε βρίσκω, μόνο, μέσα στις μνήμες....!
Κάπου θα σέ ’βρω…., όπου κι αν είσαι…., θάλασσα είμαι…., καράβι είσαι....!
΄Ωσπου να σέ ’βρω..... και γης θα πνίγω....,
Κύμα θα γίνω και Τρικυμία....,
θα ξεπληρώσεις την Προδοσία….!
/ * ….: ένα ερωτικό τραγούδι "εκδίκησης" προδομένου, κι εδώ, έτσι…., με αλλαγή υποκειμένου κι αντικειμένου….,
καθώς όλα -- ‘’όλα’’ μες στο Σύμπαν του λόγου -μας είναι, ή μπορεί να γίνουν, ‘’αναγωγικές’’, αλληγορίες,….. /
==========================================================
8 ) Που δε μάθανε ποτέ τους....!
Θύτες οι τετράποδοι....,
---- …..Καθεστώς "Δημοκρατία"..... ---/ * Ψυχή Δημοκρατίας : 2ο, 1Β, ψυχο,κοινωνιο,D.N.A…., ωσεί κύκλος Ο΄….,
* Σώμα Δημοκρατίας : ωσεί κύκλοι….. +οο, +0, +- -+0, -0….. * Ψυχή Ο΄ -της = ο κάλλιστος ‘’δικτάτωρ’’….. /
/ * "Δημοκρατία" : κι εδώ, Χούντα σε….. δόσεις…..
* …..
* δημοκρατική δημοκρατία ++ ή δημοκρατία των καλλίστων ‘’δικτατόρων’’….: η ψυχή Ο΄ -της/-του στο +οο….,
* δικτατορική : χουντική δημοκρατία -+….: η ψυχή Ο΄ -της/-του στο +0….,
* …..ούτε…., ούτε…., ούτε…., ούτε….,….: η ψυχή Ο΄ -της/-του στο +- -+0 ή -+ +-0….,
* δημοκρατική δικτατορία : χούντα +-….: η ψυχή Ο΄ -της/-του στο -0….,
* δικτατορική : χουντική δικτατορία : χούντα - - ή δικτατορία : χούντα των κακίστων δικτατόρων….:
η ψυχή Ο΄ -της/-του στο -οο….,
* …..
* …..όπου….: …..+οο, +0, +- -+0 ή -+ +-0, -0, -οο,….:
και, σώμα ψυχής Ο΄ της, επιμεριστής, κοινωνίας μιας χώρας….: κοινωνιο·ψυχοDNA….. /
θύματα τα δίποδα....,
νόθο πίνουν το κρασί τους....,
/ * Κρασί -τους : κι εδώ, αλληγορικά, κυρίως, οι επιβεβλημένες -τους, κωδικοποιημένες, κοσμοθεωρίες κ.λ.π,…..
μα και το καθελογής Καισαροπαπόπλαστο Ψέμα που κερνούν,
και, οι προκάτ, Καισαροπαποκίνητοι, Πτωχοπρόδρομοι….,….. /
τα μεθύσια τους γιατροί τους.....
κι ίσια τα ανάποδα....!
Καίσαρες και Δεσποτάδες
σιαμαίοι βαμπιράδες.....
κι η ψευτιά Βαγγέλιο τους....!
΄Οχλοι κι οι λαοί...., σκυμένοι,
δούλοι τους και προδομένοι
μέσα στο μπουντρούμι τους....,
που δε μάθανε ποτέ τους
πως δεν παίρνουν αγκαζέ τους
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/ * Πουλιά….: κι εδώ…., οι υπερθετικοί ++ άνθρωποι…., μα κι οι άγγελοι….,
και, σαφώς, όχι κι από περιφρόνηση….. δεν τους….. /
τα Πουλιά τους μπρούμυτους....!
Σούπερ οι επώνυμοι....,
---- …..καθεστώς στην "Ιστορία"....! ---/ * "Ιστορία" : η της εκάστοτε σατανάρχουσας τάξης…., η κατά το συμφέρον -της διαστρεβλωμένη κι απατηλή….. /
νούμερα τ’ ανώνυμα....,
ζουν πεθαίνοντας, αλί τους....,
μες σε φέρετρο η αρχή τους.....
κι άγονα τα γόνιμα....!
=====================================================
9 ) Διαπίστωση.
Σ’ ένα κομμάτι γης μου έχω φυτέψει δέντρα....,
/ * Δέντρα : ό,τι θετικό + στην ψυχογή : +0 ψυχοσωματοκύκλο των -+, έστω….. /
ο ουρανός δικός -τους..... κι έχει καρδιά σαν πέτρα....!
/ * Ουρανός -τους : κι εδώ, όσος…., και ο των +- και ο των - - και ο των -+…., μα όχι κι ο των ++….,
κυρίως, στο κοινωνιο·ψυχοD.N.A…..
Αλλού…., στα ψυχοD.N.A…., κι άμεσα ή μη….,
ουρανός -τους….: η χορδή -- κεραία Ζ΄Η΄|….. κι ουρανός -μας….: η χορδή -- κεραία ΖΗ|….,….. /
Ούτε τα δέντρα..... ούτ’ η γης είναι στην "κατοχή" μου....,
ούτε δικός -μου είμαι γω...., δικιά -τους κι η ζωή μου....!
΄Αμα το θέλουν τούτοι τα δέντρα μου καρπίζουν....,
καταπώς τους συμφέρει, και, τη σοδειά ορίζουν....!
===========================================================
10 ) Αχ, πώς θα κερδίσω ξανά την καρδιά μου....!
Η καρδιά μου κυλά σε βρώμικους δρόμους.....
/ ….: η ψυχή -- καρδιά στους στο -0…., έστω, και στους στο +0….,
και στους στο -οο….. δρόμους -- ‘’δρόμους’’….,
μα όχι και στους στο +οο….::
* .... : εξω’’δρόμος’’ --- εξω’’δρόμοι’’….,
* +οο : αερο’’δρόμοι’’….. και….. * +οο : εξω’’δρόμος’’….,
* +0 : γεωδρόμοι….,
* +- -+0 ή -+ +-0 : ….. ούτε…., ούτε…., ούτε…., ούτε…., …..
* -0 : θαλασσο’’δρόμοι’’….,
* -οο : υποθαλασσο’’δρόμοι’’…..
* -οο : ‘’εξω’’’’δρόμος’’….,
* …..: ‘’εξω’’’’δρόμος’’ --- ‘’εξω’’’’δρόμοι’’….. /
και το αίμα μου σκορπά η Νύχτα σ’ υπονόμους....!
Το φως αρνήθηκα...., μα και τ’ όνομά μου....,
/ * Φως : το, και, εκ των χορδών ΔΕ| και, κυρίως, ΖΗ|…..
* Σκοτάδι : το, και, εκ των χορδών Δ΄Ε΄| και, κυρίως, Ζ΄Η΄|….. /
οικτρά πώς νικήθηκα από τα βήματά μου….!
Αχ, πώς θα κερδίσω, ξανά, την καρδιά μου....,
/ ….:ήτοι, πώς θα ξαναπάει η ψυχή -του Ο΄, και, στις του σωματοκύκλου -της +οο συχνότητες ++….. /
λεκεδιασμένο άσπρο του χτες η ομορφιά μου....!
/ * Ομορφιά : και, η χαμένη, παιδική, αθωότητα….. /
======================================
11 ) Τι τάχα....!
Κάτθρωποι αγγελόντυτοι, κάτθρωποι "αποστάτες"....,
/ * Κάτθρωποι αγγελόντυτοι – πράκτορες του Φεγγαριού : αρνητικότατοι - - : 1Β7΄έως 1Β12΄….,
μα ως θετικοαρνητικοί +-, έστω, ως 1Β3΄ έως 1Β1΄, με μάσκα, και, το κάθε +, και, την κάθε χορδή ΔΕ|….,
δήθεν, ως μετανιωμένοι, οι ‘’θεομπαίχτες’’ και λαομπαίχτες, οι του σατάν αγγελόντυτοι διατανοκάτθρωποι….. /
τι τάχα να λαχτάρησαν κι ήρθαν σε ΄Ηλιου στράτες....!
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Για το σωσμό του κόσμου, λεν, κλειούνε το ηλιοπάτι....,
/ * Ηλιοπάτι : το, και, από 1Β7 έως 1Β12 ++: +οο….. /
βαφτίζουν Σαδιστή ψυχών του Σύμπαντος τον Πλάστη....!
/ ….: αλλαγή ‘’κοσμοθεωρίας’’….,
ε, με τελικό στόχο την επιβολή του σατανοκράτους του σατανοκατθρώπου - - - : επίδοξου Πανδικτάτορα….. /
Κι οι άνθρωποι, καχύποπτοι, τους διώχνουν με βιασύνη....,
στους πράκτορες του Φεγγαριού δεν έχουν ’μπιστοσύνη....!
==============================================
12 ) Δείξτε μου, Πουλιά, ένα δρόμο....!
Ζηλεύω των Πουλιών τη λευτεριά....,
’κείνα που πάνω στα βουνά μονάχα ζουν....,
/ * Βουνά : και, ο υπερθετικός χώρος του άυλου ψυχοσώματος, ο +οο, ο ++, ο από 1Β7 έως 1Β12….,
σαφώς, κι εδώ, και στο κοινωνιο·ψυχοD.N.A…., όπου είναι κι οι Κορφόβιοι θεοασκητές ++ των βουνών….. /
των κάμπων που ξεφύγαν τη σκλαβιά....,
κορφή -- κορφή στα κορφοβούνια που πετούν....!
Δείξτε μου, Πουλιά, ένα δρόμο.....
/ ….:…..δώστε μου, και, εφαλτήρα : και, ανάλογο….. αίσθημα, λόγο,….. /
που να βγάζει σε κορφή....,
/ * Κορφή : και, το ΄Εβερεστ του ψυχοσώματος και πλέον, και, το 1Β6 και πλέον…..
* 1Β6 : τέλος κόσμιου και γήινης αντίληψης -- αρχή υπερκόσμιου κι ουράνιας αντίληψης :
Κορφοβούνι ψυχής….. /
να πετάξω από τον ώμο
το σταυρό..... και νά ’ρθω ’κει....!
/ * Σταυρός : ό,τι αρνητικό -….. μας πονεί..…
* ΄Ωμος : έστω, το περιψύχειο -- η φωτομεμβράνη του ψυχοκύκλου Ο΄….. /
Ζηλεύω τα Πουλιά...., λίγα Πουλιά….,
των κάμπων που αρνήθηκαν τη "λογική"....,
τα ένστικτα που κράτησαν γερά....,
/ * ΄Ενστικτα : οι πρώτες, προφθάνουσες, φωνές στην ψυχή, εδώ, οι εκ των χορδών ++ : 1ων ανόδων ΖΗ|….. /
για να μπορέσουν να πετάξουν στη Ζωή....!
/ * Ζωή : κι εδώ, κυρίως, ο υπερθετικός χώρος του άυλου σώματος της ψυχής Ο΄,
ο ++, ο +οο, ο από 1Β7 έως 1Β12…., σαφώς, για τους θετιστές….,….. *** ‘’Έτσι’’, και, με τα της ‘’ψυχής’’….. /
===========================================================
13 ) ΄Ατιτλο……
Κινείται…..
/ ….: ο διπλοψυχισθείς και θεανθρωπισθείς 1Β12 ---- 1Β….. /
στις Εκκλησιές του Ουρανού…., και στις του Εξωουρανού….,
/ * Εκκλησιές του Ουρανού : και, ο ΄Ηλιος…., όπου οι άγγελοι
κι οι θετικές + ή, άλλως, αρνητικοθετικές -+ ψυχές
των ‘’ανθρώπων’’ + ή, άλλως, κατθρωποανθρώπων -+…..
* Εκκλησιές του Εξωουρανού : το Εξωσύμπαν…., όπου, και, ο Θεός….,
μα κι οι υπερθετικές ++ και πλέον ψυχές, και, των υπερανθρώπων….. /
και στα μπορδέλα της Γης….,…..
στο Μπορδέλο του Ουρανού
/ * Μπορδέλο του Ουρανού : η Σελήνη…., όπου ο, Δράκων, Σατανάς κι οι δικοί -του….. /
και στις εκκλησιές της Γης….!
/ * …..εκκλησιές και μπορδέλα της Γης :
το +οο και +0….. και το -οο και -0, και, του Κοινωνιο, ή μη, ψυχοD.N.Α, αντίστοιχα…., κυρίως, του ψυχο….. /
Είναι το "ακινητοποιημένο", χμ, "τρελό" Φωτοκύτταρο….!
/ …..και, ως εν Θεώ Αρχισαλός….:
και, ως, ψυχοακινησία, 1Β12 --- 1Β : +++ ---- +- -+ : υπερθετικότατος ---- ουδέτερος….. /
=======================================================
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14 ) Γειά....!
Τη σκυφτή "λογική" αποτάσσω
/ * "λογική" : όχι λογική Λογική, ++, μα "λογική" -- τρελή λογική, -+….. /
και τις φτερούγες της "τρέλας" ξεδιπλώνω....,
/ * "τρέλα" : όχι τρελή Τρέλα, - -, ούτε "τρέλα" -- λογική τρέλα, +-….,
μα, το της υπέρβασης μεγαλότολμο, λογική Λογική ++…., εδώ, το της υπερθετικοποίησης ++ : 1Β6 και πλέον….. /
πετώ μακριά...., έχετε γειά…., με όρθια Πουλιά θα ξημερώνω....!
Στον κόσμο τον ανάποδο….. το ίσιο είν’ τετράποδο....,.....
κι απ’ το νά ’χω "λογική"….. που αρκουδίζει και πονεί.....
κάλλιο νά ’μαι πια "τρελός"....,..... γειά σου, "τρέλα" φτερωτή....,....!
Το βαλτό ωρολόγι το ρίχνω
/ * Βαλτό ωρολόγι : ό,τι αρνητικό -…., βαλτό….. παιδιόθεν, σχολειόθεν,…..
ό,τι, βολευτικά -τους, κακώς υποταγοφόρο…., για νά είναι πραμάτεια σκλαβοπάζαρων….. /
και την καρδιά με τη Φύση συγχρονίζω….,
πετώ ψηλά…., όρθιος, πια…., τη ζήση μου ορθός θα την ορίζω....!
==========================================================
15 ) Στο Σύμπαν της έλα....!
Ονείρων ταξίδια...., γλυκειές ουτοπίες..... σ’ υπέρβατη "Τρέλα"....,
/ * Ουτοπίες : έστω, ουτοπίες…., μα, κι αυτές, είναι….,όμως, ‘’επικίνδυνες’’…., προσευχές….,
οι των ονειροπόλων…., οι των, όποτε, υπερθετικών ++, κυρίως,….. /
κόσμοι ιδιόκτητοι...., μ’ αυτόνε ασύμβατοι...., στο Σύμπαν της έλα....!
Ο δρόμος του Ονείρου σε προσμένει....,
"μόνο" το ΄Ονειρο σ’ αυτόν τον κόσμο μένει....,
/ ….: κάλλιο ονειροπαρμένος…., παρά ‘’νεφελο’’παρμένος : «εν νεφέλαις….. »….,
ω ‘’θεοκτόνοι’’, και, χριστιανοί….! /
κι αν τ’ ΄Ονειρο πονά...., πονά λιγότερο
απ’ την πραγματικότητα στον μαύρο τον παλιόκαιρο....!
Σε δρόμους ουράνιους..... με ΄Ηλιου περάτες...., σωτήρες στην "Τρέλα"....,
/ * Ουράνιοι δρόμοι : και, οι του ψυχοσώματος +οο : ++….: η ψυχή Ο΄….. από….. 1Β6 έως 1Β12….. /
νάνοι οι δράκοντες...., αστέρες διάττοντες...., στο Σύμπαν της έλα....!
========================================================
16 ) Νουθεσία.
΄Ακου λίγο, ανθρωπάκο…., που στο Φως τ’ αυτιά σου κλείνεις....,
έως πότε "άσπρο πάτο" το φαρμάκι -τους θα πίνεις....!
΄Υπουλα σ’ αποχαυνώνουν οι αφέντες -σου...., με απάτη....,
Κίρκες των λαών, Σειρήνες, που σου κρύβουν την Ιθάκη....!
/ * Ιθάκη : ο θείος προορισμός -μας, το αποαρνητιστήριό -μας,
‘’το’’ 1Β6 και πλέον, και, του ψυχοσώματός -μας….. /
΄Ακου λίγο, ανθρωπάκο…., ζήσε μ’ "ανορθογραφία"....,
/ * ….: "Ανορθογραφία" -μας -- ορθογραφία : θεϊκώς γνήσια…., επί το πλείστον….. /
σου ’στησαν παγίδα, λάκκο, μέσα στην "ορθογραφία"....!
/ * ….: "Ορθογραφία" -τους -- ανορθογραφία : δήθεν….. θεϊκώς γνήσια…., επί το πλείστον….. /

=============================================================
17 ) Καράβια -- ανθρώποι....!
Καράβια -- ανθρώποι,
/ * Ανθρώποι….: εδώ…., έστω, ως το λέμε…., άνθρωποι -+…., μα, έστω, και κάτθρωποι +-….. /
σε θάλασσα άδεια
/ ….: σε θάλασσα άδεια : και, στο Κοινωνιο·ψυχοD.N.A….,
στο, δίχως +, - -, στο 1Β7΄ και πλέον….: υπο’’θαλάσσια’’….. /
μας πάν’ οι αντάρες....,
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/ * Αντάρες : κι εδώ….. κι αυτό….. αλληγορικά…., ό,τι, κι όποιος κι όσον, αρνητικό - κι αρνητικότατο - -….. /
γεμάτες κατάρες....!
Πηγή μια καθάρια
/ * Πηγή : και, το 1Β12 --- 1Β, το της θεανθρωποίησης, το +++ ---- +- -+,
το "στην", θεία, ψυχοτελόφαση 1Β12….,….. /
προσμένει μας πίσω....,
στο χτες σημαδούρες....,
στο αύριο σκοτούρες....!
.....Διώξαμε, και, τ’ απλό…., για το πολύπλοκο....,
τότε ήτανε χαρά...., τώρα και μετά ανοστιά....!
=============================================================
18 ) Εγώ γεννήθηκα πουλί....!
Βαρέθηκα να είμαι "καθωσπρέπει"....,
να μ’ έχεις σ’ αλυσίδες τα φτερά....,
κάλπικη Κοινωνία…., με καλούπια....,
"μισείς" και "αφανίζεις" τα πουλιά....!
/ ….: όχι, απαραίτητα, από κακία…., μα, προπαντός, για λόγους ‘’αυτοάμυνας’’….,
καθώς….. οι όποιες…., και κάλλιστες…., εξαιρέσεις…., και, πολεμούνται, αγενώς κι ανωρίμως,
με ό,τι αρνητικό - : αλυσίδες κατά Θεόν…., μα όχι αλυσίδες και κατά Σατανάν….. /
Εγώ γεννήθηκα Πουλί….. κι ο Ουρανός μου ανήκει....,
κάνεις τη Γη μια Φυλακή κι αιώνια καταδίκη....!
Βαρέθηκα να είμαι σαν τους άλλους....,
/ ….: τους που νιώθουν λεύτεροι μες στη σκλαβιά -τους, αρνητικούς - ή θετικοαρνητικούς +-, +- :
λευτερώτρα σκλαβιά…..
και τους που νιώθουν δούλοι μες στη λευτεριά -τους, θετικούς + ή αρνητικοθετικούς -+, -+ :
σκλαβώτρα λευτεριά….. /
να είμαι στον κανόνα...., στη σειρά....,
κάλπικη Κοινωνία…., με καλούπια....,
σκλαβώτρα που χαρίζεις λευτεριά....!
/ * …..σκλαβώτρα Σκλαβιά : στους υποαρνητικούς : αρνητικότατους - -….,…..
* …..λευτερώτρα Λευτεριά : στους υπερθετικούς : θετικότατους++….,….. /
==========================================================
19 ) Χάθηκα κι αγνοούμαι....!
Σε δρομολόγια νυχτικά….. χάθηκα κι αγνοούμαι....,
την τεθλασμένη μου τροχιά κοιτάζω και φοβούμαι....!
Πληγές και λάσπες στην ψυχή...., φύγαν τα χελιδόνια....,
χτίζουν μια φυλακή φριχτή….. τυμβώρυχα τα χρόνια....!
Κι έρμαιο της κατάβασης….. φορώ σαβανοντύμα....,
/ * Κατάβαση : στον αρνητικό - κι αρνητικότατο - - χώρο, και, του ψυχοσώματος,…..
στους -0 και -οο σωματοκύκλους -της….. η ψυχή Ο΄….,
στον από 1Β1΄ και κάτω, και, ψυχοσωματοχώρο…., στον κατθρώπινο,….. /
΄Ηλιε της νεκρανάστασης, βγάλε με απ’ το μνήμα....!
/ ….: ΄Ηλιε της νεκρανάστασης, βγάλε με….: όσο πιο λίγο + και πιο πολύ -…..
τόσο και πιο δύσκολο, και, αυτό….. /
==================================================================
20 ) Χούντα της Νύχτας πέρα....!
΄Εβγαλε το ρολόι του...., που του ’χανε φορέσει....,
το πέταξε στο βόθρο τους...., ήλιο, δήθεν, πλασμένο....,
/ ….: ΄Ηλιο….: δ ή θ ε ν…., ++…., ή, έστω, πολύ -+….. /
και σχήμα ηλιοφέγγαρου πήρε..... μεταλλαγμένο....!
/ ….: σχήμα ηλιοφέγγαρου….: +-….. ή, ‘’ακριβώς’’, πολύ -+ : σχήμα φεγγαροήλιου….. /
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Κοιμόταν μέρα έκτοτε...., Χούντα της Νύχτας πέρα....,
και ήλιο αμετάλλαχτο είχ’ εντελώς δικό του....,
βγήκε κι απ’ το καλούπι τους...., που τού ’χαν….. "για καλό του"....!
Κι άλλο δεν ξαναφόρεσε εξάρτημα ρολόι....,
/ ….: και, ω Kaesar…., έσπασα το ρολόι σου….. και….. δεν είμαι, πια, ‘’’χάντρα στο κομπολόι –σου’’….! /
τη λευτεριά του μέτραγε με χτύπους της καρδιάς του....,
να ζει στο σύμπαν άρχισε της ζήσης της δικιάς του....!
=============================================================
21 ) Τώρα ξέρω.....
Της ψυχής μου Συβαρίτες "άγγελοι"...., φορείς θανάτων....,
/ * "΄Αγγελοι" : οι καλοφανείς εαυτοί…., αλλά όχι καλοί…., οι με + μάσκα +- εαυτοί….,
ήτοι, οι εχθροί και έποικοι Κροτωνιάτες εαυτοί +-….,
ως και οι, άμασκοι, - -…., μα κι οι νωθροί, καθαυτό Συβαρίτες, -+….. /
κι είναι η καρδιά μου γκέτο μεθυσμένων αισθημάτων....!
Πέντε "πόρνες" κι οι αισθήσεις..... το κορμί μου εκφυλίζουν....,
φέρνουν, "μόνον", παραισθήσεις...., εκπορνεύτριες που μ’ ορίζουν....
.....Τώρα ξέρω...., Κροτωνιάτες είν’ και κάποιοι εαυτοί μου....,
θέλω δύναμη ν’ αρχίσω Πόλεμο με τη ζωή -μου....!
==============================================================
22 ) Γιούχα,Ονειροθάφτες....!
Μες στην πραγματικότητα του εικοστού αιώνα
γίναν πουλιά τα όνειρα κι ολόγυρα πετάξαν....,
/ * …..όνειρα : σαφώς, θεία όνειρα….. /
μα, όσα κι αν μου γύρισαν...., γυρίσαν λαβωμένα....,
νεκρά είν’ στον "Παράδεισο" ---- …..και τ’ άλλα.... ---- που μας τάξαν....!
Τώρα τα όνειρά μου ζουν σ’ ασύμβατη ουτοπία.....
/ * Ασύμβατη ουτοπία -- ‘’ουτοπία’’ : προπαντός, η του…..
εξωσυνείδητου του θεανθρωπισθέντος 1Β12 ---- 1Β….. /
κι είναι πουλιά αγύριστα που λεύτερα πετούνε....,
έξω πια κι απ’ τη σκέψη μου ---- …..γιούχα, Ονειροθάφτες....! ---κι απ’ τη συμβάτια "τρέλα" μου αθάνατα θα ζούνε....!
’Δω μέσα στην ανόνειρη τη μούμια Κοινωνία
τη "λογική" της έφτυσα να ζω και νά ’χω μέρα....,
κι αν γύρωθέ μου χτίζουνε…., για να μ’ ορίζουν...., φράχτες....,
"τρελός" θε νά ’μ’ ονειρευτής, κι, από τα όρια πέρα....!
========================================================
23 ) Παρά....."τρίχα"....."Κυνηγός".....
Μικρός ζωγράφιζα πουλιά σε δάση με ρυάκια....,
κήπους που θύμιζαν "Εδέμ"...., φιλάνθρωπα ζωάκια....!

/ * "Εδέμ" : έστω, "Εδέμ"…., αν και δεν….. /

Σαν πήγα στο Δημοτικό...., μ’ ανάλαβαν δασκάλοι....,
/ ….: παιδιόθεν…., μην και γίνω ισιόδοντο…..
και δαγκώνω, μετά, και, τους βοσκούς….. /
να ζωγραφίζω μ’ έμαθαν ανθρώπους σε σαφάρι....!
Κι ύστερα, στο Γυμνάσιο, μ’ αλλάξανε το πλάνο...., / ….: σε δόσεις…., και δεξιότεχνα…., μην και….. /
να με σχεδιάζω κυνηγό μ’ έμαθαν ‘’κι από πάνω’’....!
Μα τις σπουδές σταμάτησα…., ‘’δεν ήτανε της τύχης’’...., / ….: τω Θεώ Δόξα…., τω Σατανά Λόξα….. /
απ’ το που θά ’μουν "Κυνηγός".....κάλλιο που ’μαι "Σπουργίτης"....!
===========================================================
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24 ) Βάλτε στους κάλπικους ζουρλομανδύες.
Χριστήκανε του Φάρου σταυροφόροι.....
/ ….: η, "συνήθως", "λαοεκλεγμένη" Κρατική Εξουσία….,
η, συνηθέστατα, +- και - -…., ή, σπάνια, έστω, -+….,
η, όσον, αρνητική….. Προστακτική….,
η Φόνισσα της, όσον, θετικής….. Ευκτικής….! /
κι ορίστηκαν τη Μέρα να στεργιώνουν....,
μα του φωτός κατάντησαν εμπόροι....,
τη Μέρα με τη Νύχτα ζευγαρώνουν....!
/ ….: έι…., ζευγαρώστε κι άλλο, ειδικά, τώρα, και, τους κύκλους
των ομάδων 1 και 1΄….: σελ. 38, σχ. Ο6….,
και, σε ομοκεντροποίηση…., να ιδείτε τι….. πανκτονίκ "πολυσαλάτα" θα….!
΄Αειντε, ρε….. σατανοπειραματιστές….! /
Το ηλιοφώς το φτιάχνουνε μαχαίρια....,
γεμίζει η πλάση κόκκινη βροχή....,
βουλιάζουνε στον Ουρανό τ’ αστέρια....,
Πανωλεθρία του αύριο μια αυγή....!
Ειρηνοκάπηλοι…, με μεθοδείες….,
παίζουν το Πείραμα του Σατανά....,
βάλτε στους κάλπικους ζουρλομανδύες,
/ ….: εχμ…., τί είπες, βρε….. γνήσιε…!; Πού θα βρεις τους ζουρλομανδύες…!;
Να, και, στα εκλογο·παραβάν…., αφού έτσι θεςςςςς….! /
πιστοί της Μέρας, και τώρα, ξανά....!
=========================================================
25 ) ΄Ασκηση Λευτεριάς.
/ ….: πορεία ψυχής Ο΄ στο άυλο σώμα της….. προς τον ψυχοσωματοκύκλο +οο : <…..
Εδώ, κυρίως, από 1Β1 έως 1Β6 και πλέον…., -+ και πλέον…., ήτοι, και ++….:
στόχος -της η…., η της αυτόματης ενδοβολής, και, μυνήματος…., ψυχοσυχνότητα της τελόφασης 1Β12 ---- 1Β….,
η της ‘’απόλυτης’’ Σιωπής ακινησία -- απραξία…..
* Θεός….: η απόλυτη Σιωπή κι Ακινησία -- Απραξία…., και, τότε κι όντας έτσι : 1Β12 ---- 1Β
η εν λόγω, κι εδώ, ψυχή….. /
.....Τόσα λόγια...., μείον τόσα....,.....
τόσες πράξεις...., μείον τόσες....,.....
δρόμο πάω, και μ’ ορίζει,
στη Σιωπή, στην Απραξία,…..
λευτερώτρα ’Λευθερία.....
κι η ζωή -μου ευλογία....!
Αφαίρεση σημαίνει Λευτεριά....,
κι είναι το ταξίδι προς το συν άπειρο η Ελευθερία....,
μα προς το πλην άπειρο..... είναι η Σκλαβιά....!
Μείον τόσες πράξεις σκάρτες....,.....
/ * Σκάρτο : κατά τη Θεία Δεοντολογία, ό,τι αρνητικό -….,
ενώ, κατά τη σατανική δεοντολογία, σκάρτο είναι ό,τι θετικό +….. /
μείον τόσα λόγια σκάρτα....,.....
τη Ζωή την πλησιάζω....,.....
και με χρήσιμες προσθέσεις....,
/ ….: χρησίμως προστιθέμενο :
εδώ…., ό,τι, εξουδετερωτικό των -, θετικό και θετικότατο +….. /
που ’ν’ θανάτων αφαιρέσεις....,
/ ….: χρησίμως αφαιρούμενο :
εδώ…., ό,τι, εξουδετερωτικό των +, αρνητικό και αρνητικότατο -….. /
Λευτεριάς προϋποθέσεις....!
==================================================================
==================================================================
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26 ) ΄Οποιες κι αν είναι.....
.....΄Οποιες κι αν είναι
οι μορφές της ψυχής μου.....
/ ….: οι μορφές της ψυχής Ο΄….: ήτοι, οι μορφές και, και, της εκάστοτε συνείδησής -της….. /
θε να τις βλέπω, έμπιστα,
/ ….: όσον ανυποχώρητα η ψυχή Ο΄ "κοιτά" και πάει προς τον +οο σωματοκύκλο -της….. /
μονάχα, στον καθρέφτη της Πηγής -μου....!
/ * Πηγή : και, εδώ, ο Θεός…..
* Καθρέφτης Πηγής : και, η χορδή -- κεραία Β1Γ1|….. /
Κι αν χέρια και στόματα.....
/ ….: οι - πράξεις και τα - λόγια, και, των άλλων…., τα αρνητικά -….. /
μπρος σε καθρέφτες αλλοτρίωσης,
/ * Μαγνητο·καθρέφτες αλλοτρίωσης : εδώ, κυρίως, φτάσιμό -της "στις" χορδές Δ΄Ε΄| και Ζ΄Η΄|….,
σκόπιμα ή μη…., κυρίως, στον -0 και -οο χώρο του άυλου ψυχοσώματός -της όντας η ψυχή….. /
πάλι, θε να με φτάσουν....,
εγώ θα αντιστέκομαι υπερήφανα....,
κι αν "το μοιραίο" μου η ήττα θά ’ναι....,
πριν νικηθώ...., θα τυφλωθώ.....
τα μάτια μου το φως τους να το χάσουν....!
Θέλω να φτάσω
/ ….: συνειδητά, στην, τελοφασική, της ψυχοσυνείδησης θεανθρωπομορφή 1Β12 --- 1Β….. /
στην πιο γνήσια μορφή μου....,
να ζωγραφίσω, άμασκο,
/ * ΄Αμασκο : ++, 1Β7 ώς 1Β12, αγγελοανθρωπικό πρόσωπο…., δίχως μάσκα +….. κι ως ων +-….,
μα, εδώ, θεανθρωπικό, +++ ---- +- -+, κι ως ων 1Β12---1Β….. /
το Πρόσωπο που πρέπει στην Πηγή -μου....!
/ * Ευνόητο δε είναι, και, το πώς θα ήταν, και, τα "αντίστοιχα" ποιήματα ενός φιλοσάτανου…..* /
======================================================
27 ) Ως ήταν ορισμός Θεού....!
Αμάν...., στις φούχτες μου έχω τρεις καρδιές...., ανθρώπου, Γης και Ουρανού....,.....
/ : τριφυής….: ανθρώπου : ‘’ψυχής’’…., κορμιού : ‘’’’ψυχής’’’’ : Γης….. και ψυχής : Ουρανού….: ‘’μιγαδικότης’’….. /
‘’χιλιάδες’’ χρόνια προσπαθώ να τις ενώσω...., δεν μπορώ....,
να φτιάξω μια τριπλή καρδιά.....
/ ….: ε, να "ξαναπάμε" στο….. 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….. /
να τη "φορoύνε" τα παιδιά.....
κι αγέραστα κι αθάνατα, παιδιά, να παραμένουν....,
ως ήταν ορισμός Θεού...., αμάν....,....!
/ ….: στον απίθανο ντουνιά….. όλα είναι πιθανά….. /
===============================================
28 ) Πού να ’βρω λίγον ουρανό....!
/ ….: κι εδώ, τραγούδι ερωτικό…., που, με αλλαγή υποκειμένου κι αντικειμένου,
γίνεται, έστω, και, προσευχή -- ύμνος, και, ανθρώπου : κατθρωποανθρώπου -+ προς άγγελο….,
ή και προς ηλιακό ‘’νεκρό’’ -μας ++ και πλέον…., έτσι….. /
Πού νά ’βρω λίγον ουρανό...., δε σε χωρεί η καρδιά μου....,
Αγάπη μου -- άστρο φεγγερό, χωρείς, μόν’, στα όνειρά μου....!
Μπαίνεις μες στο τραγούδι μου κι ώς τ’ άστρα το υψώνεις....,
γιατί ’σαι αστέρι τ’ Ουρανού και ζεις για να με σώνεις....!
Πώς να σε φτάσω...., δεν μπορώ...., φτερά δεν έχω να πετώ....,
/ ….: και, ο "βαδίζων" θετικός -+, 1Β1 έως, έστω, και 1Β6…., αδυνατεί να "συλλάβει" το….. Αφηρημένο….,
κυρίως, λόγω…., κάτι που δεν συμβαίνει
στους "ιπτάμενους" υπερθετικούς ++ ; 1Β7 και πλέον…., αισθήματι, ιδίως….. /
εγώ ’μαι κρίνο του γιαλού και συ "πεφτάστρο" τ’ Ουρανού....!
===================================================================
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29 ) Φως "Σιωπής"....: φως, "θετικού", άλεξου λόγου.....
/ ….: "θετικού"….: ήτοι, υπερθετικού ++ λόγου….. /
Τι φως μες στη "Σιωπή"....,
/ * "Σιωπή" : ήτοι, Σιωπή…., ο χωρίς λόγια λόγος….,
ο….. ενείκονος, ενκώδικος, ενσήματος, εν’’αισθήματος’’,….. λόγος ++….,
ο, αναλόγως, αποκωδικοποιητός -- αποκρυπτογραφητός με λόγια λόγος ++….. /
ψυχής χαραυγοπτέρωση....,....!
"Λόγων συν και λόγων πλην
αλληλοεξουδετέρωση"....,….!
Το Λόγο βρήκαμε για Επικοινωνία....,
μα μπερδευτήκαμε...., χαθήκαμε σαν πλοία....!
Τα λόγια βουλιάζουν....,
---- .....και πώς να σωθούμε...!; ---τα ζώα μας φωνάζουν
/ ….: όχι, βέβαια, να εξομοιωθούμε με τα ζώα….,
αν και σε πολλά υστερούμε, πια…., οι, όσον, ξεπεσμένοι εμείς….,
μα….. να ξανααποκτήσουμε, εμείς…., οι μόνοι έχοντες αυτά…., τα ανάλογά -μας, γερά, ένστικτα….,
τα υπερθετικά ++, κατά τη θεία δεοντολογία, και να ξαναγίνουμε σιωπηλοί, ως προπτωτικά….. /
από αυτά να "πιαστούμε"....,….!
====================================================
30 ) ΄Εχει βάρδια η Αμαρτία....!
΄Οταν μοναχός μου μένω στο ξωκκλήσι της καρδιάς μου....,
/ ….: σαφώς, ως αρνητικοθετικός -+…., ή, κυρίως, ως θετικοαρνητικός +-….: ιδίως, η βιο’’ψυχή’’….. /
ο σκοτεινός ο "΄Αγιος" είναι εξουσιαστής μου....!
Κι έρχετ’ η Νύχτα με λαγνεία κι ερωτοτροπώ μαζί της....,
έχει βάρδια η Αμαρτία και χορό οι σκελετοί της....!
Μετά...., με κλάμα Κασσιανής…., χάνομαι σε Λαβύρινθο.....
/ ….: μετάνοια….: …..χωρίς, χμ, "μεσάζοντες"…., έστω, και φραστική…., τόσο, όσο, αναλόγως….,
αποτελεί βασική αιτία αποαρνητισμού, και, εδώ…., μα και, ωστικής, μετατόπισης της ψυχής προς το +οο…..
Ω "μεσάζοντες" Τετζελίδια…., ιδού "το", Θεοτηλέφωνο, ΘεοF.A.X,….: 1Β12---1Β….! /
και νιώθω σαν ‘’αλπινιστής’’ στου βούρκου το λασπόβυθο....!
/ ….: σαν, πτωτικός, τέως αλπινιστής του Έβερεστ…..
και, πια, σαν νυν ‘’αλπινιστής του Ειρηνικού’’….. ή και σαν νυν ‘’βατραχάνθρωπος του ΄Εβερεστ’’….,….. /
…..΄Ελα, έλα, ω Αριάγνη...., γίνεται κοπριά το φως -μου....,
/ * Αριάγνη : ένας, και, ηλιακός άγγελος….. /
ρίξε μου, ’δω, νήμα οδηγό...., πριν με τη Νύχτα ταυτιστώ....!
/ * Νήμα οδηγός : και, πνεύμα -- αίσθημα…., με μήνυμα ή χωρίς….,
μα….. αυτό γίνεται…., εύκολα μεν, κι αν…., άμεσα -- ομοσυχνότητα και σταθερόψυχα…..
Αλλιώς…., έμμεσα -- αλλοσυχνότητα κι ασταθόψυχα…., δύσκολα….,
και, τώρα πια, σε αυτό το ψυχο·’’ψυχο’’·συχνοτητοαλαλούμ….. /
===========================================================
31 ) "Ταξίδι διαστημικό".
Μπόρεσε και λευτέρωσε…., πρώτη φορά, τόσο πολύ...., τη σκλαβωμένη του ζωή....!
/ ….: και, εδώ : στους φιλόθεους….. κι επαρκέστατα…., αποαρνητικοποιήθηκε και….. /
Κι άφοβα παραδόθηκε
στον "άναρχο σκεπτικισμό".....
/ * "΄Αναρχος σκεπτικισμός" : ψυχομεθυσμένος από ψυχο,λιθιο,εντορφίνη,….. έστω….,
με ρίσκο…., αλλά….. συστηματικά και επιδιωκτικά…., σαν σε αυτοσκοπό….!
Και, αυτό….. είναι επικίνδυνο…., μα η αγάπη για τον κόσμο : μίσος – ‘’μίσος’’ για τον υπόκοσμο
διώχνει ‘’μακριά’’ την, καραδοκούσα, σχιζοτρέλα…., οπότε δεν έχει, αυτός, δικαίωμα, και, να σχιζοτρελαθεί….. /
και "σιωπηλά" ταξίδεψε
"ταξίδι διαστημικό"....!
/ * ….: "Σιωπηλά", "ταξίδι διαστημικό"….: ως πλέον υπερθετικός ++….. και πλέον…..
Και…., σαφώς…., και πριν…., ήταν…., μύστης αυτός…., όσον "μεγαλοτάξιδος"….. /
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Και είδε με τα μάτια του "μύριες" ψυχές...., σκότους, φωτός, κι αντανακλάσεις του Παντός....!
/ ….: ‘’πάντα’’, κι εδώ, με τα βιομάτια –του και ειδικώ τω τρόπω…., μα, πάντα, σε αντανάκλασή -τους….. /
===========================================================
32 ) Ω….!
…..Ω...., δεν ξέρω πια αν είμαι
/ : η….. α βιο,φωτο,ψυχή Ο΄…., εδώ…., ή, καλύτερα, κι η….. βιο,’’φωτο’’,‘’ψυχή ‘’Ο΄’’ ή Ο΄….:
σκάλα 2ου, 1Β, α βιο,φωτο,ψυχοDNA…., ή, καλύτερα, κι η σκάλα 2ου, 1Β, βιο,’’φωτο’’,‘’ψυχο’’D.N.A….. /
ένα οστρακόδερμο ( - ή + - - ) στην κορυφή ( - + + ) του ΄Εβερεστ ( ‘’- + +’’ )
ή μια ελιά ( + ή - + + ) στον πάτο ( + - - ) του Ειρηνικού ( ‘’+ - -‘’ ) ....!
{*{ ….: ήτοι, ένα οστρακόδερμο ( - ή + - - )…..: ένας τέως, όσο γεω θαλασσινός, + - - ‘’και πλέον’’….,
ένα οστρακόδερμο ( -….. ) στην κορυφή ( - + + ) , 1Β6 ( 1Β6 ) , του ΄Εβερεστ ( ‘’- + +’’ ) του ψυχοσώματος….,
ήτοι, ‘’νυν’’, ‘’βατραχάνθρωπος’’ ( - + + ) του ΄Εβερεστ ( ‘’- ++’’ ) του ψυχοσώματος…., ως ➔’ κατερχόμενος….:
….., +οο, + 0, 0, -0, -οο ‘’,…..’’ ….,
ή…., "μαζί" κι ο ίδιος…., ένας τέως, όσο βουνίσιος : υπερθαλασσινός, - + + και πλέον….,
μια ελιά ( +….. ) στον πάτο ( + - - ) , 1Β6΄ ( 1Β6΄ ) , του Ερηνικού ( ‘’+ - -‘’ ) του ψυχοσώματος….,
ήτοι, ‘’νυν’’, ‘’αλπινιστής’’ ( + - - ) του Ειρηνικού ( ‘’+ - -‘’ ) του ψυχοσώματος…., ως ‘ ανερχόμενος….:
….., +οο, + 0, 0, -0, -οο ‘’,…..’’ …., …!; }*}
Στης Νύχτας ( - - ) τη βάρδια….,
( …..σε καρκινικό κ,Κ,οινωνιο’’ψυχο’’D.N.A : έστω, μες στην, και τότε κι εκεί, καρνινόβατη κ,Κ,οινωνία –τους….. )
οι ‘’αλπινιστές’’ ( + - - ) ’ του Ειρηνικού ( ‘’+ - - ‘’ )....,
κι οι ‘’βατραχάνθρωποι’’ ( - + + ) ➔’ του ΄Εβερεστ ( ‘’- + +’’ )....,
[ …..οι….. εξ αλλαγμένοι….. συνεργαζόμενοι, συχνά, αυτοί….,
που συνεργάζονται, συχνότατα, με τα αφεντικά –τους…., τα, όσον, - -….. ]
νήπιο (1Β6 : - + +), με πήραν απ’ το ‘’επ’’ουράνιο ‘’Ζενίθ’’
/ * …..από το ‘’επ’’ουράνιο ‘’Ζενίθ’’ ( 1Β6 : - + + )….: έ σ τ ω, από το 1Β6 του ψυχοσώματός μου….. /
και σε Ναδίρ (+ - - : 1Β6΄) λαβυρινθώδες (‘’+ - -‘’ : ίσως, και, για λίγο, σε - - λαβύρινθο…..) με ρίξαν οι οξύμωροι….!
{ * …..σε Ναδίρ : έ σ τ ω, στο 1Β6΄ του ψυχοσώματός μου….. οι οξύμωροι ( οι + - - κι οι - + + )….. }
Κι όλο προσμένω εδώ ( …!; ) πέρα....,
χαμένος στις ιδεοπαλίρροιες
( …..χαμένος στις ιδεοπαλίρροιες…., με λέξεις με….. «περισσότερη βαρύτητα….»….,
που λένε αίσχιστοι τινές Λεξικο…., ’’κρυπτο’’,κωδικο…., ποιητές και δοτοί –τους Λεξικο,’’κρυπτο’’,γράφοι - -….,
και με λέξεις με…. λιγότερη ελαφρύτητα…., που δεν λένε οι ίδιοι αυτοί - - ….,
που….. εξηγούν…., και τις λέξεις…., κατά το….. σατάν….: «αρχή σοφιστείας ονομάτων επίσκεψις…..»….,
που….. Σοφία είναι, μόνον, ο Θεός…., για να μη μπορούν οι ψυχές….. όσων εκ των μη δικών –τους…..
να κινούνται στους θετικότατους…., ά υλους…., ψυχο’’,ψυχο’’…..σωματο,’’σωματο’’….. κύκλους,‘’κύκλους….,
εύκολα….. και να….. κι όχι δύσκολα….. και να….,….. )
των πέντε σοκακιών ( των πέντε Ηπείρων ) της Γης....,
να ρίξουν οι ένθεοι θεοί
/ * ΄Ενθεοι θεοί : και, άγγελοι….. /
νήμα ( * …..λόγο….. ψυχο,’’ψυχο’’,λαβή….. ή αίσθημα….. ψυχο,’’ψυχο’’,λαβή….. ) της Αριάδνης....,
/ * Αριάδνη : εδώ, ο Θεός….. /
σιμά σε επίγειο Ζενίθ να με οδηγήσει....,
/ * …..επίγειο Ζενίθ : η συχνότητα 1Β6….: το Έβερεστ του σωματοκύκλου +οο της ψυχής Ο΄….. /
πριν ο Μινώταυρος ξυπνήσει....!.....
/ * Μινώταυρος : ό,τι αρνητικότατο - - ή - - - ή - - - και φάγο…., εξώψυχα ή μη….. /
=========================================================
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33 ) Του ασκητή.....
.....«.....Ζητούσα κάτι να κρατηθώ...., μόνιμο κι αναλλοίωτο,
/ ….: ως -+, ως από 1Β1 έως, έστω, 1Β5, τώρα….:
[ …..στη ψιλομύτη της κορφής, 1Β6, του ψυχοΈβερεστ στέκονται ως - + +….. και, μετά, πετούν ως + +….. ]
βαδιστής στον γήινο +0 ψυχοσωματοκύκλο -της η ψυχή Ο΄ -του….. /
ν’ απλώσω ρίζες σταθερές..... στη Γη να μην πλανιέμαι.....
Κι άδειος μια νύχτα...., άπελπις...., τα μάτια σήκωσα ψηλά...., σάμπως σε ικεσία....,
κι αισθάνθηκα μετέωρος..... να με κρατάνε χέρια....!
/ ….: πια, ως ++, ως από 1Β7 και πλέον….:
ιπτάμενος στον ο,Ο,υράνιο +οο ψυχοσωματοκύκλο -της η ψυχή Ο΄ -του….. /
Κι ήταν τα χέρια Σου αυτά...., μοναδικά...., Θεέ μου....,
και στο καλό..... και στο κακό..... δεν τ’ άφησα ποτέ μου....,…..
και μένω τόσο στέρεος μες στης "Σιωπής" τον ίσκιο...., σ’ αυτό το κορφοβούνι, πια....,....!
Κι ό,τι κι αν γίνει, έκτοτε, ---- …..κι αν χάνομαι.....---- δε χάνομαι...., Σε βρίσκω..... και με βρίσκω….!
Δεν έχω φόβο, τώρα πια...., τόλμη..... του Φόβου φόβητρο....,
κι απλώνω ρίζες σταθερές...., γη -μου ο ουρανός -μου....!
/ Έι, αν δεν ήταν…., και, αυτοί…., έτσι…., οι….. γνήσιοι….. ασκητές του Θεού….,
ως της "άκρας", στο Θεό, αυτοπροσφοράς….,
για νά είναι…., όποτε κι όσο, αναλόγως…., ενεργούμενά, και, -Του…., τότε, και, το ψυχοσυχνοτητοαλαλούμ
θα ήταν πολύ χειρότερο και, έτσι, δεν θα καλο·"πιάναμε"….. ούτε καν «Ράδιο εαυτός…..»….!
Και, και, εύγε -- ‘’εύγε’’ στις θρησκείες που καθιέρωσαν, και, τον γνήσιο….. α σκητισμό….,
μα και τον γνήσιο…., κυριολεκτικά : όχι τον κοινοβιακό…., μοναχισμό : σκητισμό….,
κι ας…., κι ας, κι εγώ, τις….! /
Κι άλλοι στη σκιά -μου έρχονται...., πια, έχω κι άυλα κλαδιά...., αίσθημα κι αλογία….,
και μένουν και στηρίζονται..... στην ταραχή της ζήσης....!».....
===================================================
34 ) "Στο βρόντο" τα σχολεία....!
Τα γράμματα ανακάλυψαν
της Αλφαβήτου..... τόσοι....,
μα λίγα αποκάλυψαν
στη "Σιωπηλή" τη Γνώση....!

/ …..Ζήβα – ζίβαε – ζυβάι : ζήτω….. η….. Ελληνική γλώσσα….! /

Με "Σιωπή" ξεχασμένη
/ ….: και, ελλείψει εξάσκησης στην αυτοσυγκέντρωση…..
για να "πιάνουν" τις εκπομπές -μας οι ανάλογοί -μας άνωθεν….,
----- …..ε, δεν γίνεται να εκπέμπεις…., αλλάζοντας, λ.χ, 20 συχνότητες στο λεπτό,
και να θες να "ακούσουν" το τι και το πώς, και, -σου….,….! ----και ελλείψει εξάσκησης στην, όση, μύηση στην καθαυτό ποίηση,
τον συμπυκνωμένο λόγο και πρωτοπαίδι της Σιωπής….,….. όλα, και αυτά, "στο βρόντο"….!
΄Ει, ω πνευματοπαρακράτος, ιδίως, αυτά τα 2 θα ‘πρεπε να μας διδάσκετε στα σχολεία -σας….. κι όχι, και,….! /
και "άψαχτη" που μένει.....
"καμιά" Επικοινωνία....,
χίμαιρα κι η Ευτυχία....,
"στο βρόντο" τα σχολεία....!
Στο λόγο -τους χαθήκανε....,
ρίξαν "Σιωπής" επάλξεις....,
πως είναι αρνηθήκανε
μιγαδικές υπάρξεις....!
/ ….: όποιος απορρίπτει απολύτως την ύπαρξη, και, του Θεού….,
χμ, λες και ‘’έχει καλύψει όλο το φάσμα της Γνώσης’’….,
αυτογελοιοποιείται…., κυρίως, αφού η Γνώση είναι χαοτικά ατελείωτη
και, ως κι εκ τούτου, μη καλυπτό το έτσι ‘’φάσμα’’ -της….! Υπεραίσθημα, πίστη, αποδοχή,…..
Έι, όλη η ‘’καθαρή’’ γνώση της….. αν·κατ·θρωπότητας….. είναι ‘’μόλις’’ σαν μια φευγαλέα σκέψη του Θεού….! /
================================================================
35 ) Με τόλμη κι αρετή....!
Μες στο κορμί του είχε, "βαλτή", "ξένη" ψυχή....,
μέχρι που την "ξερίζωσε"….. με τόλμη κι αρετή....!
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/ ….: είχε ό,τι το αρνητικό, ψυχομπάζα…., ο φιλόθεος….,
εδώ, ό,τι το ανεπιθύμητο -…., τώρα, -+…., ως από 1Β1 έως, έστω, 1Β5,….. /
Και πέταξε τα μπάζα -της μακριά...., πολύ μακριά του....,
/ ….: τώρα, τ ώ ρ α, υπερθετικός ++, ως 1Β7 και πλέον….. /
κι αμέσως ‘’του εφύτρωσε’’ ψυχή που ’ταν δικιά -του....!
Κι απόκτησε, πρώτη φορά, αδέρφι το κορμί του.....
κι αρχιτεκτόνησε ασφαλώς, μόν’ τότε, τη ζωή -του....!
============================================================
36 ) ΄Ομως....!
Το κορμί του τού μιλούσε….. κι έκλεινε αυτός τ’ αυτιά....,
ήθελε, λέει, να πετάξει η ψυχή του στα ψηλά....!
/ ….: όλα, κι αυτά, γίνονται με ανάλογη μύηση και, και, "άνευ διδασκάλου"…., σταδιακά….,
αλλιώς, αμυήτως, ασυμβατότητες, και, σώματος και ψυχής….. και, και, ψυχοπάθειες……
΄Αλλωστε, το κορμί, όταν πείθεται, με τους ανάλογους ενεργειοκώδικες επικοινωνίας του με την ψυχή του….,
μέσω της, εγκεφαλικής, βιο • "φωτο" "ψυχής" του…., ως "ευγενικό" όντας….,
λέει, τ ό τ ε, στην όντως φιλόυψη φωτοψυχή -του, "αδιαμαρτύρητα", το….. «…..’’πέτα’’…., ω ψυχή -μου….!»….. /
΄Ομως, σύντομα, μια μέρα…., κι ας είχ’ ανοιχτά τ’ αυτιά....,
δεν μπορούσε να ακούσει μήτε την ψυχή του, πια....!
Ψυχή..... κορμί..... ασύμβατα..... …., όσοι τα έχουν..... θύματα....!
/: ψυχή….. κορμί : ‘’ψυχή’’….. ασύμβατα…., ε, όσοι τα έχουν….. θύματα…., μα η αδέρφωσή -τους επιτευκτή….!/
==========================================================
37 ) Κι έμεινε η φάτνη μου ορφανή....!
.....Κίνησα για φωτόπλαστες κορφές...., με τα Πουλιά ψηλά να φτάσω....,
/ ….: επιθυμία….. υπερθετικοποίησης, ανάλογης μύησης, ψυχοενφτέρωσης,
συνύπαρξης με τα Πουλιά…., ήτοι, με τους, όπου, υπερθετικούς ++…., ουρανοπετάγματος,…..
πόσης χρυσής βροχής : θεοπνεύματος, έμμεσα : "έμμεσα",
εδώ, κι από το 1Β6 : ΄Εβερεστ του ψυχοσώματος….,….. /
να πιω από τα χείλη τ’ Ουρανού χρυσή βροχή….. να ξεδιψάσω....!
΄Ομως...., της Γης διατάνοι πρόφτασαν….. και μου έκρυψαν με καταχνιά
της Αποκάλυψης την κλίμακα...., ετούτη που φτιάνουν τα Πουλιά....!
Κι έμεινε η φάτνη μου ορφανή...., σαν μ’ ανεπαίσθητο άγγιγμα
/ * Φάτνη : εδώ, το κύτταρο μνήμης της ψυχής Ο΄….. /
δόλια μ’ αχρηστέψαν το κλειδί….. που ξεκλειδώνει "το Αίνιγμα"....!
/ ….: το ανεπαρκέστατα λυμένο….. προ·μετα·φυσικό ζήτημα : ‘’Αίνιγμα’’….. /
=================================================================
38 ) Μανούλα μου....!
Αχ, να ’ξερες, μανούλα μου, πως ψεύτικα γελάω,
/ ….: σαφώςςςςς…., όχι….. τόσο….. εγώ…., και, σ’ αυτό το ποίημά -μου….! Ταύτιση….. και….!
Άλλωστε, και, ο ποιητής είναι, και, ‘’ηθοποιός’’…., κάτι σαν..... ‘’κατά Θεόν σαλός’’….! Εγώ ‘’….. Αρχισαλός’’….! /
που κλέψαν την καρδούλα μου….. ’κει που κατρακυλάω....!
Από το δρόμο τον καλό….. σαν κύκνος αποστάτησα
/ * Ψυχο’’δρόμια’’….: οι ψυχο·σωματοκύκλοι….: +οο, το του καλλίστου, ++…., +0, το του καλού, -+….,
+- -+0 ή -+ +-0, το του….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…., -0, το του κακού, +-…., -οο, το του κακίστου, - -….. /
και πήρα Νύχτας δρόμο, φθαρτικό,
που καταχνιά μόνο καζάντισα....!
Κι από το Ναδίρ να φύγω, ω, δεν μπορώ να θέλω, πια….,
κι άθελα θέλω τάφους ν’ ανοίγω και στης ψυχής μου τ’ άφτερα πουλιά….!
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Και φώλιασαν γυπαετοί στη σάπια μου κορμάδα
κι έγινε όλη μου η ζωή σαν "Μεγάλη Εβδομάδα"....!
=======================================================
39 ) Πήρα τη στράτα της Φθοράς.
Τα δάκρυα πάγωσαν στα μάτια.....
και το κορμί ντύνει ο Χιονιάς....,
πρόστυχα πήρα μονοπάτια....,
πήρα τη στράτα της Φθοράς....!
/ ….: ποίημα -- προσευχή….: καλύτερες είναι οι θεοπροσευχές ξεμοναχιασμένα….,
από όποια, ανάλογη, συχνότητα,
όποια υπερθετική, 1Β7 και πλέον…., μοιραία, εδώ κι ως ++, χωρίς λόγια…., μετά από αυτοσυγκέντρωση….,
πάντα…., τόσον, όσον, αναλόγως…., εδώ, σαφώς, στους φιλόθεους…..
Ψυχοκύκλωμα…., σε ομαδικές…., σικέ και με εφφέ…., ή και μη σικέ και με εφφέ…., προσευχές,
είναι, σχεδόν, ανεπιτευκτό…..
Όσον, θαυματικές προσευχές συμβαίνουν, αναλόγως, στο +οο, ως υπερθετικοί ++…..
---- ’’΄Ετσι" και στους αντίθεους…., στο -οο, ως - -, ως 1Β7΄ και πλέον….. ---…..Πάντως, καμιά προσευχή…., και όπως…., ‘’δεν πάει χαμένη’’…..
Οι προσευχές με…., αιτηματικές, κυρίως…., λέξεις ας είναι για προθέρμανση….,
αν και όλα "γράφονται" στον "αυτόματο ψυχοτηλεφωνητή"….,
μα είναι κι ‘’αχρείαστες’’…., αφού οι ανάλογοί -μας άνωθεν, και, "τα" προγνωρίζουν….. /
Αγγελοφορεμένοι δράκοι κόβουν μ’ αόρατα ψαλίδια τα λασπωμένα μου φτερά....!
Αχ, να ’βρισκα έναν περάτη να με περάσει στην ξαστεριά....!
/ ….: και,προσοχή….: άλλο το μιλώ προς τον….. κι άλλο το μιλώ με τον….!
Και…., ό,τι…., τότε…., "μας ακούγεται"…., δεν σημαίνει πως είναι του….! /
Και είν’ ανάκατη η ψυχή μου…., πιο ψυχοφθόρα η φυλακή μου....!.....
/ * Ανάκατη : άνω, +, και κάτω, -…., ως +- ψυχή…..
ή και κατάανη : κάτω, -, και άνω, +…., ως -+ ψυχή….. /
…..Ω Θεούλη του Ουρανού,
κάνε να φύγω,πια,για αλλού...., ’κει που ανθούσε η ύπαρξή μου....!
/ ….: ήτοι…., ανθούσε….. κατά Θεόν…., ως ανάανη, ως ++, ως υπερθετική, ως 1Β7 και πλέον ψυχή….. /
/ ….: Τα θεοθάματα γίνονται, μόνο, με υπεραίσθημα ++…..
και τα σατανοθάματα, μόνο, με υποαίσθημα - -…., αμφότερα, ανεπαισθήτως ή μη….. /
==================================================================
40 ) ΄Ομως,μου αρκεί….!
Βαδίζω....,
ξεκομμένο κύμα ξηράς
/ ….: εδώ…., ως -+ παλαίουσα για υπερθετικοποίηση ψυχή Ο΄ : ως από 1Β1 έως 1Β5….,
όντας η ψυχή…., έμμεσα και μέσω της χορδής Δ΄Ε΄|…., | …..άμεσα….. ως +- : ως από 1Β΄ έως 1Β5΄….. |
στο ενάλιο, -0, μέρος του άυλου σώματός -της…..
και, "παράλληλα"…., έτσι…., και έτσι…., και στο κοινωνιο·ψυχοD.N.A….. /
κόντρα στο ρεύμα της θάλασσας....!
Πίσω μου γκρέμισα κι άλλον έναν φράχτη.....
/ * Φράχτες : ό,τι αρνητικό -…., εμπόδιο-…., κυρίως,εσώψυχα….. /
κι αυτόματα...., λίγο μακριά....,
της Γης και τ’ Ουρανού οι φραχτοχτίστες χτίσανε κι άλλον έναν.....!
Βαδίζω και γκρεμίζω τους φράχτες....,.....
κι ας ξέρω..... πως, ‘’πάντα’’, θε να βρίσκομαι
ανάμεσα σε φράχτες....!
/ ….: όχι, βέβαια, ανάμεσα σε φράχτες κι ως υπερθετικός ++…., όπου, εδώ, όσον, αλεξίΚακο καταφύγιο….,
ή κι ως αρνητικότατος - -…., όπου, εκεί, όσον, αλεξίΚαλο καταφύγιο….. /
.....΄Ομως, μου αρκεί.....που....,
έτσι καθώς κοντραβαδίζω στο ρεύμα της θάλασσας....,
ποτέ δε θε νά ’μαι ανάμεσα στους ίδιους "οδοστρωτήρες" φράχτες....!
=======================================================
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41 ) Τώρα πια…., ποιος το μπορεί….!
Συχνά...., κάποια μεσάνυχτα....,
/ ….: και, και, ενύπνια…., ως υπερθετικός ++, ως 1Β7 και πλέον,
όντας το κύτταρο μνήμης : κέντρο του κύκλου της ψυχής Ο΄ στον +οο χώρο του άυλου σώματός -της,
στον του, θείου, αφηρημένου…., στον του, ανάλογου, άλεξου λόγου….,
όπου βλέπονται, και, τα ανάλογα, ενύπνια, όνειρα…., αναλόγως ταχύτατα…., ενείκονα, ενσήματα, ενκώδικα,….. /
μες σε ξωκκλήσι της ψυχής μου όντας....,
φορώ στολή αντάρτη...., ορθός....,
και στέλνω…., κρυπτογραφικά....,
μήνυμα στ’ άταχτα παιδιά
στης Γης το μαύρο Καθεστώς....!
Μα, "πάντα", σπιούνοι πράκτορες,
/ ….: κυρίως, οι "αντίστοιχοι" αρνητικότατοι - -, τα σατανο"ραδιογωνιόμετρα", οι 1Β7΄ και πλέον, και, ενύπνια…..
"Υποκλοπή" "μυστικών" μηνυμάτων, κυρίως, έμμεσα….. και, εδώ, ύπνω…., και ενστικτώδικα….. /
αμέσως, τα υποκλέπτουν.....
και….. ουρλιάζοντας : «Συναγερμός….!».....
ξυπνούν με...., που με "βλέπουν"....!
Τώρα πια...., ποιος το μπορεί….. στα μέτρα -του να ονειρευτεί....,....!
======================================================
42 ) Που δεν είχε αποφασίσει....!
Στης ψυχής τα παραθύρια φόρεσε κλειστά παντζούρια....,
/ * Ανάλογα, παραθύρια : "δευτεροεαυτοί", οι χορδές ΔΕ|, ΖΗ|, Δ΄Ε΄|, Ζ΄Η΄|,…..
* Ανάλογα, παντζούρια : και, η, ναρκωματική, απομόνωσή -τους από τον εγωιστή κυρίως εαυτό….,
μα και…., όπου, η ΔΕ|, παντζούρι, στη ΖΗ|…., ως, έτσι, κι η Δ΄Ε΄|, παντζούρι, στη Ζ΄Η΄|….,….. /
μα το σκότος και το φως του ’ξοστρακίσαν την ψυχή του....!
Σ’ έφοδο την ξεχωρίσαν, αμετάκλητα, απ’ το σώμα....,
που δεν είχε αποφασίσει ποιο απ’ τα δυο θα τον ορίζει....!
/ ….: και, και, αν αλλιώς…., και, και, βιοαθανασία -- βιο"αθανασία"….. /
Κι όλο έλεγε πως θα...., πως θ’ αναστηθεί...., πως θα....,
μα….. ώς τις πράξεις..... απ’ τα λόγια..... είναι "χίλια" δρομολόγια....!
====================================================
43 ) Απόψε δε θα κοιμηθώ....!
Απόψε δε θα κοιμηθώ....,
ποθώ να ξενυχτήσω....,
/ ….: και, και, εδώ…., ένας φιλόθεος….. /
τις Ερινυές….. που νάρκωσα…..
μ’ Αγάπη θα ξυπνήσω....!
/ * Ανάλογες, Ερινύες : και, εδώ, οι χορδές….: ΖΗ|….. για τους φιλόθεους…..
και, αλλού, Ζ΄Η΄|….. για τους φιλοσάτανους….. /
Το είναι μου σιχάθηκα....,
που υπηρετεί τα περιττά....,
νά ’μαι σκυφτός δεν ντράπηκα....,
καιρός να σηκωθώ ψηλά....!
Απόψε δε θα κοιμηθώ....,
περνάω δικαστήριο....,
ω δικαστή συνείδηση....,
άρχισε το μαρτύριο....!
==============================================================
44 ) Συν.....πλην.....βαση..... και υπέρβαση....!
Χωρίς τα φτερά του..... πουλί δεν πετά.....
και δίχως ήλιο..... σκοτάδια πηχτά....!
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Κι ο άνθρωπος..... πάει στα ψηλά,
μόνον, ως υπεράνθρωπος....,.....
/ ….: ως υπερθετικός ++ και πλέον…., ως από 1Β7 και πλέον….. /
και πετά εις τα ουράνια....,
ώς και στα εξωουράνια....,....!
Με..... συν..... και..... πλην.....
στα..... συν..... και..... πλην....:
/ ….: ως αρνητικοθετικός -+, ως από 1Β1 έως 1Β6 (1Β5)…..
ή ως θετικοαρνητικός +-, ως από 1Β1΄ έως 1Β6΄ (1Β5΄)….. /
συν.....πλην.....βαση....,.....
με….. πλην….. και….. πλην…..
στα….. πλην….. και….. πλην….:
υπόβαση….,…..
/ ….: ως υποαρνητικός : αρνητικότατος - -…., ως από 1Β7΄ έως 1Β12΄….,….. /
με..... συν..... και..... συν.....
στα..... συν..... και..... συν....:
/ ….: ως υπερθετικός : θετικότατος ++…., ως από 1Β7 έως 1Β12….,….. /
υπέρβαση....,....!……….
========================================================
45 ) Κι όμως, ήταν ορισμένο....!
Σε δυο φωνές ανάμεσα είμαι..... κι είμαι ανάκατος....,
/ ….: "αρχή αρτιμελής…., πρώιμο τέλος κι ευνουχισμένο"….! /
πληγές δυο..... Γη και Ουρανός....,
είν’ η ζωή ένας σταυρός..... κι ο κόσμος μας ανάστατος....!
Παλεύοντας αναμεσίς στο ναι και εις το όχι....,
/ ….: έτσι…., ως 1Β1 έως 1Β6….. και 1Β1΄ έως 1Β6΄…., ως -+ και +-…., αντίστοιχα…., διλήμματα….. /
είν’ η ψυχή αμφίρροπη...., Λαβύρινθου μετόχι....!
/ ….: νουθεσία….: Δεν το μπορείς σε δυο σκηνές να παίζεις….,…..
στο ναι και τ’ όχι χάθηκες…., μπέρδεψες και τα λόγια….,
σε δύο δρομολόγια….. /
Κι όμως, ήταν ορισμένο νά ’ν’ ο κόσμος σε ομόνοια....,
μα Σατανάδες έσπειραν στη Γη μας τη διχόνοια....!
=================================================================
46 ) Ψυχοακτινογραφία.....
Είναι έλλειψη το να είσαι ένας μες σ’ ένα κορμί....,.....
/ ….: ένας : μόνον, ο, εγωιστής, κυρίως εαυτός…., μα…., η μονοεαυτία…., αδύνατον να συμβαίνει….. /
είναι ισορροπία το να είσαι δύο μέσα εκεί....,
/ ….: δύο….: ο κυρίως εαυτός με το υπερυπερσυνείδητο, ΖΗ|…., στους θετικότατους ++….,
και ο κυρίως εαυτός με το υποϋποσυνείδητο, Ζ΄Η΄|…., στους αρνητικότατους - -….,….:
αδύνατον -- ‘’αδύνατον’’….. /
συνείδηση πυξίδα κι εαυτός….,…..
μα το νά είναι πέντε -- δέκα αλλόφωνοι κι ασύμφωνοι.....
είναι μια πολύμορφη κατάρα...., πέντε -- δέκα φορές, αχ, μοιραία καταδίκη....!
/ * Κατάρα….: όποτε…., στους -+….. και τους +-….: στους 1Β1 έως 1Β6…..
και στους 1Β1΄έως 1Β6΄…., αντίστοιχα,….. /
Κι ο εαυτός μου είναι πολλοί...., ---- …..ω ζωή μου σε αντάρα....! ---μες στο συνειδητό μου ορατοί....,
και άλλοι "τόσοι" αόρατοι μες στο "υποσυνείδητό" μου....,.....
/ ….: συνειδητό και "υποσυνειδητό" : κι εδώ, έστω, ως το εννοούμε…., κι όχι ως, και, στο Κεφ. 3ον : 19 --- 1΄….. /
κι έρμαιο μιας παλίρροιας ζω μέσα σε κατάρα....!
=============================================================
47 ) Σκαλί -- σκαλί....!
Σκαλί -- σκαλί κατέβηκε τη σκάλα της "Αγάπης"
/ ….: κάθοδος, υπερκατάβαση, ψυχής Ο΄….. απ’ το …..1Β12 προς το….. 1Β : +- -+0….: ’➔….. /
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και…., στο ‘’στερνό’’ σαν έφτασε...., αντάμωσε, η ψυχή του, την ‘’Αδιαφορία’’....,....!
/ * ‘’Αδιαφορία’’ : η ψυχή Ο΄, το κύτταρο μνήμης της, στο, και, της ουδετερότητας σημείο 1Β….,
στο μεταίχμιο σημείο . : +- -+0….. /
Σκαλί -- σκαλί ανέβηκε τη σκάλα του "Μίσους"
/ ….: άνοδος, υποανάδυση, ψυχής Ο΄….. απ’ το …..1Β12΄ προς το….. 1Β : -+ +-0….: ‘..... /
και…., στο στερνό σαν έφτασε...., αντάμωσε, η ψυχή του, την ‘’Αδιαφορία’’....,....!
….."Αγάπη" και "Μίσος"...., της ψυχής συχνότητες....,
/ * "Αγάπη" : κύκλοι ψυχοσώματος +0 και +οο….. * "Μίσος" : κύκλοι ψυχοσώματος -0 και -οο….. /
ίσοι, σιαμαίοι, κύκλοι…., διπλοί και αλλοφόρτιστοι....,
που έχουν κοινό σημείο...., την Αδιαφορία....,....!
[ : βέβαια, αν αντικαταστήσουμε τις λέξεις....: αγάπη+, μίσος- – μη αγάπη- – αντιαγάπη- και αδιαφορία+- ή -+ : . ....,
* και, και, με τις λέξεις....: λογική+, τρέλα- – μη λογική- – αντιλογική- και ούτε+ – ούτε- : σχιζ ο φρέν ια+- ή -+ : . ...,
το ''ποίημα'' παίρνει άλλη διά στασ η....,....!.....
*....: και, και,....: βάλτε...., σε αυτό το σχήμα...., όποιες αντίθετες έννοιες, / ++ / + και / - - / -, θέλετε....,
λ,χ...., όπου ψυχή Ο΄…., Δ / ++ /,δ / + /,ημοκρατία : + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο : ➔’
και : . …., όπου ψυχή Ο΄…., Δ / - - /,δ / - /,ικτατορία : ‘ : + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο....,.....
και θα γράψετε αμέτρητα τέτοια ''ποιήματα''...., όσο σχηματοποιημένα και σε αμέτρητα σχήματα….,....!..... ]
=================================================================
48 ) Δε λύγισε…., κι ας έκλαψε….!
Διάλεξε το ταξίδι -του
στ’ ανήφορου το δρόμο….,
κέρδος χολή και ξύδι -του….,
από τον χλευαστή ντουνιά….,
των κάμπων τη μαζανθρωπιά….,
κι ένας σταυρός στον ώμο….!
Δε λύγισε…., κι ας έκλαψε….,
τ’ Απείρου ήταν μύστης….,
απ’ τ’ "όνειρό" -τους νήστεψε….,
έφτασε πάνω στην κορφή
κι άμασκη τού ’δε τη μορφή
Θεός Ονειροχτίστης….!
/ ….: κι εδώ…., φιλόθεος…., προβολή, συνάντηση, ενδοβολή…., και, ως 1Β12 --- 1Β,….. /
Κι οι χλευασμοί -τους, τώρα πια,
γυρίζουν πίσω….,
/ ….: τραβά μπροστά αυτός….. και δεν ακούει τα, άρρωστα, μη, πρέπει και γιούχα -τους….. /
κι αν ζει στον κόσμο…., πλάι -τους….,
ουράνια έχει την ψυχή….,
κι ας το κορμί καμπίσιο….,…..
χολή και όξος και σταυρός -τους…..
γι’ αυτούς…., και ο κατήφορός -τους….!
============================================================
49 ) Σαν θα βρεθείς....!
/ ….: κι εδώ…., και, αλληγορίες….. /
Σαν θα βρεθείς ανάμεσα
στις συμπληγάδες πέτρες.....
/ * Σειρήνες : ‘’εδώ’’, στους φιλόθεους, και, οι χορδές Δ΄Ε΄|….. και Ζ΄Η΄|….. κι ό,τι αυτές εκροσωπούν….,
μα και ό,τι αρνητικό - κι αρνητικότατο - - αντιστοιχεί σε αυτές…., όπου κι όπως…..
* Συμπληγάδες : συχνότητες : θέσεις μνήμης…., ή κι αμνησίας, αναλόγως…., οι…..
1Β9, 1Β9΄, 1Β6, 1Β6΄ και, κυρίως, 1Β….:
συμπληγάδες -- "διάσελα", σημεία….. όπου, πάντα, και, αυτόματα, δημιουργείται άμεσα τότε,
/ …..διοχετευόμενη, πάντα, στο κύτταρο μνήμης της ψυχής,.....και, και, " ηλεκτραγγελτικά"..... /
και….. τόσο, όσο, αναλόγως…., κι αφόρητη, ψυχοQ, ενέργεια – κι ανάλογη σειρήνα....,….. /
/ …..’’πάντα’’, εδώ, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A..... /
/ * Ιθάκη : και, οι της υπερθετικοποίησης, όποιες κι από 1Β7 έως 1Β12 και πλέον, συχνότητες ++ και πλέον….,…../
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και οι Σειρήνες, μαγικά,
θα σ’ ομιλούν για ζωή....,
μην τις μιλήσεις άσκεφτα....,
μόνο, για "κυπαρίσσια"
ξέρουν να ομιλούνε....!
Κλείσε τ’ αυτιά σου…., σταθερά.....
και στη ζωή σου γίνε, συ, μια φορά, έστω, ‘’Οδυσσέας’’....,
η Ιθάκη σε προσμένει....!
Πάλαιψε με τα κύματα,
που αφρίζουν να σε πνίξουν....,
των καμινάδων τον καπνό,
απέναντι στα μάτια σου....,
θα ιδείς να χαιρετίζει σε....!
Κι αν στον αφρό τους πνίγεσαι…..
και δεν μπορείς…., αδύναμος....,
να τ’ αντιμετωπίσεις....,
πάλι, μην τις μιλήσεις....,…..
/ ….: έιιιιι…., συνεχίζουμε…., ό,τι κι αν γίνει….! /
κι η ήττα θά ’ναι πιο υποφερτή....,
αν έρθει...., έστω, αν....!
Κάλλιο να έχεις ήττα..... παρά συμβιβασμό μ’ αυτές....!
Μα, πάλι, σκέψου την....,
μη σταματάς να σκέφτεσαι πως η Ιθάκη σε προσμένει....!
Κουράγιο απ’ τους συντρόφους σου, για να παλαίψεις, πάρε.....
κι από Σειρήνες και Συμπληγάδες
φύγε μακριά....,
μην έρθει ο θάνατός σου....,
δες…., που φέρνει η αδράνεια
μαζί με το τραγούδι -τους
το δελεαστικό....,....!
=======================================================
50 ) Πού Θάλασσας διεύθυνση….!
/ …..αλληγορικό….. και….. όσον….. εύστοχο….. /
Ποτάμι γέννησε η Πηγή….,
/ * Κορφοπηγή : ο Θεός…..
* Ποτάμι : η, τότε, ανθρωπότητα…., με δυο, έστω, ανθρώπους…., τους πρωτανθρώπους…..
* Θάλασσα : κυρίως, το υπερθετικό ++ του 1ου, 1Α, ψυχοD.N.A….: ουρανός : ουράνια ‘’θάλασσα’’….,…..
* Λίμνη : έστω, το αρνητικό - ή κι αρνητικότατο - - στο 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…..* Καμποπηγή : ο Σατανάς….,….. /
βουνού Πηγή, Κορφοπηγή….,
και τ’ άφησε να τρέχει….,…..
μα, πριν, του δίνει ορισμό….:
«Θάλασσα για ‘’προορισμό’’»,
τού ’πε, «σε σένα πρέπει….,
αν θες εδώ να ξαναρθείς
και, αλλιώς, να ιδείς αναστημό….!
…..Κυλώντας στις βουνοπλαγιές…..
‘’στον κάμπο κάτω’’ φτάνει…., / …..έστω, στο 1Α6΄ του ψυχοσώματος….: έστω, και…., ψυχο,κοινωνιο,D.N.A….. /
‘κει ανταμώνει μια πηγή….,
μια κόρη της Κορφοπηγής….,
στείρα πηγή και "ορφανή"
από παιδί ποτάμι….,
που το καλεί με τάματα…..
να ενωθεί μαζί της….,
παιδί της να το κάνει….,
δύο να έχει μάνες του….,
χατίρι που της κάνει….!
/ ….: εχ, μόνο που η καμποπηγή πήγε κι αντάμωσε το ποτάμι…., τότε : ‘’εν αρχή’’….,
και το "έριξε", εξαναγκαστικά κι άθελά -του, στη….. λίμνη….,….. /
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…..Του άλλαξε την κατεύθυνση….,
----- …..πού Θάλασσας διεύθυνση…!; ----κι αντί να έχει ‘’εκβολή’’
σε Θάλασσα…., ως πρέπει….,
μια λίμνη τού ’ν’ προορισμός….,
που σκλάβο το κατέχει….,
βογκά…., σαν δεν αντέχει….,….:
«…..Αχ, Κορφοπηγή Θεέ μου….,
εχ, καμποπηγή μητριά μου….,
συ, ρε, πλάνα…., Σατανά μου….,…..
πού ’σαι, Θάλασσα γλυκειά μου….,
συ, αχ, γη και ουρανέ μου….,
πού ’σαι, Θάλασσα γλυκειά μου….,
συ θεσπέσια εξαγνίστρα….,
συ με τη γλυκειά αλμύρα….,
της ανάστασής μου μήτρα….,
ορφανή κι όνειρο Μοίρα….!…..»….!…..
==========================================================
==========================================================

$$$ Α1 έως Α365 : εδώ : ευθύς ως κάτω, 365 προσφερόμενοί μου στίχοι τραγουδιών και ‘’τραγουδιών’’ μου….,
/ …..συνολικά, 730…., και, για 2 επιτραπέζια ημερολόγια….: : Α -- 2011 και Β -- 2012….. /
με πρόταση σε διατιθέμενους/μενες μουσικοσυνθέτες/τριες να τους μελοποιήσουν : συνθέσουν αφιλοκερδώς….,
ε, όσους κρίνουν άξιους μελοποίησης…., / : και, με δικές –μου μελοποιήσεις : συνθέσεις…… /
για τη δημιουργία ενός, ή και πλέον, CD….,
σαφώς…., και στις δύο περιπτώσεις προσφοράς…., για ‘’τυχόν’’ φιλανθρωπικό σκοπό….,…..
αλλά….. και για ανάλογη, με τα ως άνω 50 ‘’σχηματοποιημένα’’, ‘’σχηματοποίηση’’….. από όποιον θα….. ….!.....
### …..εχμ…., και….. / : και, και, οι ήδη, και, στιχο·κλέπται –μου….. / «οι κλέπται άλα…..»….. ###
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Α -- 2011….: Α1 έως Α365…..
1/1/2011
Τα Πουλιά δε χωρούν στα αρχεία....!
Πάντα, αλαργεύουμε εμείς....,
άφραχτα καραβάνια της φυγής
κι ανέκβολα ποτάμια....,
έξω από σκλαβοπάζαρα
και χωνευτήρια θάλασσες....,
μέσα στο έξω –τους εμείς
και σε δρομάκια ασύνορα....!
Γνήσιοι τσιγγάνοι...., λεύτεροι....,
πουλιά αποδημητικά....,
που ‘χουμε αλλιώτικη καρδιά....,
στης Λευτεριάς το σχήμα....,
καθώς μετράμε τον καιρό
με το ρολόι της καρδιάς....,
που δεν ανοίγει στ’ Όνειρο
της καταδίκης μνήμα....!
Σαν θε να χτίσουμε φωλιά....,
το νοίκι της Υποταγής
αρνούμαστε..... και πάμε....,
ώς να γενούν πατρίδα μια
όλες οι χώρες, αχ, της Γης....!
Της λευτερώτρας Λευτεριάς
κλέβουμε τ’ άγια όνειρα....,
στην ασυμβιβασιά μας....,
σαν του Θεούλη τους ''τρελούς''
με τα γερά τα ένστικτα....,.....
γι’ αυτό πετάμε κι άφτεροι....,
και, στην ακινησιά μας....!
Κι αν, έστω, τ’ Όνειρο πονά....,
πονά, όμως, λιγότερο
απ’ την πραγματικότητα
αυτών που ζουν προκάτ ζωή
κι έχουν, και, θάνατο προκάτ....:
μοντέρνα δουλικότητα....!
''Ιθάκη'' είν’ το ταξίδι –μας....,
το Όνειρο που γίνεται
αλήθεια στις παράγκες....,
μποέμ εμείς που φτύσαμε
τις ψεύτικες ανάγκες....!
® Φεύγουμε....,
πανταχού προκάτ ληξιαρχεία....,
''ψάχνουμε''....,
τα Πουλιά δε χωρούν στα αρχεία....!
…..Πάντα, αλαργεύουμε εμείς....,
γιατί το ξέρουμε αμασκέ....:
λάκκος στην ''ορθογραφία'' και.....
πρόβατα κοπαδιαστά....,
ε, λύκοι σαρκοφάγοι....,.....
πρόβατα ακοπάδιαστα....,
ε, λύκοι φυτοφάγοι....!.....
☼
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2/1/2011
Αχ....!
Μη μου γυρνάτε το μυαλό
πίσω στα περασμένα....,
είν’ η ζωή μου σε σταυρό....,
τα νιάτα μου είν’ χαμένα....!
Δε θέλω να θυμάμαι, πια,
τις ψυχοφάγες ώρες....,
μπήγουν καρφιά μες στην καρδιά
οι μνήμες μου οι ‘μοβόρες....!
®1 .....Αχ…., και να είχαν Κυριακές
της ζήσης μου οι ‘Βδομάδες....,
να ‘χω τις λύπες άνεργες
και τις χαρές σε βάρδιες....!
®2 Αχ...., κι ας μου φέρεις μια Γιορτή
στης ζήσης μου το χάλι....,
κι έτσι...., χορεύοντας...., Ζωή....,
ας γείρω το κεφάλι....!
☼
3/1/2011
Μακάρι που γεννήθηκα φτωχός....!
Ρούχα παρτάλια.....
κι η πείνα περίσσια....,
σπίτι που έμπαζε οικτρά....,
ανάπηρη παράγκα....!
Τ’ αυγά αντάλλαγμα
για καραμέλες.....
και τα παιχνίδια μου φτιαχτά
από της μάνας μου τα ροζιασμένα χέρια....,.....
μα ήταν, τότε, τρελή χαρά....,
λες και ο Ήλιος...., σαν νονός....,
γιούρια σκορπούσε φράγκα....!
® Παιδίσια χρόνια μες στην ανέχεια.....
κι εγώ, σαν ψέμα, τραγικός....,
μα αν...., που είμαι Άνθρωπος....,
ευθύνεται η φτώχεια....,
μακάρι που γεννήθηκα φτωχός....!
Στ’ ''άσπρο'' λιτότη’....,
στο ''μαύρο'' σπατάλη....,
σπίτι που ήτανε σχολειό....,
της φτώχειας Ευαγγέλιο....!
Τ’ αστέρια είχαμε
φως για τις νύχτες.....
κι είχα ταξίδια ζωντανά
μες στου πατέρα μου τους ζωντανούς –του ''μύθους''....,.....
μα ήταν, κι έτσι, τρελή χαρά....,
θαύμα κι ο Ήλιος...., σαν Θεός....,
νύχτα σκορπούσε γέλιο....!
☼
4/1/2011
Κάποτε..... και τώρα....!
Κάποτε, μιλούσες γι’ αντιθέσεις....,
ήσουνα αβόλευτος ακόμα....,
τώρα, έχεις θέση..... κι άλλες ''θέσεις''.....
και φανφάρες λες...., για την ‘’’κονόμα''....!
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®1 Άλλαξες ''στρατόπεδο''.....
κι είσαι σε ''ισόπεδο''.....
και γελάς ''στην τρίχα'' βολεμένος....,
άει, βρε παραγκόπαιδο....,
σπούδασες παλιόπαιδο....,
''ψείρα σε γιακά'' κι ''αγορασμένος''....!
Κάποτε, μιλούσες, και, για τέχνες....,
έβλεπες ''πληγή''..... και δός του κλάμα....,
τώρα, ''κολλητός'' με λαομπαίχτες....,
τζερτζελέ τραγούδια..... κι όλα ''θάμα''....!
®2 Ξέχασες τα άδικα.....
και μες στα ''σκυλάδικα''
σαν ντουντού χορεύεις τσιφτετέλι....,
''Τσίτα'' στα ζουγκλάδικα....,
μες στα ''Ελληνάδικα''....,
άει, βρε...., στον ''Καιάδα''...., κατρακέλι....!
☼
5/1/2011
Απόψε, τίποτα μη λες....!
Απόψε σ’ έχω αγκαλιά....,
πρώτη φορά…., κι είμαι τρελός…..
κι η Γη ένα κρεβάτι....!
Ανάβει τ’ άστρα ο Ουρανός....,
στη νύχτα μακιγιάζ με φως....,
κάνουν γιορτή..... για χάρη μας....,
παραγγελιά...., μόνο, για μας....,
χορεύει το φεγγάρι μας....!
® Στης καρδιάς σου το χάρτη
πατρίδα βρήκα
της Αγάπης τη γενέτειρα....,
στου κορμιού σου το Μάρτη
ταξίδι βγήκα
και σε Άνοιξη ανέτειλα....!
Αγκάλιασέ με σωστικά…..
και κλείσε όλες τις πληγές
που στάζουν στην ψυχή μου....!
Απόψε, τίποτα μη λες....,
‘’αντίστροφες’’ να ‘ν’ οι καρδιές....,
να ‘ν’ όλα αφανέρωτα....,
κι άσε να μείνουν τα κορμιά
δυο έρμαια του Έρωτα....!
☼
6/1/2011
Τζούφιο το Μηδέν....!
Στα Μας Μίντια της ''θεια -- Κλάρας''…..
τα προδρόμια της αντάρας
μας τα λένε ''σικ''....,
πώς τη ζουν οι Γραικολέρες....:
δεξιώσεις, κρουαζιέρες,
στα βουνά πικνίκ....,....!
Λογοτέχνες, καλλιτέχνες,
πολιτικοί, εφοπλιστές....,
παπάδες και καλαμαράδες....,
τουρλού -- τουρλού μπαξές....,
αστρολόγοι και μαφιόζοι….,
παλλακίδες, μανεκέν....,.....
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''στον Μπερντέ του Καραγκιόζη''....,
''στου Πασά μας το Σεράι''....,
ποιοι γελούν..... ποιοι κλαιν....!
® Εξουσιά παλιατσουριέντα....,
που δεν κάνει, πια, κουβέντα
‘κείνα..... που μας καιν....,
της Γρετσιάς νομενκλατούρα....,
''στην κονσέρβα'' κι η ''κουλτούρα''....,
τζούφιο το Μηδέν....!
☼
7/1/2011
Ο ταπεινός ταπείνωση δεν έχει….!
Άνοιξης άνθος μ’ είδανε
κι άδικοι σπιούνοι ήρθανε
με δόλο να με κόψουν….,
σε κάκτο μεταλλάχτηκα….,
---- στη Νύχτα τους δεν τάχτηκα….. ---κι έφυγαν…., πριν ματώσουν….!
® Νιώθω κυνηγημένο φως….,
που επιμένει ν’ αγρυπνά
πάν’ απ’ τους πονεμένους….. και ν’ αντέχει….,…..
έζησα όρθιος μαχητής….,
‘’ουδέποτε’’ πειθόμενος τοις ‘κείνων ρήμασι εγώ….,
ο ταπεινός ταπείνωση δεν έχει….!
Μες σε Νυχτιάς ‘’σκυλάδικα’’
εγώ δε φτύνω τ’ άδικα….,
τα ντέρτια δε σκεπάζω….,
παντζούρια στα παράθυρα
και σε παχνιά γω άχυρα
δεν έμαθα να βάζω….!
☼
8/1/2011
Στον Ουρανό, πια, ''σταυρωτοί'' οι ''καινούριοι''....!
Η στεριά της Γης με διώχνει....,
σε θάλασσα γω δε χωρώ....,
άγγελοι μου ‘δώσαν κι ήπια....,
νήπιο...., Μεσημέρας γάλα....,
να ‘χω ''Δείπνο Μυστικό''....,
‘’κλήρα’’ μου και Καταδίκη
να πετώ στον Ουρανό....!
® Τα δρομολόγια μου….. σε όρθιους δρόμους.....
και τόσα λόγια μου...., ουρανοδείκτες....,
σου ‘δωσα νά ‘ρθεις, ψηλά, εδώ....,
μα δεν προσπάθησες ούτε ένα πέταγμα,
γερό, για νά ‘ρθεις....,.....
τι κρίμα να μη ''σταυρωθώ''....,
που σου ''περίσσευα'' κι εγώ....!
Γω...., ''βοσκός χωρίς κοπάδι''....,
ασάλευτος τη Γη κοιτώ....,.....
πες μου πως εγώ δε φταίω
κι έπαιξα σωστά το ''ρόλο''....,
να ‘βρω λίγο λυτρωμό....,
μην και έβρω αντισώμα.....
το σκοτάδι να ντυθώ...!.....
☼
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9/1/2011
Γιούχα, Ονειροθάφτες....!
Μες στην πραγματικότητα
κι ετούτου του αιώνα.....
γίναν πουλιά τα όνειρα
κι ολόγυρα πετάξαν....,
μα...., όσα κι αν μου γύρισαν....,
γυρίσαν λαβωμένα....,
νεκρά είν’ στον ''Παράδεισο''
---- και, τ’ άλλα..... ---- που μας τάξαν....!
® Τώρα, τα όνειρά μου ζουν
σ’ ασύμβατη ουτοπία....,
κι είναι πουλιά αγύριστα
που λεύτερα πετούνε....,
έξω, πια, κι απ’ τη σκέψη μου....,
---- γιούχα, Ονειροθάφτες....! ---κι απ’ τη συμβάτια ''τρέλα'' μου
αθάνατα θα ζούνε....!
‘Δω μέσα στην ανόνειρη,
τη μούμια, Κοινωνία.....
τη ''λογική'' της έφτυσα.....
να ζω και να ‘χω μέρα....,
κι αν γύρωθέ μου χτίζουνε....,
για να μ’ ορίζουν...., φράχτες....,
''τρελός'' θε να ‘μ’ ονειρευτής
κι από τα όρια πέρα....!
☼
10/1/2011
Μία αγάπη που ‘’λογιστικά’’ δεν ξέρει….!
Γυρνούσα δρόμους…..
να βρω το δρόμο μου
και μια αγάπη να μη λέει….:
«…..πόσο…., τόσο….,
ζημιά και κέρδος….,
πάρε και δός μου…..
και τόσο…., όσο….!»….,…..
να μπορώ να αντέχω
και σωσμό να την έχω….,
να ενώσω της καρδιάς τα κομμάτια….,
στη ζωή μου συνέχεια να δώσω….!
® Ώσπου ‘’Μοίρα’’ καλή
σένα δίνει μου ταίρι….,
μία αγάπη που ‘’λογιστικά’’ δεν ξέρει….,…..
και το δρόμο μου βρήκα
στης ψυχής σου το σύμπαν
και μητρώο σ’ Ανάστασης φως….,…..
και στο Σύμπαν σεργιάνι εβγήκα
φτερωτός…., δυνατός….!
Βαστάς τον ήλιο
πάν’ απ’ τη νύχτα μου
και έχουν, πια, ανατολή
τα όνειρά μου….,
αρχή και τέλος
όλου του κόσμου
μες στην καρδιά μου….,…..
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και μπορώ και αντέχω
και εικόνισμα σ’ έχω….,
κι η καρδιά μου είν’ ολόκληρη…., πάλι….,
κι η ζωή μου με μέλλον μπροστά μου….!
☼
11/1/2011
Παρά..... ''τρίχα''..... ''Κυνηγός''....!
Μικρός...., ζωγράφιζα πουλιά
σε δάση με ρυάκια....,
κήπους που θύμιζαν ''Εδέμ''....,
φιλάνθρωπα ζωάκια....!
Σαν πήγα στο Δημοτικό....,
μ’ ανάλαβαν δασκάλοι....,
να ζωγραφίζω μ’ έμαθαν
ανθρώπους σε σαφάρι....!
Κι ύστερα...., στο Γυμνάσιο....,
μ’ αλλάξανε το πλάνο....,
να με σχεδιάζω κυνηγό
μ’ έμαθαν ''κι από πάνω''....!
® Μα τις σπουδές σταμάτησα....,
‘’δεν ήτανε της τύχης''....,
απ’ το που θα ‘μουν ''Κυνηγός''.....
κάλλιο που ‘μαι ''Σπουργίτης''....!
☼
12/1/2011
Ποθώ....!
΄Ως να προλάβεις τη χαρά.....
η λύπη σε τρακάρει....,
ώς ν’ αγαπήσεις τη ζωή.....
ο Άδης σε φλερτάρει....!
®1 Σκοντάφτω μια...., σκοντάφτω δυο....,
μπροστά μου, πάντα, φράχτες....,
κι είν’ η ζωή μου ρημαδιό
από της Γης Τους Θάφτες....!
Ποθώ να ζήσω...., να χαρώ....,
λιγάκι ν’ ανασάνω....,
τουλάχιστο, να αρνηθώ
τους Θάφτες...., πριν πεθάνω....!
Μα οι χαραυγές τις Κυριακές
ξεφτούν, και, τ’ Όνειρό μου....,
θανατοπούλια οι συννεφιές
ντύνουν τον ουρανό μου....!
®2 Κάθε γιορτή μου ξεψυχά....,
πριν η χαρά ανθίσει....,
με μύρα μολυσματικά
ποιες ''Μοίρες'' μ’ έχουν χρίσει....!
Κατάρα ποια με κυνηγά
κι η νιότη μου αρρωσταίνει....,
κουράστηκε, και, η καρδιά
κι όλο βαριανασαίνει....!
☼
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13/1/2011
«Ίσως….!»....!
«….. Ένα, χι, δύο και λοιπά….,
σουτ -- γκολ…., σουτ -- άουτ, φτου, δοκάρι….,
είναι Θεός…., άλλη φορά….,
θα μου ‘ρθει το ‘’δεκατριάρι’’….!
® Τζίφος στα ‘’Προγνοσπόρ’’…., ξανά….,
κι αύριο δουλειά…., πάλι, Δευτέρα….,
κληρώνονται τα ‘’Λαϊκά’’….,
ίσως, σ’ αυτά η ‘’άσπρη μέρα’’….!
….. Δόξα Σοι, Κύριε Θεέ….,
μονάχα, κάνε μου τη χάρη….,
‘’λήγοντες’’ πιάνω στη ζωή….,
στο θάνατο ‘’δεκατριάρι’’….!.....»….!
☼
14/1/2011
Τελικά….!
Προκάτ ‘’τρελό’’ σενάριο
και σκηνικά ‘’στημένα’’
μας όρισαν τα ερπετά….,
που ζουν στα παρασκήνια….,…..
κι εμείς…., ‘’χωρίς να θέλουμε’’….,
παίζουμε τη ζωή ‘’μας’’….,
ζωή απ’ τα καλούπια –τους
κι απ’ την υποταγή μας….!
® Ξεκινάμε ανθρώποι…..
και, μετά, στα σχολειά….,
σπουδαστήρια πετάγματος, τάχα….,
τα φτερά μας ‘ξαλείφουνε δόλια….,…..
κι η ζωή ‘’μας’’ πορεία
σε σχοινί τεντωμένο…..
κι από κάτω ένας βόθρος
ανοιχτή αγκαλιά….!
Τελικά…., με κομμένα φτερά
και το πέταγμα χίμαιρα….,
καταντάμε κατθρώποι….!
Σικέ μιας ‘’Μοίρας’’ έρμαια….,
καταραμένο κλήρο
μας ‘δώσαν σκάρτη μοιρασιά
της Γης οι ‘’Μοιρο’’πλάστες….,…..
κι εμείς…., σαν τον δεχτήκαμε….,
φτιάχνουμε την ψυχή ‘’μας’’….,
ψυχή απ’ τα κουρέλια –τους
κι απ’ την ψευδαίσθησή μας….!
☼
15/1/2011
Σκλάβωσέ με…., λεύτερος να ζω….!
Έκανα τη λύπη μου καράβι…..
κι έψαξα μια θάλασσα αγκαλιά….,
βρήκα σένα…., της Χαράς μοιράδι….,
θάλασσα γυναίκα κι αγκαλιά….!
Κι έκλαψα γλυκά στην αγκαλιά σου….,
θάλασσα που έγινες στοργή….,

29
29
ξάλαφρη που είν’ η ύπαρξή μου….,
πάει το καράβι κι η πληγή….!
®1 Κράτα με κοντά σου αναστημένο….,
κάν’ ‘το σαν ‘’χατίρι’’ στο Θεό….,
είμ’ ένα παιδί αλαφιασμένο….,
χάνομαι μακριά σου κι απορώ….!
®2 Κάνε με καράβι μες σε σένα….,
σκλάβωσέ με…., λεύτερος να ζω….,
γίνομαι ευχή και προσευχή σου….,
κι άσε στην καρδιά σου να κλειστώ….!
☼
16/1/2011
Αμάρτησα….: τραγούδησα τη Μέρα….!
…..Να ‘μαι….. και να το στήθος μου….,
νά ‘την και η καρδιά μου….,
μπρός μου ελάτε….. κι άστε τις πλάτες….,
αν είστε, όπως λέτε, παλικάρια….,
να…., στον δικό μου ουρανό
δε σεργιανούν φεγγάρια….!
® Αμάρτησα….: τραγούδησα τη Μέρα….,
Νονοί της Τέχνης, ρίξτε μου κι άλλη σφαίρα….,
αργεί το τέλος μου….. και υπάρχω ακόμα….,
παιδί μεγάλο είμαι εγώ….. και με απωθεί το χώμα….,…..
στην ‘’Άγια τρέλα’’ δόθηκα…..
κι ως Άγιος προδόθηκα….!
Να ‘μαι….. και να το πνεύμα μου….,
νά ‘την και η ψυχή μου….,
μπρός μου ελάτε….. κι άστε τις πλάτες….,
ελάτε να με ρίξτε στα σκουπίδια….,
μα, και, κουρέλια κι αν γενώ….,
θα ‘ν’ στο λαό σωσίβια….!
☼
17/1/2011
Ήττα νίκη….!
Ίνδαλμα είχε τα Πουλιά….,
πάσχιζε να τα μοιάσει….,
ερπετολάγνοι σπιούνοι –Του….,
μην τύχει και τα φτάσει….!
® Τον γκρεμοτσάκισαν κρυφά….,
σ’ αετού φωλιά φτασμένο….,
πριν ξεψυχήσει…., κραύγαξε….:
«Χαλάλι που πεθαίνω….!»….!
Στους κάμπους γύρισαν ξανά….,
χαμοζωή μπαστάρδα….,
κι είχαν στο πέτο σύμβολο
τον αετό κονκάρδα….!
☼
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18/1/2011
Μας ζυγώνει ο Θάνατος…., όλους…., Ειρήνη….!
Αθάνατη ψυχή στους μπαξέδες τ’ Ουρανού….,
θνητό ‘’κορμί’’ στα ρουμάνια της Γης….,
έλα, τώρα, με βιάση, εδώ κάτου….,
πριν η φωνή του ρολογιού της Ζωής
γίνει, μεμιάς, κραυγή του Θανάτου….!
® Έλα, τώρα, στων σκοταδιών τις πέντε κοιλάδες….,
μας ζυγώνει ο Θάνατος…., όλους…., Ειρήνη….,
τα μωρά να σου μαστεύσουν τα στήθια…., ιδίως….,
που το Θάνατο οσμίζονται σάμπως τους σκύλους….,
τα άλαλα μωρά που κραυγάζουν….: «Βοήθεια….!»….!
Το γάλα σου ας θρέψει τα άχορα νιάτα….,
παλμό καρδιάς να έχουν δικό σου….,
στο δικό σου ρυθμό το χορό τους να σύρουν….,
στο τραγούδι σου, Ειρήνη…., στο σκοπό σου….,
στο χρυσό σου σκοπό του φωτονείρου….!
☼
19/1/2011
Από Κίρκη….. σ’ άλλη Κίρκη….!
® Πρώτα….. υπό Εξουσίες….,
ώς κι αντεξουσιαστής….,
κι ύστερα….. η Εξουσία….,
Κίρκη του λαού να ‘δεις….!
Με ‘’κέρασμα’’ μαστούρα…..
πολίτες του χαϊβάνια….,
κατάντησαν γουρούνια….,
σε βούρκο ‘παίρναν μπάνια….!
Τη βούλιαξαν στο βούρκο….,
σ’ Ιθάκη πήγαν….. ‘μείναν….,
την κοίταξαν στα μάτια…..
κι ανθρώποι ξαναγίναν….!
Άσπρου μεταμορφώσεις….,
μαύρο ασπροντυμένο….,
Ιθάκη, τώρα, Κίρκη…..
σ’ όχλο ξεγελασμένο….!
…..Βούλιαξαν, και, την Ιθάκη
μες σε θάλασσα…., με μια….,
Θαύμα έγινε…., που ‘γίναν,
αχ, αμφίβια…., αλλά….!.....
☼
20/1/2011
Άσε τα ερείπια να μας διδάσκουν….!
Άργησες να ‘ρθείς….,
δώρο της Ζωής….,
‘δω, για να με ‘βρεις….,…..
τώρα, η καρδιά
πάγος στη φωτιά….,
που δε λιώνει, πια….!
®1 Είμαι, σου λέω, ‘’ληγμένη παράσταση’’….,
ψέμα το πως έχουν οι ‘’νεκροί’’ ανάσταση….,

31
31
ψάξε, ‘κει, να βρεις ζωντανοί πού μένουν….,
οι ‘’νεκροί’’, μόνο, πεθαίνουν….!
Τσάκισα στα δυο….,
που ‘μαι ρημαδιό
Έρωτα…., οικτρό….,…..
σώμα κι αν ριγά….,
δεν έχω καρδιά,
κι άλλο, ν’ αγαπά….!
®2 Ψάχνεις, σου λέω, αιθέρια φαντάσματα….,
δεν ανορθώνονται τα ‘’νεκρά’’ χαλάσματα….,
δες…., μες στα ερείπια μου στοιχειά χάσκουν….,
άσε τα ερείπια να μας διδάσκουν….!
☼
21/1/2011
Φύσα, αγέρα του όρθιου λόγου….!
Φύσα, αγέρα
του όρθιου λόγου….,
διώξε τη συννεφόσκονη
που άπλωσαν Σειρήνες….,
να ‘δεί λαός τον ήλιο του….,
σκυλιά του παραλόγου….,
σκυλιά που κρύψατε το φως…..
μαζί με άγιες μνήμες….!
® Παραλλαγή μεσαίωνα
κι ετούτος ο αιώνας….,
στης τούμπας το ανάποδο…..
Ζενίθ ‘βαφτίσαν το Ναδίρ….,
---- φύσα…., για να χαράξει….! ---κι είν’ για φτηνούς, να, άνοιξη…..
και για ακριβούς χειμώνας….,
ψυχής, κορμιού….. αφαίμαξη
από τις κλίκες των βαμπίρ….,
στη σάπια ‘’Νέα Τάξη’’….!
Φύσα, αγέρα
του όρθιου λόγου….,
βουρ στα βαμπιροπρόβλητα
της Νύχτας τα μνημεία….,
του χάους τα φερέφωνα
είν’ του λαού προδρόμοι….,
προδρόμοι της πισωδρομιάς….,
στης Γης τα Σατανεία….!
☼
22/1/2011
Ωχ, καημένε Μιχαλιό….!
Δυο δουλειές ο Μιχαλιός….,
πιότερο να έχει βιος….,
να ‘χει…., να ‘χει…., ---- τι μανία….! ---Σούπερ -- Μάρκετ Κοινωνία….!
® Να ‘χει κότερο και ώτο….,
κι όσες φτιάχνουνε ‘’ανέσεις’’….,
μα δεν πρόλαβε…., αλιό του….,
τα ‘δωσ’ όλα για ενέσεις….!
Ωχ, καημένε Μιχαλιό….,
κάλλιο να ‘χες τεμπελιό….,
χάι φάι άρες -- μάρες
κι εξακύλινδρες λαχτάρες….!
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Ωχ, πραμάτεια Μιχαλιό….,
‘’γράψε αλιό και τρισαλιό’’….,
στης Ζωής το Σούπερ -- Μάρκετ…..
κι η ζωή ‘’σου’’ Μίνι -- Μάρκετ….!
☼
23/1/2011
Δείξτε μου, Πουλιά, ένα δρόμο….!
Ζηλεύω των Πουλιών τη λευτεριά….,
‘κείνα που πάνω στα βουνά, μονάχα, ζουν….,
των κάμπων που ‘ξεφύγαν τη σκλαβιά….,
κορφή -- κορφή στα κορφοβούνια που πετούν….!
® Δείξτε μου, Πουλιά, ένα δρόμο….,
που να βγάζει σε Κορφή….,
να πετάξω από τον ώμο
το σταυρό….. και νά ‘ρθω ‘κει….!
Ζηλεύω τα Πουλιά…., λίγα Πουλιά….,
των κάμπων που αρνήθηκαν τη ‘’λογική’’….,
τα ένστικτα που κράτησαν γερά….,
για να μπορέσουν να πετάξουν στη Ζωή….!
☼
24/1/2011
Θεέ μου….!
Γύρω παλιούρια…..
και δε χαράζει….,
κλειστά τα παντζούρια…..
κι η Νύχτα μοιράζει
κλήσεις Θανάτου….!
Στη γειτονιά μας.....
φονιάς ο Χρόνος….,
οι μέρες μακριά μας…..
κι οι μέτοικες νύχτες
μαυραγορίτες….!
® Φόβοι μας ζώνουν….. και δεν τολμάμε….,
‘’μόνους’’ κι ανίσχυρους, Θεέ μου, μας λιώνουν….. κι εσύ αργείς….!
Πικρά τα στόματα…..
και τα χαμόγελα
παιδίσια πτώματα….,…..
έτσι τα όνειρα
και οι χαρές….,
‘’μοίρα’’ τους έχουν
‘’χωματερές’’….!
Και την κραυγή μας
δόλια σφίγγει
Κράτος κατάρατο
---- με το ‘’’Βαγγέλιο’’
και το ‘’φραγγέλιο’’….. ---κι η μπαμπεσιά –τους….,
αυτών που όρισαν
να ‘ναι πνιγμένη
μες στο λαρύγγι
και μας κατάργησαν
το ‘’Μέγα Σάββατο’’….!
☼
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25/1/2011
Παρά λίγο….. ‘’βεντέτα’’….!
Αγκαζέ με την ‘’«Αλήθεια»’’,
ψες, εβγήκαμε σεργιάνι….,
‘’το μυρίστηκαν’’ παπάδες…..
κι ήρθαν ‘κείθε μάνι -- μάνι….!
® Φέραν τις ‘’«παραφυάδες»’’….,
με γραπώσαν τάκα -- τάκα….,
σαν μπουκάραν κι ‘’«οι διατάνοι»’’….,
μας αφόρισαν ‘’ατάκα’’….!
Τώρα, ‘’μάθημα της δίνουν’’….,
‘’της αλλάζουν το φουστάνι’’….,
μόνο, ‘κείνοι, μες «στους όχλους»,
‘’γκουβερνάντες’’ της θε να ‘ναι….!
☼
26/1/2011
Κι όμως…., εγώ, θα σου ξεφύγω, Καλυψώ….!
Κι όμως…., εγώ, θα σου ξεφύγω, Καλυψώ….,
ταξίδι γυρισμού θ’ αναζητήσω….,
μια νύχτα…., που η μέρα θ’ αγρυπνά….,
‘κει στης ψυχής μου την καλόκαρδη κυρά….,
πάλι, δικός της θα γυρίσω….!
Κι όμως…., εγώ, θα σου ξεφύγω, Καλυψώ….,
ζωή απ’ την αρχή θα ξεκινήσω….,
τα «πρέπει»…., που τα βάφτισα σαχλά….,
νόμο τα βάζω στην απείθαρχη καρδιά
κι ώς στα στερνά θ’ ακολουθήσω….!
Αγάπη κλεμμένη
χαΐρια δε φέρνει….,
τη δύναμη θά ‘βρω
να φύγω μακριά σου….,
αρνιέμαι να μείνω,
για πάντα, κοντά σου….!
®1 Κάνω το δάκρυ θάλασσα
και άνεμο το νόστο….,
καράβι κάνω το κορμί….,
ψυχή, το σήμα ‘δώσ’ ‘το….!
®2 Εδώ, σ’ αφήνω, Καλυψώ….,
‘’στενή’’ είν’ το νησί σου….!
Κάλλιο να είμαι ‘’σκλάβος’’ ‘κει….,
μες στη δική της λευτεριά….,
παρά ‘’ελεύθερος’’ κι εδώ….,
μες στη δική σου τη σκλαβιά….!
☼
27/1/2011
Τα ‘’Πτωχοπροδρομάκια’’….!
Την πένα σας πουλήσατε,
ρε ‘’Πτωχοπροδρομάκια’’….,
και με τους μεν….. και με τους δε…..
‘’τα κάνετε πλακάκια’’….!
®1 Γίνατε, και, δικαιωτές
της ‘’ζούγκλας’’….. σαν ‘μοβόρια….,
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πόρνες διανοούμενες
και του λαού ‘’βαπόρια’’….!
Κι αισχρά κι αν αναλάβατε
έναν αχρείο ρόλο….,
χαμπάρι το επήρανε
και ‘’θα βρεθείτε σόλο’’….!
®2 Τζούφιος ο λόγος…., άσφαιρος….,
Μαντάμ –σας Τρομοκράτος….,
ό,τι καλό σας….. γι’ άλλοθι….,
Πνευματοπαρακράτος….!
☼
28/1/2011
Γι’ αυτό….!
Με τα χέρια απλωμένα…..
και με μάτια θλιμμένα…..
‘’Αθηνά’’ ικετεύεις….,…..
με λερά σου τα πόδια…..
μπρος σε χείλος βαράθρου…..
το σωσμό σου γυρεύεις….!
Δε θα μάθεις, ποτέ σου….:
αν κινούσε, πολύ,
το βοήθειο της χέρι….,
‘’Αθηνά’’, πια, δε θα ‘ταν….!
Δε θα μάθεις, ποτέ σου….,
πως, γι’ αυτό, τέτοιο χέρι
έχει, ‘’μόνον’’, η Γη….,
που, και συ, την πληγώνεις….!
® Τη Γη πονάς….,
σαν την πατάς με λερωμένα πόδια….,…..
γι’ αυτό σε ‘ξάνθισε νωρίς….,
κορμί που δεν ξεπέρασες….,
που δεν την επροσκύνησες….:
το χώμα σαν δεν το φιλάς….,
δε σου ‘χει κατευόδια….!
Δεν είν’ άδεια τ’ αστέρια…..
και σ’ απλώνουν τα χέρια,
βοηθοί, οι αγγέλοι….,…..
σε πεφτάστρα διατάνοι…..
πλανερά σου τα κρύβουν…..
κι η Νυχτιά ν’ ανατέλλει….!
Δε θα μάθεις, ποτέ σου….:
αν τιμούσες τη Γη….,
της Ανάστασης άρπα
κι ο σταυρός θα γινόταν….!
Δε θα μάθεις, ποτέ σου….,
πως, ποτέ, δεν ταιριάζουν
μαύρο κι άσπρο…., μαζί….,|
κι όλα πάν’ αναλόγως….!
☼
29/1/2011
Μια άγρια ‘’ιστορία’’….. για όλους τους ‘’ήμερους’’….!
Ήταν ένα προβατάκι….,
κι ήταν άτακτο…., όλο ‘’θράσος’’….,
ξέφυγε απ’ το κοπάδι….,
λεύτερο…., μακριά στο δάσος….!
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® Και δεν το ‘φαγε ο λύκος….,
---- λύκοι, μόν’, στα παραμύθια….. ---κι είδε δόλια που του κρύβαν
οι βοσκοί –του την Αλήθεια….!
Κι ήσυχα τα προβατάκια….,
όλο τάξη…., ζούσαν…., πάλι….,
ώς το ‘’Πάσχα’’…., που τα ‘φάγαν
οι βοσκοί –τους και ‘’οι άλλοι’’….!
☼
30/1/2011
Στη χώρα τη Σοδόμα….!
Αφήστε μας….. και φτύστε μας….,
αρχαίοι μας προγόνοι….,
σ’ αυτόν τον πανεκφυλισμό….,
ως λέτε πάνωθέ μας….,
ας ξεψυχάμε μόνοι….!
Αφήστε μας….. και φτύστε μας….,
χα…., τι «Μεγάλη Ιδέα»….,…..
Όνειρο τ’ όποιο βολεψιό….,
ως λέμε κάτωθέ σας….,
μεις έχουμε….. κι Ιδέα….!
® Αφήστε μας….. και φτύστε μας….,
κι αν θέτε…., συγχωρέστε μας….,
γελάστε θέτε….. κλάψτε μας….,…..
καλά είναι κι έτσι…., πάψατε….,
στη χώρα τη Σοδόμα….,…..
μα….. κρίμα –σας…., ‘’παράλειψη’’….,
που, μόν’, για λίγους γράψατε,
και, κάτι….. για ‘’’Κονόμα’’….!
☼
31/1/2011
Ο δέσμιος της Νύχτας….!
Σ’ ατέλειωτη βάρδια…..
η Νύχτα μ’ ορίζει….,
λερή και αντάρια,
αχ, πώς με κερδίζει….!
®1 Μαύρα πουλιά
πετούν στον ουρανό μου….,
είν’ κι η καρδιά
σκλαβώτρα στ’ Όνειρό μου….!
Σε βύθιο μεθύσι…..
τη Νύχτα φλερτάρει….,
στερνό μου ξωκκλήσι,
σε παίρνουν κουρσάροι….!
….. Να, η καρδιά μου κυλά
σε βρώμικους δρόμους…..
και το αίμα μου σκορπά
η Νύχτα σ’ υπονόμους….!
®2 Το φως αρνήθηκα….,
μα και τ’ ‘’όνομά’’ μου….,
οικτρά πώς νικήθηκα
από τα ‘’βήματά’’ μου….!
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Αχ, πώς θα κερδίσω,
ξανά, την καρδιά μου….,
λεκεδιασμένο άσπρο
του χτες η ομορφιά μου….!
☼
1/2/2011
Πού να ‘βρω λίγο ουρανό….!
Πού να ‘βρω λίγο ουρανό….,
δε σε χωρεί η καρδιά μου….,
Αγάπη μου -- άστρο φεγγερό….,
χωρείς, μόν’, στα όνειρά μου….!
®1 Μπαίνεις μες στο τραγούδι μου…..
κι ώς στ’ άστρα το υψώνεις….,
γιατί ‘σαι αστέρι τ’ Ουρανού
και ζεις….. για να με σώνεις….!
Πώς να σε φτάσω…., δεν μπορώ….,
φτερά δεν έχω να πετώ….,
εγώ ‘μαι κρίνο του γιαλού
κι εσύ αστέρι τ’ Ουρανού….!
®2 Άφταστη κι απροσέγγιστη….,
απόρθητο, λες, κάστρο….,…..
έτσι, λοιπόν…., αν μ’ αγαπάς….,
γίνε ένα πεφτάστρο….!
☼
2/2/2011
Σαν τη Ζωή την αγαπάς….!
Σαν τη Ζωή την αγαπάς….,
ντουγρού στο θάνατό σου πας….,
αρνιέσαι τη ζωή σου….,…..
σηκώνεις μπόι…., δε λογάς
τι χάνεις….. τι κερδίζεις….,
τα αόριστα ορίζεις….!
® Είναι η αυταπάρνηση
πρόσταγμα, ‘’μόνον’’, της Ζωής….,
που σβήνει, πια, με γόο….,…..
φτύνεις το καλοπέρασμα…..
κι ο ‘’Γολγοθάς’’ σου πέρασμα
στου Ήλιου το μητρώο….!
Σαν τη Ζωή την αγαπάς….,
ψυχή αυτόθυτη φοράς….,
ζωή ο θάνατός σου….,…..
απλώνεις χέρια προσφοράς
κι όρθιος τον παραβγαίνεις….,
ασκήμιες που ομορφαίνεις….!
☼
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3/2/2011
Σ’ αυτό το Μπάχαλο…., που το ‘πανε Ζωή….!
Φεύγουν τα νιάτα μας
στης άδειας στράτας μας
τα ανηφόρια….,
με ανημπόρια….,
βράδυ….. πρωί….,…..
κάλλιο κανείς μην είχε γεννηθεί….,
σ’ αυτό το Μπάχαλο…., που το ‘πανε Ζωή….!
® Βράδυ….. πρωί…., διαδρομή….,
σπίτι και δουλειοτόπι….,
βάρδια στις ψεύτικες χαρές….,
στις λύπες τις αληθινές….,…..
μα άνθρωποι αρχίζουμε….,
τελειώνουμε ανθρώποι….!
Ώς και τα όνειρα
εφιάλτες γίνονται….,
που τυραννούνε….,
ό,τι κι αν δούμε….,
υπνοί, ξυπνοί….,…..
σ’ αυτό το Μπάχαλο…., που το ‘πανε Ζωή….,
κάλλιο κανείς μην είχε γεννηθεί….!
☼
4/2/2011
Πού ‘σαι, ωρέ Μεγαλέξανδρε….!
Βρε, πώς γίναμε αποικία
δίχως άποικους…., κι εδώ….,
πολυεθνικών κομπιούτερς,
τώρα, τηλεκατευθύνουν
τους ιθαγενείς…., αλιό….!
® Πού ‘σαι, ωρέ Μεγαλέξανδρε….,
να ιδείς….. και να ‘’την κάνεις ψιτ’’….,
αναίμακτα που κάνουνε
τις νέες κατακτήσεις….,
πώς εξουδετερώνουνε
«τα έντομα»….. με ένα ‘’φλιτ’’…..
σε Νιόταξη ηλεκτρονίκ….!
Νέα Τάξη των Πραγμάτων….,
ω, το Θαύμα των θαυμάτων….,…..
στη μοντέρνα εποχή…..
των Διατάνων Κατοχή….!
☼
5/2/2011
Θυμήσου Σπάρτακους και δες….. το πώς αλλάζουν κι οι ζωές….!
Η ‘’Μοίρα’’ λες αναλλαχτή….,
απ’ το Θεό, τάχα, φτιαχτή….,…..
κι είν’ Βλαστημιά…., ποιος να σ’ το πει….!
Οι πλάνοι να ‘ναι στα ψηλά…..
κι οι πλανεμένοι χαμηλά….,
Νόμος σικέ –τους…., Καθεστώς….!
Όρθια κλέβουνε το φως….,
το είδες…., μα παράβλεψες…..
κι αιώνια, αχ, έμεινες σκυφτός….!
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® Πάσα -- πάσα τη ζωή σκηνοθετούν
οι δήθεν θεοβλόγητοι….,
ως τους βολεί…., ζώντας να ζουν….!
Σου ‘παν….: «με λάσπη πλάστηκες…..»….,
‘’το ‘δεσες κόμπο…..’’…., πιάστηκες
στ’ ‘’«Άγιο»’’ –τους παραμύθι….,
‘’σου ‘δεσε το γλυκό πικρό…..’’….!
Μάλλον, σ’ αυτό βολεύτηκες….,
γι’ άλλον ‘’θεό’’ δεν έψαξες….,
πραμάτειας κουτορνίθι….!
Κουνήσου, μούμια, τρανταχτά….,
πώς να σε πάνε τα Πουλιά,
που ικετεύεις, στα ψηλά….!
Θυμήσου Σπάρτακους και δες…..
το πώς αλλάζουν κι οι ζωές….,
«συν Αθηνά»….. και….. «συν θνητώ»….!
Έτσι…., ακίνητο…., βουβό….,
σε βλέπουν…., σε λογιάζουνε
ανάξιο Ανάστασης νεκρό….!
☼
6/2/2011
Ερωτικό συμβάν….!
Μικρή χωριατοπούλα
πλένει στο ρέμα….,
φεγγή νυφούλα
μ’ ολόλαγνο το βλέμμα….!
Ολούθε παλικάρια….,
πρόκληση πλέρια….,
φρέσκα ανθάρια
στου Έρωτα τα χέρια….!
® Χαλούν παρέες
στο αντιζήλεμά τους….,
πέφτουν ‘’σημαίες’’
στο πρώτο σκίρτημά τους….!
☼
7/2/2011
‘’Finito la musica’’….!
Ανέβηκα στην Κορυφή
του Όλυμπου….. και είδα….,
τρεις Μοίρες, μόν’, καθόντουσαν
στο Βάθρο και νοιαζόντουσαν
τη μοίρα –τους…., που κλαίνε…!
Η Άτροπος στη σύνταξη…..
και η Κλωθώ ανάπηρη
να σπάει τον αργαλειό της….,
πλάι άνεργη κι η Λάχεσις,
αμέλλοντη, να κλαίει….,
να ‘’κατεβάζει τα ρολά’’
της Γης….. στο Σύμπαν…., τραλαλά….!
® …..Πού είσαι, Δία, Αρχηγέ…., τάχαμου Μοιραγέτη….,
ποια Μοίρα ‘’σ’ έχει φάει’’, βρε…., πού ‘ν’, και, το φάντασμά σου….,…..
‘’αλιά –μας’’….. και αλιά –σου….!
☼
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8/2/2011
Είναι καιρός….!
Σ’ ένα κομμάτι γης –μου
έχω φυτέψει δέντρα….,
ο ουρανός δικός –τους…..
κι έχει καρδιά σαν πέτρα….!
®1 Ούτε τα δέντρα….. ούτ’ η γης
είναι στην ‘’κατοχή’’ μου….,
ούτε δικός –μου είμαι γω….,
δικιά –τους κι η ζωή –μου….!
Άμα το θέλουν τούτοι….,
τα δέντρα μου καρπίζουν….,
καταπώς τους συμφέρει,
και, τη σοδειά ορίζουν….!
…..Κι αυτός ο δρόμος που τραβώ
χαράχτηκε απ’ άλλους….,
λιγότερο για μένα ζω
και πιότερο για άλλους….!
‘’Έχω’’, μονάχα, μια ζωή….,
που διόλου δε μου ανήκει….,
την πήραν με αντιπαροχή
και τους πληρώνω νοίκι….!
®2 Είν’ για κατάσχεση καιρός
στ’ αυθαίρετα της γης –μου….,
για έξωση είναι καιρός
στους κλέφτες της ζωής –μου….!
☼
9/2/2011
Δεν αγοράστηκα…., παρά, μόν’, απ’ τον Ήλιο….!
Αν ψάχνεις να με βρεις…., θε να με βρεις
έξω από το φόβο, ναι,
και τις ‘’δοσοληψίες’’ –τους….,
και τους ‘’αντιρρησίες’’ –τους…,
εκεί που φέρνουν όνειρα
και διώχνουν εφιάλτες….,
εκεί που μένουν όρθιοι
της Χαραυγής οι ψάλτες….!
® Δεν αγοράστηκα….,
παρά, μόν’, απ’ τον Ήλιο….,
που αρνιέμαι ν’ αντικαθιστώ
δούλους και νοικιασμένους….,
κι έχω τραγούδια λαϊκά ως αγκαλιές
για όλη την Υφήλιο….,
καρδιά μου -- πόρτα ανοικτή
για τους αδικημένους….!
Έζησα εγώ σε εξορίσια….,
με φώτα συνεξόριστος….,
εχ, τα στραβά δεν είδα ως ίσια….,
που ‘θελα να ‘μαι ηλιόριστος….,
και δε φοβάμαι να τους κράζω,
και, τώρα…., που στη δύση μου χαράζω….!
☼
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10/2/2011
WHY….!
Εφ’ όπλου λόγχη
γιατί κρατάω….,
γιατί το όπλο μου,
τώρα, οπλίζω….,
μα ποιοι με ρίξανε
να πολεμάω….,
κι απ’ όλα ύστερα
τι να ελπίζω….!
® Τι μας ωφέλησαν
τόσοι πολέμοι….,
κι απ’ τους απέναντι
τι μας χωρίζει….,
είμαστε αδέρφια…..
και όχι ξένοι….,
ποιος τέτοιο Αίσχος
το κανονίζει….!
Μας σέρνουν Πλούσιοι
και Στρατοκράτες….,
πολέμοι γίνονται
γι’ αυτούς, μονάχα….,
πέφτουμε θύματα
πάνω στις μάχες….,
Θύτες να ‘’’ξάλειφα’’
Δύναμη να ‘χα….!
☼
11/2/2011
Καρδιά, σου βάζω βέτο….!
Αθώα λόγια κι ερωτόλογα ντουέτο….,
πάνω στη μάσκα σου…., μου κέρασες πακέτο….,…..
κι απ’ την αλήθεια νήστεψα….,
ψεύτικη αγάπη πίστεψα….,
καρδιά, σου βάζω βέτο….!
Δεν είδα που τα λόγια σου
απ’ την καρδιά δεν πέρναγαν
κι ίχνη της στην ψυχή σου….,…..
στο γέλιο σου τυφλώθηκα….,
σ’ εμπόριο αγάπη σύρθηκα….,
προδόθηκα μαζί σου….!
® Ανάμεσα στα λόγια σου παγίδες…..
και στην ψυχή μου καταπέλτης είν’ ο ήχος τους….,…..
στο στόμα σου προστακτικές
σκοτώνουνε τις ευκτικές….,
να μου ανασταίνουν εαυτούς….. υποτακτούς….!
☼
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12/2/2011
Που δε μάθανε, ποτέ τους….!
Θύτες οι τετράποδοι….,
---- Καθεστώς ‘’Δημοκρατία’’….! ---θύματα τα δίποδα….,
νόθο πίνουν το κρασί τους….,
τα μεθύσια τους γιατροί τους…..
κι ίσια τα ανάποδα….!
® Καίσαρες και Δεσποτάδες
σιαμαίοι βαμπιράδες…..
κι η ψευτιά Βαγγέλιο τους….!
Όχλοι κι οι λαοί…., σκυμμένοι….,
δούλοι τους και προδομένοι
μέσα στο μπουντρούμι τους….,
που δε μάθανε, ποτέ τους,
πως δεν παίρνουν αγκαζέ τους
τα Πουλιά τους μπρούμυτους….!
Σούπερ οι επώνυμοι….,
---- καθεστώς στην ‘’Ιστορία’’….. ---νούμερα τ’ ανώνυμα….,
ζουν πεθαίνοντας, αλί τους….,
μες σε φέρετρο η αρχή τους…..
κι άγονα τα γόνιμα….!
☼
13/2/2011
Έτσι, όμως, πετύχαιναν….!
Γέμιζαν του Δυνάστη –τους
το σώμα μαχαιριές….,
μα ‘κείνος, χα, δεν έπεφτε…..
και ίδιος…., όπως χτες….!
Ώσπου δε ‘βρίσκαν μέρος –του
αχτύπητο…., λαός….,
τη σκιά –του τη μαχαίρωναν….,
αυτοτραυματισμός….!
® Έτσι, όμως, πετύχαιναν
τη ρίζα της ψυχής…..
κι ευθύς να πέφτει άρχισε,
ερείπιο, καταγής….!
☼
14/2/2011
Είν’ ευκαιρία….. κι ό,τι φεύγει….. δε γυρνά….!
Έξω Άνοιξης πρεμιέρα….,
πλάση με Αυγής παντιέρα….,
Πόθος ξύπνησε αντάρτης….,
σε καλώ ‘κει πέρα νά ‘ρθεις….!
® Πάμε στους κάμπους σαν πουλιά να αφεθούμε….,
σε βόλτα αγάπης κι έρωτα ν’ ανταμωθούμε….,
είν’ ευκαιρία….. κι ό,τι φεύγει….. δε γυρνά….!
Έλα….. κι αλκυονίδες μνήμες, ‘κει, ν’ αποτυπώσουμε…..
και στη ζωής μας το χειμώνα…., σαν θα ‘ρθεί….,
κλήρο κι αντίδοτο, τραγούδι, να του δώσουμε….!
Έξω κοινωνεί κι η Φύση….,
μέρας νιόγεννης μεθύσι….,
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δες πώς μέθυσε κι ο Μάρτης….,
σε καλώ μαζί μου νά ‘ρθεις….!
☼
15/2/2011
Χούντα της Νύχτας πέρα….!
Έβγαλε το ρολόι του….,
που του ‘χανε φορέσει….,
το πέταξε στο βόθρο τους….,
ήλιο, δήθεν, πλασμένο….,
και σχήμα ηλιοφέγγαρου
πήρε….. μεταλλαγμένο….!
® Κοιμόταν μέρα, έκτοτε….,
Χούντα της Νύχτας πέρα….,
και ήλιο αμετάλλαχτο
είχε, εντελώς, δικό του….,
βγήκε κι απ’ το καλούπι τους….,
που του ‘χαν ‘’για καλό του’’….!
Κι άλλο δεν ξαναφόρεσε
εξάρτημα ρολόι….,
τη λευτεριά του μέτραγε
με χτύπους της καρδιάς του….,
να ζει στο σύμπαν άρχισε
της ζήσης της δικιάς του….!
☼
16/2/2011
Έι, σεις….!
Από παιδί ξεπέρασα
τα σύνορα της Νύχτας…..
και δεν μπορώ εγώ να ζω….,
παρά, μόνο, σαν τραγουδώ
τα Αχ της κάθε αλήθειας….!
® Βρε, ποιο πουλί νοικιάζεται….,
ποιος Σπάρτακος πουλιέται….,
λαός, να, δε ‘’γυψώνεται’’….,
που τα Αχ ‘’γύψους’’ ραγίζουν….,…..
πουλί, λαός και Σπάρτακος
κι εγώ…., που με ραπίζουν….!
Από παιδί η κόντρα μου
τη μπαμπεσιά –τους σφίγγει….,
μιά –τους….. και μιά –μου….. κι όπου βγει….,…..
έι, σεις, που θέτε την κραυγή
πνιγμένη στο λαρύγγι….!
☼
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17/2/2011
Κι όμως…., τρελό τον έλεγαν….!
…..’’Του ‘σπάγαν πλάκα’’…., δάκρυζε….,
ηλίθιοι ψευτομάγκες….,
σβάρνα τους δρόμους…., λεύτερος….,
σπίτι του οι παράγκες….!
Αρχίναγε το ‘’κήρυγμα’’…..
και έφτυνε ‘’τα πάντα’’….,
πολιτικούς, θρησκέμπορους,…..
που ‘’όλα’’ για τα φράγκα….!
‘’Θρήσκοι’’ αυτοί…., στραβόδοξοι….,
μαζόχια ψηφοφόροι….,
κι όμως…., τρελό τον έλεγαν….,
υποταγμένοι ‘’φλώροι’’….!
Ώσπου, μια νύχτα, φτύνοντας
‘’κόσμο’’ και ‘’λογική’’ του….,
φιλί στον Ήλιο έστειλε
και πήγε ‘κει η ψυχή του….!
® Κι από ψηλά τους έριχνε
φάσκελα….. με άσπρο γέλιο….,
του Πάπα και του Καίσαρα
που ‘τρωγαν το φραγγέλιο….!
☼
18/2/2011
Μα της ‘’τρέλας’’ θα πιω το κρασί….!
Σε παιδείας λειψής τα κλισέ
μια πατρίδα ‘’Μαντάμ’’ μ’ έκλεισε…..
κι η ψυχή κι η ζωή μου σικέ
σ’ ένα ρόλο φθοράς χάθηκε….!
® Της ‘’λογικής’’ –τους τα αποφόρια
κάψε, ψυχή μου, και γύμνια ντύσου….,
ψάξε της ‘’τρέλας’’ τα ανηφόρια
κι όρθιος ανέβα και αναστήσου….!
Κι η καρδιά στα μπλεξίμια του νου
Μινωταύρου βορά…., άπονου….,
μα της ‘’τρέλας’’ θα πιω το κρασί….,
λευτεριάς μου θα βρώ λύτρωση….!
®
19/2/2011
Καινούρια ζωή, κι αγάπη, θα ψάξω….!
Τα μάτια θα κλείσω….,
το δάκρυ θ’ αφήσω
να πέσει στη γης….,
‘’ζωή’’ και ‘’αγάπη’’,
για σας, είν’ το δάκρυ….,
σαν στάλα πληγής….!
Δακρύστε, μάτια μου….,
δάκρυα, κυλήστε….,
κι ό,τι δικό της
στο νου μου σβήστε….,…..
πάρτε μαζί σας
τις αναμνήσεις….,
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ψέμα της, μάσκες της
και ψευδαισθήσεις….!
®1 Εχ, βρε καρδιά μου….,
βιάστηκες…., λάθος….,
είδες βιτρίνα….,
δεν είδες βάθος….!
Ψυχούλα μου, βάστα….,
τα ντέρτια σου άσ’ ‘τα….,
ανάξιες κι οι δυο….,…..
‘’ζωή’’ και ‘’αγάπη’’,
κι οι δυο σας, απάτη….,
σας σβήνω εδώ….!
®2 Καινούρια ζωή,
κι αγάπη, θα ψάξω….,
να λυτρωθώ….,…..
το χτες μου θα κάψω
και μες απ’ τις στάχτες
καινούριος θα βγώ….!
☼
20/2/2011
‘’Επανάσταση’’….!
‘’Μαύρη Σιωπή’’ σε τύλιξε
και τεχνητά σκοτάδια….,
άηχο το τραγούδι σου….,
σβησμένη σου η σπιρτάδα….!
® Σε ήπιαν σαν παλιό κρασί
της Γης οι μανδαρίνοι…..
κι άδειο είν’, ‘’Επανάσταση’’
του Ονείρου το λαγήνι….!
Χίμαιρα κι η Ανάσταση….,
σ’ αρνήθηκαν κι οι ‘’γιοι’’ σου…..
και παίζουν στην ‘’Παράσταση’’….,
χασκάζοντας μαζί σου….!
☼
21/2/2011
Πεθαίνοντας….. για τη Ζωή….!
…..Χρώμα χλωμό…., χλωμό νεκρού….,
μπρος στο κατώφλι του χαμού….,
μπολιάζει του τα χείλια….,
όνειρα χίλια σπαρταρούν
μες στην ψυχή του…., προκαλούν
θανάτου ανατριχίλα….!
Και γέρνει το κορμάκι του….,
κλείνει και τα ματάκια του….,
σκουπίζει και το πρόσωπο….,
να μη φανούν τα δάκρυα του….!
®1 Γελόκλαυτος φεύγει απ’ τη Γη….,
πεθαίνοντας….. για τη Ζωή….,
με καρδιά τρυπημένη
απ’ τις άδικες σφαίρες –τους…..
και ψυχή απροσκύνητη
στις φασίζουσες μέρες –τους….!
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Στερνά κοιτά στον ουρανό….,
έχει το βλέμμα αδειανό….,
το Θάνατο εμπρός του….,…..
στα χείλια σφαίρα το «Γιατί…!;»….,
γέρνει και ξεψυχά ‘’οικτρός’’,
και πάλι, μοναχός του….!
Στοπ στης ζωής τα ποσοστά….,
μας τα χαρίζει…., ‘’Θεογιός’’….,
να γίνει, κάποτε, η Γη
της Λευτεριάς Βασίλειο….!
‘’Κρεμάται επί ξύλου’’, πια….,
το σώμα του Αγωνιστή….,
μα η ψυχή του…., αγκαζέ
με δυο αρχαγγέλων τις ψυχές….,
πετάει για τον Ήλιο….!
®2 Σώμα σ’ οριζοντίωση….,
όρθια ψυχή και κάθετη….,…..
σιχτίρ, σατανοκάτθρωποι….,
του Χάρου σεις εγκάθετοι….!
☼
22/2/2011
Ο νιος της ανέραστης νιότης….!
…..Της Νύχτας πήρε τ’ άλογο
και πάει μακριά….. κι εχάθη….,
το παλικάρι τ’ άγελο
δε γνώρισε ‘’αγάπη’’….!
® Ανέραστη η νιότη του….,
αβάσταγη η ζωή του….,
πρώτη φορά που σκίρτησε…..
ήτανε στη φυγή του….!
Η Νύχτα τον εγήτεψε….,
---- τον έδιωξε κι η ζήση….! ---έρωτα βάρδια του ‘ταξε
σε σκοτεινό μεθύσι….!
☼
23/2/2011
Θέλω να φτάσω στην πιο γνήσια μορφή μου….!
Όποιες κι αν είναι
οι μορφές της ψυχής μου…..
θε να τις βλέπω, έμπιστα,
μονάχα στον καθρέφτη της Πηγής μου….!
® Κι αν χέρια και στόματα
μπρος σε καθρέφτες αλλοτρίωσης,
πάλι, θε να με φτάσουν….,
εγώ θα αντιστέκομαι υπερήφανα….,…..
κι αν ‘’το μοιραίο’’ μου η ήττα θα ‘ναι….,
πριν νικηθώ…., θα τυφλωθώ….,
τα μάτια μου το φως τους να το χάσουν….!
Θέλω να φτάσω
στην πιο γνήσια μορφή μου….,
να ζωγραφίσω, άμασκο,
το Πρόσωπο που πρέπει στην Πηγή μου….!
☼
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24/2/2011
Άδικα ήρθα στη Γη….!
Οι ‘’θεοί’’ μ’ έχουν ξεχάσει….,
---- ποιοί ορίζουνε τη Γη…!; ---στη Ζωή λαθρεπιβάτης….,
νόμιμος στο Θάνατο….,
μια χαρά….. και δέκα λύπες….,
μου την ‘κλέψαν τη ζωή….!
® Είμαι πουλί….,
που ‘ν’ κατάρατο….,
Μοίρα μου η Καταδίκη….,
αχ, αχ, γιατί
‘’Μέγα Σάββατο’’,
και μένα, δε μου ανήκει….!
Οι ‘’θεοί’’ μ’ έχουν ξεχάσει….,
---- ποιοί μ’ ορίζουν τη ζωή…!; ---στη Χαρά είμαι παρίας….,
μα στη Λύπη προύχοντας….,
μια ζωή….. δέκα θανάτους….,
άδικα ήρθα στη Γη….!
☼
25/2/2011
Η Κατάρα της….. Αλαλουμίας….!
Σαλτιμπάγκοι…., με φανφάρες….,
‘’δέσανε το γάιδαρό τους’’….,
ίδιες φάρες οι αγέλες
έχουν, ‘’πάντα’’, στο σβερκιό τους….!
®1 ‘’Δίνει πάσα’’ ο Μπαμπάκας….,
να ‘χει ο γιος το αρχηγιλίκι….,…..
και ο Θειος του ανεψιού του….,
να ‘χει κι ο λαός ‘’μανίκι’’….!
Το συνήθισ’ ο καημένος….,
που ‘’το θέλει τ’ άντερό του’’….,
του αξίζει ‘’τέτοιος’’ να ‘ναι,
και, μέσα στο Όνειρό του….!
®2 Και το λεν….. «Δημοκρατία»….,
μέσα κι έξω απ’ τα σχολεία….,…..
λεύτεροι μες στη σκλαβιά τους….,
σκλάβοι μες στη λευτεριά τους….!
☼
26/2/2011
Είν’, πια, δικοί σου κι οι ουρανοί….!
Τη στράτα μου μονάχος θα βαδίσω…..
και άφταστες Κορφές θα περπατήσω….,
το σώμα ‘’νέκρωσα’’….. και ‘’δεν ποθεί κρεβάτια’’….,
σώμα μου ‘’ανέγγιχτο’’, σου πρέπουν ηλιοπάτια….!
® Ανοίξτε βήμα…., πόδια φτερά μου….,
ο κάμπος μνήμα…., κορφές χαρά μου….,
ψυχή μου, στήσου…., το φως σου ντύσου….,
το ουρανί….,
είν’, πια, δικοί σου κι οι ουρανοί….!
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Ασύννεφο τον Ήλιο θ’ αντικρύσω….,
την άφραστη ‘’σιωπή’’ θα τραγουδήσω….,
το λόγο ‘ξόρισα…., γι’ αυτόν δεν έχω στόμα….,
ζώσα ψυχούλα μου, ‘’νεκρό’’ σου πρέπει σώμα….!
☼
27/2/2011
Άειντε….. και ‘’μύρισε βροχή’’….!
Κάποτε θά ‘ρθουν τα Πουλιά….,
να μας σηκώσουνε ψηλά….,
να διώξουν το χειμώνα μας….!
Κι αν ζουν στο περιθώριο τους….,
διωγμένα και φτυμένα –τους….,
προσμένουνε τις σάλπιγγες…..
να τα σαλπίσουν σάλπισμα….,
σωσμού να έρθουν πρόδρομοι…..
σε όρθιο αγώνα μας….!
Άνοιξη θά ‘ρθει και Γιορτή….,
για να χορέψουν κι οι λαοί
σ’ Ανάστασης γιορτάσι….!
Κι αν, τώρα, είν’ ‘’στα μπρούμυτα’’….,
‘’σκυφτά’’ μες στα ‘’μπουντρούμια’’ τους….,
βουβό τους στέλνουν μήνυμα…..
να ετοιμαστούνε….. ‘’ύπουλα’’….,…..
‘’τελειώνουν τα φεγγάρια –τους’’….,
‘’δεν έχει ο Ήλιος χάση’’….!
® Άειντε….. και ‘’μύρισε βροχή’’….,
άειντε….. κι ο Ήλιος να φανεί έρχεται μέρα….,…..
αχ, αδερφώνουν οι λαοί….. και ‘’βάζουν βέρα’’….,…..
της ‘’Νέας Τάξης των Πραγμάτων’’,
Θε μου, θα διώξουν τη ‘’χολέρα’’….!
☼
28/2/2011
Άτιτλο…..
Σε κάθε φεγγαροχυσιά…..
πουλιά φτεροκοπιούνται….,
στο νου…., αντάρτικα πουλιά….,
το μέριο φως π’ αρνιούνται….!
Τις νύχτες γίνομαι σκιά….,
που νύχτιο φως γυρεύει….,
αγριοπεθύμια νηστικά
Κίρκη Νυχτιά μ’ αρμέγει….!
® Ποθώ πολιτογράφηση
σε γη μεθύσιων μύρων….,
ποθώ τη μεταμόρφωση
που να ‘ν’ εκτός ονείρων….!
☼
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1/3/2011
Των Αγίων Θρησκεία -- Ειρήνη….!
Των Αγίων Θρησκεία -- Ειρήνη….,
κάνε, πάλι, στη Γη μεροκάματο….,
η γριά μας Μητέρα πλανεύτηκε…., πια….,
κι ‘’ερωτικά’’ φιλιά ζητά απ’ το Θάνατο….!
Τα φτερά της Ζωής τα αρπάχνουν
ανθρωπάρια…., μαζί –τους και άνθρωποι….,
πληρωμένοι φονιάδες σε ψάχνουν…., ψηλά….,
με δορυφόρους…., στον Ουρανό…., κατάσκοποι….!
® Ω Ειρήνη…., σώσε τα κορμιά των ανθρώπων…..
και τ’ Ουρανού την Πύλη πάψε να φυλάγεις….,
ο Ουρανός δε θα έχει αξία καμιά….,
σαν δε θα στολίζουν τη Γη ανθρώπων κορμιά….!
☼
2/3/2011
Ο κόρακας κι η αηδόνα….!
Ζήλευε…., για τη λαλιά….,
κόρακας αηδόνα μια….,
κι έλεγε πως έχει σώμα
πιο γερό κι απ’ την αηδόνα….!
® «Δυνατότερος αν ήσουν….,
θα ‘χες πάστρα στη φωλιά σου….,
τούτο»…., του ‘πε η αηδόνα….,
είναι δύναμη…., στοχάσου….!»….!
Κι έκτοτε αηδονοφωλιές
ρίχνει ο κόρακας…., που λες….,
μαυροπούλι της κακίας….,
δύναμη αδυναμίας….!
☼
3/3/2011
«Ο Μπίθιακας»….!
Μπίθιακα τον φώναζαν
και πιθηκομούρη….,
τον ‘μειώναν…., του ‘λεγαν….:
«Καμπούρης με καμπούρη….!»….!
Η ‘’φύση’’ τον αδίκησε…..
και στο χωριό του λίγοι….,
μα αυτός γιατρός εσπούδασε….,
για ‘’αγροτικό’’ εκεί πήγε….!
® Πήγαιναν….. και τους γιάτρευε…., όρθιοι και ξαπλωμένοι….,
εκείνος ήταν….. ταπεινός….. κι αυτοί….. ταπεινωμένοι….!
☼
4/3/2011
‘’Δε βλέπω την ώρα…..’’….!
Παιδί εγώ…., παιδί κι εσύ….,
κι ο Έρωτας σ’ αναμονή….,…..
μα σπάρθηκ’ η Αγάπη μας….,
κορμί μας και ‘’χωράφι’’ μας….!
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® Εσύ σταλακτίτης….,
κι εγώ σταλαγμίτης….,
‘’δε βλέπω την ώρα’’
να ‘ρθούμε αγκαλιά….,
στο ‘’σπήλαιο’’ τούτο
να έρθουν πουλιά….!
Καράβι γω…., λιμάνι συ….,
φωλιά εγώ…., πουλί εσύ….,…..
μα φεύγει ο ‘’χειμώνας’’ μας….,
Άνοιξη….. κι αρραβώνας μας….!
☼
5/3/2011
…..Όμως…., δεν ξέρουν πως….!
Παίζουν τα παιδάκια
‘’τα στρατιωτάκια’’….,
πέφτουν….. πληγώνονται….,
γεμίζουν αίματα….,…..
βολούν….. σκοτώνονται….,
πάντα, στα ψέματα….!
® Όμως…., δεν ξέρουν πως….,
σαν θα σκοτώνονται,
αύριο, στ’ αλήθεια….,
σε γνήσιο πόλεμο….,
δε θ’ ανασταίνονται….!
Παίζουν τα παιδάκια
ρόλους και ρολάκια….,
στην πόλη…., στο χωριό τους….,…..
κι ίσως δε μάθουνε,
ποτέ, να παίζουν, και,
τον εαυτό –τους….!
☼
6/3/2011
Οι Σούπερ Πειραματιστές….!
Σε ηλιακό νησάκι….,
που το ονομάζαν Γη….,
τ’ ανθρωπάκια φανταστήκαν
άλλως τα φυτόζωα….,
πιο μεγάλα να τα φτιάξουν….,
να ‘χουν σούπερ το φαΐ….!
® Κι άρχισαν, φτου,
τα πειράματα….,
με χημικά και άλλα….,
ζώα, φυτά,….. να, μετάλλαχτα….,
εγίναν πιο μεγάλα….!
…..Τα ‘’πρωτότυπά’’ τους ‘χάσαν….,
‘’δένει το γλυκό….. ξινό…..’’….,
μάσα….. και μεταλλαχτήκαν….,
γίνανε σαν πίθηκοι….,
κι είπαν δίκαιο πως είχε
ο Δαρβίνος…., χω -- χω -- χω….!
☼
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7/3/2011
Κάθε πτώση….. και τσακίδια….!
Βασιλικός εζήλεψε
τα βρύα στο τσιμέντο….,
που ζούσαν απερίφραχτα
και λεύτερα σε άπλα….,
να πέσει ‘κει αποφάσισε….,
δε σκέφτηκε μομέντο….!
Ασφυκτιούσε που ‘νιωθε
φραγμένος….. μες στη γλάστρα….,
και πήδηξ’ απερίσκεφτα…..
τις ρίζες ‘κει ν’ απλώνει….,
μα πρόωρα εμαράθηκε….,
ζημιά του και χαλάστρα….!
® …..Αχ, μικρέ βασιλικέ μου….,
δεν είν’ όλοι για τα ίδια….,
που ο καθείς είν’ για αλλού….,
αχ, βασιλικέ καημένε….,
κάθε πτώση….. και τσακίδια….,
σ’ το ‘πανε…., μα ‘’γνώση’’ πού….!
☼
8/3/2011
Τέλος φυσικό αν θες να ‘χεις….!
Μυρμηγκάκι περπατούσε
και τη μάνα του ρωτούσε
τι το έφερε στην πλάση….,
---- τυχερό να μην το χάσει….! ---χίλιοι -- δυο μυρμηγκοφάγοι….,
γύρω -- πάνω του…., παμφάγοι….!
Κι αυτή έξαλλη του είπε….:
«Πάνε…., ρώτα τον μπαμπά σου….,
μα απάντηση δε θα ‘χεις….,
ζωηρό μου, συ, παιδάκι….,…..
ψάξε…., βρες μία δικιά σου….,
να τη δώσεις στα παιδιά σου….!»….!
® …..Αχ, μικρό μου μυρμηγκάκι….,
γίνε ένα μποέμ μαγκάκι….,
τρέξε…., κρύψου μες στα δέντρα….,
φάε φλούδες….. κι άσ’ τους σπόρους….,…..
τέλος φυσικό αν θες να ‘χεις….,
χώρια ζήσε απ’ τους ‘μοβόρους….!
☼
9/3/2011
Η επόμενη….. νύχτα….!
Πυρηνοπανούκλα
σε διπόδων ζούγκλα….,
πάν’ τα ‘’φυτοφάγα’’ όλα….,
‘’σαρκοφάγα’’, λίγα, μόν’….!
® Βγήκαν από τις κρυπτές….,
κάνουν διαστημοπλοή….,
πάν’ στον Άρη μια και δυο….,
μάσα κολοβακτηριό….,…..
βουρ στη Γη κοπριά –τους….,
νά ‘βγουν ‘’φυτοφάγα’’….,
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σαν κατέβουν, πάλι, νά ‘χει
λεία το ‘’σαρκοφαγιό’’….!
Μα ‘κει δε φυτρώνει
μήτε μούσκλο, τώρα….,…..
βλέπουν στέρφα την κοπριά –τους….,
μα η φωλιά –τους καθαρή….!
☼
10/3/2011
Η καμποβόλτα του Κορφόπουλου….!
® «Ειρήνη φέρνει τις χαρές…..
και Πόλεμος τις λύπες….,…..
κι αυτοί…., ανθρωποκάτθρωποι….,
τη μια….. περστέρια γίνονται….,
να…., και την άλλη….. γύπες….!»….!
Πρώτη φορά κατέβηκε
στους κάμπους το Κορφόπουλο….,…..
σαν είδε….. και απόειδε…..
κι αυτά τα λόγια είπε….,
για πάντα, ‘κει ανέβηκε….,
‘’την ανθρωπιά –του βρήκε’’….!
Κι η μάνα του το ρώτησε
πώς πήγε η καμποβόλτα….,…..
κι εκείνο της απάντησε
με τρόμο και με φόρτσα….:
«Κάλλιο ‘δω με τετράποδα…..
παρά εκεί με δίποδα….!»….!
☼
11/3/2011
Προΰπνιο, και μεθύπνιο, νανούρισμα….!
Ο Μάρτης φέρνει Άνοιξη…..
κι εσύ ζωή μου φέρνεις….,
χειμώνα που ‘χω στην καρδιά
τον διώχνεις…., τον μακραίνεις….!
Κοιμήσου…., σπλάχνο μου γλυκό….,
γλυκά, στην αγκαλιά μου….,
κι ήσυχα θα ‘χεις όνειρα….,
στερνή παρηγοριά μου….!
Κοιμήσου….. κι ήρθαν άγγελοι
απ’ το κορμί σου πάνω….,
κι αν ‘ρθούν οι Μοίρες οι κακές….,
με ‘’ξόρκια’’ θα τις βγάνω….!
…..Άναψε τ’ άστρα ο Ουρανός….,
στον ύπνο σου να ‘ν’ οδηγός….,
να ‘χεις στα όνειρά σου φως….,…..
κοιμήσου κι ονειρέψου συ
ωσάν Παράδεισο τη Γη….,
όνειρο -- ευχή και προσευχή….!
Κοιμήσου σ’ άγγελου ‘’σιωπή’’….,
κι άμα θα έρθ’ η χαραυγή….,
ξύπνα σαν ήλιου ένα πουλί….,…..
να…., κι ο Μορφέας ο υπνός….,
του ύπνου μας ο χορηγός….,
σε νανουρίζει φυλαχτός….!.....
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…..Άει, περιστέρι μου λευκό….,
τώρα…., που σ’ έχει ο Μορφέας
σε όνειρα πελαγίσια….,
άει στης ψυχής σου τα ξωκκλήσια….!
Μέσα στη φεγγαροχυσιά….,
που ψάλλουνε τα νυχτοπούλια….,
όλη της νύχτας τη χαρά
γελοβύζαξε απ’ την Πούλια….!
…..Λιόχαρες να ‘ν’ οι μέρες σου…..
και οι νυχτιές σου ολόαστρες….,…..
κι από τη ‘βλογήτρα Μοίρα
ζάπλουτη συ να έχεις κλήρα….!
Το αίμα σου αστέρευτο….,
πνεύμα Καλού να ‘χεις περίσσιο….,
να ‘χεις ψυχή μακρόπνοη….,
γιορτάσι να ‘ναι κι η ζωή σου….!.....
☼
12/3/2011
Δεν είναι η αγάπη σου παραλλαγή Αγάπης….!
Ζητούσα κι έψαχνα….. μια που να μοιάζει
στων παιδικών μου ‘’οραμάτων’’ τη νεράιδα….,…..
και, να…., σαν ήρθες…., βρήκα σε σένα
μια αντανάκλαση ξωθιάς…., αιθέρια Ελένη μου, Ελένα….!
® Παρελθόν και μέλλον σμίγουν στο παρόν μας…..
κι ο χρόνος μας…., κι αυτός, λοιπόν….,
μια αντανάκλαση απ’ το Απόλυτο Παρόν….!
Δεν είναι η αγάπη σου παραλλαγή Αγάπης….,
λες κι είν’ η ίδια η Αγάπη….. κι η αγάπη της Αγάπης….!
Ευχόμουν κι έλεγα….. μία να έχω
αναγεννήτρα και κονκάρδα πάν’ στο στήθος….,…..
και, να…., σαν ήρθες…., μόνο, με σένα….,
αναγεννήθηκα μεμιάς….,
ακέραιο μοιράδι μου…., Ελένα….!
☼
13/3/2011
Δε βαστώ…., ‘’θα κάνω ντου’’….!
Απ’ το σπίτι σου σαν βγαίνεις
κι απ’ το στέκι μου διαβαίνεις….,
μου ξυπνούνε στο κορμί
‘’άγριες’’ ‘πεθυμιές σωροί….!
®1 Αχ, Στελλιώ μου…., εχ, Στελλιώ…., μου ‘χεις πάρει το μυαλό….,
δύση την ανατολή βλέπω….. κι είμαι για κλουβί….!
®2 Εχ, Στελλιώ μου…., αχ, Στελλιώ…., τρέλα μου και σκάνδαλο….,
κρύψου…., για’ θα ‘ρθώ ντουγρού…., δε βαστώ…., ‘’θα κάνω ντου’’….!
Σκέρτσα, νάζια και ματιές σου….,
ζάρι μ’ έχεις στις ζαριές σου….,
οι σιωπές σου σαδιστές….,
μόν’, κοιτάς…., δε λες τι θες….!
☼
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14/3/2011
Τα ‘θελα….. κι έπαθά ‘τα….!
Αγάπησα τριανταφυλλιά….,
που μύρο έχει στ’ άνθια….,
μα μου τρυπούν, και, την καρδιά
τα τόσα της αγκάθια….!
® Αχ, τριανταφυλλιά μου….,
δύσκολε έρωτά μου….,
άσε να σου κόψω
λίγα απ’ τ’ αγκάθια
γω ο βασιλικός….,…..
μέρωσε…., μη γυρέψω
σ’ άλλο λουλουδάκι
να μυρίζω άνθια
και σου ‘ρθεί καημός…..
κι από τριαντάφυλλη…..
μην και μείνεις άφυλλη….!
Σκάλωσα σε τριανταφυλλιά….,
τα ‘θελα….. κι έπαθά ‘τα….,
«Σε σκλάβωσα…..»…., μου λέει τρελά….,
«και δεν αλλάζεις στράτα….!»….!
☼
15/3/2011
Στους ‘’δεκάλογους’’ τα ‘’πιόνια’’….!
Πριν μου βάλεις την ‘’κουλούρα’’
και ‘’αρπάξω τη μαστούρα’’….,
φεύγω, γεια, και σε αφήνω…..
κι άσε με και συ εμένα….,…..
σ’ το ‘πα…., δεν είμαι για τέτοια….,
για της παντρειάς τα ντέρτια….,
τα φτερά μου δεν τα δίνω
με αντάλλαγμα κανένα….!
® Νιώθω ασκλάβωτο πουλί
και σε κλουβί, εγώ, μέσα δεν μπαίνω….,
είν, πια, ο γάμος φυλακή
και σε σκλαβώτρα λευτεριά
δε θε’ ν’ αργοπεθαίνω….!
Πριν περάσω σκλάβα βέρα….,
σε ψυχή και σώμα σφαίρα….,
φεύγω….. κι όπως θέλεις μείνε….,
βάλτωμα σ’ ό,τι στεριώνει….,…..
δεν είν, πια, γι’ αυτά τα χρόνια….,
στους ‘’δεκάλογους’’ τα ‘’πιόνια’’….,
κι η ζωή ανάξια είναι
για παιδιά…., που τα σκοτώνει….!
☼
16/3/2011
Με την Αγάπη σου….!
Αφέθηκα στα χέρια σου…..
και τα ‘κανες φτερούγες….,
με πήραν και με πέταξαν
στου Σύμπαντος τις ρούγες….!
Με μια ματιά πλανήθηκα,
μαζί σου, σ’ άστρα χίλια…..
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κι έμοιασε η Γη χαμόγελο
στου Ουρανού τα χείλια….!
® Παράθυρα μου ανοίγουνε
στο φως….. με την Αγάπη σου…,
ηλιογεννήματα χαρές
λύπες εκμηδενίζουνε….,…..
τα όνειρά μου…., τώρα πια….,
κήπους Ζωής θυμίζουνε….!
☼
17/3/2011
Ανώφελο….!
Ανώφελο που ψάχνεις να με βρεις….,
για σένα δεν υπάρχω, πια….,
---- να το χωνέψεις….! ---εσύ ‘σαι πλάσμα από φωτιά της αστραπής….,
δεν είμαι παιχνιδάκι γω…., για να το παίξεις….!
® Υπομονής απόθεμα
άλλο εγώ δεν έχω….,
μαζί σου στο ανάθεμα
ήμουν….. και δε σ’ αντέχω….,…..
μη μ’ αναζητάς, λοιπόν….,
το δικό μας παρελθόν
δίχως μέλλον και παρόν….!
Κατάστρεψα όλα τα σκηνικά…..
κι αυλαία δεν υπάρχει, πια….,
---- και πώς θα παίξεις….! ---η μάσκα μόνο σου ‘μεινε….. κι εγώ σκιά….,
δεν έχει θεατές εδώ….. να κοροϊδέψεις….!
☼
18/3/2011
Σε κοιτώ….. κι αλλού κοιτάς….!
Σε κοιτώ….. κι αλλού κοιτάς….,
μα, το ξέρω, μ’ αγαπάς….,
τέχνη σου είναι το νάζι….,
παίξε….. και δε με πειράζει….!
®1 Κρατάω τη ματιά σου
και το ζεστό σου χάδι….,
που μου ‘δωσες προχτές….,…..
το ταίρι μου θα γίνεις….,
φιλί κι ας μη μου δίνεις….,
και σιώπα όσο θες….!
Σε κοιτώ….. κι αλλού κοιτάς….,
κι άλλοι λεν πως ‘’πλάκες σπας’’….,
μα, για με, είδα στα μάτια
να ‘χεις έρωτα κρεβάτια….!
®2 Να, η Ερωταγάπη,
κοίτα, να μου ‘χεις θέλει
ασφράγιστη καρδιά….,…..
μες στου κορμιού το χάρτη
σου βάζει Πόθο αντάρτη….,
το «Ναι» μες στην καρδιά….!
☼
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19/3/2011
Γι’ αυτό…., σου λέω….!
Έκανα στάση
το άδειο τρένο
του έρωτά μου…..
κι ήρθες και ζήτησες
ταξίδι του Έρωτα,
γλυκά, κοντά μου….,…..
κι αφού μου άραξες….,
τροπάριο άλλαξες….!
Στο τρένο της αγάπης μου
δεν κόβουν εισιτήριο….,
μα όποια ‘ξηγιέται αλήτικα
της κόβω εξιτήριο….!
®1 Γι’ αυτό…., σου λέω….,
στην άλλη στάση κατεβαίνεις….,
ανέβηκες….. κι αλλού είπες πως πηγαίνεις….,…..
σε μένα δεν περνάνε τα αλήτικα….,
που ‘μαι τσιγγάνος του Έρωτα εγώ
και όχι αλήτης του….,
τρένο ο έρωτάς μου…., άντε, πια….,
κι εγώ ιδιοκτήτης του….!
®2 Εγώ είμαι μάγκας γνήσιος…..
και όχι ‘’της κονσέρβας’’….,
ποτέ σε ρόλο δεύτερος….,
σε ρόλο εγώ ‘’ρεζέρβας’’….!
☼
20/3/2011
Αχ, Ερωταγάπη….!
Σμίξαν οι ψυχές μας…..
κι είπαν στην Αγάπη «αλληλούια»….,
‘σμίξαν τα κορμιά μας…..
κι έδειξαν στον Έρωτα λατρεία….,
‘σμίξαν κι οι ζωές μας…..
κι Έρωτας κι Αγάπη Ουτοπία….!
® Γολγοθάς η Ζωή…..
κι οι ζωές μας σταυροί
για αγάπες και έρωτες….,…..
δολοφόνοι καιροί
δείχνουν Γη μια Πληγή…..
κι οι Χαρές αφανέρωτες….!
Ήρθαν άλλα χρόνια…..
κι έγιναν τα όνειρα εφιάλτες….,
διώχνουν τις ελπίδες….,
φέρνοντας αισθήσεις παραισθήσεις….,…..
αχ, Ερωταγάπη….,
Θαύμα αν τα άνθη σου καρπίσεις….!
☼
21/3/2011
Κι εγώ να ψάχνω μια αρχή….!
Στον ουρανό πετούνε τα πουλιά….,
πράσινος ντύνεται ο κάμπος….,
και η δική μου η καρδιά
καμένο δάσος είναι σάμπως….!
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® Κάποτε φώλιαζαν εκεί
χαρές -- πουλιά….. και τραγουδούσαν….,
σπίρτα τα λάθη σου αναμμένα…., εκεί ριγμένα….,
φωτιά της άναψαν…..
και πάει στα χαμένα….,
κι ο ουρανός δεν έβρεξε βροχή,
τότε, για μένα….!
Γύρω ζευγάρια είναι σ’ αγκαλιά….,
λες, κάνουν βόλτα σε ‘’Ιθάκη’’….,
κι εγώ να ψάχνω μια αρχή
μες στης αγάπης μας τη στάχτη….!
☼
22/3/2011
Στα ξενικά τα καλντερίμια….. με Ερπετά ‘γίναν τακίμια….!
Στα ηλεκτροφόρα σύρματα
τον αετό σαν ρίχνουν….,
το ρεύμα κόβεται μεμιάς
κι η σκοτεινιά χαράζει…..
κι ο αετός…., πιο δυνατός….,
πετά….. και δε σφαδάζει….!
® Λιόσια ανάμεσα και Κολονάκι
οι Γραικοπώλες μας εχάσαν τη μορφή τους…..
και στης Υποταγής το ‘’Θέατρο’’…., ‘’βαρβάτοι’’….,
παίζουν οικτροί τους Διγενείς….,
πουλώντας την ψυχής τους….,…..
στα ξενικά τα καλντερίμια…..
με Ερπετά ‘γίναν τακίμια….!
Στης ‘’Τέχνης’’ τα μπακάλικα
οι άσωτοι μας φτύνουν….,
για λίγα ντόλαρς ξεπουλούν,
και, τ’ ‘’άσπρα’’…., για τα ‘’μαύρα’’….,
κι όποιος θε να ‘ναι αετός…..
να παίζει θέν’ τη σαύρα….!
☼
23/3/2011
Δε λύγισε…., κι ας έκλαψε….!
Διάλεξε το ταξίδι του
στ’ ανήφορου το δρόμο….,
κέρδος….. χολή και ξίδι του….,
από τον χλευαστή ντουνιά….,
των κάμπων τη μαζανθρωπιά….,
κι ένας σταυρός στον ώμο….!
Δε λύγισε…., κι ας έκλαψε….,
τ’ Απείρου ήταν μύστης….,
απ’ τ ’ ’’όνειρό’’ –τους νήστεψε….,
έφτασε πάνω στην Κορφή…..
κι άμασκη του ‘δε τη μορφή
Θεός Ονειροκτίστης….!
® Κι οι χλευασμοί –τους, τώρα πια, γυρίζουν πίσω….,
κι αν ζει στον κόσμο…., πλάι τους….,
ουράνια έχει την ψυχή…., κι ας το κορμί καμπίσιο….,…..
χολή και όξος και σταυρός –τους…..
γι’ αυτούς….. και ο κατήφορός –τους….!
☼
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24/3/2011
Λιποτάχτης….!
Λιποτάχτης θανάτου….,
που βαφτίσαν ζωή….,
σε ‘’κρυφό’’ περιθώριο
τη ζωή μου τη ζω….,
τη ζωή μου….. που διάλεξα γω…..
και στο Άπειρο έχει το όριο….!
® Καλό σας ύπνο, ‘’πρόσφυγες’’
στις γειτονιές του Άδη….,
η Νύχτα σας ταφόπετρα….,
ξημέρωμα δε θα ‘χει….,…..
όμορφη που ‘ναι η Ζωή
μακριά από τα ‘’μπουλούκια’’….,
όμορφος που ‘ν’ κι ο θάνατος
σ’ όσους να σβήσουν διάλεξαν μονάχοι….!
Λιποτάχτης βαδίζω
πάν’ σε χνάρια Ζωής….,
κληρονόμος μιας ‘’τρέλας’’….,
Λογικής κλήρα…., γω….,
τη ζωή μου…., που διάλεξα …., ζω….,
την που ζήσανε λίγοι…., ‘’γιοι’’ ‘’τρέλας’’….!
☼
25/3/2011
Μες στις ‘’απαγορευμένες ζώνες’’….!
Μες στις ‘’απαγορευμένες ζώνες’’
φτιάχνουν ‘’δυνατοί’’ θανάτους….,
‘’μορατόριουμ’’ στους αιώνες
έχουν με τους ‘’αδυνάτους’’….!
® «Σας το λέω…., για το καλό –σας…..»….:
είπε, λεν, ‘’θεός’’ στους ‘’πρώτους’’….,…..
λεν στους δούλους κι οι αφέντες….:
«Όσοι πέρασαν….. κακό –τους…..»….!
Μες στις ‘’απαγορευμένες ζώνες’’
νύχτα -- μέρα μπαινοβγαίνω….,
σαν δε βρίσκω ‘’Μινωταύρους’’….,
την ψυχή μου αβγαταίνω….!
☼
26/3/2011
Η ‘’θεούσα’’ η Μαριώ….!
Κάθε τόσο….. ‘’ντουν -- ντουν -- ντουν’’
τις καμπάνες τις βαρούν….,
η ‘’θεούσα’’ η Μαριώ
κάνει ‘’κατηχητικό’’….!
Κι ύστερα από….. ‘’αυτό’’…..
βγάζει δίσκο βαθουλό….,
θα ‘χει φράγκα….. και θα χτίσει
στον Αγιο -- Χαχά ‘’ξωκκλήσι’’….!
Η ραχάτω η «Μαρί»
‘’κατά κόσμο μοναχή’’….,
ζει σε Βίλα μ’ ‘’«αδελφές»’’….,
όπως στ’ όνειρό –σου θες….!
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® …..Στο ‘’θεό’’ –Σου…., ρε Μαρί….,
είσαι ‘’αχτύπητο’’ Εσύ….,
της Μαγκιάς –Σου ματσαράγκες
κόμπλαραν κι όλους τους Μάγκες….!
☼
27/3/2011
Δήλωση -- αίτηση….!
® «…..Δέξου και μένα, Εξουσιά,
στη μαγική αγκάλη Σου….,
κι αφού το θέν’…., μαγεύομαι
απ’ τα ‘’κρυφά’’ τα κάλλη Σου….!
Σε πλήγωσα…., με πλήγωσαν….,
σαν ήμουν ‘’Λαοπρόδρομος’’….,
μα θε να επανορθώσω, πια….,
σιωπώ….. ή ‘’Πτωχοπρόδρομος’’….!
Λαό γω αποτάσσομαι….,
και….. ‘’όλα….. για τη χάρη Σου’’….,
μαζί Σου παρατάσσομαι….,
να ‘μαι…., κι αν θες…., ‘’σφαχτάρι’’ Σου….!»….!
☼
28/3/2011
Παρακράτος σε χαχόλους….!
Κουρντισμένα ανθρωπάκια
παίζουνε στημένους ρόλους….,
άθλια μαριονετάκια….,
παρακράτος σε χαχόλους….!
Δήλωσαν ‘’αντιρρησίες’’
και υποταγή στους ‘’νόμους’’….,…..
κι είν’, κι αυτοί, Κράτους τερμίτες…..
σ’ Εξουσιάς σικ ‘’υπονόμους’’….!
® Πλούσιο έχουν ‘’χαρτζιλίκι’’….,
σατανοϋπαλληλίκι….,
και….. ζωή….. ‘’ζωή και κότα’’….,…..
σαν σιωπούν…., ‘’όταν δεν πρέπει’’….,
γιούρια ‘’τα καλά’’ μπαξίσι….,…..
και….. για ‘’πήδημα’’ λαού…..
παίρνουν, και, ψυχοκαπότα….!
☼
29/3/2011
Κι ‘’ούτε ψύλλος στον κόρφο –σου’’…., πια….!
Στρωμένο Παιχνίδι….,
---- ‘’ποιος τρώει ποιον’’….! ---Συνωμοσία….. και κλαμπ ισχυρών….,…..
‘’κάνε παιχνίδι’’…., ρε σπουδαρχίδη….,
σου έχει γίνει συνήθεια
να βουλιάζεις…., για κέρδος….,
όποιο θύμα σου κράζει «Βοήθεια….!»….!
® Καλέ, ψιτ….., καλέ, ψιτ….,
κι η Ζωή σου εκπέμπει το S.O.S…., απ’ το πάτο….,
κι ‘’ούτε ψύλλος στον κόρφο –σου’’…., πια….,…..
βρε, κανείς…., βρε, κανείς δεν τους πείθει
πως ‘’πίσω έχει η αχλάδα την ουρά’’….!
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Η άρχουσα κλίκα
---- βρε…., ουστ…., πορδές….! ---βαμπιρολόι…., μαφιόζων ορδές….,…..
θάψ’ –‘τους σε τρύπα…., ρε λαουτζίκα….,
που αδρανείς, ρε μαζόχα….,
τη ζωή –σου σαν παίζουν
σάμπως νόμισμα πάνω στην ‘’τσόχα’’….!
☼
30/3/2011
‘’Όνομα….. και μη χωριό…..’’….!
Στην ένδειξη….. παμφάρμακο….,
με παρενέργειες διόλου….,
δόσεις….. κατά προτίμηση….,
περιορισμοί….. καθόλου….!
® Όλα τα ‘χει η θεωρία….,
συν και πλην….. σε ‘’συνουσία’’….,
άντε, ύπουλη μπαστάρδα….,
Αριμαναχουραμάσδα….!
Στο στόμα….. είναι εύγευστο….,
μα στο στομάχι….. πόνο….,
υπακτικά ή έμετο…..
η θεραπεία…., μόνο….!
☼
31/3/2011
Αχ, πόσο λείπει η Αγάπη….!
Φεύγει άνοστη η νιότη μου….,
χωρίς της Άνοιξης να σύρει χορό….,
καλπάζει πάνω σε έρημο….,
‘κει που δε βρίσκουνε, ποτέ –τους, λυτρωμό….!
® Με μια ηλιαχτίδα άνθισα ανθούς….,
μα ήρθαν και τους ράντισαν φαρμάκι….,…..
και με χτυπούν….. φίλοι κι εχθροί….,
μα κι οι κακοί μου εαυτοί….,
με λύσσα πάνω στις γυμνές πληγές μου….!
Νιώθω κι εγώ σαν το φυτό
σε άγονο κι ‘’αβλόγητο’’ χωράφι….,…..
αχ, πόσο λείπει η Αγάπη…..
του γιατρεμού το δρόμο να μας δείξει….!
☼
1/4/2011
Είμαι ελεύθερος….. και δούλος της Ζωής….!
Τη λευτεριά μου δε ζητώ από τους άλλους….,
θέλω να ζήσω σαν ελεύθερο πουλί….,
‘’πάντα’’ ο δρόμος μου ασύμβατος θε να ‘ναι
με τους επίγειους…., που βγάζουν σε ‘’στενή’’….!
Κάθε –τους έγνοια…., τώρα, ξέρω…., και μαγνήτης….,
που θα με σέρνει σε παζάρια σκλαβικά….,
κάλλιο ‘’του δρόμου’’ να ‘μαι, πια, γυμνός ‘’αλήτης’’…..
παρά με ξένα να πετώ, πλαστά, φτερά….!
® Τραβώ μπροστά εγώ….. και διόλου δεν ακούω
τα ‘’μη’’, τα ‘’πρέπει’’ και τα ‘’γιούχα της ντροπής’’….,
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κι αφού κανέναν δεν πειράζει ό,τι κάνω….,
είμαι ελεύθερος….. και δούλος της Ζωής….!
☼
2/4/2011
Οι βόλτες του αδιαπέραστου….!
Πέρναγε τα πλήθη….,
δίποδων μπουλούκια….,
όμηροι στη λήθη…..
μες σε κλώνους λούκια….,
που ξεχάσαν πως
Πλάστης ο Θεός….!
Κλίκες κι ομαδούλες….,
κόντρας συντεχνίες….,
οι ψυχές τους δούλες….,
δίχως ερινύες….,
όνειρα καρμπόν….,
ποιος θα ‘’φάει’’ ποιον….!
® Στης Γης την εξαθλίωση…..
δίποδα σ’ εξομοίωση
με ζούγκλας τα τετράποδα….,…..
εχ, ντουνιά προδότη….,
σκάρτε, κερατένιε
κι ευθύγραμμε στ’ ανάποδα….!
☼
3/4/2011
Θα φύγω….!
Τώρα…., που ‘’τίποτα’’ δεν έχω…., πια….,
να περιμένω απ’ τους ‘’ανθρώπους’’….,
θα φύγω μόνος μου…., στα πιο ψηλά….,
στων ζώων και των πουλιών τους τόπους….!
® Και…., αφού κλάψω με κραυγή σπαραχτική….,
καταπώς σκύλα ορφανή…., που φαρμακώσαν τα μωρά της….,
θε να χαθώ απ’ των ‘’ανθρώπων’’ τη ζωή….,
αφού δε βρίσκω να αντιτάξω στην αθλιότητά της….!
Κι άμα τα ζα και τα πουλιά…., εκεί….,
τη γλώσσα –τους μου μάθουν να μιλώ….,
σαν με δεχτούν μες στα δικά τους καταφύγια….,
ίσως μπορέσω, τότε, να δεχτώ,
και, τη ‘’δειλή’’ συγγνώμη του Θεού….,
που ‘’λεία μ’ έριξε’’ στα φίδια….!
☼
4/4/2011
Ψάχνω….!
Ψάχνω να βρω
μέσα στην ψυχή μου
κάτι από ‘’μένα’’….,…..
αχ, δικό μου ‘’τίποτα’’….,
‘’τίποτα’’ δικό μου….,
‘’όλα’’ είναι ξένα….!
® Ξένες φωνές….,
ανεπιθύμητες….,
σαν θεριά με ζώνουν….,

61
61
άναρχοι εαυτοί
σε φίλαρχο κορμί
με αναστατώνουν….!
Σαν την αυγή….,
που η Νύχτα κλέβει….,
γέμισα με νύχτα….,…..
το παιδί το γνήσιο
μες απ’ την ψυχή μου
όλο και μισεύει….!
☼
5/4/2011
Ηλεκτραγγέλτης ‘’σιωπηλός’’….!
Απ’ της ψυχής μου το ‘’Μηδέν’’…..
ξεκίνησα για τ’ άστρα….,
να ‘βρώ Ιθάκη τ’ Ουρανού….,
αφού στη Γη δε βρήκα….,
μόνος…., ντυμένος στ’ άσπρα….!
® Απ’ τα εμπόδια πέρασα….,
τα όρια ξεπέρασα.....
κι άυλο κόσμο είδα….,…..
γύρισα…., μα δε γέρασα….,
Πανσέληνο ξεπέρασα
με μια του Ήλιου αχτίδα….!
Χωρίς συντρόφους τριγυρνώ
σ’ ουράνια ταξίδια….,
ηλεκτραγγέλτης ‘’σιωπηλός’’….,
που άυπνα αφήνω
του Φεγγαριού τα φίδια….!
☼
6/4/2011
Εισαγωγή της Φρίκης….!
Ανοίγουν πυρ τα μυδραλλιοβόλα….,
να ξοδευτούν κι οι σφαίρες…., που περσεύουν….,
φωτιές, εκρήξεις, βουητά….,
κορμιά νεκρά και βογγητά…..
κι αίμα…., που η Γη, πια, δε ρουφά….,
για’ δε χωράει άλλο….!
® Πού νά ‘βρεις καταφύγιο να κρυφτείς….,
και την ψυχή σου ν’ ακουμπήσεις πού….,
που όλα συντρίμμια τα αφήνουν….,…..
πώς με το στόμα σου στεγνό
το μίσος σου και την οργή
να φτύσεις τους Φασίστες….,
που τους πολέμους στήνουν….!
Πατρίδα δόλια σε Πολιορκία….,
τελετουργούν οι θάνατοι….. για σένα….,…..
φλόγες και σκόνη και καπνός….,
της ζήσης εξοστρακισμός….,
του Ονείρου ο αφανισμός…..
κι εισαγωγή της Φρίκης….!
☼
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7/4/2011
Του ‘’σημαδεμένου’’ ποιητή….!
…..Στον πρώτο χιλιόκυκλο
φρακάρουν τη φωνή μου….,
το σήμα του κίνδυνου
μου στέλνει η ζωή μου….!
Αιχμάλωτο μ’ έχουνε….,
σε φάκα με κλείνουν….,
‘’γραμμή’’ δεν ανέχομαι
αρχόντοι να μου δίνουν….!
®1 Δηλώνω ανυπόταχτος….,
τη ράχη δε σκύβω…..
με χέρια δεμένα….,
και τάφους ανοίγω….!
®2 Δηλώνω ανυπόταχτος….,
‘’στο λούκι δεν μπαίνω’’….,
με σκέψη λευτέρια
κάλλιο να πεθαίνω….!
☼
8/4/2011
Βρε…., ο Τζωρτζ…., τέως Γιορίκας….!
Χαίρετ’ η μαμά του Τζωρτζ….,
---- ‘δω, τον έλεγαν Γιορίκα….! ---που ο γιος της…., ‘’Ευφυία’’….,
«προσελήφθη» απ’ τις Η. Π. Α….!
® Τον εβάλαν, λέει, στη Ν. Α. Σ. Α…., διαστημοπειράματα….,
‘’μύριες δυο’’ ανακαλύψεις…., πράματα και θάματα….!
…..Μάσα, ξάπλα και ‘’εφέ’’….,
μάτσο στέλνει τα δολλάρια….,
‘’έκλεισε, και, το ‘Βαγγέλιο’’…..
και βλογά Αμερικανάρια….!
☼
9/4/2011
Πουλιά στο περιθώριο….!
Πουλιά στο περιθώριο….,
ξανά, μην κελαηδήστε….,
τα θύματα τα δίποδα….,
που δυναμώνουν θύτες τους….,
τετράποδα…., αφήστε….!
® Αφήστε ‘τα στο χάλι τους….,
που μοίρα –τους δεχτήκαν….,
η νύχτα τους χαλάλι τους….,
σ’ αυτήν το ‘’φως’’ τους βρήκαν….,…..
γλυτώνετε το φτύμα τους….,
τα «σταύρωσον….!» στο στόμα τους,
Πουλιά, για σας βαλθήκαν….!
Πουλιά στο περιθώριο….,
σταυρούς για σας, βρε, φτιάχνουν….,
τετράποδα και δίποδα….,
στα μοιρασμένα πόστα τους….,
‘’τη βρίσκουν’’…., ‘’δεν την ψάχνουν’’….!
☼
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10/4/2011
Παπά…., ‘’Θεοκτόνε’’….!
…..’’Άγιε’’ με τ’ άμφια τα χρυσά….,
‘’πρόσφορα’’ Σου προσφέρω….,
να μου διαβάσεις μαγευχές….,
να ‘ξορκιστώ…., να ξέρω…..
τι, τάχα, να με έκανε
Σατάνες να ‘’προγράφω’’
‘’θεούς’’ –σας και διαβόλους –σας
να βάζω –τους σε Τάφο….!
® Εσύ…., που έχεις Εξουσιά
πάνω στους δε….. πάνω στους μεν….,
κάνε το Θαύμα Σου…., Παπά….,
‘’Άγιο’’ κι ‘’οι Μάγκες’’ να Σε λεν….!
☼
11/4/2011
Δαίδαλε, φτιάξε μου φτερά….!
Δαίδαλε, φτιάξε μου φτερά….,
να φύγω απ’ τη μάντρα….,
με διεκδικεί η άρνηση…..
και με τραβά η κάτωση….,
να μπω στην ‘’κατανάλωση’’….!
® Εχ, βρε, και να ‘ταν…., μια φορά….,
κι εγώ…., να πέταγα ψηλά….,
στον Άδη δε θα γύρναγα….,
ξανά…., και δε θα ζήταγα
στη Γη να έβρω αγκαλιά….!
Δαίδαλε, φτιάξε μου φτερά….,
φτερά….. που να μη λιώνουν….,
του Ήλιου νά ‘βρω βήματα….,
ν’ αντέξω τα χτυπήματα….,
που με γεμίσαν τραύματα….!
☼
12/4/2011
Ποτάμι είμαι…., που ταξιδεύει….!
Ποτάμι είμαι…., που ταξιδεύει…..
και δε ζητά κάτ’ εκβολή….,
είναι οι θάλασσες λερές
κι οι λίμνες λασποπάτια…..
κι έχω νερά μου δάκρυα
απ’ των φτωχών τα μάτια….!
® Τα δάκρυα ετούτα δε χωρούνε στους μποχούς
του εικοστού αιώνα….,
στ’ απόβλητα τα άγια δεν τα ρίχνουν….,
τα πρέπει υπέργεια εκβολή….,
των Πλούσιων το Έγκλημα να δείχνουν….!
Ποτάμι είμαι…., που ταξιδεύει…..
και ψάχνει πάνω εκβολή….,
ψάχνει απάτητη Κορφή
και Ουρανού δοχείο….,
να γίνουνε τα δάκρυα
άνθη σ’ ανθοδοχείο….!
☼
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13/4/2011
Μα….. τ’ αγαπώ….!
Πέρα…., στον κάμπο….,
είναι λουλούδι….,
ξεχωριστό….,…..
άρωμα στέλνει…..
και με μεθάει….,
θε να το ‘βρώ….!
Πάω…., το βλέπω…..
και το μυρίζω…..
κι είναι αυτό….,…..
δεν έχει κάλλη….,
πολλά αγκάθια….,
μα….. τ’ αγαπώ….!
® Δεν έχω δίλλημα….:
ψυχή….. ή νιάτα….,…..
πεζό κορμί της….,
ψυχή της ποίημα….
κι έτσι καμιά….,….!
Έι, μαυρομάτα….,
τι ‘ναι τ’ αγκάθια….,
που ‘χεις στο σώμα….,
μπρος στης ψυχής σου
την ομορφιά…!
☼
14/4/2011
Σώστε με….!
Πήρε την καρδιά μου….,
και τα όνειρά μου….,
το κύμα τ’ αγριεμένο και παλίρροιο….,…..
εχ, θα κοπεί στα δύο
το νήμα της ζωή μου….:
άδικου θανάτου εισιτήριο….!
® Στη Νύχτα…., να, πια…., φτάνω…..
κι ο μαύρος ο ιππότης
φλερτάρει με σαν Κίρκη….,…..
δε θέλω να πεθάνω
πάν’ στην αρχή της νιότης….!
…..Της Κλωθούς σεις χέρια….,
λατρεμένα χέρια….,
στης Λάχεσης τα χέρια παραδώστε με….,
στ’ αύριο να με περάσουν….,…..
χάνομαι, βουλιάζω…., να….,
χέρια βλογημένα…., θεία…., σώστε με….!
☼
15/4/2011
Πρόσφυγας…., σ’ άλλη πατρίδα….!
Σαν δεντρί ξεριζωμένο….,
που ‘χουν μεταφυτεμένο….,
μου αλλάξαν την αντρέσα….,…..
πρόσφυγας…., σ’ άλλη πατρίδα….,
σπίτι μου, καιγόσουν…., σ’ είδα….,…..
αχ, βαμπίρ Τουρκιά…., μπαμπέσα….!
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® Άει, σιχτίρ, Τουρκιά…., μπαμπέσα….,
τόσους Αρμένιους και Ρωμιούς
πώς μας ξεκλήρισες, ‘’με μία’’,
σε άνανδρη γενοκτονία….!
Κι οι Μεγάλες οι Δυνάμεις….,
στην ‘’πουστειά’’, μόνο, Μεγάλες….,
‘’τον αντίχειρα σηκώσαν’’….,
σ’ Αίσχος ευλογία ‘δώσαν….!
Πώς να κλείσω την πληγή μου….,
πώς ν’ ανοίξω την ψυχή μου….,
που φωτιά στα στήθια μέσα….,…..
μαύρες μνήμες, πια, στα βράδια…..
κι είν’ τα φυλλοκάρδια άδεια….,
αχ, βαμπίρ Τουρκιά…., μπαμπέσα….!
☼
16/4/2011
Όντας στο μηδέν…., που ‘ναι κάτω απ’ το Μηδέν….!
‘’Αγγέλοι’’ πουλούν μαύρα χρώματα
μέσα σε κερχανάδες….,
για να κερδίσουν χρήματα…..
κι ‘’άσπρη σκόνη’’ ν’ αγοράσουν….,
να φουμάρουν….. και την πλήξη να ξεράσουν….!
Διατάνοι μέσα σ’ εκκλησιές….,
ζιγκολό της γριάς ‘’Ηθικής’’….,
παζαρεύουνε οστά ‘’Αγίων’’
με τους μεσίτες της ‘’Αυγής’’….,
να εξαγοράσουνε ψυχές….!
Και αστροναύτες στους ουρανούς….,
‘κει, στο ‘’θεών’’ το θέρετρο….,
‘ρίξαν πυραύλους πυρηνικούς
και επιστρέφουν «νικητές»
κάτω στης Γης το φέρετρο….!
☼
17/4/2011
Όμως…., ‘κείνο που τον σώζει….!
Έψαχνε έξοδο κινδύνου
νά ‘βρει μες σε θεωρίες
του Λαβύρινθου της Γης….,
----- ξεχασμένη –του η ‘’Σιωπή’’….! ---μα δε βρήκε μια πορτούλα….,
μια μικρή κερκόπορτα
ούτε καν ‘’καταπακτή’’….,.....
κι ήθελε ‘’αναπακτή’’….!
® …..Τώρα…., πλαγιάζει την ψυχή του
σε ‘’Σιωπής’’ τα ριζοβούνια….,…..
στα δικά της κορφοβούνια
την ‘’κοιμίζει’’…., σαν παιδί….,…..
κι άβλεπτα φωτογραφίζει
πράματα και θάματα….,
του Θεούλη ‘’γράμματα’’….!
Όμως…., ‘κείνο που τον σώζει….,
δεν είν’ ο ‘’λόγος’’ της ‘’Σιωπής’’….,
μα το αίσθημα που παίρνει….,…..
κι αν είν’ μέσα σε κυκλώνα….,
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στης ζωής –τους τον τυφώνα….,
δε λυγά, πια, και δε γέρνει….!
☼
18/4/2011
Μες στο ‘’φτωχικό’’ μας….!
Μες στο ‘’φτωχικό’’ μας…..
λεύτερη η ψυχή μας….,
πλούσιο τ’ Όνειρό μας….,
‘’φτώχεια’’ επιλογή μας….!
® Εμείς δε θέλουμε πολλά….,
μένουμε σάμπως στα παλιά….:
λίγη δουλειά…., λίγο φαΐ…..
και δυο ρούχα τριμμένα….,…..
γιούχα στο νέο Ψέμα….!
Μες στο ‘’φτωχικό’’ μας…..
μύρια παραθύρια….,
οι απλότητές μας
Ήλιου τα γεφύρια….!
☼
19/4/2011
‘Δω μέσα….. είν’ ο τάφος της ζωής μου….!
Έκλεισα τα παντζούρια της ψυχής μου….,
γρίλια καμιά μέσα φωτός….,…..
και ένας άσελγος ‘’θεός’’
χυδαία μου λέρωσε το φως….!
® Τώρα…., που ‘φύγαν τα χελιδόνια….,
οι νυχτερίδες φώλιασαν
στις άδειες τις φωλιές τους….,…..
στα μάτια πάγωσαν τα χιόνια….,
μέσα μου γέμισα παλιούρια…..
κι είμαι ανίκανος ν’ ανοίξω τα παντζούρια….!
‘Δω μέσα….. είν’ ο τάφος της ζωής μου….,
νιώθω σε φάκα ποντικός….,…..
χτυπήστε τις καμπάνες…., μπρος….,
εγώ είμαι….. ζωντανός -- νεκρός….!
☼
20/4/2011
Οι όρθιοι περιττεύουν….!
Πάσχιζες κι έφτασες
σε θέση θεανθρώπου….,
ψηλά…., σ’ ασκητοτόπους….,…..
μα…., όταν γύρισες
στους κάμπους κάτου….,
λαούς…., που άφησες….,
τους βρήκες όχλους….!
® Για ποιον λαό ν’ αγωνιστείς
και, όρθιος, να θυσιαστείς….,
οι όρθιοι περιττεύουν….,…..
το Ψέμα Αλήθεια δέχτηκαν….,
σ’ αρνήθηκαν…., σε έφτυσαν….,
μην ψάχνεις τι γυρεύουν….!
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Φύγε….. ---- και άσε –‘τους….. ---ψηλά…., στους κορφοτόπους….,
‘δω, φτουν τους αγιανθρώπους….,…..
‘’πιες τα ποτήρια –σου…..
ως άσπρο πάτο’’…..
κι άει στα τσαντίρια –σου….,
σ’ αγγέλων θώκους….!
☼
21/4/2011
Στα γήινα ταξίδια δεν ταιριάζω….!
Έγινα πουλί…..
κι άπλωσα φτερά
σ’ ήλιου γειτονιά….,…..
κι ήρθε η συννεφιά
‘’απ’ τη μάνα Γη’’….,
κάθοδος οικτρή….!
® Στα γήινα ταξίδια δεν ταιριάζω….,
κι αν μου τα κόβουν τα φτερά….,
ξανά…., καινούρια βγάζω….,
ουράνιο εγώ σπουργίτι….,…..
ήλιε μου, θά ‘ρθω…., τελικά….,
πατρίδα και παρηγοριά
και της ψυχής μου σπίτι….!
Έσπασα δεσμά…..
κι άλλαξα καρδιά….,
Γη, σε ξεπερνώ….,…..
‘’έβδομο ουρανό
πιάνω’’…., σαν πετώ….,
Γη και κόσμε…., γεια….!
☼
22/4/2011
‘’Στο βρόντο’’ τα σχολεία….!
Τα γράμματ’ ανακάλυψαν
της Αλφαβήτου….. τόσοι….,
μα….. λίγα αποκάλυψαν
στη ‘’Σιωπηλή’’ τη Γνώση….!
® Με ‘’Σιωπή’’ ξεχασμένη
και ‘’άψαχτη’’ που μένει…..
‘’καμιά’’ Επικοινωνία….,
χίμαιρα κι η Ευτυχία….,…..
‘’στο βρόντο’’ τα σχολεία….!
Στο λόγο –τους χαθήκανε….,
‘ρίξαν ‘’Σιωπής’’ επάλξεις….,
πως είναι αρνηθήκανε
μιγαδικές υπάρξεις….!
☼
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23/4/2011
Το ρολόι….!
Μόλις γεννήθηκα….. μου βάλανε ρολόι….,
να μου ρυθμίζουνε τους χτύπους της καρδιάς….,
τώρα…., στα χέρια –τους με παίζουν κομπολόι….,
μ’ έχουν πραμάτεια στα παζάρια της Σκλαβιάς….!
® Θα πετάξω το ρολόι…..
και θ’ αλλάξω δρομολόι….,
άλλους δρόμους θα βαδίσω….,
θέλω στη Ζωή να ζήσω….!
Είχα ρολόι στην καρδιά μου απ’ τη Φύση….,
λεύτερος να ‘μαι….. και ελεύθερα να ζω….,
όμως…., τ’ αχρήστεψαν…., σαν το ‘ριξαν στη φθίση….,
τούτοι που στήνουνε τον κόσμο τον τρελό….!
☼
24/4/2011
Μες στη ‘’Σιωπή’’ –μου….. μια ‘’Εδέμ’’….!
Δε λογώ τις ανηφόρες….,
μήτε του καιρού τις μπόρες….,
που ‘δα του Θεού το Σπίτι….,
χώρια από κάθε ‘’Αλήτη’’….,
‘κει, μακριά, στο Εξωσύμπαν….,
εγώ…., που Τρελό με είπαν….!
® Έζησα στα κορφοβούνια
της ψυχής μου…., σχίστηκα….,
κι έφτυσά –‘της τα λαγούμια….,
---- τους….. ‘’«σπαρτούς»’’ –της μαυροκάμπους….. ---χα, δεν τα φοβήθηκα….,…..
λες….. στου Θεού το Έβερεστ
εγώ πως εγεννήθηκα….!
Τη Γη την είδα σπίτι –μου…..
κι όλα –‘της ως παιδιά –μου….,…..
εγώ αισθάνομαι ‘’θεός’’….,
που ‘’κάποιος’’ μου ‘κλεψε το ‘’βιος’’…..
και θέλω –‘το δικό μου….,…..
μες στη ‘’Σιωπή’’ –μου….. μια ‘’Εδέμ’’…..
κι ο αγώνας μου….. Χαρά μου….!
☼
25/4/2011
Ζωούλες των γυμνών παιδιών της Γης….!
Ζωούλες των γυμνών παιδιών της Γης….,
ζωούλες ρημαγμένες….,
οι ρίζες σας σε φέρετρα αυγής….,
σε βράχια φυτρωμένες….!
® Ηρώδεις στρατοκράτες το μάννα σας τ’ αρπάζουν…..
κι όπλα της Γης τις στράτες γεμίζουν….. και τρομάζουν….!
Ζωούλες στη νυχτιά και την πληγή….,
ζωούλες που γερνούνε….,
νευρόσπαστα ‘’λαοί’’ και ‘’αρχηγοί’’….,
στο δράμα σας σιωπούνε….!
☼
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26/4/2011
Πουλιά…., σφυρίξτε δυνατά….!
Μέσα μου….. φωνές –τους
με αποκοιμίζουν….,
με ακινητούν….,…..
Αρχοντοσειρήνες….,
με γλυκές απάτες….,
χίμαιρες, μου λέγουν,
όλες οι ‘’Ιθάκες’’….!
Μέσα μου….. ναρκώτρες
και υποταγμένοι….,
δούλοι ‘’του συρμού’’….,…..
μέτοικες ιδέες….,
απ’ τα παιδικάτα….,
άσπονδα μου ‘φτιάξαν
κόντρας συνδικάτα….,….!
® Πουλιά…., σφυρίξτε δυνατά….,
στ’ αυτιά μου…., να ξυπνήσω….,…..
κοιμάμαι…., βλέπω όνειρα
πως έρχεστε…., μα…., αλιά μου….,
ποτέ…., δεν έρχεστε κι εδώ….,
‘’Σπάρτακοι’’ στη φωλιά μου….!
☼
27/4/2011
Στίγμα μένει…., να θυμίζει….!
Μες στη γαλάζια θάλασσα
έριξα του ένοχου το αίμα….,
γαλάζια…., πάλι…., κι ας το κατάπιε….,
σκάρτε ντουνιά και σάπιε….!
Μες στη γαλάζια θάλασσα
έριξα ‘ματοσταλιά αθώου….,
κόκκινη μένει…., κι ας το κατάπιε….,
σκάρτε ντουνιά και σάπιε….!
® Δε χωρά του αθώου το αίμα
σε κανένανε στομάχι….:
Γης, Θαλάσσης κι Ουρανού….,…..
στίγμα μένει…., να θυμίζει
την ‘’κατάρα’’ του Καλού….!
☼
28/4/2011
Ακριβή που ‘ν’ η σιωπή….!
Σου είπαν….: «Έλα πλάι –μας…..
κι άσε τις αντιστάσεις….,
μαζί –μας θα καλοπερνάς….,
συνεξουσία θα κρατάς….,…..
πούλα την ‘’πένα’’ –σου σε –μας…..
κι άσ’ τις επαναστάσεις….!»….!
Κι είπές –‘τους….: «Ναι….!»…..
και υποτάχθης….,
πλάι –τους συμπατατάχθης…..
κι έγινες εξάρτημα….,…..
έσπασες τα μούτρα –σου…..
κι έγινε κι η κούτρα –σου
Τρέλας –τους παράρτημα….!
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® Τώρα…., σε άλλο μετερίζι….,
εγώ εδώ….. κι εσύ εκεί….,…..
---- ακριβή που ‘ν’ η σιωπή….! ---κι αστακό, βρε, τρως με ρύζι….,
παρελθόν είν’ το τουρλού….,…..
χάσου…., άει…., σπιουνομαϊμού….!
☼
29/4/2011
Καλή καρδιά, πάντα, να λες….!
Για τα δεινά σου, πια, μην κλαις….,
μα να ‘σαι υπερήφανος
για την αγνή καρδιά σου….,…..
καλή καρδιά, πάντα, να λες….,
αφού αξίζει στη ζωή
σαν ήλιος η αγιά σου….!
® Κράτα ‘την την ψυχή σου
μακριά απ’ τις βρωμιές –τους….,
που τόσο υπομένεις….,…..
τι πιο θεσπέσιο απ’ αυτό….:
τίμια να ζεις….. και όρθιος,
στολίδι, να πεθαίνεις,,,,!
Κι αν κλαίει γι’ αυτά κι ο Ουρανός….,
για σένα…., είν’ ευέλπιδος
και γελολέει….: «Χαλάλι….!»….,
χαλάλι που ‘χτισε τη Γη….,
κι ας τη βρωμίζουν οι κακοί
και έχει τέτοιο χάλι….!
☼
30/4/2011
Θα μάθω….!
Θα μάθω να μιλάω
τη γλώσσα της ‘’Σιωπής’’….,
τον ουρανό θε να ‘δω
της σκλάβας μου ψυχής….!
® Βαρέθηκα τα λόγια….,
φρακάρουν την καρδιά….,
ύπουλα αλφαβητάρια
στου Λόγου τα σχολειά….!
Λόγια και θεωρίες
Λαβύρινθος στο νου….,
είν’ της ‘’Σιωπής’’ το άσπρο
περάτης τ’ Ουρανού….!
☼
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1/5/2011
Κίρκη τους βαρά τα ντέφια....!
Στης αρκούδας το σκοπό…..
γκουβερνιάρηδες βαμπίροι
στήσανε τρελό χορό....,
Κίρκη τους βαρά τα ντέφια…..
κι έχουν μεθυσμένα κέφια
κι άρρωστο μυαλό....!
® Βλέπουνε καπνό αγνάντι…..
και σαν θάλασσα το χώμα....,
το μεθύσι –τους οικτρό....,
τη ζημιά βλέπουν καζάντι....,
η Ιθάκη είναι πτώμα....,
‘’πιάνουν Βατερλώ’’....!
Σκοτοστέφανο στη Γη
αρκουδιάρηδες χαράζουν
Κρόνια, φριχτή, αυγή....,
απ’ της Νύχτας –τους την πίστα…..
δείχνουν ‘’προγραφές’’ και λίστα
σ’ άγνωστη γραφή….!
☼
2/5/2011
Βαλτώνει τ’ Όνειρο....!
Βαλτώνει τ’ Όνειρο
στης Νύχτας τη λάσπη....,
Διάτανος όμηρο
το έχει κι όλο χάσκει....!
Ονειρευτήκαμε
ψηλά να το πάμε....,
«με λάσπη γίναμε.....»....,
γι’ αυτό και δε νικάμε....!
® .....Όνειρα ουράνια πλάθουν οι Ανθρώποι....,
τα ρίχνουν σ’ ορφάνια Ονειροκατασκόποι....!
☼
3/5/2011
Χαμένος στην Έρημο....!
Χαμένος στην Έρημο…..
ζητάω μια όαση....,
γυμνό γω αποπαίδι
στου κόσμου την κόλαση....!
Τα χνάρια στο δρόμο μου
οι Νύχτες τα κρύβουνε....,
την άσβηστή μου δίψα
με νύχτα την πνίγουνε....!
® Γίνομαι ένα
με τη σκιά μου
μες στην αντάρα....,
άδεια σκιά,
και, η καρδιά μου
μες στην κατάρα....!
☼
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4/5/2011
Τι τάχα....!
Κάτθρωποι αγγελόντυτοι….,
κάτθρωποι ‘’αποστάτες’’....,
τι τάχα να λαχτάρησαν
κι ήρθαν σε Ήλιου στράτες....!
® Για το σωσμό του κόσμου…., λεν....,
κλειούνε το ηλιοπάτι....,
βαφτίζουν Σαδιστή ψυχών
του Σύμπαντος τον Πλάστη....!
Κι οι άνθρωποι…., καχύποπτοι....,
τους διώχνουν με βιασύνη....,
στους πράκτορες του Φεγγαριού
δεν έχουν ‘μπιστοσύνη....!
☼
5/5/2011
Εφ’ όρου της ζωής....!
Τα πρόβατα της στάνης....,
κι εκείνα της ‘’βοσκής’’....,
ό,τι και να τα κάνεις....,
ό,τι και να τα πεις....,
θα είναι ‘’προβατάκια’’
εφ’ όρου της ζωής....!
® Παντοτινά, βελάζουν.....
και…., όσα κάνουν ‘’γαβ’’....,
τα παίρνουν ‘’οι δασκάλοι’’....,
‘’τα στρώνουν….. ντο, μι, ρε.....’’....,
στο πι και φι τα φτιάνουν.....
και ξανακάνουν ‘’μπε’’....!
Είν’ ‘’δώρο’’…., λεν....,’’θεούλη’’....,
οπού ‘βαλε βοσκούς....,
στο "Πάσχα του Χριστούλη"…..
ελέω –του….. σ’ αυτούς....,.....
κι ύστερα..... στην ‘’Ανάστα’’’…..
να τα ‘χουν ‘’αναστούς’’....!
☼
6/5/2011
Οι σταυρωτές πληθαίνουν….!
Τα δέντρα πεθαίνουν.....
να φτιάχνουν σταυρούς....,
οι σταυρωτές πληθαίνουν…..
κι αλί στους Χριστούς....!
® Ο Νόμος του κόσμου
η ‘’εκπορνεία’’....,
ληστές του υποκόσμου
Γης Εξουσία....!
Κι αθώοι πληρώνουν....,
κι αφού δυο Χριστοί,
να, σπάνια, πια, χώνουν
στη μέση ένα ληστή....!
☼
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7/5/2011
Του στεργιωμένου....!
Τα πράγματα οι ‘’δάσκαλοι’’
μισολογίς σου τα ‘μαθαν....,
τάχα, για να σε σώσουν....!
® Πέτρα, σου ‘λέγαν, που κυλά....,
ποτέ –της…., δε στεριώνει....,
μα δε σου είπανε…., ποτέ….,
πως χορταριάζει ύπουλα
η πέτρα που στεριώνει....!
Κι όλο μετράς τον κλήρο σου
στη Λευτεριά….. που σου ‘κλεψαν....,
για να σε καλουπώσουν….!
☼
8/5/2011
Εγώ γεννήθηκα πουλί….!
Βαρέθηκα να είμαι ‘’καθωσπρέπει’’....,
να μ’ έχεις σ’ αλυσίδες τα φτερά....,
κάλπικη Κοινωνία…., με καλούπια....,
μισείς και αφανίζεις τα πουλιά....!
® Εγώ γεννήθηκα πουλί
κι ο Ουρανός μου ανήκει....,
κάνεις τη Γη μια Φυλακή
κι αιώνια καταδίκη....!
Βαρέθηκα να είμαι σαν τους άλλους....,
να είμαι στον κανόνα...., στη σειρά....,
κάλπικη Κοινωνία, με καλούπια....,
σκλαβώτρα που χαρίζεις λευτεριά....!
☼
9/5/2011
Χάθηκα κι αγνοούμαι….!
Σε δρομολόγια νυχτικά…..
χάθηκα κι αγνοούμαι....,
την τεθλασμένη μου τροχιά
κοιτάζω….. και φοβούμαι....!
Πληγές και λάσπες στην ψυχή....,
‘φύγαν τα χελιδόνια....,
χτίζουν μια φυλακή φριχτή
τυμβώρυχα τα χρόνια....!
® Κι έρμαιο της κατάβασης
φορώ σαβανοντύμα....,
Ήλιε της νεκρανάστασης,
βγάλε με απ’ το μνήμα....!
☼
10/5/2011
Καρκινογένεση….!
Αλαφιασμένοι οι λαοί
το Όνειρό –τους σιάζουν.....
κι οι λήσταρχοι…., οι ‘’δυνατοί’’….,
Αρχούς κατασκευάζουν....!
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® Τους ξεφτισμένους τους ‘’θεούς’’
θα αντικαταστήσουν.....
κι αυτούς ‘’Μεσσίες’’…., στους ναούς….,
οι Πάπες θε να χρίσουν....!
Και θα βατεί….. καρκινική…..
του κόσμου η σάπια Σκέψη....,
ώσπου μια νύχτα…., κοντινή….,
ο Όλεθρος θα ρέψει....!
☼
11/5/2011
Στο Βάθρο είναι το Ψέμα….!
‘’Φως’’ βγαίνει απ’ το στόμα σου....,
χειροκροτούν κι οι μαριονέτες....,
στο λερωμένο στρώμα σου
κρυφοπλαγιάζεις με τις Νύχτες....!
Φρέσκο στα χέρια σου αίμα
από ασπροφτέρουγο πουλί....,
στο Βάθρο είναι το Ψέμα....,
‘’Πανδώρα’’, πόρνη ιστορική....!
® .....Ρίχνε τις μάσκες, ‘’Ιστορία’’....,
τούτο το άβουλο κοπάδι
να σβήσει από αηδία....,
απλώνει το πηχτό σκοτάδι....!
☼
12/5/2011
Λίγοι στη Γη ευτύχησαν….!
® Καθένας μες στα χέρια –του
κρατεί έναν ‘’Μεσσία’’....,
έναν ‘’Μεσσία’’ που ‘ναι, μόν’,
γι’ αυτού τη σωτηρία....!
Λίγοι στη Γη ευτύχησαν
να ρίξουν το Σταυρό –τους....,
είναι αυτοί π’ αρνήθηκαν
απ’ άλλους το σωσμό –τους....!
Αυτοί ‘ναι που δεν πλάνεψαν
κι ιστορικοί διατάνοι.....
και ζήσαν σε ‘’Παράδεισο’’,
και, πριν να ‘χουν πεθάνει....!
☼
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13/5/2011
Αλληγορικό....!
Θάλασσα είμαι.....
κι είσαι καράβι....,
πίνω ποτάμια....,
στερεύω λίμνες....,
σε βρίσκω, μόνο,
μέσα στις μνήμες....!
® Κάπου θα σέ ‘βρω....,
όπου κι αν είσαι....,
θάλασσα είμαι....,
καράβι είσαι....!
Ώσπου να σέ ‘βρω.....
και γης θα πνίγω....,
Κύμα θα γίνω
και Τρικυμία....,
θα ξεπληρώσεις
την Προδοσία....!
☼
14/5/2011
Με το αζημίωτο....!
Κηρύττουν την Αγάπη....,
λερώνουν τα άσπρα....,
κρυφά και με απάτη
σταυρώνουν τα άστρα....!
® Έξυπνοι μπαμπέσηδες
θύματα ψάχνουν....,
αέρα μπαγάσηδες
πουλούν και ‘’τ’ αρπάχνουν’’....!
Κηρύττουν την Ειρήνη....,
του Άρη τσανάκια....,
στου Πόλεμου τη δίνη
μας πάν’ ρουφιανάκια....!
☼
15/5/2011
Τώρα ξέρω....!
Της ψυχής μου Συβαρίτες
‘’άγγελοι’’...., φορείς θανάτων....,
κι είναι η καρδιά μου γκέτο
μεθυσμένων αισθημάτων....!
Πέντε πόρνες κι οι αισθήσεις....,
το κορμί μου εκφυλίζουν....,
φέρνουν, ‘’μόνον’’, παραισθήσεις....,
εκπορνεύτριες που μ’ ορίζουν....!
® .....Τώρα ξέρω...., Κροτωνιάτες
είν’ και κάποιοι εαυτοί μου....,
θέλω δύναμη ν’ αρχίσω
Πόλεμο με τη ζωή –μου....!
☼
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16/5/2011
Και μωρά παιδεύεστε....!
.....Τα ‘’φάρμακά’’ τους όλα,
κάποτε, τ’ ανακαλύπτουν.....
κι έχουν καλύτερη ζωή....,
που όλες τις ‘’αρρώστιες’’ τους,
τότε, τις θεραπεύουν....!
Συνδυασμούς ‘’μικρόβιων’’
κάνουν….. για να τους προκύψουν
νέες ‘’αρρώστιες’’ και λοιπά....,
ξανά τους, νέα ‘’φάρμακα’’,
μόν’, για ν’ ανακαλύψουν....!
® .....Αχ, βρε μωρανθρώποι....,
διόλου δε βολεύεστε....,
ούτε καν στο τέρμα....,.....
και…., όταν πιάνετε κορφή....,
πάτο ονειρεύεστε.....
και μωρά παιδεύεστε....!
☼
17/5/2011
Βάλτε στους κάλπικους ζουρλομανδύες….!
Χριστήκανε του Φάρου σταυροφόροι.....
κι ορίστηκαν τη Μέρα να στεριώνουν....,
μα του φωτός κατάντησαν εμπόροι....,
τη Μέρα με τη Νύχτα ζευγαρώνουν....!
Το ηλιοφώς το φτιάχνουνε μαχαίρια....,
γεμίζει η πλάση κόκκινη βροχή....,
βουλιάζουνε στον Ουρανό τ’ αστέρια....,
Πανωλεθρία του αύριο μια αυγή....!
® Ειρηνοκάπηλοι…., με μεθοδείες….,
παίζουν το Πείραμα του Σατανά....,
βάλτε στους κάλπικους ζουρλομανδύες….,
πιστοί της Μέρας…., και τώρα…., ξανά....!
☼
18/5/2011
Έστω….!
Έστω…., ως λένε…., «σπόρος
ο λόγος του θεού –τους.....»....,
μα…., που ‘πεσε...., ξεράθηκε
στης Γης μας το ‘’αλάτι’’....!
® Το άλας τσιράκι Καίσαρα....,
ακόμα κι οι σε ‘’σκήτες’’....,
μα κόντρα Καίσαρα η ‘’κοπριά’’....,
‘’’αγιάζει’’’ μες σ’ ‘’αλήτες’’....!
Έστω…., ως λένε...., «σπόρος
ο λόγος του θεού –τους.....»....,
μα…., που ‘πεσε...., εκάρπισε
στην ‘’κοπριά’’ της Γης μας....!
☼
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19/5/2011
Από την έγνοια για τον κόσμο απαλλάχτηκα….!
Από την έγνοια για τον κόσμο απαλλάχτηκα....,
είν’ μάταιο γι’ αδιάφορους να καίγομαι μες στη ‘’Σιωπή’’....,
γι’ αυτούς που Μοίρα –τους την ήττα την εδέχτηκαν....,
που….. εκλέγοντας τους Θύτες –τους.....
μας τους φορτώνουν μια ζωή....!
® Σιχτίρ…., μαζόχε κόσμε….. και σαδιστή υπόκοσμε....,.....
με μοιρασμένους ρόλους...., για ξύπνιους και χαχόλους....,
μας πνίξαν τα σκουπίδια....,.....
και…., αν δε μετανοείτε...., άρατε στα τσακίδια....!
Από την έγνοια για τον κόσμο απαλλάχτηκα....,
τελείωσε ο αγώνας μου...., καλό, πια, γω δε σου χρωστώ....,
ντουνιά…., το ψέμα σου το αντάριο το σιχάθηκα....,
η σιχασιά με νίκησε...., σ’ αφήνω πια...., δε σε μπορώ....!
☼
20/5/2011
Πριν γεννηθώ....!
Πριν γεννηθώ....,
έχτισαν μέσα μου σταυρό
και γύρω μου φριχτά παλιούρια....!
Πριν μπω στο πόρτο της ζωής....,
μέσα στη νύχτα, παρδαλά,
κάθε παλίρροιας κύματα
με τσάκισαν στα δυο οικτρά....!
Και…., έτσι...., όντας ναυαγός....,
με βουλιαγμένη την ψυχή....,
καταφυγή εζήτησα κι ορό....,…..
και…., από έθιμο…., μου ‘δώσαν τα βαμπίρ
ξίδι κι αόρατη χολή.....
και μ’ έσπρωξαν προς το Ναδίρ....!
® .....Πώς να σωθώ....,
μες στο Λαβύρινθο....,εδώ....,
πριν ο Μινώταυρος ξυπνήσει....!
☼
21/5/2011
Η ρίζα της ζωής μου είναι στο φέρετρό της….!
Η ρίζα της ζωής μου
είναι στο φέρετρό της.....
και…., απ’ τη γέννησή μου....,
θάνατος ισοβίτης
εκτίει την ‘’ποινή’’ του
μέσα στη φυλακή της....!
Μες στης ψυχής μας το ‘’μηδέν’’
έσπειρ’ ο Διάβολος το Θάνατο....,
να το στενεύει....,για να πνίξει
τη δύναμη που κατανθεί
το λουλουδάκι κάθε ζωής....!
® Ψυχή που κατανθίζει.....
δεν την αγγίζει ο Θάνατος....,.....
κι ο Διάβολος εφθόνησε
τον άνθρωπο...., που ‘χε κορμί....,
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γι’ αυτό τον καταδίκασε
να μην είναι αθάνατος....!
☼
22/5/2011
Και χάνουνε το δρόμο για τον Ήλιο….!
® Βουβό το κλάμα του Ηλιού….,
που ‘σχίσαν τη σημαία –του
οι ιερόσυλοι του Ουρανού....!
Και οι ιέρειες της Μέρας
ξεχύνονται πάνω απ’ τη Γη…..
και ‘’καταριούνται’’…., που οι γιοι –της
βεβηλώσαν το Ναό –της....!
Του Αίολου τ’ αέρινα πουλιά
λιτανεύουν την ‘’κατάρα’’
σ’ όλα της Γης τα πλάτια.....
και μια πυκνή αντάρα
των βέβηλων γιων –της θολώνει τα μάτια…..
και χάνουνε το δρόμο για τον Ήλιο....!
☼
23/5/2011
Μακριά που ‘ναι η Ανάσταση....!
Αγύρτες θρασίμια….,
με άμφια νομιμότητας....,
πλέκουν τον ιστό της ζωής
της άθλιας ανθρωπότητας....!
Να, οι Κροτωνιάτες
στη Σύβαρη εμπήκανε.....
και οι Συβαρίτες…., ουαί….,
να, δεν αντισταθήκανε....!
® Με μια ‘’άσπρη σκόνη’’…., που δόλια τους ναρκώνει....,
ελέγχουν την κατάσταση....,….. μακριά που ‘ναι η Ανάσταση….!
☼
24/5/2011
Έχει βάρδια η Αμαρτία….!
Όταν μοναχός μου μένω
στο ξωκκλήσι της ψυχής μου....,
ο σκοτεινός ο ‘’ Άγιος’’
είναι εξουσιαστής μου....!
Κι έρχετ’ η Νύχτα…., με λαγνεία….,
κι ερωτοτροπώ μαζί της....,
έχει βάρδια η Αμαρτία
και χορό οι σκελετοί της....!
Μετά...., με κλάμα Κασσιανής….,
χάνομαι σε Λαβύρινθο.....
και νιώθω σαν αλπινιστής
στου βούρκου το λασπόβυθο....!
® .....Έλα...., έλα, ω Αριάδνη...., γίνεται κοπριά το φως –μου....,
ρίξε μου, ‘δω, νήμα -- οδηγό...., πριν με τη Νύχτα ταυτιστώ....!
☼
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25/5/2011
Φως ‘’Σιωπής’’....: φως, θετικού, άλεξου, λόγου....!
Τι φως μες στη ‘’Σιωπή’’....,
ψυχής χαραυγοπτέρωση....,.....
‘’λόγων συν και λόγων πλην
αλληλοεξουδετέρωση’’....!
® Το Λόγο βρήκαμε…..
για Επικοινωνία....,
μα μπερδευτήκαμε....,
χαθήκαμε σαν πλοία....!
Τα λόγια βουλιάζουν....,
---- …..και….. πώς να σωθούμε...!; ---…..τα ζώα μας φωνάζουν
από αυτά να ‘’πιαστούμε’’….!
☼
26/5/2011
Του ασκητή….!
…..«.....Ζητούσα κάτι να κρατηθώ....,
μόνιμο κι αναλλοίωτο….,
ν’ απλώσω ρίζες σταθερές....,
στη Γη…., να μην πλανιέμαι....!
Κι άδειος…., μια νύχτα...., κι άπελπις....,
τα μάτια σήκωσα ψηλά....,
σάμπως σε ικεσία....,
κι αισθάνθηκα μετέωρος.....
να με κρατάνε χέρια....!
® Κι ήταν τα χέρια Σου αυτά....,
μοναδικά...., Θεέ μου....,
και στο καλό..... και στο κακό.....
δεν τ’ άφησα ποτέ μου....,…..
και μένω τόσο στέρεος
μες στης ‘’Σιωπής’’ τον ίσκιο....,
σ’ αυτό το κορφοβούνι, πια....!
Κι ό,τι κι αν γίνει…., έκτοτε….,
κι αν χάνομαι…., δε χάνομαι....,
Σε βρίσκω..... και με βρίσκω....!
Δεν έχω φόβο…., τώρα πια....,
Τόλμη..... του Φόβου Φόβητρο....,
κι απλώνω ρίζες σταθερές....,
γη –μου ο ουρανός –μου....!
Κι άλλοι στη σκιά –μου έρχονται....,
πια, έχω κι άυλα κλαδιά....,
αίσθημα κι αλογία....,
και μένουν και στηρίζονται…..
στην ταραχή της ζήσης....!»....!.....
☼
27/5/2011
Τραγούδι αλληγορικό….!
Έσπειρες δεντράκια στο χωράφι –σου....,
χτίζουνε ‘’γιαπιά’’….. και τα σκιάζουν....,.....
κι έμειναν μικρά...., όπως τα έσπειρες....,
τα ‘’γιαπιά’’ μεγάλωσαν...., τα φράζουν....!
® Ήλιος δεν τα βλέπει….. και μαράζωσαν....,
γκρέμισ’ τα ‘’γιαπιά’’ –τους….. ώς θεμελιοπέτρα....,
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μέχρι που να μάθουν….. τρομονομοθέτες –τους.....
πως τα σύνορα ορίζονται με δέντρα....!
Πρώτιστο δικαίωμα….. και δίκιο –σου....,
τέτοιους νόμους δε νομοθετούνε....,.....
σκόπιμα το κάνουν...., ερπετόλαγνοι....,
δέντρα και πουλιά που τα μισούνε....!
☼
28/5/2011
Κι έμεινε η φάτνη μου ορφανή....!
.....Κίνησα για φωτόπλαστες κορφές....,
με τα Πουλιά ψηλά να φτάσω....,
να πιω από τα χείλη τ’ Ουρανού
χρυσή βροχή να ξεδιψάσω....!
® Όμως...., της Γης διατάνοι πρόφτασαν
και μου έκρυψαν με καταχνιά
της Αποκάλυψης την κλίμακα....,
ετούτη που φτιάνουν τα Πουλιά....!
Κι έμεινε η φάτνη μου ορφανή....,
σαν με ανεπαίσθητο άγγιγμα
δόλια μ’ αχρηστέψαν το κλειδί
που ξεκλειδώνει ‘’το Αίνιγμα’’....!
☼
29/5/2011
Χινοπωρινές νότες....!
Χινοπώριασε στη Φύση....,
χινόπωρο και στην καρδιά....!
Θα ‘ναι άνοστη η ζήση
μέσα στη χινοπωριά...!;
Νιάτα μου…., φευγάτα νιάτα….,
φύγατε, πια, και δε γυρνάτε....!
Ξεθωριάζουνε τα μάτια....,
έτσι που το βλέμμα μου
φαίνεται πως παγώνει....,
μα μέσα μου η καρδιά κρατά
τόση δροσιά και ζεστασιά
για το λουλούδι του χινοπώρου....,
που σήμερα φυτρώνει....!
Θα το κρατήσω μέχρι το χιόνι....,
που θα ‘ρθει, αύριο, να το παγώσει....,
και…., σαν μαραθεί...., της χειμωνιάς,
μες στην καρδιά, λουλούδι θα φυτρώσει....!
® Και…., όταν τα μάτια, για πάντα, κλείσουν....,
στο στόμα μου τότε θα ιδείς
ένα γλυκό χαμόγελο...., άσπρο....,
τα άσπρα τα λουλούδια πάνω εκεί....!
☼
30/5/2011
Που δεν είχε αποφασίσει....!
Στης ψυχής τα παραθύρια
φόρεσε κλειστά παντζούρια....,
μα το σκότος και το φως του
‘ξοστρακίσαν την ψυχή του....!
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Σ’ έφοδο την ξεχωρίσαν….,
αμετάκλητα…., απ’ το σώμα....,
που δεν είχε αποφασίσει
ποιο απ’ τα δυο θα τον ορίζει....!
® Κι όλο έλεγε πως θα...., πως θ’ αναστηθεί...., πως θα....,
μα….. ως τις πράξεις..... απ’ τα λόγια..... είναι ‘’χίλια’’ δρομολόγια....!
☼
31/5/2011
Κι εμείς…., φορτίο τελευταίο….!
Φεύγουν τα πλοία κι απ’ της Σμύρνης το λιμάνι….,
---- πατρίδες χαμένες…., μας διώχνουν στα ‘’ξένα’’….! ---μαζί μας…., φεύγει ξεριζωμένο το προσφυγομάνι….,
σπίτια καμένα πίσω….. κι όνειρα σβησμένα….!
Όσοι απ’ τους ‘’«βάρβαρους»’’ δε σκοτωθήκαν….,
όσοι στη θάλασσα, κι εκεί, δεν εριχτήκαν….,
ή, άλλοι, δε χαθήκαν….,
---- ποιος ξέρει…., ζωντανοί…., νεκροί….! ---ανέβηκαν στα πλοία…., φορτία….. φορτία….,…..
Θε μου…., εκτάρια δισεκατομμύρια η Γη….,
αλλά….. για μας….. ούτε μια σπιθαμή….!
® Κι εμείς…., φορτίο τελευταίο….,
κοιτάμε τους εχθρούς μας στο λιμάνι….,
όλο χαρά…., τα χέρια τους να τρίβουν….,
αντάμα με τους άλλους…., ‘’«τους Μεγάλους»’’….,
φωνάζοντας….: «Πάει κι αυτό…., σιχτίρ Γκιαούρ….!»….,…..
και βρέχουμε τη θάλασσα με δάκρυα και αίματα….,
γη κι ουρανό χαράζοντας με τ’ άδεια μας τα βλέμματα….!
☼
1/6/2011
Τ’ αγριοχόρταρα μας πνίγουνε…., Ειρήνη....!
Γέμισε η Γης ιερόσυλους ρακοσυλλέκτες.....
κι αιμοχαρείς εγκληματίες Θάνατους σπέρνουν....,
αλύγιστα πτώματα οι φτωχοί ζωντανοί
μπροστά στης Δύναμης την τυραννία....,
σ’ αέρινους τάφους θαμμένοι.....
και οι Μαμωνάδες τυμβωρύχοι....!
® Του Ουρανού γκρεμίζονται οι αποθήκες.....
και των "θεών" οι υποθήκες στους βόθρους σαπίζουν....!
Τ’ αγριοχόρταρα μας πνίγουνε…., Ειρήνη….,
και τα λουλούδια…., που οι ποιητές….. για σένα….. ανθίζουν....,
οι δυνατοί με φαρμάκι φαρμακώνουν....,
μαζί, κι οι αδύναμοι...., κλείνοντας τ’ αυτιά τους....,
όταν αυτοί σε τραγουδούνε....,
να...., τα τραγούδια –τους μαζί τεφρώνουν....!
☼
2/6/2011
Μανούλα μου….!
® Αχ, να ‘ξερες, μανούλα μου,
πως ψεύτικα γελάω....,
που κλέψαν την καρδούλα μου…..
‘κει που κατρακυλάω....!
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Από το δρόμο τον καλό
σαν κύκνος αποστάτησα.....
και πήρα Νύχτας δρόμο, φθαρτικό,
που καταχνιά μόνο καζάντισα....!
Κι από το Ναδίρ να φύγω,
ω, δεν μπορώ να θέλω…., πια....,
κι άθελα θέλω τάφους ν’ ανοίγω
και στης ψυχής μου τ’ άφτερα πουλιά....!
Και φώλιασαν γυπαετοί
στη σάπια μου κορμάδα.....
κι έγινε όλη μου η ζωή
σαν ‘’Μεγάλη Εβδομάδα’’....!
☼
3/6/2011
Όμως…., μου αρκεί….!
Βαδίζω....,
ξεκομμένο κύμα ξηράς…..
κόντρα στο ρεύμα της θάλασσας....!
Πίσω μου γκρέμισα κι άλλον έναν φράχτη.....
κι αυτόματα...., λίγο μακριά....,
της Γης και τ’ Ουρανού οι φραχτοκτίστες
χτίσανε κι άλλον έναν....!
Βαδίζω και γκρεμίζω τους φράχτες....,.....
κι ας ξέρω..... πως, πάντα, θε να βρίσκομαι
ανάμεσα σε φράχτες....!
® …..Όμως…., μου αρκεί..... που....,
έτσι…., καθώς κοντραβαδίζω
στο ρεύμα της θάλασσας....,
ποτέ, δε θε να είμαι
ανάμεσα στους ίδιους ‘’οδοστρωτήρες’’ φράχτες....!
☼
4/6/2011
Πίστευαν...., μα…., σαν….!
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....!
☼
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5/6/2011
Απόψε, δε θα κοιμηθώ....!
Απόψε, δε θα κοιμηθώ....,
ποθώ να ξενυχτήσω....,
τις Ερινυές…., που νάρκωσα….,
μ’ Αγάπη…., θα ξυπνήσω....!
® Το είναι μου σιχάθηκα....,
που υπηρετεί τα περιττά....,
να ‘μαι σκυφτός δεν ντράπηκα....,
καιρός να σηκωθώ ψηλά....!
Απόψε, δε θα κοιμηθώ....,
περνάω δικαστήριο....,
ω δικαστή συνείδηση....,
άρχισε το μαρτύριο....!
☼
6/6/2011
‘’Σιωπή’’ και περιθώριο….!
Ξεκομμένα περιστέρια,
θαρρείς, οι Άγιοι Άνθρωποι....,
σβήνουν μες σε ‘’λασπονέρια’’....,
μα παραμένουν Άνθρωποι....!
® Τι...., τάχα να το διάλεξαν.....
ή Κάτθρωποι τους έριξαν.....
το Καθεστώς μην τρέψει....,…..
τι…., τάχα…., αποποιήθηκαν
το Άγιο –τους..... και δέχτηκαν
Αδιαφορίας στέψη....!
Ξεκομμένοι απ’ τον κόσμο....,
‘’Σιωπή’’ και περιθώριο….,
ήττα, μόν’, απ’ Αηδία....,
να, για της Γης το Όργιο....!
☼
7/6/2011
Ψάχνουνε...., μα....!
Ψάχνουνε, και, για χρυσάφι….,
κάτω…., μες στης Γης τα βάθη....,
μα οι ψυχές τους άψαχτες.....
και σκούριασε η αγάπη....!
® Και..... υπόθεση πολύπλοκη η Ζωή.....
κι ο Θάνατος υπόθεση απλή....!
Κι αυτούς…., που ψάξανε, βαθιά,
μες στην ψυχή και την καρδιά τους.....
και βρήκαν θείο ουρανό….,
ώς κι ουδετερόχρωμο….,
κι ηλιόγεννο χρυσάφι....,
τρελούς τους είπανε....,
---- φτου, ρε....! ---- τους φτύσανε.....
και τους αφήσανε....!
☼
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8/6/2011
Πόθε μου πρώτε και τρανέ μου....!
Ήθελα να ‘μαι ασκητής....,
του Ουρανού ο Εραστής....,
γω του Θεού ενεργούμενο....,
τον Ήλιο να ‘χω ηγούμενο....!
Να ‘χω, μονάχα, συντροφιά
της Γης και του Ήλιου τα Πουλιά.....
και να μπορώ…., με τη ‘’Σιωπή’’….,
σε ποταμούς να ‘μαι Πηγή....!
® Κάνε να πάω ‘κει…., Θεέ μου....,
πόθε μου πρώτε και τρανέ μου....,
στα Κορφοβούνια πάν’ να πάω....,
που άλλο στους κάμπους δε βαστάω....!
☼
9/6/2011
Πώς ήμουνα..... το ξέχασα....!
Έχασα την εικόνα μου....,
σπασμένοι κι οι καθρέφτες....,
μία σκιά το σώμα μου.....
και στην ψυχή μου κλέφτες....!
® Κι όλο αδειάζω και στερεύω....,
μάταια κι ουρανό γυρεύω....,
άδεια φωλιά...., δίχως πουλιά....,
κι η ραγισμένη μου καρδιά....!
Το είδωλό μου έχασα.....
και άλλος νιώθω να ‘μαι....,
πώς ήμουνα..... το ξέχασα....,
σαν ξένο με φοβάμαι....!
☼
10/6/2011
Σύμπαν -- τζούφιο μπαλόνι….!
Κοιτάζω προς το Άπειρο....,
Σύμπαν -- τζούφιο μπαλόνι....,
που, πια, στα μάτια τ’ αδειανά
αρχίζει και τελειώνει....!
Δε μου ψιθυρίζουν τ’ άστρα.....
και Ιθάκες δεν μου τάζουν....,
μένουν βουβά κι αδιάφορα....,
Σειρήνες σαν με σπάζουν....!
® Ώς χτες μ’ αναζητούσανε.....
και με αποκαθήλωναν
από της Γης μας το σταυρό....,
μα, πια, δε με γυρεύουν....,.....
αγκάλες, χτες, μου ανοίγανε....,
σήμερα, μ’ αποφεύγουν....!
☼
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11/6/2011
Με τη Νύχτα δεν κάνουν συμβάσεις....!
Ήταν αυγή Καλοκαιριού....,
μαγικό πρωί, πρωί Μαγιού....,
αυγή με φως…., ισορροπία….,…..
παντού ζωή...., όποια ζωή...., η Ζωή....!
Τα πάντα είχαν χρώματα.....
και πανηγύρια ειρηνικά
σε κάθε σπόρο της ψυχής μου στήνονταν....!
Πάνω σε νότες άγνωστες…..,
με δοξαριές γλυκόηχες….,
‘παίζαν δοξάρια….., αλληλουιακά….,
ήχους χαράς…., νόστιμης χαράς….,
κι είχα στα χέρια μου πουλιά....!.....
® .....Ώσπου της Νύχτας ο μαστροπός
χυδαία μου λέρωσε το φως....,.....
κι αφού υπόγραψα της Νύχτας το συμβόλαιο.....
Χινόπωρο έγινε το Καλοκαίρι –μου....!.....
☼
12/6/2011
Κι η Γης μας γέρνει….!
Τον ήλιο φόρεσα.....
και ανηφόρισα
βουνοκορφές....,.....
κι αχτίδες έριξα…..
να ξεπαγώσω
κρύες ψυχές....!
Μα αυτές φορούνε
αλεξήλιο…..
κι αντηλιακό....,…..
αρνούνται να ‘ναι
της Μέρας δούλοι.....
κι υπηρετούνε
τη μαύρη Νύχτα
και το Κακό....!
® Κι η Γη μας γέρνει
προς τη Σελήνη.....
κι ο κόσμος…., όλος....,
με Σατανείο….,
το Θανατείο....,
ταίρι θα γίνει....!
☼
13/6/2011
Μάτια μου -- ‘’γκλαβανές’’ κλειστές....!
‘Πεθύμησα του Ουρανού
τα ηλιομονοπάτια....,
ως τα ‘βλεπαν…., να τα θωρώ....,
τα παιδικά μου μάτια....!
Όμως...., τα μάτια, πια, θαμπά....,
νωρίς που βασιλέψαν....,
όλες του Ονείρου οι πηγές
ξεράθηκαν...., στερέψαν....!
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® Κι είν’ ο ορίζοντας στενός....,
μάτια μου -- ‘’γκλαβανές’’ κλειστές....,…..
σε τέτοια εξαθλίωση.....
δε θα ‘χω ονειροπαρσιές....!
☼
14/6/2011
Στο Εξωσύμπαν βρέθηκα....!
Από παιδάκι έβλεπα
του Ήλιου τ’ άσπρα τα πουλιά....,
του Φεγγαριού τα μαύρα....,.....
τα ένστικτά μου τα ‘βρα....!
Τ’ άσπρα είχα μπροστάρηδες....,
Αγγέλους ασπροπούλια....,
τα μαύρα σπιούνους πράκτορες....,
Σατάνες μαυροπούλια....!
® Μ’ ανεβοκατεβάσματα.....
έφτασα γω στο Έβερεστ
της άδειλης ψυχής μου....,.....
και από ‘κει πετάχτηκα....,
στο Εξωσύμπαν βρέθηκα.....
κι είδα Θεό...., που τάχτηκα....!
☼
15/6/2011
Δώσ’ στη ‘’Σιωπή’’ ένα φιλί....!
Τι να σου πω...., τι να μου πεις....,
είναι, πια, βάρδια της ‘’Σιωπής’’....,
ό,τι κι αν πούμε..... περιττό....,
τα λόγια πέφτουν σε κενό....!
® Άπιαστα όνειρα και ουτοπίες…..
για Ανάσταση….. κι οι θεωρίες....,
πάει το ‘’παιχνίδι’’..... κι είν’ αργά....,
είναι κι ο θάνατος παρηγοριά....!
Τι να σου πω...., τι να μου πεις....,
πέφτουν τα λόγια καταγής....,
ό,τι κι αν πούμε..... τι ‘φελεί....,
δώσ’ στη ‘’Σιωπή’’ ένα φιλί....!
☼
16/6/2011
«Πέταγμά μου..... και χαρά μου....!»....!
Η μάνα του το μάλωνε.....
να κλείσει τα φτερά του.....
κι άτακτο αυτό της έλεγε....:
«Σκλαβιά που είν’ ‘δω κάτου....!
Δε μαζεύω τα φτερά μου....,
αετόπουλο που είμαι....,
και τη ράχη μου δε σκύβω
στους τρελούς τους Χουντονόμους....,.....
πέταγμά μου..... και χαρά μου....,
τάφο –τους μ’ αυτό ανοίγω....!
® Με τα φτερά θ’ ανοίξω
λίγο ουρανό...., που ‘κλείσαν....,
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λαός να ιδεί τον ήλιο....,.....
κι όπου μια ηλιαχτίδα.....
‘κει να ‘χουν μετερίζι
και κόντρας εφαλτήριο....!»....!
☼
17/6/2011
Θα ‘ρθει καιρός....!
Θά ‘ρθει καιρός…..
που τύψεις θα ξυπνήσουν.....
και την καρδιά σου τη σκληρή….,
σαν φυσαλίδα αναιμική….,
καρφίτσες θα τρυπήσουν....!
® Κι αν τώρα μένεις άτυπτος....,
είναι που Τρέλα σε κρατεί....,.....
μα, να, καιρός...., κι αβόλευτος….,
Αφέντη…., που θα λιώνεις....,…..
στυλώνεις...., σαν πληγώνεις....!
Θά ‘ρθει καιρός.....
να ‘ρθείς στα λογικά σου....,.....
και μια στιγμή θα ‘ν’ αρκετή.....
να σμπαραλιάσουν, και, κορμί
Ερίνυες...., τρισαλιά σου....!
☼
18/6/2011
Μην ξεχνάς...., θυμήσου....!
Μην ξεχνάς...., θυμήσου....,
την πικρή ζωή σου....,.....
κι αν γλυκιά είν’ τώρα....,
δες..... που μες στην μπόρα
σπαρταρούν πουλιά....!
Μην ξεχνάς...., θυμήσου....,
δώσ’ τη συνδρομή σου....,.....
άπλωσε τα χέρια....,
βγάλ’ ‘τα απ’ τη μιζέρια
που τα τυραννά....!
® Έχεις χρέος...., στάσου....,
ξένα...., μα παιδιά σου....,.....
είν’ αχαριστία
κι η αδιαφορία....,
σαν στη δυστυχία
πλάτες σου γυρνάς....!
☼
19/6/2011
Στοπ...., ντεμοντέ....!
Πέταξ’ την πένα, ποιητή....,
τους λογισμούς παράτα....,
το τι...., το πώς..... και το γιατί.....
να ψάχνεις ‘τα σταμάτα....!
® Κανείς γι’ αυτά δε νοιάζεται....,
αλλάξανε κι οι μήνες....,
ο κόσμος, πια, στοχάζεται
για….. ροζ κρεβατοσκάνδαλα,
‘κονόμες και κομπίνες....!
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Πέταξ’ την πένα στους ‘’τρελούς’’....,
‘’σκυλάδικα’’…., αν θες...., γράψε....,
για έρωτες μαζοχικούς....,…..
στοπ...., ντεμοντέ...., και ‘’κλάψε’’....!
☼
20/6/2011
Κοίτα, βρε, κολοβακτήρια....!
Βρήκαν στον Άρη…., λένε....,
ψόφια κoλοβακτήρια....,
‘’πανηγυρίζουν’’ οι τρελοί....,
που αρχίζουν, ξου, να λύνονται
‘’τα πάνω τα μυστήρια’’....!
® Κοίτα, βρε, κολοβακτήρια….,
χα, που λύνουνε μυστήρια....,
είν’ η Γη γεμάτη τέτοια....,
μα δεν έφεραν μπερκέτια....!
Κι είχαμε μια σκασίλα....,
σατανεπιστημόνοι....,.....
---- Ζωή νεκρή..... Θάνατος ζων....! ---‘κει αρχίζει, ρε, ο Θάνατος.....
κι εδώ η Ζωή τελειώνει....!
☼
21/6/2011
Στο χυδαίο –τους το γλέντι....!
Στο χυδαίο –τους το γλέντι…..
φόρεσαν τη λάσπη ντύμα....,
τα δαιμόνια –τους φωνές –τους.....
και Βαγγέλιο –τους Βλαστήμια....!
® Γιορτάζουν, λεν, ‘’Δημοκρατία’’....,
που αυτοί, τάχα, στηρίζουν....,.....
πιο κάτω είν’ χωματερή....,
τσούρμο αμέτρητα παιδιά
προσμένουν σκουπιδιάρηδες
να ρίξουν τ’ αποφάγια –τους....,
να βρούν....,να φάν’...., να στυλωθούν....,
να ζουν να συνεχίζουν....!
Στο χυδαίο –τους το γλέντι…..
νέκταρ σπάνιο κι αμβροσία....,
ευτυχώς που ‘μαι σε ‘’ισόγειο’’....,
"ρετιρέ"….. και αηδία....!
☼
22/6/2011
Πήρα τη στράτα της Φθοράς....!
Τα δάκρυα πάγωσαν στα μάτια.....
και το κορμί ντύνει ο Χιονιάς....,
πρόστυχα πήρα μονοπάτια....,
πήρα τη στράτα της Φθοράς....!
Αγγελοφορεμένοι δράκοι
κόβουν μ’ αόρατα ψαλίδια
τα λασπωμένα μου φτερά....,…..
αχ, να ‘βρισκα έναν περάτη
να με περάσει στην ξαστεριά....!
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® Και είν’ ανάκατη η ψυχή μου....,
πιο ψυχοφθόρα η φυλακή μου....,.....
ω Θεούλη του Ουρανού,
κάνε να φύγω, πια, για αλλού....,
‘κει που ανθούσε η ύπαρξή μου....!
☼
23/6/2011
Ποιος ξέρει, πια, ποιος είναι ποιος....!
Ντουνιάς Καρναβάλι.....
κι η Γη μας Μποχός....,
σ’ ετούτο το Χάλι.....
οι μάσκες μόδα....,
‘’Θεός’’ κι ο Σατάν....,.....
ποιος ξέρει, πια,
ποιος είναι ποιος....!
® Ποιος είμαι, τάχα,
κι εγώ..... που νομίζω
πως..... γω είμαι γω....,.....
ποιος είμαι απ’ όλους
τους εαυτούς μου....,.....
ποια μάσκα μου ξένη.....
και ποια δικιά μου....,.....
ποιος είμαι, τάχα,
ζωή μου -- αποκριά μου....!
Σ’ ετούτο το Χάλι.....
τι Γη κι Ουρανός....,
ντουνιάς Καρναβάλι....,
οι μάσκες μόδα.....
και ‘’όλα’’ μασκέ....,.....
ποιος ξέρει, πια,
ποιος είναι ποιος....!
☼
24/6/2011
Κι αφού δε βρίσκω ανάσταση....!
Στα δέντρα κλαίνε τα πουλιά
της Πλάσης την κατάντια.....
κι εγώ θρηνώ την πτώση μου....,
που ‘χω βυθούς καζάντια....!
® Θέλω να σβήσω....,να χαθώ....,
μισώ τον εαυτό μου....,
κι αφού δε βρίσκω ανάσταση....,
ποθώ το θάνατό μου....!
Σταθμό μου έχω το Μηδέν....,
με πνίγει...., σαν στενεύει....,
τέως πουλί η ψυχούλα μου....,
δίχως φτερά μισεύει....!
☼
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25/6/2011
Αν μπορούσες….!
Αν μπορούσες να ιδείς….,
μια φορά...., έστω, μια....,
που κάθε νιόγεννο παιδί
μες στις σφιγμένες του γροθιές
κρατά τον κήπο μιας ‘’Εδέμ’’....,
ίσως μπορούσες και εσύ
να ξαναγίνεις Άνθρωπος....,
που δε ρημάζει, και, τη Γη....!
Αν μπορούσες να ιδείς….,
μια φορά....,έστω, μια....,
που κάθε νιόγεννο παιδί
στη θεϊκή του τη ‘’Σιωπή’’
λογά βιβλία ‘’μυστικά’’....,
ίσως κατάφερνες κι εσύ
να ‘χεις σ’ ‘’Εδέμ’’ επίστρεψη.....
και μια Ανθρώπινη ζωή....!
® Μα συ ονειρεύεσαι ‘’Εφιάλτες’’..... για τους άλλους.....
και ‘’όνειρα’’, μόνο, για σένα..... κι όχι γι’ άλλους....,
όλα για..... δόξα...., χρήμα..... κι Εξουσία....,.....
κέρδισες..... λόξα...., μνήμα...., Θανασία....!
☼
26/6/2011
Θέλω ν’ ανάψω πυρκαγιά….!
Θέλω ν’ ανάψω πυρκαγιά
στο ‘’Θέατρο’’ του κόσμου….,
απ’ άκρη σ’ άκρη να χαθούνε
κι οι ‘’Άγιοι’’ του υποκόσμου….!
Θέλω ν’ ανάψω πυρκαγιά….,
το ‘’είδος’’ –τους να σβήσω….,
θρησκέμπορους και ‘’θεοκτόνους’’
στη Γη να μην αφήσω….!
® Μα δε μ’ αφήνουν ‘’Κλαδικές’’….,
και των ‘’θεών’’ –τους ακόμα….,
γιατί ‘ναι όλα, πια, μαζί
απ’ το Σατανοκόμμα….!
☼
27/6/2011
‘’Τρελό’’ τραγούδι….!
Ντιχταρντά -- ντιχταρντό…..
να σε βλέπω στο ‘’χορό’’….,
ντουμπουρντού -- ντουμπουρντού…..
να ψοφάς…., γυφτομαϊμού….!
Το κορμάκι σου το σέρνουν….,
την ψυχούλα σου τη γδέρνουν….,
ήθελές ‘τα….. κι έπαθές ‘τα….,
‘’κι από πάν’’ ζητάς και ρέστα….!
Μούρλια έκατσες στο ‘’λούκι’’….,
να, ‘’παλούκι σε παλούκι’’….,
άει…., ρε ‘’γέννα της Αβύσσου’’….,
βρες μία θηλιά….. και πνίξου….!.....
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…..Ε…., ναι…., μαϊμού ψωρόκωλη….,
αυτό που ζεις σ’ αξίζει….,
το να ‘σαι αντικείμενο
που Κύριος τ’ ορίζει….!
® Σου λέγαν, πάντοτε, σοφοί….:
«…..στα ‘’λούκια’’….. τα ‘’παλούκια’’….!»….,
μα, εσύ, εκεί…., Υποταγή….,
μαζόχα στα χαστούκια….!
Γι’ αυτό….. μην καταράζεσαι
‘’θεούς’’…., σε σένα πες ‘τα….,
αυτό που ζεις….. το διάλεξες….,
μαϊμού…., πάρε τα ρέστα….!
☼
28/6/2011
Νουθεσία….!
Άκου, λίγο, ανθρωπάκο….,
που στο φως τ’ αυτιά σου κλείνεις….,
έως πότε ‘’άσπρο πάτο’’
το φαρμάκι –τους θα πίνεις….!
Ύπουλα σ’ αποχαυνώνουν
οι αφέντες –σου…., μ’ απάτη….,
Κίρκες των λαών…., Σειρήνες….,
που σου κρύβουν την ‘’Ιθάκη’’….!
® Άκου, λίγο, ανθρωπάκο….,
ζήσε με ‘’ανορθογραφία’’….,
σου ‘στησαν παγίδα…., λάκκο….,
μέσα στην ‘’ορθογραφία’’….!
☼
29/6/2011
Λίγοι, μόν’, με βλέπουν….!
Είμ’ ο ‘’Προμηθέας’’….,
‘’φάρσας’’ μιας μοιραίας….,
μάλλον, ‘’από σπόντα’’….,
ξένη επιλογή….,…..
και….. δε θα το μάθεις….,
όσο ζεις…., να μάθεις….!
® Βράχος και σταυρός μου
μαύρης Γης το τέλμα….,…..
και δεν έχω τέρμα….,
σώμα που ‘χω αιθέριο….,…..
λίγοι, μόν’, με βλέπουν….,
βλέποντας που βλέπουν….!
Χρόνια και αιώνες…..
‘’κλέβω’’ φως και δίνω….,
σκότη δεν αφήνω
της γεωνυχτιάς….,…..
γιος εγώ της Μέρας
της Συμπαντοσφαίρας….!
☼
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30/6/2011
Κι έτσι, ‘’τη στρώνουν’’….!
Βόσκουν τα πρόβατα…..
και βγάζουν γάλα….,
τα προβατάκια –τους
πίνουν μια στάλα….!
® Νωρίς ταΐζονται ξερά χορτάρια….,
στραβά τα δόντια –τους…., ίσια σφαχτάρια….!
Σαν μεγαλώνουνε….,
να μη δαγκώνουν….,
βοσκοί -- ζωέμποροι,
κι έτσι, ‘’τη στρώνουν’’….!
☼
1/7/2011
Σαν μπήκες μες σε φέρετρο…., καρτέρει νεκροθάφτη….!
Μία μπρος….. και δέκα πίσω….,
μία άσπρο….. δέκα μαύρο….,…..
με του Κενού το Τίποτα
παράλληλο ταξίδι
σου έγινε συνήθεια….,…..
---- τι φωνασκείς βοήθεια….! ---‘’μέτρα το χρόνο αντίστροφα’’….:
‘’μείον ένα…., μείον δύο….. και λοιπά…..’’….,
κι άει στα μαυρότρυπα γκρεμνά….!
® Του άναρχου αναρχισμού
και του τυχαίου έρμαιο
μέσα στης Γης το Χωνευτήρι….,
άκοσμε κόσμε…., μάζεμα
άρρωστων ποσοτήτων….,…..
μπήκες σε Κίρκης εργαστήρι….,
σπάζεις καθρέφτες….. μη σε ‘δουν….,
Διάλυσης σύντριμμα φριχτό….,
κι ύπνος σε παίρνει στη σαπίλα
και ροχαλίζεις στη νεκρίλα….!
Μία πάνω….. δέκα κάτω….,
μία μέρα….. δέκα νύχτα….,…..
σαν μπήκες μες σε φέρετρο….,
καρτέρει νεκροθάφτη….,
κοσμάκη σάπιε κι άστατε….,…..
---- και σ’ το ‘παν…., ανυπόστατε….! ---‘’ρωσορουλέτα’’ έπαιζες….:
‘’σκόντο ένα…., σκόντο δύο….. και χαρά…..’’…..,…..
κάποτε, όμως, είν’ αργά….!
☼
2/7/2011
Νεολαία της πατρίδας μου….!
Άψυχα, τεχνητά, φτερά
σου φόρεσαν στις πλάτες….,
σάπιο στα μάτια σου το φως….,
με τη ζωή στις λάσπες….!
Πώς να πετάξεις στα ψηλά
από υπόγειους δρόμους….,
μοιάζεις παράλυτα πουλιά…..
που ‘χουν σταυρό στους ώμους….!
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® Το άρρωστο αλφάβητο….,
που σου ‘μαθαν…., σε φθίνει….,
σε σκοταδόπλαστες κορφές,
και, τ’ Όνειρό σου σβήνει….!
☼
3/7/2011
Της Γης τα προβατάκια….!
Της Γης τα προβατάκια
κοπάδια στη σειρά….,
τα βάζουνε να βόσκουν
σ’ απόκρημνα βουνά….,…..
…..να έχουν κι οι εμπόροι
το κέρδος πιο πολύ….,
ψοφούν ή αρρωσταίνουν….,
πριν πάνε στη σφαγή….!
® Με τρικς τα ξεμυαλίζουν….,
τα ντέρτια να ξεχνούν….,
συνήθισαν τα έρμα
μαζόχια, πια, να ζουν….!
☼
4/7/2011
Κι αν δεν αρέσω…., να, ρε…., σκασίλα….!
Δεν τους αρέσω….,
που δεν ψηφίζω….,
δουλεύω λίγο…..
με γλωσσοτρώνε….,…..
δεν έχω ανάγκες
φτιαχτές κι επίκτητες….,
μήτε καρριέρα….,
μιλώ για ‘’όνειρα’’....,
που δεν τα είδαν….,
και φεύγουν πέρα….!
® Κι αν δεν αρέσω….,
να, ρε…., σκασίλα….,
τσου, ρε…., στη μπόχα –σας
και τη νεκρίλα….,
καρμπόν κοπάδια
στα λασπονέρια….,
όχλοι για ρόλους
μες στη μιζέρια….!
Δεν τους αρέσω….,
που δεν τους μοιάζω….,
σ’ αυγή χαράζω…..
και τους ξενίζει….,…..
δεν μου ταιριάζουν
τ’ άσπρα καλούπια –τους….,
μήτε ρολόι….,
κρατώ τα ένστικτα…..
να ‘ν’ της ψυχής μου
ψηλό το μπόι….!
☼
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5/7/2011
Ο ποιητής με τ’ άσπρο φως και τ’ άσπρο Όνειρο….!
Αρνιότανε να είναι παράλληλος
στο χάος του Κράτους…., στη Νύχτα υπάλληλος….,
και έστρεψε το όπλο –του ενάντια –της…..
και πυροβόλησ’ Εξουσία και κατάντια –της….!
® Κι εκείνη πάνω –του έστρεψε τους προβολείς –της….,
εκείνους με το μαύρο φως…., το διαλυτικό….,
και τον ‘ξαφάνισε, μεμιάς, απ’ τη ζωή –της….,
που, έκτοτε, οι σπιούνοι –της τον είχαν στριμωχτό….!
Μα, κάποτε, μικρό το Αχ –της άκουσε….,
σε βόλι ‘’Σιωπής’’ –του…., να βγάζει….. και δάκρυσε….,
που Δόξας μερτικό επήρ’ ολόκληρο….,
ο ποιητής με τ’ άσπρο φως και τ’ άσπρο Όνειρο….!
☼
6/7/2011
Προδιαγράφουν τη ζωή κατά παραγγελία….!
Προδιαγράφουν τη ζωή
κατά παραγγελία….,
στων τετραπόδων μπαίνουμε
τη συνομοταξία….!
® Ένα ‘’ρομπότ’’ θα ‘ναι κι η Γης….,
πιθήκια κι οι ανθρώποι….,
πώς μας ξεφτούν δοκιμαστές
παραγγελιοδόχοι….!
Με ‘’μαστροπών’’ συνδυασμούς
ρυθμίζουν τις καρδιές μας…..
κι όλο λυγούν τα σώματα
κι οι άμοιρες ψυχές μας….!
☼
7/7/2011
‘’Σιωπή’’….: ζωή μου -- προσευχή μου….!
Στον ήλιο δόθηκα…..
κι άπλωσε ‘’ρίζες’’ το κορμί
στον ουρανό…., μια χαραυγή….,
με την ψυχή σημαία….,…..
γεια σας, Πουλιά…., θεοπουλιά….!
Μέσα μου αδερφώθηκαν
τ’ αντίθετά μου….. κι έγιναν
φίλοι…., από ενάντιοι εχθροί….,
‘’παράλληλα’’ σιαμαία….,
σάμπως παλιά…., ‘’προπτωτικά’’….!
® Τώρα, είμαι ‘κει…., κι όμως….. δεν είμαι….,
πέρα πετά κι από τον ήλιο η ψυχή μου….,
κι ας στέκεται κοντά –σας το κορμί μου….,…..
τώρα, είμαι ‘δω…., κι όμως….. δεν είμαι….,
που ‘μαι εκεί…., ‘’σιωπή’’….: ζωή μου -- προσευχή μου….,
κι ας στέκεται μακριά –σας η ψυχή μου….!
☼
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8/7/2011
Πέντε οι Ήπειροι…., μπουντρούμια πέντε….!
Κλαις….. και στο δάκρυ σου
της Γης ο πόνος καθρεφτίζεται….,
στ’ άστρα ανταύγειες….,…..
γελάς…., στο γέλιο σου,
και, τ’ Ουρανού η χαρά φωτογραφίζεται….,
στη Γη χαραύγειες….!
® Θα ‘θελα, πάντα, να γελάς….,
μα αυτό γίνεται σπάνια….,
γυμνό παιδί της συμφοράς….,…..
τη ‘’μοίρα’’ σου που ορίζουνε
υπόκοσμου τσογλάνια….,
που, όλο, σε κάνουν να πονάς….!
Πέντε οι Ήπειροι….,
μπουντρούμια πέντε λογαριάζονται
και δρακομύλοι….,…..
φτύνεις…., που άνθρωποι
το θράσος έχουνε να ονομάζονται
οι αρχοντοσκύλοι….!
☼
9/7/2011
Ασκητής δεν είν’ για κάμπους….!
Στον Ήλιο το ορκίστηκε
τον κόσμο τον ανάλλαχτο
ν’ απαρνηθεί για πάντα….,
καμιά μην έχει έγνοια του….,
‘’μακριά του το ποτήρι…..’’….,…..
στους κάμπους εκατέβηκε…..
κι άφησε το ‘’τσαντίρι’’….!
® Μοίρα του…., σαν καταδίκη….,
το να ζει, μόν’, για τους άλλους….,
μα η ζωή του δεν του ανήκει….,
ασκητής δεν είν’ για κάμπους….!
Και στις κορφές εγύρισε….,
στο ‘’σιωπηλό’’ υπέρκοσμο
υποταχτός πολίτης….,
‘’Σιωπή’’, ξανά, κι αυτάρκεια
στο φτωχικό ‘’τσαντίρι’’….,…..
κι απ’ το Θεό εγύρεψε
‘’κοντά του το ποτήρι….’’….!
☼
10/7/2011
Πρεμιέρα Πολέμου….!
Βομβαρδίζουν τ’ αεροπλάνα….,
του Πολέμου νέα πλάνα….,
και κομμάτια από κρέας
δώθε -- κείθε πεταμένα…..
κι οι ψυχές μας….. σαν κουρέλια
στα σκουπίδια στριμωγμένα….!
® Οι Φασίστες δοκιμάζουν
νέες βόμβες εις την πράξη….,
Πόλεμου πρεμιέρα κάνει
η ‘’Νέα των Πραγμάτων Τάξη’’….!
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Σχεδιάζουν τα σενάρια
πολεμόχαρα ανθρωπάρια….,
μύριες -- δυο ζωές αξίζουν
πετρελαίου πηγές δύο…..
κι έναν τόνο ουρανίου…..
για της Γης το Σατανείο….!
☼
11/7/2011
Της Νύχτας υπάλληλος…., των ‘’Κάιν’’ παράλληλος….!
Στα πέντε Παζάρια
σκουλήκια με ζώνουν….,
με παίζουν στα ζάρια….,
με αλλοτριώνουν….!
Εκπόρνευτους δρόμους
γυρνώ….. και βουλιάζω….,
της Ζούγκλας τους νόμους
Βαγγέλιο διαβάζω….!
® Σκοτώνω πουλιά….,
ποθώ ερπετά….,
της Νύχτας υπάλληλος….,
των ‘’Κάιν’’ παράλληλος….!
☼
12/7/2011
Άλλο το ‘να….. κι άλλο τ’ άλλο….!
Τους είπαν Μεγάλους…..
και τους λάτρεψες….,
σκληρά που σκοτώσαν
αθώους ανθρώπους,
κι εσύ, το παράβλεψες….!
® Άλλο πράμα η κερήθρα…..
κι άλλο πράμα η μυζήθρα….,
άλλο το μελισσομέλι…..
κι άλλο το σκουληκομέλι….!
Τους είπαν Μεσσίες…..
και τους πίστεψες….,
Θεό που ‘’σκοτώσαν’’
διατάνοι με μάσκα,
καθόλου, δεν το ‘ψαξες….!
☼
13/7/2011
Φοβάμαι….!
Σεργιάνισα τις προσευχές μου…..
από της Γης πάν’ τα σκοτάδια….,
μα τα σκοτάδια αδιάλυτα…..
και τα προβλήματα άλυτα….!
Μάταια ψάχνω ‘’κιβωτό’’
να σώσω τα όνειρά μας
απ’ το φριχτό κατακλυσμό….,
που φτάνει ‘δω μπροστά μας….,…..
κι αυτά…., μαζί μας…., λες, μοιραίο….,
να, υποκύπτουν στο ‘’Μοιραίο’’….!
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® Κι όμως….. μας έλεγαν ‘’προφήτες’’
ότι θα τέλειωνε κι η Νύχτα….,
«καινούρια Μέρα…., όπου να ‘ναι….!»….,
μα η Νύχτα αυτή τέλος δεν έχει….,
μήτε η ‘’πορεία’’ μας λύτρωση…., φοβάμαι….!
☼
14/7/2011
Έλα…., αυγούλα….!
Σαν καταιγίδα….. νύχτα ακράτη’
μέσα μου μπαίνει και με σπρώχνει χαμηλά….,
σαν στης καρδιάς μου τ’ άθιχτα πλάτη,
καταχτητής, διαβαίνει και λεηλατά….!
Και….. με το μαύρο της το υφάδι…..
οι ιερόσυλες αράχνες της…., κρυφά….,
πλέκουν ιστούς από σκοτάδι,
και, στης ψυχής μου τα αντάρτικα πουλιά….!
® …..Έλα…., αυγούλα…., φεγγή νυφούλα….,
και πανηγύρι ξέχειλο από χαρά
γω με του ήλιου σου θα στήσω
τα χρυσοφτέρουγα κι αδούλωτα πουλιά….!
☼
15/7/2011
‘’Η μαριονέτα των μανδαρίνων’’….!
Στο Σούπερ -- Μάρκετ της ζωής…..
είμαι εμπόρευμα στερνής διαλογής….,
στο Σκουπιδότοπο της Γης…..
άχρηστο εξάρτημα μιας σάπιας μηχανής….!
® Γίνομαι κούκλα κουρδιστή…..
μες στους αόρατους ιστούς των Αναισθήτων….,
ποιος, πια, μπορεί ν’ αντισταθεί
στο ρεύμα των αρρωστημένων ποσοτήτων….!
Μες στο Λαβύρινθο…., εδώ….,
νιώθω νευρόσπαστο κερόπλαστης πυγμής….,
πιόνι σε Πείραμα τρελό….,
που ‘ναι ο Μινώταυρος ο Πειραματιστής….!
☼
16/7/2011
Μεταφορικό τραγούδι….!
Ανοίγω τα μάτια
στη λάμπα του Ήλιου….,
την πιο τη μεγάλη….,
λιγάκι απ’ το φως του,
κι εγώ, για να πάρω….,
μεσήμερο να ‘χω
το φως….. το λαμπρό….!
Τα μάτια μου, όμως,
σ’ αυτό δεν αντέχουν….,
κοιτάζουν τον Ήλιο
και δάκρυα τρέχουν….,
γυμνά καθώς είναι….,…..
γυαλιά μου φοράω….,
μα δείχνουν αλλιώς
του Ήλιου το φως….!
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® Τι τα ‘κανες, Θε μου,
τα δόλια μας μάτια
να μην αντέχουν
τον μεσήμερο Ήλιο….,
πολύ να τον βλέπουν…..
και φως να χορταίνουν
καυτό…., δυνατό….!
☼
17/7/2011
Τι να ‘γιναν….!
Τι να ‘γιναν κι οι προσευχές
που στείλαμε στον Ήλιο….,…..
τόσες που δώσαμε ευχές
‘’δεν ‘πιάσαν’’…., πήγαν στράφι….,
κι η Γη γεροντοκόρη είν’
στου Σύμπαντος το ‘’ράφι’’….!
® Εικοσιτέσσερις φορές
χτυπάει, να, μεσάνυχτα
της Γης μας το ρολόι….,…..
‘’του κάκου’’ πήγε τ’ Όνειρο…..
σε τζούφιο δρομολόι….!
Τι να ‘γιναν κι οι ‘’ουρανοί’’
που τάξαν πανηγύρια….,…..
τόσοι ‘’«προφήτες λιολιαστοί»’’
το Ψέμα μας κεράσαν….,…..
και όλους μας περιφρονούν….,
ανάξιους, λες, ξεχάσαν….!
☼
18/7/2011
Με τόλμη κι αρετή….!
Μες στο κορμί του είχε,
‘’βαλτή’’, ‘’ξένη’’ ψυχή….,
μέχρι που την ‘’ξερίζωσε’’…..
με τόλμη κι αρετή….!
® Και πέταξε τα μπάζα της
μακριά…., πολύ μακριά του….,
κι αμέσως του εφύτρωσε
ψυχή….. που ‘ταν δικιά του….!
Κι απόκτησε…., πρώτη φορά….,
αδέρφι το κορμί του…..
κι αρχιτεκτόνησε ασφαλώς….,
μόν’, τότε…., τη ζωή του….!
☼
19/7/2011
Οι ‘’Θεοκτόνοι’’….!
Η μαύρη αθλιότητα…..
με άντροπη αισχρότητα…..
περιδιαβαίνει…..
κι η δυσοσμία της…..
με νόθο μύρο…..
είν’ ραντισμένη….!
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® Της νομιμότητας
οι ‘’Θεοκτόνοι’’
άμφια φορούνε…..
και τους ρουφιάνους
της κάθε Χούντας,
οι σκάρτοι, βλογούνε….!
Παιχνίδι σατανικό
σε βάρος των φτωχών,
ανέκαθεν, παίζουν….,…..
μα φτάνει η Αλήθεια….,
μεμιάς θα χαθούνε….,
που όλους εμπαίζουν….!
☼
20/7/2011
Σ’ είδαν, άραγε, ανφάς….!
Με ψέμα μοιάζεις…., βρε αλήθεια….,
σαν μπήκες μες στα παραμύθια….,…..
νωρίς ‘’παραμυθιάσαμε’’….,
που έτσι σε γνωρίσαμε….,
παιδιά…., και σε ‘’ψηφίσαμε’’….!
® Άσπρο -- μαύρο….. ντουμπλέ φας….,
σ’ είδαν, άραγε, ανφάς….,
αιώνια επένδυση
του μαύρου, λες, συ άσπρο….,…..
Κίρκη αλήθεια και ξωθιά….,
ό,τι κι αν είσαι…., μάσκα ή μη….,
απόρθητο είσαι κάστρο….!
Με ψέμα μοιάζεις…., βρε αλήθεια….,
σαν μπήκες μες στα παραμύθια….,…..
νου ουτοπίας φτιάσαμε….,
με μάσκα που σε ζήσαμε….,
κι άμαχα μας νικήσανε….!
☼
21/7/2011
Ψιτ, βρε κολεόπτερα….!
Μαστουρώνουν οι ηλίθιοι….,
Σύβαρη νευρόσπαστων….,
και μιλούν για τ’ ουρανού –τους
το απαραβίαστον….!
Κι όλο τα ‘χουν ναρκωμένα….,
ψιτ, βρε κολεόπτερα….,
ερπετά της Γης φορούνε,
να, διαστημόπτερα….!
® Κόσμος καρκινόβατος….,
ληστογέννητες ελπίδες….,
που τα χέρια –τους τα έχουν
λερναιόυδρες αλσίδες….!
☼
22/7/2011
Έι, έι….!
Χορό σέρνουνε ξέφρενα
στο ‘’ρέκβιεμ’’ της Φύσης….,
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σαν φέρετρα κινούμενα
οι σκελετοί της ζήσης….!
® Ανέλπιδη απόμεινε…., τη βούλιαξαν στη νύχτα….,
μ’ αισθήσεις ‘ματοστάλαχτες τους κράζει….: «Καληνύχτα….!»….!
Μα, πάλι…., πιο αλόγιστοι….,
οικτρά τη βεβηλώνουν….,
έι, έι, της Γης γιοι βάνδαλοι….,
‘’Θαύματα’’ δε σας σώνουν….!
☼
23/7/2011
Χαμένος στην έρημο….!
Χαμένος στην Έρημο…..
ζητάω μια όαση….,
γυμνό γω αποπαίδι
στου κόσμου την κόλαση….!
Τα χνάρια στο δρόμο μου
οι Νύχτες τα κρύβουνε….,
την άσβηστή μου δίψα
με νύχτα την πνίγουνε….!
® Γίνομαι ένα
με τη σκιά μου
μες στην αντάρα….,
άδεια σκιά,
και, η καρδιά μου
μες στην κατάρα….!.....
…..Ποια στράτα να πάρω,
λοιπόν, στο σκοτάδι….,
γκρεμίζουν το Φάρο
στης Γης το Πηγάδι….!
Ματώνουν τον Ήλιο…..
κι αιμορραγεί βουβός….,
στη μαύρη Υφήλιο
κηλίδα είναι το φως….!
Τ’ ανθρώπου ‘’μοιράδι’’
το αιμάτινο φως….,
με Θάνατου χάδι
‘’’γδικιέται’’ ο Ουρανός….!
☼
24/7/2011
Θα σου θυμίζω….!
Θα σου θυμίζω εφ’ όρου ζωής
‘κείνες τις σφαίρες που ‘ριξες κρυφά
στης Άνοιξης τα στήθια….!
® Σαν εφιάλτης θα σ’ ακολουθώ….,
είμαι το Αχ της Άνοιξης εγώ
κι οπλίζω την Αλήθεια….!
Θα σ’ το θυμίζω εφ’ όρου ζωής….,
ώς να φυτρώσουν στην καρδιά σου πάν’
Θανάτου κυπαρίσσια….!
☼
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25/7/2011
Καλημέρα….!
Σώμα και ψυχή
σ’ ανατολή Ερωταγάπης…..
κι είν’ όλη μου η ύπαρξη
μες σε γιορτή Ονείρου….,
θαυμαστικά ασύνορος
κι ο δρόμος του Απείρου….!
® Έρωτα της Αγάπης
κι αγάπη του Έρωτα….,
καλημέρα….,…..
αγάπη της Αγάπης
και έρωτα του Έρωτα….,
καλημέρα….!
Γη και Ουρανός
σε ροδαυγή Ερωταγάπης…..
κι έχουν, μαζί μου, μόνιασμα….,
που, πριν, ήταν σε σχίζα….,
λυτρωτικά ξαπόστασα
στου Σύμπαντος τη ρίζα….!
☼
26/7/2011
Πού να ‘ταν, τάχα, κι η Ζωή….!
…..Απ’ το παράθυρο κοιτούσε
στους σκοτεινούς τους δρόμους…., ‘κει….,
μαύρη κουρτίνα το σκοτάδι….,
πιο πέρα να ‘δει δεν μπορούσε….,…..
πού να ‘ταν, τάχα, κι η Ζωή….,
πού σεργιανούσε….!
Και….. φόρεσε φτερά της φαντασίας…..
κι ο νους λευτέρια προχωρούσε
σε δρόμους με φως…., σ’ Ονείρου παρσιές….,
και, ύστερα, πουλί πετούσε…..
και βοσκούσε…., ευτυχισμένος….,
σ’ αιθέριες τ’ Ουρανού πρασιές….!
® Σ’ αυτόν….. το όνειρο, μόν, στ’ Όνειρο
έβρισκε την πραγμάτωση…..
και λίγο άσπρο η μαύρη του ζωή….,…..
κι όταν δεν ονειρεύονταν….,
ή να ‘χει δεν μπορούσε στ’ Όνειρο φυγή….,
έβρισκε αποπνευμάτωση….!
☼

27/7/2011
Βάρα, ντουνιά, τα ντέφια σου….!
Βάρα, ντουνιά, τα ντέφια σου….,
μα γω δε σου χορεύω….,
άρρωστα είν’ τα κέφια σου…..
και, πια, δε σου γυρεύω….!
® Κατάντησες Ζουγκλάδικο….. στης Γης τους πέντε δρόμους….,
Βαγγέλιο έχεις τ’ άδικο….. και μπαμπεσιά στους Νόμους….!
Βγήκες κι από τα όρια σου….,
ανάξια κοινωνία….,
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κάλλιο που είμαι χώρια σου
και τίμιος ‘’στη γωνία’’….!
☼
28/7/2011
Μάνα μου….!
Λαλούν στον κήπο μας πουλιά
λαλιές ανοιξοφόρες….,
λαλούν και κάργιες…., φοβερά….,
μαυρομαντατοφόρες….!
Μες στα πνευμόνια μου…., βαθιά….,
νιώθω σκληρό το Χάρο….,
αχ, ας γινόταν στη Ζωή,
ξανά, κλήρα να πάρω….!
®1 Δε θα προλάβω, μάνα μου,
της Άνοιξης τα τρένα….,
μήτε τα ρόδα που ‘σπειρα
να τα ‘δω ανθισμένα….!
Να…., χέρια Χάρου παγερά
εγγίζουν το κορμί μου….,
το κυπαρίσσι στην καρδιά
στερεύει την πνοή μου….!
Κίτρινα, γκρίζα και μαβιά….,
χρώματα Χιονομάρτη….,
μου ξεθωριάζουν τη θωριά…..
με λύσσα λησταντάρτη….!
®2 Καίσαρα πόνε…., φτάνει, πια….,
το σύνθημά σου δώσε….,
φέρ’ μου την άχρωμη αυγή…..
και την αυλαία κλείσε….!
☼
29/7/2011
«Σταύρωσον, σταύρωσον….!»….!
…..«Σταύρωσον, σταύρωσον….!»
κι ο όχλος ουρλιάζει….,
πάνω στο σταυρό Του…., ‘κει….,
η Νύχτα χαράζει….!
…..«Σταύρωσον, σταύρωσον….!»
κι ο όχλος ουρλιάζει….,
γέρνει το κεφάλι Του….,
«Κατάρα….!» κραυγάζει….!
® Ξέρουνε τι κάνουν…., τώρα πια….,
και γι’ αυτό καταριέται….,
φτύνει και της Γης τον ‘’ουρανό’’….,
που κι αυτός Τον ‘’αρνιέται’’….!
☼
30/7/2011
Κορίτσι των ανθόκηπων….!
Κορίτσι των ανθόκηπων….,
πού να σε συναντήσω….,
να πω σου….: «Καλώς σ’ εύρηκα,
Άνοιξη….!»….. και ν’ ανθίσω….!
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® Κι αν σου φωνάζω…., δε μ’ ακούς….,
ψάχνω….. και δε σε βρίσκω….,
αγέρας κόβει τη φωνή….,
κρύβουν σου και τον ίσκιο….!
Μες σε παιδιών μονόδρομους
διαβαίνεις, λεν, μονάχα….,…..
αν παιδικό είσ’ ‘’όραμα’’….,
μόν’, τη μορφή σου να ‘χα….!
☼
31/7/2011
Κάμποι το ριζικό μου….!
Βλέπω τα κορφοβούνια….,
τ’ αετού τα μετερίζια….,
‘κει θέλω να πετάξω….,
μονάχος…., και ν’ αλλάξω….,
σ’ όρθια ζωή ν’ αράξω….!
® Μα τα φτερά σπασμένα….,
τα πόδια σφηνωμένα….,
σε βράχια φυτρωμένα….,…..
κάμποι το ριζικό μου….,
δεν έχω κι ουρανό μου….!
Βάλτωσα στο κελί μου….,
Νυχτιά δεν ξεπερνάω….,
δεν κάνω βήμα πέρα…..
να ανταμώσω Μέρα
με φως….. που φέρνει μέρα….!
☼
1/8/2011
Ώσπου με πρόδωσες….!
…..«Κάλλιο απ’ το μίσος…..
η αδιαφορία….,
σαν σου προδίδουν
την αγάπη…..»….:
έλεγα σ’ όλους….!
Δεν είχε θέση
μες στην καρδιά μου
τίποτε άλλο….,
πλην απ’ αγάπη….,
για σε…., για όλους….!
® Ώσπου με πρόδωσες….,
Ιούδας ίσος….,
κι άθελα, τώρα,
τρέφω για σένα,
μόνο, το μίσος….!
☼
2/8/2011
Αλλοτρίωση….!
Με εισαγωγής εικόνες
και φωνές ομιχλοφόρες…..
τις αισθήσεις σου πληγώνουν
κι ύπουλα σ’ αλλοτριώνουν….!
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® Τίνος είναι η ζωή σου
και σ’ ορίζει, όλο, χειμώνας….,…..
πνίγουν μέσα στην ψυχή σου
‘’τ’ Όνειρο της χελιδόνας’’….!
Αχ, λαέ μου…., αχ, λαέ μου….,
ξένη, πια, η ταυτότητά σου….,
πουλημένοι παζαρεύουν,
και, την εθνικότητά σου….!
☼
3/8/2011
Πάντα, τα ‘χουν περιθώριο….!
Τους των φυτοφάγων λόγους
φτύνουνε τα σαρκοφάγα….,…..
θάβουν…., καίνε τα γραπτά –τους….,
---- και δραχμή δε δίνουνε….! ---που τη Νύχτα γδύνουνε….!
® Μόνο, η σάρκα –τους τα νοιάζει….,
λόγο….. ‘’Πτωχοπροδρομάκοι’’….,
λόγος –τους….. σαν τ’ ανατρέπει….,
πρόωρα τα τρων….. οι Δράκοι….!
Τους των φυτοφάγων λόγους
φτύνουνε τα σαρκοφάγα….,…..
πάντα, τα ‘χουν περιθώριο….,
σαν ‘’γραμμή’’ δεν παίρνουνε…..
και τη Μέρα φέρνουνε….!
☼
4/8/2011
Περνούν της Ιστορίας πανδοξασμένοι….!
Περνούν της Ιστορίας
πανδοξασμένοι….,
Μοίρες της δυσοσμίας….,
μυροχρισμένοι….!
® Ονόματα σύμβολα….,
‘’Άγιοι’’ Διαβόλου….,
αβούλιαχτα κύμβαλα
του γεωμόλου….!
Μα οι άταχτες ‘’θεές’’
τους ενεδρεύουνε….,
‘γδικήτρες Ερινύες
που ξεσκεπάζουνε….!
☼
5/8/2011
Νυχτώσαμε νωρίς -- νωρίς….!
Νυχτώσαμε νωρίς -- νωρίς….,
δίχως τη μέρα της ζωής….,
ψηλά εμείς δεν πετάξαμε….,
κι ας στο Θεό το τάξαμε….!
® Τι, τάχα, δε διαλέξαμε
το φως….. απ’ το σκοτάδι….,
τι, τάχα, δε διαλέξαμε
τη μέρα….. απ’ το βράδυ….!
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…..Γιατί, Θεούλη μας, γιατί….,
ποιες μας νικούν βλαστήμιες….,…..
μήπως, γιατί τα μάτια μας
αντέχουνε λιγότερο
το φως….. απ’ το σκοτάδι….,…..
ή, μήπως, γιατί κρύβαμε….,
κάλλιο….. απ’ ό,τι εις το φως….,
στο σκότος τις ασκήμιες….,
το σκότος…., που…., ως έπρεπε….,
δεν το επολεμήσαμε….!.....
☼
6/8/2011
Αιώνες κι αιώνες….!
Αιώνες κι αιώνες…..
μ’ αγώνες κι αγώνες…..
για Σωτηρία….,…..
ζωής μας πείραμα….,
νίκη μας χίμαιρα….,
της Ήττας θήραμα….,…..
Πανωλεθρία….!
® Σε δύσβατο δρόμο
σκυταλοδρομία….,
με σταυρό στον ώμο
και ψυχή σκυτάλη….,…..
τρέχοντας στο τέρμα….,
χάσαμε σκυτάλη….,
Χάρε ανεκτέλεστε….,…..
μαύρο το ‘’ταξίδι’’….,
με χολή και ξίδι…..
κι άδοξο ‘’Τετέλεσται’’….!
Αγώνες κι αγώνες…..
να φύγουν χειμώνες…..
κι Άνοιξη να ‘ρθει….,…..
αρχή μας φέρετρο….,
τέλος μας πρόωρο….,
λεία σε Δέκεμβρο….,…..
‘’Θέατρο’’ Μάρτη….!
☼
7/8/2011
Χελιδονάκι….!
---- Χελιδονάκι που ‘ρχεσαι
από της Αφρικής τα γκέτο
βουβό και τρομαγμένο….,
πες μας…., τι σ’ έκανε…., εφέτο….,
κι όλο πετάς θλιμμένο….!
---- Εκεί, ζωή, πια, δεν περνά….,
μόν’, θάνατοι διαβαίνουν….,
λόγια δε βρίσκω να τα πω….,
‘κει, κι οι νεκροί πεθαίνουν….!
Κι όπως και να ‘ν’ τα πράγματα….,
άλλο εγώ δεν κελαηδώ….,
να υμνώ δε βρίσκω ‘’τίποτα’’…..
πάνω σε Γη και σ’ Ουρανό….!
☼
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8/8/2011
Προσεχώς….. ‘’Μπουμ’’….!
Πορεία τεθλασμένη….,
μα πάνω σε ευθεία….,
αργοκυλούνε όρθιοι…..
κι ισιάδα η πορεία….!
® Στου κοσμάκη τα μεθύσια…..
τα ανάποδα είν’ ίσια….,
η ανατολή είναι δύση….,…..
ποιος να τα αμφισβητήσει….!
Αλλάζουν σκηνοθέτες….,
τα έργα, πάντα, ίδια….,
χαζεύουν με τα τρικς –τους….,
πάν’ όλοι στα τσακίδια….!
☼
9/8/2011
Το τραγούδι του άνεργου….!
Λαβώσαν τα τραγούδια μου…..
κι απόγνωσες με σέρνουν….,
στα ρημαγμένα στήθια μου
θανατοπούλια μπαίνουν….!
® Της ανεργίας η βροχή
το γέλιο μου το γδέρνει….,
την άνοιξή μου καταργεί….,
σαν τη χαρά μακραίνει….!
Κι εσύ…., πατρίδα κάλπικη….,
με πας στο περιθώριο….,
σαν μητριά είσ’ άδικη….,
‘’μισώ’’ σε χωρίς όριο….!
☼
10/8/2011
Αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα….. και μη γύρευε….!
Μπαίνουν σε Κόμματα….,
‘’καραβανάδες’’
και κομματόσκυλα….,
πατούν σε πτώματα…..
και πλούσιοι να ‘τοι….,
κομπινοχρήματοι….,
στην Εξουσιόσκαλα….!
Κι είν’ ανεξέλεγκτοι….,…..
ποιος να ελέγξει
σ’ αλάνα ξέφραγη….,…..
σ’ Ελλάδα….. ανέλλαδη…..
το ‘’πόθεν έσχες’’
πρόστυχο μύθευμα…..
κι η ‘’Θέμις’’ άπραγη….!
® …..Αέρα εμαγείρευε….,
μη τρέχα….. και μη γύρευε….,…..
άξια στα θυελλοβρόχια….,
λαουτζίκια, ρε, μαζόχια….!
☼
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11/8/2011
Μονάχα εσένα….!
Στα μαύρα μάτια σου φυλάγεις
ένα μυστήριο αίνιγμα…..
και γοητευμένα τα παλικάρια
πασχίζουν να το λύσουν….!
® Δυο πεφταστέρια η ματιά σου…..
κι είν’ η θωριά σου μπάτη πνοή….,
τη νύχτα η φεγγοβολιά σου
εξωραΐζει την κάθε ψυχή….!
Μονάχα εσένα θέλουν να έχουν…..
κι έτσι να ζούνε μαγεμένα….,
να σε φαντάζονται νυφούλα στο πλευρό τους…..
κι έτσι να ζούνε….. κι ας είν’ σαν ψέμα….!
☼
12/8/2011
Δεν τραγουδά ο Ήλιος…., πια….!
Δεν τραγουδά ο Ήλιος…., πια….,
κι οι χτίστες των ελπίδων του
σε μια κατάθλιψη βαριά έχουνε πέσει….!
® Πίσω απ’ τα σφαλιστά παντζούρια του….,
σαν το σκυλί που οσμίζεται το Θάνατο…., κλαίει και θρηνεί….,
που το παναιώνιο ερωμενιό του…., η Γη….,
ξέψυχα το ‘’Τετέλεσται!’’ θα πει….!
Με μαύρες μπέρτες τα πουλιά του,
κιόλας, σχημάτισαν τη νεκρική πομπή…..
και η φωνή του ρολογιού της Γης…., φωνή Θανάτου….,
βραχνά και πένθιμα ηχεί….. ‘’στην ενδεκάτη’’….!
☼
13/8/2011
Σηκώνομαι….. να ‘γδικηθώ σκληρά….!
Μαρμάρωσαν το φως μου….,
τα μάτια μου παράθυρα κλειστά….,
σαν την κραυγή του κόσμου
μετέωρη μ’ αφήκαν την καρδιά….!
Πληγή η άνοιξή μου….,
το πρώιμο φθινόπωρο φωτιά….,
λεία κι η χαραυγή μου
στης Νύχτας τα παράσιτα πουλιά….!
® …..Τους Γύπες θα ‘’ματώσω’’….,
που τη ζωή μου σπάραξαν φριχτά….,
αυγή μου, θα σε σώσω….,
σηκώνομαι….. να ‘γδικηθώ σκληρά….!
☼
14/8/2011
Έρμαιο Αποχαύνωσης….!
Ήταν κατακαλόκαιρο….,
σ’ είχαν αφήσει μόνο….,
κι είπες στους Εξαθλιωτές….,
κραυγάζοντας…., «Κρυώνω….!»….!
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® Τώρα…., σ’ ανώνυμη εποχή….,
τεχνοκρατών το μνήμα….,
σου φτιάξαν άβολη ζωή….,
σταυρού μοντέρνου σχήμα….!
Του ‘’παιχνιδιού’’ τον έλεγχο
εχάσαν….. κι όλα ‘’μούσι’’….,
την άβυσσό –τους προσκυνούν…..
και ποιος να σε ακούσει….!
☼
15/8/2011
Του εξαιρετικού….!
‘’Ποτέ’’ –τους δεν τον άφησαν
λεύτερο….. να πετάξει….,
εμπόδια, ‘’πάντα’’, του ‘βαζαν…..
στη ζήση –του μην φτάσει….!
® Κι αυτός…., για να τους ‘γδικηθεί….,
λεύτερους τους αφήκε….,…..
σαν τον εφτάσαν στο ‘’Αμήν’’….,
το θάνατό –του βρήκε….!
Αλλά…., σαν τον ξεπέρασε….,
‘’στ’ άστρο –του’’ γελοχάσκει….,
κι εκείνοι, όλοι, έγιναν
άψυχη μία λάσπη….!
☼
16/8/2011
Βάρδια δεν έχω στη Χαρά….!
Βάρδια δεν έχω στη Χαρά
και μερτικό της Νιότης….,
σε μένα είναι κι η Ζωή
δυνάστης εργοδότης….!
® Σαν είσαι της φτωχολογιάς….,
το μερτικό σου λίγο….,
στην μπάντα μένεις άκληρος….,
σαν το ραγιά κολίγο….!
Άλλοι τη σπέρνουν τη σοδειά…..
και άλλοι τη μαζεύουν….,
υπηρετούνε ‘’οι πολλοί’’…..
κι ‘’οι λίγοι’’ δυναστεύουν….!
…..Κι αφρισμένα ποτάμια
την ψυχή μου την πνίγουν….,
των καημών τα πλοκάμια
πληγές μου ανοίγουν….!
® Με λυγίζουν, μανούλα, παράπονα…..
στης Ζωής μας τα χέρια τα άπονα….!
Και ‘’στ’ αζήτητα’’ μένω….,
σ’ αδιέξοδους δρόμους….,…..
ποιος μπορεί, πια, ν’ αλλάξει
της Ζούγκλας τους Νόμους….!
☼
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17/8/2011
‘’«Έπεσε η Χούντα….!»’’…., χα, χα, χα….!
Σαλπίζουν σάλπιγγες
οι σαλπιγκτές….,
πανηγυρίζουν
κι οι ‘’«νικητές»’’….!
® Αλλάζουν πρόσωπα….. στην Εξουσία….,
λαός γιορτάζει…., ‘’«Δημοκρατία»’’….!
…..Βαράτε, σάλπιγγες,
Νίκης σκοπούς….,
ραγιάδες, πάλι,
σε ‘’μαστροπούς’’….!
☼
18/8/2011
Της άρνησης….!
Η άρνησή σου αστραπή….,
της Άνοιξης ανθάρι….,
δε μου ‘πες «Ναι!»…., σαν μια ευχή….,
κι η Θλίψη με φλερτάρει….!
® Μες στη ζωή μου την πεζή…..
γλυκόηχη συ νότα….,
‘’ερωμενιό’’ που το ‘βρισκα
στα όνειρα τα πρώτα….!
Ήρθες σαν ήλιος….. κι έφυγες…..
κι η σκοτεινιά με ζώνει….,
τι μου ‘πες…., σαν ‘’σε ζήτησα’’….,
το «Όχι!» που ματώνει….!
☼
19/8/2011
Πνίγομαι στην πατρίδα….!
Πνίγομαι στην πατρίδα….,
τσακίζει κι η ψυχή….,
μια κίτρινη σελίδα
μου την κάνουν τη ζωή….!
® Σπιούνοι, και, της ‘’Σιωπής’’ μου
‘’ραδιογωνιόμετρα’’….,
εκτρέφονται χαμέρπια,
‘δω πέρα, άμετρα….!
…..Έβγαλα εισιτήριο…..
χωρίς επιστροφή….,
κάλλιο μια ξένη χώρα
να μου είναι φυλακή….!
☼
20/8/2011
Είναι κανόνας στη ζωή….!
Είχα ακέρια τα φτερά…..
κι ορμή μες στην ψυχή μου….,
όμως…., δεν πέταξα ‘’’ψηλά’’,
ποτέ, μες στη ζωή μου….!
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Πήρα και κράτησα λαμπρό
κι ανόθευτο το φως μου….,
μα στην αφάνεια το ‘ριξαν
χαμέρπια του υποκόσμου….!
® Είναι κανόνας στη ζωή
και νόμος στα υφήλια….:
‘’χάμω να μένουν οι αετοί….,
ψηλά τα χαμοπούλια…..’’….!
☼
21/8/2011
Στα Εκπορνεία των ψυχών….!
Πήραν στα χέρια τους κι οι πόρνες
τα κρατικά μικρόφωνα….,
και δη τα ιδιωτικά….,…..
παράφωνα φερέφωνα
ρουφιάνους λιβανίζουν….!
® Κι οι τέχνες συφιλιάρικες
σε ‘’συνουσίες’’ σκοτεινές….,
οι μέρες είναι κάλπικες
και γνήσιες οι νύχτες….!
Πήραν στα χέρια τους κι οι πόρνες
τα κρατικά μικρόφωνα….,
και δη τα ιδιωτικά….,…..
μοιράζουν τα μεγάφωνα
‘’χασίς’’ και ψευδαισθήσεις….!
☼
22/8/2011
Νααααα….!
Φεύγω…., δίχως να το θέλω….,
σάμπως γύρη ανεμώνης….,
είν’ τα χέρια σου σκαρπέλο….,
Θάνατε…., σαν με σκλαβώνεις….!
Φεύγω…., με ποθεί το χώμα….,
αδειανή είν’ κι η ψυχή μου….,
δίχως μια ευχή στο στόμα….,
που κατάρα κι η ζωή μου….!
® Φεύγω…., του νυχτοκάματου
κάρτα χτυπώ…., στον Άδη, πια….,
στα πόδια μπρος του Θάνατου
ξερνώ της αηδίας…., νααααα….!
☼
23/8/2011
Και ούτω καθεξής….!
…..«Πέρασες στην Ιστορία….,
την επίσημη…., του Κράτους…..»….,
γράφονται για σε βιβλία….,
«ήρωας και Ίνδαλμά –τους…..»….!
® Πούλησες, και, παραμύθια….,
για Δημοκρατία….. κι άλλα….,
μα….. το ‘’Καθεστώς’’ θ’ αλλάξει….,
τ’ ‘’«Όνομά»’’ –σου ‘’στην κρεμάλα’’….!
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Μαύρη σου ‘ρχετ’ η αλήθεια….,
θα καούν, και, τα βιβλία….,
κι οπαδοί –σου -- κουτορνίθια
θα ξεράσουν μ’ αηδία….!
☼
24/8/2011
Σε περιμένω….!
Σε περιμένω….,
σαν ξεψυχά το σούρουπο…., καλή μου….,
καταπώς ‘’οι νεκροί την ανάστασή –τους’’…..
σε περιμένω….!
® Όμως…., εσύ αργείς να ‘ρθείς…..
κι ούτ’ ένα μήνυμα μου στέλνεις….,
γλυκό παιδί της χρυσαυγής….,
που την ανάστασή μου φέρνεις….!
Σε περιμένω….,
σαν τα φιλιά σου ποθεί το κορμί μου….,
σαν διψά την παρέα σου η ψυχή μου….,
σε περιμένω….!
☼
25/8/2011
Γυρίζω πίσω το μυαλό….!
Τη ζωή μας να κερδίσουμε αγωνιζόμαστε….,
μα στον αγώνα γέρνουμε….,
ψυχή….. κορμί….. διασέρνουμε…,…..
κι αυτό που, μόν, κερδίζουμε…..
είναι ο θάνατός –μας….!
® Γυρίζω πίσω το μυαλό….. κι είν, τότε, ίδια…., πάλι….,
μετρώ τα χρόνια που ‘φυγαν…., άδεια στη βιοπάλη….!
Τη νυχτιά μας να νικήσουμε αργοπαλεύουμε….,
μα το σκοτάδι ανίκητο….,
στη μέρα μας μετοίκητο….,
που αφήσαμε απολέμητο
το σάπιο εαυτό –μας….!
☼
26/8/2011
Αχ…., η ζωή κι ο θάνατος….!
Οι λύπες παραστάτιδες….,
σπιούνες σκιές….. μαζί μου….,
και αποστάτισσες χαρές….:
το ‘’πλάνο’’ της ζωής μου….!
® Αχ…., η ζωή κι ο θάνατος….. κι ούτε ένα γράμμα –τους κοινό….,
μα μέσα μου ταυτίζονται…., σαν στην ψυχή μου σμίγουνε….,
κι αντανακλούν κενό….!
Στο τίποτα….. με τίποτα….,
ταξίδι στη θανή μου….,
αχ…., ζω πεθαίνοντας κι εγώ….,
στο σούρουπο η αυγή μου….!
☼
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27/8/2011
Και έφυγες….!
Έγινες ήλιος…., ουρανός….,
ύστερα σύννεφο…., βροχή….,…..
κι ήπιες τη βροχή των δέντρων
που άνθισαν στη θάλασσά μου….!
Και έφυγες…., αφήνοντας
μόνο τ’ αλάτι στις πληγές
μιας ολόγυμνης θάλασσας
και μια φοβερή σου φενάκη….!
® Και έφυγες…., οργώνοντας
τον πόνο που μου άφησες….,
με γέλιο κάλπικης συγνώμης….,
για το επόμενο θήραμα….!
☼
28/8/2011
Άνοστη που φεύγει η ζωή μας….!
Όταν βρέχει το ταβάνι στάζει….,
στις ψυχές μας κρύο παγερό….,
κι ‘’«ο θεός –τους»’’ άπραχτος κοιτάζει
απ’ το εικονοστάσι το πλαστό….!
® Άνοστη που φεύγει η ζωή μας….,
κι είναι ακατάδεχτη η Χαρά….,
και χτυπά η Φτώχεια στην πληγή μας….,
ο Ήλιος μας παγώνει την καρδιά….!
Πνίγονται τα όνειρα στο κλάμα….,
κλέβουν τη χαρά –μας δυνατοί….,
α, σε ποιον Θεό να κάνω τάμα.…,
λίγο, να μας αλλάξει τη ζωή….!
☼
29/8/2011
Όμως…., μια νύχτα έφυγε….!
Τη φύση –του σιχάθηκε….,
κάτθρωποι, πια, οι ανθρώποι….,
να την αλλάξει βάλθηκε….,
χαμένοι πήγαν κόποι….!
Κατάντια κι εξαθλίωση….,
σαν Ζούγκλα η κοινωνία….,
όμως…., μια νύχτα έφυγε
γεμάτος αηδία….!
® Και πήγε πάνω στα βουνά…., παλιέ ντουνιά και μαύρε….,
στα ζώα πλάι και τα πουλιά την ανθρωπιά ξανάβρε….!
☼
30/8/2011
Ξου, σκουλήκια…., ουστ, σκυλιά….!
Κατακτήσαν το φεγγάρι….,
---- λες και κατάκτησαν τη Γη….! ---θα ‘βρουν, λεν, ζωή στον Άρη….,
χάνουν την εδώ ζωή….!
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® Κάνατε πολύ το μάγκα….,
υποταχτικοί των Χάρων
και του Διάβολου τσιράκια….,…..
άντε, τώρα, η ‘’Μαρμάγκα’’
μεν και δε θε να μας φάει….,
πλούσιους και φτωχαδάκια….!
Ξοδευτήκαν τόσα φράγκα….,
---- άντε στις ‘’ΝΑΣΕΣ’’ –τους φωτιά….! ---κι ας πεθαίνουν από πείνα….,…..
ξου, σκουλήκια…., ουστ, σκυλιά….!
☼
31/8/2011
Κορίτσι μελλοθάνατο….!
Υγρό κελί και σκοτεινό…..
και….. ένα επί δύο….,
προθάλαμος θανάτου….,…..
δυο μέτρα απ’ τ’ απόσπασμα….,
μια πιθαμή απ’ το Θάνατο….,
κορίτσι μελλοθάνατο….!
® Ιδέα, ήθος κι ηθική….,
κι αγώνας για το δίκιο….,
άγνωστες λέξεις…., ξένες….,
για τ’ αμετάκλητα χαμέρπια….,
…..του Ήλιου σεις αγγέλοι μας….,
φτιάξτε, πια, τέτοια, κι άλλα
κορίτσια -- παλικάρια….!
Ανάμεσα καρδιάς και νου…..
παλμός της νιας τραντάζει….,
πνοή αθανασίας….,…..
στη Γη αγέρας φύσηξε….,
απέλπιδη πατρίδα μας….,
κορίτσι μας -- ελπίδα μας….!
☼
1/9/2011
Είν’ η αγάπη σου ευχή….!
Η νύχτα γίνεται γιορτή….,
όταν είμαι κοντά σου….,
λιόχαρη που ‘ν’ η χαραυγή….,
σαν παίρνω τα φιλιά σου….!
® Και ξεδιψούν οι πόθοι μου
στην όαση της Νιότης….,
σ’ ουράνιο παράδεισο
με πάει άσπρος ιππότης….!
Είν’ η αγάπη σου ευχή
και ήλιου φωτοκλήρα….,
γεννήτρα νόστιμων χαρών….,
η πιο καλή μου Μοίρα….!
☼
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2/9/2011
Άξια….!
Εκεί που έφτασες, βρε, ανθρωπάκο….,
τρικλίζοντας…., ‘’με το στανιό’’….,
ήταν μεταίχμιο λιμάνι….,
μουράγιο οριοθετικό….!
® Και σου φτιάξανε πιο πέρα
οι Θύτες Πειραματιστές
μια θάλασσα ξεχειλωμένη…..
και σου ‘παν οι δαιμονισμένοι….:
«Βαδίζουμε, ακίνδυνα, μπροστά….!»….,…..
κι ήταν, κι αυτό, απ’ τα πονηρά….!
Και ναύτης άπειρος…., δίχως πυξίδα….,
σ’ αντάρια θάλασσα, να, πας….,
έρμαιο, άξια, των κυμάτων….,
που, ακόμα, Θύτες προσκυνάς….!
☼
3/9/2011
Επετειακό….!
Παρελαύνουν τα καημένα…,
ξου, στους ‘’«επισήμους»’’ μπρος….,
τους Ζουγκλάδες χαιρετούνε….,
τέχνη –τους ο εμπαιγμός….!
Καταθέτουν, και, στεφάνια….,
στων θυμάτων το μνημείο….,
που τους σκότωσαν Χουντάλες
απ’ το ίδιο Εκτροφείο….!
® Όχλος για τα πανηγύρια….,
σ’ άθλιες παραστάσεις κράχτες….,…..
πώς τους κλείνουν τα ‘’φακίρια’’
σε ‘’«Δημοκρατίας»’’ φράχτες….!
☼
4/9/2011
Λες, απ’ την ‘’αγριότητα’’….!
Τρέχαμε σαν πουλιά
μες στα αλώνια….,
παιχνίδια παίζαμε τρελά…..
με ήλιο και με χιόνια….!
Όλος ο κόσμος όμορφος….,
οι ασκήμιες του μακριά μας….,
μόν, η αγάπη φώλιαζε
στο νου και την καρδιά μας….!
® Μα ‘φύγαν ανεπιστρεπτί….,
κι αυτά….. κι η παιδικότητα….,…..
ξανθίζει, τώρα, το κορμί….,
λες, απ’ την ‘’αγριότητα’’….!
☼
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5/9/2011
‘’Παραξενιές παράξενου’’….!
Όταν του λένε «Σ’ αγαπώ….!»….,
φωνάζει αυτός «Βοήθεια….!»….,
φεύγει…., μετρά τις μαχαιριές
σε πλάτη και σε στήθια….!
Κι όταν του λένε «Σε μισώ….!»….,
κοντά –τους πάει και κλαίει….,
παίρνει μαχαίρια και τρυπά
τα μάτια του…., σαν φταίει….!
Μα…., σαν του λεν «Σ’ αδιαφορώ….!»….,
κρύβεται…., σαν στο Πουθενά….,
τη Γη αγκαλιάζει σαν μωρό….,
χέρια –του -- αγκάλη…., ‘’σιωπηλά’’….!
☼
6/9/2011
Βασιλικά….. και μη….!
Τ’ άνομα και τα γρόσια
είν ιερά –του κι όσια….,
κι αν πεις για ευαισθησίες….,
τρίχες και αηδίες….!
Σ’ αυτόν δεν πρέπει….. «πρέπει…..»….,
καλό….. τον ανατρέπει….,
συμφέρει….. δε συμφέρει….:
το μόνο αυτός που ξέρει….!
® 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’’…..!
☼
7/9/2011
Μα εγώ πετώ, και, στην ακινησιά μου….!
Κάρφωσες σταυρό πάν’ στην καρδιά μου…..
και φεύγεις με ομήρους τα όνειρά μου….,…..
άρχισες μ’ αγάπη…., τέλειωσες μ’ απάτη….,…..
κι έταξες ‘’Ιθάκη’’….!
® Προδομένος στα ψηλά…..
κι όρθιος σε ‘’Γολγοθά’’…..
σε κοιτώ σαν ξένη….,…..
άγνωστη -- γνωστή…., δε ρωτώ γιατί….,
πλάνα και ‘’μικρή’’ είσαι ‘’γεννημένη’’….!
Έδεσες σφιχτά, και, τα φτερά μου….,
μα εγώ πετώ, και, στην ακινησιά μου….,…..
μ’ άφησες, ‘δω, μόνο…., συντροφιά τον πόνο….,…..
όχι…., δεν τελειώνω….!
☼
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8/9/2011
Κι αφού κατάλαβε καλά….!
Πάρκαρε την ψυχή του
σ’ αγγελική συχνότητα…..
κι είδε της Θεογνώσης
την ατελειωτότητα….!
® Κι αφού κατάλαβε καλά
πως η γνώση του είναι ‘’μια σταλιά’’….,
---- περιφανής σοφός αυτός….! ---και…., από ‘’αλληλοεξουδετέρωση’’….,
του κόσμου ‘’όλα’’ τα ‘’βιβλία’’
πως θα γενούνε, τελικά,
μία κατάλευκη σελίδα….,
εβγήκε κι αναφώνησε….:
«Εν οίδα εγώ…., ότι ουδέν οίδα….!»….!
Πήρε το ‘’ραβασάκι’’…..
το ‘’σιωπηλό’’…., το άλογο….,
κι είδε τη ‘’φλυαρία’’
σε κάθε του έλλογο….!
☼
9/9/2011
Ποιος είν’ αυτός ο νάνος όχλος….!
Ποιο είν’ αυτό το μάζεμα….,
ποιος είν’ αυτός ο νάνος όχλος…..
που ‘ν’ στου Λεβέντη τη σκιά
κι ουρλιάζει φερεφωνικά….:
«Θάνατος…., θάνατος…., σταυρό….!»….!
® Κι αν τούτος διόλου δε μιλά….,
πάνω του αόρατα πουλιά τους ρίχνουνε Κατάρα….,…..
ανάξιε όχλε…., χαμερπή….,
ξέρεις τι κάνεις…., τώρα πια…., σ’ αρέσει κι η αντάρα….!
Ποιο είν’ αυτό το μάζεμα….,
ποιος είν’ αυτός ο νάνος όχλος…..
που ‘’αποφασίζει’’….. τώρα….. χτες….!
Ταρίφες -- κλίκες βρωμερές….,
θάνατος, σταύρωμα, για σας….!
☼
10/9/2011
Κι όλα….. ‘’με μια’’….!
Άλλαξες τάξη….. κι όλα εντάξει….,…..
σπίτι, δουλειά…., παραθαλάσσιο, πολύ παρά….,
κι άλλα πολλά….,….. κι όλα….. ‘’με μια’’….!
Από τους πρώτους ‘’μέσα στο ‘’λούκι’’…., πλάι στην ‘’Πηγή’’….,
πρώτος παράγοντας, και, μες στο Κόμμα…..
κι εργολαβιές απανωτές….,…..
τι ήσουν ξέχασες, κι εσύ, στο χτες….:
μικρομεσαίος…., ‘’σ’ άκρη μπουκάλα’’….,…..
τώρα, ‘’Κουτάλα’’….!
® Καιροί αλλάζουν…., μαζί κι οι άνθρωποι….,
μα…., σαν ‘’στο εισόδημα κατά κεφάλι’’ γίνεται άλλαξη….,
παθαίνει ο άνθρωπος σούπερ μετάλλαξη….: σατανοκάτθρωπος….!
☼
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11/9/2011
Διαχρονικό, κι αλληγορικό, ‘’παραμύθι’’….!
Μια φορά κι έναν καιρό…..
‘’άγγελος’’ αγωνιστής
εντόπισε το ‘’Διάβολο’’
σ’ έναν ερμότοπο της Γης….!
Εκεί που θα τον σκότωνε…..
του σπάσαν τα χεράκια του….,
της χώρας του ο Αρχός ‘’θεός’’…..
μαζί με τα τσιράκια του….!
Στ’ αστέρια σαν ανέβηκε….,
και, τα φτερά του τα ‘κοψαν….,…..
διαμαρτυρήθηκε γι’ αυτά…..
και τη λαλιά του ‘ξάλειψαν….!
…..Μέσα στο αιμορραγιό…..
έσβησε με σιχασιά….,
στοιχειό η ψυχή του έγινε
σε ‘’γαλαξία’’ τα μακριά….!
☼
12/9/2011
Ζήτα Ζωή….!
Φυσά αγέρας….,
λυγά τα δέντρα….,
άγριος καιρός….,…..
φίδια μας ζώνουν…..
και μας πληγώνουν….,…..
πού ‘ν’ ο Θεός….!
® Χειμώνας ‘’πάντα’’….,
ξεροί οι κήποι….,
μια εποχή….,…..
σφίξ’ τη γροθιά σου…..
κι όρθιος στάσου….,…..
ζήτα Ζωή…..!
Περνούν τα χρόνια…..
κι η Γη γυρίζει…..
σ’ άδεια τροχιά….,…..
άγαλμα μένεις…..
και υπομένεις…..
‘’Μοίρα’’ σκλαβιά….!
☼
13/9/2011
Κυλά της Ιστορίας ο τροχός….!
Κυλά της Ιστορίας ο τροχός….,
τροχίζοντας τη Γη…., που τη ματώνει….,
‘ματοσταλίδες μακιγιάρουνε το φως….,
σε έργο δρακουλέ…., που δεν τελειώνει….!
Φερέφωνο, κι αυτή, είν’ των Αρχόντων….,
πάν’ στον τροχό –τους, γράφοντας, γυρίζει….,
μαύρο το άσπρο….. κι άσπρο το μαύρο….: τέχνη –της…..
και κάθε Κάθαρμα Μεγάλον το βαφτίζει….!
® Ιστορία όλο Ψέμα….,
τα θηρία στην αρένα….,…..
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πάντα, μάρτυρες οι αθώοι….!
Καίσαρες και ‘’Ιερατείο’’….,
σιαμαίο Θανατείο….,
‘’δείχνουν’’ απ’ το Θεωρείο….,…..
φτου….. στο σάπιο σκυλολόι….,
‘’τους ψηλούς που τους κονταίνει…..
και στους νάνους δίνει μπόι…..’’….!
☼
14/9/2011
Καράβια -- ανθρώποι….!
Καράβια -- ανθρώποι….,
σε θάλασσα άδεια
μας πάν’ οι αντάρες….,
γεμάτες κατάρες….!
Πηγή μια καθάρια
προσμένει μας πίσω….,
στο χτες σημαδούρες….,
στο αύριο σκοτούρες….!
® …..Αφήσαμε τ’ απλό.....
για το πολύπλοκο….,
τότε….. ήτανε χαρά….,
τώρα και μετά….. ανοστιά….!
☼
15/9/2011
Ο σεβντάς είναι Βαγγέλιο….!
Με κλαρίνα και βιολιά
ξελογιάζουν το ραγιά….,
ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι….,
δεν τ’ αφήνουνε ‘’ψυχή’’….!
® 1 Βάρα, τσίφτη, το σκοπό….,
τσιφτετέλι…., πω -- πω -- πω….,
ο σεβντάς είναι Βαγγέλιο….,
βάρα, Χούντα, το φραγγέλιο….!
Με τραγούδια φραμπαλά
κι αμανέδες του σεβντά....,
ωχ, αμάν -- αμάν -- αμάν….,
‘’Γολγοθάδες’’ να ξεχνάν….!.....
…..Νότες φθαρμένες και πνιχτές….,
στιχάκια στείρα κι άδεια…..
και εξαγόραστες φωνές….:
Τραγούδι με σκοτάδια….!
®2 Σε μέτρα καρκινόβημα…..
μοιάζεις πόρνη ναρκώτρα….,
Θανάτου παραμίλημα….,
της Λευτεριάς σκλαβώτρα….!
…..Στου ‘’Σπάρτακου’’ τα χείλια, χτες,
μιζέριας καταλύτης….,
στης ‘’Κίρκης’’, τώρα, τις χεριές…..
χασίς και ψευδαισθήσεις….!
☼
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16/9/2011
Τρελή κι αγάπης θύμα….!
Μέσα στου δάσους την ερμιά
σαν το στοιχειό πλανιέσαι….,
το νιο που σ’ απαρνήθηκε
με λύσσα καταριέσαι….!
® Τα περασμένα…., τα παλιά….,
τη σκέψη σου σαλέψαν….,
τα διαβατάρικα πουλιά
ρωτάς….: «Ποιοί –τον πλανέψαν….;»….!
Και κλαις γελώντας φοβερά….,
στα στήθια Πόθου κύμα….,
έρμη σ’ αφήνουν τα πουλιά….,
τρελή κι αγάπης θύμα….!
☼
17/9/2011
Ισόβια ‘’ζητιανεύουν’’….!
Για ψίχουλα δουλεύουν
οι δουλευταράδες….,
‘’την τάβλα –τους τη στρώνουν’’
μεγαλοφαγάδες….!
® Το νόημα της ζήσης
το ‘χουν αλλιώς συλλάβει….,
γεννιούνται και πεθαίνουν
προκάτ σκυφτοί και σκλάβοι….!
Ισόβια ‘’ζητιανεύουν’’….,
’’κάρτα και σφυρίχτρες’’….,
σαΐνια οι Αφέντες…..
κι αιματορρουφήχτρες….!
☼
18/9/2011
Κι όμως….!
Τους έδειχνε…., γελόκλαυτος….,
σκέτης ζωής τον ίσκιο….,
μα ‘κείνοι τον ‘’λαβώνανε’’….,
το πλάγιο βλέπαν ίσιο….!
Ξανά…., με περιφρόνηση….,
τον είπαν τρελολόγο…..
και υποψήφιου βουλευτή
πήγαν ν’ ακούσουν λόγο….!
Κι αυτός…., αφού απόκανε….,
τραβήχτηκε στην μπάντα….,
στ’ άβατο περιθώριο –του
εκρύφτηκε…., για πάντα….!
® Κι όμως…., θε να τους έδειχνε
σκέτη ζωή…., καθάρια….,
τους κόσμους που ονειρεύτηκε….,
ανάξια μαζοχάρια….!
☼
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19/9/2011
Αιώνες τώρα…., γενιά τη γενιά….!
Σ’ αυτή τη σκυταλοδρομία….,
που τη λένε εργασία….,
λαχανιάζουν…., τρέχουν άλλοι….,
κι άλλοι παίρνουν τα ‘’βραβεία’’….!
® Αιώνες τώρα…., γενιά τη γενιά….,
‘’στον άσσο μένει’’ η εργατιά…..
και οι κοπρίτες….. σκέτα βαμπίρια….:
αφέντες βίλες…., δούλοι τσαντίρια….!
Έχουν δεν έχουν….,
νιώθουν χορτάτοι….,
αλλά και «Δόξα τω Θεώ….!»….,
οι εργάτες τίμιοι….,…..
κι αν πάντα έχουν
οι σκάρτοι βάμπιροι….,
είν’ πεινασμένοι….,
άτιμοι δήμιοι….!
☼
20/9/2011
Να ‘ταν κι ο κόσμος….. κόσμος….!
Ας είχα Λόγο και ‘’Σιωπή’’
με μεταπειστική ισχύ….,
ψυχή Δυναμομηχανή….,
ν’ ανάψω τις ψυχές με φως…..
κι ο Χρόνος να ‘ν’, μόν’, θετικός….,…..
να ‘ταν κι ο κόσμος….. κόσμος….!
® Αχ, να μπορούσα…., Θε μου, αχ….,
μεμιάς να κάνω Ανθρώπους….. του Χάρου τους Κατθρώπους….,…..
άρπα ο σταυρός θα γίνονταν…., οι ουρανοί θ’ ανοίγονταν…..
και οι λαοί θα σμίγονταν….!
Ας είχα δύναμη τρανή….,
ζωή να δώσω στη Ζωή….,
στο Θάνατο θανατερή….,…..
αρρώστοι νά ‘βρουν λυτρωμό…..
κι οι πεινασμένοι φαγητό….,…..
να ‘ταν κι ο κόσμος….. κόσμος….!
☼
21/9/2011
Πότε θα μάθουμε….!
Πρόβατα δίποδα….,
βοσκοί τετράποδοι….,
Θύτες πολύποδοι…..
κι ‘’οι Σούπερ’’ άποδοι….!
® ‘’«Λεύτερης βοσκής»’’ τα προβατάκια….,
συρματοπλέγματα είν’ τα σκυλάκια….!
Θάνατος δίποδος….,
Ζωή τετράποδη….,…..
πότε θα μάθουμε
να ‘μαστε άσπονδοι….!
☼
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22/9/2011
…..Και αυτό γίνεται πέτρα….!
Στρέφω τα μάτια μου στο παρελθόν μου…..
ρίζες ν’ απλώσει στο μετέωρο παρόν μου…..
και αυτό γίνεται πέτρα….!
® Πού να σκαρφαλώσω…..
στο άδειο μέλλον μου να συνεχίσω….,…..
σηκώνω χέρια στον ουρανό –μου…..
και μένουν άπιαστα….!
Κήπους κι αν σκέφτομαι στα όνειρά μου….,
χίμαιρες λήγουν…., σαν ακίνητος ‘’πλανιέμαι’’….,
και ξεροί γίνονται κήποι….!
☼
23/9/2011
Θέλω να σε δω ανφάς….!
Νύστα μαγική
ξυπνά στο μυαλό μας….,
τον ‘’κάθετο’’ Νόμο
νομοθετώντας….,
τη ζήση τέμνει
με χέρι Θανάτου….,
κρατεί οριζόντια
τα όρθια πουλιά….!
Νύχτα φθαρτική
σκορπούν τα κανάλια….,
προγράμματα χίλια….,
νυχτοσυχνότη’…..
και δίχως ‘’ούγια’’….,
στο άσπρο λιτότη’….,
σπατάλη στο μαύρο…..
και ‘’αλληλούια’’….!
® Άσπρο -- μαύρο…., ντουμπλέ φας…., Εξουσία δίχως στιλ….,
θέλω να σε δω ανφάς….. κι όλο δείχνεσαι προφίλ….!
☼
24/9/2011
Πηγή της χαράς μου εσύ….!
Χορεύουν τ’ άστρα μου στον ουρανό μου…..
και της καρδιάς μου το ωρολόι
δεν τον μετρά ‘’ανάποδα’’ το χρόνο….,…..
δεν έχω ξέστρατο, πια, δρομολόι….
κι αγγίζω φως….. και δεν κρυώνω….!
® Πηγή της Χαράς μου εσύ….. κι απολύτρωση….,
κοντά μου μείνε…. να ζω σ’ αναπτέρωση…..
και να ‘ναι οι λύπες μου σε ανεργία….!
Δεν είναι, τάχα, η ευτυχία
αυτή, που έχω, η ευφορία….!
Φιλιώνουν μέσα μου οι αντιθέσεις…..
και της Αγάπης το Μεγαλείο
πώς μου το κλείνει το άκλειστο τραύμα….,…..
δε νιώθω να ‘χω, πια, ζήση φορτίο….,
κοντά σου ζω….. και ζω στο Θαύμα….!
☼
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25/9/2011
Μία γεννιέσαι….. χίλιες πεθαίνεις….!
Μία γεννιέσαι….. χίλιες πεθαίνεις….,
που άδικες ‘’Μοίρες’’ κεραυνούς
κερνούνε την ψυχή μας….. από τη χαραυγή μας….!
® Πώς να την πεις, τάχα, ζωή
τη ζωή –μας…., που διαιρούνε
χέρια-- μαχαίρια θάνατων….,…..
κι όλα πονούν…., ψυχή….. κορμί….,
το ένα σαν γίνεται πολλά….,
ο Ενικός….. Πληθυντικός….,…..
κάθε διαίρεση πονά….!
Μία γεννιέσαι….. χίλιες πεθαίνεις….,
που άθλιοι χειμώνες…., σταθερά….,
φωλιάσαν στην ψυχή μας….. από την Άνοιξή μας….!
☼
26/9/2011
Αχ, και να ‘χα, κι εγώ, αγαπούλα….!
Αχ, και να ‘χα, κι εγώ, αγαπούλα….,
φεγγάρι στο γυμνό τον ουρανό μου….,
να ‘ναι οι μαύρες νύχτες μου φεγγές….,
μεστό και το άδειο όνειρό μου….!
® Να ποτίζει με φως τη φωλιά μου…..
και να δίνει παλμό στην καρδιά μου….,…..
και να υπάρχει, μονάχα, για μένα….,
αχ, Θεέ μου, και τι δε θα ‘δινα….!
Καταφύγιο να ‘βρεί η ψυχή μου….,
στα χείλια μου το γέλιο να φυτρώσει…..
κι άφευγη ανατριχίλα στο κορμί….,…..
και, όψη λαχτάρια να μου δώσει….!
☼
27/9/2011
Σ’ το ‘πα, και, με δυο κουβέντες….!
Γύρω μας κι ανάμεσά μας…..
χτίζουν τείχη…., μας ελέγχουν….,
κάγκελα και στην καρδιά μας….,
κάγκελα και στην ψυχή μας….,
που…., πριν γεννηθούν…., κατέχουν….!
® Νικητής ποιος είναι, τάχα….,
τάχα, ποιος ο νικημένος….,…..
τι το θύμα…., τι ο θύτης….,
που ‘ν’ ο χρόνος –μας συντέλειος….,
που….. κι ο θύτης….. και το θύμα…..
θα ‘μπουνε στο ίδιο μνήμα….!
Έκαναν τη Γη Αφέντες
λάκκο…., να…., και ποιος μας θάφτει….,…..
σ’ το ‘πα, και, με δυο κουβέντες….:
«Σαν στο φέρετρό σου μπήκες….,
άει…., καρτέρει νεκροθάφτη….!»….!
☼
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28/9/2011
Καίσαρες σεις και Πάπες….!
Τ’ άσπρο το κυνηγήσατε….,
Καίσαρες σεις και Πάπες….,
μαύρο με μάσκα άσπρου,
δόλια, καθιερώσατε…..
και Χούντα εγκαθιδρύσατε….!
® Μια ζωή…., με ματσαράγκα…., γονατίζατε λαούς….,
κι όλα….. για συνεξουσία….. και τα βρωμερά ‘’σας’’ φράγκα….,…..
άντε, τώρα…., να, ο πάτος….. για καλούς και για κακούς….!
‘’Τ’ άλλο’’ τ’ απομονώσατε….,
Καίσαρες σεις και Πάπες….,
κι όποιον….. φορέα ‘’τ’ άλλου’’…..
άνομο τον βαφτίσατε…..
κι ύπουλα τον γκρεμίσατε….!
☼
29/9/2011
Μούμιες δεν είν’ γι’ Ανάσταση….!
Αν ψάχνεις για φωλιά περιστεριών και περιστέρια….,
σπιούνοι τ’ Αφέντη θε να ‘ρθούν ξωπίσω σου φιδόλαγνοι….,
αλί σου…., ‘’απ’ της Κόλασης τ’ αστέρια….,
να σε γυρίσουνε…., ξανά…., με βία….,
σε δρόμο κάμπων….. τ’ άγρια θηρία….!
Αν ψάχνεις για τ’ αετού το μετερίζι….,
αλί και τρισαλί σου…., ’’Προμηθέα’’….,
ακόμα κι ο Αφέντης, ναι, θε να σε κυνηγήσει….,
«Σούπερ επίφοβο», κρυφά, θα σε κηρύξει…..
‘’και μια και δυο’’ θα ‘ρθούνε στο βουνό…..
να σε σταυρώσουν σε σταυρό –τους στρογγυλό….!
® Εδώ…., στον εικοσαίωνα…., μοντέρνο, πια, Μεσαίωνα….,
κι αν πεις για ‘’Επανάσταση’’…., μούμιες δεν είν’ γι’ Ανάσταση….!
☼
30/9/2011
Κι Ανάσταση θε να ‘χα….!
Ας ήταν να ‘μαι μια στιγμή…..
στο χώρο και το χρόνο…..
ακινησία…., μόνο….,
όλα μου….. μέσα στην ψυχή..…
θα τα γυρνούσα στην ηλιά….,
άλλο να μην παγώνω….!
® Να ‘μαι….. ‘’όλα και τίποτα’’….,
σώμα….. ψυχή….. ακίνητα….,
για μια στιγμή…., μονάχα….,…..
κι Ανάσταση θε να ‘χα….!
Ας ήταν να ‘μαι μια στιγμή…..
στο χώρο και το χρόνο…..
ακινησία…., μόνο….,
Έβερεστ θα ‘βρισκ’ η ψυχή…..
και θα πετούσε σ’ ουρανό….,
άλλο να μην παγώνω….!
☼
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1/10/2011
Ζωή ληστόγεννη’…., τρελή….!
Κι αν μου το τσάκισες στα δυο
το δέντρο της ζωής μου….,
πάλι, θ’ αναστηθεί ψηλό….,
που ‘ν’ σταθερά βαθιόριζο
στο δάσος της ψυχής μου….!
® Τραύματα και χτυπήματα….,
για μένα…., πια…., ρουτίνα….,
Ζωή ληστόγεννη’…., τρελή….,…..
σαν τραγουδώ τον πόνο μου….,
μυριάδες έχω βήματα….,
μακριά μου πάω το θάνατο….,
που ‘χω ουρανό ατραύματο….!
Χιλιάδες πόδια με πατούν…..
και χέρια με ραπίζουν….,
σύμμαχοι αγγέλοι με κρατούν…..
και, προπαντός, η αγάπη μου….,
που, χρόνια, με στηρίζουν….!
☼
2/10/2011
Το ‘’βιβλιάριο’’ πετώ….!
Σε δίχτυ ψάρι σπαρταρά
στην Άνοιξη η ‘’πάρτη’’….,
μπήγει ο Πόθος μου σταυρός
στης Γης το μαύρο χάρτη….!
® Το κλάμα μου άδεια κραυγή….,
που, όλο, ζω στο Ψέμα –τους….,
‘’Αρχοί’’ μου κλέβουν την αυγή….,
που η μπαμπεσιά στο αίμα –τους….!
…..Το ‘’βιβλιάριο’’ πετώ….,
ψήφος –μου κι η ‘’βλαστήμια’’….,
να μην υπάρχουν, πια, στη Γη
σκηνές και παρασκήνια….!
☼
3/10/2011
Μπροστά μου περνάς….. και με διαπερνάς….!
Μπροστά μου περνάς….. και με διαπερνάς…..
με τις ματιές σου….. τις σαϊτιές σου….,
μπλε αστραπές σου….!
® Κύματα -- πουλιά σκορπάς στον αέρα….,
βάδισμα ορθό…., λίκνισμα ‘’θερμό’’….,…..
μες στις καρδιές των αγοριών
τη νύχτα κάνεις μέρα….,
πλατιοί που τους ανοίγονται
τρελών ονείρων δρόμοι….,
του Έρωτα και της Αγάπης
που ‘ν’ το κορμί σου σταυροδρόμι….!
Μπροστά μου περνάς….. και με διαπερνάς…..
με τις σιωπές σου….. τις μαγεψιές σου….,
αινιγματιές σου….!
☼
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4/10/2011
Χανόμαστε…., γαμώτο….!
…..Αν κάπου, πάλι, φτάσουμε….,
θα είν’ ένα ναυάγιο
με ναύτες ξέβραστους…., νεκρούς….,
από το μαύρο παρελθόν…..
σε θάλασσας ‘’μουράγιο’’….!
® Θωρούμε στα μπροστά
σημαίνουσα καταστροφή…..
και όμως….. προχωράμε….,…..
κάλλιο στα πίσω…., επιστροφή….,
εκεί…., στο άσπρο παρελθόν….,
παρά ν’ αγκομαχάμε….!
…..Άντε, και, να τον φτύσουμε
τον εικοστό τον πρώτο….,
σ’ αιώνα ‘’πρώτο’’…., ασφαλή….,
ας ψάξουμε καταφυγή….,…..
χανόμαστε…., γαμώτο….!
☼
5/10/2011
Αλλιώς…., μη με καρτέρει….!
…..«Άσ’ τον ντουνιά της σύμβασης….!»….:
σου ‘λεγα…., σύντροφέ μου….,
μα συ πλανεύθης…., στέριωσες
στους κάμπους…., αητέ μου….!
® Οι κάμποι είναι χαμηλοί…..
κι είν’ για τα χαμοπούλια….,
τα κορφοβούνια είν’ ψηλά…..
κι είν’ για τα κορφοπούλια….!
Δεν κατεβαίνω σ’ άβυσσο….,
χαμόπουλο βρες ταίρι….,
κι αν θες…., ανέβα πλάι μου….,
αλλιώς…., μη με καρτέρει….!
☼
6/10/2011
Αν είσαι….!
Αν είσαι’’ «απ’ άλλη πάστα»’’….,
‘’«εκ του Θεού»’’, λεν, Κάστα….,
προνόμια και προνόμια….,
π’ άλλα δεν έχει όμοια….!
® «Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα…..»….:
μας είπαν Σατανοπροφήτες…..
και, τάχατες, ‘’Θεόσταλτοι’’….,
αγύρτες….. που μας φτύσαν….,…..
βρε…., στείλτε στα τσακίδια….,
στον ‘’κάδο’’ τα σκουπίδια….,
που κι «Άγιους» τα βαφτίσαν….!
Αν είσαι Κάστας γόνος….,
Εξουσιοδέντρου κλώνος….,
θα ‘χεις κληρονομία
Δόξα και Εξουσία….!
☼
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7/10/2011
Μνημεία και αγάλματα….!
Μνημεία και αγάλματα….,
αληθινών και ψεύτικων….,
ηρώων και ‘’ηρώων’’….,…..
Γη ένοχων κι αθώων….!
® …..Να ‘χουν λαοί να προσκυνούν….,
αλλά κι αρχόντοι να πουλούν,
τάχατες, πατριωτισμό
και άδειο παραμύθι…..
---- σε κάθε –τους επέτειο….. ---για κάθε κουτορνίθι….!
Μνημεία και αγάλματα….,
αληθινών και ψεύτικων….,
μαρτύρων και ‘’μαρτύρων’’….,…..
Γη μπόχας…., μα και μύρων….!
☼
8/10/2011
Πού σε πάν’…., πού πας….!
‘’Λογική’’ κονσέρβα…..
και ελπίδα πρέζα….,
---- πού σε πάν’…., πού πας….! ---φυλακή ο δρόμος….,
σιγολειώνεις…., κι όμως…..
δεν το ξεκουνάς….!
Τ’ όνειρό σου βρόχος
στην ψυχή σου…., μπόχος….,
που τον προσκυνάς….,…..
με ψευδαντιστάσεις….,
ίδιες καταστάσεις….,
μούμια…., δεν ξυπνάς….!
® Μια ζωή…., ζωή λες κι είναι….,
να…., σε πάνε….. και σε φέρνουν….,
χωρίς σκληρή σου αντίσταση….,…..
κι από αλλού προσμένεις…., χάννε….,
να σου έρθει Ανάσταση….!
☼
9/10/2011
Έι, Ουρανέ…., έι, Ουρανέ….!
Έι, Ουρανέ…., έι, Ουρανέ….,
πες μας κι ένα Μεγάλο Ναι…..
ν’ αλλάξει κι η ζωή μας….,
ρούχο καθάριο και ζεστό
να βάλει κι η ψυχή μας….!
® Αδύναμοι ν’ αλλάξουμε….. τον ‘’Άδη’’ τον επίγειο….,
δεν έχει, εδώ, να ψάξουνε….. να βρούμε καταφύγιο….!
Έι, Ουρανέ…., έι, Ουρανέ….,
πες μας κι ένα Μεγάλο Ναι….,
μας σπάει το χρονονήμα….,…..
γίναμε ζώντες, πια, νεκροί…..
κι η Γη σου ένα μνήμα….!
☼
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10/10/2011
Οι ‘’Εδέμ’’ μας καρτερούν….!
Ταχυδρόμος περιστέρι
απ’ τον Ήλιο έχει φέρει
‘’ραβασάκι’’ ‘’μυστικό’’….,
πως του Φεγγαριού τ’ ασκέρι
άλλο, πια, δεν υποφέρει,
και, το φως του το καυτό….!
® Λιώνουν στις ψυχές –τους πάγοι….,
η βροχή δεν είν’ βροχή….,
πέφτουνε κι οι μαύροι μάγοι….,
το ‘ξεραν κι οι ‘’Σιωπηλοί’’….!
Άρπες οι σταυροί θα γίνουν….,
τα πικρά τα χρόνια σβήνουν….,
και, τ’ αηδόνια το λαλούν….,…..
βάλε στην καρδιά κουράγιο….,
άσπρο θα ‘βρουμε μουράγιο….,
οι ‘’Εδέμ’’ μας καρτερούν….!
☼
11/10/2011
Γράμμα γεμάτο πασχαλιές….!
Έφυγε το καλοκαίρι….,
φύλλα απ’ τα δέντρα πέφτουν….,
γυμνοδέντρι λυγισμένο
η καρδιά μου….. κι άδειος μένω….,…..
όλα τ’ ανοιξοκαλόκαιρά μου
οι χειμώνες μου τα κλέφτουν….!
Κι εσύ…., που ‘φυγες…., μου λες….,
σ’ ένα γράμμα…., πως θα ‘ρθεις….,
πάλι, πλάι μου να ζεις….,…..
κι ανθίσαν μύριες πασχαλιές
στους ξεροκήπους της ψυχής….!
® Καρδιά μου…., χτύπα….,
παίξε τραγούδια….,
στήσε χορούς….,
άναψε φώτα….,…..
χαράς γιορτή μου….,
όπως και πρώτα….,
πάλι….. και πάλι….,…..
έρχεται η Αγάπη μου η Μεγάλη…..
κι Έρωτα μου φέρνει τρελοζάλη….!
☼
12/10/2011
Να ‘χουνε επιστροφή….!
® Στης ψυχής το πιο ψηλό,
γω, ανέβηκα βουνό…..
κι έβγαλα μία φωνή….,
μια κραυγή απ’ τη ‘’Σιωπή’’….,
να ‘χουνε επιστροφή….!
Κι άκουσαν…., μα δε μιλήσαν….,
μέσα τους τρελό με είπαν….,
κάνανε πως δε μ’ ακούσαν….,
πρέζα όνειρό –τους βρήκαν….!
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Κίρκες ντέφια τους βαρούσαν…..
και…., ξανά…., στο ‘’Βατερλώ’’ τους….,
εφιάλτες σεργιανούσαν…..
και το φλύαρο εγώ τους….!
☼
13/10/2011
Σιγά….. μη σας ζηλέψω….!
Τα πλούτη σας, ωρέ, μισώ….,
σχαίνομαι τη ζωή σας
και τη βοθροψυχή σας….,…..
φτηνή ‘’νομενκλατούρα’’….,
για γιούχα και για ούρα….!
® Σιγά….. μη σας ζηλέψω….,
κλεμμένο σας το βιος….,…..
αχ, να ‘ταν να το κλέψω
το ‘’άπλυτό’’ σας χρήμα….,
να δώσω ‘το….. και να ‘χει….,
περίσσιο…., κι ο φτωχός….,
που ο κάλλιος είναι τρόπος
‘’ξεπλύματος’’ αυτός….!
Το Βάθρο σας, ωρέ, δε φτω….,
Βάθρο και βοθρομνήμα….,
μη λερωθεί το φτύμα….,…..
τη μέρα….. λαομπαίχτες….,
τη νύχτα….. ‘’θεομπαίχτες’’….!
☼
14/10/2011
Γέλα, ψυχή….!
Νύχτα στη Γη…..
---- στον Ουρανό ποιος ξέρει τι….! ---κι οι δρόμοι της κλεισμένοι….,…..
μα μέσα μου έχω ένα φως….,
απ’ την Αγάπη σου σταλτό….,
κι ‘’Εδέμ’’ με περιμένει….!
® Μου ‘στειλε σένα η Ζωή….,
‘’θεά’’….. να μ’ αγαπάει….,
και το γραμμάτιο των καημών….,
που μου ‘δωσε…., ‘ξοφλάει….!
Γέλα, ψυχή….,
---- ποιος ξέρει τι μας καρτερεί….! ---που βάρδια έχεις στ’ άστρα….,…..
γίνε πουλί…., πέτα ψηλά….,
βαλσάμια να ‘βρεις στη Χαρά….,
τα μαύρα σπιούνοι στ’ άσπρα….!
☼
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15/10/2011
Που φεύγει άτυπτη….!
Πόνοι στο σώμα….,
φριχτοί κι αβάστακτοι….,
μα μες στην ψυχή γαλήνη….,
που φεύγει άτυπτη….!
® Με δάκρυα του κορμιού πεθαίνω….,
αλλά με γέλιο της ψυχής….,
αγνός γεννήθηκα…., Θεέ μου….,
και φεύγω αγνός…., δούλος Ζωής….!
Χρόνοι περνούνε….,
δυνάστες μέσα μου….,
μα είν’ νάνοι…., δε λυγίσαν
την όρθια μπέσα μου….!
☼
16/10/2011
Αρνιέμαι να….!
…..Αρνιέμαι να μπω στον άκοσμο κόσμο –σας….,
να κάνω γω και να λογώ ό,τι κι εσείς….,
είν’ τα βουνόκορφα ο προορισμός –μου…..
κι αύριο εκεί θε να με βρεις….!
® Χώρια θα ζω….. και όνειρα θα ονειρεύομαι….,
υμνώντας αρχιεργάτες της ‘’Σιωπής’’….,
κι όχι εφιάλτες -- της Νύχτας ψάλτες….,
όπως κι εσείς….!
Αρνιέμαι να μπω στην άθλια –σας πραγματικότητα….,…..
κάλλιο κι εδώ….. και του Θεούλη ‘’ενεργούμενο’’….,
κάλλιο στο Όνειρο και τη μοναχικότητα….!
☼
17/10/2011
Λες και μιλάω σε νεκρούς….!
Πού να ‘βρω αετού φωλιά…..
σ’ αυτά τα χαμοτόπια….,
ποιος θα με πάει στα ψηλά….,
αχ, πού κρυφτήκαν τα Πουλιά….,…..
χαμέρπια μας πολιορκούν….,
ξένα….. μαζί και ντόπια….!
® Εκπέμπω έκπνοο ένα S. O. S....,
μα, εδώ, κανείς δεν απαντά….,…..
---- λες και μιλάω σε νεκρούς….! ---κι άδεια η ελπίδα μένει….,…..
όλοι κοιτάζουν να σωθούν….,
βλέπουν σε μαύρους ουρανούς….,…..
κι αδιάφοροι οι σωσμένοι….!
Πού να ‘βρω άλιωτα φτερά…,
με ζώνουν χαμοπούλια….,
πού, πια, τον πόνο μου να πω….,
πού χέρι, ‘δω, να κρατηθώ….,…..
τ’ Όνειρο, να, το καταργούν….,…..
πού ‘ναι τα Κορφοπούλια….!
☼
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18/10/2011
Που δεν τα αδερφώσαμε….!
Φίδια εγίναμε….,
πριν περιστέρια….,
και στ’ άστρα πήγαμε….,…..
μα….. απόσταση μιας σπιθαμής….,
ανάμεσα καρδιάς και νου….,
εμείς δεν διανύσαμε….,
το σώμα μας και την ψυχή
που δεν τα αδερφώσαμε….!
Χαμένος ο δρόμος…..
και μ’ οδοφράγματα….,
που δόλια στήσανε,
δήθεν, ‘’θεόσταλτοι’’
‘’ουρανοδείχτες’’….!
Κι αν πεταχτήκαμε
στ’ άστρα ψηλά….,
οι ψυχές μας σφηνωθήκανε
σε φάγους γεωδείχτες….!
® Ήττα η νίκη μας….,
---- Γη….. ξένο σπίτι μας….! ---που αποτύχαμε, να, ως ανθρώποι….,
μα….. επιτύχαμε, χα, ως κατθρώποι….!
☼
19/10/2011
Έτσι κι αλλιώς….. με αφαιρείς….!
Πώς να κρυφτείς με λόγια τεθλασμένα….,
τώρα που, και, τα μάτια σου φοβούνται τους καθρέφτες….,
που γδύνουνε τους ψεύτες.…!
® Αρχή αρτιμελής….,
πρώιμο τέλος κι ευνουχισμένο….,…..
φύγε…., μην ξαναρθείς….,
έτσι κι αλλιώς….. με αφαιρείς…..
κι άλλο δεν υπομένω….!
Δεν το μπορείς σε δυο σκηνές να παίζεις….,
στο ναι και τ’ όχι χάθηκες….. και μπέρδεψες τα λόγια…..
σε δύο δρομολόγια….!
☼
20/10/2011
Έλα, ‘δω, να σου μάθουμε….!
Για τους καλούς έχεις σταυρούς….,
Ζωή…., απ’ τα γεννοφάσκια σου….,…..
χολή και όξος και καρφιά….,
τους σταυρωτές έχεις παιδιά…..
κι ανάθεμα στα μάτια σου….!
Ποιου Χάρου είσαι συ παιδί….,
Ζωή…., μοιράζεις άδικα….,…..
αιώνες τώρα…., μα και χτες….,
σ’ αθώους δίνεις μαχαιριές…..
στα πέντε τα ζουγκλάδικα….!
® Έλα, ‘δω, να σου μάθουμε….,
Τρελή…., δικαιοσύνη….,
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έλα, ‘δω, να σου βάλουμε….,
εμείς…., δούλοι…., τ’ αποπαίδια σου….,
καρδιά μέσα στα στήθια….,
ν’ απλώνεις χέρια μητρικά….,
όπου ακούς ….: «Βοήθεια….!»….!
☼
21/10/2011
Γιατί ‘ν’ ανεπανάληπτη….!
Ξέχασε τα περασμένα…,
τα όνειρα τα γκρεμισμένα….,
τα χαστούκια της ζωής….,…..
με στο παρελθόν τα μάτια…..
κλειούν του μέλλοντος τα στράτια….,
μια φορά, μονάχα, ζεις….!
® Έτσι είναι η ζωή μας….:
ανεβοκατεβάσματα
και ξημεροβραδιάσματα….,…..
μα…., ό,τι κι αν είναι η ζωή….,
κι αν άσχημη…., είν’ όμορφη….,
γιατί ‘ναι ανεπανάληπτη….!
Έχεις ν’ αγαπάς εμένα…..
κι έχω ν’ αγαπώ εσένα….,…..
---- τι καλύτερο απ’ αυτό….! ---όταν σμίγουνε τα χέρια
δύο…., δες…., φτάνουν στ’ αστέρια….,
κι ας ‘’πετάνε’’ σε βυθό….!
☼
22/10/2011
‘’Θέμιδα’’ ‘’τρύπια’’….!
® Ένας ο νόμος….,
δυο οι παράνομοι….,
δύο οι κλέφτες….,…..
ένας δικάζει….,
μα την απόφαση
άδικη βγάζει….!
Ο πρώτος κλέφτης
μικρό κλεφτρόνι….,
κλοπή του άσημη….,…..
‘’τον βάζει μέσα’’….,
λεφτά δεν έχει
να εξαγοράσει,
και, την ποινή του….,…..
‘’σχολειό’’ η ‘’στενή’’ του….!
Κι ο άλλος ‘’Σούπερ’’….,
Κλέφτης με μέσον
και ‘’σικ’’ τερτίπια….,…..
και, δικαστή του
εξαγοράζει…..
και μένει έξω….,
να συνεχίζει
‘’«τ’ άγιο –του έργο…..»’’….,…..
‘’Θέμιδα’’ ‘’τρύπια’’….!
☼
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23/10/2011
Όρια αρνιέμαι….!
…..Όρια αρνιέμαι
στο διάβα μου να βάζουν….,
ώς πού θα πλανιέμαι
τον κύκλο να χαράζουν….!
® Τα άνομα του χτες
νόμιμα είν’ σήμερα….,…..
πάντρελοι Ελεγκτές
μας κλείνουν σε σύνορα….!
‘’Αλήτης’’ των δρόμων
θε να γινώ μια μέρα…..
κι αρνητής των νόμων
της Γης πέρα ως πέρα….!
☼
24/10/2011
Βρε, κουτέ….!
…..Και του Κράτους τα βαμπίρια
βγαίνουν και κάνουν πλανεροί
στα βρωμερά –τους τα Μας Μίντια….,
δημόσια…., αυτοκριτική….!
® Τι τους πιστεύεις
και τους ανέχεσαι….,
στείλ’ –‘τους στα γκρέμνα….,
να ανασταίνεσαι….!
Όποτες ανακαλύπτουν
νέες μεθόδους…., βρε, κουτέ….,
για τ‘ άλλο –σου το σταύρωμα….,
το ίδιο κάνουν οι μασκέ….!
☼
25/10/2011
Τα ‘’ένστικτα’’ είν’ νικητές….!
Σ’ ώρα αγάπης κι έρωτα…..
τα καρδιοχτύπια μου σφυριές….,
σάρκα λαλέουσα…., αίμα κοχλάζον…..
κι οι Πόθοι πολιορκητές….!
® Και μόνο που σε βλέπω…., να….,
μεθώ κι απογειώνομαι….,
προσουρανίζομαι στο φως
και σε απάτητα άστρα….,…..
έλα…., στην αγκαλιά μου μπες…..
κι ας βγούμε κι απ’ το Σύμπαν, πια….,
μυστήρια ξελογιάστρα….!
Σ’ ώρα αγάπης κι έρωτα…..
φλόγες χορεύουν στις ψυχές….,
νους ψυχοστρόβιλος…., σώμα ‘’φευγάτο’’….,
τα ‘’ένστικτα’’ είν’ νικητές….!
☼
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26/10/2011
Οι ‘’στενές’’….. για τους ‘’στενούς’’….!
Τρύπιους νόμους, να, θεσπίζουν
οι της ‘’Θέμιδος’’ Μαντάμες….,
μα….. ιδιόμορφες οι τρύπες….,
που χωρούν, μόν’, τους ‘’χοντρούς’’….,
τους καθελογής αλήτες…..
κι όχι τους λογής ‘’στενούς’’….!
® Λεν…., «Η αλήθεια και το λάδι,
πάντα, βγαίνουν από πάνω…..»….,
μα, ‘δω, να, ‘’τη βγάζουν λάδι’’
οι μαφιόζοι κι αρχικλέφτες…..
κι έξω, πάντα, παραμένουν….,
‘’τίμιοι….. ‘δω και σ’ ουρανούς’’….,…..
οι ‘’στενές’’….. για τους ‘’στενούς’’….!
Έχουν ‘’μέσα’’….. κι είναι έξω….,
τα γκουβέρνα είν’ δικά –τους….,
που ‘’τους βγάζουν’’ τα ‘’Κανάλια’’….,
που ‘χουν ιδιοκτησιά –τους….,
κι όχι, δα…., στις εκλογές….,
οι λαοί…., που ‘ν’ να τους κλαις….!
☼
27/10/2011
Μάνα μου και πατέρα μου….!
Μάνα μου και πατέρα μου….,
εχθροί στη λευτεριά μου….,
στη Γη δεν αγοράζομαι….,
Παιδί γω…., δεν αλλάζομαι….,
νεκρή είν’ η σκλαβιά μου….!
® Κάλλιο δεμένος στα φτερά της Λευτεριάς…..
ταξίδια στ’ Όνειρο να ταξιδεύω….,
παρά λυμένος στα παζάρια της Σκλαβιάς…..
ψυχή να χάνω και να τη γυρεύω….!
Μάνα μου και πατέρα μου….,
δεχτείτε με….. ως είμαι….,
προκάτ εγώ δε γίνομαι….,
σ’ όχλους δεν παραδίνομαι….,
που γιος του Ήλιου είμαι….!
☼
28/10/2011
Κι ό,τι θέτε….. πείτε….!
Όσο περνάει ο καιρός….. μεταναστεύω…..
και απ’ τους ξένους, τώρα, δε γυρεύω….,…..
φεύγω απ’ τη σκηνή μακριά.....
και…., από αηδία, μόνο, νικημένος….,
σε παρασκήνιο -- περιθώριο, πια, μισεύω….!
® Κι ό,τι θέτε….. πείτε…., άτυπτη η καρδιά μου….,
άτρωτη η χαρά μου….. και τα όνειρά μου….,
που ‘ν’ με σας ασύμβατα….!
Ό,τι θέτε….. πείτε….,
χα, δε θα με βρείτε….,
ούτε καν τη σκιά μου….,…..
ψάξτε αλλού για θύματα….!
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Γύρισα τις πλάτες μου στο ‘’μαύρο Θέατρο’’….,
παρέα μου μοναχικοί…., μοναδικοί….,
που δεν είν’ ζώντες…., μα νεκροί….!
Ντύθηκα στ’ άσπρα…..
και…., ξεκομμένος…., έχω τις στράτες μου
στ’ ακρόρια…., στ’ άστρα…., ευτυχισμένος….!
☼
29/10/2011
Σκοτάδια δέχτηκα να δίνουν νόμους….!
Τα νιάτα ξόδεψα…..
σε υπόγειους δρόμους….,
το φως αρνήθηκα….,
σκοτάδια δέχτηκα
να δίνουν νόμους….!
® Δεν ανεβαίνω σε ισόγεια….,
κι όχι που δούλο τους
οι συνήθειές μου μ’ έχουν….,
μα που τα μάτια, τώρα πια,
τα φώτα και τα ύψη,
καθόλου, δεν τ’ αντέχουν….!
Στα σκότη έρμαιο…..
σε υπόγειους δρόμους….,
για όρη κίνησα….,
αλλά κατάντησα
σε υπονόμους….!
☼
30/10/2011
Τους κάμπους απαρνήθηκα….!
Θα πάρω τον ανήφορο….,
ντουγρού στο Κορφοβούνι….,
σ’ ευθείες πάν’ να προχωρώ….,
να ‘χω πουλιά μιλιούνι….!
Κι αν κάμποι μου ισόπεδοι….,
γιομάτοι κατηφόρες….,
οι μέρες μου στο σούρουπο….,
βασιλεματοφόρες….!
® Παίρνω δρομί…., παίρνω στρατί….,
χολιάζει σώμα και ψυχή….,
κι ας Νύχτα δε φοβήθηκα….,…..
Θε μου…., αν ‘κει δεν ανεβώ….,
κάλλιο να σβήσω…., τώρα…., ‘δω….,
τους κάμπους απαρνήθηκα….!
☼
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31/10/2011
Σε αιώνιο ‘’Πείραμα’’ πειραματόζωο….!
Ανάμεσα Ουρανού και Γης….,
σαν στο μεταίχμιο Θανάτου και Ζωής….,
πεθαίνω κι ανασταίνομαι….,
κάθε λεπτό…., κάθε στιγμή….,
βαλσάμι να ‘μαι στην Πληγή….!
® Μα η Πληγή αγιάτρευτη…..
κι οι κόποι, λες, χαμένοι….,…..
τζίφος ‘’Σιωπή’’ και ‘’προσευχή’’….,
τις ξεπερνά η ‘’εποχή’’
και οι δαιμονισμένοι….!
Σελήνης κι Ήλιου αναμεσίς….,
μικρό Τιτάνα εμέ, ορθό, θε να με βρεις….,
σ’ όποιον αιώνα και στιγμή….,…..
κρυώνω και ζεσταίνομαι….,
μα, ακόμα, αγιάτρευτη η Γη….!
☼
1/11/2011
Κι είμαι περήφανος γι’ αυτό….!
Οι ηλιόταχτες ψυχές ζούνε πεθαίνοντας…..
κι οι σεληνόταχτες ψυχές ζούνε, να, ζώντας….!
Το θείο «πρέπει» οδηγό
έχουν και θυσιάζονται
του Ήλιου οι ψυχούλες….,…..
---- πόνος η αυτοθυσία….. ---το «πρέπει» το σατανικό
έχουνε, πάντα, οδηγό
του Φεγγαριού οι βοθροψυχές….,
θύτες που θυσιάζουν…., να….,…..
---- και δεν πονά….. όποιος χτυπά….. ---- ….!
® Το ‘ξερα αυτό από παιδί….,
που γίνεται συνήθως….,
μα διάλεξα τον Ήλιο εγώ…..
και δεν πονάω….. που πονώ….,
μου αρκεί που άλλους δεν πονώ….,…..
κι είμαι, γι’ αυτό, περήφανος….,
που υπηρετάω το Θεό….!
☼
2/11/2011
Κι όλο κυλώ μες στη Φθορά….!
Ποιοι προστάτες μ’ άφησαν….,
παιδί ήμουν….. και μ’ έριξαν
σ’ αυτήν εδώ την πτώση….,…..
κι όλο κυλώ μες στη Φθορά….,
θάνατος μ’ έχει αγκαλιά….,
ώς να μ’ αποτελειώσει….!
® Κι εγώ καρτέραγα χαρές….,
χαρές ταγμένες και γλυκές….,
με μύρα να τις ράνω….,…..
λιακάδα λιόλαμπρη, χρυσή,
να ντύσει μια γυμνή ψυχή….,
καρδιά, να σε ζεστάνω….!
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Μοίρα ποια με ράντισε
με ξέρασμα….. και μ’ άφησε
να ζω στην καταδίκη….,…..
μέρα καλή δεν είδα γω….,
γέρασα πρώιμα…., μικρό….,…..
πού είν’ η Θεία Δίκη….!
☼
3/11/2011
Πώς καταντούν τετράποδα….!
Τα ‘φτιαξε όλα ο Θεός
δίκια και καθωσπρέπει….,
αδέρφια Γη και Ουρανός….,
πριν χωριστούν….. κι αυτή και αυτός….!
Ηλεκτροθέτες γίνανε
του Ήλιου ηλεκτραγγέλτες…..
και στη Σελήνη πήγανε….,…..
κι εμείς στη Γη ξεμείναμε….!
® Κι από της Νύχτα τη μεριά
ήρθαν όλα ανάποδα….,…..
δίποδα…., που ‘ταν για πουλιά….,
πώς καταντούν τετράποδα….!
☼
4/11/2011
Αν ήσουν, τάχα, του Θεού….!
Ω ‘’«μεγαλοπροφήτη»’’…., δες
μέσα στις εκκλησιές σου….,
που οι τάχα ‘’Απόστολοι Αυγής’’
είναι κι ‘’εκπορνευτές’’ σου….!
® Τυποκράτες θρησκεμπόροι,
να, ‘’στο σφυρί σε βγάζουνε’’….,
του Διαβόλου μισθοφόροι
νόθο κρασί μοιράζουνε….,…..
έι, προκάτ αρχιφακίρη….. και συνέχεια ‘’θεοκτόνων’’…., ωχ, αλιά μας….,
ποιος θα σώσει τα κορμιά μας….!
Ήσουν Σατάν θεόμασκος
και ‘’Μούσα’’ ‘’θεοκτόνα’’….,…..
αν ήσουν, τάχα, του Θεού….,
θα σε καθιερώναν….!
☼
5/11/2011
Εμένα μη με κλάψετε….!
Εμένα μη με κλάψετε….,
τους όρθιους δεν τους κλαίνε….,
γω τη ζωή μου χάρηκα
μποέμικα…., κιμπάρικα….,
ντουνιά, ρε, αχυρένιε….!
® Τα δάκρυα σας κρατείστε ‘τα
γι’ αυτούς που ζήσανε προκάτ….,
σ’ αφέντες δεκανίκια….,
που τη ζωή τους στήσανε
σκυφτή…., σαν ‘’τους τη στήσανε’’….,
και τρώνε τα καζίκια….!
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Εμένα μη με κλάψετε….,
που έζησα αιώνες….,
γω τη ζωή μου διάλεξα
και στη ‘’σιωπή’’ μου μάζεψα
χαρές μου διαχρόνιες….!
☼
6/11/2011
Πνευματοπαρακράτος….!
Αβγατίζω χαρές….,
τους καημούς τραγουδώντας….,
‘’ανασταίνω νεκρούς…..
και στ’ αρχείο της Μέρας
τους εγγράφω ως ζώντας…..’’….!
Και εμπόδια βουνά
οι υπνώτρες μου βάζουν….,
σαν σε πόλεμο μ’ έχουν….,
το λαό υποπόδιο,
πάντα, θέν’ να βαστάζουν….!
® Σ’ αυτή τη σύγκρουση….. κρυφοί αρχοί με πολεμούν….,
χωρίς φραγμό και όριο….,
αυτοί που με κρατούσαν ζωντανό -- νεκρό στο περιθώριο…..
και που ‘χουνε τους «σαλπιγκτές της Βαβυλώνας»
να τους νικά το ψυχοκάτεργο και ο Χειμώνας….,
κατά κράτος….,
πνευματοπαρακράτος….!
☼
7/11/2011
Της Γης μας τα φρένα ρυθμίζουνε Τρελοί….!
Γκουβέρνο ληστάρχων
τη Γη μας κυβερνά….,
καμπάνα δίχως ήχο
του κόσμου η καρδιά….!
® Όλα μπερδεμένα….,
μακριά η Πηγή….,
της Γης μας τα φρένα
ρυθμίζουνε Τρελοί….!
Κυλά το ‘’ποτάμι’’
ξεκοιτιαστό….,
στη Νύχτα, να, διατάνοι
το έχουνε ταχτό….!
☼
8/11/2011
Ζούμε μες στο θάνατό μας….!
Λαβωμένο καλοκαίρι
η γυμνή μας νιότη….,
τι πληγές άλλες θα φέρει
η ζωή κι αθλιότη’….!
Νεκροθάφτες μας ορίζουν
κι η καρδιά κλειδώνει….,
ποιοι τον ήλιο μας ρυθμίζουν
και δεν ξημερώνει….!
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Σούρουπο στο Όνειρό μας….,
παγωνιά κι αντάρα….,
ζούμε μες στο θάνατό μας
και μες στην αντάρα….!
☼
9/11/2011
Στα πέντε τα μπουντρούμια….!
Γέρνει ο Ήλιος παγερός….,
γυμνά τα κορφοβούνια….,
γυρνά της Νύχτας ο ‘’θεός’’
στα πέντε τα μπουντρούμια….!
® Και τα τσιράκια του φριχτά….,
της Γης μας οι Αφέντες….,
του δίνουν άψυχη σοδειά
της Μέρας τους Λεβέντες….!
Κι άμα ο Ήλιος ξαναβγεί….,
Ήλιος οικτρός που τρέμει….,
η Μέρα κλαίει ορφανή…..
κι αυτός γελοπηγαίνει….!
☼
10/11/2011
Και, τότε, ευθύς….!
Τα σύνορα σβήνω….,
καίω σημαίες….,
με ‘’σεβασμό’’….,
και τους ανθρώπους,
όλους, αφήνω
να ‘ναι πολύχρωμοι….,
που η ψυχή τους
γεννιέται, όλων,
ουδετερόχρωμη….!
® Και φτιάχνω ‘’Εδέμ’’, ξανά, τη Γη….,
ασύνορη….. και μια πατρίδα….,…..
και, τότε, ευθύς, μου γίνεται….,
από συμπαντοΰφαλος….,
φάρος και ψυχοδιάδρομος
για συμπαντοταξίδια….!
Και, τότε, εκσφενδονίζομαι
ψηλά….. κι απογειώνομαι….,…..
με τη ‘’Σιωπή’’ συνοδηγό
σε κόσμους άγνωστους πετώ
και νιώθω πως θεώνομαι….!
☼
11/11/2011
Στο Σύμπαν –της έλα….!
Ονείρων ταξίδια….,
γλυκές ουτοπίες….,
σ’ υπέρβατη ‘’Τρέλα’’….,…..
κόσμοι ιδιόκτητοι….,
μ’ αυτόνε ασύμβατοι….,
στο Σύμπαν –της έλα….!
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® Ο δρόμος του Ονείρου σε προσμένει….,
‘’μόνο’’, το Όνειρο σ’ αυτόν τον κόσμο μένει….,
κι αν τ’ Όνειρο πονά…., πονά λιγότερο
απ’ την πραγματικότητα στον μαύρο τον παλιόκαιρο….!
Σε δρόμους ουράνιους….,
με Ήλιου περάτες….,
σωτήρες στην ‘’Τρέλα’’….,…..
νάνοι οι δράκοντες….,
αστέρες διάττοντες….,
στο Σύμπαν –της έλα….!
☼
12/11/2011
Αγνοούμενος….!
Παιδιά γερασμένα
οι ελπίδες μου όλες….,
πουλιά σταυρωμένα
της νιότης μου οι ώρες….!
Σ’ αντάρια θάλασσα
αγνοούμενος ναύτης….,
χάθηκα κι άδειασα
σε υπόβυθους φράχτες….!
® …..Αχ, ποιοι με ναύλωσαν
σε πλοίο κατάρατο…..,…..
και ποιοι κατάργησαν
το Μέγα μου Σάββατο…!
☼
13/11/2011
Κανείς, ξανά, δε μίλησε….!
Φασίστες τον παιδεύανε….,
αγωνιστή μαρτύρια….,
κι εκείνοι…., που χαζεύανε….,
‘’κλώσσες’’ και λαουτζίρια….!
‘’Θεότρελο τον βγάλανε’’….,
υπόθεση που κλείνει….,
νεκρό κι ανυπεράσπιστο
ο όχλος τον αφήνει….!
® …..Και το Φίδι….. στην τρύπα του…..
καραδοκεί….. πανκτόνο….,…..
κανείς, ξανά, δε μίλησε,
και, για αυτόν το φόνο….!
☼
14/11/2011
Ω, τι χαρά που ‘μαι ‘’τεμπέλης’’….!
Άσημη παραγωγή….,
κατανάλωση μικρή…..
κι ‘’υπηρέτης του Μορφέα’’….,…..
διόλου δεν έχω σκασίλα….,
κι αν με λεν τεμπελχανέα….!
® Ω, τι χαρά που ‘μαι ‘’τεμπέλης’’….,
λίγη δουλειά…., σαν λίγα θέλεις….!
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Κι αν τεμπελχανά με λεν….,
θε να ζω, πάντα, μποέμ….,…..
και ‘’ρεμάλι’’ άμα λάχει….,…..
σεις δουλέψτε στο Κεφάλαιο…..
κι άλλο καπιτάλι να ‘χει….!
☼
15/11/2011
Τι κι αν βοήθεια τους ζητά….!
Μόνον, τον πάν’ στο Γολγοθά….,
λαό σφαχτάρι…., θύμα….,
κι όχλοι λαοί σ’ αδιαφοριά….,
μπρος στ’ άδικου το κρίμα….!
® Τι κι αν βοήθεια τους ζητά….,
αυτοί στην απραξία….,
κάνουν σταυρό, λεν, που «ο Χριστός
τους δίνει ευλογία…..»….!
…..Γέρνει στον ώμο ο σταυρός….,
πέφτει και τους πλακώνει….,
είν, πια, παμπόλεμου φωτιά….,
που ολόγυρα απλώνει….!
☼
16/11/2011
Όμως….!
Το κορμί του….. του μιλούσε…..
κι έκλεινε, αυτός, τ’ αυτιά….,
ήθελε, λέει, να πετάξει
η ψυχή του στα ψηλά….!
Όμως…., σύντομα…., μια μέρα….,
κι ας είχ’ ανοιχτά τ’ αυτιά….,
δεν μπορούσε να ακούσει
μήτε την ψυχή του, πια….!
® Ψυχή….. κορμί….. ασύμβατα…..
όσοι τα έχουν….. θύματα….!
☼
17/11/2011
‘Δω…., στο Ωμέγα της Ζωής και τ’ Άλφα του Θανάτου….!
Κυνηγούν τη Δόξα….,
όπως και το χρήμα….,
μα, στο τέλος, Λόξα….,
να, και ένα μνήμα….!
® ‘Δω…., στο Ωμέγα της Ζωής….. και τ’ Άλφα του Θανάτου….,
Σειρήνες τους ναρκώνουνε….,
τα μάτια τους τα κλείνουνε
σ’ ό,τι μηνύει το τέλος μας….,
Σκλαβώτρες κάθε νιάτου….!
Και πεθαίνουν γέροι….,
στ’ άσπρο πεινασμένοι….,…..
και πεθαίνουν γέροι….,
μαυροχορτασμένοι….!
☼
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18/11/2011
Ζωντανοί -- νεκροί Αρχοί….!
Ζωντανοί -- νεκροί Αρχοί
βλέπουν με υγρά τα μάτια….,
που πάν’ όλα του Χαμού….,…..
κάτι τους καίει…., τους τυραννά….,
που χάσανε, οι τύραννοι,
τον έλεγχο του ‘’Παιχνιδιού’’….!
Ζωντανοί -- νεκροί Αρχοί
νιώθουν έντυπτοι…., ‘’πια’’, ‘’τώρα’’….,
τις κατάρες των νεκρών….,…..
τύψεις τους λιώνουν…., τους αφαιρούν….,
οι Ερινύες μέσα –τους
εκδίκηση των ζωντανών….!
® Μούμιες….,
αν δεν ονειρευτείτε….. ‘’Εδέμ’’….,
δε θ’ αναστηθείτε….,
δε θα ‘βρετε παράδεισο….,
που φτιάξατε Γη Άβυσσο….!
☼
19/11/2011
Που έτσι μου ‘μαθε η Ζωή….!
Έσκυψα επάνω σου….,
---- ήσουν ξερό λουλούδι….. ---κι έγινα ήλιος και βροχή…..
και με συμπόνιας δάκρυα
σε ζέστανα…., σε πότισα
με μια γιατρευτική στοργή….,…..
που έτσι μου ‘μαθε η Ζωή….!
® Κι άνθισες….. κι ανανέωσες….,
νερό βρήκες της όασης
στην ανεπίσκεπτη ερημιά σου….,…..
και την αγάπη δόξασες….,
που σου ‘διωξα τις λύπες….,
και στο Θεό επίστεψες….,
που σου ‘στειλε άγγελο…., είπες….!
Έγινα ο μόνος σου….,
---- ήσουν μονάχη κι άδεια….. ---γέμισα τ’ άδειο σου κενό….,…..
όμως…., κι εγώ…., να, δίνοντας….,
άδειαζα…., αλλά γέμιζα….,…..
κι είχα ανάγκη να δοθώ….,
που, αλλιώς, θα ήμουν, πια, ‘’φυτό’’….!
☼
20/11/2011
‘’Ταξίδι διαστημικό’’….!
Μπόρεσε και λευτέρωσε….,
πρώτη φορά…., τόσο πολύ….,
τη σκλαβωμένη του ζωή….!
® Κι άφοβα παραδόθηκε
στον ‘’άναρχο σκεπτικισμό’’…..
και ‘’σιωπηλά’’ ταξίδεψε
‘’ταξίδι διαστημικό’’….!
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Και είδε….. με τα μάτια του…..
‘’μύριες’’ ψυχές….: σκότους, φωτός,…..
κι αντανακλάσεις του Παντός….!
☼
21/11/2011
Τραγούδι των Φυτών και των Ζώων….!
…..Μοιάζουν κινούμενα ‘’φυτά’’….,
π’ όλο αλλάζουν τόπους….,
μα μένουν, ‘’πάντα’’, χαμηλά….,
κι όμως….. τους λεν ανθρώπους….!
® Έχουν καρδιά….. κι είν’ άκαρδοι….,
ψυχές που μοιάζουν βόθρους….,
τα μάτια χαμοβλέπουνε….,
για’ δεν τους λεν….. κατθρώπους….!
Είναι της Γης ζουγκλοποιοί….,
όπου γυρνούν….. αντάρες….,
φέρνουνε τη Συντέλεια….,
τους λέμε μεις….. Κατάρες….!
☼
22/11/2011
Σε σχοινί τεντωμένο….!
Σε σχοινί τεντωμένο….,
σε Θανάτου γραμμή….,
βιασμένη παιδούλα
η Ζωή αιωρείται γυμνή….!
® Σε σχοινί τεντωμένο….,
τώρα…., Μόσχα -- Νιου Γιορκ….,
η Ζωή ‘’Ιφιγένεια’’…..
κι όλα βαίνουν στο ‘’STOP’’….!
Σε σχοινί τεντωμένο….,
ψωραλέοι στη Γη
και ποντίκια στη Φάκα….,
η Ζωή κι η ζωή –σας θα βγει….!
☼
23/11/2011
Μόνο για τις ‘’χωματερές’’ είναι τα όνειρά μας…!;
Κλείνουν οι στράτες της Χαράς
μέρα με την ημέρα….,
κύκνοι νεκροί τα όνειρα
απ’ των κακών τη σφαίρα….!
® Ρίχνει βαρύ τον ίσκιο του
το μαύρο κυπαρίσσι….,
χιονίζει και δεν έχουμε
τίποτα να μας ντύσει….!
…..Δε θα ‘ρθει Άνοιξη ποτές
εδώ…., στη γειτονιά μας…!;
Μόνο για τις ‘’χωματερές’’
είναι τα όνειρά μας…!;
…..Στενεύει κι ο ορίζοντας…..
κι αράχνη το σκοτάδι….,
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τον ίσκιο της πηδά η ζωή…..
και πέφτει σε πηγάδι….!
Δραπέτης καταζήτητος,
κι αυτή, στη γειτονιά μας….,
κραυγή βγάζει θανατική….,
πικρή ανημποριά μας….!
® Ποιος θα γλυτώσει τη ζωή….,
που ξεψυχά ‘κει μέσα…!;
Έτσι τη θέλουν οι Αρχοί….,
που δόλια έχουν ‘’μπέσα’’….!
☼
24/11/2011
Για να ‘ναι….!
Σημαίες στα σύνορα…..
με μύρια σύμβολα….,
η Γη μοιρασμένη….,
λαοί διχασμένοι….!
® Για να ‘ναι αρχοί….. πολλοί πάν’ στη Γη…..
και να ‘χουν, κοπάδια, λαούς σε σκοτάδια….!
Σημαίες στα σύνορα…..
σημαίνουν το Τίποτα….,
σπαστή Αηδία….,
Ζωή σε κηδεία….!
☼
25/11/2011
Ρηνούλα -- μαγική ξωθιά….!
‘Κει…., στον απάνω μαχαλά….,
χρυσομαλλούσα κοπελιά
ευλογημένη αφορμή
μου ‘γινε σ’ όνειρο γλυκύ….!
Έχει θωριά φεγγοβολιά….,
ξάγναντο είν’ στη σκοτεινιά….,
ματιά….. γαλάζια αστραπή….,
που ξεμυαλίζει…., σαν θωρεί….!
®
…..Ρηνούλα -- μαγική ξωθιά….,
ήλιε σαρή μες στη νυχτιά….,
πες μου το ‘’Ναι’’…., σαν μια ευχή….,
να ‘ρθει στη γη μου Αυγής πουλί….!
☼
26/11/2011
Άδικη κι άτιμη ζωή….!
Τον πόνο μου θα τραγουδώ….,
που όλο τον μεγαλώνεις….,
άδικη κι άτιμη ζωή….,
που….. ό,τι γω επιθυμώ…..
βρέφος, συ, το σκοτώνεις….!
® Κι αν να έχω δε μ’ αφήνεις
αποθέματα ελπίδας…..
και με κρατάς κακόμοιρο….,
τρόπο θα βρίσκω να ‘χω εγώ
συμμετοχή στο Όνειρο….!
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Και τ’ Όνειρο κι αν καταντάς
χίμαιρα κι ουτοπία….,
θα ‘χω του Ήλιου τα Πουλιά
παρέα και παρηγοριά
σε κάθε ατυχία….!
☼
27/11/2011
Ελλάς -- λίκνο νέου Κενού….!
Έψαχνες γι’ άστρα του Παντός
κι έχτιζες κάστρα του Φωτός….,
χαρτογραφούσες σύμπαντα….,.....
το χρόνο οριοθετούσες….,
χάραζες σύνορα στο χάος….,….
κι απ’ το στεφάνωμα της Δόξας….,
να…., στο στεφάνωμα της Λόξας….,
άποδη δίχως δεκανίκια….!
® Μες σε μυλόπετρες δαιμονισμένου χρόνου σφηνωμένη….,
εισάγεις μαύρο….. κι εξάγεις χίμαιρες….,…..
κι εκεί που άγγελλες ζωή κι ακμή….,
αγγέλλεις , τώρα, θάνατο και παρακμή….,
ως άγγελος, πια, πεπτωκώς….,
λίκνο παλιού πολιτισμού….,
Ελλάς -- λίκνο νέου Κενού….!
Τώρα, στα χέρια σου κρατείς
σύνεργα αυτοκαταστροφής….,…..
λαός χωρίς οράματα….,…..
ό,τι λαμπρό….. τό ‘χεις ‘’θαμμένο’’…..
κι ό,τι ‘’σκουπίδι’’ στη ‘’βιτρίνα’’….,…..
κι απ’ το στεφάνωμα της Δόξας…..
να…., στο στεφάνωμα της Λόξας….,
άποδη δίχως δεκανίκια….!
☼
28/11/2011
Και….. το ‘’Παζλ’’ ποιος να το κάνει….!
Ψάχνεις τη Μεγάλη Αλήθεια….,
και δεν έψαξες μικρές….,
κι όλο μένεις μες στο Ψέμα….,
σήμερα…., αλλά και χτες….!
® Η Αλήθεια είναι μία….,
όμως, έγινε πολλές….,…..
και το έκαναν διατάνοι….,
όταν ‘’πέσαν’’ απ’ τον Ήλιο….,
αχ, ξεφτώντας την Υφήλιο….,…..
και….. το ‘’Παζλ’’ ποιος να το κάνει….!
Τώρα…., σήμανε η Συντέλεια….,
τι ‘ν’ Αλήθεια τι το θες….,
μάθε πως δεν είναι λόγος….,
μα οι πράξεις οι καλές….!
☼
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29/11/2011
Αρκεί μη χάσω την τιμή….!
Στη Γη….. οι Ανελέητοι…..
στυγνοί κι αμετανόητοι….,
τσίπα δεν έχουν και τιμή….,
θεομπαιχτιά…., λαομπαιχτιά….,…..
μα….. πίσω –τους πάν’ οι λαοί….,
έντιμοι, λες, με υποταγή….!
Κι εγώ….. εκείνο που φοβάμαι….,
πιότερο απ’ όλα τ’ άλλα….,
είν’ το να μην υποταχτώ…..
και με τους άλλους συνταχτώ….,
θύματα που χειροκροτούν
τους Θύτες –τους και προσκυνούν….,…..
να, κι άμα χάσω τη ζωή….,
αρκεί μη χάσω την τιμή….!
® Α, ρε στημένε –τους ντουνιά….,
πότε θα κάνεις παγανιά…..
να ‘’’ξολοθρεύσεις’’ άγριους….,
που σου σπαράζουν τη ζωή….,…..
και πότε θε να σεβαστείς
το είναι σου….. και να ριχτείς
σ’ αγώνες υπεράσπισης
της ξεφτιλιάρας σου ζωής…!
☼
30/11/2011
Μηδενισμός ίσον εκμηδενισμός….!
Οι ‘’μηχανές’’ ακμάζουνε
κι οι τεχνοκράτες κυβερνούν….,
αρρώστοι τις δοξάζουν
και το Μηδέν –τους προσκυνούν….!
® Πόσο μισώ τις ‘’μηχανές’’ –τους….. και το θανατικό –τους μέλλον….,
πόσο μισώ και τους φτιαχτές –τους…., τους Χάρους με θωριά αγγέλων….!
Της παρακμής παράσιτα
και ιερόσυλοι της Γης….,
ουαί στα μηχανόσιτα
και θανατεία της Ζωής….!
☼
1/12/2011
Άλλοθι να ‘χουν στη βρωμιά –τους….!
Κυράτσοι και κυράτσες αγκαζέ….,
Κράτους και Παρακράτους παλιοπαίδια….,
---- ντυμένοι ‘’εις την τρίχα’’ τρίχες….! ---«συμπόσιο…., φιλολογικό….,
κάνουν για ιερό σκοπό…..»….,
άλλοθι να ‘χουν στη βρωμιά –τους….!
Κι αρχίζουνε με προσευχή….:
«Πάτερ ημών…..» και τα λοιπά….,
«το θέλημά Σου γεννηθήτω…..»….,…..
---- λες κι άφησαν να γίνει αυτό
αυτοί…., που όλα για το χρήμα….,
οι που στραβώνουν κάθε ίσο….! ---και τα Κανάλια –τους ξωπίσω….!
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® Κι απ’ τις οθόνες μας περνά….,
αράδα, ρε…., το Σατανείο….,
το «θαύμα» που απαθανατίζουν….,…..
το μαύρο ντύθηκε στα άσπρα….,
αλλά….. δεν ξεγελιούνται τ’ ‘’άστρα’’….,
μόν’, οι ζουρλοί…., που τους ‘’ψηφίζουν’’….!
☼
2/12/2011
Γιατί το ήξερες καλά….!
Όργωνες τη Γη σαν το θεριό…..
κι έσπερνες σπόρους καρπερούς….,…..
και μες στα μάτια…., ζωντανά….,
στα κουρασμένα μάτια σου….,
και, όνειρα φυτρώναν….!
Μες στο μυαλό λογαριασμοί….,
των κόπων απολογισμός….,
μα…., σαν στο κέρδος έφτανες….,
σκοτίζονταν κι ο λογισμός….!
® Γιατί το ήξερες καλά….,
το ποιοι κερδίζουν…., τελικά….,
μα και το ποιοι χάνουν….,
το που….. άλλοι σπέρνουν τη σοδειά…..
και το που….. άλλοι ‘’μπάζα κάνουν’’….!
Σ’ έμπορους και Κράτος…., μια ζωή….,
«στήλη σπονδυλική εσύ…..»….,……
δρόμοι, γιατρεία και σχολειά….,
---- πρώτος εσύ στους πόλεμους…..! ---κυρίως…., από σένα….!
Πρώτη εσόδων, συ, πηγή…..
και πρώτο θύμα εμπαιγμού….,
μα…., τώρα…., που σ’ αχρήστεψαν….,
με πείνας σύνταξη…., ρε…., φτου…!
☼
3/12/2011
Συνεχίζω…., ό,τι κι αν γίνει….!
Η φωτιά διώχνει το κρύο
και ο Ήλιος το σκοτάδι….,
μια χαρά μια ίση λύπη….,…..
ω, συ, της Ζωής μοιράδι….!
® Ήρθες, πια, σαν καταλύτης
μέσα στη φριχτή ζωή μου…..
κι έσβησες, μεμιάς, φαρμάκια….,
που ποτίζαν τη ζωή μου….,…..
και είσαι το Βαγγέλιο μου….,
Ήλιος, καλό, φωτιά, νερό….,
χαρά και χαμογέλιο μου….!
Το νερό διώχνει τη δίψα….,
το καλό τα’ άσχημο διώχνει….,
το χαμόγελο το δάκρυ….,…..
συνεχίζω…., ό,τι κι αν γίνει….!
☼
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4/12/2011
Αλκυονίδες μνήμες….!
Άνοιξη ναυαγισμένη
τα παιδικά μου χρόνια….,
μα…., όταν τα θυμάμαι….,
αλκυονίδες μνήμες….,
---- μέσα στο θάνατο ζωή….! ---στον ουρανό πετάω….,
αισθάνομαι, τότε, πως ζω….,
ξεχνάω το χειμώνα….!
® Σ’ αφαίρεση η ζωή μου κλαίει….,
σε πρόσθεση ο θάνατός μου γελά….,
η λύπη μου ανθισμένη…..
και ξέξανθή μου η χαρά….,
όλα, σχεδόν, ανάποδα….,
ο Ήλιος ‘’ακατάδεκτος’’…..
κι η Γη πληγή βαθιά….!
Έζησα…., χωρίς να ζήσω….,
μες σε Μηδέν παλίρροιο….,
μα…., ‘δω, που τερματίζω….,
σ’ ουράνια χώρα αντίκρυ….,
---- αχ, να προλάβω να σ’ το πω…..! ---με χαιρετά εισπράκτωρ….,
ηλιόσταλτος και γελαστός….,
μου κόβει εισιτήριο….!
☼
5/12/2011
Φεύγω, μανούλα, σ’ αγαπώ….!
Όταν θα ‘ρθει η Άνοιξη….,
ζώσα ψυχή στον Ουρανό…..
νεκρό κορμί στο χώμα….,…..
πουλί στον Ήλιο θα πετώ….,
φιλιά θα στέλνω κάτ’ στη Γη….,
ευχές -- φιλιά στο στόμα….!
® Μη θλίβεσαι, μανούλα μου….,
με κέρδισε ο Ουρανός….
κι ανάξια η Γη για μένα….,…..
δε σε ρωτάω, πια, γιατί…,
«Γιατί πεθαίνω πρόωρα...!;»….,…..
φεύγω, μανούλα, σ’ αγαπώ….,
λιόχαρη αυγή για μένα….!
Τέλειωσαν, πια, τα βάσανα
για τ’ άρρωστό μου το κορμί….,
ψηλά μακαριότης….,…..
στον Ήλιο θα ‘χω την ψυχή….,
‘κει, αντιλάμψη της θωρώ….,
το σπίτι το δικό της….!
☼
6/12/2011
Δε ρωτώ, πια, γιατί ζω….!
Άδεια τα χρόνια…., γεύση κενού….,
ανεραστία….. κι άνοστη ζήση….,
μήτε πεφτάστρο δεν είχε πέσει
στην αγκαλιά μου…., του Ουρανού….,
και το σκοτάδι…., που ‘χε η καρδιά μου…., να το σκορπίσει….!
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® Τώρα, όμως, έχω σένα…., ήλιο στάνταρ στη ζωή μου….,
και σαν ηλιοτρόπιο νιώθω….,…..
κι η τσιγγάνα μου καρδιά φόρεσε φτερά δεσμά….,…..
δε ρωτώ, πια, γιατί ζω…., ζω γιατί με σένα ζω….!
Φώτα με ζώνουν…., στ’ άστρα με πας….,
ανανεώνω…., κλείνει το τραύμα….,…..
σήμαντρο, χτύπα…., συ, της καρδιάς μου….,
για να μεθάω….. μέθη χαράς….,…..
στης μουσικής σου την ευφορία γίνεται θαύμα….!
☼
7/12/2011
Πού ‘σαι, Θεέ μου, να μας δεις….!
Μες στη ζωή μας…., που ‘ν’ σε ‘’STOP’’….,
ό,τι κινείται ξέψυχο….,
σ’ ώρα καταραμένη….,…..
γάμος Θανάτου και Ζωής….,
Πληγή του Σύμπαντος η Γης….!
® Τι να ‘βρω να μ’ εμπνέει, πια,
εκείνο το «συνέχισε»….,
ζωή μου σε αναστολή….,…..
τούτο το ‘’ρέκβιεμ’’ της Ζωής
ποιος Δράκος το συνέθεσε….,
ψυχή μου μες σε φυλακή….!
…..Άνθρωποι τρέχουν να κρυφτούν….,
τα καταφύγια κρύβουνε
κάτθρωποι λυσσασμένοι….,…..
πού ‘σαι, Θεέ μου, να μας δεις….,
μια Σπιναλόγγα είν’ η Γης….!
☼
8/12/2011
Αχ, να προλάβω να πλυθώ….!
Ξεκομμένο κύμα μολυσμένης Γης….,
προς τα μπροστά και προς τα κάτω
οικτρός τρικλοβαδίζω….,…..
ψάχνοντας να ‘βρω θάλασσα….,
σε καθαρό βυθό της να εξαγνιστώ…., να λυτρωθώ….,
προτού να σβήσω και χαθώ….!
® Μες στο απέραντο κενό μου
μαγείρευα το θάνατό μου….,…..
αχ, να προλάβω να πλυθώ
με φως θεσπέσιο…., λευκό….!
Μολυσμένο κύμα μολυσμένης Γης….,
σε κολασμένων πάνω μνήμα
έχτισα εκκλησιές μου….,…..
ήμουν πουλί….. και ντύθηκα καταραμένο φίδι….,…..
ω, Συ, Θεούλη τ’ Ουρανού….,
δικό Σου κάνε με…., για αλλού….!
☼
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9/12/2011
Κι η ελπίδα πέρα….!
Όλα πήγαν στράφι….,
τ’ Όνειρο στο ράφι….,
σαν γεροντοκόρη….,
κι η ελπίδα πέρα….,…..
Άρχοντες ‘μοβόροι…..
κι ο λαός φοβέρα….!
Άμετρη κατάντια….,
χάσκουνε κι αγνάντια
Νύχτες των εχθρών μας….,
στίγμα των καιρών μας….,…..
στράφι οι προσευχές μας
και τα «δι’ ευχών…..» μας….!
® Μα, μόν, μ’ ευχές και προσευχές
δεν αλλάζουν κι οι ζωές….,…..
δες…., στο χτες…., φεύγουν ‘’χειμώνες’’
με θυσίες και αγώνες….,….!
☼
10/12/2011
Γίναμε μηχανόσιτα….!
Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια
‘’μικραίνουν’’ χρόνος κι αποστάσεις…..
κι ορίζοντες ανοίγουμε….,…..
με μηχανές και με κομπιούτερς
δυσπνέουμε στη φαρδοχώρια….,…..
πάν’ της ψυχής οι αντιστάσεις….!
® Μα τα κορμιά μας άρρωστα…..
και οι ψυχές…., κι απόμακρες….,
κι η Γη σαν ενυδρείο….,…..
γίναμε μηχανόσιτα….,
ψυχή….. κορμί….. παράσιτα…..
κι ο κόσμος Ρομποτείο….,
Σύμπαν Λαβυρινθείο….!
Με διαστημόπλοια πλανητάρια
ως κι άλλα άστρα ‘’κατακτάμε’’…..
και Γη δεν κατακτήσαμε….,…..
πώς μεγαλώνουν τα κενά μας….,
αντάμα όλα….. κι όλα χώρια….,…..
Θε μου…., πού πάμε….. και μας πάνε….!
☼
11/12/2011
Η ανθρωπιά κι η κατθρωπιά….!
Είσαι αυτό που διάλεξες….,
‘’κυνηγός’’ και σπουδαρχήδης….,
φοράς στο στήθος σου σταυρό….,
‘’σταυρούς’’ φτιάχνεις τις νύχτες….!
Είσαι αυτό που διάλεξες….,
το κακό ν’ αναπαράγεις….,
σκυλί ταγμένο στο Κακό….,
σαπρούς Θύτες φυλάγεις….!
® Η ανθρωπιά κι η κατθρωπιά
είναι, να, θέμα επιλογής….,
φανφάρες ό,τι άλλο πεις….,…..
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η ανθρωπιά κι η κατθρωπιά
είναι οι δυο δρόμοι της Ζωής….,
δρόμος Κακίας κι Αρετής….!
Είμαι αυτό που διάλεξα….,
‘’αλητάκος’’ και ‘’σπουργίτης’’….,
εγώ φενάκες δε φορώ….,
δηλώνω τους κοπρίτες….!
Είμαι αυτό που διάλεξα….,
το καλό ν’ αναπαράγω….,
πουλί ταγμένο στο Καλό….,
γω θύματα φυλάγω….!
☼
12/11/2011
Ανοίγει η Κερκόπορτα….!
Δε θέλω να αισθάνομαι….,
να βλέπω και ν’ ακούω….,
προπάντων, να μη σκέφτομαι….,
μήτε καλό….. μήτε κακό….,…..
θέλω να γίνω ένα ‘’φυτό’’….,
κάλλιο…., πια, ‘δω…., να τρελαθώ….!
Κομφούζιο όλα γίνανε….,
Μπάχαλο…., Βαβυλώνα….,…..
ανοίγει η Κερκόπορτα….,
μπαίνουν στην πόλη οι οχτροί….,
Σύβαρη είν’ η χώρα αυτή….,
που ‘ν’ οι πολίτες ναρκωτοί….!
® Σαλπίζουν σάλπιγγες,
και, ουράνιοι σαλπιγκτές…..
κι ανήμποροι όλοι οι προφήτες
να εξορκίσουνε τις νύχτες….,…..
μια προφητεύουν προφητεία….,
πως είν’ νεκροί οι ‘’σταυροφόροι’’….,
χίμαιρα κι η ‘’σταυροφορία’’….!
☼
13/12/2011
Δεν το ‘ξερα….!
Μέσα στα κύτταρά μου
δυο θάλασσες και δυο ουρανοί
παλεύουν…., με τραντάζουν….,…..
κι είν’ η ψυχή μου σε κενό….,
ολόγιομη πλήρες κενό….,…..
ώς πότε θα με σφάζουν….!
® Και το κορμί μου ρήμαξαν….,
με βάλτωσαν…., με χάλασαν….,…..
αλλ’ όμως….. δεν το ήξερα….,
το πως όλα τα ποτάμια, εδώ,
δε φτάνουν ως στη θάλασσα….!
Γη κι Ουρανός…., αντάμα….,
αντανακλώνται στην ψυχή
και με διεκδικούνε….,…..
κι είν’ η ζωή μου ρημαδιό….,
λες…., αμετάκλητο κακό….,
τα πάντα με νικούνε….!
☼
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14/12/2011
Γεννήθηκα….!
Γεννήθηκα στο σάλαγο
των εξαντλημένων όχλων….,
μες σε μια φτωχογειτονιά
του κόσμου τούτου τ’ άκοσμου….!
Και…., πριν μου βγούνε τα φτερά….,
τα ξεριζώσανε…., οικτρά....,
διατάνοι μ’ άσπρη φορεσιά….!
Το τώρα μου…., και τ’ αύριο….,
το φύτεψαν στα βράχια…..
και τ’ Όνειρο μακάβριο….!
® Μα….. και τα μάτια μου τα άδεια
Χαράς δε βρίσκουν μονοπάτια….,
γιατί ανθρωπάρια…., με τερτίπια….,
με σφήνωσαν μες στα ερείπια….!
☼
15/12/2011
Λες…..!
Άδεια τα χέρια μου….,
κενό γεμάτα….,
και δίχως ταίρι….,
σ’ ορφάνιας στρώμα
κι άχρωμη στράτα….,
πριν από σένα….!
Κι ήρθες και γέμισαν
φως και χρυσάφι…..
και πήραν χρώμα….,…..
τι φταίει, τάχα,
και πήγαν στράφι
και στα χαμένα….!
® Λες…., είσαι πέτρα που κυλά….,
για να μη χορταριάζει….,
και πως εγώ δε φταίω….,…..
φεύγεις…., δεν πειράζει….,
μια αυγή χαράζει….,……
κι άφταιγος δεν κλαίω….!
Έρμη η ζήση μου….,
ξανά, μονάχος….,
μες στο κορμί μου,
καρδιά μου, γίνε
στέρεος βράχος…..
κι άσ’ ‘την να φύγει….,…..
βλάμισσα ήτανε….,
πιόνι Απάτης….,
κι όρθια μείνε….,…..
τεχνήτρα δόλου
κι οφθαλμαπάτης….,
πληγές π’ ανοίγει….!
☼
16/12/2011
Δεν κάνουμε χατίρι….!
Κι αν μας χτυπούνε, πια, κακοτυχιές….,
εμείς…., θα προχωράμε….,
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κι αν καρτερούν κακοτοπιές….,
εμείς…., τις προσπερνάμε….!
® Σε πείσμα των Κακών….. θα πολεμάμε….,…..
σ’ αυτόν τον πόλεμο…., που βάφτισαν ζωή….,
τι νίκη κι ήττα ‘’πάει να πει’’….,…..
αρκεί που αγωνιζόμαστε….. και δεν τα παρατάμε….!
Κι αν κάτθρωποι απολέμητους μας θέν’….,
δεν κάνουμε χατίρι….,
άνθρωποι μεις…., για την τιμή….,
‘’βαράμε χαρακίρι’’….!
☼
17/12/2011
Τώρα…., σε πιστεύω…., γέρο Νικόλα….!
…..Μου είπες….:
«Από την πόλη θα σου φέρω παιχνιδάκια….,
κι εσύ…., όπως τ’ άλλα τα παιδιά…., να ‘χεις να παίζεις….,
όχι….. πιστόλια, τανκς, στρατιωτάκια,…..
μα λουλουδάκια πλαστικά…., κήπους μ’ αυτά να φτιάχνεις….,
πουλάκια και ζωάκια….!»….!
Κι άδειος…., γιομάτος αγωνία….,
στη στάση σε καρτέραγα να ‘ρθεις….,
με το παλιό εκείνο λεωφορείο….,
μα ήρθες πολύ ταπεινωμένος…..
και με πνιχτή φωνή μου ψέλλισες στο κρύο….:
«Κοίτα τι σου ‘φερα…., Αλέκο….,
δέκα, ολόκληρες, μαστίχες….!
Και…., σαν, τότε, έκλαψα πολύ….,
θυμάμαι…., δάκρυσες κι εσύ….,
κι όσο φαρμάκι μες στο στόμα σου είχες…..
το ‘φτυσες σ’ ουρανό και γη….!
® Τώρα…., σε πιστεύω…., γέρο Νικόλα….,
πιστεύω πως δε σου ‘φτασαν τα φράγκα….,
την πρώτη ανάγκη είχε η ‘’παράγκα’’….,
τώρα…., σε πιστεύω, γέρο Νικόλα….!
☼
18/12/2011
Ο Μήτσος…., που έγινε….. ο Ντίμι….!
Έβοσκε τα κατσίκια του…., ‘’τούβλο’’ στα βουνοπλάγια….,
δεν ήξερ’ από ‘’Κλαδικές’’…., μόν, από δεντροκλάδια….!
Κι έβριζε, και, τη Μοίρα του…., «Μοίρα….. παλιογυναίκα….!»….,
τρεις του το παίρναν το κιλό….. και το πουλούσαν δέκα….!
Μπήκε…., μετά…., σαν ‘’έπιασε….. το νόημα…..’’…., ο ‘’βλάχος’’….,
στην ‘’πράσινη’’ την ‘’Κλαδική’’…., δεν ήταν, πια, μονάχος….!
Κι απόκτησε και γνωριμιές…., στο Κόμμα…., που ‘ταν ‘’Κράτος’’….,
με δάνεια ‘’χαριστικά’’…., τυρέμπορας…., βρε, να ‘τος….!
Και ταξική συνείδηση….. έχει και ‘’έξω βρέχει’’….,
άλλαξε τάξη και σταθμά…., ώς και ‘’Κανάλι’’ έχει….!
Λάδωσε τ’ αντεράκι του…., λίγδωσε κι η ψυχή του….,
καπιταλίστας σοσιάλ…., κέρδος πρωτοαρχή του….!
☼
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19/12/2011
Περάτη….!
Πάρε με…., περάτη….,
στην Αχερουσία….,
που νεκροί, μόν’, πάν’….,
κάτω ‘κει…., που λούζουνε
τη λερή ψυχή τους
χωρίς σαμπουάν….!
® Εχ…., αιώνιε γέροντα….,
στη ρίζα του Αχέροντα
αφήνω το κορμί μου….,
να, ζωντανό και μόνο….,
να περιμένει την ψυχή του,
εξάγνιστη, στην εκβολή του….!
Αχ…., καλέ μου γέροντα….,
παράβιασε το Νόμο….,
ψυχή ζώντος περνώντας….,
να ιδώ ‘’στριπτήζ’’ τον κόσμο….,
που ‘ν’ γρίφος κι η αρχή του….!
Πάρε με….. και πάψε….,
φίλε…., να φωνάζεις….,
κι άλλο…., «Αλτ…., τις ει…!;»….,
‘’μην ξυπνάς το Πάνθεο’’….,
να ‘βρουμ’ απαντήσεις
στα τι και τα γιατί….!
☼
20/12/2011
Σαν θες να βρεις φτερά….!
Σαν θες να βρεις φτερά….,
για να πετάξεις πλάι σε αγγέλους….,
ονειρέψου…., μα με ‘’άγια τρέλα’’….,…..
όνειρο τ’ όνειρο…., γίνεσαι ‘’όνειρο’’….,
σε κόσμο κόσμιο…., ον υπερκόσμιο….!
® Τώρα…., που μοιάζει η ζωή με αγγαρεία….,
μόνο, το Όνειρο σε βγάζει
απ’ την αρένα με τα θηρία….,…..
‘’αύρα’’ ασπίδα…., φτερά…., σου βάζει…..
κι ό,τι αιμοβόρο….. το ξελογιάζει….!
Σαν θες να σπας δεσμά….,
για να φτερώσεις στης Γης το τούνελ….,
ονειρέψου…., μα με ‘’άγια τρέλα’’….,…..
όνειρο τ’ όνειρο…., γίνεσαι ‘’όνειρο’’….,
δίχως ‘’παραίσθηση’’…., ον μ’ ‘’έκτη αίσθηση’’….!
☼
21/12/2011
Ν’ ακολουθήσω καραβάνι της φυγής….!
Ν’ ακολουθήσω καραβάνι της φυγής…..
κι όπου με βγάλει….,
λεύτερη φτιάχνουν τη ζωή
άφραγοι, μόνο, δρόμοι….,
μακριά απ’ τους οχλάνθρωπους….,
που τους βαφτίσαν άνθρωπους….,
μα είν’ κατθρώποι….!
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® Πνίγομαι μες στα σύνορα
και τους φραγμένους δρόμους….,…..
πατρίδα και παγίδα μου….,
άρρωστη είσ’ ελπίδα μου….,
σταυρός πάνω στους ώμους….!
Ν’ ακολουθήσω καραβάνι της φυγής…..
κι ό,τι προκύψει….,
θάνατο και ζωή προκάτ
μοίρα μου, μόν, μην έχω….,
‘’παλίρροια’’ δρομολόγια….,
σικέ δημοτολόγια….,
πια…., δεν τ’ αντέχω….!
☼
22/12/2011
Έτσι θα γίνετε….. και δε θα ‘’τη γλυτώστε’’….!
Θέλω Πουλί να γίνω….. να πετάξω
στις χώρες ‘κει, γοργά, του «τρίτου κόσμου»….,
με τα γυμνόπαιδα να κλάψω….,
τα θύματα του εδώ μας υποκόσμου….!
® Σκυλιά καταραμένα…., μανδαρίνοι….,
έτσι θα γίνετε….. και δε θα ‘’τη γλυτώστε’’….,
υπαίτιοι της Συντέλειας…., Κτήνη….,…..
χαμέρπια λυσσασμένα και σκουπίδια….,
τι θα σώστε….,…..
γαμώ τα κέρατά –σας…., σατανίδια….!
Θέλω να πάω…., ‘κει…., και να πεθάνω….,
μακριά απ’ τα φτηνά του «πρωτοκόσμου»….,
δεν έχω άλλο να τα κάνω….,
τα θύματα του εδώ μας πρωκτοκόσμου….!
☼
23/12/2011
Έχει ψυχή δέντρο Κορφής….!
Έχει ψυχή δέντρο Κορφής…..
κι οι κεραυνοί του Φεγγαριού
επάνω του δε φτάνουν….,
οι Λαιστρυγόνες της ζωής
και οι Σειρήνες του χαμού
νάνοι να τον ξεκάνουν….!
® Ξεπέρασε τα όρια…..
και ζει στα περιθώρια….,
ασκήτης….. στη ‘’σιωπή’’ του….,….
έχει στα μάτια ήλιου φως…..
κι ο ήλιος….. τού ‘ναι οδηγός….,
θάνατος και ζωή του….!
Σάμπως ραντάρ είν’ του Θεού….,
που…., κάτ’, στους κάμπους…., ‘’μυστικό’’….,
‘’λόγο Σιωπής’’ εκπέμπει….,
αίσθημα -- κύματα Καλού….,
να ‘χουν οι άνθρωποι πομπό….,
σ’ ήλιο που παραπέμπει….!
☼
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24/12/2011
Κι έτσι….. δίνει κι ευλογίες….!
Από ‘’τζάκι’’ ο Ηλίας….,
και, επιχειρηματίας….,
μάτσο τα ‘χει τα δολάρια….,
τσούρμο και τα εργατάρια….!
® Πρώτη θέση στο γραφείο….,
που ‘’μυρίζει φουλ ‘κονόμα’’….,
και, τ’ Άη Παύλου –τους η εικόνα….,…..
Θύτες απ’ το Σατανείο…..
κι είν’ μπροστά του απεργοί –του….,
που ‘’τους στέλνει στην ευχή –του’’….!
Κι έτσι….. δίνει κι ευλογίες….,
δούλων πού ‘καναν θρησκείες….,
Καπιτάλιου δεκανίκια
κι ‘’άσσους –τους μες στα μανίκια’’….!
☼
25/12/2011
Δεν πάω….. όπου με πάν’….!
Πολλές φορές με λάβωσαν
τ’ αχάριστα τα χέρια….,
κι αντί να πέσω…., να χαθώ….,
ή, έτσι, να παραιτηθώ….,
οι ‘’Μοίρες’’ μου μ’ ανέβασαν
στα παναγής τ’ αστέρια….!
® 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 δε μετριέται με τα μέτρα –τους….,
σαν την τιμή μου η τιμή μου καθορίζει….!
Έγινα στύλος…., στύλωσαν
πάνω μου…., κι ήταν νάνοι….,
μα…., σαν δυνάμωσαν…., εχθροί….,
για το συμφέρον…., οι φτηνοί….,
σταυρό μου φτιάξαν κι ούρλιαξαν….:
«Σταύρωσον…., να πεθάνει….!»….!
☼
26/12/2011
Μα….. κι αν….!
Πεθαίνουμε….. καράβια
σε μια θάλασσα ζωή…., φουρτουνιασμένη….,
αθώοι…., όσο…., κι αδικημένοι….!
Μα….. κι αν βουλιάζουν τα νεκρά κορμιά μας…., ‘κει και τότε….,
είν’ οι ψυχές μας ζώσες….. κι επιπλέουν
σ’ ουράνια θάλασσα…., χρυσή….,
στου Ήλιου την ευλογημένη….!
® Γιατί ‘μαστε άνθρωποι, εμείς, ηλιότροποι….,
της Μέρας του Θεού, μεις, οι πειθήνιοι….,…..
κι αν πεις….: «Πού οι ψυχές οι νύχτιες…!;»…., να, η Σελήνη….,
εκεί είν’ οι κατθρώποι…., οι σεληνότροποι….!
☼
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27/12/2011
Σκασμός….!
Λατρεύω τα βιβλία….,
τα με άγραφες σελίδες….,
που δε ραγίζουν τη ‘’Σιωπή’’….,
που ‘χει θεοελπίδες….!
Κι απ’ τα βιβλία τα γραφτά…..
λατρεύω, πια…., σα να ‘ν’ ‘’θεοί’’….,
μόνον, αυτά που ψάχνουν, και,
τη λογοπλήγωτη ‘’Σιωπή’’….!
® …..Γη ολοφλύαρη…., σκασμός….,
σκασμός ενός αιώνα….,
εις μνήμην της λευκής ‘’Σιωπής’’….,…..
με λόγο πας στο Θάνατο….,
με λόγο πας στον Άδη….,…..
κι ό,τι από φως….. το έθαψαν
Δυνάστες στο σκοτάδι….!
☼
28/12/2011
Στου χωριού το καφενείο….!
Στου χωριού το καφενείο…..
τα γερόντια μες στη θλίψη
και μες στα παράπονα….,
κι είν’ της αγροτιάς ξωμάχοι….,
που ‘χουνε εγκαταλείψει
οι αρχοί τους…., στη μιζέρια….,
άδικα και άπονα….!
® Όλα ακριβαίνουν….,
ζούνε στα φτηνά….,
‘’κολλημένη’’ σύνταξη….,
σύνταξη ξεφτίλας….,
και ψυχορραγούνε….,…..
δεν κοιτούν μπροστά….,
τ’ αύριο τους τρομάζει….,
σκέψη τους γυρίζει…..
στα παλιοκαιρίτικα….,
να ψυχοπιαστούνε….!
Στου χωριού το καφενείο…..
τα γερόντια σαν ζητιάνοι
και της Γης τ’ απόπαιδα….,
κι είν’ της αγροτιάς ξωμάχοι….,
που τους ‘’φτύνουνε’’…., διατάνοι....,
οι αρχοί τους…., σαν εγίναν
δίποδα τετράποδα….!
☼
29/12/2011
Μία δεξιά….. δέκα ζερβά….!
Ανάβω τσιγάρα…., ρουφώ ρουφηξιές….,
σαν δόσεις θανάτου…., ζωή μου….., σε πίνω….,…..
ντουνιά κερατένιε….,
σε πίνω φαρμάκι…., που διόλου δε θέλω….,
καθώς τα τσιγάρα…., που, πάντοτε, πίνω….!
® Εχ, βρε, ντουνιά…., εχ, βρε, ζωή….,
καίγεστε όλο στη φωτιά….,…..
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καψοντουνιά…., καψοζωή….,
μία δεξιά….. δέκα ζερβά….!
Παιχνίδια μας παίζεις…., συνήθεια -- ζωή….,
καρδιά μου…., στυλώνεις….. σ’ αυτά που σε ρίχνουν….,…..
βρε, άκοσμε κόσμε….,
σαν ήσουν στην κούνια…., ‘’τρισλάλησ’ αλέκτωρ’’….,…..
θανάτια ζωή….. αυτή που μας δείχνουν….!
☼
30/12/2011
‘’Μόν’’, ο έρωτας κι η Αγάπη….!
Δίσεκτος αιώνας μπαίνει….,
---- δύσκολοι που ‘ν’ οι καιροί….! ---σαν φορτίο η ζωή μας....,
άδικο κι αβάσταγο….,……
‘’μόν’’, ο έρωτας κι η Αγάπη
είν’ παρηγοριά στη Γη….!
® Έι…., ποιος μπορεί…..
δίχως έρωτα…..
να ζει να συνεχίσει….,…..
όποια καρδιά του κλειδώνεται…..
θα γέρνει…., πριν ανθίσει….!
Άραχλος αιώνας μπαίνει….,
---- το σκοτάδι είν’ πηχτό…! ---φως Θεού…., ευχή…., σε έχω.....
και αντέχω τ’ άδικα….,…..
κι είν’ τραγούδι η ζωή μου
ομοιοκατάληχτο….!
☼
31/12/2011
Σφαίρες είν’ τα τραγούδια μου….!
Φορώ της Μέρας την ελπίδα….,
να ‘μαι, κι εγώ, σαν στο χειμώνα αλκυόνα….,…..
κι αν με βαρούν αρνητιστές με λύσσα….,
σφαίρες είν’ τα τραγούδια μου….,
φλόγες που βάζουνε φωτιά στη ‘’Βαβυλώνα’’….!
® Είν’ η καρδιά μου μια φωλιά…..
για τα αδούλωτα πουλιά….,
Ακρίτες μέσα στην ψυχή
και πρόσφυγες τ’ Απείρου,
καθημερνά, ‘’γεννιούνται’’….,
που φτύνουν αυλοκόλακες…..
που υμνούνε τους βρικόλακες….,
τους σταυρωτές του Ονείρου….!
Σκοπιά στη Νύχτα θα φυλάγω….,
πράκτωρ του Ήλιου μας σταλμένος στο Μπουντρούμι….,…..
κι αν με βαρούν αρνητιστές με λύσσα….,
του Ήλιου αλεξίσφαιρα
έχω….. και μ’ έχουνε μακριά απ’ το λαγούμι….!
☼☼☼☼☼
☼☼☼☼☼

158
158
B -- 2012….: Β1 έως Β365…..
1/1/2012
.....Κι οι λύκοι ήταν φυτοφάγοι....!
.....Κι οι λύκοι ήταν φυτοφάγοι....,
μα...., σαν τα πρόβατα κοπάδια.....
τα κλείσανε μέσα στις στάνες....,
τα είδαν ως κοιλιάς μοιράδια....!
® Πρόβατα κοπαδιαστά...., εμ, λύκοι σαρκοφάγοι....,
πρόβατα ακοπάδιαστα...., εμ, λύκοι φυτοφάγοι....!
Τα πρόβατα ‘γίναν κοπάδια....,
λύκους εκλέγουν για προστάτες....,
δεν βρίσκουν, λεν, πια, άλλη λύση....,
"σίγουρα" νιώθουν μες στις στάνες....!
☼
2/1/2012
Κι όσο....!
Αγναντεύω το ποτάμι....,
που κυλά στην κοίτη του....,.....
μες στα πράσινα κι ο κάμπος....,
’δω Θεός...., στο σπίτι -Του....!
® Δέντρα ολόδροσα,λουλούδια,.....
τ’ άρωμά τους μου κερνούν….,
του Θεούλη αγγελούδια
νιώθω ’δω να μου μιλούν....!
Κι όσο τα πουλιά υμνούνε
τη Δημιουργία -Του.....
«.....άσ’την πόλη....,’δω πια μείνε.....»....,
λεν...., «στην Παρουσία Του....!»....!
☼
3/1/2012
Πού είν’ αυτοί που...!;
Πού είν’ αυτοί που σκότωναν
τα χαροφόρα τα Πουλιά....,
πού είν’ αυτοί που έκρυβαν
του ΄Ηλιου τη θερμοβολιά
απ’ τα γυμνά της Γης παιδιά
και το ψωμί τους έκλεβαν...!;
® Τους είδαν, λεν, ξυπόλυτους
να τρέχουν πάνω στα βουνά....,
για να κρυφτούνε σε Σπηλιά....,
σαν έτρεχαν ξωπίσω τους
οι Ερινύες του ΄Ηλιου....,
μην τύχει και καθρεφτιστούν
στα μάτια τους -- καθρέφτες τους
και ξεψυχήσουν..... τα Σκυλιά....!
Πού είν’ αυτοί που έκαναν
τις μέρες συντελειακές....,
πού είν’ αυτοί που άνοιξαν
στη Γη...., για ΄Αδη...., "γκλαβανές"....,
για των ανθρώπων τις ζωές....,
κάτθρωποι...., που μας σπάραξαν…!;
☼
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4/1/2012
Στην "πράξη" ετούτη τη στερνή....!
Νύχτες...., που, πια, δε θα μπορείτε
τις "Μοίρες" να ορίζετε....,
απλώνονται μπροστά -σας....,.....
κι οικτρό θα έχετε, βαμπίρ....,
τέλος...., σαν "βασιλέας Ληρ"....!
Στα βάθρα σας θα κείτεστε
βουβοί, γυμνοί κι ανέλεοι....,
έλεος που δε δώσατε....,
Αρχοί του κόσμου βρωμεροί....,
που τη ζωή πατώσατε….!
® Αλλιώς τα περιμένατε....,
που το "παιχνίδι" ελέγχατε....,
ως τώρα...., πλανεμένοι....,
κι αλλιώς σας ήρθανε...., σκυλιά,
υπόταχτα του Σατανά....,.....
στην "πράξη" ετούτη τη στερνή.....
πιότερο ο ένοχος πονά....!
☼
5/1/2012
Ω….. Σωκράτη….!
Μιλάς...., κι ας λείπεις αιώνες τώρα....,
τώρα...., σαν χτες....,.....
σάμπως σ’ "ανάσταση νεκρών"
νωπές, κι, οι υποθήκες σου
βγήκαν απ’ τις ανασκαφές....!
® Κι αν σου φράξαν το στόμα
και σου δώσανε κώνειο....,
---- δεν πήρες....! ---κι "από κάτ’ απ’ το χώμα’’
θα μιλά εσαεί η ψυχή σου....,
που το θέλουν, κι, οι "Μοίρες"....!
Σαν φως φωτίζεις στο «Σπήλαιο» μέσα....,
στο..... νυν και αεί....,.....
σάμπως σωσίβιο ναυαγών
στις σάπιες θεωρίες -τους
Φάρος, Εσύ, νυν και αεί....!
☼
6/1/2012
Εβίβα του ΄Ερωτα αγάπη….!
Στα μάτια κοιταχτήκαμε
κι αντάμωσαν δυο πίκρες….,
με αγάπη ενωθήκαμε
και στη Χαρά δοθήκαμε
και χώρισαν δυο λύπες….!
Στα μάτια κοιταχτήκαμε
κι αντάμωσαν δυο δρόμοι….,
σε έρωτα ενωθήκαμε
και τον ακολουθήσαμε
κι αλλάξανε κι οι νόμοι….!
® Εβίβα του ΄Ερωτα αγάπη,
που ξέρεις, έτσι, να ενώνεις….,
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σαν κάνεις τον πληθυντικό
να, ενικό…., έναν τους δυο….,
ζωή, με αποζημιώνεις….!
☼
7/1/2012
Πού να είσαι…., ποιός να ξέρει….!
΄Εψαχνα να βρω
μέσα στο μυαλό
μια χαρά μεγάλη….,
να σκιρτήσω, πια….!
Βρήκα σ’ ένα πλάνο
τη μορφή σου πάνω….,
και καμία άλλη….,
σκίρτημα χαρά….!
® Πού να είσαι…., ποιός να ξέρει
η ζωή αν θα σε φέρει, πάλι, στη ζωή μου….,
πρώτη μου αγάπη…., μα και τελευταία….,
νά ‘βρει λυτρωμό και προορισμό, κι, η πικρή ψυχή μου….,
πρωτοχρονιά μου…., γενέθλιά μου…., καινούργια μέρα….!
΄Εφτασα εδώ….,
πλάι σε γκρεμό….,
και κανένα χέρι….,
για να κρατηθώ….!
΄Ει, τρελή μου Μοίρα….,
στείλ’ ‘την, πάλι, κλήρα….,
σώτειρα και ταίρι….,
για να μη χαθώ….!
☼
8/1/2012
Κι είχα καθαρά τα χέρια….!
Πάρε με από το χέρι….,
πάμε σ’ ερημοκορφή….,
πάρε με στην αγκαλιά σου
κι άσε με, εκεί, να κλάψω
της ζωής μου την πληγή….!
Κι ύστερα, ξαλαφρωμένος….,
σαν παιδί μ’ άδειο καημό….,
πάλι, γύρνα με ‘δω πέρα….,
έτσι, πια, να συνεχίσω
πλάι σου πουλί να ζω….!
® Μ’ έχει η ζωή γεμίσει
με παράπονα πολλά….,
άδικα μ’ έχει πληγώσει….,
κι είχα καθαρά τα χέρια….,
μα τα άσπρα τα χτυπά….!
☼
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9/1/2012
Εγώ δεν πλήγωσα καμιά….!
Πουλιά τα όνειρα στον κήπο της καρδιάς μου…..
κι έστησες ξόβεργες τις πλάνες υποσχέσεις….,
ήρθες με τάματα….. κι έταξες θάματα….,
μα ήρθες κήπο και πουλιά να κατασχέσεις….!
® Δε σου χρωστώ εγώ…., στο ξαναλέω….,
κι άμα σε πλήγωσαν οι πρώην σου…., τί φταίω….!
Εγώ δεν πλήγωσα καμιά….. κι αντρίκια φέρθηκα….,
πάνε σε όμοιο σου να πάρεις και να δώσεις….,
κάκτους θα κάνω τα λουλούδια…., θα ματώσεις….!
Εδώ, μετρώ ερείπια και χαλάσματα
στου έρωτά μου τον οικτρό απολογισμό….,
κάτ’ απ’ τον κήπο μου οι αγάπες μου φαντάσματα….,
φύγε…., μην ψάχνεις….. και δε βρίσκεις, πια, σωσμό….!
☼
10/1/2012
Αγάπη κι ΄Ερωτά μου….!
΄Ημουν μια θάλασσα ‘’γυμνή’’….,
ψυχή, κορμί….. χειμώνας….,
Γη κι Ουρανός σε διάσταση….,
μέσα…., καμιά ανάσταση….,…..
και η ζωή κυκλώνας….!
® Κι ήρθες και μου ζωγράφισες,
με χρώματα της ΄Ανοιξης,
χαρές – νησιά πεφτάστρα….,
κι ύφαλους λύπες ‘ξάλειψες….,
το χάρτη μου τον άλλαξες….,…..
Ιθάκη συ μου χάραξες
στα οδύσσεια όνειρά μου….,
Αγάπη κι ΄Ερωτά μου….!
Είχα μια κόλαση ζωή
σε παραδείσου πλάνα….,
λύπες πραγματικότητα….,
χαρές μου ονειρότητα….,
μια γήινη ‘’Νιρβάνα’’….!
☼
11/1/2012
Πού…!;
Πού είχες τόσο μίσος
θαμμένο στην καρδιά σου….,
πού είχες τόσα χάχανα
στο γέλιο σου κρυμμένα….,
πού είχες τόσες σφαίρες
στο στόμα σου για μένα…!;
® ΄Εσταξες στο αίμα μου χολή….,
ξύδι και χολή Αχαριστίας….,
κι είν’ τα παράπονα πικρά μες στην ψυχή
κι αβάσταχτα τα σουτ της Προδοσίας…!
Πού βρήκες τόσες μάσκες
και μ’ έχεις ξεγελάσει….,
πού είχες τόσα σούρουπα
σε χαραυγές θαμμένα….,
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πού είχες τόσα φίδια
στον κόρφο σου κρυμμένα…!;
☼
12/1/2012
Νυχθημερόν...., επί σκοπόν....!
Πίσω από τα μάτια του.....
και μες στις κόρες τους….,
νυχθημερόν....,
είχε βαλμένον,
πάντα, τον Κέρβερο,
’κει, της ψυχής του....,
επί σκοπόν....!
Του φύλαγε τα όνειρα
απ’ τις ελπίδες -τους....,
νυχθημερόν....,
σε εποπτεία....,
μη γίνουν μέτοικες
μες στην ψυχή του....,…..
επί σκοπόν....!
Κι έτσι...., σχεδόν, πάντα...., με αρχές...., μα και με τάξη….,
μπορούσαν τα όνειρά του να γίνονται, πια, πράξη....!
☼
13/1/2012
Για νίκη είν’ ώρα....!
---- Πού πας στις χαράδρες και μες στα ρουμάνια..... κι ενάντια στα Κτήνη...., αγόρι ισχνό....,.....
ανίκητοι είναι..... κι εσύ μόνον ένας....,..... εκεί που ’σαι μείνε...., δεν πρέπει βιασύνη....!
---- Εγώ ’μαι αγρίμι...., σκλαβιά δεν μου πρέπει....,
φαρμάκι θα γίνει το μίσος μου τώρα....,.....
για νίκη είν’ ώρα....,.....
κι η σφίγγα μικρή ’ναι....,
μα ρίχνει στο χώμα μεγάλους στο σώμα....!
☼
14/1/2012
΄Ο,τι κι αν γίνει...., κάνε κουράγιο....!
΄Ο,τι κι αν γίνει...., κάνε κουράγιο....,
κι αν μας αγκυροβόλησαν τρελοί σ’ αυτό το βουρκολίμανο….,
πάλι θα ξεκολλήσουμε.....
κι όρθιοι θα ξεκινήσουμε για γιορτινό μουράγιο....!
® Κι αν θα πεθάνουμε χωρίς να φτάσουμε ποτέ εκεί....,
φτάνει να σβήσουμε ορθά...., με απροσκύνητη ψυχή....,.....
έτσι μεις θα πεθάνουμε "νεκροί"...., μα ζωντανοί θα ζήσουμε "ψηλά"....!
΄Ο,τι κι αν γίνει...., μην κλαις, συντρόφι....,
κι αν τούτοι μας "πολέμησαν" σκληρά, ήττα θά ’ναι κι η νίκη -τους,.....
τώρα ας "πολεμήσουμε"....,
μ’ αγώνες θα κερδίσουμε...., μ’ αμάχη στην αμάχη....!
☼
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15/1/2012
Είναι μια εγκυκλοπαίδεια….!
Είναι μια εγκυκλοπαίδεια….,
στη Βιβλιοθήκη του Ήλιου....,
από λίγους κοιταγμένη....,
"μια σειρούλα" διαβασμένη....,.....
"λόγος" –της..... θεία "Σιωπή"....!
Είναι μια εγκυκλοπαίδεια....,
στη Βιβλιοθήκη του ΄Ηλιου....,
ούτε καν ένα βιβλίο....,
ούτε καν μία σελίδα....,
ούτε καν μία σειρά....,
ούτε καν μία λεξούλα....,.....
παρά μόνο μια τελεία....,
μια μικρή -- μικρή τελεία....,.....
η πιο Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια....,....!
☼
16/1/2012
Το παρατσούκλι....: "Σιωπηλός"....!
Δεν έδειχνε, ποτέ και πουθενά....,
όλη του την ψυχοομορφιά....,
’δω, στους της Γης...., ---- γνωστός "παντού"..... ---παρά, μονάχα, σ’ όλους, κι όλη...., στους τ’ Ουρανού....!
Σχεδόν, πάντα η ψυχή του
τα άσπρα της εφόραγε....,
μα, πάντοτε της είχε πανωφόρια
διάφορων χρωματισμών....,
μάσκες πολύχρωμες...., και, για αυτοάμυνα....,
στους κάμπους σαν κατέβαινε....,
Πουλί αυτός άγριων βουνών....!
Φορές...., και γιούχα εισέπραττε....,
εύγε ποτέ δε ζήταγε....,.....
κι ήταν πολύ παράξενος...., ’κείνος -- αυτός,
το όνομά του Ανώνυμος....,
το παρατσούκλι….: "Σιωπηλός"....!
΄Αλλοτε ζούσε πάν’ στα όρη.....
κι άλλοτε...., λίγο, κάτ’ στους κάμπους....,
Πουλί μοναχιασμένο....,
με την ψυχή ορεσίβια, ζώσα και υπερζώσα,
με το κορμί καμπόβιο, "νεκρό και μαραμένο"....!
☼
17/1/2012
Σταύρωση κι Ανάσταση..... εναλλάξ....!
Πότιζα το Γολγοθά μου με αίμα..... και δεν τέλειωνα....,
αφού δεν έσβηνε στον Ουρανό η ελπίδα μου....,.....
κρανίου τόπος η ζωή μου όλη.....
κι ο Γολγοθάς το σπίτι κι η πατρίδα μου....!
Μεταμορφώθηκα πολλές μεταμορφώσεις....,
όμως...., χρώμα δεν άλλαξα
στο ντύμα της ψυχής μου...., πάντα κόκκινο....,
που όλο τη μαχαίρωναν..... "Σιωπές" αρνητικότατες.....,
κι όρθια έμενε...., ακόμα κι όταν ήταν λυγισμένη….!
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® Σταύρωση κι Ανάσταση..... εναλλάξ....,
ανάμεσα Ζωής και Θάνατου εγώ πιξ -- λαξ....,
που από παιδί στ’ αγωνιστήριο της "Σιωπής" εγώ....,
που άγγελοι με είπανε, κρυφά, ευλογημένο....,
γι’ αυτό και έζησα ωσάν καταραμένος, κυνηγημένος....,
που Μοίρα των καλών των "Σιωπηλών" είν’ το "κακό"....!
☼
18/1/2012
Νύχτα..... και Χάροι....!
Νύχτα πτωτική κατέβηκε στη Γη....,
η Νύχτα των αιώνων..... στα Βάθρα που ενοικεί....!
® Κι οι ΄Αρχοντες στα Βάθρα..... δοτοί -της παναιώνια...., που φώτα δεν αφήνουν....,.....
στης Νύχτας το πρόσταγμα..... το μαύρο απόσταγμα….. που έχουν..... της δίνουν....,....!
Χάροι πτωτικοί κατέβηκαν στη Γη....,
διατάνων συντεχνία..... Φεγγάρι που ενοικεί....!
☼
19/1/2012
Σ’ ό,τι κι αν λέμε..... κλείνουν τ’ αυτιά τους....!
Σ’ ό,τι κι αν λέμε..... κλείνουν τ’ αυτιά τους....,
που τά ’χουν ανοιχτά, προπάντων, εις το Σατανά..... και τα ξετσίπωτα....!
Κι αν μας ακούσουν...., δε μας ακούνε....,
που υπηρετούνε το Μηδέν
και το φριχτό του Τίποτα….!
Το μόνο που τους νοιάζει….. να καλοπερνούν....,
κι άλλα για νά ’χουν, πάν’ σε πτώματα πατούν....,
ταγμένοι στο Κακό..... βρίσκουν "καλό"....,
σ’ άλλους σκορπώντας φρίκη και χαμό....!
Σ’ ό,τι κι αν λέμε..... κλείνουν τ’ αυτιά τους....,
που ζούνε μοναχά για φόνους σε ψυχές, κορμιά,..... και για τ’ αναίσθητα....!
Κι αν δεν ακούνε...., θε να χαθούνε....,
που η Γη ολοστρόγγυλος σταυρός.....
για πονετά..... κι αναίσθητα....!
☼
20/1/2012
Αλληγορικό...., και μη..... αλλού.....
Που λες...., μόνο τα βρύα πάν’ στα γυμνόβραχα φυτρώνουν.....
και πάνω στις βουνοκορφές ζούνε οι ΄Αγιοι ασκητές....!
Ωκεανούς αισθήματα -- βροχή βρέχουν στις στέπες των ψυχών....,
όλων, ναι, των καμπόβιων...., και, ανεπαίσθητα....,
να, για να "πιάνουν", ως "θετικοί"...., το ΄Ηλιος Ράδιο -- Τί.Vί.....
κι ελάχιστοι Εξωσύμπαν και Θεό....,
διώχνοντας των αρνητιστών….,
του Φεγγαριού...., μα και της Γης....,
τα άηχα παράσιτα….!
Που λες...., "μόνο τα φύκια κάτ’ στους στεππόπατους φυτρώνουν.....
και κάτ’ στους θαλασσόπατους οι Σούπερ ζουν αρνητιστές"....!
☼
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21/1/2012
Γι’ αυτό...., θα πρέπει να το ξέρεις....!
Μες στη "Σιωπή" τη θετική
μπαίνουν μονάχα οι "τελώνες"....,.....
μες στην αρνητική "Σιωπή"
μπαίνουν μονάχα οι "Φαρισαίοι"....!
Γι’ αυτό...., θα πρέπει να το ξέρεις....,
αν βρείς του "πρώτου" αιώνα λόγια....,
θα ’χεις στη θετική "Σιωπή" ευλόγητα ταξίδια....,
κι άμα κρατάς του "εικοστού"....,
θα έχεις ’τα κατάρατα...., μαύρα τα δρομολόγια....!
® Με την αφαίρεση των πλην..... πας στον παράδεισο του ΄Ηλιου....,
με την αφαίρεση των συν..... στην κόλαση πας της Σελήνης....!
☼
22/1/2012
Παλμοί κάθε λογής και φύσης....!
Χάνομαι μες σε κύματα....,
όχι της θαλασσοζωής....,
μα..... αυτά που ανοίγουν μνήματα....,
και, στα πουλιά -μου...., της "Σιωπής"....!
® Παλμοί κάθε λογής και φύσης....,
βιό...., ψυχό..... και αβιό....,
τρέχουνε στον αέρα διαπλεκόμενα....,
πάλλουν, τραντάζουν,
την ψυχή και το κορμί -μου....,
με ζώνουν ολούθε..... και ακυρώνουν
ώς και του "Σιωπηλού" -μας αγώνα τα δεδόμενα....!
Θάβομαι μες σε κύματα....,
φλύαρα και θανατικά....,
σπιούνοι που έχουν πίσω βήματα
απ’ της ζωής -μας τη σκιά....!
☼
23/1/2012
Είπα να κάνω το στυλό μου όπλο....!
Είπα να κάνω το στυλό μου όπλο....,
σφαίρες το λόγο μου να κάνω....,
κι απ’ των μαυρόψυχων το εκτροφείο
λίγα -τους μαυροπούλια να ξεκάνω....!
Του κάκου πάν’ τα λόγια -μου....,
του κάκου πάν’ οι σφαίρες -μου....,.....
δε σκότωσα...., μόν’ πλήγωσα
λίγα -τους μαυροπούλια....,
που αυξάνονταν...., πληθύνονταν....,
στον ουρανό ξεχύνονταν....,
σύννεφα μπρος στον ΄Ηλιο....!
Μα, με τις βόμβες της καλπάζουσας "Σιωπής" μου,
σκοτώνω, αράδα, -τους τα μαυροπούλια…..
και τις ψυχές των μπάσταρδων ματώνω....,
κι ο Αυγερινός ολόφεγγος...., κι η Πούλια....,
κι ο ΄Ηλιος -μας λαμπρότερος....,
αλλά..... κι εγώ...., που καμαρώνω....!
☼
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24/1/2012
Οσο....!
Τ’ άσπρα κι αόρατα πουλιά…..
της θετικής "Σιωπής" -μου…..
"πάν’ απ’ τη Γη" θα ταξιδεύουν...., χωροστίγματα....,
το χρόνο, εσαεί, θα σημαδεύουν...., χρονοστίγματα....,
που θάνατο δεν έχουνε κι αυτά....!
Αιώνια, και αυτά, θ’ αναμετριούνται
με της αρνητικής -τους της "Σιωπής’’
τα μαύρα και αόρατα πουλιά....,
οι λύπες σε χαρές να μετατρέπονται...., όσο....,
κι οι εφιάλτες σ’ όνειρα να μετουσιώνονται...., όσο....!
Στη Γη..... το μαύρο και το άσπρο.....
ν’ αδερφώνονται...., όσο....,
κι ο Εφιάλτης του Κακού για τους καλούς
να ’χει ματαίωση....,
και του Καλού το ΄Ονειρο για όλους
να ’χει δικαίωση....,....!
☼
25/1/2012
Κόσμος..... κι υπέρκοσμος....!
Μπροστά από τα μάτια μας
περνά ο κόσμος ο φυσικός....,
ορατός κι επαίσθητος....,.....
μπροστά από τα μάτια της ψυχής μας
περνά κι ο κόσμος ο υπερφυσικός....,
"αόρατος και ανεπαίσθητος"....!
Κι όλα..... εικόνες φωτογραφίζονται....,
μαζί με ήχους...., φυσικούς και μη....,
φορές..... αποτυπώνονται και σώζονται....,
και άλλες όχι....,
πάντα μες στης ψυχής το μνημοκύτταρο....:
Γη..... και αστέρια....,.....
ψυχοσυλλέκτες και ψυχές....,
αλλά..... και άλλα "σώματα"....,
κι αυτά, μη φυσικού φωτός....,.....
απ’ τον πανχώρο του Παντός....!
Κόσμος..... κι υπέρκοσμος....,
ένας..... στο Σύμπαν....,.....
ένας κι ο εξώκοσμος.....
στο Εξωσύμπαν...., όπου ο Θεός....,
ο ΄Ενας πλάστης -τους...., Μοναδικός....!
☼
26/1/20/12
Στα χρόνια αυτά του Σατανά....!
Του κορμιού μου τα πάθη
την ψυχή μου πλακώσαν....,
της ψυχής μου τα λάθη
τη ζωή μου σαρώσαν....!
Ό,τι είχα θετικό.....
έγινε αρνητικό....,
κι ό,τι "έχω" θετικά.....
μάσκα είν’ στ’ αρνητικά….!
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® Κι όμως...., να πέταγα ψηλά
ποθούσα...., μα τα ερπετά
νήπιο μου βγάλαν τα φτερά....,
εκείνα που ’χα φυσικά....,
και μου φορέσαν τεχνητά....,.....
κι ο Ουρανός ανάμνηση.....
κι η Γη στον Ουρανό θηλιά.....
στα χρόνια αυτά του Σατανά....!
☼
27/1/2012
Αρνιέμαι να....!
.....Αρνιέμαι να μπω στον άκοσμο κόσμο -σας….,
να κάνω γω και να λογώ ό,τι κι εσείς....,.....
είν’ τα βουνόκορφα ο προορισμός –μου
κι αύριο εκεί θε να με βρεις....!
® Χώρια θα ζω..... και όνειρα θα ονειρεύομαι....,
υμνώντας αρχεργάτες της "Σιωπής"....,
κι όχι εφιάλτες -- της Νύχτας ψάλτες...., όπως εσείς....!
Αρνιέμαι να ζω στην άθλια -σας πραγματικότητα....,
κάλλιο, κι,εδώ..... και του Θεούλη "ενεργούμενο"....,
κάλλιο στο ΄Ονειρο και τη μοναχικότητα....!
☼
28/1/2012
Οι πέντε Βαβυλώνες....!
Φυσά ο αγέρας λυσσιακός....,
σκορπά τις προσευχές μας....,
πλανιούνται πάνω απ’ τη Γη....,
σκόρπιες, σαν τις ζωές μας….!
Στου Φεγγαριού το Τελωνείο
ο Σατανάς Αρχιτελώνης....,
κατάσχει, σπάζει και πετά
τις άσπρες προσευχές μας -- S.O.S....,
προορισμό τον ΄Ηλιο που ’χουν....,.....
δικές -του οι πέντε ΄Ηπειροι....,
οι πέντε Βαβυλώνες....!
Κανένα θαύμα, τώρα πια....,
νιώθω πως δε μας σώζει....,
στης Γης το Βάθρο,Αντιθεός....,
μαύρο κοράκι κρώζει....!
☼
29/1/2012
Τι ωραία που ’ναι η μοναχικότητα....!
΄Εχω παρέα μου τη "μοναξιά" μου....,
---- αυτή μονάχα δε θα με προδώσει....! ---που έχει τόσα να μου πει και να μου δώσει
στη "φλύαρή" της τη "Σιωπή"....!
Αυτή μου "κρύβει" τα γεωδρόμια....,
όμως..... μου δείχνει τα ουρανοδρόμια...., θεότης όμοια....!
® Τι ωραία που ’ναι η μοναχικότητα....,
στο νου μου σαν φοράει, γλυκά, λες, διαστημικά φτερά....!
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Και τρέχω με ταχύτητα μη φυσικού φωτός....,
πετώ με αιθεριότητα, λεύτερος και σωσμένος….,
εγώ...., στα πάντα του Παντός...., αστρικός...., που ξεχωρίζω....,.....
και….. σε μικροφίλμ -- κουκίδα…. Σύμπαν…., μα και Εξωσύμπαν....,
σε "στιγμή" φωτογραφίζω....!
☼
30/1/2012
Από συνήθεια φορετή....!
Με το φεγγίτη της "Σιωπής" γεννιέται η ψυχή μας....,
πιότερο βλέπουμε στη Γη...., λιγότερο στον Ουρανό.....
κι ανάκατη η ζωή μας....!
Και ύστερα την πνίγουνε,
λίγα, τα κρίνα και, πολλά, τα παλιούρια
του λαβυρίνθειου λόγου....,.....
και κλειούν φεγγίτες και παντζούρια.....
στο "Θέατρο του παραλόγου"....!
Μάταια τ’ άσπρα ηλιόπουλα
πασχίζουν να τ’ ανοίξουν....,
να δούμε…., που τρωγόμαστε....,
σκάλα αιωνιότης....,.....
τα μαύρα φεγγαρόπουλα
μεις που καλοδεχόμαστε.....
από συνήθεια φορετή....,.....
κι έχουμε μάτια, πια, θαμπά....,
που κόλλησαν, κάτω, στη Γη....,....!
☼
31/1/2012
Κι, όταν πονούν τη θάλασσα….!
Αμάν…., κι, όταν πονούν τη θάλασσα…., σηκώνει τρικυμία….,
---- κι οι ναυτικοί, στο φόβο τους, νιώθουν θανάτου ρίγος….. ----τα κύματά της δάκρυα…., τα κλάματά της φλοίσβος….,
θάλασσα είμαι…., πρόσεξε…., θάλασσα είμαι….. κι ωχ αμάν….,….!
☼
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1/2/2012
Γιατί έτσι το διαλέξαν....!
Ρεπόρτερς τ’ Ουρανού στη Γη....,
μαύροι και άσπροι "Σιωπηλοί"....,
του Φεγγαριού οι ψεύτικοι....,
του ΄Ηλιου οι αληθινοί....!
® Οι μαύροι στα "σαλόνια"....,
της Γης ηλεκτροθέτες....,
της Γης...., που την τελέψαν....,
κι οι άσπροι στα "αλώνια"....,
της Γης ηλεκτραγγέλτες....,
γιατί έτσι το διαλέξαν....!
Ρεπόρτερς τ’ Ουρανού στη Γη....,
μαύροι και άσπροι "Σιωπηλοί"....,
οι άσπροι είν’ μπατίρηδες
κι οι μαύροι μέσα στη χλιδή....!
☼
2/2/2012
Είναι κάτι "άγριοι" ΄Ανθρωποι....!
΄Εζησε τη ζωή του σε σπηλιές....,
αθόρυβα και απομονωμένος....,
παρέα του του ΄Ηλιου οι ψυχές
και, πάντα, ήταν ήρεμος κι ευτυχισμένος....,.....
το Σύμπαν Καφενείο του....,
σχολειό, ψυχαγωγείο του....,....!
Τα μάτια του δυο αγκαλιές....,
για όλα της Γης τα πλάσματα....,
κι άλεξες είχε προσευχές....,
που κάναν, "ανεπαίσθητα",
μυριάδες κορμοθαύματα....,
μυριάδες ψυχοθαύματα....,....!
Είναι κάτι "άγριοι" ΄Ανθρωποι....,
πάν’ σε απάτητα βουνά….,
υπέργειοι κι υπεράνθρωποι....!
Περνούν ανυποψίαστοι
από άνθρωπους και κάτθρωπους.....
και μένουν απλησίαστοι....,
για πάντα ανεπίσκεπτοι....,
που ’χουν παρέα τα "Πουλιά"....,
μα και τα "Κορφοπούλια"....,
δασκάλους...., που τους έμαθαν
πώς να πετούν, μόν’, στα ψηλά....,....!
☼
3/2/2012
Γνώση -- μουχλό χορτάρι....!
Από τα μπάζα -σας αδειάζω την ψυχή μου
κι απ’ τα ζιζάνια -σας το νου μου τριβολίζω…..
κι άλλο γω, τώρα πια, ε, ναι...., δε σας υπολογίζω….!
® Ουστ, από ’κει, Κιρκόβαλτοι....,
σας πήρα γω χαμπάρι....,
είναι καιρός, πριν δουλωθώ....,
τώρα, που είμαι γω παιδί,
σχολειόπαιδο...., να αρνηθώ
γνώση -- μουχλό χορτάρι....!
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Από την πρέζα -σας αδειάζω το κορμί μου
και στα σκοτάδια -σας τα μάτια δεν ξοδεύω.....
τη γνώση, ρε, την καθαρή μονάχος θα γυρεύω....,.....
☼
4/2/2012
Κοίτα....!
Δύσπιαστη η φωνή του Ουρανού..... για τους μεγάλους....,
υπόθεση πολύπλοκη...., Λαβύρινθος....,
μα για τα νιόγεννα..... εύπιαστη είναι..... και υπόθεση απλή....,
κι είν’ η φωνή αυτή η "Σιωπή"…., η δίχως λόγια "Προσευχή"….!
.....Γιατί γεννιούνται δάσκαλοι "Σιωπής"...., του άλεξου Λόγου αυθεντίες....,
μα...., μόλις γίνουνε του λόγου μαθητές...., σιγά σιγά τη χάνουν και αυτά.....
και χάνονται…., ως μεις, οικτρά…., σ’ απελπισμένες φλυαρίες....!
Κοίτα...., στα μάτια -τους εικόνες της "Σιωπής"....,
στ’ αυτιά -τους λόγος δίχως λέξεις....,…..
και μες στα χέρια -τους, να, έχουν…… "βιβλία" με λευκές σελίδες....,
που ’ν’ από φως μη φυσικό..... κι άλογο λόγο περιέχουν....,..... κοίτα....!
☼
5/2/2012
Ψυχοακτινογραφία.....
Είναι έλλειψη το να είσαι ένας μες σ’ ένα κορμί....,.....
είναι ισορροπία το να είσαι δύο μέσα εκεί....,
συνείδηση πυξίδα κι εαυτός….,
μα το να είναι πέντε -- δέκα αλλόφωνοι κι ασύμφωνοι.....
είναι μια πολύμορφη κατάρα....,
πέντε -- δέκα φορές, αχ...., μοιραία καταδίκη....!
Κι ο εαυτός μου είναι πολλοί...., ---- ω ζωή μου σε αντάρα....! ---μες στο συνειδητό μου ορατοί.....
και άλλοι "τόσοι" αόρατοι στο "υποσυνείδητό" μου....,.....
κι έρμαιο μιας παλίρροιας ζω μέσα σε Κατάρα....!
☼
6/2/2012
Σκαλί -- σκαλί....!
Σκαλί -- σκαλί κατέβηκε τη σκάλα της "Αγάπης’’
και…., στο ‘’στερνό’’ σαν έφτασε...., αντάμωσε, η ψυχή του, την ‘’Αδιαφορία’’....,....!
Σκαλί -- σκαλί ανέβηκε τη σκάλα του "Μίσους’’
και…., στο στερνό σαν έφτασε...., αντάμωσε, η ψυχή του, την ‘’Αδιαφορία’’....,....!
"Αγάπη" και "Μίσος"...., της ψυχής συχνότητες....,
ίσοι, σιαμαίοι, κύκλοι…., διπλοί και αλλοφόρτιστοι....,
που έχουν κοινό σημείο...., την Αδιαφορία....,....!
☼
7/2/2012
Αφού προδόθηκε πιο πριν....!
Σε δευτερολέπτου κλάσμα έγινε οικτρό "φυτό….,
αμέσως ώς της σκέψης του ο μαύρος αρχιμπάτσος....,
για νά ’ν’, και, της καρδιάς του, πια, στο "Μίσος" η αρχηγία….,
---- αφού προδόθηκε πιο πριν....! ---από το φυλλοκάρδι της ’ξοστράκισε...., σαν σ’ έφοδο...., με βία την "Αγάπη"....!
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Κι αυτή με νύχια μυτερά ---- θέλοντας, ίσως...., ή και μη.....! ---έσπασε, ανεπανόρθωτα, με ορμή και μάνι – μάνι
της ταραγμένης του καρδιάς την απαλή μεμβράνη....!
☼
8/2/2012
Μόνο..... και "μόνος".....
Γίνονταν δούλος της Ζωής…., μέσα στον κόσμο ζώντας....,
και, μόνο, μες στη Λευτεριά έβρισκε, "μόνος", το Θεό….,
σαν αιχμαλώτιζε γλυκά τη σκλάβα λευτεριά -του
μέσα στην "Απραξία" -Του και μέσα στη "Σιωπή" -Του...., κέρδιζε τη ζωή -του....!
Το να αγιάζεις μες σε σκήτες είναι, σαφώς, μεγάλη Νίκη....,
μα το να αγιάζεις μες σ’ "αλήτες" είναι, μάλλον, πιο μεγάλη Νίκη....!
☼
9/2/2012
Αποκάλυψη....!
.....Μπόρεσε και έκλεψε…., πρώτα, ---- και "στην τύχη"..... ---μια μέρα…., απ’ το Διάβολο πρίσμα τριγωνικό....!
΄Επειτα, σχημάτισε σχισμή εις την ψυχή του....,
ως, αλλιώς, κι ο Νεύτωνας εις το πείραμά -του....,....!
Και είδε…., μόνον, τότε....,
πρώτη του φορά....,
φως του Θεού λευκό....,
του, πάντα, ουδετερόφωτου....,
---- κι όχι, τότε κι έτσι....,
ως, αλλιώς, ουδέτερο..... ---αφού, πια, διαπέρασε
της ψυχής το σχίσμα
και πάν’ στο πρίσμα έπεσε
το τριγωνικό....,
---- θαύμα....! ---- να αναλύεται
σε βεντάλια φάσματος
πολυχρωματική….!.....
☼
10/2/2012
Και εκεί μέσα -της...., φορές....!
Γεροντοκόρη η "Σιωπή" –σου
και "μήτρα" είν’ δανειστική…..
σε χαμηλές συχνότητες....,.....
για αλλού συ την προόριζες....,
μα σ’ έκλεισαν μες σε κλισέ.....
και πάει αλλού...., "του κάκου", ε....!
Και εκεί μέσα -της...., φορές....,
πάντα ανεπαίσθητα, σχεδόν....,
και σ’ ένα χρόνο ανύποπτο....,
όταν εσύ βαριοκοιμάσαι....,
είτε τη μέρα..... ή τη νύχτα....,
---- "Σιωπή" μες σε "κονσέρβα"....! ---να, η "Αλήθεια" και των μεν.…,
να, και το "Ψέμα" και των δε....,
την έχουν "διαδοχικά"
μια σίγουρη ρεζέρβα....!
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Και εκεί μέσα -της...., φορές....,
οι σε αρνητική "Σιωπή".....
και σ’ υψηλές συχνότητες....,
κυοφορούνε "μυστικά",
σαν "του σωλήνα τα παιδιά"....,
τα μπάσταρδα παιδιά -τους....,
που είναι και παιδιά -σου...., να....!
☼
11/2/2012
Μα να ξέρεις ένα μόνο....!
Ουλές γεμάτη η ψυχή σου…., γλιστρά απ’ το περίβλημα της άδειας σου ‘’καρδίτσας’’....,
σαν μπαλωμένη φυσαλλίδα....,
και μια σκιά επάνω της παίρνει το σχήμα μιας καρφίτσας....!
Κι ανάμεσα στα δόντια σου
με χλωμό χτίζεται χιόνι…., και δίχως σχήμα…., ο σταυρός σου....,.....
ξύπνα...., σημαίνει ο χαμός σου....!
Μα να ξέρεις ένα μόνο....: πως η χαρά τη λύπη ακολουθεί.....
και το Μεγάλο Σάββατο...., ανάστασης και ξαναγεννημού....,
έι, τη Μεγάλη Παρασκευή....!
Το δάσος κι αν κατακαεί...., έι, το πουρνάρι ζει ακόμα....,
γιατί έχει ρίζες πάμπολλες βαθιά μέσα στο χώμα....!
Να...., κάπως έτσι είναι και του ανθρώπου η ψυχή….,
όσο "φιλοξενείται" στο κορμί -της....!
☼
12/2/2012
"Από χέρι" πιθηκίζουν....!
"Από χέρι" πιθηκίζουν....,
παρδαλοί οι μετρητές -τους....,
κι από πίθηκο νομίζουν
πως πρόκυψε κι η ύπαρξή -τους....!
"Από χέρι" πιθηκίζουν....,
άθεοι...., ως πλανεμένοι....,
Δαρβινάρια σαν είναι....,
άδειος ο ουρανός -τους μένει....!
Κάποιος θα πρέπει να τους μιλήσει….,
τώρα πια…., λίαν αλλιώς....,
και, για το..... "αλλιώς ωραίο"....,
μπας και πιστέψουν, οι λειψοί,
ότι μας έπλασε ο Θεός.....
και πάψουν, οι ανεύθυνοι,
κι έτσι, να σκανδαλίζουν....!
☼
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13/2/2012
Μάγκας στα..... "σέα και τα μέα"....!
΄Εκλεψε της Αριάδνης
τον μίτο...., τον κατάστρεψε....,.....
και τη σκότωσε σαν ξένη....,
που ’ταν, πια, εξαλλαγμένη....!
Διασταύρωσε, με τόλμη,
το "θεό" -του με το "διάβολό" -του.....
κι έτσι...., μέσα στην ψυχή του....,
εγέννησε Μινώταυρο.....
κι έγινε, πια, η σκέψη του
σαν Δύσβατος Λαβύρινθος....!
Κι έκανε παρθενοραφή
στη βιασμένη του ψυχή.....
---- Μάγκας στα..... "μέα και τα σέα"....! ---και καταδίκασε, έκτοτε....,
σε ισόβιο σκεψαυνανισμό
τον κάθε, εκεί, ψευτοΘησέα....,....!
☼
14/2/2012
Τ’ όνομά μου είναι Γη....!
Στη Ζωή κι αν βάζεις φρένο...., Σατανά, δεν κατεβαίνω
στο δικό σου το σταθμό...., που συνήθισα να ζω....,.....
η Σοφία του Θεούλη μ’ αναγκάζει, με Αγάπη,
παναιώνια να ζω....!
Η δικιά μου η ζωή..... κι ο δικός μου ο θάνατος.....
σιαμαίο ηλιοφέγγαρο....,
"αδιαίρετο, για πάντα, κι αλληλοσυμπληρούμενο"....,.....
για σένα, μ’ άλλον νόμο, πια....!
Γεύτηκα αιωνιότητα...., προτού ακόμα γεννηθώ....,.....
ξέρεις που ξέρω, Τύραννε...., εγώ το Μέγα μυστικό -σου....:
πως, αν τ’ ανθρώπινο το είδος..... μου το εξαφανίσεις....,
---- κι άλλο θα δώσει ο Θεός..... ---μεμιάς θα ’ξαλειφθείς κι εσύ, για πάντα, απ’ το Σύμπαν....!
΄Ολα έχουν τ’ "όμοιό" -τους...., μα εγώ μονάχα μένα....,
τ’ όνομά μου είναι Γη....!
☼
15/2/2012
Κι έλεγα….!
Κι έλεγα «θα....!»...., κι έλεγα «ας....!»....,
«και, νικημένος όντας...., θα νικήσω....!»....,
μα, νά ’μαι..... που κατάντησα μέσα σε βρωμερά σοκάκια
άχρηστο σκύβαλο, μηδέν...., σε θάνατων κονάκια....!
΄Ενας αόρατος ληστής, ένας αόρατος αντάρτης,
πήρε τους σπόρους όλους της ψυχής μου από τα αφρούρητά μου αμπάρια.....
κι ανένδοτος τους έριξε έναν έναν….. ανάμεσα σε δυο θεριά μυλόπετρες....!
Κι έχασα ήλιους σωστικούς και γέμισα φεγγάρια.....
και "μόνο", πια, ο θάνατος είν’ σώστης της ζωής μου....!
☼
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16/2/2012
Πού νά ’βρω λόγια να σ’ το πω....!
Βρήκα το διαστημόπλοιο της "Σιωπηλής -μου Μέρας"....,
το πήρα..... πήγα βόλτα γύρω απ’ τη Σελήνη....,
της "Γης" την αντιεκκλησιά....,
--- ουστ, σκιάχτρα της Φοβέρας
κι αρχοί κατθρώπων μάγων....! --και βρήκα και εμέτρησα τον υψηλό -τους πυρετό....,
--- πρώτος "τρελός", τότες, εγώ....! --των ζωντανών -της "πάγων"....!
Βρήκα το διαστημόπλοιο της "Σιωπηλής -μου Μέρας"....,
τ’ ανέβηκα και πήγα στο κέντρο ’κει του ΄Ηλιου....,
του Σύμπαντος την Εκκλησιά....,
--- γειά σας, ηλεκτραγγέλτες
κι ανθρώπων, σεις, προστάτες....! --και βρήκα σταθερούς στο φως...., θερμοκρασίας σταθερής….,
σε βόλτα εξωσυμπαντική που μού ’γιναν περάτες….!
Κι είδα, και, το Θεούλη -μας…., --- και ψυχαντανακλάσεις….! --- μακράν περισυμπάντειου….,
--- που νά ’βρω λόγια να σ’ τα πω….,….. κι ας έχω "φωτοκύτταρο"….,….! --σας στέλνει "χαιρετίσματα"….. κι όλους σας περιμένει…..
για ανταμοιβή ανάλογη….. με το καλό και το κακό….,….!…..
☼
17/2/2012
Αποστατημένο Καλοκαίρι....!
΄Αστρο της μοίρας -μου θαμπό, ανταριασμένο άστρο....,
τυφώνα...., που παρέσυρες στη στάχτη του Φθινόπωρου
βροχή δεκαοχτώ χρονώ...., για να γενεί, πια, χιόνι....,
τα νιάτα που τα χτίκιασες....,..... σαν γύρη μου τα πέταξες
στης ερημιάς την ατονιά, στης καταχνιάς την ένταση....!
΄Ανοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας....:
τι ομοιοκατάληχτο μερόνυχτο....!
΄Ανοιξή –μου…., α, α, φθινόπωρό –μου….!
Τι αγονιμοποίητη άνοιξη...., τι ανομοιοκατάληχτη κι ασύμμετρη νύχτα....!
΄Αστρο της μοίρας -μου χλωμό, της ζήσης μου βαρκάρη....,
η Μοίρα «Halt....!» σου φώναξε..... και…., σάμπως φυσαρμόνικα,
που τραγουδά ανέμελη και είναι μαγεμένη, φτου....,
με αύρα απαλή, μεθυστική,
μες σε σωρούς σαπρόφυλλα με έριξες κουρσάρικα.....
την ώρα που ονειρεύουμαν πανιά γω να σηκώσω....,
μιας εποχής πρωτόγνωρης νέο παλμό να νιώσω....!.....
☼
18/2/2012
Κι είπα να ξαναγεννηθώ....!
Κι είπα να ξαναγεννηθώ...., άλλη ζωή να φτιάξω....,
και, μες σ’ απύθμενο βυθό, το ρημαγμένο κάραβο
της ψυχής μου να βουλιάξω..... κι άλλο να φτιάξω...., δυνατό…., και κίνησα....!
Μα, πάντα…., νικημένος από της Νύχτας μου τα πάνοπλα τα ξόανα....,
σε τάρταρο αεροβατώ...., σ’ ίδιες αντάρες τριγυρνώ και σ’ ίδιες καταλήξεις....,
σε τροχιά τεθλασμένη η ζωή μου καμένο βουνό και κατάρα πολύμορφη.....
και καταδίκη για χαμό κι ίδιες επαναλήψεις....!
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Κι είπα να ξαναγεννηθώ...., νά ’βρω ισορροπία....,.....
ή, σε λιμάνι με γιορτή, το ρημαγμένο κάραβο
της ψυχής μου ν’ ανορθώσω..... κι άλλη να ζήσω, πια, ζωή...., κι απότυχα....!
☼
19/2/2012
Σαν θα βρεθείς....!
Σαν θα βρεθείς ανάμεσα
στις συμπληγάδες πέτρες.....
και οι Σειρήνες, μαγικά,
θα σ’ ομιλούν για ζωή....,
μην τις μιλήσεις άσκεφτα....,
μόνο, για "κυπαρίσσια"
ξέρουν να ομιλούνε....!
Κλείσε τ’ αυτιά σου…., σταθερά.....
και στη ζωή σου γίνε, συ, μια φορά, έστω, ‘’Οδυσσέας’’....,
η Ιθάκη σε προσμένει....!
Πάλαιψε με τα κύματα,
που αφρίζουν να σε πνίξουν....,
των καμινάδων τον καπνό,
απέναντι στα μάτια σου....,
θα ιδείς να χαιρετίζει σε....!
Κι αν στον αφρό τους πνίγεσαι…..
και δεν μπορείς…., αδύναμος....,
να τ’ αντιμετωπίσεις....,
πάλι, μην τις μιλήσεις....,…..
κι η ήττα θά ’ναι πιο υποφερτή....,
αν έρθει...., έστω, αν....!
Κάλλιο να έχεις ήττα..... παρά συμβιβασμό μ’ αυτές....!
Μα, πάλι, σκέψου την....,
μη σταματάς να σκέφτεσαι πως η Ιθάκη σε προσμένει....!
Κουράγιο απ’ τους συντρόφους σου, για να παλαίψεις, πάρε.....
κι από Σειρήνες και Συμπληγάδες
φύγε μακριά....,
μην έρθει ο θάνατός σου....,
δες…., που φέρνει η αδράνεια
μαζί με το τραγούδι -τους
το δελεαστικό....,....!
☼
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20/2/2012
Σουτ στο που σ’ ανατρέπει….!
Γύρνα, ψυχή να βρεις χαρά
στις παιδικές συνήθειες….,
γίνε παιδί, παιδιάρισε….,
στην άνοιξή σου χάρισε
τις τρεις σου πλάνες εποχές….,
που "ώριμο" σε τρώνε….!
Αφύσικη ωριμότητα….,
ζιζάνιο σοβαρότητα
στην άνοιξή σου σπείραν….,…..
σουτ στο που σ’ ανατρέπει….,
μόν’άνοιξη σου πρέπει….,
ζωή μου, πώς σε πήραν….!
® ΄Αειντε, ψυχή, να πας, ξανά,
στις άφραχτες αλάνες….,
κόψε δεσμά και πέταξε….,
που ο Θεός μας έταξε
να ζούμε σ’ άνοιξη κι εμείς….,
μ’ αντίθεοι τ’ αλλάξαν….!
☼
21/2/2012
Προσευχή…..
Στο λαμποβόλο Σου βωμό…., στο κέντρο, κει, του ΄Ηλιου….,
να προσκυνήσω, νοερά, θα ’ρθώ, απόψε, Θέ μου….,
δίχως φτιασίδια φορτικά…., απ’ το τσίρκο της ζωής μακριά….!
Ρεγάλο μες στις φούχτες μου….. θα φέρω Σου την τέφρα….. της κάθε μιας μικρότητας….,
που σαν μελίσσι άγριο εφώλιασε δυναστικά
μες στην κυψέλη της καρδιάς μου…., Πηγή, Συ, της Χαράς μου….!
Θά ’ρθω, απόψε, Θε μου, Συ…, να με φωταγωγήσεις
με φως θεσπέσιο, μαγικό, που έχεις μες στα μάτια….,
θαύμα να γίνει "μυστικό"…., ξανά, ως πριν, να αναστηθώ….!
☼
22/2/2012
Τ’ άσπρο μαύρο το σπιουνάρει….!
Κόντρα πάει το παλικάρι,
κάθε νύχτα, στο φεγγάρι….,
πλάι του οι ηλιότροποι….,
σπιούνοι -τους σεληνότροποι….!
® Ιστορία στους αιώνες…..
με των πουλιών και των φιδιών
ατέλειωτους αγώνες….,…..
κι ως τον ήλιο το φεγγάρι…..
τ’ άσπρο μαύρο το σπιουνάρει….,
μα τ’ ακίνητο δεν πέφτει….,
ό,τι σβούρα του….. ξεπέφτει….!
΄Ηλιου πήρε ραβασάκι….,
για τους σπιούνους…., «τ’ αγοράκι»….,
πέφτουν στα μπρουμυτάκια τους….,
πάτησαν τα μπατζάκια τους….!
☼
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23/2/2012
Άσ’ τα ερείπια να μας διδάσκουν….!
…..Μα τι πασχίζεις να βρεις στα ερείπια….,
πληγές ανοίγεις κι αδιέξοδους δρόμους….!
Σκιά κυνηγάς και φαντάσματα ψάχνεις….,
τι σημασία το ποιος είναι ο Φταίχτης….!
® …..Δεν ανορθώνονται τα χαλάσματα….,
άσ’ τα ερείπια να μας διδάσκουν….!
☼
24/2/2012
Τι γλυκειά που είν’ η ζήση….!
Του βοσκού ηχεί η φλογέρα…,
στα λαγκάδια…., πέρα ως πέρα…..
κι όσες, δω, ψυχές ακούνε…..
τ’ αλληλούια θε να πούνε….!
® ΄Αγια Τράπεζα η Φύση….. κι άρπα γίνεται ο σταυρός μας….,
τι γλυκειά που είν’ η ζήση…., ύμνος γίνετ’ ο καημός μας….!
Και τα ζα βαρούν κουδούνι….,
λες, σεγόντο του κρατούνε….,
τις αισθήσεις μας μαγεύουν….,
τις καρδιές μας τις γιατρεύουν….!
☼
25/2/2012
΄Ετσι…., δεν λήγουν οι "καραντίνες"….!
Σε πνίγουν κύματα…., σε γονατίζουν αργά -- αργά….,
Σειρήνες άρχοντες σε νανουρίζουν…., απατηλά….!
Μπροστά σου τάξανε να ’βρείς "Ιθάκη"….. ν’ αναστηθείς….,
σε ξεγελάσανε…., όλα απάτη…., μα αδρανείς….!
® ΄Ετσι….. δεν λήγουν οι "καραντίνες"…., έτσι….. δεν σπάζουν τα δεσμά….,
μόνο, "μ’ αγώνες και με θυσίες"….. πέφτουν "βιτρίνες"…., γοργά -- γοργά….,
κι έρχεται, τότε, κι, η Λευτεριά….!
☼
26/2/2012
Σωσίβιο η παιδικότητα….!
Μες στης Ζωής την άβυσσο δε βρίσκω, πια, φεγγίτη….,
δε βρίσκω καταφύγιο και έξοδο κινδύνου….,
μήτε οάσεις για να πιω…., τις δίψες που να σβήνουν….!
Μες στης ψυχής τ’ ανώγειο, φορές, παιδί μου κράζει….,
έναν κρυφό παράδεισο σαν σ’ όνειρο μου δείχνει….,
κι έτσι….. μ’ αρπάζει απ’ τη Νυχτιά….. σ’ υπόγειο που με ρίχνει….!
® Στης Γης την αθλιότητα….. σωσίβιο η παιδικότητα…., χαρά στον που τη βρίσκει….,
"ως από μηχανής θεός" ο παιδικός μας εαυτός
στο Σούπερ Μάρκετ της Ζωής, που μας καταναλίσκει….!
☼
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27/2/2012
Με ταξινόμησαν "θεοί"….!
Το παρελθόν μου φυλακή
στ’ Όνειρο της ψυχής μου….,
μαύρες φυτρώνουνε σκιές
στη ρίζα της ζωής μου….!
Μια καταδίκη τ’ Όνειρο….,
ανέκβολο ποτάμι….,
ένα ποτάμι που, ποτέ,
σε θάλασσα δε φτάνει….!
® Με ταξινόμησαν "θεοί"
στην τάξη των θυμάτων….,
με ψευδαισθήσεις, αχ, το ζω
και ποσοστά θανάτων….!
☼
28/2/2012
Τι κάλλιο που σ’ αισθάνομαι….!
Διαβάζω τ’ ΄Ονομά –Σου….. στ’ αστέρια τ’ Ουρανού….,
μα και στης Γης τα Θαύματα…., ΘΕΟΣ….,
Δημιουργία θαυμαστή….,…..
κι ολόγυρα θωρώ την "άμορφή" Σου τη μορφή….!
® Κι αν με τα μάτια μου σε ιδώ…., τι να το κάνω….,…..
τι κάλλιο που σ’ αισθάνομαι…., ώς να πεθάνω….!
Ζεσταίνω την ψυχή μου….. κοιτώντας τ’ Ουρανού….,
μα και της Γης τα χτίσματα…., ΘΕΕ….,
με αρμονία που ’ν’ πλαστά….,…..
κι ως μέθυσος σκιρτώ…... και νιώθω, πάντα, θαυμαστά….!
☼
1/3/2012
Μάταιος κόπος το ν’ αδερφώσουν δύο πληγές….!
Θάλασσα σώμα….,
σαν Πόθου κύμα
έρμαιο έχεις
ψυχή -- καράβι
στροβιλιστή….,
π’ άδικα ψάχνει
κυματοθραύστη,
γη να πιαστεί….!
® Μεθύσιο σώμα πού με πας….,
σε ποιον βυθό με τάζεις….,
ψυχή μου, ψάχνεις ουρανό….,
μα γέρνεις και βουλιάζεις….!
Θύτη μου σώμα….,
ψυχή μου θύμα….,
θύματα δύο
σ’ αντιπορείες….,
ασυμβατές….,
μάταιος κόπος
το ν’ αδερφώσουν
δύο πληγές….!
☼
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2/3/1012
Πάει, όμως, τώρα, ο καιρός….!
΄Οποιος καλός….. τον κυνηγάς
και τον αποστομώνεις….,
την αρετή δεν εκτιμάς
και την απομονώνεις….!
Τυχόν, αν βρεις "παράθυρο"…..
στον κόσμο φως που ρίχνει….,
έχεις "παντζούρια" έτοιμα
για κάθε, συ, "φεγγίτη",
που τον λογάς «αλήτη»….!
Πάει, όμως, τώρα, ο καιρός….,
που "έβγαζές ’την καθαρή"….,
Αφέντη, τη χαμοζωή….,
σαν συ Πουλιά "σαμάρωνες"…..
και φίδια "εκαμάρωνες"….!
Τώρα, που ’χει βάρδια η "Συντέλεια"….,
"πάρε τα βουνά"…..
κι άειντε βρες Πουλιά….,
που ξέρουνε να κάνουνε
το κλάμα χαμογέλια….!
☼
4/3/2012
Με τι καρδιά τα ουράνια ν’ ακουμπήσω….!
Μαύρος ο κόσμος…., χάνεται….,
κι η Γη σημαία κόκκινη
στο Σύμπαν…., από αίμα….,
κι η "Αλήθεια" ίσον Ψέμα….!
® Πώς να τ’ αντέξεις όλα που πεθαίνουν….,
ποιά προσευχή να στείλω κει στον ΄Ηλιο….,
σ’ αυτόν το βούρκο πώς να κολυμπήσω….,
με τι καρδιά τα ουράνια ν’ ακουμπήσω….!
Μαύρα τα σήμαντρα της Γης….,
που, "μόνη", καίγεται….,…..
χωρίς καμιά βοήθεια….,
το Ψέμα ίσον Αλήθεια….!
☼
5/3/2012
Ω Θεέ….. Συ….!
….. Μου χρωστάς μια Χαρά….,
ω Θεέ….. Συ…., Μεγάλη….,
πριν χαθώ και πεθάνω….,…..
Σου το κράζω…., αλλιώς….,
κάλλιο να ’ναι στοιχειό
η ψυχή μου…., μακριά –Σου….,
σ’ έν’ αστέρι ‘κει πάνω….!
Στο φως Σου παραδόθηκα….,
και όμως…., να, ματώθηκα
από σπαθιά διατάνων….,
και της Σελήνης….. και της Γης….,
κι ας Συ δεν φταις καθόλου….,
Πλάστη του κόσμου όλου….!
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Κοίτα με…., ‘’αποκλειστικά’’….,
στη Λύπη αποκλείστηκα….,
που απότυχα στο "ρόλο"….,
λευτέρωσέ με…., αν μπορείς….,
δος μου Χαρά ανταμοιβής…..
και μη μ’ αφήσεις "σόλο"….!
☼
6/3/2012
Είναι πιο εύκολο….!
Με τη "Σιωπή" ανέβηκα στην άγια της ψυχής μου την κορφή…..,…..
διατάνους δε φοβήθηκα…., μ’ αγγέλους συναντήθηκα
πλάι στη λαλέουσα Πηγή….!
Και…., σαν με Λόγο γύρισα…., βαγγέλιο δίνω στο λαό….,…..
δοξάτο βαγιοκύριακο…., γιουχάτο Δευτεριάτικο….,
πάει το βαγγέλιο στο σταυρό….!
® Είναι πιο εύκολο διατάνους να νικήσεις….,
παρά τους άνθρωπους της Γης να μεταπείσεις….,
αυτούς που οι Καίσαρες το νου τους "στρώνουν"….,…..
πλάσαν "θεούς" ξεράσματα…., διατανονού φαντάσματα….,
και το Θεό "σκοτώνουν"….!
☼
7/3/2012
Είν’, να, δικά -σου….!
Με λέξεις φιλιωμένες….. κι απ’ την Αλήθεια δανεισμένες…..
πόθους στο αίμα σου μπολιάζω, πια…., για μια αλλιώτικη ζωή….,
να ονειρευτείς μαζί μου, και εσύ…., σε μια ανόνειρη εποχή….,
μπας και γενούν πράξη κι αυτά…., τα όνειρά σου….!
® Σου ανοίγω της ψυχής τα παραθύρια…..
να ρίξουν φως κι αγάπη στην καρδιά σου….,
ν’ ανταμωθούμε σε Γιορτή αδερφωμού….,
να ψυχοδέσουμε στου ΄Ηλιου τα γιοφύρια….,
τώρα…., μην όλα πάνε του χαμού….!
Με πνεύμα ’ξαγνισμένο….. και στο Θεούλη ορκισμένο…..
μια πολιτεία σου ανοίγω, δω…., σαν καταφύγιο -- αγκαλιά….,
νά ’βρεις πατρίδα και μητρώο, πια…., σε μια φιλόξενη, έι, καρδιά….,…..
βοήθεια σού ’χω, και, κι εγώ…., είν’, να, δικά -σου….!
☼
8/3/2012
…..Να ξημερώσει μια ανύχτωτη Αυγή….!
Σε μια του δρόμου ηλεκτροκολώνα στυλωμένος….,
θαρρείς, σπρωγμένος απ’ της Γης μας το Χειμώνα….,
όρθιος στέκει…., για να μη σωριαστεί….,
που ’χει "σωριασμένο" τ’ ΄Ονειρό του….,…..
και το θρηνεί με παραλήρημα "Σιωπής"….!
Ρεύμα περνά απ’ το κορμί του…., τον καίει….. κι είναι ρεύμα της ψυχής….,
λες και το ρεύμα όλων των ανθρώπων τον διαπερνά…., σαν όλο έγινε δικό του….,
και τους καλεί με άλεξά του σήματα….!
Καλεί της πλάσης τα αδικημένα θύματα…..
σε προσευχή του άλογου λόγου…., του δευτερολέπτου…., αχ, αχ, της δύσπιαστης στιγμής….,
αντίδοτο σε "προσευχές" Χάρων Κατθρώπων….,
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να πέσουν και να τσακιστούν του φεγγαριού τ’ αντίθεα Θηρία….,
να ξημερώσει μια ανύχτωτη Αυγή….. για όλους και για όλα….. πάν’ στη Γη….!
☼
9/3/2012
Αν πουλί μπεις στον ντουνιά….!
Αν πουλί μπεις στον ντουνιά…..
"γράψε αλί και τρισαλί"….,
κυνηγούν ό,τι πετά….,
κι έξω κι απ’ το περιθώριο….,
χίλιοι -- δυο οι κυνηγοί….!
® Δε χωρούνε τα πουλάκια
μες στη ζούγκλα των διπόδων….,
Καίσαρες που δεν το θέλουν….,…..
κι ό,τι φτερωτό….. "βαδίζει"….,
που φοβάται να πετάει
πάνωθε πέντε μπορδέλων….!
Αν πουλί μπεις στον ντουνιά…..
"κράτα και μια πισινή"….,
κι αν ανοίξεις τα φτερά….,
κι έξω κι απ’ το περιθώριο….,
"τάφος" σου οι ουρανοί….!
☼

10/3/2012
Στο σταύλισμα αυτό των λυκανθρώπων….!
…..Θέλω να σχίσω ετούτη τη στολή…., σάμπως να ήταν σβάστικα….,
και να πετάξω τις βρωμοαρβύλες….!
’Δω….. σταματά η λογική…., στο σταύλισμα αυτό των λυκανθρώπων….!
Οι αστροφόροι μου κάνουν μαύρη τη ζωή….. και του Α2 οι ψυχοφάγοι Εφιάλτες….,
και, με το αδιάκοπο Ψι.Πι….,
σαν παίρνουνε των νεύρων μου τους σπόρους όλους
κι ανάμεσα σε δυο θεριά μυλόπετρες τους ρίχνουν οι φασίστες….!
Και τα παντζούρια τα χακί είναι κλειστά…., μάνα μου, μάνα, πώς πονώ….,
πόσο δεξιότεχνα με φθείρουν νύχτα -- μέρα….,
εκεί που με έστειλες με υπερηφάνεια….. να υπηρετήσω μια μητριά πατρίδα….!
Πατέρα συ, που μου έμαθες να μη λυγώ….. και να χτυπώ με αψηφημό στη ρίζα το Κακό….,
κουράγιο, πια, δε βρίσκω εδώ….!
Ω, ω…., με λύγισαν…., σαν με έριξαν μέσα σε αυτήν τη Φάκα….,
και αβοήθητος αργοπεθαίνω….. μπρος στους Παλιάτσους που γελούν ανενόχλητοι….,
μαζί κι ο άθεος θεός -τους…., μάνα μου, μάνα τραγική….,….!…..
☼
11/3/2012
Να γίνουν όλα θετικά….!
Φως θα γενώ….. και θα χωθώ αντάρτης σ’ Ουρανού και Γης "τη μαύρη τους την τρύπα"….,
στου Χρόνου το χάσμα…., ν’ αλλάξω το φάσμα της σάπιας Ζωής….!
Κι αν θ’ αφεθώ…., δε θα χαθώ….,
κι, αντάρτης δεν πεθαίνει φως"σε μαύρη -τους την τρύπα"….,
αθάνατο μένει….. κι αιώνια απομένει του Χρόνου αρχός….!
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Να γίνουν όλα θετικά…., πριν γίνουν ολοκαύτωμα
σε χρόνο συντελειακό….. κι αρνητικό…., Διαβόλου….,…..
φτερά φορώ…., για κει πετώ….,…..
και θα γυρίσω "τιμωρός" σε κάθε Χάρο της Φθοράς του μαύρου γεωμόλου….!
☼
12/3/2012
Νά ’ταν νά ’ρθει μία μέρα….!
Νά ’ταν νά ’ρθει μία μέρα…., το κακό απ’ τη Γη μας πέρα….,
τ’ ΄Ονειρό -μας νά ’ν’ αλήθεια….. και το μοιρολόι τραγούδι….,…..
κι οι λαοί της Γης να σύρουν
το χορό τους στης Ειρήνης το λαχτάριο το σκοπό….!
Νά ’ταν νά ’ρθει μία μέρα…., η προπτωτική ημέρα….,
και Παράδεισος να γένει όλη μας η Οικουμένη….,
να μιλούνε οι ανθρώποι γλώσσα Αγάπης…., ως και τότε….,
μόν’ της θετικής "Σιωπής"….!
Νά ’ταν να ονειρευτούνε παραδείσια τα όνειρά -τους…., εδώ, στη Bαβυλωνία….,
όσοι κάνουνε τη Γη μας νά ’ν’ του Σύμπαντος το τραύμα….,
θά ’ταν, Θε μου, τότε, Θαύμα…., Θαύμα των θαυμάτων Θαύμα….!
☼
13/3/2012
Βαμπίρ στη Νέα Τάξη….!
Παιδί ονειρευότανε έναν αλλιώτικο ντουνιά…., χωρίς κακό και άδικο….,
ευχόταν, προσευχότανε, η Γη να γείρει στην ηλιά…., προτού γενεί Ζουγκλάδικο….!
Σαν πήρε και μεγάλωνε…., άλλαξε και τις λογικές…., επιθυμιές και όνειρα….,
αλλιώς το "Νόμο" ερμήνευε…., σαν σπουδαρχίδης…., ----- φτου στο χτες….! ----ξεχνώντας τα κακόμοιρα….!
® Τώρα στα πλούτη κολυμπά…., κομπινοχρήματος….,
έχει στα χέρια, κι, εξουσιά…., χτυπά αδύνατους….,
προσεύχεται στο Σατανά…., ο κόσμος μην αλλάξει….,
βαμπίρ στη Νέα Τάξη….!
☼
14/3/2012
Κι όμως…., αντιδράσεις διόλου….!
Τώρα, πια, κουτσή ελπίδα….. να αλλάξει, κι, ο ντουνιάς….,
είν’ στους ναυαγούς "σωσίβια" θεωρίες της οκάς….,
τα "συστήματα" στον πάτο…., σκιάχτρα….. και προφίλ κι αν φας….!
Κι όσοι ‘κάναν τα κουμάντα….. ξελασκάρισαν στο φουλ….,
άειντε και "καλά σαράντα"…., γιούργια, τεχνοκράτες, βουρ….,
μεν και δε στον ΄Αδη τούμπα…., τέλος….. κι άστε τα ντουρ -- ντουρ….!
Κι όμως…., αντιδράσεις διόλου…., σαν τα πάντα να μη σβήνουν….,
έχει η ζωή δυο πόρτες και κανένα παραθύρι….,
κι είναι μύθος κι ουτοπία, και, οι έξοδοι κινδύνου….!
☼
15/3/2012
Και σήμερον κρεμάται επί ξύλου η ψυχή μου….!
…..Μες σ’ ολόκληρο το Σύμπαν….. νιώθω μόνος…., σαν στοιχειό….,…..
της ψυχής μου "γκουβερνάντες" είναι Σαδιστές ψυχών....,
χειροπόδαρα δεμένος…., μ’ αλυσίδες σιδερένιες....,
ως επί ληστή, εδώ…., τόσες μέρες, τόσες νύχτες....!
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Το "κελί" μου είναι γκρίζο…., σάμπως του καιρού τα μάτια...., έξω βρέχει και φυσά....!
.....΄Ανεμος σχιζοφρενής…., με παθιασμένη κίνηση….,
ανοίγει το μοναδικό του κελιού μου, "μισόκλειστο", παράθυρο....,
που ’ναι πάν’ απ’ το προσκέφαλό μου....,
κι η βροχή με μαστιγώνει...., η ψυχή μου πλημμυρίζει.....
κι η Ταπείνωση έχει βάρδια στην ’περήφανη ζωή μου....!
΄Ολα τα σύννεφα του Ουρανού, απόψε, αυνανίζονται πάνωθέ μου....!
Φτου, "Γης"...., φτου, "Ουρανέ"....!.....
☼
16/3/2012
Δε λυπάμαι για μένα….!
Δε λυπάμαι για μένα…., που θα φύγω μια μέρα
απ’ τον "μάταιο" κόσμο…., που ’ν’ γεμάτος με μνήματα….,…..
μόνο κλαίω τα καημένα τα παιδάκια της πλάσης
που πλαστήκαν κι ετούτα για να ζήσουν ως θύματα….!
® Ανεξόρκιστες νύχτες το σκοτάδι απλώνουν
και οι μέρες τελειώνουν…., σαν, κι, η Γη ξεψυχά….,…..
και πεθαίνουμε άδειοι…., που οι Αφέντες μας, όλοι,
Σατανάδες χαχόλοι…., μια ζωή Θανατά….!
Δε λυπάμαι για μένα…., που υπόφερα τόσο
στη ζωή μου τη "μαύρη"…., την πνιγμένη με δάκρυα….,…..
μόνο κλαίω τα καημένα τα παιδιά που θα ζήσουν
τη ζωή τους τη σκλάβα σε σκλαβιά χωρίς άκρια….!
☼
17/3/2012
Βγάλε και καμιά καλή….!
Σαν πουλιά αλαφιασμένα
σ’ εποχή του κυνηγιού….,
έτσι, μας κρατάς ριγμένα
στον κυκλώνα του Χαμού….!
® Βγάλε και καμιά καλή….. μέρα…., και, για μας, ζωή….,
μπας κι η πλάση πούμε πως…., πως την έπλασε Θεός….!
Του υπόκοσμου οι λύκοι
μας σπαράζουν σαν αρνιά….,
είναι καθεστώς η λύπη
κι εξορία η χαρά….!
☼
18/3/2012
Κι ας ξέρουμε το τέλος….!
Μη μου το κλαίτε του παιδιού…., κλάμα σ’ αυτόν δεν πρέπει….,
κρατείστε ’τα…., τα δάκρυα…., μόνο, για τους σκυμμένους….,
ετούτος ήταν όρθιος….. κι έζησ’ αντρειωμένος….!
΄Ηταν παιδί μου και Παιδί…., μα είχε λιονταριού πυγμή…., στη Ζούγκλα θείο μέλος….,
για τη δική μας τη "γενιά"….. μόνο το δίκαιο μετρά….. κι ας ξέρουμε το τέλος….!
Μη μου το κλαίτε του παιδιού…., ψάλτε τραγούδια γάμου….,
απόψε ’τός παντρεύεται τη νύφη λευτεριά -του….,
σκληρά η Γη τον παίδεψε….. κι ο Ουρανός χαρά του….!
☼
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19/3/2012
Ζώντες, μόν’, στα "χαρτιά" τους….!
Σαν σ’ όνειρο γεράσανε….,
στον Άδη αντίκρυ φτάσανε…..
κι άφταστες οι χαρές τους….,
ζωή τους γεύση από χολή….,
ζωή κοκτέιλ με θανή….,
στράφι κι οι Κυριακές τους….!
Τις Κυριακές κηδεύανε
τις καθημερινές τους…..
κι έζησαν χρόνια με νεκρές…,
χωρίς γιορτή…., τις Κυριακές….,
τάχα, γιατί τους πλάνεψαν,
λεν, Χούντες με Βαγγέλια….,
μα ήταν που πιστέψανε
πως γίνονται σωσίβια τα κουρέλια….!
Η άγνοια κρατητήριο….,
για Άδη διαβατήριο….,
κι άρρωστη η υγειά τους….,
κατράμι….. πίσσα….. εναλλάξ….,
λαθρεπιβάτες σε πιξ λαξ….,
ζώντες, μόν’, στα "χαρτιά" τους….!
☼
20/3/2012
Ζει….. και βασιλεύει….!
Ο μπαμπάς σκορπιός…., η μαμά αλεπού….. και ο γιος οχιά….: μονίμως Εξουσιά….!
Στον εικοστό αιώνα….. η Βασιλεία ακόμα…., τσιφλίκι Εξουσία…., «Θεού κληρονομία…..»….!
Κι είμαστε, λεν…., μπροστά…., Μεσαίωνα…., χα, χα….!
Πέθαν’ ο μπαμπάς…., πάει κι η μαμά…., μα ο γιος στα πάν’…., «ελέω, κι, από πάν’…..»….!
☼
21/3/2012
Αν….!
Αν μέσα στο ανορθόγραφο
κατεστημένο Κείμενο….,
που «Σύστημα» το λένε
Ζουγκλάδες και Ζουγκλοποιοί….,
γενείς μια "ανορθόγραφη"
κι αντιπαλαίστρα λέξη….,
ίσως θεριέψει κι η ελπίδα….:
να ιδεί και πάλι το ποτάμι….,
έστω και από μακριά….,
την καθαρή –του την Πηγή….,
τη μάνα τη λυτρώτρα….!
Θα είσαι, έστω, ένας"αλήτης"….,
"τρελός" εσύ κι ονειροπόλος….,
---- ….. ποιά πιο μεγάλη αξία, πια….,
από μια τέτοια "αλητεία"…! ---μα…., μες στο περιθώριο….,
στο Ψέμα καταλύτης….,
που πάει μες "στα σκοτεινά"….,
όπως κι οι βέροι ήρωες….,
που, να, δεν καταδέχονται
δάφνες να δρέπουνε και ζήτω….,
ποτέ και από πουθενά….!
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Όμως…., τώρα…., σήκω…., στήσου….,
κόντρα στους Νεοζουγκλάδες….,…..
πάν’ στο Βάθρο του Πανκράτους…..
νέος Αρχιπλανητάρχης….,
χείριστος Δικτάτορας….,
με την κλίκα –του Μαφία…..
έρχεται και τον βαφτίζουν
«προσμενόμενο Μεσσία…..»….!
☼
22/3/2012
Σαν "σου την πέσαν τα φακίρια"….!
….. Σου σταματήσανε το χρόνο….. και σ’ άρχισαν απ’ το Μηδέν….,
βασίλισσα βασιλεμένη και καταξεπεσμένη ευγενή….,
σαν "σου την πέσαν" τα φακίρια….. με τρικς και "θαύματα" προκάτ….!
Κι ασφυκτιάς, πια, μες στην μπόχα…., που σου ’μεινε, μόνον, η φίρμα….,
νά ’χεις ’την, χα, στου "Πνεύματος" τα διεθνή χρηματιστήρια…..
και τα "Κεφάλαιά’’ –σου νόθα….!
….. Εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια…., κρυπτοδιατάνοι, μυημένοι….,
αντίθεοι με μάσκα θεία…., έξωθεν κι έσωθεν "μασόνια"….,
σου χτίζουν δόλια τα "μαντεία", μνήματα τ’ «άγνωστου Θεού»….!
Κι άψαχτη μένεις στη μαστούρα….. κι άπραχτη στη φερτή φθορά –σου….,
Ελλάδα μες στα μαύρα χιόνια….,
με ‘’θεομπαίχτρα’’, λαομπαίχτρα,….. την του ‘’«γνωστού θεού»’’ πηγή….,
που…., αντάμα με το "λάλον ύδωρ"…., βγάζει, και, ‘’θεοκτόνα’’ ούρα….!
….. Κάποτε συ οριοθετούσες ακρόρια Γνώσης με πρωτιά….,
του Πνεύματος γειτόνια που ’χες τα προπερισυμπάντεια εσύ….,
που, πια, δεν βρίσκεις γαλαξίες…., μες σε ορίζοντα στενό….!
Κι από το φως….. μες στο ημίφως…., στο σούρουπο κι η χαραυγή σου….,
που ’χεις στερνά κατάρατα…., συ με "αρχή" ευλογημένη….,…..
τέως ακμή….. και νυν "λυκόφως"….!…..
☼
23/3/2012
Πού Θάλασσας διεύθυνση….!
Ποτάμι γέννησε η Πηγή….,
βουνού Πηγή, Κορφοπηγή….,
και τ’ άφησε να τρέχει….,…..
μα, πριν, του δίνει ορισμό….:
«Θάλασσα για ‘’προορισμό’’»,
τού ’πε, «σε σένα πρέπει….,
αν θες εδώ να ξαναρθείς
και, αλλιώς, να ιδείς αναστημό….!
…..Κυλώντας στις βουνοπλαγιές…..
‘’στον κάμπο κάτω’’ φτάνει….,
‘κει ανταμώνει μια πηγή….,
μια κόρη της Κορφοπηγής….,
στείρα πηγή και "ορφανή"
από παιδί ποτάμι….,
που το καλεί με τάματα…..
να ενωθεί μαζί της….,
παιδί της να το κάνει….,
δύο να έχει μάνες του….,
χατίρι που της κάνει….!
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…..Του άλλαξε την κατεύθυνση….,
----- …..πού Θάλασσας διεύθυνση…!; ----κι αντί να έχει ‘’εκβολή’’
σε Θάλασσα…., ως πρέπει….,
μια λίμνη τού ’ν’ προορισμός….,
που σκλάβο το κατέχει….,
βογκά…., σαν δεν αντέχει….,….:
«…..Αχ, Κορφοπηγή Θεέ μου….,
εχ, καμποπηγή μητριά μου….,
συ, ρε, πλάνα…., Σατανά μου….,…..
πού ’σαι, Θάλασσα γλυκειά μου….,
συ, αχ, γη και ουρανέ μου….,
πού ’σαι, Θάλασσα γλυκειά μου….,
συ θεσπέσια εξαγνίστρα….,
συ με τη γλυκειά αλμύρα….,
της ανάστασής μου μήτρα….,
ορφανή κι όνειρο Μοίρα….!…..»….!…..
☼
24/3/2012
Σαν μόνη λύση….!
* Βαρέθηκε ο Θάνατος τη ζωή του…..
και σκότωσε τη Ζωή….,
σαν μόνη λύση….,
για να μπορέσει….,
ταυτόχρονα….,
να πεθάνει κι αυτός….!
☼
25/3/2012
΄Ατιτλο……
Κινείται…..
στις Εκκλησιές του Ουρανού…., και στις του Εξωουρανού….,
και στα μπορδέλα της Γης….,…..
στο Μπορδέλο του Ουρανού
και στις εκκλησιές της Γης….!
Είναι το "ακινητοποιημένο", χμ, "τρελό" Φωτοκύτταρο….!
☼
26/3/2012
Γειά....!
Τη σκυφτή "λογική" αποτάσσω
και τις φτερούγες της "τρέλας" ξεδιπλώνω....,
πετώ μακριά...., έχετε γειά…., με όρθια Πουλιά θα ξημερώνω....!
® Στον κόσμο τον ανάποδο….. το ίσιο είν’ τετράποδο....,.....
κι απ’ το νά ’χω "λογική"….. που αρκουδίζει και πονεί.....
κάλλιο νά ’μαι πια "τρελός"....,..... γειά σου, "τρέλα" φτερωτή....,....!
Το βαλτό ωρολόγι το ρίχνω
και την καρδιά με τη Φύση συγχρονίζω….,
πετώ ψηλά…., όρθιος, πια…., τη ζήση μου ορθός θα την ορίζω....!
☼

187
187
27/3/2012
΄Ασκηση Λευτεριάς.
.....Τόσα λόγια...., μείον τόσα....,.....
τόσες πράξεις...., μείον τόσες....,.....
δρόμο πάω, και μ’ ορίζει,
στη Σιωπή, στην Απραξία,…..
λευτερώτρα ’Λευθερία.....
κι η ζωή -μου ευλογία....!
Αφαίρεση σημαίνει Λευτεριά....,
κι είναι το ταξίδι προς το συν άπειρο η Ελευθερία....,
μα προς το πλην άπειρο..... είναι η Σκλαβιά....!
Μείον τόσες πράξεις σκάρτες....,.....
μείον τόσα λόγια σκάρτα....,.....
τη Ζωή την πλησιάζω....,.....
και με χρήσιμες προσθέσεις....,
που ’ν’ θανάτων αφαιρέσεις....,
Λευτεριάς προϋποθέσεις....!
☼
28/3/2012
Ως ήταν ορισμός Θεού....!
Αμάν...., στις φούχτες μου έχω τρεις καρδιές...., ανθρώπου, Γης και Ουρανού....,.....
‘’χιλιάδες’’ χρόνια προσπαθώ να τις ενώσω...., δεν μπορώ....,
να φτιάξω μια τριπλή καρδιά.....
να τη "φορoύνε" τα παιδιά.....
κι αγέραστα κι αθάνατα, παιδιά, να παραμένουν....,
ως ήταν ορισμός Θεού...., αμάν....,....!
☼
29/3/2012
Ω….!
…..Ω...., δεν ξέρω πια αν είμαι
ένα οστρακόδερμο στην κορυφή του ΄Εβερεστ
ή μια ελιά στον πάτο του Ειρηνικού....!
Στης Νύχτας τη βάρδια….,
οι ‘’αλπινιστές’’ του Ειρηνικού....,
κι οι ‘’βατραχάνθρωποι’’ του ΄Εβερεστ....,
νήπιο, με πήραν απ’ το ‘’επ’’ουράνιο ‘’Ζενίθ’’
και σε Ναδίρ λαβυρινθώδες με ρίξαν οι οξύμωροι….!
Κι όλο προσμένω εδώ πέρα....,
χαμένος στις ιδεοπαλίρροιες
των πέντε σοκακιών της Γης....,
να ρίξουν οι ένθεοι θεοί
νήμα της Αριάδνης....,
σιμά σε επίγειο Ζενίθ να με οδηγήσει....,
πριν ο Μινώταυρος ξυπνήσει....!.....
☼
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30/3/2012
Τώρα πια…., ποιος το μπορεί….!
Συχνά...., κάποια μεσάνυχτα....,
μες σε ξωκκλήσι της ψυχής μου όντας....,
φορώ στολή αντάρτη...., ορθός....,
και στέλνω…., κρυπτογραφικά....,
μήνυμα στ’ άταχτα παιδιά
στης Γης το μαύρο Καθεστώς....!
Μα, "πάντα", σπιούνοι πράκτορες,
αμέσως, τα υποκλέπτουν.....
και….. ουρλιάζοντας : «Συναγερμός….!».....
ξυπνούν με...., που με "βλέπουν"....!
Τώρα πια...., ποιος το μπορεί…..
στα μέτρα -του να ονειρευτεί....,....!
☼
31/3/2012
Συν.....πλην.....βαση..... και υπέρβαση....!
Χωρίς τα φτερά του..... πουλί δεν πετά.....
και δίχως ήλιο..... σκοτάδια πηχτά....!
Κι ο άνθρωπος..... πάει στα ψηλά,
μόνον, ως υπεράνθρωπος....,.....
και πετά εις τα ουράνια....,
ώς και στα εξωουράνια....,....!
Με..... συν..... και..... πλην.....
στα..... συν..... και..... πλην....:
συν.....πλην.....βαση....,.....
με….. πλην….. και….. πλην…..
στα….. πλην….. και….. πλην….:
υπόβαση….,…..
με..... συν..... και..... συν.....
στα..... συν..... και..... συν....:
υπέρβαση....,....!……….
☼
1/4/2012
Κι όμως, ήταν ορισμένο....!
Σε δυο φωνές ανάμεσα είμαι..... κι είμαι ανάκατος....,
πληγές δυο..... Γη και Ουρανός....,
είν’ η ζωή ένας σταυρός..... κι ο κόσμος μας ανάστατος....!
® Παλεύοντας αναμεσίς στο ναι και εις το όχι....,
είν’ η ψυχή αμφίρροπη...., Λαβύρινθου μετόχι....!
Κι όμως, ήταν ορισμένο νά ’ν’ ο κόσμος σε ομόνοια....,
μα Σατανάδες έσπειραν στη Γη μας τη διχόνοια....!
☼
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2/4/2012
Κατά ζα….. βοσκοί και λύκοι….!
…..Κοιτάξτε –τους που βάλατε,
ξανά, σε βάθρα πρώτους….,
κοιτάξτε –τους που βγάλατε
τριακόσιους φαρδοπρώκτους….!
®1 Τι ωραία ‘’σας τη φέρνουν’’….,
κατά ζα….. βοσκοί και λύκοι….,
δύο δίνουν….. δέκα παίρνουν….,
άξιοι να ‘στε για λύπη….!
…..Κοίταξε τους αντίλαους….,
ζωή ‘’ζωή και κότα’’….,
αλλόλογους κι αλλόπρακτους….,
τι φταίει σύρε ρώτα….!
®2 Έτσι θα ‘ν’ και τα παιδιά σου….,
κατά μάνα….. κατά κύρη….,
ξύπνιος θύτης….. χάχας θύμα….,
άλλαξε….. να δεις χαΐρι….!
☼
3/4/2012
Σκώληξ κερνά και σκώληξ πίνει….!
…..Μ’ έναν νόμο…., τσουπ, μιλιούνι….,
πάνω πάει κι ο μισθός –τους….,
λεν…., λεφτά πολλά σαν έχουν….,
‘ξαγορά καμιά δε θα έχουν….,…..
καλέ…., ώς τώρα…., που δεν είχαν
τόσα…., όλα, δες, θεσπέσια ήταν….!
Σκώληξ κερνά και σκώληξ πίνει….,
εδώ, στα Ελληναίικα….,
πολιτικοί….. ‘κονόμες, φέσια….,
χαμούρες….. κλεψιμαίικα….!
Αλώπηξ ου δωροδοκείται….,
λεν…., μα ο σκώληξ δεν αρνείται
μπουναμάδες και πεσκέσια,
και, απ’ ‘’τον άλλο εαυτό –του’’….!
® Κι ο λαούλης…., οπαδούλης….,
πάντα, ‘’Μπούλης’’ κι υποδούλης….,
λέει, λέει….. και τους βρίζει….,
τώρα…., και τους γιουχαΐζει….,…..
μα…., σαν έρθουν εκλογές….,
πάντα, ‘’τέτοιους’’, να, ψηφίζει….,…..
κι ό,τι ζει, βρε, το αξίζει….!
☼
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4/4/2012
Κι οι γύπες ‘’στην αράδα’’….!
…..Ό,τι κακό θεσμοθετούν
και το αναπαράγουν….,
οι ευκαιρίες πάμπολλες
να κάνουν κομπινούλες….,
τα λαοτζίκια ξύπνησαν….,
ορμούν και τις ‘’αρπάζουν’’….!
® Ρε, κανείς δε με γελάει
ότι νιώθουν βολεμένοι
μεν και δε και παραδέ….,
κι ας μας κάνουν τον καμπόσο….,
τους με μπόι ηθικό….,
τάχα μου πως θε ν’ αλλάξουν
Σύστημα το βρωμερό….!
Κι έτσι γελούν…., σαν ξεψυχά
η δόλια μας Ελλάδα….,
λέρα τη λέρα ξέφτισε
κι η ‘’δόξα’’ των προγόνων….,
να, ‘’στο σφυρί τη βγάζουνε’’…..
κι οι γύπες ‘’στην αράδα’’….!
☼
5/4/2012
Α, δεν πονάει το Τσιβί….!
…..Χτες…., ‘’βγάλαν φόρα’’…., στο μεϊντάνι….,
όλα…., ώς και ‘’τα απόκρυφά’’ –τους….,
χαρά –σου….. και χαρά –τους….!
…..Και, να σου, τώρα, στο γυαλί….,
΄κει, και, στην Ι.Χ Ti.Vi….,
---- α, δεν πονάει το Τσιβί….! ---να τους τα λεν…., μεμιάς πανγνώστες….,
τα ξένα…., ως και τα δικά τους….,
τζούφια πεφτάστρα…., ‘’μαϊντανός σε γλάστρα’’….,
μα….. δόξα μεμιάς….. λόξα μεμιάς….!
® …..Και βγαίνουν στα ‘’παράθυρα’’….,
τα βλίτα και τα άχυρα….,
για όλα έχουν άποψη….,
σε πρόσοψη και κάτοψη….,….!
‘’Πράξεις προφίλ…., λόγια αν φας’’….,…..
λαέ –τους…., κοίτα….. να ‘’τη φας’’….,…..
κορμοτροφή, ψυχοτροφή,…..
πεινάλα…., πια, να μην πεινάς….!.....
☼
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6/4/2012
‘’Μεταφητικό’’ -- προφητικό…..
…..Ήταν ένας αρκουδιάρης….. κι είχε για αρκούδα μια χορεύτρια μαϊμού….!
Την τριγυρνούσε στα Πέντε Παζάρια της Γης….,
παίζοντας στο νταούλι του αρκουδιάρικους σκοπούς….,
κι εκείνη χόρευε…., διασκεδάζοντας τους παζαριώτες….,
‘’με το αζημίωτο’’…., κλαυτόγελη και παραπονεμένη….,
προπαντός, που ‘’ποτέ’’ του δεν της έπαιξε έναν χορευτικό σκοπό….. φτιαγμένο για μαϊμούδες….!
Έτσι…., ο αρκουδιάρης κέρδιζε πολλά λεφτά….,
που τα μοιράζονταν με τους ληστοδιοργανωτές των πέντε Παζαριών της Γης….!
Κάποια νύχτα…., όμως…., που ‘’ο αγέρας φυσούσε μανιασμένα…., μα φύλλο δεν κουνιόταν’’….,
ψόφησε η μαϊμού…., από μπαγιάτικο φαγητό…., κάτω απ’ το κρεβάτι του αρκουδιάρη….,
κι η άμεση σαπίλα του κορμιού της έβγαλε τόση δυσοσμία
που έπνιξε τον αρκουδιάρη στον ύπνο του….!
Ύστερα…., πήγαν οι Παζαροδιοργανωτές στο σπίτι του αρκουδιάρη
κι έθαψαν…., λένε…., το πτώμα του στον ιδιωτικό του βόθρο….,
ενώ….. το πτώμα της μαϊμούς….. το έθαψαν σ’ ένα πολυτελές μνήμα….,
εκεί -- εδώ -- εκεί….. στον κήπο της αυλής του και κάτω από μια μικρή ελιά….,
μόνο, για το θεαθήναι οι βρωμεροί Ζουγκλάδες….!
Και…., αμέσως τότε…., μοιράστηκαν το βιός –τους αναμεταξύ τους….:
το βιος του αρκουδιάρη…., όλο…., το μοιραστήκανε ‘’ανάλογα’’…..
και τα τσιμπράκαλα της μαϊμούς τα πήγαν πάνω σε ένα ψηλό ζαχαρόβουνο….,
όπου τους περίμενε ο Αρχιπλανητάρχης…., που του τα έδωσαν ως αντίδωρο….,…..
ω εσείς της Ζούγκλας….. Τσίτεεεεες….!.....
☼
7/4/2012
Ο όνος….. και οι….. ‘’μασ ώντες όνοι’’….!
…..Ξεθεωμένος στις δουλειές…., κι από αχυροφαγία….,
ατροφικός ο γάιδαρος….. έκοψε το καπίστρι του και έφυγε από το αχούρι του….!
Εκεί, στο διπλανό χωριό…., τον αντάμωσε, καραδοκώντας ‘τον, ένας άλλος γεωργός…..
κι ευγενικά του πρότεινε να είναι αυτός το αφεντικό του….,
να τον ταΐζει, πάντοτε, τριφύλλι…., μα και σιτηρά….,…..
κι ο γάιδαρος, τελικά, πλανεύτηκε…., θυμήθηκε τη χειμωνιά…., κι έτσι να γίνει δέχτηκε….!
…..Και…., τώρα…., είναι ο καημένος σε άλλο αχούρι….. με συρματένιο καπίστρι…..
και φυλαγμένο από άλλης ράτσας σκυλιά….,…..!
Πρώτη μέρα, λοιπόν, μόνον, τριφύλλι κι αλεσμένα σιτηρά….,
μα…., από τη δεύτερη…., αλιά του…., ξεθεωτική δουλειά…..
και ματογυάλια, να, στα μάτια…., ε, με πράσινους φακούς….,
ώστε να βλέπει και να περνά τα άχυρα για τριφύλλι….,….!
Όμως…., μια νύχτα…., όταν έλειπαν τα σκυλιά – φύλακές του….,
κλωτσώντας, κι εδώ…., σκότωσε το αφεντικό του….,
που είχε καταλάβει, πια, πως….. ‘’ζουν και τα αδέσποτα και δεν πεθαίνουν’’….,
και, αντιμαζόχος, πια…., προδομένος, πάλι, όντας…., πήρε τα άγρια βουνά….,
και, κινδύνους αψηφώντας…., για ζωή, έστω και λίγη….,
πριν από το στερνό του τέλος…., στη….. λευτερώτρα λευτεριά…., που τόσο πολύ τη λαχταρούσε….!.....
☼
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8/4/2012
Αλί…., και….. ‘’ούτω καθεξής’’….: καπιταλιστίκ….. κομμουνιστίκ…!;
…..««…..Δυο αδελφάκια γαϊδουράκια….., που μάλωναν μες στον ‘’δικό’’ τους αχυρώνα….,
τα αγόρασαν….. ‘’άρον -- άρον’’….. δυο, ‘’κοντοχωριανοί’’, αγρότες….,
το ένα….. πλούσιος, ‘’εργατικός’’ κι άπληστος…..
και το άλλο….. ‘’φτωχός’’, ‘’τεμπέλης’’ κι ‘’άπλυτος’’….!
Χαίρονταν….. κι έλεγε, τότε, το ένα προς το άλλο….:
«Εγώ είμαι τυχερός...., που πάω να μείνω σε….. πλούσιο γεωργό…., ‘’τον, πια, τέως σου’’….,
που θα έχει, πια, μπόλικο φαΐ να με ταΐζει….!»….,…..
το άλλο δεν μίλησε καθόλου….. με το στόμα….,
μόνο, το ‘’φίλησε’’…., χμ, με ‘’δαγκωτό’’ φιλί…., και του ‘’ευχήθηκε’’ τον βίο τον καλό….!
…..Πέρασαν μήνες…., πέρασαν χρόνια….,
ώσπου μια, λιγότερο θολή, μέρα…., ‘’τυχαία’’…., ανταμώθηκαν ‘’έξω απ’ τον κάμπο –τους’’….!
Το ένα γυρνούσε από ζευγάρισμα…., ωχ, σε χωράφι συνεταίρου του αφεντικού του….,
ε, και με το αφεντικό του καβάλα του…., σάμπως….. ‘’«επί πώλου όνου»’’….,
και πήγαινε βόλτα….,
να, το πλούσιο αφεντικό του για αναψυχή….. κι αυτό, χα, για….. βοσκή…., α, ‘’‘δώθε’’ ‘’λιβάδι’’….,…..
και το άλλο…., επίσης…., γυρνούσε από ζευγάρισμα….,
ωχ, σε χωράφι συνεταίρου του αφεντικού του….,
ε, κι αυτό, και με το αφεντικό του καβάλα του…., σάμπως….. ‘’«επί πώλου όνου»’’….,
και πήγαινε βόλτα….,
να, το ‘’φτωχό’’ αφεντικό για αναψυχή….. κι αυτό, χα, για….. βοσκή…., α, ‘’‘κείθε’’ ‘’λιβάδι’’….!
Μα….. δεν συνομίλησαν…., που φίμωτρο στα στόματά τους είχαν….. και τα δυο….,
το μεν….. ‘’κάμποσο’’ ‘’αεροστεγές’’….. το δε..... λίγο ‘’αεροστεγές’’….,…..
ναι, δεν μίλησαν…., αλλά, μόνο, αλληλο’’χαιρετίστηκαν’’….,
κουνώντας τα κεφάλια τους…., τα με ‘’καρφιτσωμένα’’ στα χείλη χαμόγελα κεφάλια τους….,
κι αποχωρίστηκαν….,….!.....»»….,….!.....
☼
9/4/2012
Λεςςςςς…!;
…..«…..Χαστούκιζε τους αδύναμους, ‘’πάντα’’, με το δεξί του χέρι…..
και…., ‘’κάποτε’’…., όταν αναγκάστηκε…., εκ των πραγμάτων….,
κι έκοψε με το αριστερό του χέρι το δεξί του…., ως έκανε, λίγο πριν, αντίστροφα….,
έτσι…., σχεδόν, μέχρι τη ρίζα…., ‘’ίσως’’, για να μην ξαναχτυπήσει…., ποτέ πια…., και….,
και, διαβλέποντας, και, την Σούπερ….. Αποκάλυψή του….,
αυτό…., το αριστερό…., ανυπότακτο, πια, στη θέλησή του….,
άρχισε…., μηχανικά, λες…., να το χαστουκίζει ασταμάτητα….!
Τότε…., αδύναμο αυτό…., το ‘’τέτοιο’’ Αφεντικό…., πανικοβλημένο μπρος στο απρόοπτο….,
άφησε να ξαναφυτρώσει…., ως διά ‘’μαγείας’’ και μεμιάς…., το δεξί του χέρι….,
που…., μόλις ξαναφύτρωσε…., το έβαλε…., με το ίδιο τσεκούρι….,
να κόψει το αριστερό….. σύρριζα….!
Μα…., πάνω στην αμάχη τους…., μπλέχτηκαν γύρω από το λαιμό του….,
---- ….. α, κι ίσως….. όχι συμπτωματικά….! ---κάνοντάς ‘το να πεθάνει από ασφυξία….!.....»….,….!
…..Και…., ω Θεέ μου…., λες…., ‘’μεθαύριο’’….. κι αν δεν….,
να ρίξουν, και, οι αδύναμοι κλήρο….. για το ποιος θα κερδίσει….. τα χέρια –του….,…..
αλί…., και….. ‘’ούτω καθεξής’’…!;…..
☼
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10/4/2012
Γιάπις αξιών….. σωρός….!
…..Πρώτος στόχος των διπόδων
γήινη αθανασία….,
ματσαράγκες κάνουν χίλιες….,
για το χρήμα και τη δόξα….,
και ετούτου του αιώνα
πρώτο γνώρισμα η Λόξα….!
Κι αν τους πεις και για την άλλη,
τ’ Ουρανού, αθανασία….,
ειρωνεύονται και λένε….:
«Τέτοια γκόμενα δεν ξέρω….,
παρά, μόνο, τη Θανάσω….,
κι αν γουστάρεις…., θα σ’ τη φέρω….!»
® Γιάπις αξιών….. σωρός…..
κι είν’ η Γη ένας Μποχός….,
όλα στο Χρηματιστήριο….,
για την ύλη…., τ’ ασωτεύουν….,
«είν’ το Πνεύμα», λεν, «μυστήριο
που τρελοί, μόνο, πιστεύουν….!»….!.....
☼
11/4/2012
Και ‘’γαμώ ‘του τα πτυχία’’….!
Σπουδαγμένος στα Παρίσια…., / κύρος να ‘χουν τα πτυχία…., /
---- ξακουστός ‘’’κονομο’’λόγος….! ---πώς, με φακιροτερτίπια, / πλούσιος να ‘χει τη Μερίδα….. / κι ο φτωχούλης τα ψιχία….!
Δόκτωρ Αριθμοφακίρης…., / πάν’ στο Βάθρο…., σπουδαρχίδης….,….. /
να…., που μάθαμε…., τα ‘’βόδια’’…., / πως….. μηδέν, ωχ, συν μηδέν /
ίσον τρία…., κερδισμένοι / οι εργάτες….. και λοιπά –τους…., /
ψάχνουν ‘τα στα πορτοφόλια…., /
‘’μόν’ τα τρία του Αφέντη / βρίσκουνε στα πισινά –τους’’….!
Σπουδαγμένος στα Παρίσια…., / ---- και ‘’γαμώ ‘του τα πτυχία’’….! ---- /
του λαού μαγοναρκώτρα…., /
να…., με τέτοια….. και με άλλα / ‘’Σούπερ’’ ‘’την καλή την κάνουν’’….. /
κι οι παρίες, χα, ‘’λαχεία’’….!
☼
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12/4/2012
….. Έλλειμμα σούπερ…., Ελλειμμελλάδα….!
…..Μαύρα μαντάτα, / ίδια Κατάρα, / σου ήρθαν, πάλι, / Ελλάδα -- Αντάρα….: /
«πρώτοι στο χρέος / εις τους απ’ έξω / και τον Δημόσιο / τον δανεισμό»…., /
μ’ όρους ξεφτίλας, / γη της νεκρίλας, / που υποθηκεύουν / παρόν και μέλλον…., /
όπερ σημαίνει / σε Φθίσης στράτα / θα μπατιριάζεις /
και θα φτηνιάζεις / κι άλλο και άλλο…., / ---- Ε. Ο. Κ ρεγάλο….. ---- /
ώσπου να φτάσεις / σε μαύρο πάτο…., /
ήτοι, λιτότητα, / φουλ, οι μη έχοντες…., /
όμως, σπατάλη / οι σούπερ έχοντες…., / πάλι και πάλι….!
‘’Πιες το ποτήρι σου / ώς άσπρο πάτο’’ /
και δες, βρε ξέμητρη / γεροντοκόρη /
πώς Ζιγκολάδες –σου / σου καταντήσανε / τον δόλιο πάτο…., /
εσέ που ήσουνα, / λεν, για ‘’σαλόνια’’…., /
μα, να, που σ’ ‘’έσπρωξαν’’ / σε ‘’γυφταλώνια’’….!
Έλλειμμα σούπερ…., / Ελλειμμελλάδα…., /
‘’μηδέν’’ περίσσευμα…., / Μπουγά αγελάδα…., /
φάε κουτσούλα…., / Ελλαδιτσούλα…., /
εμ, που ‘’την έψαχνες’’ / και, να, ‘’τη βρήκες’’, /
στον εαυτό σου / που δεν ανήκες…., / ---- ήττες οι ‘’νίκες’’….! ---‘’άδεια’’ φαλάκρω…., / κι αβύσου γέννα /
τρίχες δεν έχεις / και, όμως, ψάχνεις / του ‘’γάμου’’ χτένα….!
---- …..ρεάλ πολιτίκ και τρίχες…., / μάσκες «ΝέαςΤάξης» είχες…!;---Με τρύπιες τσέπες / σ’ ερήμου στέπες…., / Οικονομίας…., /
θίνες ‘’ξυρίζουσες’’, / και, πορτοφόλια…., /
---- ξου, μωρή δόλια…., / κατακραγμένη…., / κι, ως ‘’δανεισμένη’’….! ---και ποιος θα κλείσει / τη ‘’μαύρη τρύπα’’ : / ίδια ρουφήχτρα…., /
που η ‘’Υπουργάρα’’ / Οικονομίας / , οικτρά, να, λέει…., / η ‘’Γιαχβοτέτοια’’…., /
{ …..μαύρα μπερκέτια….,….. κι ο ‘’τύπος’’ άτυπος….,
σεγόντο ο Γιούρεκ ο Γκοτζάμ….. / ωχ, Ελωχείμ, κι αμάν -- αμάν….,
που….. με ‘’σοσιάλ’’ διαγγέλματα….. / να, μνήματα και αίματα….! }
* …..και ποιος σε κλαίει…., που φαλιμέντου, / κι αυτός, σφυρίζει / ‘’τρύπια’’ σφυρήχτρα…!; *
πως είν’ αδύνατον / κι αυτή, να κλείσει…., /
---- ούτε με Θάμα’’…., / που το ‘χαν τάμα / εις τους απ’ έξω / οι πουλημένοι….! ---καθώς, κι ετούτος, / μόν’, τρύπιες τρύπες / ξέρει ν’ ανοίγει….: / ‘’Γούντυ’’ Τρυπότρυπος….,
που «Νταβατζήδες» / τον μανατζάρανε….. /
και, να, μας ‘’μάρανε’’…., / κι αυτός ‘’μας μάρανε’’….!
[ ….. Ω συ, ‘’σπαρτέ’’, Σατάν με ‘’φούντα’’…., / στη ‘’Δημοκρατία’’ –σας ‘’μαϊμού’’…., /
σε σκάνδαλα και ‘’αρπαχτές’’ / ‘’Άγια’’ φαντάζει η Χούντα….! ]
…..Μαύρα μαντάτα…., / «πρώτοι στο χρέος»…., /
με ‘’μαύρο χρήμα’’…., / και, ‘’μαύρη τρύπα’’…., / Ελλάδα, ‘’βάφ’ τη’’….!
---- Σαν μπήκες μες σε φέρετρο…., / καρτέρει νεκροθάφτη….,
καθώς…., να…., ‘’ό,τι και να κάνουν…., / οι πεθαμένοι, βρε, δεν κλάνουν’’….! ---☼
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13/4/2012
Όι Ελλάδα…., αχ, Ξελλάδα….!
…..Κι απ’ τη μαύρη….. στη γαλάζια…..
και, μετά, στην πράσινη….,…..
κάθε ‘’χρώμα’’ και μια Χούντα…..
και ξεθώριασες με δόσεις….,
όι Ελλάδα άχρωμη….!
® Όι Ελλάδα…., αχ, Ξελλάδα….,
τέλειωσες την ‘’ιστορία’’…..
κι έχεις, μόνο, τ’ ‘’Όνομα’’….,…..
αχ, Ξελλάδα, όι Ελλάδα….,
‘’είκοσι’’ αιώνες τώρα….,
ντόπιοι, ξένοι ξελληνίστες
‘’σου βαρούν ξεθώριασμα’’….!
Μία μπρος….. και δέκα πίσω….,
να, ‘’σικ’’ εξαγρίωση….,
κάθε ‘’σώστης’’….. κι ένας Χάρος…..
και υπνώθηκες με δόσεις….,
Θαύμα πού…., γι’ αφύπνωση….!
☼
14/4/2012
Βρε…., τρικ παπάς….. και ντουμπλέ φας….!
…..Κι έχουμε, να, πρωτότυπη
Κυβέρνηση στον κόσμο….,
που με παπακαλόγερο
μας παίζει ‘’τον παπά’’
---- …..βρε…., τρικ παπάς….. και ντουμπλέ φας….! ---- ….:
«Εδώ είναι ο Δεσπότης….,
‘’εδώ’’ είν’ κι η παπαδιά….,
κάλέ…., πού ‘ναι ο παπάς…!;»….!
…..Ψάχνουμε…., δεν βλέπουμε…., κι εδώ…., Δημοκρατία….,
σε παλιοϋποδήματα ‘’τη γράφουν’’ τα βαμπίρ….,…..
χξς΄ Εξουσία…., πού το πάς…!;…..
☼
15/4/2012
Και το λεν….. «Δημοκρατία»….!
Σόι σορολόι
η Εξουσία….,…..
---- άσ’ ‘τα….. και βράσ’ ‘τα….! ---κι αν κάποιοι ‘’ξένοι’’….,
απ’ ίδια ‘’πάστα’’
και σκυλολόι….!
® Και το λεν….. «Δημοκρατία»…., μέσα κι έξω απ’ τα σχολεία….,…..
λεύτεροι μες στη σκλαβιά –τους…., σκλάβοι μες στη λευτεριά –τους….!
Φάρα τη φάρα
ίδιοι στα Βάθρα….,…..
---- ‘δές ‘ ‘τα….. και χέσ’ ‘τα….! ---και μες στο βούρκο
οι όχλοι…., δές ‘τους….,
και στην Αντάρα….!
☼
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16/4/2012
Έι, δεσποινίς Προστακτική….!
Έι, συ, μωρή Θαθάθα….,
έι, δεσποινίς Προστακτική….,
φασίστρα Εξουσία….,
χώρισε, αμέσως, τώρα, πια,
από τον δεσποινίδο Μέλλοντα…..
κι αμέσως κι αμετάκλητα
παντρέψου, μια για πάντα,
τον Κύριο Ενεστώτα….!
Έι, συ, Θαθάθα ερπετό
και φόνισσα της Ευκτικής….,
‘’θεά’’ Υποκρισίας’’….,
άσ’ τα «Θα κάνω….!»…., τα μπλα -- μπλα….,
που άλλο, πια, δεν παίρνει σε….,
γιατί, σε χρόνο ανύποπτο,
θα μας ξαλείψει όλους
ο Υπερ’’συντέλειος’’ Χρόνος….!
☼
17/4/2012
Πάντοτε…., πριν από τις εκλογές….!
Πάντοτε…., πριν από τις εκλογές….,
θα σου ανοίγουν πόρτες θετικές,
και, στα όνειρά σου….,
αλλά…., μετά από αυτές….,
θα σου τις κλείνουν ερμητικές….. κι αρνητικές….!
® Και θα ‘ναι έξω, και, τα όνειρά σου…..
και συ απ’ έξω….. και ‘’στην απ’ έξω’’….,
ένα πατάκι….. έξω απ’ την πόρτα….,
που θα σκουπίζουν τα παπούτσια τους οι Σπουδαρχήδες….,
μαζόχος και θνητός…., χωρίς ελπίδες….!
Πάντοτε…., πριν από τις εκλογές….,
θε να σου ‘’διώχνουν’’…., λαέ…., ‘’που λες’’….,
και, τους εφιάλτες….,
αλλά…., μετά από αυτές….,
πάλι, θα σου ‘ναι οι συντροφιές….. οι ‘’κολλητές’’….!
☼
18/4/2012
Ο όρκος….. κρυφός –τους…., ‘’Θεό’’ Μαμωνά….!
Οι ‘’Μάσκες’’ υπογράφουν
‘’«συμβόλαιο τιμής»’’….,
‘’συμβόλαιο’’ με το λαό
οι ‘’τσάτσοι’’ της Πολιτικής….!
Χαρτί αέρας….,
στυλό μπαμπεσιά –τους….,
κι αέρινα ‘’Θα’’….,…..
ο όρκος….. κρυφός –τους….,
‘’Θεό’’ Μαμωνά….!
® Και ‘’πίνουν το κρασί –τους άσπρο πάτο’’….,
αυτοί, πάντα, ψηλά….. και ο λαός στον πάτο….!
☼
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19/4/2012
Πάλι δεν ήρθαν τα χελιδόνια….!
Πάλι δεν ήρθαν τα χελιδόνια…..
και μες στο σκλάβο ουρανό
πουλιά, πια, δεν πετούνε….,
μηδέ λαλούνε…., όλο σιωπούνε
της Λευτεριάς τ’ αηδόνια….!
® Ω αυτοδοτό σφαχτάρι
και νευρόσπαστο συ θύμα….,
προεκλογικά, το μέλι
βρίσκεις μες στα λόγια –τους…..
και, μετά,το κουρδουκέλι
έχεις απ’ τις πράξεις –τους….!
Πάλι δεν είδες Δημοκρατία….,
απλώς, αλλάξανε, λαέ,
οι δόλιοι ‘’Νταβατζήδες’’….,
σε δόσεις Χούντα…., αεριτζήδες….,
Θύτες στην Εξουσία….!
☼
20/4/2012
«Χα, τα….. ξε….. πουλήσαμε….!»….!
….. ----- «….. Πόσα δίνεις…., το πουλάμε….,
να το μάθουμε, βρε, πές μας….,…..
όμως, να μην πεις κουβέντα….,
το πώς σ’ το προσφέρουμε….,
‘’μίζα’’ που γυρεύουμε….!
Να, εργοστάσια κι εταιρείες…., Κρατικοί Οργανισμοί….,…..
Κράχτη του έξω Κεφαλαίου κι άξιε μεσολαβητή….!
Λεν πως πιότερα κερδίζουν, τυχεροί, οι αγοραστές….,
σαν πουλούν οι ‘’σοσιαλιστές’’…., παρά οι ‘’δεξιοί’’…., που λες….!
Εφιάλτες κυβερνούμε….. κι η πατρίδα ‘’στο σφυρί’’….!»….!
----- ….. «….. Τόσα δίνω…., κι ας πιο λίγα….,
‘’μίζα’’ –σας περσότερη….!»….!
----- ….. «….. Άειντε…., κι ας μειοδοσία….,
φτάνει που κερδίσαμε….,….. χα, τα….. ξε….. πουλήσαμε….!»….!
☼
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21/4/2012
Εδώ πέρα…., στην τρ Ελλάδα….,
‘’Σπαστή’’ μέση εάν έχεις….,
που να κάνει επικύψεις….,
ψυχή, και, με….. σκοτογένεια….,
‘’Μπάρμπα’’ –σου μέσα στο Κόμμα….,
μα και ‘’γλώσσα που να γλύφει’’….,…..
και μισή, ας, ‘’αλφαβλήτα….,…..
έχεις όλα τα προσόντα….,
σίγουρα θε να προκόψεις….,
σαν θα μπεις στην….. ‘’Οικογένεια’’….,….!
Και δε θα ‘σαι αποπαίδι….,
που από κάτω απ’ το τραπέζι
του Αφέντη και ‘’των άλλων’’…..
ψίχουλα να βρεί θα ψάχνει….,…..
θα ‘σαι μες στη Συντεχνία
των βαμπίρ…., μικρών, μεγάλων….,
και ‘’δε θα σε φάει η Αράχνη’’….!
® ….. Εδώ πέρα…., στην τρ Ελλάδα….,
‘πού ‘ν’ κι οι άνεργοι αράδα….,
μόν’, με ‘’μέσον’’ είσαι ‘’μέσα’’….,…..
κι αν γεννήθηκες με μπέσα….,
‘’άει…., φαγώσου στα σκοτάδια’’….,
μύριες κλίκες κι ομαδούλες….,
των Κομμάτων παρακλάδια….,….!
☼
22/4/2012
Τραλαλά, τραλαλά….!
Γιούργια ελπίδες….,
δίχως αντίκρυσμα
επιταγές….,
σκορπούν, βαρβάτα,
οι θεατρίνοι
των μπαλκονιών
στις εκλογές….,
τραλαλά, τραλαλά….!!
Κι εγώ…., στην ‘’άκρη’’….,
βλέπω που έχουν
‘’φάβα στο λάκκο’’…..
και καμαρώνω
τους ψωραλέους….,
που μένουν, πάντα,
γυμνοί στον πάτο….,
τραλαλά, τραλαλά….!
☼
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23/4/2012
Ήρθανε οι εκλογές….!
Ήρθανε οι εκλογές
κι υποψήφιοι βουλευτές
στους αγρότες τρέχουν….!
Όλοι ‘’θα’’ και ‘’θα’’ και ‘’θα’’….,
στείρα ‘’θα’’ και μπλα -- μπλα -- μπλα….,
αχ, πώς τους αντέχουν….!
….. ‘’Του ζουρνά τρύπα στερνή’’
ο αγρότης…., μια ζωή….,
πλούσιοι τον αρμέγουν….!
Ψήφο παίρνουν….. και ‘’γραμμή’’….,
μια και δυο για τη Βουλή….,
τον ξεχνούν και φεύγουν….!
☼
24/4/2012
Στα ίδια παζάρια οι ίδιοι ληστές….!
Ψηφίζονται νόμοι….,
ν’ αλλάζουν, και, σύνορα….,
μα, πάντα, οι δρόμοι
γεμάτοι λασπόνερα….!
® Στα ίδια παζάρια….. οι ίδιοι ληστές….,
το σήμερα, πάντα, να μοιάζει στο χτες….!
‘’Ρουφιάνοι και πόρνες’’
της Γης μας οι ένοικοι….,
‘’Παλιάς Διαθήκης
ουράνιοι μέτοικοι’’….!
☼
25/4/2012
Πανδώρα….!
….. ( ® Μακριά από το Βάθρο…., χτες….,
ταξίματα και ‘’δώρα’’….,
πάνω στο Βάθρο…., σήμερα….,
Κίρκη λαού…., Πανδώρα….! )
….. Με δημαγωγίες
ανέβηκες στο θώκο….,
πήρες κι εξουσίες….,
μα θα βρθείς σε μπλόκο….!
Καμπάνες θα χτυπήσουν
τέλος θεατρινίας…..
κι οι κάλπες θα γεμίσουν
από ‘’χαρτί υγείας’’….!
Αέρας τα ‘’θα’’ –σου….,
σαπρή κι η μαγιά –σου….,
των Πλούσιων τσιράκια
είστ’ όλοι –σας…., Μπλαμπλάκια….!
☼
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26/4/2012
Τυφλώθηκε η σκέψη των ονείρων…., προτού κάν να ονειρευτεί….!
Βρήκα χαρά στο χιόνι –τους….,
σαν σκέπασε το αίμα….!
Καιρό είχα να ιδώ
της πατρίδας μου λευκούς τους ορίζοντες….,
έναν ήλιο χωρίς ανταύγειες κόκκινες….,…..
να οραματιστώ το φως μιας αυγής του αύριο
ολότελα αναίμακτο….!
Μα ήρθε η βροχή –τους…., μετά….,
κι έλειωσε, και, τ’ όνειρο…., σα να ‘ταν χίμαιρα….!
Τυφλώθηκε η σκέψη των ονείρων…., προτού κάν να ονειρευτεί….!
….. Μα….. πού είναι ο Σκηνοθέτης κι ο Θίασός –του….,
οι με τα αθώα….. μάτια, λόγια και χαμόγελα στις μάσκες –τους….,
που, ακόμα, μιλούν για Νίκη κάτω απ’ αυτόν τον Τάρταρο….,
να πάρουν το Βραβείο της Σούπερ, σοσιάλ, Υποκρισίας….,
το Βραβείο των ‘’τριάκοντα αργυρίων’’…!;
☼
27/4/2012
Για μια ασήμαντη κλοπή….!
Επ’ αυτοφώρω σ’ έπιασαν
του Κράτους αστυνόμοι….,
για μια ασήμαντη κλοπή
σε δίκασαν οι Νόμοι….!
Και σ’ έριξαν στη φυλακή….,
‘’«επίφοβος αλήτης»’’….,
τους ‘’Σούπερ’’ αθωώνουνε
εκπορνευτές της ‘’Δίκης’’….!
….. Δεκαπεντάχρονο παιδί
οι ‘’ρατσιστές’’ σε θάβουν….,
μα…., σαν θα βγεις απ’ τη ‘’στενή’’….,
εμ, ‘’δόσ’ –τους, λίγο, να καταλάβουν’’….!
☼
28/4/2012
Ως πότε…!;
Τυφλώνουν τα παράθυρα
με σάπιες μεταγγίσεις….,
εθναποστόλοι -- άχυρα
μοιράζουν ψευδαισθήσεις….!
Ελπιδοπώλες σκοτεινοί
ναρκώνουν την ψυχή –σου….,
σχιζοφρενείς πολιτικοί
χτίζουν τη φυλακή –σου….!
® Πληβεία ανθρωπότητα…..,
βαρβάροι σε ξεφτίζουν….,…..
ώς πότε, με νωθρότητα,
θ’ αφήνεις να σε σχίζουν…!;
☼
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29/4/2012
Άξιοι, πάν’ απ’ όλα, για ‘’Συντέλεια’’….!
Κι ακολουθήσαμε, τυφλά,
πανούργους μάγους….,
δώσαμε τις ψυχές μας
στους ψυχοφάγους….!
Αδύναμα κοπάδια
στης ζωής την μπάντα….,
μεις ζώα στο ποτέ…..
κι αυτοί βοσκοί στο πάντα….!
® Πιστοί στου συναγελισμού
την υποτέλεια….,
άξιοι, πάν’ απ’ όλα,
για ‘’Συντέλεια’’….!
☼
30/4/2012
Ο κάθε ‘’Μεσσίας’’ Πανδώρας ελπίδα….!
Το Σύστημα ένα
και δύο οι τάξεις
στο Τσίρκο του κόσμου
σε κάθ’ εποχή….:
θύτες μανδαρίνοι….,
θύματα φτωχοί….!
® Ο κάθε ‘’Μεσσίας’’
Πανδώρας ελπίδα….,…..
κι η Ιστορία
λευκή σελίδα….!
Στο Τσίρκο του κόσμου
σημαίνει η ώρα
να κλείσει η αυλαία
σε σχόλη στερνή….,…..
ξέφρενα χαράζει
Κρόνια αυγή….!
☼
31/4/2012
Αφέντη, σε κράζω….!
Πληγές μου ανοίγεις
με δίκοπα χέρια….,
τον πόνο μου κρύβεις….,
μου δίνεις μιζέρια….!
Γαβγίζουν ολούθε
κομματόσκυλα….,
μας ζώνουν σαν φίδια
τα μαντρόσκυλα….!
® Στον πόνο κραυγάζω….,
τα «Αχ….!» –μου σκεπάζεις….,
Αφέντη, σε κράζω….,
σκυλί που λυσσιάζεις….!
☼
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1/5/2012
Πάσα -- πάσα ίδιες φάρες….!
‘’Ευγενικής’’ καταγωγής….,
νομενκλατούρας τζάκι….,
μαύρη η διασταύρωση….,
που βγήκες, συ, από μάνα γύπα
κι από μπαμπά κοράκι….!
Πάσα -- πάσα ίδιες φάρες
πάν’ στα βάθρα…., ή πλάι –τους….,…..
κι εσύ Αρχός…., Αρχών παιδί….,
κατά μάνα….. κατά κύρη….,
‘’ευγενικό’’ λαού Τσιβί….!
Μα….. σ’ έκαναν…., δεν έγινες….,
της Γρετσιάς Καραβοκύρη
‘’οι κουμπάροι’’ κι ‘’οι κουμπάρες’’….,…..
κι άρες -- μάρες, ξου, ‘’Αρχηγάρες’’
στους Γκραικούς τους μαζοχάρες….!
® Στα γυμνοβράχια δεν στεργιώνουν δέντρα….,
που…., σαν φυτρώσουν…., δεν ριζώνουν….,…..
μα στην Ελλάδα ευδοκιμούν
κάστες -- εξουσιοδέντρα….,
μια μόνιμη νομενκλατούρα….,
για φτύσιμο και για κατούρα….!.....
☼
2/5/2012
Βουρ…., για ξέπλυμα….!
Βουρ στα Σατανεία….,
άγρια θηρία….,
λαοπρόβλητα….,…..
η ζωή ζωή θα ήταν….,
‘’αν τα Βάθρα βόθροι ήταν
για τ’ απόβλητα…..’’….!
Γιούργια…., λαουτζίκια
και μαζόχια στα καζίκια….,
ψήφους κάντε σκάγια….,
τα ‘βγαλαν ‘’στη φόρα’’
όσια και άγια…..
κι όλα κατηφόρα….!
® Στοπ στα ζούφια λόγια
και τα μοιρολόγια….,
βουρ…., για ξέπλυμα….,…..
τη ζωή ζώντας θα ζούσες….,
τη ζωή σου αν τιμούσες…..
κι όχι τ’ άτιμα….!
☼
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3/5/2012
Μάτια δικά –τους έχεις….!
Πίσω απ’ τα λόγια –τους σταυροί
στα εύπιστα όνειρά –σου….,
μα βλέπεις τη ‘’βιτρίνα’’
και όλο ‘’καραντίνα’’….!
Κι έχεις τα όνειρα νεκρά….,
μονάχα…., πάν’ σε Γολγοθά….,
δίχως αποκαθήλωση….,
δίχως καμιά ανάσταση….!
Βλέπεις…., χωρίς να βλέπεις….,
μάτια δικά –τους έχεις….,
που σου ‘χουνε φορέσει
στα δόλια τα σχολειά –τους….,…..
τέχνη –τους και μαγκιά –τους….!
☼
4/5/2012
Ωχχχχχ….!
…..Ωχχχχχ…., αμάν…., θύμα νευρόσπαστο….,
ανάξιο λαουτζίκι….,
που διόλου, πια, δεν ντρέπεσαι
Θύτες προκάτ να εκλέγεις….,
ώς πότε θε να κλαίγεσαι,
μαζόχι, και να λέγεις….:
«Πού νά ‘βρω τόπο να σταθώ….,
λιμάνι να αράξω….,…..
αντάριο είν’ το πέλαγος….,
αχ, συ, ‘’τσιγγάνα’’ μου καρδιά….,
είν’ η ζωή φουρτούνα μια….,
η λύπη μου αλίμενη
κι ένα ναυάγιο η χαρά….!»…!;…..
☼
5/5/2012
Στρίβε, ρε, Πολιτικάντη….!
Στρίβε, ρε, Πολιτικάντη….,
‘κει το ενυδρείο χάννων….,
τσου, ρε, της ‘’κονσέρβας’’ μάγκα….,
μη σε ρίξω στη ‘’Μαρμάγκα’’….!
Πιάσ’ τη μάσκα σου, ρε, φλώρε….,
δε σου έχει εφαρμόσει….,
μη σε ‘δούνε τα ‘’παιδάκια’’….,
που ‘’μαδούν’’ τα βρικολάκια….!
Είσαι, καυχιέσαι, εγγράμματος
κι ενάριθμος αντάμα….,
ρε, αριθμολογοφακίρη….,
μα γω δεν είμαι αόμματος….,
που βλέπω….. όταν βλέπω….,…..
ξου…., μη γενεί το ‘’θάμα’’….!
☼
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6/5/2012
Άειντε….. και ‘’να τα ρέστα –σου’’….!
Με μαφιόζων Εξουσία….,
εγκάθετο παράρτημα Πανκράτους και, τάχατες, λαόχριστη….,
κυλάς, Τρελλάς…., τέως Ελλάς….,….!
Τσόντα λαός…., νευρόσπαστο…., μουντζούρα στη Μουντζούρα….,
‘’βιτρίνα’’ –σου οι άχρηστοι….,….!
Γιούχα και φτου…., Παλίρροια…., μία –σου πάν’ και δέκα κάτ’….,
όλα προκάτ….. κι απ’ έξω….. και όλο ‘’στην απ’ έξω’’….!
Άνοιξε τάφε μου να μπω….,
δεν βρίσκω στάση να σταθώ σ’ αυτή την Κατρακύλα….,…..
έξω απ’ της Γης το χάρτη η Ιθάκη…..
κι η Ανάσταση από το Μέγα Λεξικό….!
Επίγειος Άδης -- Κόλαση εδώ…..
γι’ αυτούς που ονειρεύτηκαν κόσμο τον κόσμο…., αλλιώτικο….,
και που δεν παζαρεύτηκαν το φως της «Άγιας Μέρας»…..
και που την ήττα τη φτιαχτή ως Μοίρα –τους δεν δέχτηκαν….!
Σ’ Αποχαύνωσης Παζάρι….,
επώνυμη Πραγμάτων Νέα Τάξη κι ανώνυμη Εξαθλίωση….,
κυλάς, Τρελλάς…., τέως Ελλάς….,….!
Και χαιρετάς μιαν Άβυσσο….. και λες πως ζεις Παράδεισο….,
μοντέρνα καταξίωση….,….!
Άειντε….. και ‘’να τα ρέστα –σου’’…., δέκα προφίλ και μια αν φας….,
σαν προσκυνάς σκοτάδι…., ‘’σε τρώει το σκοτάδι’’….!
☼
7/5/2012
Παροιμιακό….!
«Τ’ αγκάθι από μικρό αγκυλώνει…..»…., λέει μία παροιμία….,
και….. ο Αφέντης ο βοσκός…., που το είδε λίγο αλλιώς….,
αρνί σαν είναι ο λαός…., χόρτο ξερό του δίνει….,
στραβά να ‘ναι τα δόντια του…., μεγάλο…., μη δαγκώνει….!
Υπουργείον Παιδείας…., σχολειά στραβοδοντίας….,…..
«την παλιά την αλεπού παγίδα δεν την πιάνει…..»….,…..
κι «όποιος αρνάκι γίνεται….. ο λύκος τον ξεκάνει…..»….!
«Το παιδί που ‘χει καεί….., μπρος στη φωτιά σαν θα βρεθεί….,
ξέρει και την πηδάει…..»….,…..
μα, εδώ, ο λαός κάνει αλλιώς…., ‘’τη φάει….. δεν τη φάει…..»….,
μες στη μαστούρα λέει πως….. κι ο γάιδαρος πετάει….!
☼
8/5/2012
Χου -- χου -- χου….. την κατοχή –σου….!
Στα Παζάρια της Ε. Ο. Κ….. Φθίση, πια, και άουτ νοκ….,
δεν μπορούσες μοναχή –σου…., χου -- χου -- χου….. την κατοχή –σου….!
® ‘’Σου την πέσαν’’ οι Ζουγκλάδες…., ‘’σου τα τρών’ οι Ζιγκολάδες….,
έρμαιο μες στο Πανκράτος…., ήσουν ‘’ντούρα’’….. κι είσαι ράκος….!
…..«Μια φορά κι έναν καιρό….. ήταν, να, στο χάρτη ‘δω….!»….,…..
όι, Ελλάδα μαριονέττα…., με παλιόρουχα ‘’«κοκέτα»’’….!
☼
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9/5/2012
Φτύσ’ –‘τους…., αν θες να ιδείς καλό….!
«Όποιος πονεί….. πάει σε γιατρό…..»….,
τη γιατρειά του νά ‘βρει….,
μα, συ, γιατρειά σου πού να ‘βρείς….,
που….. σ’ όποιον πήγες….. άσχετος…..
και Δράκουλες οι ‘’σχετικοί’’….,
πιότερο σε αρρώστησαν….,
‘’τρελογιατροί’’ -- πολιτικοί….!
«Τη γνώμη του αλλάζει ο ξύπνιος…..»….,
σαν σέβεται τον εαυτό του…..
και το ‘’συμφέρον’’ του κοιτά….,…..
μα, συ, πού γνώμη…., ‘’αυτόφτυστε’’….,
μαζόχε λαουτζίκο….,
που στάλα, πια, δεν ντρέπεσαι….,
σαν σε πατούν…., που στέκεσαι….!
Φτύσ’ –‘τους…., αν θες να ιδείς καλό….,
ζουν και τ’ αδέσποτα….. και δεν πεθαίνουν….,…..
κι άειντε μυαλό ν’ αλλάξεις κοίτα….,
θύμα νευρόσπαστο, εσύ, κι αυτοδοτό….,…..
«το δέντρο σαν μαραίνεται….,
φεύγουνε οι μαϊμούδες…..»…., Τσίτα….!
☼
10/5/2012
Βρε, γιούχα στους σκυμμένους….!
Κάθε που είναι εκλογές….,
ξερνώ απ’ αηδία….,
για θύτες και για ‘’θύματα’’….,
που φέρνουν τα προβλήματα
στην παλιοκοινωνία….!
® Άνοιξε έναν λάκκο…., Γη….,
για τους αδικημένους….,
να ρίχνουν τα παράπονα….,
που τους φορτώσαν άντροπα….,
βρε, γιούχα στους σκυμμένους….!
Κάθε που είναι εκλογές….,
τουρνέ κρατοπανούκλας….,
μιζέρια κι εξαθλίωση…..
κι οι όχλοι σ’ εξομοίωση
με ζώα άθλιας ζούγκλας….!
☼
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11/5/2012
Χάι -- χα, χάι -- χα….. κι αμάν, αμάν….!
…..Χάι -- χα, χάι -- χα….,….. πούλπα χολή τα λόγια σου
στης ψυχής σου το στομάχι….,
μα στο μασκέ το στόμα της
φιλτραρισμένο λάδι….!
Φακίρη Αφέντη, ‘’τη βγάζεις λάδι’’….!
…..Αμάν, αμάν….,….. λάδι σουρό τα λόγια του
στο στόμα της ψυχής σου….,
μα στο πικρό στομάχι της
καταραμένη πούλπα….!
Φακιρόπληκτε δούλε, ‘’σου βγαίνει το λάδι’’….!.....
☼
12/5/2012
Και γίνεται φως….. και γίνεται μέρα….!
Της Νύχτας οι μάγοι μαγεμένοι…., ξανά και πάντα….,
στο μεγαλείο μπρος του κοσμοκράτορα Ήλιου….:
μόνιμης κατοικίας αγγέλων και ψυχών του Θεού….,
το άρμα του Χρόνου του παραδίνουν…..
και προσκυνούν το τέμπλο του…., σαν σε εξομολόγηση….!
Κι έτοιμος, πια, ‘κείνος…., ο χρυσοφορεμένος Ηγούμενος της πλάσης μας….,
αφού, πριν, διαβάσει τη Βίβλο της Ειρήνης…., χαμογελά χαμόγελο, παντοτινά, παρθένο…..
και στο ρυθμό της προσευχής των άστρων….,
‘’πλην του Φεγγαριού’’…: μόνιμης κατοικίας, και, διατάνων και ψυχών του Σατανά….,
ζεύει τα φτερωτά του ζα….. και, ως πάντα συνεπής στο ραντεβού του, το φως να σπείρει ‘’ξεκινά’’….!
Κι η Ραχήλ η Γη χαίρεται, πάλι, χαρά μεγάλη….,
σαν ανακράζουν δοξαστικά οι υμνωδοί της….. πάνω στις πιο γλυκόηχες νότες….:
«Εμμανουήλ Ήλιος….!»…., «Αλληλούια Ήλιον….!»….!
Και…., όσο ο Αίολος λιτανεύει τη μυροβόλο τους φωνή έως τ’ αυτιά του….,
ο Αιθέρας νηστικός μαστεύει απ’ τα σεπτά στήθια της νεογέννητης Ημέρας πλούσιο κι αμάλαγο φως…..
και γίνεται φως….. και γίνεται μέρα….!
☼
13/5/2012
Τρελά γυρνάς σε σάπιο άξονα….!
Σε είπαν Γη….. καρδιά του Σύμπαντος….,
μα έγινες βυθός του, συ…., Μηδέν του Άπαντος….!
® Εδώ και οι ‘’θεοί’’ πατώνουν….,
που ‘γινες Βόθρος Φεγγαριού….,
ότι άσπρο δω….. σκάρτα λερώνουν….,
μούμιες κι οι ‘’δούλοι του Ηλιού’’….!
Τρελά γυρνάς σε σάπιο άξονα….,
που επιβάτη έχεις, συ, ντουνιά παράφρονα….!
☼
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14/5/2012
Προσευχή μου κι ευχή..!
Κ1 ) Είναι μες
στα μπλε μάτια σου
ένα αίνιγμα…., όπως κι εσύ….,
που πασχίζουν να λύσουν….,
μάταια….,
που αστραπές μπλε τα μάτια σου ρίχνουν, σκληρά, κι αστοχούν….!
Κ1΄ ) Κάθε νιος….,
μαγεμένος σου….,
μόνο, σένα να έχει ποθεί….,
στο πλευρό του…., νυφούλα….,
μάταια….,
που αγρυπνούν, ‘κει, Σειρήνες, Νεράιδες, τρελές κι απωθούν….!
Ρ1 ) Όμως…., θα δεις….,
θα το λύσω, εγώ…., ναι, θα δεις….,
δική μου θα γίνεις εσύ....,
Χαρά μου, εσύ, ‘’μυστική’’….,
που με βλέπεις γλυκά…., τρυφερά….,
σαν ‘’με έχεις εξτρά’’....!
Ρ1΄ ) Όμως…., θα δεις….,
θα το λύσω, εγώ…., ναι, θα δεις….,
αυτό, μόν’, Παιδιά το μπορούν….:
να λύνουν, και, γρίφους μπορούν….,
που Παιδάκι παρέμεινα…., λες….,
κι ερμηνεύω σιωπές….!
Κ2 ) Είναι μες
στα μπλε μάτια σου
κι ένας Πόθος αντάρτης…., σιωπής….,
που μαγεύει και μάγο….,
τ’ όνειρο….,
που ονειρεύονται όλοι τους είναι λειψό κι ατυχούν….!
Ρ2 ) Όμως…., θα δεις….,
τ’ όνειρό μου αγνό…., θα το δεις….,
Γιορτή σου θα γίνω τρανή….,
να παίζεις…., ‘’Χαρά Παιδική’’....,
να, και τρίλιζες λύνω…., κοιτάς….,
που στα λόγια φυλάς….!
Ρ2΄ ) Όμως…., θα δεις….,
αχ, πεφτάστρο μου, συ…., της Αυγής….,
καρδιά μου είν’ γη κι ουρανός….,
κυρά της εσύ κι αρχηγός....,
λευτερώτρα σκλαβιά μου…., εσύ….,
προσευχή μου κι ευχή….!
☼
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15/5/2012
Πού να ελπίσεις….!
Όλα θυμίζουν
Πανωλεθρία….,
φονιάς κι η λύπη μας
και η χαρά μας,
πια, δεν ανήκει μας….!
Φθοράς τοπίο
η γειτονιά μας….,
μπροστά μας έρχεται
οδοστρωτήρας
το μαύρο μέλλον μας….!
® Πώς να γελάσεις….,
πού να ελπίσεις….,
κι, η μαύρη σφραγίδα
σφραγίζει ολούθε
της Γης την ελπίδα….!
☼
16/5/2012
Πώς….!
® Σ’ αυτόν τον ‘’κόσμο’’
πώς να σε βγάλω….,
‘’λευκό περιστέρι’’….,
που να σταυρώνει
με το ‘’Βαγγέλιο’’,
εύκολα, ξέρει….!
Παντού ρουφιάνοι….,
μύριοι Ηρώδες….,
τρελό ποτάμι
κι ο ‘’κόσμος’’…., τό ‘δες….!
Γύρω παλιούρια….,
αξίες σβήνουν….,
νεύρα σπαστούρια
όλα μας δίνουν….!
☼
17/5/2012
Το παράπονο της Τζεμιλέ….!
…..Αχ…., σε ποια συχνότητα να πω το τραγούδι μου….,
για να μ’ ακούσεις…., Αλλάχ….,
που ‘σαι ψηλά…., πολύ ψηλά….,
κι όντας μ’ ατροφικά φτερά…..
κει να πετάξω δεν μπορώ…., τα βάσανά μας να σου πω….!
Είναι οι δυνάστες μας κακοί…..
και μ’ αδικία όλο μοιράζουν το μάνα ολάκερης της Γης….!
Έγινε Κόλαση η Ζωή…., που τη ζωή μας κομματιάζουν….,…..
τι σχεδιάζεις και αργείς….!.....
☼
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18/5/2012
Ο εφιάλτης του Βενιαμίν.
Μες στην καρδούλα μου
μετανάστης φώλιασε
φόβος Θανάτου….,
μες στην ψυχούλα μου
και ο τρόμος μέτοικος
στο κόντεμά του….!
Οι πολεμόχαροι
ετοιμάζουν Πόλεμο
σ’ όλα τα πλάτια….,
της Φρίκης άχαρη
η εικόνα έρχεται,
συχνά, στα μάτια….!
® Αχ, ας μπορούσα
να εξανθρωπίσω
τα ‘’ερπετά’’…..
ή….. οι ανθρώποι
να απομονώσουν
τον κάθε φονιά….!
☼
19/5/2012
Κάποτε…., σ’ έναν θάνατο….!
…..Στις πέντε τον εθάψαμε….,
μ’ εγκώμια τον κλάψαμε….,
«ήταν καλός…., ήταν χρυσός….,
φίλος…., σαν σπάνιος θησαυρός….!»….!
Κι ύστερα απ’ το ‘’μακάριο’’…..
στα σπίτια μας γυρίσαμε…..
και την Ti.Vi ανοίξαμε….,…..
άλλοι να δούμε τις ειδήσεις….,
άλλοι συνέχεια σήριαλ…..
κι άλλοι να δούμε μπάλα….!
Είπαμε και γελάσαμε….,
γέλιο μισό αλλάξαμε…..
και, πριν απ’ ‘’τα σαράντα’’ του,
στη λήθη μας τον θάψαμε….!
Κάποτε…., σ’ έναν θάνατο….,
πάγωνε όλο το χωριό…..
με της καμπάνας μας το νταν….,
ραγίζαν όλες οι καρδιές
κι έμεναν έτσι για καιρό….!
Τώρα…., αλλάξαν οι καιροί….,
αλλάξανε και οι καρδιές….,
μαζί τους και οι ‘’λογικές’’….!
☼
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20/5/2012
Γρηγορείτε, κάντε κάτι….!
Γρηγορείτε, γρηγορείτε….,
είναι ώριμος καιρός….,
σηκωθείτε…., να σωθείτε….,
πριν σας πάρει ο Χαμός….!
® Να…., πολύχρωμα σκουλήκια….,
Σχιζοφρένιας αρχηγοί….,
περιθώρια δεν αφήνουν
μήτε, πια, για τη ζωή….!
Γρηγορείτε, κάντε κάτι….,
Αποχαύνωσης λαοί….,
Συντελειάρηδες σκορπούνε
μπόχα…., Θάνατου οσμή….!
☼
21/5/2012
Στα μαντριά τις τρανουπόλεις….!
Διαίρει και βασίλευε….:
παλιά -τους τέχνη κόσκινο’’….,
ένωνέ -τους κι έλεγχέ –τους….:
‘’τέχνη –τους καινούργια’’…., δές –τους….!
® Στα μαντριά τις τρανουπόλεις
μάζεμα της χώρας όλης….,
άδεια μείναν τα χωριά μας….,
‘’φλερτ’’ εχθρών στα σύνορά μας….!
Οι Θύτες αδιαίρετοι….,
σε σχίσμα μεις τα θύματα….,
άσπρο -- μαύρο….. σε κοκτέιλ….,
μαύρο χαίρει….. άσπρο κλαίει….!
☼
22/5/2012
Αηδόνι….!
Τ’ αχνάρια σου θα σβήσσω…..
σπιούνος να μη σε βρει….,
κι, η Μέρα, να, τα κρύβει….,
τα σβήνει, κι, η βροχή….!
® Σου στήσανε κρεμάλα
στο δέντρο της Ντροπής….,
μα η Μοίρα δεν τ’ ορίζει,
αηδόνι, να χαθείς….!
Εκπόρνευτος ο Ηρώδης
σωριάζεται στη Γης….,
σε άνοιξη λευτέρια,
και πάλι, θα λαλείς….!
☼
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23/5/2012
Ποια Μοίρα, αχ, το όρισε….!
Το φως του Ήλιου σβήστηκε
κι άναψε στην ψυχή φωτιά….,
μα πάγος είν’ τα δάκρυα….,…..
πώς νά ‘βρω, τώρα, γιατρειά…!
® Μέχρις εχτές μου έπεφταν
πεφτάστρα στις παλάμες….,
μα σήμερα πέσαν οχιές….,
χαροκαμένες μάνες….!
Ποια Μοίρα, αχ, το όρισε
κι έχασα μοναχοπαιδί….,
Ζωή, ζωή σου έδωσα….,
μου ‘δωσες, συ, θανατερή….!
☼
24/5/2012
Ρε αφεντάδες….!
Κι άλλο μολύντε ‘την τη Γη….,
κι άλλο πληγώστε τους ανθρώπους….,
ψευδαίσθηση έχετε τρελή
πως θα γλυτώστε, μόνο, σεις
στου ουρανού τους άδειους τόπους….!
® Σαν την ισότητα δε θέτε στο καλό….,
ξεμωραμένοι Αφεντάδες και σκληροί….,
θέλει να έρθει στο κακό….!
Φέρτε φριχτή καταστροφή….,
---- ‘’πίσ’ έχει η αχλάδα την ουρά της’’….. ---θα γείρει μπρούμυτα η Γη….,
να τα ξεράσει όλα…., πια….,
και νά ‘βρει, έτσι, την υγειά της….!
☼
25/5/2012
Πουλιά μου, γρηγορείτε….!
Δάκρυα καυτά στα τσίνορα….,
τραγούδι μοιρολόι….,
δε με χωρούν τα σύνορα
σε σκλάβο δρομολόι….!
® Ντόπιοι σκλαβώσαν ντόπιους….,
Χούντα των ανδρεικέλων….,
πουλιά μου, γρηγορείτε….,
σώστε ‘την…., μην αργείτε….,
τη χώρα των καγκέλων….!
Δάκρυα καυτά στα τσίνορα….,
εχθροί πατριδεμπόροι….,
ανοίξτε μας τα σύνορα….,
που κλείσαν Δικτατόροι….!
☼
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26/5/2012
Τόσα χρόνια….!
Άστεγα όνειρα…., αλήτες….,
δω στο μπουντρούμι της ζωής….,
κι ούτ’ ένα πέταγμα πουλιών
πάν’ απ’ τη στέππα της ψυχής….!
® Τόσα χρόνια περιμένω
νά ‘ρθει μέρα που τα μάτια να μην κλαιν….,
όμως…., παρελθόν, παρόν και μέλλον
άδεια….. κι ίσον με μηδέν….!
Πέθανε κι ο παράδεισός μου….,
είν’ στ’ όνειρο, κι αυτός, νεκρός….,
η κόλασή μου, μόνο, ζει…..
κι εγώ σ’ αυτήν, λεν, ζωντανός….!
☼
27/5/2012
Ωδή σ’ έναν ανυπόταχτο λιποτάχτη….!
® Στην αθλιότη’ της ζωής
δεν είχε ν’ αντιτάξει….,
άδειες οι φλέβες της ψυχής
και το κορμί μια λάσπη….!
Στέρεψε το κουράγιο του….,
Γη κι ‘’Ουρανός’’ μαρτύριο….,
και στο στερνό μουράγιο του
ναυαγισμένο πλοίο….!
Βούλιαξε το κορμάκι του
μες στα θαλασσοβάθη….,
μα πέταξε η ψυχούλα του
στου Ήλιου σε μια ράχη….!
☼
28/5/2012
Της Γης ο δρόμος μια Σπιναλόγγα….!
® Εφευρέτες Συστημάτων ‘’σοφοί’’….,
μάγοι της Άβυσσου ιστορικοί….,
τεχνητούς ‘’παραδείσους’’ λανσάρουν….,
Συστήματα -- πρότυπα των Μαμωνάδων….!
Κάθε πατρίδα και καρναβάλι….,
είν’ οι λαοί μαριονέττες, πάλι….,
‘’θεοί’’ –τους κι ανθρώποι άνευ αξίας….,
των τετραπόδων της συνομοταξίας….!
Της Γης ο δρόμος μια Σπιναλόγγα….,
κι ο ‘’Ουρανός’’ περάτη δεν έχει….,
και στις ψυχές μας, που αιμορραγούνε….,
ιαματική βροχή, ‘’ποτέ’’, δεν βρέχει….!
☼
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29/5/2012
Αχ, βρε ντουνιά αντίστροφε….!
Σορπά ο Θάνατος το Θάνατο….. και ζωντανεύει…..
και η Ζωή ζωή γεννά….. κι όμως τελεύει….!
Στης Γης τα μάτια….. η Ζωή….. εικόνα μια, που σβήνει…..
κι ο Χρόνος, να, ο Σύντελος….. Γη και Ζωή τις φτύνει….!
® …..Αχ, βρε νουνιά αντίστροφε….,
τρελέ κι αυτοκατάστροφε….,
πώς, τάχα, τα κατάφερες
κι όλα στο τέρμα τα ‘φερες….,…..
αχ, βρε ντουνιά αντίστροφε….,
τρελέ κι αυτοκατάστροφε….!
☼
30/5/2012
Κι αν θα μου δώσεις μια χαρά….!
Αμάν…., τραγούδησα τις λύπες μου
και γεύτηκα πικρές χαρές….,
χαρά γλυκειά δεν έχω….,…..
κι αν θε να βγω απ’ τη ‘’φυλακή’’ μου…..
ισόβιος ο θάνατος
είν’ μέσα στη ζωή μου….!
Αμάν…., κι αν θα μου δώσεις μια χαρά….,
Ζωή, πώς να την ψάλλω….,
που αργοπεθαίνω ζώντας….,…..
πού νά ‘βρω λέξεις για ψαλμό….,
τις λέξεις μου όλες ξόδεψα
τις λύπες τραγουδώντας….!
☼
31/5/2012
Κι οι άνθρωποι αγάλματα….!
Πουλιά και ζώα ανήσυχα….,
πλανιένται δώθε -- πέρα….,
κι οι άνθρωποι αγάλματα….,
σε Νύχτας πραξικόπημα….,
που έπεσε η Μέρα….!
Τα ζώα δίνουν ένστιχτα
και τα πουλιά δίνουν φτερά….,
μα κείνοι…., που μαρμάρωσαν…..
με νύχτια προσκυνήματα….,
τ’ αρνιούνται…., που τους νάρκωσαν
της Νύχτας τα εγκάθετα….!
® Κι ο Θάνατος…., όλος ζωή….,
στη Γη μας συνεχίζεται…..
και η Ζωή…., σκέτη πληγή….,
στον Άδη εξοστρακίζεται….!
☼
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1/6/2012
Η φιλία μας….!
Τις φλέβες κόψαμε….,
τα χέρια σφίξαμε….,
σάμπως στα έργα….,…..
το αίμα σμίξαμε….,
φιλίας δώσαμε
όρκο…., ‘’τρελά’’….,
τότε…., παιδιά….!
Τα χρόνια πέρασαν….,
κι αν και μας γέρασαν….,
πάντα, δεμένοι
στον ίδιο όρκο….,
που δεν προδώσαμε….!
Φιλίας σταύρωση
μεις δεν γνωρίσαμε….,
σ’ ίδια διασταύρωση
χαρές και λύπες μας
τις συναντούσαμε….,
που όρκο κρατούσαμε….!
® Πόσο αξίζει μια φιλία
τι κι αν δεν το βρήκαμε….,…..
αν τη χάναμε…., ίσως, τότε….,
κι οι δυο θα το μαθαίναμε….,…..
μα….. φτάνει που τη ζήσαμε
και ‘’ιστορία’’ αφήσαμε….!
☼
2/6/2012
Και με το Σύμπαν πίστα….!
Αμάν…., μικρή η ζωή πάνω στη Γη….,
τα βάσανα περίσσια….,
φέρτε κρασί μεθυστικό….,
να πιω και ν’ αποξεχαστώ….,
και παίξτε, ‘’όργανα’’, σκοπό….,
να σύρω γω μια ζεϊμπεκιά….,
και με το Σύμπαν πίστα….,
σε λησμονιάς μεθύσια….,…..
αχ, αχ, βρε άχορε ντουνιά….!
☼
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3/6/2012
Η Ειρήνη των όπλων….!
Μασκαρεμένος σε φριχτή Ειρήνη ο Πόλεμος….,
ο Ναός της είναι σταύλισμα εμπόρων μαστροπών….,
κει ηδονές αέρινες πόρνοι ‘’Άγιοι’’ πουλάνε
και σμίγουνε τις ηδονές ανθρώπων και ‘’θεών’’….!
® Κι η Νύχτα τους κερνά πιοτά….,
που φέρνουνε οικτρό μεθύσι….,
με μύρα μολυσματικά
τη Μέρα ποιοι την έχουν χρίσει….!
…..Κατάρα σας…., που Κρόνια Ειρήνη…., Μαμωνάδες….,
της Γης το θρόνο βάλατε βασίλισσα να ζώνει…..
κι ανάθεμα…., που οι άνθρωποι καταβογκούν, Φονιάδες,
των όπλων σας η μπάσταρδη Ειρήνη σαν ματώνει….!
☼
4/6/2012
Ποιος Χάρος μ’ είδε σ’ όνειρο….!
Αμάν…., η Γη φοράει πράσινα….,
ο Ουρανός γαλάζια…..
κι ο Άδης …., μαύρος πριρατής….,
ήρθε στο σπίτι μου νωρίς
να πάει με στα σκοτάδια….!
Πάντα πονά ο θάνατος….,
μα πιότερο την Άνοιξη….,…..
ποιος Χάρος μ’ είδε σ’ όνειρο
κι αρρώστια αθεράπευτη
λάφυρο μ’ έχει κι όμηρο….,….. αμάν….!
☼
5/6/2012
Νότες απ’ το πρωτινό ερωτικό ξύπνημα….!
Ήρθες σαν ήλιος στη νυχτιά
και φύτρωσαν πάν’ στην καρδιά
αβρά άσπρα λουλούδια….,
Αγάπη….!
Ήρθες και μπήκες στο κορμί
κι ήρθ’ η ψυχή μου να σε βρει
και να σου πει τραγούδια….,
Έρωτα….!
® Κι ολημερίς σέρνω χορό
ανοιξονιότης…..
σ’ έναν πρωτόγνωρο ρυθμό
κι άγνωστες νότες….!
☼
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6/6/2012
Καταραμένε ποταμέ….!
Εκεί κάτω στο ποτάμι
έπλενε η αγάπη μου….,
κι ήτανε, λες, ηλιόγεννη’….,
ήλιος μες στο κονάκι μου….!
Την είδε ο μαύρος ποταμός
κι ευθύς την ερωτεύθη’….,
είδε το λάγνο της κορμί….,
την πήρε…., την ωρέχθη’….!
Ως έκυψε ηλιόφεγγη
τα ρούχα της να πλύνει…..
ρουφήχτρα κάνει αγκαλιά…..
και μόνον με αφήνει….!
® Καταραμένε ποταμέ….,
να σβήσεις…., να στερέψεις….,
κι άλλους να μην τελέψεις….,…..
κι ανάθεμά σου την πηγή…..
τη δίψα σου που σβήνει….,
νεράκι σαν σου δίνει….!
☼
7/6/2012
Θέλαμε κορφές….. κι έδωσες στοές….!
Χώνονται οι λύπες και πλαγιάζουν
αναμεσίς, αχ, στις χαρές μας….,
ώς και στα όνειρά μας….,…..
ποτέ μας δε γνωρίζουμε
σκέτη χαρά….. και σβήνουμε
με πάγο στη φωτιά μας….!
Στο χάος ταξιδεύουμε….,
τ’ αστέρι μας γυρεύουμε….,
Αρχοί που μας το κρύβουνε….,…..
τη ζήση μας τελεύουμε….,
τ’ αστέρι μας δε βρίσκουμε….,
διέξοδο….. κει να φύγουμε….!
® Λύση δεν υπάρχει….,
τη ζωή μας άρχει
ήττας νικητής….,
Μοίρα μας μοιραία….,
σκλαβωτή παρέα….,
θέλαμε κορφές…..
κι έδωσες στοές….!
☼

217
217
8/6/2012
Χαρά -τους να ματώνουν….!
Αμάν…., ποιος μου ‘βαλε στον θώρακα
την παιδική καρδιά μου….,…..
στον ‘’κόσμο’’ αυτόν τον κόρακα….,
καρδιά μου ‘’αθωράκιστη’’….,
καρδιά μου αμετάλλαχτη….,
σβήνεις με τα όνειρά μου….!
Κι αν θώρακα είχα άτρωτο….,
φτερούγες κι αν θα είχα….,
θα ‘βρισκαν τρόπο οι Κακοί….,
καρδιά…., να σε πληγώνουν….,
χαρά –τους να ματώνουν…., αμάν….!
☼
9/6/2012
Σαν είναι λεία, πια, του υποκόσμου….!
Χτυπούν συναγερμό και S.O.S
καμπάνες στα καμπαναριά….,
δεν τις χτυπάει άνθρωπος….,
μόν’ τις χτυπούν του Αίολου
τ’ αέρινα κι αόρατα πουλιά….!
Σε κάθε σπιθαμή της Γης
βρήκανε, πια, κατάμαυρα
Θανάτου αποτυπώματα….,…..
ντουνιά στα μαραζώματα….,
τον Ουρανό που αρνήθηκες….,
θανατοκυνηγήθηκες….!
® Μα είν’ κλειστά τ’ αυτιά του κόσμου….,
την ήττα ως Μοίρα δέχεται
κι εφιάλτες ονειρεύεται….,
σαν είναι λεία, πια, του υποκόσμου….!
☼
10/6/2012
Βρήκα τ’ αντικλείδι της Χαράς….!
Ω, τι κρυφή ηδονή νιώθω μες στην καρδιά….,
που ανθίζει το κορμί η Ήβη η ‘’θεά’’….!
Σαν παίρνει σχήμα αντρικό…., το βλέπω στους καθρέφτες…..
κι όλο φουντώνουν στο μυαλό φαντασιές ερωτικές….!
Δεν είναι οι νύχτες μου γυμνίλα…., μια ολοφάνερη ξωθιά
τις φλέβες μου όλες μπόλιασε με μια ευχανατριχίλα….!
® Γίνεται τραγούδι η ζωή μου….,
μπαίνοντας στο δρόμο της καρδιάς….,
άνθισαν λουλούδια στην ψυχή μου….,
βρήκα τ’ αντικλείδι της Χαράς….!
☼
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11/6/2012
Ψεύτρα Ζωή, ό,τι έταξες….. Απάτη….!
Όνειρο το να ζήσω μια χαρά….,
να ‘χω κι εγώ μια τύχη ‘’τυχερή’’….,
λίγη γαλήνη, λίγη υγεία, μία Αγάπη,…..
Ψεύτρα Ζωή, ό,τι έταξες….. Απάτη….!
® Στο όνειρο χαρές βιώνω….,
λύπες πραγματικότητα….,…..
σε λίγο, πια, δε θα μπορώ
μήτε να ονειρεύομαι
σε τόση αθλιότητα….!
Όνειρο το ν’ αλλάξω ριζικό….,
νά ‘βρω κι εγώ λιμάνι σωστικό….,
θα ‘ναι το τέλος…., όπως, πια, δείχνει…., αχ, η ‘’Ιθάκη’’….,
Ψεύτρα Ζωή, που μου ‘ταξες Αγάπη….!
☼
12/6/2012
Τι τα θες….!
Ανταύγειες απ’ τα αίματα
Θανάτου μπήγουν μπόλια
σε Γη και σ’ Ουρανό….,
το πρόστυχο το τίμημα
ανάνθρωπων ανθρώπων
σ’ εγκάτθρωπο καιρό….!
® Κι άσπρα γαρούφαλα στο αίμα
είναι, κι, οι έγκορμες ψυχές
στο δρόμο για τον Άδη…., εδώ….,
που όλο στενεύει….. ---- τι τα θες….! ---και, να, τις διώχνει με μανία….,
σαν λάσπη κι αίμα γέμισε,
κι, η πάνω Αχερουσία….!
Πανκτόνα χρόνια…., Πόλεμος….,
πού να ‘βρεις καταφύγιο….,
εκεί…., για να κρυφτείς….,…..
αξία ποια να έχουνε,
που χάνοντ’, οι ανθρώποι…..
και πού να χρεωθείς….!
☼
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13/6/2012
Παντού εσύ….. και μόνο εσύ….!
Κύκλους εις το Σύμπαν σχηματίζω…..
και μες στο κέντρο τους εσένα ζωγραφίζω….,
σαν είσαι μες στην αγκαλιά μου….,
όλα δικά σου και δικά μου….!
® Ήλιος και άστρα παίρνουν τη μορφή σου….,
παντού εσύ….. και μόνο εσύ….,
όλα τα άγελα γελούν…..
κι η Γη…., που γέλιο ξέχασε…., γελά…..
άστρα -- άσπρα χαμόγελα…..
σ’ άναστρες νύχτες ξαστεριά….!
Χρώμα…., μα και σχήμα…., όλα αλλάζουν….,
στη Γη, και, τ’ άπειρα περιόριστα φαντάζουν….,
σαν είμαι μες στην αγκαλιά σου….,
όλα δικά μου και δικά σου….!
☼
14/6/2012
΄Ως νά ‘ρθει….!
Ζωή δισύλλαβη….. και το ωμέγα της
ως Άλφα του ο Θάνατος το έχει….,…..
κι ο Θάνατος…., τρισύλλαβος…., τα δυο του άλφα
φιλιά -- αντίδωρο, γι’ αυτό, της δίνει…..
κι Αφέντης της Δικτάτωρ την κατέχει….!
® Γη διπλή…., και συν και πλην….,
το ίδιο και ο Ουρανός….,…..
κι ανομοιοκατάληχτο παίζεται…., κι ανορθόργαφα….,
της πλάσης το τραγούδι…., αχ….,
ώς νά ‘ρθει δεύτερα «ο πρώτος ο καιρός»….!
Ζωή ‘’αρκούδιστη’’…., που τις φτερούγες της
ως τσάρτερ του ο Θάνατος τις έχει….,…..
κι ο Θάνατος...., πανπέταχτος…., τα δυο του πόδια
ως δεκανίκια της, γι’ αυτό, της δίνει…..
και, πάντα, υποφτέριο του την έχει….!
☼
15/6/2012
Στο πρώτο Σκαλί -- Βάθρο….!
Στο πρώτο Σκαλί -- Βάθρο
της Σκάλας των διαβαθμίσεων…., χμ, της Πανκοινωνίας….,
ο αναμενόμενος ‘’Μεσσίας’’
θα είναι ο κάκιστος Δικτάτορας….: ο της Δικτατορικής Δικτατορίας…..
κι όχι ο κάλλιστος Δικτάτορας -- Μεσσίας…..: ο της Δημοκρατικής Δημοκρατίας….,….!
☼
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16/6/2012
Αφού….!
Από τη μια ο ‘’Κάιν’’ –τους….. κι από την άλλη ο ‘’Άβελ’’ –τους…..
μ’ έχουν βάλει στη μέση….,…..
κι η ψυχή μου…., πεδίο μαχών…., στο χαμό –τους, μαζί –τους, θα πέσει….!
® Αχ, γιατί λένε ότι ζώ…., αφού, απλώς, μόνον υπάρχω….,
αφού, πια, ζω πεθαίνοντας…., αφού πεθαίνω ζώντας….!
Είμαι ένα ψόφιο έρμαιο….. σε μία Μήδεια εποχή….,
μια σακαράκα σκουριασμένη
στου Θάνατου και της Ζωής
το σκουπιδότοπο ριγμένη….!
Από τη μια ο ‘’Κάιν’’ –τους….. κι από την άλλη ο ‘’Άβελ’’ –τους…..
κάνουν ‘ξόντωσης βάρδια….,…..
το κορμί μου…., Θανάτου γραμμή…., το τυλίγουν με τέλους σκοτάδια….!
☼
17/6/2012
Στο φινάλε του αιώνα….!
Στο φινάλε του αιώνα…..
σατανάδες, κι, οι αφέντες κόβουν πλούσια σοδειά….:
αθώα όνειρα νεκρά….. κι άψυχα άμοιρα κορμιά….,
από σφαίρες κι ηρωίνη…., από ‘’τ’ άλλα’’….. κι από πείνα….,…..
‘’τρίτος κόσμος’’ καραντίνα…., ‘’πρώτος’’, ‘’δεύτερος’’….. ‘’χα -- χα’’….!
® Μόνη Κυρία η Νιου Γιορκ…..
κι ‘’οι άλλες’’ η Υπηρεσία….,…..
η πρώτη λέει : «Do it….!», «Don’t it….!»…..
κι οι τελευταίες : «Yes, yes, ‘’man’’….!»….,
στο ‘’κόκκινο τηλέφωνο’’ τα λεν…..
κι η Γη κατάμαυρο Μηδέν….!
Στο φινάλε του αιώνα
εισιτήριο Θανάτου κι εξιτήριο Ζωής….:
οι Νύχτες είναι παναγής….. κι είναι οι Μέρες καταγής….,
οι αφέντες είν’ ναρκώτρες….. και οι δούλοι μαστουριέντες….,…..
λίγοι μείνανε λεβέντες…., τ’ άσπρο μαύρης εποχής….!
☼
18/6/2012
Πές μου….!
…..Ληστογέννητη Ελπίδα του κόσμου που καρκινοβατεί….,
πες μου…., πόσοι ξέρουν πως τα χέρια σου είναι λερναιόυδρες αλυσίδες…!;…..
☼
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19/6/2012
Ειρήνη….!
…..Ειρήνη….,
τη μέρα, γυναίκα τρελή….. στης Γης τα παζάρια…..
απεγνωσμένα ψάχνεις και αντάρια
να βρείς την Έννοιά –σου….,
τη νύχτα, εξορία….. στ’ Ουρανού τα νταμάρια…..
θρηνείς που απ’ τον Πόλεμο
πιότερα έχεις τα θύματά –σου….!.....
☼
20/6/2012
Κι έπαψε να ‘ν’ «ο Μπούλης –τους»….!
Τα βρόντηξ’ όλα καταγής…., λεφτά –τους κι εξουσιά –τους….,
‘’χώρισαν τα τσανάκια –τους’’…., δουλειά –του….. και δουλειά –τους….!
® Και ζούσε , πια, ανεξάρτητος…., μόν, με δικούς –του κόπους….,
κι έπαψε να ‘ν’ «ο Μπούλης –τους»…., «Λαλάκος και Τοτός –τους»….!
Δεν καταδέχτηκε κανείς…., ξανά, να τον ‘’ταΐσει’’….,
λεύτερος κι αυτεξούσιος….. κέρδιζε –του τη ζήση….!
☼
21/6/2012
Της Γης τα περβόλια καιν οι βροχές….!
‘’Τα κάναν πλακάκια’’ ‘’της Γης οι Φρουροί’’….,
το Θάνατο σμίγουν με τη Ζωή….!
Τους έμαθε να ‘ναι ‘’ιμπεριαλιστές’’….,
παράσιτα όλοι….., πορνοληστές….!
Και σβήνει η δόλια…., που κλέβουν ζωές….,
της Γης τα περβόλια καιν οι βροχές….!
☼
22/6/2012
Σχιζοφρένια ‘’Made in U.S.A’’….!
…..Κι ‘’αλυσίδες’’ και ‘’καρφιά’’….,
πρέζα, σεξανατριχίλα….,
‘’μπότες’’ και ‘’χαΐμαλιά’’….,
σκέτη μπόχα και νεκρίλα….!
Ράκη, σκιάχτρα κουρδιστά….,
τζούφια ζήση και μυαλό….,
δεν τελειώνει…., τώρα, πια….,
τούτο το Καρναβαλιό….!
…..Εδώ η Ζωή…., εκεί η Ζωή….,
βάι -- βάι…., πού είναι η Ζωή…!; Bye -- bye….!.....
☼
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23/6/2012
Το μελλοθανατείο….!
Με μπόλια θανάτων τα κορμιά μας μπολιάζουν…..
και νύχτα τη νύχτα τις ψυχές μας αδειάζουν….!
® Κάνουνε τη Γη μας μελλοθανατείο….,
«Γειά….!» λέει ο Θάνατος….. κι η Ζωή «Αντίο….!»….!
Της Γης τεχνοκράτες κομίζουν Συντέλεια…..
κι εμείς μαριονέτες σ’ αδράνεια τέλεια….!
☼
24/6/2012
Πόσο μ’ αρέσει η ζωή….!
Πόσο μ’ αρέσει η ζωή….,
κι ας είναι άχαρη πολύ….,
μες στον αγώνα έχω χαρά….,
θα τη γιομίσουμε πουλιά….!
Με το ένα μου χέρι
τον ουρανό κρατάω…..
και με το άλλο…., ενεργά….,
τους κακούς πολεμάω….!
® …..Έλα, έλα…., κι εσύ….,
στον αγώνα…., μαζί –μας….,
και, να φτιάξει η ζωή….,
να χαρούν κι οι ‘’θεοί’’ –μας….!
☼
25/6/2012
Ιστορικός Συμβιβασμός….!
Ξεφτισμένα συνθήματα
κι εμβατήρια Θανάτου…..
και του κόσμου τα βήματα
έξω από τη σκιά του….!
Ανεξέλεγκτο Πείραμα
κάνουν τα ανθρωποειδή….,
‘’δοκίμια’’ οι ανθρώποι…..
κι αγκομαχάει κι η ζωή….!
Κι ο ‘’Αχούρα Μάσδα’’ κι ο ‘’Αριμάν’’….,
κει στ’ Ουρανού τα αναψυκτήρια….,
διασκεδάζουν…., βλέποντας θαμπά….,
που όλο ‘’τσουγκρίζουν τα ποτήρια’’….!
☼
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26/6/2012
Στης ‘’ζούγκλας’’ τους νόμους τι αντισταθμίζουν….!
Με ζώνουν νευρόσπαστα…, κούκλες κουρδιστές….,
τετράποδα άρρωστα….. με ψευτολεοντές….!
Και με παρασέρνουν….. σε ρέμα βαθύ….,
την ψυχή μου γδέρνουν….. χωρίς ανακωχή….!
Ολόφρεσκα ναυάγια, παντού, συναντώ….,
στης Γης μας τα μουράγια….. παζάρευμα φριχτό….!
Φίδια σ’ υπονόμους καρδιές ρυθμίζουν….,
στης ‘’ζούγκλας’’ τους νόμους τι αντισταθμίζουν…!
☼
27/6/2012
Χορέψτε…., παλιάτσοι…., της Γης μανδαρίνοι….!
Χορέψτε…., παλιάτσοι…., τον τρελό σας χορό….,
χορέψτε…., παλιάτσοι…., στης αρκούδας το σκοπό….!
Χορέψτε…., παλιάτσοι…., πεθαίνει η ζωή….,
η κρόνια αυγή χαράζει, για όλους, φριχτή….!
Στής Νύχτας την πίστα….. φωτιά στα κορμιά σας….,
κει πάν’ θα θρηνείστε, και, τα δόλια παιδιά σας….!
Χορέψτε…., παλιάτσοι…., κλεμμένο το βιός σας….,
χτυπάει το ντέφι ο αρκουδιάρης ‘’θεός’’ σας….!
Χορέψτε…., παλιάτσοι…., της Γης μανδαρίνοι…., χμ, χμ, χμ,….!
☼
28/6/2012
Σ’ απλή ζωή….!
Πάμε να φύγουμε μακριά….,
σε μυστικό ταξίδι….,
ψηλά να χτίσουμε φωλιά….,
στ’ αετού το μετερίζι….!
Όλες οι στράτες, ‘δω, της Γης
θανατοσφραγισμένες….,
μες στα δυο μάτια της Ζωής
λιγόστεψαν οι μέρες….!
® Εγώ κι εσύ σ’ απλή ζωή….,
που την ψυχή ανθίζει….,
πάμε…., συντρόφισσα πιστή….,
το Φως να μας ορίζει….!
☼
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29/6/2012
Λες και έγινε κι η «πρώτη –του…..»….!
….. Εγώ είμαι σίγουρος πως δεν θα γίνει…., ποτές….,
η «Δευτέρα Παρουσία –του…..»….. και τα άλλα ‘‘τέτοια’’…., ---- λες και έγινε κι η «πρώτη –του…..»….! ---μα πιότερο από μένα σίγουροι…., και, γι’ αυτό….,
είναι οι κορακόντυτοι ρασοφόροι….. και ‘’οι άλλοι’’….,
οι βολεμένοι με τα ‘’τέτοια’’ κρυπτοσατάνες ή άθεοι…., οι λαομπαίχτες και ‘’Θεομπαίχτες’’….,
γι’ αυτό…., και, γ’ αυτό…., τα σκύβαλα…., ωραία μιλούν….. κι άσχημα πράττουν….!
☼
30/6/2012
Ελλάδα στα παζάρια….!
Ελλάδα του ΠΡΟ.ΠΟ και των πορνό….,
Ελλάδα των λαχείων….,
‘’αστρούχοι’’ σε κατάντησαν οικτρό
σφαχτάρι των σφαγείων….!
® Και κλαις μαραζωμένη….,
ο Ήλιος σου στα χιόνια….,
σ’ αγόρασαν οι ξένοι
κι εμίσεψαν τ’ αηδόνια….!
Ελλάδα στην αντάρα…., στο σταυρό….,
Ελλάδα στα παζάρια….,
‘’της Άνοιξης τ’ αναρχικό στοιχειό’’
θα διώξει τ’ ανθρωπάρια….!
☼
1/7/2012
Το δείχνουνε τα πράγματα….!
Το δείχνουνε τα πράγματα…., Συντέλεια μας φλερτάρει….,
πώς να γεννήσεις, πια, παιδιά…., Αρχοί -- Ηρώδες…., Χάροι….!
® Κι έτσι…., ως πάν’ τα πράγματα…., πάμπολλοι, θε να λέμε….:
«Κάλλιο μονάχος στο ‘’Τρελάδικο’’ με σχιζοφρένια….,
παρά στην ‘’Κοινωνία’’ με παιδιά και οικογένεια….!
Το δείχνουνε τα πράγματα…., όλα ψυχορραγούνε….,
τι ν’ αντιτάξεις στο Χαμό….. να μην αφανιστούνε….!
☼
2/7/2012
Η ώρα του αιώνα μας δώδεκα παρά πέντε….!
Η ώρα του αιώνα μας
δώδεκα παρά πέντε….,
σαν πριν από κατακλυσμό
όλα στη Γη πλανιένται….!
Αλαφιασμένα πρόβατα
στη ζούγκλα οι ανθρώποι….,
έρμη κι ανυπεράσπιστη
βογκά η ανθρωπότη’….!
® Χτυπά το S.O.S θανατικό
της Γης το ωρολόι….,
σ’ αυτή τη Νύχτα θα ‘ν’ στερνό
τ’ ανθρωποδρομολόι….!
☼
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3/7/2012
Για λίγους στη Γη….!
Της Χαράς το μονοπάτι
ποιοι μου το κρύψαν
κι η ζωή μου οφθαλμαπάτη
κι άσβηστη είν’ δίψα….!
Μοίρα μου η καταδίκη….,
---- πώς να ελπίζω….! ---νιώθω σαν λαθρεπιβάτης….,
---- τι τάχα ορίζω…! ---- ….!
® …..Αρχοί ‘’ρατσιστές’’….,
πού ‘ν’ η Αγάπη σας….!
Για λίγους στη Γη
είν’ κι η ‘’Ιθάκη’’ σας….!
☼
4/7/2012
Κι αυτός….!
…..Κι αφού του πήραν…., ανενόχλητοι…., την ‘’παρθενιά’’ της…., ανυπόταχτης στο Ψέμα…., ψυχής του….,
ε, με το σκληρό κι αδιάκοπο «Ψ.Π.»…., του έδωσαν…., οι παλιάτσοι…., απολυτήριο ‘’«τρελού»’’….!
Κι αυτός…., σαν πέρασε την πύλη του στρατώνα…., όντας ‘’τρελός’’…., πια….,
έφτυσε με ορμή…., γελόκλαυτος…., και ούρλιαξε….:
«Αυτή η..... Ελλάδα ίσον πορνοκυλόττα….!»….,….. φτου….!.....
…..Κι όμως….. τόσο αγαπούσε….. την Ελλάδα…., από μικρός….,
αχ…., ‘’για Ιδεολογία’’…., είν’, πια, ζωντανός -- νεκρός….!.....
☼
5/7/2012
Τρέλα είναι….!
Τρέλα είναι….. η Υποταγή στους….. δόλια κωδικοποιημένους….. κοινωνικούς και κρατικούς νόμους…..
και η Κακία…., που είναι επακόλουθο αυτής της Υποταγής….!
☼
6/7/2012
…..Ω ‘’άσπρο’’….!
…..Ω ’’άσπρο’’…., ‘’συ’’, παναιώνια επένδυση και μάσκα του μαύρου….,
ποιών χρωμάτων διασταύρωση είσαι…!;
☼
7/7/2012
Έιιιιι….!
…..Έιιιιι…., αφήστε λεύτερη τη Σφαίρα
που ρίχνουνε κατάστηθά μου….,
που ‘χω πεθάνει, προ πολλού, βρεεεεε….,
‘’που ‘ταν νύχτα….. κάποια μέρα’’….!
Ένα, μονάχα, θέλω…., τώρα, πια….,
‘’φυτό’’ εγώ της Άνοιξης….,
και την ουδέτερή μου ευχή τη δίνω….:
‘’κάποια’’ αντάρτικα παιδιά
να εκδικηθούν, και, για λογαριασμό –μου….,
αφού, αλιά μου, δεν μπορώ…., τώρα, πια….,
μήτε αυτόχειρας να γίνω….!......
☼
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8/7/2012
Το τέλος ενός καραβιού….!
Πεταγμένο καράβι
απ’ την άμμο αγναντιάζει
τα καράβια….. που πλέουν….,
αδειανό…., βουρκωμένο….,
που σε λίγο θα σβήσει
με αγιάτρευτη φθίση
σ’ αφιλόξενη γης πάνω…., ξένο….!
Και το κύμα…., με λύπη….,
αερόβαλτο σάβανο….,
που η άμμος σκεπάζει
σκελετό το καράβι….,
στον χαμό του συντρόφου
μοιρολόγια του ψέλνει
και…., σαν κλαίει…., με δάκρυα το ραίνει….!
☼
9/7/2012
Μες στους ανθρώπους νιώθω σαν ξένος….!
Μες στους ανθρώπους νιώθω σαν ξένος….,
στη σπηλιά των βαμπίρ σα να ‘μαι ριγμένος….!
® Κονάκι Χαρόντων ο κόσμος τους μοιάζει….,
‘δω κάτω που ζω….. δε μου χαράζει….!
Όλο σκοτάδι κι άγχος μου δίνουν…..
και δίχως κοπάδι βοσκό με αφήνουν….!
☼
10/7/2012
Εδώ στη γειτονιά μας….!
® Εβράδιασε στη γειτονιά….,
βράδυ και στην καρδιά μας….,
είν’ το φεγγάρι μας κουτσό
κι αργεί να ‘ρθεί ψηλά μας….!
Φυσά τ’ αγιάζι και σκορπά….,
στο διάβα του…., τα πάντα….,
κλέβει τους ίσκιους μας κρυφά
και ρίχνει τους στην μπάντα….!
Κι εμείς οικτροί κι ανήμποροι….,
λεία της Θανατώτρας….,
στα νύχια αργοσβήνουμε
Νύχτας καρδιοκλειδώτρας….!
☼
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11/7/2012
Έλα και πάρε με, μανούλα….!
Έλα και πάρε με, μανούλα….,
μέσα απ’ αυτή τη ‘’φυλακή’’….,
μου γοργοσβήνει η καρδούλα
κι έγιν’ η ψυχή μου μια πληγή….!
Σ’ ένα δωμάτιο σκοτεινό
μ’ έχουν μονάχο και πονώ….,
θα με τρελάνουν ‘δω μέσα, πια….,
κοντά σου, μόνο, ‘’θα γίνω καλά’’….!
Μου λείπει, μάνα μου, η στοργή
και με χτυπούν σαδογιατροί….,
σάμπως πειραματόζωο….,…..
τα μερονύχτια που δεν μ’ είδες…..
μ’ έχουν δεμένον μ’ αλυσίδες….,
«το άτυχό –σου Αλεκάκι»….!
Με τάραξαν στα ηλεκτροσόκ
και το μυαλό μου είν’ στο στοπ….,…..
και ταπεινώνομαι πολύ….,
που…., όντας στα τέσσερα δεμένος….,
πάνω μου κατουρώ…., σαν δε με λύνουν
τούτοι οι φασίστες οι γιατροί….!
Εδώ…., στην κλινική, χμ, ‘’«Γαλήνη»’’….,
σου λέω, η καρδιά μου γοργοσβήνει…..
και το κορμί μου….. σ’ ένα καμίνι…..
λιώνει και με αφήνει….!
Έλα και πάρε με, μανούλαααααααααα….!.....
☼
12/7/2012
…..Ω Ρουφιάνοι της Κρατικής Εξουσίας….,
κατεβάστε, επί τέλους, απ’ αυτά τα Κτίρια
τις απατηλές επιγραφές που γράφουν….:
‘’Δημόσιον Ψυχιατρείον’’, ‘’Ιδιωτική Νευρολογική Κλινική’’,…..
κι αναρτήστε…., καθώς πρέπει…., σ’ όλα….,
επιγραφές που να γράφουν….:
‘’Κέντρον Ελευθέρων Βασανιστηρίων και Πειραμάτων,
κυρίως, των απανταχού της Ελληνικής Επικράτειας
ανυπόταχτων στην ακοινώνητη Κοινωνία και τους δόλιους νόμους της…..’’
και….. θεραπεύστε…., χμ, πρώτα και πριν από –εσάς…., τους Ψυχίατρους….,
που, και, ψυχή δεν ξέρουν τι είναι…., κι όμως….!
☼
13/7/2012
…..Δεν μπορούσαν να σκοτώσουν τη Νύχτα….,
---- και, για να λύσουν το ‘’μυστήριο’’, και, της Μέρας….. ---βάφτισαν το σκοτάδι φως….. και….. δεν υπολογίζονταν, πια κι έτσι, ως τυφλοί….!
☼
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14/7/2012
Ό,τι γουστάρουν….. το ‘χουνε….!
Σα του Ολύμπου τους ‘’θεούς’’
καλοπερνά η Μπουρζουαρία….,
με κρουαζιέρες στα νησιά
και με πικνίκ πάν’ στα βουνά….!
Ό,τι γουστάρουν….. το ‘χουνε….,
χειμώνα -- καλοκαίρι….,
κι ‘’έχουν προστάτη, και, τον Αλλάχ’’….,
κράτος,στρατό, αστυνομία, δικαστές,…..
και τους παπάδες ευλογητές….!
Ό,τι γουστάρουν….. το ‘χουνε….,
νέκταρ και αμβροσία….,
κι αιώνια στα χέρια –τους
κρατούν την Εξουσία….,
που….. για ναμην την χάσουν….. κάνουνε…..
πραξικοπήματα, πολέμους,….!
Κι εσείς…., ταλαίπωροι φτωχοί….,
στου αργού Θανάτου τα κελιά….,
με αχ και βαχ μία ολάκερη ζωή….,….!
☼
15/7/2012
Α, τι συνήθεια κι αυτή….!
Α, τι συνήθεια κι αυτή….,
συχνά…., να κάνει δεξιώσεις
η χάι σοσάιτι η φτηνή….,
γελοίες δίνοντάς μας εντυπώσεις….!
Και….. στα σαλόνια της χλιδής…..
φιλοφρονήσεις της κονσέρβας και ‘’κουλτούρα’’….,
αμβρόσια εδέσματα,
μόνο, για τη νομενκλατούρα….!
Λογοτέχνες, καλλιτέχνες,
καλαμαράδες, εφοπλιστές,
πολιτικοί τουρλού -- τουρλού….,…..
απ’ όλα, σικ, τα ‘χει ο μπαξές….!
Και δόσ’ του, νααααα, μια προβολή
απ’ τα προδρόμια της αντάρας….,
στ’ όνομα της αναψυχής μας….,
κει στις ‘’φυλλάδες της θείας Κλάρας’’….!
® …..Ρε…., τι σκασίλα που ‘χουμε…..
να μάθουμε πώς τα περνούν οι μπουρζουάδες….,…..
άλλα μας καίνε…., παλιατσουριέντα….,
αυτά που φοβάστε να κάνετε κουβέντα….!
☼
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16/7/2012
Χαίρε, τρΕλλάδα….!
…..Και, σωστά, μας λέγαν στα σχολεία….:
«…..Πιο πέρα από τα σύνορα…., ‘περήφανα Ελληνόπουλα….,
καραδοκούν ‘’βάρβαροι’’ οι γείτονές μας…., επίδοξοι καταχτητές μας….!
Τας θύρας…., τας θύρας….!»….!
Και, και, τώρα, οι ‘’βάρβαροι’’ είναι πέρα από τα σύνορα….,
μες στα δικά τους σύνορα…., κι οι θύρες φυλαγμένες….!
Όμως…., απ’ τις κερκόπορτες…., μοντέρνοι καταχτητές αυτοί….,
μανδαρίνοι….. με σμόκινς και πρακτορικά κομπιούτερς…..
μπαινοβγαίνουν….. με γνήσια διαβατήρια….. στην κάλπικη Ελλαδίτσα…..
---- σαφώς, με την ‘’άδεια’’ των δασκάλων της ψευδοεθνικοφροσύνης….. ---και μέσα από οθόνες τηλεοπτικές, προπάντων,
μέσω των εγκαθέτων τους λαοεκφυλιστών…., συνήθως….,
συνουσιάζονται παρά φύσιν με τα μάτια μας…., που γεννούν, πια, πιο κάλπικο φως….,
και….. και….. και….. …., φυσικά, ανενόχλητα και εξευρωπαϊσμένα….!
Χαίρε, τρΕλλάδα…., τέως – τέως Ελλάδα….,
της Μαντάμας Ευρώπης άξιον Πειραματόζωον….!.....
☼
17/7/2012
…..Άει στον αγύριστο….. κι ανάσανα….!
…..Τη χαραυγή μπήκαν, σπρωγμένοι, μέσα στην άδεια μου ψυχή
ο Χριστός –τους με την ακολουθία του…., αυθαίρετα πατώντας ‘την…., χλιαρά διεκδικώντας ‘την….,…..
το σούρουπο μπήκαν, σπρωγμένοι, μες στη ‘’γεμάτη’’ μου ψυχή
ο βαρβάτος Διάβολός –τους με τους δικούς του…., σκληρά διεκδικώντας ‘την….,…..
την άλλη μέρα το πρωί…., σαν ξύπνησα….,
τους βρήκα όλους, μέσα μου, αλληλοσκοτωμένους…..
και το φουαγιέ της ψυχής μου καταγκρεμισμένο….!
…..Άει…., στον αγύριστο…., τρελοί μασκέ…., που σώθηκα….. κι ανάσανα….!.....
☼
18/7/2012
…..Κι ανάθεσε το έργο της ‘’σωτηρίας’’ των ψυχών των ζωντανών της Γης
---- ποιός, άραγε, θα σώσει τα ταλαίπωρα κορμιάμας…!; ---στους ‘’Αποστόλους του…., τσιράκια των εκάστοτε τυράννων….,
για να έχουν όλον –τους τον χρόνο λεύτερο…., εκεί πάνω στον ‘’Ουρανό’’….,
αυτός, ο εξώγαμος μπαμπάς του και το επιτελείο τους….,
να παίζουν κλωτσοσκούφι…., κάνοντας τη σχολαστική διαλογή….,
τις ψυχές των πεθαμένων….!
Ρεεεεε…., πώς οι νεκρές ψυχές μας κερδίζουν τον ‘’Ουρανό’’…..
και χάνουν τα ζωντανά κορμιά κι οι ζωντανές ψυχές μας τη Γη….!.....
☼
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19/7/2012
Γαμαλληλούια….!
…..Και….. ‘’«ελέω ---- δήθεν ---- του Θεού»’’….. και Κυβερνήσεών –τους…..
ρουφούν το αίμα του κοσμάκη
και….. με τον ‘’ιδρώτα’’ του….. γίνονται πιότερο πλούσιοι….!
Και…., όταν, ή πριν, ψοφήσουν…., οι βάμπιροι….,
γίνονται….: εθνικοί ευεργέτες, μνημεία, ‘’βραβεία’’, όσιοι, άγιοι,…..
γαμαλληλούια….. και άει σιχτίρ…., εχμ, και δε –τους φτύνω…., μη λερωθεί το φτύμα….!
☼
20/7/2012
Στα πρώτα γενέθλια της Τζίλντας….!
…..Οι «εκλεκτοί προσκεκλημένοι» της ράτσας των βαμπιροειδών….,
ο οικοδεσπότης, επίσης, νομενκλατούρος…., ‘’χάι σοσάιτυ’’….,
ο λόγος της πρόσκλησης….. τα πρώτα γενέθλια της Τζίλντας….,
της πρώτης στον κόσμο σκυλίτσας,
---- πειραματσιστής ο οικοδεσπότης ‘’χάι σοσάιτυ’’….. ---που γεννήθηκε από διασταύρωση
ενός σκύλου Ω΄ ράτσας με μια γάτα Ψ΄ ράτσας….,
και που προέκυψαν, αντίστοιχα,
ο μεν σκύλος Ω΄ ράτσας από διασταύρωση μιας σκύλας Χ΄ ράτσας
με έναν τράγο Φ΄ ράτσας…..
η δε γάτα Ψ΄ ράτσας από διασταύρωση ενός κούνελου Υ΄ ράτσας
με μια γάτα Τ΄ ράτσας….!
Συνέφαγαν αμβρόσια εδέσματα…., συνουσίασαν τις συφιλιδικές τους απόψεις….,
τραγούδησαν γαβγιστικά τραγούδια…., σεγόντο η Τζίλτα….,
χόρεψαν αρκουδιάρικους χορούς….,
έκαναν, και πάλι, πράξη τις ανομολόγητες φαντασιώσεις τους….,
σε στιλ συναγωνισμού για καλύτερες κρεβατικές επιδόσεις….
και, τελικά, μαζεύτηκαν γύρω -- γύρω από την εκκεντρική πισίνα του οικοδεσπότη
κι ήπιαν το αποχαιρετιστήριο ποτό τους….,
ευχόμενοι στην Τζίλντα και τον κύριό της «χρόνια πολλά»….,
κι ό λ α μαζί φωτογραφίζονταν τη Μεγάλη στιγμή της «Έκπληξης»….,
τη στιγμή που ένας εκλεκτός αρχιμαντρίτης – ‘’καμάκι’’
βάφτιζε…., ανάδοχος αυτός…., επίσημα, πια, και μετά από έναν γάμο ομοφυλοφίλων….,
την μέχρι τότε ‘’αεροβαπτισμένη’’ σκυλίτσα Τζίλντα….!
Χαράματα, πια, αποχαιρετίστηκαν ξεθεωμένοι….,
εκφράζοντας την επιθυμία τους να έχουν από την Τζίλντα….,
την πρώτη στον κόσμο «ορθόδοξη χριστιανή σκυλίτσα»….,
σαν θα γίνονταν μητέρα…., ένα σκυλάκι της….,
έστω κι από μια γόνιμη διασταύρωσή της με τον κύριό της ‘’χ.σ’’….,
κι έφυγαν….,….. α, κι έζησαν α υ τ ά καλά….. κι εμείς κα λ ύ τ ε ρ α….!.....
☼
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21/7/2012
Κάποια μέρα…., που νύχτα θα ‘ναι….!
Κάποια μέρα…., που νύχτα θα ‘ναι….,
---- ίσως….. ---- θα με φέρουν…., μανούλα…., νεκρό κι αμεταχείριστο….,
μέσα σε ένα μεταχειρισμένο φέρετρο…., στο πατρικό μας σπίτι….!
Αυτοί….. που θα με σκοτώσουν δεξιότεχνα…..
θα πούνε, παντού, πως αυτοκτόνησα….,
χμ, εγώ…., ο τίμιος εραστής της Ζωής….,
που αρνήθηκα ‘’τα ανθρώπινα’’ κι έχω μοναδική χαρά να πολεμώ απολέμητους….,
και το ίδιο δεξιότεχνα θε να το αποδείξουν….!
Άφησέ τους αυτούς τότε….,
μονάχα φέρετρο και ρούχα να μ’ αλλάξεις…..
και, προπαντός, τους άλλους να προσέξεις….,
κείνους τους μαυροκόρακες….,
αν θά ‘ρθουν…., ‘’κατ’ εξαίρεσιν’’…., να με κηδέψουν…., αν….!
Στερνή επιθυμία μου να τους το αρνηθείς…., οπωσδήποτε κι αν πεθάνω….,
…..δε θα θιχτούν δα…., σαν τους στερήσω ακόμα μια Παράσταση….!
Μπορεί, βέβαια, εκείνη τη νύχτα….. να είναι η μέρα που η αυλαία του Θεάτρου –τους θα κλείσει
οριστικά και αμετάκλητα…., φυσικά, και, για τις δικές τους ‘’επιταγές χωρίς αντίκρυσμα’’….,
και να μη χρειαστεί….!
Πάντως…., αν όχι…., στερνά επιθυμώ να τους το αρνηθείς…..
και μια κηδεία φυσική να μου χαρίσεις….,
μανούλα μου…., που….. ‘’δεν υποψιάστηκες’’, ποτέ,
πως γέννησες…., διασταυρωμένη με τον άνθρωπο πατέρα μου….,
ένα αλλιώτικο ‘’Χριστό’’…., σαν ‘’τόσες’’ άλλες μάνες….!.....
☼
22/7/2012
Είναι κάτι νύχτες….!
Είναι κάτι νύχτες…., δίσεκτες νύχτες…., που, ολότελα, η ανεξόρκιστη Αϋπνία μ’ εξουσιάζει
και, σαδιστικά, μου τάζει, μονάχα, τον ανεξύπνητο….!
Προφήτες κουρελιάρηδες, τότε, παρελαύνουν μπροστά μου απρόσκλητοι….,
πάνω σε φέρετρα αυτοκινούμενα….,
απαίσιες προβλέποντας προβλέψεις….,
προβλέποντας θανάτια παρακμή για ολάκερη την ύπαρξή μου….!
Κι εγώ…., αλιά μου…., μη μπορώντας να προσγειώσω τη σκέψη μου
στο συμπηγαδικό διάδρομο της ‘’άναρχης’’ ψυχής μου….,
τον ύπνο μου να φέρω ξανά στα ανύσταχτα μάτια μου….,
πιστεύοντας στις αιχμηρές τους προφητείες
και βλέποντας, προπάντων, τον Μορφέα να με κοιτά σαρκαστικά
και το όνομά μου, κάθε φορά, από το κομπιουτερικό δεφτέρι του
επιδεικτικά να το σβήνει και να φεύγει….,
κλαίω κλάμα οικτρό…., σάμπως βρέφος πανικόβλητο την ώρα που γεννιέται….,
κι η ψυχή μου μετέωρη μένει….. κι η σκέψη μετεωρίτης στη μετέωρη ψυχή μου….!.....
☼
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23/7/2012
…..«…..Κρα, κρε, κρι, κρο, κραυ, κρου, κρα, κρα, κρααααα….!»….!
…..Και βγήκε…., με χαμόγελο…., τηλεπαρουσιάστρια…., στο κρατικό ‘’γυαλί’’ –τους….,
και με χαρά ανακοίνωσε στους τηλεθεατές της….:
««Και τώρα…., επιτέλους, να…., καλοί μας τηλεθεατές….,
---- και….. δεν είν’ τώρα….. όπως χτες…., που ‘ν’ πλουραλιστική η Ti.Vi….! ---χαρείτε «το αηδόνι της Λαϊκής Επανάστασης»…., σε μια μίνι διάλεξη…., με θέμα, πια, ελεύθερο….!»»….!
Κι εκείνο…., εξαγόραστο…., τις ‘’φούσκες’’ του αρχίνησε….,
τα ‘’κρα και κρε και κρι και κρο….. και κραυ και κρουουου’’…..
κι εκείνη «Θαύμα» φώναζε….. κι οι θεατές –τους «Ουουου….!
☼
24/7/2012
‘’Μάθημα’’ ασπροποίησης μαύρου….!
Σαν στη συνείδηση του λαού ενός Κράτους χρεωκοπεί η Πολιτική….,
οι κάθε είδους και μορφής Πτωχοπρόδρομοι…., προ πάντων….,
ξεθάβουν το σιχαμερό ‘’κατάλοιπο’’ της επίσημης Εθνικής Ιστορίας….,
διαλέγουν το ‘’καλύτερο’’ σκουλήκι του πρόσφατου παρελθόντος…..
και…., αφού το παρουσιάσουν, ταχυδακτυλουργικά, ως αετό….,
προσπαθούν…., με κάθε τρόπο και μέσον…., κοντά σ’ αυτό….,
να δικαιώσουν…., βέβαια, με το αζημίωτο…., τα πολιτικά χαμέρπια του παρόντος….,
τις ιστορικές πόρνες του ανταριασμένου μέλλοντος…., ‘’εξιδανικεύοντας’’, και, την πολιτική –τους….!
☼
25/7/2012
Η κοσμογονική θεωρία –τους….!
‘’’’Φύσηξε…., λεν…., και έφτυσε ο ουρανός στη γη….. και φύτρωσαν….. τα ‘’φτύματα’’….,
«ομοίωση και εικόνα –του»’’’’…., χμ, και το ‘χουν για θρησκεία –τους….,
λοξοί αυτοί….. λοξός ‘’Θεός’’….. κι η κοσμοθεωρία –τους….! Φτου….!
☼
26/7/2012
Καλού ή κακού….!
…..Σε συμβουλεύει ο ‘’Θεός’’….. –τους….,
καλού ή κακού…., αφουγκράσου και το ‘’Διάβολό’’….. –τους….,…..
σε συμβουλεύει ο ‘’Διάβολός’’….. –τους….,
καλού ή κακού…., αφουγκράσου και το ‘’Θεό’’….. –τους….!
☼
27/7/2012
Λευτερωθείτε….!
Περιφρονείστε τους γονιούς που καταριούνται τα παιδιά τους….,
σκοτώστε τους ‘’Θεούς’’…., Θεόμασκοι Σατάνες, να…., που καταριούνται τα ‘’πλάσματά’’ τους….,
έι, έι…., λευτερωθείτε….!
☼
28/7/2012
Η πρώτη αρετή των όντως Μεγάλων….!
Η πρώτη αρετή των όντως Μεγάλων….,
τέτοιων που καμιά, επίσημη ή μη, Ιστορία –τους δεν έχει….,
είναι η, έμφυτη ή επίκτητη, ‘’αλλεργία’’
στα προκάτ βάθρα –τους και τις προκάτ εξουσίες –τους….!
☼
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29/7/2012
Στο σταυρό μας καιρό….!
Ανοστιά στις ψυχές….,
αδειανές οι καρδιές…..
με λαγούμι κενό….,
σχιζοφρένιας σκιές
περιζώνουν ζωές
στο σταυρό μας καιρό….!
® Έτσι το θέλαν οι Αρχοί…..
κι έτσι το καταφέραν….,
να ‘ν’ οι λαοί νευρόσπαστα….,
τα σκότη ανεξόρκιστα….,
Νυχτιά ναρκώτρα φέραν….!
Σαν καράβι στη Γη
ταξιδεύει Ζωή…..
κι έξω μένουμε μεις….,
το κορμί φυλακή…..
κι η καρδιά το κελί
στα πουλιά της ψυχής….!
☼
30/7/2012
Πρώτη σου φορά….!
Άναψε φωτιά πολέμου στα Βαλκάνια….,
νιώθεις αίσθημα κινδύνου….,
πρώτη σου φορά ‘’σ’ τη δίνουν’’
τ’ άδικα της Γης…., σαν έχεις
ανασφάλεια….!
® Εχ, βρε ματσαράγκα….,
μπρος, κάνε το μάγκα….,
μήπως και σωθείς….,
‘’πάει το παιχνίδι’’….,
σκάρτε σπουδαρχήδη….,
κι άειντε να πνιγείς….!
Μια ζωή στο’’δε βαριέσαι’’ και στο βόλεμα….,
ρόλο βρώμικο ‘ξηγιέσαι….,
πρώτη σου φορά φοβάσαι
βιος σου και ζωή μη χάσεις
στο μακέλεμα….!
☼
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31/7/2012
‘’Γράφει ροζ, πια, ιστορίες’’….!
Πάει καιρός που δεν περνά
η χαρχάλω η Ζωή
απ’ τους φτωχομαχαλάδες….,…..
όπου στέκι –τους….. και πιάτσα….,
πρώτη ‘’δίνεται’’ κυράτσα….,
μόν’, σε πλούσιους νταβάδες….!
Πρόστυχο το μακιγιάζ της….,
τα ‘’απόκρυφά’’ της φόρα….,
πόρνη, λες, πολυτελείας….,…..
ζιγκολόγρια φαλλοφόρα….,
‘’γράφει ροζ, πια, ιστορίες’’….!
® Άει…., στα γκρέμνα σου…., μωρή….,
δε σου δίνω γω αξία….,
---- λες Ζωή πως είσαι, τάχα….! ---φτύμα μου για σε δε θα ‘χα….,
Χάρου που ‘γινες Κυρία….!
☼
1/8/2012
Άμα θα…., τότε θα….!
Άμα θα δεις τριαντάφυλλο
χωρίς κανένα αγκάθι….,
τότε θα δεις και άνθρωπο
χωρίς λεκέ και λάθη….!
Κι αν δεις Αφέντη άνθρωπο….,
ω, Θαύμα των Θαυμάτων….,…..
ποιος τάχατες τον κάτθρωπο
να φέρει στη αγιά του….!
Όλα….. στη Γη….. είν’ συν και πλην….,
μα….. ο άνθρωπος….. Θεάνθρωπος
---- σε θέση Θεογάμιων….. ---μπορεί να γίνει…., σε ‘’στιγμές’’….,
σκέτος, ανόθευτο, καλό…..
και κάτι παραπάνω….,
απ’ το καλό πάν’ και το κακό….,
τουτέστιν, υπερκάλλιστος….,
συγχρόνως, και ουδέτερος….,
σε θέση Θεογάμιων….!
☼
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2/8/2012
Δε σε ξεχνάμε, σύντροφε….!
Ξέπλυνε τα ματωμένα χέρια….,
ίχνη απ’ το θύμα πουθενά….,
όμως….. της ψυχής τα περιστέρια
έφυγαν και φτύσαν το φονιά….!
Φτου…., ρε του Δυνάστη κρυπτοσπιούνε….,
πάει το Παλικάρι μουλωχτά….,
θύμα κάποιου κλέφτη είπαν είναι….,
που ‘θαψαν στη λήθη με ψευτιά….!
Δε σε ξεχνάμε, σύντροφε….,
ούτε και τ’ άλλα τα Παιδιά….,
τα που ‘δωσαν, και, το αίμα τους
για τη Λευτεριά….,…..
σας φτιάξαμε μνημείο….,
τώρα, που φύγαν…., πια….,
τραγούδι στο σχολείο
να λεν, και, τα παιδιά….!
☼
3/8/2012
Κι άτυπτοι μένουν….!
Βαρούνε πένθιμα οι καμπάνες…..
κι ο Πόλεμος ‘’μας παίζει ζάρια’’….,
βάζουν τα μαύρα τους κι οι μάνες
και κλαιν τα νιά τους παλικάρια….!
® Κι οι Χάροι….. απ’ το ‘’Θεωρείο’’…..
μετρούν τα όπλα που ξοδεύουν….,
τις τύψεις τους σκοτώνουν νέοι…..
κι άτυπτοι μένουν….. και ‘’«ωραίοι»’’….,
που τη ζωή των νέων κλέβουν….!
…..Μελίσσια όνειρα γεννούνε
οι άνθρωποι….. και τα φυλάγουν….,
ορδές εφιάλτες ανασταίνουν
οι κάτθρωποι….. και τους τα σφάζουν….!
☼
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4/8/2012
Ας περνούσε μία μέρα….!
Ας περνούσε μία μέρα δίχως πόνο και χολή….,
να ‘λεγα μια «Καλημέρα….!» και να ‘’έπιαν’ η ευχή’’….!
Ας περνούσε μία μέρα δίχως στρες και γκαντεμιά….,
να ‘τανε οι λύπες πέρα κι οι χαρές πλάι μου, πια….!
Λίγο να ‘ταν…., έστω, έτσι…., τ’ όνειρο αληθινό….,
να ‘λεγα με την καρδιά μου, και, το «Δόξα τω Θεώ….!»….!
☼
5/8/2012
Ο κάλλιος απ’ τους βασιλείς ο τελευταίος….!
Σαν πέσει κι ο στερνός ο βασιλιάς….,
θα ξαλαφρώσει κι ο ντουνιάς…..
κι ηλιόσταλτες, εξόριστες,
ελπίδες θα γυρίσουν,…..
τραγούδια Νίκης και Σωσμού
γλυκά να τραγουδήσουν….!
Κανείς δεν είναι απ’ αυτούς, ποτέ, ηλιότροπος….,
είν ο καθένας –τους, έι, σούπερ σεληνότροπος….!
Ο κάλλιος απ’ τους βασιλείς ο τελευταίος….,
κοινότατοι…., σαν γίνονται
ετούτοι, όλοι, τέως….!
Κι αν βγουν ‘’προφήτες’’ –τους να πουν….,
ξανά, οι σατανόπνευστοι….,
πως είν’ «ελέω του Θεού»…..
‘’περιτομή’’ στο πέος…..
και γιούχα κι άει σιχτίρ και φτου….!
☼
6/8/2012
Όχι…., δεν υποτάσσομαι….!
Όχι…., δεν υποτάσσομαι
σ’ εγκάθετους με μάσκα….,
στων ξένων τα υποταχτά….,…..
Νύχτα, που Μέρα ντύθηκες….,
λαό που απαρνήθηκες….,
σου ‘’κατεβάζω τα ρολά’’….!
® Κάλλιο ‘’δούλος’’ σε λεύτερο…., να ζω λευτερωμένος….,
παρά ‘’λεύτερος’’ σε δούλο…., και, να νιώθω σκλαβωμένος….!
Όχι…., δεν υποτάσσομαι….,
και, φεύγω…., πριν βαλτώσω….,
μακριά απ’ όχλους…., Εξουσιά….,…..
φράζεις παντού με όρια….,
κάλλιο στα περιθώρια….,
που κόντρα θα ‘μαι σε….. σκυλιά….!
☼
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7/8/2012
Ποιον πολεμάτε, ρε….!
Ποιον πολεμάτε, ρε, και στήνετε παγίδες….,
και ποιος θα χάσει…., τελικά….,
σ’ αυτήν την κοσμοχαλασιά…., που φέρατε…., τσουκνίδες….!
® Ο κόσμος αμετάλλαχτος να μένει πολεμάτε….,
μόνο που, τώρα, τέλειωσαν τα ψέματά –σας…., νέκρωσαν….,
κι εσείς ‘’θε να τη φάτε’’….!
Ποιον πολεμάτε, ρε, οικτρά αρχοπαπάρια….,
τον έλεγχο του παιχνιδιού τον χάσατε, χα, προ καιρού….,
δεν πήρατε χαμπάρια….!
☼
8/8/2012
Ζωή για κλάματα….!
Όλοι μιλούν για τη ζωή…., που ‘χει πολλές ασκήμιες….,
μα λίγοι την ομόρφυναν….. με πράξεις…., που της έντυσαν
τις θλιβερές της γύμνιες….!
® Με ‘’εαυτούληδες’’ και με αδιάφορους στης Γης τα δράματα….,
ζωή για κλάματα….,…..
φόνος αδιάφορος το «δε με νοιάζει» –τους….,
ζωή και χρόνος –τους….. γι’ αυτούς….. κι ο φόνος –τους….!
Όλοι ‘’την πάρτη –τους κοιτούν’’…., μονάχα τη ζωή –τους….,
μόν’ λίγοι χέρι σ’ έδωσαν…., αυτοί που δε σε λέρωσαν….,
ζωή…., και την ψυχή τους….!
☼
9/8/2012
Μου ‘λεγες…., μάνα μου καλή….!
…..«Να χεις, παιδάκι μου…., κι εσύ…., την Παναγάπη Ιδεολογία….,
κι αν σε χτυπούν….. κι άμα σε φτύνουν…., να μην ανταποδίδεις συ….!»…..
μου ‘λεγες…., μάνα μου καλή….!
Έτσι σου μάθαν οι κακοί….. κι έτσι μας έμαθες κι εσύ….,
όμως…., με τέτοια….. και με άλλα….,
δόλια μας σπέρνουν στην ψυχή, αχ,’’μυστικά’’, μαζοχισμό….,
στο σαδισμό υποταγή….!
…..Πώς ν’ αγαπήσεις τους κακούς…., πώς να μην τους μισήσεις….,
και…., σαν σου κλέβουν τη ζωή…., πώς να αδιαφορήσεις….!
Μα….. άλλο δε σηκώνω χέρια….. κι ούτε ‘’το μάγουλό μου στρέφω’’….,….
κι αν θεν….. ‘’τους ρίχνω και μαχαίρια’’…., ναι…., γιούργια….. και τους καταστρέφω….!
☼
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10/8/2012
Για μια ‘’στιγμή’’….!
Αναμεσίς Γης κι Ουρανού…., καλό….. κακό….. σ’ έχθρα σκληρή….,
κι ανάμεσα Θανάτου και Ζωής….. παλίρροια παρασυρτική….!
® Μα….. ανάμεσά μας…., που αγαπιόμαστε….,
γίνονται όλα…., θαυματικά…., αδερφωμένα αδέρφια….,
για μια ‘’στιγμή’’…., για μια ‘’στιγμή’’….!
Αναμεσίς νου και καρδιάς…., στους άνθρωπους…., χάσμα βαθύ….,
και γύρω απ’ όλα Χάροι σεργιανούν….. της Γης Συντέλεια…., STOP Ζωή….!
☼
11/8/2012
Ε, ρε, και ν’ αναστενάξω….!
Γίναν στα στήθια στεναγμός τα ντέρτια….. και τα σφίγγει….,
άβγαλτος μένει κι ο λυγμός…., φρακάρει στο λαρύγγι….!
® Ε, ρε, και ν’ αναστενάξω…., Σύμπαν…., θε να σε τραντάξω…., όσο άλλοτε κανείς….,
ποιος τη Μοίρα διευθύνει…., ποιου Τρελού είν’ η ευθύνη….. για τα άδικα της Γης….!
Θύτες και θύματα παντού…., της Γης μας οι δυο τάξεις….,
με ψέμα στήθηκες, ντουνιά…., στο ψέμα θα βουλιάξεις….!
☼
12/8/2012
Δε μας πείθεις, βρε, σοφτά….!
Που πατώνουμε γυρεύεις τι να φταίει, λες, να βρείς….,
μα με πράξεις σου τρανεύεις τη Μουντζούρα, βρε, της Γης….!
Κλαίγεσαι που τα παιδιά σου θα τα φάει η Μαρμάγκα….,
μα δε χάνεις ευκαιρία που να κάνεις ματσαράγκα….!
Ουστ….. και πες αλλού κι αυτά…., δε μας πείθεις, βρε, σοφτά….,
συ δε χάλασες δεκάρα….. για να φύγει κι η Αντάρα….,
Μοίρα να ‘ν’…., εχ, να, στιγμή….. θύτη, θύματος κοινή….!
☼
13/8/2012
Ελλάδα -- μάνα…., τάχα….!
Σ’ είπαν Ελλάδα…., πατρίδα του Πολιτισμού….,
κι είσαι Βαλτάδα…., που αντάρια πάει του Χαμού….!
® Ελλάδα – μάνα…., τάχα…., να, που τα γνήσια παιδιά της ξεπωλεί…..
και νόθα…., πράκτορες πανμέγαλων Δυνάμεων…., με υποταγή υιοθετεί….!
Κρόνια Μέρα…., που το φως της καταπίνει…..
και έχει, πια, η Τσοκαρία…., χαμέρπια σκοταδόπλαστα….,
εγκάθετα…., την Εξουσία….!
☼
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14/8/2012
Αλλόλογοι….. κι αλλόπραχτοι….!
Κλήρος….,πειθήνια όργανα…., του Καίσαρα συμπαίχτες….,
---- λίγοι καλοί –τους…., γι’ άλλοθι….. ---στα δήθεν είν θεοπιστοί…., Θεού, λαού….. εμπαίχτες….!
® Με τρικς και ‘’θαύματα’’ σικέ και φακιρολογήματα….,
γιούχα, κρυπτοαντίθεοι…., κρυπτοκομπιναδόροι, να…., μας άνοιξαν τα μνήματα….!
Αλλόλογοι….. κι αλλόπραχτοι….,Θε μου, πώς τους αντέχουν….,
---- λίγοι καλοί –τους…., γι’ άλλοθι….. ---και, σε Μεσαίωνα εικοστό, την Εξουσία έχουν….!
☼
15/8/2012
Κι είν’ το έργο παλιό….!
Τη μέρα σε θάβουν σ’ έναν τάφο στενό…., να, νεκρό -- ζωντανό….,…..
τη νύχτα σε σκεπάζουν μ’ έναν βούρκο θολό…., ναρκωμένο αετό….!
® Στέλνεις έκπνοο S.O.S….. νικημένος κι οικτρός….. απ’ το μαύρο σου μνήμα….,
αλλά να σ’ ακούσει ποιος….
που, στον πρώτο χιλιόκυκλο, πνιγμένο φρακάρει του κινδύνου το σήμα…..
και στα Βάθρα, να, βαμπίρια κατεβάζεις κι ανεβάζεις….!
Το χάραμα σε βγάζουν από βούρκο θολό…., ζωντανό…., μα νεκρό….,…..
το σούρουπο σε βάζουν σε σταυρό στρογγυλό….,…..
κι είν’ το έργο παλιό….!
☼
16/8/2012
Άκου….. να δεις….!
Κλωτσούν τη μπάλα….. ---- άκου….. να δεις….! ---και βάζουν γκολ στ’ αντίπαλο τέρμα….,
μα, μάλλον, γκολ δε βάλανε
σε τέρμα των θανάτων της Ζωής….!
Ποδόσφαιρο….: κομπίνες και μαφιόζοι….,
σικέ αγώνες….. με γκολ στημένα….,
τα ξέρουν όλοι….. κι όμως….. τόσοι οπαδοί
πώς καταντούν κοπάδια νυχτωμένα….!
® Σουτ – γκολ, σουτ – άουτ, σουτ – δοκάρι….,
---- άκου….. να δεις….! ---‘’λήγοντες’’ πιάνουν στη Ζωή….. κι ας….,
στο Θάνατο ‘’δεκατριάρι’’’….. κι ας….!
☼
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17/8/2012
Πίσω…., ολοταχώς….!
Πίσω…., ολοταχώς…, στ’ αρχέγονο το φως…., που είναι, πια, σκοτάδια….,
προχωράμε μπρος…., κάτω, κι, ο καιρός…., τ’ Όνειρο κατάντια….!
Πίσω…., ολοταχώς…., που τούνελ είν’ στα μπρος το μέλλον…., με σκοτούρες….,
στέλνει ο Θεός….. να ‘ναι οδηγός….. φώτα σημαδούρες….!
® Με τη ζωή ανάποδη….. θάνατο ίσιο βρήκαμε….. κι άξια νυχτωθήκαμε….,…..
ζωές στην απομόνωση…., μα και ψυχές στη μόνωση….. από Νυχτιά τετράποδη….!
☼
18/8/2012
Άειντε, μαριονέτα, ξύπνα….!
Η πληγή σου τρέχει….. κι η ψυχή σου φεύγει….,
άειντε, μαριονέτα, ξύπνα…., μελλοθάνατε της Γης….!
® Θύτες είναι οι Αρχοί…., θύμα συ αυτοδοτό….,
έσκυψες με υποταγή….. σαν σφαχτάρι το σβερκιό….,
Χάρος Σκουπιδιάρης ‘’κάθε’’ Γκουβερνιάρης….,
αχ, σε προγραφές σε έχουν…., να, σκουπίδι του Χαμού….!
Τη ζωή –σου χτύπα…., μες στ’ ‘’απλό’’, πια, ζήσε….,
σώστης τρόπς είναι ένας…., έξω απ’ το ‘’λούκι’’ βγες….!
☼
19/8/2012
Στο τέλος της ‘’Παράστασης’’….!
Στου Φασισμού το τέρμα….. ποιος, πια, να βάλει γκολ….,
η Μέρα είν’ στο γέρμα….. κι η Νύχτα ανατόλ’….!
®
Πίσω απ’ το Πανκράτος….. είν’ ένα παρακράτος…., κρυφό, πνευματικό….,
κάστες σκοτοδραγάτες…., Καίσαρες δίχως βάθρο….,
που ‘ν’ αγκαζέ με Πάπες…., κι έχουν Σατάν Θεό….!
Δω…., στης Ζωής το γέρμα…., Συντέλεια ανατόλ’….,
στης Άβυσσου το τέρμα….. τη Γη σουτάρουν γκολ….!
☼
20/8/2012
Αλλά….. δες τη Φύση τη δασκάλα….!
«Είμαι μικρός κι αδύναμος…… κι ο υπόκοσμος είν’ δυνατός…., μεγάλος και ανίκητος….!»…..
είπες μια νύχτα….. κι έφυγες…., απογοητευμένος….,
απ’ τον αγώνα….. που ‘κανες…., μαζί μας…., αντρειωμένος….!
Αλλά….. δες τη Φύση τη δασκάλα…., κι η οχιά είναι μικρόσωμη….,
μα….. πόσοι μεγαλόσωμοι πέφτουν απ’ το φαρμάκι της….!
Το μίσος δηλητήριο ---- κι αυτό…., μαζί με τ’ άλλα….. ---κάνε….. και φτύσ’ ‘το στα Σκυλιά…..
και δώσ’ ‘τους…., για την Κόλαση…., τζάμπα, το εισιτήριο….!
☼
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21/8/2012
Οι ‘’ανυποψίαστοι’’ λοξοί….!
…..Τι λιγοστοί που μείνανε αληθινοί διδάχοι
για του Θεού την πίστη…., την Αγία….,
κι αυτοί….. στο περιθώριο…., φτυσμένοι στις θυσίες –τους….,
και….. στη σκηνή….. φακίρηδες και δόλιοι θεοκτόνοι…., να….,
με λόγο που ‘χουν οι λαοί επίσημες θρησκείες –τους….. και το πληρώνουν ακριβά….!
Κι όλοι απομείνανε τυφλοί…., παράλυτοι σε ‘’Βηθεσδά’’….,
που εκλάβανε του Σατανά τις τόσες ‘’θείες’’ μάσκες
ως τον αληθινό Θεό…., κατθρώπινο έκτρωμα…., ‘’θεό’’…., οι ‘’ανυποψίαστοι’’ λοξοί….!
☼
22/8/2012
Κι έφτυσα….. κι είπα….!
Κι είδα….. στην τηλεόραση….. λιοντάρια χορτασμένα….,
ξάπλα να ‘ν’ πλάι σε κοπάδι….. από ελάφια και ζαρκάδια…., που βόσκαν σε λιβάδι….!
Κι είδα….. στην τηλεόραση….. δίποδα…., τάχα, άνθρωποι….,
να κλέβουν, να ρημάζουνε….. περιουσίες και ζωές….,
πλούσιοι…., μα αχόρταγοι…., για κέφι….. ή και για άλλο βιος…..
κι όχι για να επιβιώσουνε….!
Κι έφτυσα, και, τα μούτρα μου….. κι είπα αηδιασμένος….. για τη φτηνή τη φύση μας….:
στη σκιά του ζώου ευδοκιμεί, να, το εξαίσιο φυτό….,…..
στη σκιά τ’ ‘’ανθρώπου’’, προπαντός, το απαίσιο, να, παράσιτο….,…..
και στων ‘’θεών’’ –τους τη σκιά, να, κι ο παρασιτάνθρωπος….!
☼
23/8/2012
Μου φτάνει μια λιακάδα….!
Φυσά αγέρας λυσσιακά στο διάβα της ζωής μου….,
μ’ ένα βιβλίο μοιάζει αυτή με κίτρινες σελίδες….,
μόν’ μια σελίδα είν’ λευκή….,
από αγάπη δυνατή…., που σβήσαν καταιγίδες….!
® Στη μνήμη μου δεν ξεθωριάζεις…., κι αν πέθανες….. ζωή χαράζεις….,
ναι…., γιατί αγάπησα εσένα…., μπορώ κι εμένα ν’ αγαπώ….,
να ‘χω μια αλήθεια μες στο Ψέμα…., να συνεχίζω όρθιος να ζω….!
Χαλάλι που ‘ζησα κι εγώ…., που ‘χα αγάπη σένα….,
ασύννεφη μια Κυριακή σε βροχερή Βδομάδα….,
κόρη χειμώνα, εχ, ζωή…., όσες κι αν ρίξεις αστραπές…., μου φτάνει μια λιακάδα….!
☼
24/8/2012
Γίνε μου συ….!
Δεν έχω ταίρι….. και νιώθω μισός…., πληγή ανεραστία….,
άσπαρτη η ψυχή μου…., λειψό, και, το κορμί μου…., σ’ Έρωτα απουσία….!
® Γίνε μου συ το σώμα…., που θ’ απλώσει τις ρίζες του η μετέωρη ψυχή μου….,
γίνε μου συ το σώμα…., που θα ‘ναι τ’ άλλο μου μισό…., που λείπει απ’ το κορμί μου….!
Σε βλέπω μόνη….. να νιώθεις μισή…., με πόθο σ’ ανεργία….,
σήματα η σιωπή σου εκπέμπει…., σαν ευχή σου…., ψάχνοντας συζυγία….!
☼
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25/8/2012
Τι έγινε…., τι φταίξαμε….!
Γη….: ο σταυρός του Σύμπαντος….. κι ο κόσμος σταυρωμένος….. χιλιάδες χρόνια τώρα….,…..
τι έγινε…., τι φταίξαμε…., αχ, ποιοι τρελοί μας ρίξανε σε καταδίκη αιώνια….!
® ‘’Θεέ…., αν είσαι….. κι αν δεν είσαι….. ποιο κέρδος μας…., τι ωφελεί….,…..
ανάμεσα Ουρανού και Γης….. κόλαση, λες, ‘νειρεύτηκες…..
και ύστερα, να, χάθηκες…., λες και μας απαρνήθηκες….!’’….!
Απ’ το σταυρό ξεκρέμασε τον κόσμο τον καημένο…., συ, που ‘σαι Παντοπλάστης….,…..
τι έγινε…., τι φταίξαμε…., ποιοι Χάροι μας ζηλέψανε…., ποιος Σατανάς Δυνάστης….!
☼
26/8/2012
Εχ, να ζω…., μόνο, για νά ‘δω….!
Στη Γη την αρένα….. τα πράγματα στ’ ανάποδα….,
κει που μαλώναν οι λαοί….. θα ‘ναι, στο ριγκ, οι άρχοντες….,
πλάκα θα ‘χουν τα μοβόρια…., θα ματώνουν σαν κοκκόρια….!
® Στον εικοστό τον πρώτο μεσαιώνα….. θα ‘ν’, από ’’τύψεις’’, τα Θηρία σε διχόνοια….,
κι οι πλανητάρχες Καίσαρες….. κι οι Πάπες –τους οι ψεύταρες….,
μαλλιά κουβάρια θα γενούν…., π’ ούτε κι αυτοί θε να σωθούν…., σαν θα ‘ν’ πανκτόνα χρόνια….!
Τελειώνει το Ψέμα….. στα δίποδα τετράποδα….,
στων Πάπαρων τους πισινούς, Καίσαρες, τους αντίχειρες….,…..
εχ, να ζω…., μόνο, για νά ‘δω, και, τους «Δυνατούς» ‘’στιφάδο’’….!
☼
27/8/2012
Χώμα σώμα…., καρδιά χώμα….. κι από νάυλον ψυχή….!
Στις νηστικές σου λάγνες ‘πεθυμιές….. τσόντες σερβίρουν τα ‘’κανάλια’’ ηδονικές….,
χώμα σώμα…., καρδιά χώμα….. κι από νάυλον ψυχή….,…..
«όλα στον κόσμο ράγισαν…., εκτός απ’ τη ‘’Σιωπή’’….!
Κι αν τύχει και παράσιτα σου κόψουν την εικόνα…., μες στ’ άγρια μεσάνυχτα…., τσοντόλαε….,
βρίζεις…., που «χάνεις το καλό…..»…., μα και το «φως…..»….,
και όλο απλώνεται ολούθε ο μποχός….!
Και δεν ακούς…., πια, κι έτσι, να…., που πέφτουνε της Γης οι ραγισμένες οι κολώνες….,
μήτε τον πάταγο απ’ της ψυχής σου, να, το σώριασμα….,…..
διατάνοι την ψυχή σου κλέφτουν….. και τη ζωή σου παγεροί χειμώνες….,…..
και….., και, γι’ αυτό…., θ’ ακούσεις σύντομα…., λολέ λαέ….,
έι…., της Συντέλειας, δες, το ‘’καλωσόρισμα’’….!
☼
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28/8/2012
Είναι μια σκάλα…., γιούχα κι ου….!
Είναι μια σκάλα…., γιούχα κι ου…., σε Βάθρο που οδηγεί ντουγρού…..
και, μοναχά, για ‘’Έναν’’….. κι Εξουσιόσκαλα τη λένε….!
Βάθρον επίγειος Βόθρος…., ---- του Αρχιβόθρου της Σελήνης ‘’αντιστοιχία’’….. ---που…., αν ανοίξει…., πανκτόνος μπόχα….. κι αλί μας…., ώς κι οι κάργιες θα μας κλαίνε….!
Κουτσοί, τυφλοί,….. σ’ αυτή τη Σκάλα…., στον ύπνο και τον ξύπνιο –τους….,…..
ίντριγκες, μπαμπεσιές και πισωμαχαιρώματα….,
ό,τι σαπίλα….. κει…., ‘’στα πάνω τα πατώματα’’….!
Μα….. εγώ….. θε να θυμάμαι…., πάντα…., τούτο….. το «Σπήλαιο»….. του Σωκράτη…..
και, προπαντός, τον Σούπερ Ταπεινό….,
κείνον που γύρισε και βγήκε….. απ’ το τούνελ….. στο παρελθόν…..
κι είδε…., τετρακισδιάστατα…., της Πλάσης μας τα πράγματα….!
☼
29/8/2012
Καισαρείο, ‘’Ιερατείο’’….: Σατανείο….!
Βάφτισαν, και, δρόμους με το όνομά –τους….,
---- α, και, για άλλοθι, με λίγα ονόματα ανθρώπων….! ---Θύτες κατθρώποι είν’ αυτοί…., λογής -- λογής….,
---- βρε, τι γελοίο….. το ‘’Μεγαλείο’’….! ---Καισαρείο, ‘’Ιερατείο’’….: Σατανείο….!
Θύματα, κι, άνθρωποι τους προχωράνε….,
οδοί Σειρήνων…., ‘’μυστικά’’…., μα και με τρικς….,
να, την αποστολή τους την ξεχνάνε…..
κι αντί για ‘’Ιθάκη’’….. στο χαμό τους πάνε….!
Χτίσανε, και, Μέγαρα με τ’ όνομά –τους….,
---- α, και, για άλλοθι, με λίγα ονόματα θυμάτων….! ---Θύτες Χαμούρες είν’ αυτοί…., σκυλολογιά….,
---- βρε, τι γελοίο….. το ‘’Μεγαλείο’’….! ---Καισαρείο, ‘’Ιερατείο’’….: Σατανείο….!
Και, πλανοθύματα κει μέσα πάνε….,
‘’Ναοί της Τέχνης’’…., ‘’μυστικά’’…., μα και με τρικς….,
με δεξιοτεχνιά τους μαστουρώνουν…..
κι αντί για ‘’Ανάστα’’….. τους αλλοτριώνουν….!
☼
30/8/2012
Είσαι πλασμένος για αλλού….!
Λόγια και σχέδια προκάτ...., στα μέτρα σου κομμένα….,
νόμοι, κανόνες και δομές…., όλα, μόνο, για σένα….!
® Είσ’ ανδροκράτης σκλαβωτής…., φτηνός ‘’ανατολίτης’’….,
‘’θύμα’’ ανδροθεωριών…., και πλάνος και πλανήτης….!
Εσύ….. πλασμένος για αλλού…., εκεί που ‘χουνε σκλάβες….,
είν’ οι γυναίκες ‘’ίσες’’, πια…., δες να το καταλάβεις….!
☼
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31/8/2012
Συ….. του πολέμου το παιδί….!
Στα δακρυσμένα μάτια σου….. σφαίρες πετούν τα βλέμματα….. στους πολεμόχαρους της Γης….,
αλλά ….. στα μάτια σου…., αχ, αμέσως…., επιστρέφουν…., τα κόκκινα απ’ τα αίματα….!
® Σκάβουνε τα δάκρυα τα μάγουλά σου…..
και χάνουνε το δρόμο τους οι σφαίρες – βλέμματά σου….!
Στα γερασμένα μάτια σου….. σφαίρες – ματιές ‘’αδέσποτες’’…., συ….. του πολέμου το παιδί….,
μα…., σαν τρανέψεις…., για τη Γη, κι εσύ, αγωνίσου…., ‘’Εδέμ’’ να γίνει…., ως κάποτες….!
☼
1/9/2012
Εντάξει….!
Από το στέκι μας περνάς
κι αφ’ υψηλού, όλους, κοιτάς….,
εντάξει…., είσ’ απ’ άλλη κάστα….,
απ’ άλλη τάξη κι από ‘’πάστα’’….!
Πας, και, «τον κύκλο» σου να βρείς….,
σε μαγαζί «περιοπής»….,
σταύλισμα στη νομενκλατούρα….,
‘’’κονόμες’’ και ψευτοκουλτούρα….!
® Μα….. στης Καρδιάς το Εφετείο…..
βούρκοι ψυχές σεις…., θανατείο….,
στα στέκια μας καρδιές περβόλια….,
στη φτώχεια μας λουλούδια βόλια….!
☼
2/9/2012
Παιδί ‘μουν….. και σε πίστεψα….!
Μικρό παιδί σ’ αγάπαγα…..
κι ένιωθα ‘περηφάνεια….,
που Έλληνας γεννήθηκα….,
μα, ‘’πάντα’’, ήσουν στους φτωχούς,
συ, ξενιτιά κι ορφάνια….!
® Παιδί ‘μουν….. και σε πίστεψα….,
σαν ‘’χριστιανός’’ πλανεύτηκα….,
πλάνη του ‘’Θεοφάνεια’’….,
μασκέ Σατανοφάνεια….!
Μικρό παιδί σε λάτρευα….,
σε βάφτισα πατρίδα…..
και Έλληνας βαφτίστηκα….,
μα, ‘’πάντα’’,πίσ’ απ’ την ηλιά…..
έκρυβες καταιγίδα….!
☼
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3/9/2012
Ανατολή….!
Έδωσα σ’ αστέρι τ’ όνομά σου…..
κι έλαμψε, θαρρείς, από χαρά….,
βάφτηκε η νύχτα μου με φώτα….,
ήλιος και φεγγάρι αγγαλιά….!
® Ανατολή…., Ανατολή….,
όνομα φωτεινό….. σαν την ψυχή σου….,
αρχή του χρόνου μου «μετά Ανατολή»….,
η Μοίρα μου που μ’ άδεσε μαζί σου….!
Τ’ άστρα ψιθυρίζουν τ’ όνομά σου…..
κι ήλιος ανατέλλει στη νυχτιά….,
άγγελοι φορούνε τη μορφή σου…..
κι έχω, μόν’, αγάπη στην καρδιά….!
☼
4/9/2012
Πληθυντικός ο ενικός….!
Σκοτεινιασμένη η γενιά μου….. κι ας αναζήταγε το φως….,
‘’ένα’’…., εχτές…., τώρα, πολλά…., πληθυντικός ο ενικός….!
® Κι είχαμε τόσα όνειρα….. στην ενεφίαλτη ζωή μας….,
---- τι, τάχα, να ‘ταν στείρα….! ---τότε που, ακόμα, η Ζωή στο Θάνατο αντιστέκονταν….. μαζί μας…..
κι άλλα μας έταζε η ‘’Μοίρα’’….!
Άλλοι…., μες στην ‘’Παράσταση’’…., παίζουν ρόλους που έφτυναν….,
‘’με λαδωμένα έντερα’’….,
συμπλέουν με τους ‘’νικητές’’….. και υμνούνε την αντάρα –τους….,…..
κι άλλοι…., στο περιθώριο…., φτύνουν, ακόμα, και περιμένουν
το ‘’Θαύμα’’ να γενεί το Μέγα…., το που ανασταίνει ‘’μούμιες’’….,
και, πάλι, ασύμβατοι επιμένουν….. όρθιοι να ονειρεύονται….,
τώρα, που, κι, η Ζωή είν’ στο Ωμέγα….!
☼
5/9/2012
Με γέλασες….. σαν τη Ζωή….!
Με γέλασες….. σαν τη Ζωή…., που μου ‘ταξ’ ευτυχία….,
πρωί π’ αγάπη κέρασε….. κι ύστερ’ αδιαφορία….!
® Έχεις τη μάσκα της Ζωής….,
κι αυτή κι εσύ….. ίδιας μορφής….,
είτε μα μάσκα….. ή χωρίς….,…..
αγάπη μου συστήθηκες…..
κι αδιαφορία ντύθηκες….,
έπαιξες….. κι αφανίστηκες….!
Με γέλασες….. σαν τη Ζωή…., Ζωή λες κι είναι τάχα….,
πού είν’ οι ‘’Μοίρες’’ που ‘πανε….. Τύχης ζωή πως θα ‘χα….!
☼
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6/9/2012
Στα χέρια σου να βασιστείς….!
Από τους άλλους μη ζητάς
να δώσουν σου βοήθεια….,
το τι και πώς, πια, μη ρωτάς….,
βρες τη δική σου αλήθεια….!
Είναι γεμάτες, πια, οι καρδιές
από περίσσιο πόνο….,
άσ’ ‘τες…., κακόμοιρες κι αυτές…..
και θα σ’ αφήσουν μόνο….!
® Στα χέρια σου να βασιστείς….,
κεί το σωτήρα σου θα βρείς…,
χέρι που ψάχνεις να πιαστείς….!
Καιρός μονάχος να στηθείς….:
αυτός που μόνος στήνεται….,
χωρίς άλλου βοήθεια….,
σωσμένος είν’ στ’ αλήθεια….!
☼
7/9/2012
Και ψάχνουνε….!
Μέσα στις φλόγες του πολέμου….. άγονες ζωές….. θάνατοι γόνιμοι….,
κι αν πεις για όνειρα….. δεν ονειρεύονται….,
το ξέρουν πως η καταδίκη –τους θα είναι μόνιμη….!
Δεν έφτανε η πείνα κι η πανφτώχεια –τους…..
και, να, οι ξένοι…., για ορυκτά και για πετρέλαια....,
τους έριξαν σ’ εμφύλιο σπαραγμό….,
οι φωτιοβάλτες της Αμέρικα….. κι εδώ….,
ώσπου να πάρουν τα τσιράκια –τους ‘’το πάνω χέρι’’….,
στην Εξουσία….. το εγκάθετο ασκέρι….!
® Και ψάχνουνε να βρούνε τους πρωταίτιους….,
ποιοι ασκημίζουν τη Ζωή….. και ποιοι την ομορφαίνουν….,…..
όμως….. τους ψάχνουν μες στης χώρα –τους τα σύνορα…..
και δε θα ξέρουνε…., ποτέ –τους…., ποιοι είν’ στ’ αλήθεια….:
απ’ έξω οι φονιάδες –τους…., που τους πεθαίνουν….!
☼
8/9/2012
Να…., δεν κρύβονται τα νιάτα….!
Πρόσωπο, κορμί….. αφράτα…., σύμμετρα…., λες του Φειδία….,
να…., δεν κρύβονται τα νιάτα..... κι οι καρποί….. στην εφηβεία….!
® Ήλιους φέρνεις και φεγγάρια….,μέρες, νύχτες….. φωτεινές….,
συ τρελαίνεις παλικάρια…., Πόθους βάζεις στις καρδιές….!
Ανανιώνεις τη ζωή μας…., σ’ όνειρα φτερά, συ, δίνεις….,
τι δε θα’δινα…., Μαρία…., αχ, δικιά μου για να γίνεις….!
☼

247
247
9/9/2012
Ποια ανωτάτη Δύναμη….!
Βγάζουν κραυγές απελπισιάς τα θύματα της πλάσης….,
που όλα πάνε του χαμού…., χωρίς ελπίδα μια σωσμού….,
κι οι Θύτες Χίτλερ κλάσης….!
® Ποια ανωτάτη Δύναμη θα κάνει ένα Θαύμα….,
ν’ αλλάξει, αχ, τη Μοίρα μας….. και την κατάρια κλήρα μας…,
να γειάνει κάθε τραύμα….!
Πόλεμους, φτώχεια και πληγές….. οι Θύτες προκαλούνε….,
για το συμφέρον μοναχά…., χωρίς μια τύψη στην καρδιά….,
τα θύματα πονούνε….!
☼
10/9/2012
Τριανταφυλλιά και ταίρι μου….!
Τριανταφυλλιά και ταίρι μου…., άσπρα λουλούδια τ’ άνθη σου….,
μα….. με μια δήθεν αφορμή….. μου δείχνεις τα αγκάθια σου….!
® Πόσο εύκολα θυμώνεις….. κι από ζήλια με πληγώνεις….,
μέρωσε και μη φοβάσαι…., συ μοναδική μου θα ‘σαι….!
Τριανταφυλλιά σε βάφτισαν….. κι είσαι, συ, εκατόφυλλη….,
της ζήλιας σου η χαλαζιά….. θε να σ’ αφήσει άφυλλη….!
☼
11/9/2012
Σαν παίρνει και βραδιάζει….!
Σαν παίρνει και βραδιάζει….. ένα παιδί στενάζει….,
το ντέρτι του μεγάλο…., που δεν τ’ αντέχει άλλο….,
του φράζει την ψυχή….!
® Αναποδιές και βάσανα….. τον γέμισαν παράπονα…., λυγίζει, σαν πονά….,
κι, αγάπη δεν του έτυχε…., η γκίνια τον κακότρεχε…., τον δέρνει η μοναξιά….!
Κλεισμένος μες στο σπίτι….. νιώθει κλουβιού σπουργίτι….,
πού, τάχα, να ελπίσει…., να ζει να συνεχίσει….. στην άπονη ζωή….!
☼
12/9/2012
Κράτα με δίπλα σου να ζω….!
Ρίζα του Σύμπαντος η Γη…., χωρίς ετούτη τζούφιο….,
ρίζα της ζήσης μου κι αρχή χαρά μου σένα που ‘χω….!
® Ποτάμι γω….. πηγή εσύ…., σε θάλασσα δε φτάνω….,
γιατί ‘σ’ αρχή και τέλος μου…., σώστρα…., ώς να πεθάνω….!
Κράτα με δίπλα σου να ζω…, να ‘ν’ ουρανός στη γη μου….,
να ‘χω τη σκιά σου οδηγό….. και σένα αποστολή μου….!
☼
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13/9/2012
«Φτάνει το Έγκλημα….!»….!
Ανήμπορος σε βλέπω να πεθαίνεις…., κι εσύ…., μαζί μας…., έτσι, πρώτη σου φορά….,
αφού πεθαίνεις, τώρα, θάνατο στερνό…., αχ…., μάνα Γη μας…., μες στη Συμφορά….!
Και θέλω πάνω σου να κλάψω…., μα δάκρυα δεν έχω, πια….,
για με τα ξόδεψα….. και στέγνωσαν τα μάτια…., που έζησα σε μαύρα μονοπάτια….!
® Μόνο που μένει….. «Φτάνει….!» να φωνάξω….. στης οικουμένης το κουφό αυτί….,
«Φτάνει το Έγκλημα…., με ποιο δικαίωμα…., δεν είναι κτήμα σας…., μα δανεική….!»….!
☼
14/9/2012
Άδικη προδοσία….!
Έγερνες στον ώμο μου….. κι έπεφταν στην αγκαλιά μου άστρα….,
ένιωθα ξάλαφρο πουλί…., σε ταύτιση εγώ κι εσύ….. κι όλα ντυμένα στ’ άσπρα….!
® Μα, τώρα, είσαι παρελθόν…., μνήμες σε άχρωμο παρόν…., κι εσύ μακριά μου και απών….!
Διάλυση μέσα στην ψυχή….. και ένα «Αχ….!» πνιγμένο στο κενό της….,
κι εκεί που έγερνες….. ρωγμές…., που ‘γινες, έτσι, χτες….!
Έκανες την πρόβα σου….. κι έδωσες παράσταση γελοία….,
πλήγωσες άβγαλτη ψυχή…., μ’ άφησες γι’ άλλης το φιλί….,άδικη προδοσία….!
☼
15/9/2012
΄Αστατη….!
Έγινες η πηγή μου…., σαν ήρθες στη ζωή μου…., στερνή παρηγοριά μου….,
κι από τα ριζοβούνια….. πήγα στα κορφοβούνια….. και βρήκα τη χαρά μου…..!
® Κι ακίνητο ποτάμι….. μένω…., χωρίς λιμάνι…., σαν έφυγες μακριά μου….,
που ‘ταν για τόσο λίγο….,….. το όνειρό μου πνίγω….. στα δάκρυα νερά μου….!
Έφυγες δίχως λέξη…., μόν’, είπες, από πλήξη…., και μ’ έχεις άνω – κάτω….,
κάλλιο να μην ερχόσουν…., άστατη…., που κρυβόσουν….. από τις μάσκες κάτω….!
☼
16/9/2012
Λαοί…., που ‘’Μοίρες’’ έφτυσαν….!
Λάφυρα των Αρχόντων….. και λεία Εξουσίας….,
σε Ψέμα Καθεστώτων….. λαοί της τυραννίας….!
® Λουλούδια που δεν φτάνουν να ανθίσουν…..
κι έχουν τα άνθια τους μπουμπούκια μαραμένα….,
βροχές που δεν τα πότισαν
κι ήλιος που δεν τα ζέστανε….,
λαοί…., που ‘’Μοίρες’’ έφτυσαν….!
Διαβόλου οι αλήτες….,»Θεού ελέω»…., τάχα….,
σιχτίρ, βρωμοπροφήτες…., σιχτίρ, και, εις τα Βάθρα….!
☼
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17/9/2012
Καθώς μ’ αγαπάς….!
Αν είσαι κάτι μέσα στο σώμα μου…..
είναι, μονάχα, το φως απ’ το φως σου…., το καθαρό….,
είμαι κομμάτι απ’ τον εαυτό σου…., τον θεϊκό….!
® Με φως μεταγγίζεις την ψυχή μου την άφωτη….. καθώς μ’ αγαπάς….,
αστέρια αγγίζεις…., ψυχή μου ανύψωτη…., λαμποκοπάς….!
Αν είμαι κάτι μέσα στο σώμα σου…..
είναι, μονάχα, το «Ευχαριστώ!» μου…., σαν στο Θεό….,
είμαι κομμάτι απ’ τον ουρανό σου…., τον λατρευτό….!
☼
18/9/2012
Αμάν…., Μεγαλοδύναμοι….!
Άνετοι στην ευπορία….. κι η ψυχή τους σ’ ευφορία…., απ’ τη ‘’δεξιά’’ μεριά….,…..
‘’δουλευτάδες’’…., μα θηρία….!
Κράτος –τους, γι’ αυτούς, θηλάζει ---- μέσω ‘’Πολυεθνικών’’….. ---- αίμα αστήριχτων λαών…..
και τους δίνει….. να ‘χουν ‘’γάλα’’….. με «Πιστεύω» και «Δι’ ευχών»….!
Οι Μεγάλες οι Δυνάμεις….. τα ‘χουν…., όλα, πια…., μοιράσει….,
ποιοι λαοί ‘’το πάνω χέρι’’….. ποιοι λαοί ‘’το κάτω πόδι’’….,
ποιοι λαοί θα ‘χουν καζάντι….. ποιοι λαοί θα έχουν χάση….!
® Αμάν…., Μεγαλοδύναμοι…., καιρός να μάθετε…., βαμπίρ….,
η Αδυναμία της Δύναμης τι, τάχατε, σημαίνει….,
πρωτόκοσμε -- πρωκτόκοσμε…., ‘’πολιτισμένε’’ υπόκοσμε….,
φτου σου….. και γιούχα….. κι άει σιχτίρ….!
☼
19/9/2012
Άμποτε να ‘ταν τυχερό….!
Όμηρο μ’ είχε μοναξιά…., κι εψές…., και σε νοστάλγησα….,
κι η θύμησή σου η γλυκειά….. σκληρά χτυπούσε την καρδιά….,
που έφυγα και σ’ άφησα….!
® Ήταν πολλά τα λάθη μου στην άστατη ζωή μου….,
όμως…., το μεγαλύτερο…., ήταν που δεν σε τίμησα
και λάθος που σ’ εκτίμησα….!
Άμποτε να ‘ταν τυχερό…., ξανά…., να μου ερχόσουνα….,
σάμπως ‘’«ασώτου Κυριακή»’’ θα ‘ταν…., κι αν τη συγγνώμη μου
θα την αποδεχόσουνα….!
☼
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20/9/2012
Άντρας….. σου λένε….. ύστερα….!
Κοιτάς ‘’παθητικά’’ τα δρώμενα…., σενάρια -- δράματά σου…., συ….,
δόξα, λεφτά και γκόμενα….: το τρίπτυχό σου στη ζωή….!
® Άντρας….. σου λένε….. ύστερα….,
σπούδασες σπουδαρχήδης, ρε, κι ανδρείκελο εξαθλίωσης….,
να…., «ό,τι φάμε….. κι ό,τι πιούμε…., που μια φορά, μονάχα, ζούμε….!», λες….,
κι ας τραγικά τα θύματά σου πεθαίνουνε χίλιες φορές….!
Ζητάς να καταχτάς περσότερα…., με ‘’θεία’’ μάσκα, συ, βαμπίρ….,
ψέμα, πουστειά….. βαγγέλιο σου….,….. φτύσ’ ‘’τ’ αχαμνά’’ σου….. κι άει σιχτίρ….!
☼
21/9/2012
Σαν κοιτώ της Γης το χάλι….!
Σαν κοιτώ της Γης το χάλι…., του ντουνιά της την πορεία….,
γέλιο ακράτητο με πιάνει….. στων διπόδων τη μωρία….!
Με κοιτούν…., δεν απορούνε…., μου ‘βαλαν της ζούρλας στάμπα….,
‘’μπουρντισμένο’’το μυαλό τους…., ‘’φέσι φεύγουν….. κι ήρθαν τζάμπα’’….!
® Βρε ανισόρροπε ντουνιά…., γέρνεις ‘’αριστερά μεριά’’….,
του Πάπα και του Καίσαρα που ασπάζεσαι ‘’βαγγέλια’’….,
γελάς….. κι είσαι για κλάματα…., κλαίγεις….. κι είσαι για γέλια….,
βρε κουφιοκέφαλε ντουνιά…., γύρνα στη ‘’δεξιά μεριά’’….!
☼
22/9/2012
Στου Σύμπαντος ένα νησί….!
Στου Σύμπαντος ένα νησί…., που, θαρρώ, το λέγαν Γη….,
ρώτησε το λιονταράκι….. τη μαμά τη λιονταρίνα….:
«Τί θα φάω εγώ…., τώρα…., που ψοφήσαν τ’ άλλα ζώα….,
και πουλιά….. και φυτοφάγα….. και με λίγωσε η πείνα…!;»….!
Κι αυτή…., ίδια πεινασμένη…., του ‘πε στεναχωρεμένη….:
«Μη ρωτάς, συ, τι θα φας…., ρώτα τι θα φάω εγώ…., αχ, μωράκι μου -- μεζέ μου….!
Μάνα τρώει παιδί δικό της….. κι η στερνή τον εαυτό της….!»….!
® …..Τέτοια θα ‘ναι….. ---- δεν το ξέρεις…!; ---- ‘’η επόμενη….. η νύχτα’’….,
Αρχιλιόνταρε…., που φέρεις….. με τους ‘’αρχιλιόνταρούς’’ –σου….!
Έψαχνες να βρείς μπροστά….. ‘’της αχλάδας την ουρά’’….,
μα….. αυτή την έχει πίσω…., ‘’φά’ ‘την, τώρα, από πίσω….!
☼
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23/9/2012
Χάννος υπομένεις….!
Ηττοπαθής μένεις….. στο μνήμα που σου φτιάχνουν μπρος….,
χάννος υπομένεις….. ό,τι κακό σου φέρνουν….. τσιράκια –του κι Αρχός….!
® Να, λαός…., να…., σκέτη μούμια…., μαριονέτα ‘’του συρμού’’….,
‘’κούκλα’’ με πυγμή κερένια…., που τον ‘τάξαν του Χαμού….!
Ζεις σ’ ανυπαρξία…., σιωπάς στον εμπαιγμό σου μπρος….,
χάννος υπομένεις….. κι ας σ’ έχουν σε σαπίλα….. τσιράκια –του κι Αρχός….!
☼
24/9/2012
Τάχα, για το είναι μου επικίνδυνοι….!
Πόθοι -- πουλιά εξόριστα….. απ’ της ψυχής μου το σεμνότυφο ιερατείο…..
πετούν και χάνονται ανέκφραστοι μακριά….,
τάχα, για το είναι μου επικίνδυνοι….,
κι είναι αγνοί, φίλοι κι ανθρώπινοι….!
Και το έφηβο κορμί μου…., λυπημένο….,
από τον άδικο διωγμό και απουσία τους….,
τα καλοδέχεται…., σαν επιστρέφουν…., στο ίδιο μέρος….,
κι είν’ ο σταυρός μου ελαφρύτερος…., παρά ποτέ….,
και μόνο με την, σώστρα, παρουσία τους….!
Κι ο πόλεμος με λύσσα συνεχίζεται…..
και φεύγει η νιότη μου άνοστη και άδεια….,…..
α, ποιοι τρελοί Δραγάτες μου ‘βαλαν τρελό ιερατείο…..
σ’ άσπρα πουλιά να πλέκουνε ιστούς
με σκάρτης ενοχής μαύρα υφάδια….!
☼
25/9/2012
Ναι μεν…., αλλά….!
Εγώ τραβώ τον δρόμο μου…., κι αν φόρτωσες στον ώμο μου σταυρό….. δε θα πεθάνω….!
Τραγούδησα τον πόνο μου…., που ‘φτυσες το Βαγγέλιο –μου….,
μα τούτη είν’ η τέχνη μου….: το αχ εγώ το κάνω χα…., το κλάμα χαμογέλιο-μου….,
χαρά τη λύπη κάνω….!
® Είχα βαλσάμι μυστικό…., μες στην ψυχή μου…., κι ουρανό….,
μα συ κοιτούσες χαμηλά….. κι έψαχνες νά ‘βρεις τη χαρά
πλάι στης καρδιάς μου τον γιαλό….!
Εσύ τραβάς τον δρόμο σου…., κι αν έζησα στον χρόνο σου….. μετρώ…., μα αφαιριέμαι….!
Ξαλάφρωσες τον πόνο σου….,που σου ‘δωσαν οι πρώην σου….,
μα έτσι και συ έγινες…., το χα κι εσύ το κάνεις αχ….,….. και ούτε μια συγγνώμη σου….,
για πάντα σ’ απαρνιέμαι….!
☼
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26/9/2012
Μια απ’ τα ίδια….. κι όλο στα ίδια….!
Στην πιο καλή την προβατίνα….. κρεμούνε, λένε, αρχοκουδούνα….,
μα δω που θέλουν σαντινάτια….. και ‘’δεν κοιτούν πίσω απ’ τα μάτια’’…..
σαντινατζήδες ‘’βγάζουν πρώτους’’…., κομματατζήδες αεριτζήδες….,
και ταπεινούς ‘’εις την απ’ έξω’’…., ανενταχτοανυπόταχτους….,
ούτε στερνούς καν στη σειρά….,….. ουαί, αλί και τρισαλιά….!
Κι αν δεν τους περιφρονήσουν….. τους λεν τρελούς….. είτε τους φτύνουν….,
γι’ αυτό όλο πάνε στα τσακίδια…., μια απ’ τα ίδια….. κι όλο στα ίδια….,
που δεν μπορέσανε…., ποτέ τους….,
τον δρόμο που οδηγεί ντουγρού σ’ Αχέροντα κι Αχερουσία….. κι όλο ζυγώνει…., σαν μικραίνει….,
λιγάκι, αχ, να τον μακρύνουν…., που….. ό,τι ζωή….. τ’ απομακρύνουν….!
☼
27/9/2012
Δε με ξεγελάς….!
Φεύγεις και γελάς…., ---- τρέλα που την έχεις….! ---κι άντροπα λες πως….. είμαι πληκτικός….,
μα γω ξέρω πως….. το φως μου δεν τ’ αντέχεις….!
Δε με ξεγελάς…., ---- τρέλα μην πουλάς….! ---πάλι μην ερθείς….. «σώρρυ!» να μου πεις….!
® Μια συγχώριο….. δυο συγχώριο…., έχεις βγει κι από το όριο….,
φύγε….. να στηθώ…., πια, δε σε μπορώ….!
Δε χρωστώ…., χρωστάς…., ---- τρέξε, μη σε φτάσω….! ---άλας….. για πληγή….. είσαι κι απειλή….,…..
μάθε…., πια, τρελή…., χαρά μου να σε χάσω….!
Δε με ξεγελάς…., ---- είσαι ‘’της οκάς’’….! ---όσο ήσουν δω….. μείον στον καιρό….!
☼
28/9/2012
Κάτι να κάνουμε…., κάτι να πούμε….!
Ύαινες Αρχοί μας ζώνουν….. κι οι γύπες, τα τσιράκια –τους, επάνω μας πετούνε….,
σάρκες, ψυχές, μέλλον, παρόν μας….,
ουρλιάζοντας…., στη λύσσα τους…., μεζέδες τα κοιτούνε….!
® Κι εγώ στέλνω μυνήματα…. Στης Γης μας τους αδικημένους…., που μας ανοίγουν μνήματα…,…..
κάτι να κάνουμε…., κάτι να πούμε…., όλοι μαζί, τρανό…., μπας και σωθούμε….!
Μιας δραχμής είν’ οι ζωές μας….. για Ύαινες και γυπες –τους…., που δεν τις λογαριάζουν….,…..
σάρκες, ψυχές, μέλλον, παρόν μας…., λες, κάνοντας το κέφι τους…., σκληρά κατασπαράζουν….!
☼
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29/9/2012
Μωράκι μας – πουλάκι μας….!
Τι σ’ έφερα σ’ αυτόν τον κόσμο…., μωράκι μας – πουλάκι μας….,
που οι ‘’κυνηγοί’’ πληθύνονται….. γύρω κι απ’ το σπιτάκι μας….!
® Φτιάχνουνε σφαίρες πάμπολλες…., τους κήπους τους ξεραίνουν….,
πού νά ‘βρεις δέντρο να κρυφτείς….. και πού λιβάδι της βοσκής….!
Ας μπόραγα κι εγώ…., ως άλλοι…., μωράκι μας – πουλάκι μας….,
χωρίς παιδί να ήμουνα…., βάλσαμο και ‘’φαρμάκι’’ μας….!
☼
30/9/2012
Τι να τις κάνω τις τιμές….!
Τι να τις κάνω τις τιμές…., τα «άξιος!» και τα «ζήτω!»….,
ποιος πίσω θα τον φέρει μου…., που τον επήρε ο Θάνατος, για πάντοτε, μαζί του….!
Κι άμα θα ρθεί η ‘’λευτεριά’’….. εγώ τι να την κάνω….,
έναν τον είχα….. κι έφυγε…., τον σκότωσε ο Πόλεμος….,….. κάλλιο, πια, να πεθάνω….!
® …..Δούλοι μεις, τώρα, στη σκλαβιά…., δούλοι, μετά, στη ‘’λευτεριά’’….,
θύματα και στον πόλεμο….. και στην ειρήνη θύματα…., ουαί, αλιά και τρισαλιά….!
☼
1/10/2012
Σε ποιον ύπνο θα ‘μαστε…!
Όταν ‘’«τ’ άστρα θε να πέσουν……»’’ πάνω στις γυμνές ψυχές μας…..
σε ποιον ύπνο θα ‘μαστε….,
της χαύνωσης, της νάρκωσης ή της αποπνευμάτωσης….,
εχ, βρε ντουνιά αδάμαστε….!
Μην είν’, τάχα, αυτός ο ύπνος…., τώρα, που αγκαλιά μας έχει…., τ’ ανεξύπνητου προΰμνιο….,…..
αχ…., Θεούλη…., έλα, τώρα….,που ‘ναι του Χαμού , λες, ώρα….,
ξύπνα μας κι ανόρθωσέ μας…., μας….. των Δυναστών το ποίμνιο….!
Αχ…., Θεούλη, Πατερούλη…., ξύπνα μας τους πλανεμένους….,
νάρκωσέ ‘τες τις Σειρήνες…., που μας έχουν πλανεμένους….!
☼
2/10/2012
Είπα να φύγω μακριά σου….!
Είπα να φύγω μακριά σου…., ν’ αλλάξω κύκλο και τροχιά….,
μα οι δρόμοι μ’ οδηγούν κοντά σου…., λες κι είσ’ η Μοίρα μου η μια….!
® Είμαι το ποτάμι….. κι είσαι η θάλασσα…., όπου εκβάλλω….,
χάνω την εικόνα μου…., αν τη μορφή μου
μες στον καθρέφτη σου δεν την προβάλλω….!
Είπα να φύγω μακριά σου…., μα κόπος μάταιος…., αχ, πώς….,
στη Μοίρα μου πώς ν’ αντιδράσω…., πρώτος σταθμός, συ, και στερνός….!
☼
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3/10/2012
Λες κι είναι τρικ σαδιστικό….!
Πέντε παραισθήσεις….. μες στις πέντε αισθήσεις….. στέργιωσαν σαν Χούντα….,
τα παλιά τα χρόνια…., δίχως νάϊλον χρόνια…., αχ, Θεέ μου, πού ‘ν’ ‘τα….!
® ‘’Χημεία’’ γεύομαι…., ρύπους εισπνέω…., φθορά αγγίζω…., Χάρε Δυνάστη….,
κι ό,τι ακούω και θωρώ….. λες κι είναι τρικ σαδιστικό….. φακίρη κοσμοπλάστη….!
Πέντε μεταλλάκτες…., του Θανάτου κράχτες…., σβήνουν τις αισθήσεις….,
ποιοι Τρελοί Διατάνοι…., Γη…., σ’ έχουν ξεκάνει…., Θε μου, ας τους σβήσεις….!
☼
4/10/2012
Πώς γίνεται….!
Τα φιλιά σου ζεστά…., που η ψυχή σου είν’ ήλιος….,
τρυφερά σου τα χάδια….. στων γιορτών μας τα βράδια….,
που αλησμόνητη έχεις….. και ψυχή κι αγκαλιά….!
Μες σε γύμνια κι η Γης…., που το μίσος τη γδύνει….,
νιώθω να ‘μαι ντυμένος….. κι απ’ αγάπη ζωσμένος….,
προτιμώ να πεθάνω…., αν εσύ μου χαθείς….!
® Πώς γίνεται ο έρωτας σπουδαίος….,
με την αγάπη όταν γίνεται σιαμαίος….!
☼
5/10/2012
Ως γκουβερνάντα το παιδί….!
Αυλακώνεις τα χωράφια….. κι αυλακιές στο πρόσωπο….,
λες, για νά ‘βρουν μονοπάτια τα όνειρα των πεινασμένων
και να ‘βρουνε πραγμάτωση στα δυο σου αγκαλομάτια….!
Σαν τρανεύουν τα σπαρτά σου…., την ψυχή σου υψώνουνε….,…..
άλλοτε βαμπίρ εμπόροι….. και άλλοτε ‘’τυφλή’’ η φύση…..
το δίκιο σου το κλέβουνε…., φορές….. σε δικαιώνουνε….!
® Σκύβεις επάνω απ’ τη γη….. κι ορθώνονται στον ουρανό ευχές και προσευχές σου….,…..
ως γκουβερνάντα το παιδί….. τη σκάβεις και τη σπέρνεις….,
κι οι άνθρωποι σε ευλογούν…., που, συ, τροφή τους φέρνεις….!
☼
6/10/2012
Κενό να αποθανατίσουν….!
Της Ti.Vi επιτελεία….. πίσω από ‘’βόθρους’’ κινητούς….. τρέχουνε…., σαν σκιά τους….,
τη μπόχα να φωτογραφίσουν…., κενό να αποθανατίσουν….!
Βυζοδείχτρες….. με νου ‘’τζούφιο’’….. και ‘’τζουφιοί’’ μπαλοκλωτσάδες….
---- κι άλλα ‘’τέτοια’’ ‘’ψωνισμένα’’…., όλα χρυσοπληρωμένα….! ---πώς μας’’παίζουν’’….. τα καημένα….!
® Τόσος ντόρος…., τόσο χρήμα…., αχ, για της Ζωής το μνήμα….,…..
‘’μπούφους κομίζουν στην Αθήνα’’….. κι η ξεφτίλα στη βιτρίνα….!
☼
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7/10/2012
Μίλα μου, λίγο, απ’ την καρδιά σου….!
Πάρε το λόγο απ’ το νου…., δώσ’ ‘τονε στην καρδιά σου…..
και, τότε, πες πως μ’ αγαπάς…., που ‘ν’ η αγάπη της καρδιάς….,
αν θες να ‘ρθώ κοντά σου….!
® Αγάπη δίχως καρδιοχτύπι….. καμπάνα δίχως ήχο μοιάζει….,
μίλα μου, λίγο, απ’ την καρδιά σου…., να ‘χω αγκαλιά που αγκαλιάζει….!
Δείξε μου πως καρδιοχτυπάς…., πάψε τ’ ανεμολόγια….,
και θα με πείσεις….,τότε, πια…., πιότερο πείθει η καρδιά….,
άσε του νου τα λόγια….!
☼
8/10/2012
Ήταν η ζωή μου ένα παζλ θανάτων….!
Πέφτει του Άδη η σκιά επάνω στο κορμί μου….,
γίναν τα χρόνια μου κεριά…., σταυρός κι η Άνοιξή μου….!
® Όχι…., δεν θα κλάψω….. για το θάνατό μου….,
ήταν η ζωή μου ένα παζλ θανάτων….,
νιότη μου -- έφηβη γριά, πρώιμε θάνατέ μου….,
να ‘ταν να μπορούσες…., κι άλλο, να κρατούσες…..
έξω απ’ τη λίστα των μελλοθανάτων….!
Σώμα και σκιά του ταυτιστά….. σ’ οριζοντίωσή μου….,
κάθετη έχω την ψυχή….. στην κατεδάφισή μου…..!
☼
9/10/2012
Και περιμένω….!
Μαζεύω σποράκια….. να ‘ρθούνε πουλάκια….. και να τους τα δώσω….,
κι αυτά να μου δώσουν…., δώρο -- αντίδωρο…., Αγάπης βοήθεια…..
και ένα πέταγμα απ’ την Αλήθεια…., να με στυλώσουν….!
® Μα….. απ’ τη στέππα της ψυχής μου….. κι απ’ της καρδιάς την ερημιά…..
πουλί κανένα δεν περνά….!
Και περιμένω….. και περιμένω….. κι όλο ανεπίσκεπτος, δω, μένω….,
κι, αυτά τρων, μόνο, σκουληκάκια…., δεν τα τρων, πια, τα σποράκια….,
γίνονται, κι αυτά, γυπάκια….!
Αχ, τα πουλιά…., αχ, τα πουλιά…., δεν είναι, πια, ασκητικά…..
και πάνε σ’ άθλια σοκάκια….,…..
αχ, τα πουλιά…., αχ, τα πουλάκια…., δεν είναι, πια, καλοί ‘’Λευίτες’’….,
γίναν, κι αυτά, αδιάφοροι αλήτες….!
☼
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10/10/2012
Ψάξ’ τους και βρες τους….!
Μην περιμένεις απ’ τους λαομπαίχτες….. στα Βάθρα που ‘ναι…., σκάρτοι Θεομπαίχτες….,
να βρείς καλό…., άσ’ τους και ‘’βράσ’ τους’’….,
και πάψε ν’ απορείς…., λοιπόν…., ποιοι είν’ για όλα φταίχτες….!
Μόν’ απ’ αυτούς που έχουν ‘’αλλεργία’’….. στα Βάθρα τα στημένα και σε κάθε ‘’τέτοια’’ Εξουσία…..
θα βρείς καλό…., ψάξ’ τους και βρες τους….,
κρυφά…., στο περιθώριο τους…., που ‘’γράφουν ιστορία’’….!
® 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….!
☼
11/10/2012
Στου χωροχρόνου το λαγούμι….!
Στου χωροχρόνου το λαγούμι….. ποσότητα αρρωστημένη, εσύ, πεσμένη….,
αδύναμος να βγείς απ’ τη ‘’ρουφήχτρα’’….,
που σε κρατεί…., σε στρόβιλο…., ένα σκοτάδι πήχτρα….!
® Εξαϋλώσου…., γίνε φως…., ως της ψυχής…., μη φυσικό…., άκοσμε κόσμε, χαμερπή….,
που ‘χες πανκτόνο τ’ Όνειρο….. σ’ αυτοκαταστροφή….!
Στου χωροχρόνου το λαγούμι…., που κάποιοι το ‘παν «μαύρη τρύπα»…..,
αχ, Γη του ‘’Γύπα’’….,
ψοφίμι μελλοθάνατο σφαδάζεις…., έρμαιο Γύπα – Διάτανου….,…..
κι όμως…., να…., δεν αλλάζεις….!
☼
12/10/2012
Και δεν το άξιζες….!
Έγινα θάλασσα….. κι έγινες βάρκα….. και σε αγκάλιασα…., μα, να, με φτύνεις….,
θα εξατμιστώ…., να μείνω άμμος…., στοιχειό να γίνεις….!
Έγινα ξέφωτο….. και είδες φώτα…., σ’ είχα υιόθετο…., μα, να, μ’ αφήνεις….,
τα φώτα…., όμως…., θα ‘ν’ στην ψυχή σου…., σκότη θα γίνουν…., οικτρή να μείνεις….!
® Είχα ανύποπτη καρδιά…., καλοπροαίρετη….,
και νόμισα πως είσαι σπάνια….. και εξαίρετη….,
μάσκες που άλλαζες….,…..
όμως, την πάτησα…., που σε αγάπησα…., και δεν το άξιζες….!
☼
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13/10/2012
Άλλαξε το πλάνο….!
Άπιστες χαρές μου…., λύπες μου πιστές….. και Ζωής απόνια….,
στη ζωή…., αιώνια…., τους Χριστούς….. στη μέση….. έχουν δυο ληστές….!
® Δος μου μια χαρά…., μόνιμη…., Ζωή…., κι άλλαξε το πλάνο….,
το φεγγάρι να διώξω…., να κρατήσω τον ήλιο…..
και μ’ αυτόν, αγκαζέ, να πεθάνω….!
Πού να βρείς κι Αλήθεια….. να τη μοιραστείς….. μες στην οικουμένη….,
στη ζωή….. να γένει….. δυο Χριστών….. στη μέση….. ένας να ‘ν’ ληστής….!
☼
14/10/2012
Οι παιδικές μου μνήμες….!
Περνούν τα χρόνια…., οδοστρωτήρες…., πάν’ απ’ τις μικρές ζωές μας….,
και η ψυχή ψάχνει να βρεί…., κάθε φορά, συρρικνωμένη….,
ψυχολαβή…., για να πιαστεί…., ν’ αντέξει τις πληγές μας….!
Τότε…., σαν αλκυονίδες…., σε χειμώνα….. ανατέλλουν….,
θαύμα…., μες στου νου τα δάση…., χα, οι παιδικές μουμνήμες….,
λες και ‘’το ‘χουν σύστημα’’….,
με στηρίζουν…., μ’ ανασταίνουν….,δίνουν με ανάστημα….!
® Και ξαναβρίσκω…., με χαρά μου…., παιδικότητα…., ---- στα ουράνια πάω….! ---που….. γνήσια….. μου κερνά την αθωότητα…., που, πάν’ απ’ όλα, λαχταράω….,…..
και έχω βάρδια γω σε ευτυχία…., σαν σε αγγέλου ‘’παρουσία’’….!
☼
15/10/2012
Τώρα….!
Το φιλί σου δός μου…., πρώτο φως εντός μου….,
έλα κι απογείωσέ με….. απ’ τη βαλτωμένη Γη….!
® Η ερωταγάπη, να…., κοίτα, μας καλεί μαζί….,
μη σφραγίζεις την καρδιά…., αφού μ’ αγαπάς κι εσύ….,…..
βλέπω..... στη ματιά σου….. λάγνα τη φωτιά σου….,
μην κρατάς σε ανεργία πόθους μας και ‘πεθυμιές….!
Σώμα και ψυχή μου….. να χαρείς, αχ, πάρε….,
έλα και αγκάλιασέ με…., τώρα…., μην το αρνηθείς….!
☼
16/10/2012
Μα η Γη του έκοβε τα πόδια….!
Προσπάθαγε να προχωρά….. στης Γης τα πέντε τα ρουμάνια….,
μα η Γη του έκοβε τα πόδια…., μάταια και τα κατευόδια….!
…..Έτσι…., αυτό που του ‘μενε…., σ’ αυτόν…., το να πετάει….,
με την καρδιά και με τον νου…., πάνω στ’ αστέρια τ’ Ουρανού….!
® Λύση, μονάχα, στ’ Όνειρο…., που άλυτο είναι πρόβλημα, δω, η πραγματικότητα….,…..
αντίδοτο δεν έβρισκε….. στης Γης την αθλιότητα….!
☼
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17/10/2012
Σε κάκτο μεταλλάχτηκες….!
Μέσα στα φυλλοκάρδια μου….. λουλούδι ρίζωσες, εσύ, και ψυχοπιάστηκες….,…..
έγινες τ’ οξυγόνο της…., το ένα και το μόνο της….,
μα…., με μια δήθεν αφορμή…., σε κάκτο μεταλλάχτηκες….!
Τώρα, οι ρίζες σου θηλιές…., μου κόβουν τις αναπνοές….,
κι όταν εκπέμπω ένα S.O.S….. στον πρώτο του χιλιόκυκλο….. το κάνεις να ‘ναι ναυαγός….!
® Έρμαιο μ’ έχεις…., σαν με κατέχεις….,
τον λόγο τον στερνό, όμως, δεν έχεις….,
---- λες κι ήρθες για αναψυχή…., καρδιά μου θέρετρο….! ---μα…., από μήτρα της ζωής σου….. γω που έγινα….,
θα γίνω…., τώρα…., και του θάνατού σου, πια, το φέρετρο….!
☼
18/10/2012
Ποια Μοίρα σ’ έστειλε….!
Ποια Μοίρα σ’ έστειλε…., γλυκό αηδόνι….,
και μας ‘’φουντώνεις’’ με το τραγούδι σου….,
όλες σου οι νότες σπόροι θανάτων…..
εδώ στα κελιά των μελλοθανάτων….!
Αχ, αηδονάκι μου…., μην τραγουδάς
πλάι στους ανθρώπους…., θα σε σκοτώσουν….,
κι εγώ τραγούδαγα της Λευτεριάς….,
μα οι Φασίστες θα με σταυρώσουν….!
☼
19/10/2012
Ψυχή μου σ’ αποσύνθεση….!
Ο δρόμος απροσπέραστος…., παρηγοριά καμιά….,
είν’ η ζωή ανήφορος….,
τώρα που όλα τα ‘χασα…. κι αγάπη που ‘χα μια….!
® Άρνηση η κατάφαση…., ξανά λύπης ανάσταση…..
κι όνειρα γκρεμισμένα….,
στη διάλυση η σύνθεση…., ψυχή μου σ’ αποσύνθεση….,
κι όλα ήταν στρωμένα….!
Μονάχος και ανέλπιδος….. να συνεχίσω πώς….,
μέσα σε τούνελ χάνομαι….,
περάτης μου παλίρροιο είν’ ένα μαύρο φως….!
☼
20/10/2012
Αχ, βρε, Νεοέλληνες….!
…..Αυτός τους λέει : «Σέξπηρ….!»….. κι αυτοί ακούν….. «Σπύρος του σεξ….!»….,
αυτός τους λέγει….: «Βάρναλης….!»….. κι αυτοί ακούν….. «Αλής της Βάρνας….!»….,
τους λέει….: «Αλληλούια….!»….. κι αυτοί ακούν….. «Γαμαλληλούια….!»….!
Τους λέγει….: «μπαμπεσοκονόμα….!»….. κι αυτοί ακούνε….. «Μπαμπεσοκονόμα….!»….,
τους λέγει….: «ερπετολαγνεία….!»….. κι αυτοί ακούνε….. «Ερπετολαγνεία….!»….!
® ….. Αχ, βρε, Νεοέλληνες…., όσοι…., εσείς…., βρε…., Τρέλληνες….,
παλιά…., στις ‘’«Πανελλήνιες»’’…., τώρα…., στις ‘’«Παντρελλήνιες»’’….!
☼
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21/10/2012
Άει σε μετόχι υπέρβασης….!
Κουράστηκε το σώμα μου…., ζωή μου σε κατάντια….,
ψυχή μου, φόρεσε φτερά…., πέτα στα ψηλαγνάντια….!
Στον κόσμο αυτόν της σύμβασης….. τι, τάχα, να αξίζει….,
άει σε μετόχι υπέρβασης…., φίδι να μη σ’ εγγίζει….!
® Ντουνιά, ρε, ανυπόφορε…., εγώ, πια, δε σ’ αντέχω….,
αν μείνω κι άλλο, δω, μεσε…., θα μείνει τι….. να έχω….!
☼
22/10/2012
Μάταια φέγγεις, Ουρανέ….!
Κήπος ήμουνα παιδί…., λουλούδια στην καρδιά μου….,
που στα πουλιά ήταν φωλιά….,
κι αστέρια -- δώρα έπεφταν….. σε χούφτες κι αγκαλιά μου….!
Κι ήρθε τυφώνας…, σάρωσε….. δεντράκια και λουλούδια….,
νωρίς εφύγαν τα πουλιά….. και ήρθαν νυχτερίδες…..
κι έχω καρδιά ξερόκηπο…., ραγίσαν τα τραγούδια….!
® Τι να τα κάνω τ’ άστρα, πια…., μ’ έχει αγκαλιά ο Θάνατος…., που αρρώστια με τσακίζει….,
μάταια φέγγεις, Ουρανέ…., τι, τάχα, μελλοθάνατος σε σένα να ελπίζει….!
☼
23/10/2012
Είναι…., μα….!
Οι στίχοι μου λαχτάρα….. να φύγει κι η αντάρα…., που κρύβει μας τον Ήλιο….,
οι στίχοι μου πατρίδες….. στα όνειρα τ’ αδέσποτα…., που ‘ν’ λαθρομετανάστες….,
πουλιά κυνηγημένα….. απ’ του Κακού τις κάστες….!
Οι στίχοι μου ευλογία….. να σβήσει κι η κατάρα…., που σβήνει μας την πλάση….,
οι στίχοι μου ευχούλες…., απ’ την καρδιά μου αίμα….. σ’ αναιμικές ελπίδες….,
σ’ ετούτον τον Χειμώνα….. μέρες αλκυονίδες….!
® Είναι η Γη μας…., τώρα, πια…., υποσελήνιος….,
άστοχο, πια, να λέγεται…., όπως και πριν…., υφήλιος….,
μα…., ως το Φεγγάρι ‘’τρώγεται’’….. κι ο Ήλιος μένει ολόκληρος….,
ήλιος θα είναι το τραγούδι…., φεγγάρι θα ‘ν’ το μοιρολόι....,
και, σε αυτό το δρομολόι….!
☼
24/10/2012
Ζωή….!
Βρέχει στους κάμπους….. φυτρώνει χλόη….,
βρέχει και μέσα μου….. δάκρυ φυτρώνει…., καυτό…., με τρώει….!
Και ξεθωριάζω….. χάνοντας χρώματα….,
δύση χαράζω….. κι όνειρα πτώματα….,
κακή η Μοίρα μου….. κακή κι η κλήρα μου….!
® Ζωή…., τα βόλια σου ρίχνεις κατάστηθα…., ώς να με ρίξεις….,
μες σε ξερόκηπους….. μ’ έχεις ριγμένο…., παρατημένο….,
Ζωή…., για μένανε…., τα περιβόλια σου πότε θ’ ανοίξεις….!
☼
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25/10/2012
Πηγές στο Όνειρό μου….!
Κοιτάζω την εικόνα σου….. και μνήμες ζωντανεύουν….,
κι αν, τώρα, είσαι παρελθόν….. ξαναγεννιέσαι στο παρόν….. κι οι ‘πεθυμιές θεριεύουν….!
® Μου λεν να σχίσω τις φωτογραφίες σου….. να μην παιδεύομαι….,
μα…., βλέποντάς ‘τες…., μου εμπνέουν το «συνέχισε»….. και ψυχοπιάνομαι….!
Δε σβήνει η εικόνα σου….. μες απ’ το μυαλό μου….,
είναι στιγμές…., κι είναι πολλές…., χαράς…., που ζήσαμε στο χτες…., πηγές στο Όνειρό μου….!
☼
26/10/2012
Κι εγώ….!
Θέλω να γράψω τραγούδια Χαράς…., βαρέθηκα λύπες να τραγουδάω….,
μες στα συντρίμμια…., ζωή…., πού με πας….,
τι έχω φταίξει και μαρτυράω….!
® Άσε μια Χαρά…., κι εγώ…., να ζήσω…., φτάνω στα πενήντα….. κι όμως….. χάος πίσω….,
αχ, Θεέ…., κι εσύ…., Άγνωστε τ’ Απείρου…., κάνε μια Γιορτή….. να ‘ν’ εκτός ονείρου….!
Θέλω να κλάψω, και, κλάμα Χαράς…., κουράστηκα λύπης δάκρυα να χύνω….,
σαν αποπαίδι, ζωή, με πετάς…., μόνο, φαρμάκια δίνεις να πίνω….!
☼
27/10/2012
Κάτθρωποι….. κι άνθρωποι….!
Ορμούν με λύσσατα σκυλιά….. στα ‘’γκέτο’’ των ηρώων….,
κυλά….. στου Άδη τα σκαλιά….. άγιο το αίμα αθώων….!
® Σκυλιά της Νύχτας….. που δεν ξέρουν….. ούτε καν ‘’το γιατί ζουν’’…., Κάτθρωποι και Σκλαβωτές….,
Πουλιά της Μέρας….. που, και, ξέρουν...., και, ‘’το γιατί πεθαίνουν’’…., Άνθρωποι και Λευτερωτές….!
Ουρλιάζουν άγρια τα σκυλιά…., γκρεμίζουνε τους κήπους….,
μα δε φοβούνται τα Πουλιά….. της Γης τους χαμολύκους….!
☼
28/10/2012
Ποια μάσκα, σήμερα, φοράς….!
Μη μου σφαλάς τα τσίνορα…., στενεύουνε τα σύνορα της κερατοζωής μου….,
ποια μάσκα, σήμερα, φοράς….. και μεκλειστές ματιές μιλάς….. στα S.O.S, συ, της ζωής μου….!
® Έι…., κοίταξέ με…., αν μπορείς…., ψυχή που καίγεται να δεις….. απ’ την αμφιβολία….,
δυο νύχτες….. στα δυο μάτια σου….. κρύβουνε τα ‘’κρεβάτια’’ σου….. κι έρωτα ανομία….!
Μοιχεία κι ισοπέδωμα…., δεν έχεις το δικαίωμα….. να ‘χεις κλειστό το στόμα….,
πες μία, συ, απολογιά…., φεύγω…., που δεν αντέχω…., πια…., να περιμένω ακόμα….!
☼
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29/10/2012
Ζήσε και πέθανε αγνός….!
Το τι, το πούθε και το πώς και το γιατί…., πια, μη ρωτάς….. για Σύμπαν ή Ζωή….,
τώρα που χάσαμε τη Γη…., για ιδές…., τις απαντήσεις τι τις θες….!
Κι άμα λυθεί της Πλάσης το μυστήριο….. η Γη, ανεπίστροφο, μας δίνει εξιτήριο….,
«τα φρύδια τι τα θες….. σαν έχασες τα μάτια…..»….,
που ‘γιναν…., όλα…., άδοξα…., θρύψαλα και κομμάτια….!
® Ζήσε και πέθανε αγνός…., ως του Καλού, συ, εραστής….,
μα….. όχι «από καθήκον»…., αλλά από επιλογή….,
που….. αυτό είν’ το νόημα της ζωής και η απάντηση….,
κι Άνθρωπος θα λογιάζεσαι….,….. κι άλλο, γι’ αυτά, μη νοιάζεσαι….!
☼
30/10/2012
Αμφίβολη αγάπη….!
Θα βγώ απ’ τη ζωή σου…., σκιά στη θύμησή σου θα ‘μαι από δω και μπρος….,
αφού δε βρίσκω λόγια…., εγώ, για να σε πείσω….. πως είμαι καθαρός….!
® Δίνεις βάση στα λόγια του κόσμου…., που ανάβει φωτιές στις ζωές….,
κι η αγάπη μας άφλεγη ήταν…., μα σου ανάψαν τη ζήλεια ---- τι κρίμα….! ---και την έκαψες, άσκεφτη, δες….!
Θα βγείς κι απ’ τη ζωή μου…., που γίνετ’ η ψυχή μου του νου συναγερμός….,
αμφίβολη αγάπη…., εγώ, δεν την αντέχω…., θα φύγω…., πριν πω S.O.S….!
☼
31/10/2012
Τέτοια….. που, κι εγώ, δεν έχω….!
Μέσα στην άνοστη ζωή….. μια γεύση Αγάπης γω ζητώ….,
ν’ αντέξω τον παλιοντουνιά…., που τέχνη του η αδιαφοριά….!
Ένα χεράκι να πιαστώ…., γνήσιο ν’ ακούσω «Σ’ αγαπώ!»….,
‘’Διογένης’’….. να βρω Άνθρωπο….. στον κόσμο τον απάνθρωπο….!
® Μια Αγάπη που να ξεκινά απ’ τον πυρήνα της καρδιάς….,
τέτοια….. που, κι εγώ, δεν έχω….. στον κόσμο ετούτο τον τρελό….,
μια Αγάπη να ‘ναι τ’ Ουρανού….. κι όχι που να ‘ρχεται απ’ το νου….!
☼
1/11/2012
Μ’ ένα ηλίθιο «Γιατί…!;»….!
Πυρηνικά και χημικά….. και ‘’τέτοια’’ άλλα….. κι άλλα….,
μα….. και με ρόλους άθλιους….. πάει η ζωή κρεμάλα….!
Άρρωστη Γη κι ατμόσφαιρα…., μα κι οι ψυχές….. και τα κορμιά….,
πάμε, όλο, στα χειρότερα….. και μένουμε στην απραγιά….!
® Οικτροί εμείς κι ανήμοροι…., ένοχοι και συνένοχοι….,
φεύγουμε….. και θα φεύγουμε….. απ’ την κατεστραμμένη Γη….. μ’ ένα ηλίθιο «Γιατί…!;»….!
☼
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2/11/2012
Δίχως εσένα….. τ’ Όνειρο Ψέμα….!
Τα μάτια κλείνω….. και….. απ’ το Σύμπαν…., ρε Γη…., σε σβήνω…., προτού με σβήσεις….,
βρίσκω Αστέρι…., Χαράς λημέρι…., κι Όνειρο πίνω…., μ’ άλλες αισθήσεις….!
® Του Σύμπαντος η Φυλακή…., α, ρε Γη, πώς κατάντησες….. για ‘’παρδαλούς’’ κατάδικους….!
Εφιάλτης ήσουν…., ‘’Ουρανέ’’…., κι εφιάλτες ονειρεύτηκες….. για γήινους….. σε Άδη τους…!;
Τα μάτια ανοίγω…., μόνο, για λίγο…., στ’ Όνειρο λείπεις…., κι εκεί σε βάζω….,
δίχως εσένα….. τ’ Όνειρο Ψέμα…., ενέδρα Λύπης…., κι εγώ σε λάζο….!
☼
3/11/2012
Είναι σ’ ετούτη τη ζωή….!
Ποιοι τη ζωή μας ζήλεψαν….. και τις χαρές μας ρήμαξαν….. σ’ αυτήν εδώ τη Γη….,…..
πώς το αντέχουν να πονούν….. τα θύματά τους…., να βογγούν…., οι Θύτες οι κακοί….!
® Είναι….. σ’ ετούτη τη ζωή….. Κτήνη…., μες στην κλειστή τη Γη…., χωρίς καθόλου τύψεις….,…..
πώς να αλλάξεις τις καρδιές….. να είναι, μόνο, θετικές…., τον Ουρανό ν’ ανοίξεις….!
«Θέ μου…., πού είσαι…!;»….: κραύγαξα….. κι άδεια σιωπή αντάλλαξα…., γυρνά σόλο το S.O.S…., …..
πού να ελπίσεις…., τώρα πια…., σ’ ετούτον τον παλιοντουνιά…., σαν ‘’σβήνει’’ κι ο Θεός….!
☼
4/11/2012
Τι, τάχα, να σε πλάνεψε….!
Ταξίδι αντάριο η ζωή μου….. κι έχασα…., μες στο μάκρος του…., καράβι και περάτη μου….,
κι έμεινα άθλιος ναυαγός….. σ’ ένα σωρό σαπρόφυλλα….. από την παιδικάτη μου….!
® Από παιδί….. στα βάσανα….. με σέρνουν σε μια δίνη….,
κι αυτοί….. μου λεν…., οι τυχεροί….,
πως….. για να σ’ οδηγήσει στο καλοκαίρι η άνοιξη….. θέλει, κι, αντρειωσύνη….!
…..Περάτη εσύ κι οδηγητή μου…., συ, αρμοστή της ζήσης μου….,
τι, τάχα,να σε μάγεψε….. κι έχασα σώμα και ψυχή…., προτού το μεσημέρι μου….,
τι, τάχα, να σε πλάνεψε….!
☼
5/11/2012
Μαζί σου ξεγελάστηκα….!
Φεύγω και κρατώ μιά σου, μόνο, μάσκα…., μην ξεγελαστώ…., πάλι, κι από άλλη….,
ντρέπομαι να ζω στο μασκέ σου χάλι….!
® Μαζί σου ξεγελάστηκα….. και σαν πρωτάρης πιάστηκα….. στη δόλια σου παγίδα….,
δίχως να φταίω…., πλήρωσα…., το σφάλμα μου ξεπλήρωσα…., που ‘μπλεξα με ‘’Λαΐδα’’….!
Φεύγω και πετώ τ’ άγονά σου «Θα»….. μέσα σε κενό…., πάθη μου και λάθη….,
ίδια, κι, η καρδιά να μην ξαναπάθει….!
☼
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6/11/2012
Κι έτσι τους κρατάει πέρα….!
Αγκαζέ τη μοναξιά του…., που τη διάλεξε κυρά του…., μέσα κι έξω απ’ το σπίτι συντροφιά….,
σεργιανά τα όνειρά του…., που τα κάναν άνω -- κάτω….. και τ’ αφήσαν ορφανά….!
® Γίναν οι ‘’άνθρωποι’’ ‘’τρελοί’’…., λίγο τους πλησιάζει….,
μετά από άδεια «καλημέρα!»….. έτοιμη έχουν χολή….,
κι έτσι….. τους κρατάει πέρα…., κι, απ’ την άμασκη και όρθια του ψυχή….!
Σκέπη του ο ουρανός του…., που ο κόσμος είν’ δικός του…., ‘’φάντασμα’’ και παρουσία σωστική….,
σε διπόδων κοινωνία….. σκάρτη επικοινωνία…., μπαμπεσιά και φυλακή….!
☼
7/11/2012
Δεν περιμένω….!
Άδειο ψυγείο η ψυχή….. με τ’ Όνειρο στην ψύξη….,
Εφιάλτες πήρανε μορφή….. ονειροκτόνων….. στην ψυχή…..
και ποιος να με στηρίξει….!
® Σαν χτίζει τείχη, κι, η ζωή ανάμεσά μας…..
είναι τα χέρια μας κλειστά….. κι η αγκαλιά μας….,
καθένας στο’’καβούκι’’ του κλεισμένος…..
με την πληγή του ανοιχτή….. και αποξενωμένος….!
Δεν περιμένω, κι, Ουρανό και Γη….. να κάνουν Θαύμα….,
η Μοίρα μας αναλλαχτή…., τώρα που….. ώς και η ζωή
αγιάτρευτο είν’ Τραύμα….!
☼
8/11/2012
Χόρεψε, πεφταστέρι μου….!
Η αγάπη π’ αγαπώ…., δώρο…., μου χορεύει….,
της ψυχής μου τον καημό…., βάλσαμο…., γιατρεύει….!
Κι άλλαξε τροχιά κι η Γη….. στο τρελό της νάζι….,
τι κι αν είναι σούρουπο…., μέρα μου χαράζει….!
® Χόρεψε, πεφταστέρι μου…., κάνε το Σύμπαν πίστα…..
κι άσε την άδικη ζωή….. να μας χτυπά με λύσσα….!
Χόρεψε, συ, καμάρι μου…., μάγεψε, και, τη Νύχτα….,
κι όλα τα ντέρτια του ντουνιά….. μες στο χορό σου πνίχτα….!
☼
9/11/2012
Θα με θυμάσαι…., θες….. δε θες….!
Θα με θυμάσαι…., θες….. δε θες…., θα ‘μ’ εφιάλτης μνήμη….,
η ανάμνησή μου μες στο νου….. η τρέλα σου θα γίνει….!
® Κάθε φορά που θα κοιτάς τον Έρωτα στα μάτια….. θα σε ρωτά, σκληρά, «γιατί…!;»….,
προδοτικά που ‘’αγαπάς’’…., τα βέλη του που όλο σπας….. και κάνεις ‘τα κομμάτια….!
Θα με θυμάσαι…., θες….. δε θες…., μνήμη κισσός….. για σένα….,
που θα σε σφίγγει ασφυκτικά…., ώς να ‘σαι αληθένια….!
☼

264
264
10/11/2012
Ω κακέ δικαστή….!
Ω κακέ δικαστή…., ω κακέ δικαστή…., της Θέμιδας εκπορνευτή….,
τι εύκολα που αποφασίζεις….. το «Ένοχος, ένοχος….!»….!
Για μια ασήμαντη κλοπή….. μας ρίχνεις μέσα στη ‘’στενή’’….,
κει στο σχολειό του ρουφιανιού….. και του ακράτητου πεσμού….!
Κι οι άλλοι…., οι απατηλοί…., μα και μεγάλοι Αρχικλέφτες….,
που ο λαουτζίκος…., ο ‘’άσχετος’’…., τους βάζει ώς και στη Βουλή….,
πότε θα ζητήσεις να καταδικαστούν…!;
Και….. ποιός είναι αυτός, τάχα, που ξέρει…., πια….,
ποια είναι έκνομα….. και ποια είναι έννομα….,
αφού….. τα πρώτα….. αυτοί που σαν τέτοια τα θεσπίζουν…..
και πρώτοι αυτοί ---- κι όχι σπάνια….! ---- τα κάνουν…..
και ατιμώρητοι μένουν…., σχεδόν, πάντα…!;
☼
11/11/2012
Τέλος…., τώρα, πια…., στα ‘’άφες’’….!
Φόρεσες συγγνώμης μάσκες….. κι ήρθες «σώρρυ!» να μου λες….,
στρίβε…., τώρα…., κι άσ’ τις ‘’σάπιες’’…., δεν ξαναγυρνώ στο χτες….!
® Το συγχώριο έχει όριο….. και δεν είναι για εμπόριο….,
είσαι θύμα των ορμών σου….. κι έρμαιο των ορμονών σου….!
Έπαιξες μαζί μου…., όμως…., δεν τα μέτρησες σωστά….,
είναι ώρα να σου δώσω….. του καημού τα ποσοστά….!
Τέλος…., τώρα, πια…., στα ‘’άφες’’…., τέλος στο μαζοχισμό….,
λύγισα στα σφάλματά σου….. και βουλιάζω σε κενό….!
☼
12/11/2012
Κι ο ήλιος Του ρεγάλο….!
Κόντρα μας πάει ο ‘’καιρός’’…., κόντρα κι οι Αρχηγοί μας….,
μα…., εμείς…., ενάντια και στους δυο…., θα πάμε τη ζωή μας….!
® Λεύτεροι μεις….. μες στη ‘’σκλαβιά’’ μας….. θα τραγουδάμε τα όνειρά μας….,
σκλάβοι αυτοί….. στη ‘’λευτεριά’’ τους….. θα τραγουδάνε τα δικά τους….,
σήμα μας είν’ η ανθρωπιά…., σήμα τους είν’ η κατθρωπιά….!
Τι κι αν μας κρύβουνε το φως…., δίνει ο Θεός μεγάλο….,
περίσσιο, να, ο Ουρανός….. κι οΉλιος του ρεγάλο….!
☼

265
265
13/11/2012
Συν και πλην….. ίσον μηδέν….!
Όσο ξεφτίζει η ζωή….. πιο λίγο ο θάνατος πονά….,
κι όσο μαυρίζει το λευκό….. το μαύρο ξεθωριάζει, να….!
® Πώς γίνονται, πια…., όλα…., άνοστα και άχρωμα….,
συν και πλην….. ίσον μηδέν…., δω, στον ντουνιά τον άφρονα….!
Όσο ανοστεύουν οι χαρές….. κι οι λύπες ανοστεύουν….,
όσα δεν τα λατρέψαμε….. ειρωνικά μισεύουν….!
☼
14/11/2012
Δικτατορία του ενός….!
Η U.S.A σαν φταρνίζεται….. η πλάση συνταράζεται…..
κι ο Ουσάρχης πλανητάρχης ---- α, ρε Σατανά, συ άρχεις….! --σε βάθρο ‘’αυνανίζεται’’….. κι η Γη, όλη, λεκιάζεται….!
® Δικτατορία του ενός….. στου εικοστού μεσαίωνος τη Νύχτα τη Ναρκώτρια….,
δούλοι λαοί…., μούμιες λαοί…., κι η U.S.A Φίδι στην Κορφή…., σκλαβώτρια…., βαλσαμώτρια….!
Η U.S.A δαιμονίζεται….. κι ο κόσμος ξαγγελίζεται…..
κι ο βαρβάτος ο Ουσάρχης ---- που τον βλόγησαν Πατριάρχες….! ---στον Διάτανο χαρίζεται….. κι ο κόσμος ξεκοσμίζεται….!
☼
15/11/2012
Δρόμο αγύριστο θα πάρω….!
Δρόμο αγύριστο θα πάρω…., μακριά από τούτον τον νουνιά….,
εδώ ματώνω και φλιπάρω…., που δε χωρούνε τα πουλιά….!
® Χρόνια και χρόνια περιμένω….. να μου ανοίξουν τα φτερά….,
μα μες σε λασπονέρια μένω….. κι είν’ από πέταγμα ορφανά….!
Στράτα τη στράτα θε να φτάσω πάν’ σε απάτητα βουνά….,
παρέα μ’ ό,τι κει να κάτσω…., μπας κι έβρω λίγη γιατρειά….!
☼
16/11/2012
Μέχρι χτες….!
Μέχρι χτες….. γελούσες…., ήσουν ‘’αγάπη’’….,
τώρα, είσαι μίσος….. και τα «ναι» σου «ίσως»….,
πες μου….. πού κρατούσες το κρυφό φαρμάκι….!
® Αν σου βάλαν λόγια…., που σ’ έχουν αλλάξει…., πες μου….. ν’ απαντήσω….,
σφάλμα μου ποιο είναι….. πες…., μη σ’ αδικήσω….,
άτυπτος που είμαι….. κι ήμουνα εντάξει….!
Μέχρι χτες….. πετούσες…., ήσουνα πουλάκι….,
τώρα, είσαι φίδι…., Γιούδας που προδίδει….,
πλην και αν φορούσες….. μάσκα με φενάκη….!
☼
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17/11/2012
Ξου….!
Λέτε πως κλαίτε…., σαν τραγουδάτε….,
ξου…., για τα ντέρτια των φτωχών….. και του ντουνιά τα άδικα….,
ένα σας ‘’τέτοιο’’…., γι’ άλλοθι…., και δέκα σας ‘’σκυλάδικα’’….!
® Σκάστε, ρε, ‘’ψίρες στο γιακά’’…., των ρετιρέ ρουφιάνοι….,
ουστ…., από κεί…., φερέφωνα…., της Νύχτας –τους εγκάθετα….,
λαοναρκώτριες…., πλάνοι….!
Λέτε και λέτε….. και ‘’μας τη σπάτε’’….,
ξου…., με τραγούδια ‘’της οκάς’’…., ‘’φρουφρούλια και αρώματα’’….,
σκόνη που την τινάζετε….. στα κάτω τα πατώματα….!
☼
18/11/2012
Ποιός τον κόσμο μας άρχει…!;
Διψασμένο ποτάμι…., ορφανό από χαρά….,
κι όμως….. έχω λιμάνι….. και φωλιές για πουλιά….!
Ανοιχτό παραθύρι….. και ορφανό από φως….,
κι όμως….. έχουνε φώτα…., μύρια…., Γη κι Ουρανός….!
® Ποια με δέρνει κατάρα….. κι είμαι μες στην αντάρα….,
Δυνατός δεν υπάρχει….. να μ’ αλλάξει την ‘’τύχη’’….,
ποιος τον κόσμο μας άρχει…!;
☼
19/11/2012
Δεν μπορώ να το πιστέψω….!
Χτίζουν ασφαλή φωλιά…., πριν….., κάποια πουλιά στα δέντρα….,
κι ύστερα γεννούν αυγά…., δεν είν’ για φωλιά η πέτρα….!
® Δεν μπορώ να το πιστέψω….. πως αδιαφορούν οι ανθρώποι στης Συνέλειας την πρεμιέρα….,
δεν μπορώ να το πιστέψω…., βλέπουν άλλα….. κι άλλα βλέπουν…., Νύχτα βλέπουνε τη Μέρα….!
Κάνουν σ’ Άδη, πια, παιδιά….. και δηλώνουν ανημπόρια….,
δέχτηκαν την ήττα…., να…., κι οι Ηρώδες είν’ μοβόρια….!
☼
20/11/2012
Το τέλος μου τελειώνει εδώ….!
Η ψυχή μου τσακίζει…., το κορμί μου ραγίζει……
κι ό,τι επιθυμώ…., ευθύς…., χίμαιρα καταλήγει….!
Η ζωή μου πεθαίνει…., ζωντανεύει η σκιά μου….,
τ’ αστέρι –μου μου φόρεσε στεφάνι στα μαλλιά μου….!
® Το τέλος μου τελειώνει εδώ…., άειντε…., πικρά τραγούδια….,
ζωή μ’ αγκάθια μ’ έπνιξε…., θάνατος με λουλούδια….!
☼
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21/11/2012
Μου αρκεί το όνειρο της προσμονής σου….!
Στο χωρισμό μας….. κόντεψ’ η ψυχή μου….. κι είναι νάνος….,
ψήλωσαν τα βουνά μεμιάς….. και μού κρυψαν τον Ήλιο…..
και η καρδιά μου έγινε….. της μοναξιάς βασίλειο….!
® Έφυγες…., μ’ άφησες στην μπάντα…., σε δρόμο αγύριστο….. μου λες….,
να βρείς το ταίρι της ζωής σου….,
μα….. θα σε καρτερώ για πάντα…., ακόμα κι αν δεν έρθεις, δω, ποτές….,
μου αρκεί το όνειρο της προσμονής σου….!
Στο χωρισμός μας….. άδειος είν’ κι ο χρόνος…., δολοφόνος….,
χάθηκαν κι οι αγγέλοι…., πια…., και μ’ έζωσαν οι δράκοι…..
και η καρδιά μου στένεψε….. κι είν’ στεναγμών κονάκι….!
☼
22/11/2012
Στης κατρακύλας τη βρωμιά….!
Με μεθυσμένες φαντασίες….. σε συνοικίες πρόστυχες….. κυλιέσαι τα ξενύχτια….,
ο ‘’πληρωμένος έρωτας’’ ….. κι ο ξέφρενος ερωτισμός….. χαρά σου και συνήθεια….!
® Σαν του κορμιού τη θέληση…., ή μιας συνήθειας…., όποιας….,
απ’ της ψυχής σου πιότερη αφήσεις για να γίνει….,
έρμαιό της γίνεσαι οικτρό….. κι αδύναμος για νίκη….!
Στης κατρακύλας τη βρωμιά….. και σε κορμιών προστάγματα….. ενδίδεις και βουλιάζεις….,
διάστροφο αντικείμενο….. και ‘’άτυπτος’’…., χωρίς ‘’ντροπή’’…., κορμί, ψυχή….. ρημάζεις….!
☼
23/11/2012
Σαν Σύβαρις γελάστηκα….!
Έπεσε καταχνιά πηχτή…., απόψε…., στην ψυχή μου….,
σπαράζω…., που μου σπάραξαν….. Όνειρο και πρωί μου….!
® Μέσα στα μάτια μου οχιές….. είχαν….. και δεν τις είδα….,
γύπες ήταν κι ακόνιζαν….. τα ράμφη….. κι εγώ νόμιζα
πως χτίζαν την Ελπίδα….!
Μάσκες φορούσαν γελαστές…., με τέχνη…., Κροτωνιάτες….,
σαν Σύβαρις γελάστηκα….. κι έχασα τις Ιθάκες….!
☼
24/11/2012
Και όμως….!
Ασπρίσαν τα μαλλάκια μου….. στη μαύρη μου ζωή…., νωρίς….,
δακρύζουν τα ματάκια μου…., όταν οι μνήμες μου περνούν από τα παραθύρια της ψυχής….!
Αυγή, γω, είχα σούρουπο….. κι είχα τις μέρες μου νυχτιές….,
φεγγάρι ανεξόρκιστο κράτησε σ’ έξωση το φως…., σαν ήλιο δεν αντάμωσα ποτές….!
® Και όμως…., κι από πείσμα συνεχίζω…., δεν πέφτω εύκολα εγώ….. και ας λυγίζω….,
άδικα με πολέμησες…., κι εσύ…., κακή μου Μοίρα…..
και μου ‘δωσες…., παράλογη…., του άδικου την κλήρα….!
☼
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25/11/2012
Ίδια μούρη….. ίδιο ‘’αγγούρι’’….!
Φεύγει και είκοσι…., του δεκαεννιά ‘’φτυστός’’….,
νά ‘τος κι ο εικοσιένας…., ίδια μούρη….. ίδιο ‘’αγγούρι’’….!
Κι αν…., στα άλλα…., διαφέρουν…., με τους άλλους…., τεχνολό’….,
---- πλην και συντελειοφόροι….. ---- σ’ όλα τ’ άλλα είν’ καρμπόν….!
® Αιώνες κι αιώνες….. καρμπόν ιστορία….. και μυθολογία….,
στα πάνω μαφίες….. κι επώνυμοι σούπερ…., μπλα -- μπλα : «θα»….. και φούμαρα….,
στα κάτω παρίες….. κι ‘’αέρα και άνθρακα’’…., ανώνυμα νούμερα….!
☼
26/11/2012
Έτσι μου ήρθες στη ζωή….!
Όπως σε ονειρεύτηκα….. και όπως σε ποθούσα….,
έτσι μου ήρθες στη ζωή…., τέτοια π’ αποζητούσα….!
® Στην έρημο όαση…., στη λύπη αντίδοτο…., του κάμπου λουλούδι….,
το μοιρολόι να γενεί…., σαν ‘ρθεις…., γλυκό τραγούδι….!
Ήρθες μ’ αγάπη ξέχωρη….. κι ανόρθωσες ερείπια….,
ήρθες μ’ αγάπη ξέχειλη….. και γέμισα αλήθεια….!
☼
27/11/2012
Χιόνι απ’ την ψυχή μας….!
Χιόνι ρίχνει στα ψηλά…., χιόνι και στα χαμηλά….,
εύπορος σε σικ ‘’σπιτάκι’’….. και φτωχός, αχ, σε τσαρδάκι….!
® Κι αν φέρνει άνοιξη ο χειμώνας….. στους εύπορους….. και τους ανοίγει….,
σαν τη ζωή τους δεν πεθαίνει….,
‘’ζεστός’’ χειμώνας στις ψυχές μας…., μα χιόνι απ’ την ψυχή δεν φεύγει…..
κι η καρδιά μας κλειδωμένη….!
Πάντα με υποταγή…., άδειος ο Ουρανός…., κι η Γη….,
Θέ μας…., μια βροχούλα ρίξε….. και τα δάκρυά μας πνίξε….!
☼
28/11/2012
Πάει το μεσημέρι μου….!
Ζω στ’ απόγευμά μου…., πάει το μεσημέρι μου….,
κοιτάζω μέσα στην ψυχή…., δεν βρίσκω αποτυπώματα από το καλοκαίρι μου….!
® Χάθηκες, καλοκαίρι μου…., προτού να σε γνωρίσω….,
σαν κύκνος φτεροκόπησες…., σαν γύρη αποστάτησες….. απ’ της ζωής μου τη σοδειά…..
και, μόνο, οι λύπες χαίρονται….. στη μαύρη δυστυχιά μου….,
που, μόνιμα, σκηνοθετεί….. απ’ άμβωνα περίτεχνο…..
σαν πατριάρχης άσχετος…., σαν βασιλιάς…., δικτάτορας….!
Κι αν σε καρτερούσα….. δεν ήρθες, καλοκαίρι μου….,
δεν στάθηκες….. στην ερημιά….. σωτήριο καραβάνι μου….,
πάει το μεσημέρι μου….!
☼
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29/11/2012
Να…., κλείνει η αυλαία….!
Προφήτες σου ‘χου τάξει πως….. «σάμπως την άνω Ιερουσαλήμ….. θα γίνει, όλη, η πλάση…..»….,
μα….. η ‘’πόλη’’ είναι άφταστη….. κι όλα τα ‘χουν ρημάξει….!
® Και θα σβήνουμε…., ώς το τέλος…., στο μαράζι….,
πρώτη και στερνή Συντέλεια….. ποιος Τρελός….. στη Γη….. μοιράζει….!
Κι η πλάση μοιραία…., κανείς νικητής….,
να…., κλείνει η αυλαία….. σε Δράμα Ντροπής….,
να…., κλείνει η αυλαία….. στη Μπούρδα της Γης….!
☼
30/11/2012
Μου ‘φερες την Ανάσταση….!
Μου ‘φερες την Ανάσταση…., αυτήν που λαχταρούσα….,
λιγάκι αν θ’ αργούσες…., μονάχος…., θα λυγούσα….!
® Κι η Νύχτα έφυγε απ’ την ψυχή μου…..
και ήλιος ανοιξιάτικος χάραξε στη ζωή μου….,
τραγούδια γλυκοτράγουδα όλα τα όνειρά μου….,
τώρα που γύρισες, ξανά…., γυρίζει κι η καρδιά μου….!
Μου ‘φερες την Ανάσταση…., ---- Ζωή, θα σε προφτάσω….! ---αν θα σε χάσω…., θα χαθώ…., θα σβήσω…., αν σε χάσω…..!
☼
1/12/2012
Έζησα άχαρη ζωή….!
Άνοιξε πέρασμα Χαράς….. και του χορού μια πίστα…..
και δός μου κέρασμα…., Ζωή…., χορού τα ντέφια χτύπα….,
βάλε με…., ακατάδεχτη…., σ’ επίσημο μητρώο σου….,
στων τυχερών τη λίστα….!
® Από μικρός στα βάσανα….. και στου καημού τα ντέρτια….,
σαν μάνα δεν μ’ αγκάλιασες…..
και….. στ’ άδικα χτυπήματα….. με άφησες ακάλυπτο…..
και λύγισα….. κι απόκανα….!
Έζησα άχαρη ζωή….. κι άδικο πήρα κλήρο….,
μ’ έταξες σ’ άχορη μεριά…., ισόβια, γω, παρίας….,…..
άλλους…., σαν αποπαίδια σου…., λασπόνερα τους ράντισες…..
κι άλλους καθάριο μύρο….!
☼
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2/12/2012
Τώρα…., σ’ αυτοκαταστροφή….!
Έγινες…., σιγά -- σιγά…., μια νόθος σκέψη…., τώρα, πια….,
και μια αχαλίνωτη συνήθεια….!
Ίσον….. ολάκερος εσύ….. αυτή η σκέψη κι η συνήθεια…..
και αγωνίας μια κραυγή….. μέσα στο στόμα…., σφηνωμένη….,
που φωνασκεί βοήθεια….!
® Δεν μπορείς μήτε να κλάψεις, και, για το ναυάγιό σου….,
πάντα, νικιέσαι απ’ αυτές τις θανατώτριες σφίγγες….,
στέρεψε η δύναμή σου…., πια…., αλλά και το κουράγιο σου….!
Πάλαιψες λίγο παλιά…., μα άρχισες πολύ αργά….,
σαν τέλειωσε κινδύνου σήμα….!
Τώρα…., σ’ αυτοκαταστροφή…., μυρίζεις θάνατο…., νεκρίλα….,
μα ήσουν…., έκτοτε…., νεκρός….,
που έγινες….. ‘κείνος κι αυτός…., λάσπη…., κι εσύ…., σαπίλα….!
☼
3/12/2012
Κι εσύ….. που σ’ είχα γιατρειά….!
Γύρω οργιάζει η χαρά….. κι εγώ μες στο μαράζι….,
ζευγάρια…., ολούθε…., αγκαλιά….. κι η μοναξιά με σφάζει….!
Όμορφη που ‘χες χαραυγή…, δροσιά ήσουν…., αγάπη….,
πρόωρο ήρθ’ απόγευμα….. και με ποτίζεις πάχνη….!
® Τι μ’ απαρνήθηκες…., Ζωή…., Θέ μου…., κι εσύ…., με ξέχασες….,
τι τάχα έφταιξες…., ψυχή…., κι όλα…., κι αγάπη…., τά ‘χασες….!
Πώς μ’ απαράτησες…., Χαρά…., Μοίρα…., στη λύπη μ’ έριξες….,
κι εσύ…., που σ’ είχα γιατρειά…., σκουπίδι, λες, μ’ απέρριψες….!
☼
4/12/2012
Κλαίνε μανούλες και παιδιά….!
Κλαίνε μανούλες και παιδιά….. στη φτώχεια και τη συμφορά….,
με πεινασμένα όνειρα….. κι εφιάλτες χορταμένους….,
δάκρυα μπάζει ο «σπουδαίος» ο «πρώτος κόσμος»…., ο φτηνός….,
που είν’ κι ο….. τελευταίος….!
® Κι αντί για φαγητό και έλεος αυτός…..
τους στέλνει…., ‘’με το έτσι θέλω’’…., τόννους τ’ απόβλητά του….,
πυρηνικά και χημικά…., και…., για άλλοθι…., ‘’ψυχία’’….!
Κι αδιάφορος και άτυπτος…., σάμπως παράσιτο παχύ μες στ’ αγαθά του….,
κάνει σταυρό…., ‘’θεό’’ δοξάζει…., κάτθρωποι με απανθρωπιά….!
Κλαίνε μανούλες και παιδιά…., σκουπίδια πεταγμένα…., να….,
με χτικιασμένα σώματα…., ψυχές απελπισμένες….,
κι άπραγος μένει ο «σπουδαίος» ο «πρώτος κόσμος»…., ο τρελός….,
που θα ‘ν’…., κι αυτός…., μοιραίος….!
☼
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5/12/2012
Δεν έχεις ευκαιρία….!
Πού ήσουνα…., πού γύριζες….,
ποιον έρωτα παράνομο….. σε μονοπάτια σκοτεινά….. ξεδιάντροπα σεργιάνιζες….,
πριν μαραθούν τα στέφανα…., με πρόδωσες και πέθανα….. από την αηδία….!
Μίλα….. και πες μου το γιατί…., πού έφταιξα…., να ξέρω…., απολογήσου…., είπα….,
μομφή δε θά ‘βρεις να μου πεις…., τζούφια τα λόγια της ντροπής…., κι αν σού ‘χει μείνει τσίπα….!
Το σώμα σου ακολούθησε….,
τα πάθη που σε σέρνουνε….. στην αγκαλιά του κερατά…., φωτιά του…., πάνε κι άφησε….,
γω…., στην τιμή απόλυτος…., ποθώ να μείνω αμόλυντος…., δεν έχεις ευκαιρία….!
☼
6/12/2012
Να…., πια….!
Με κλάμα γεννηθήκαμε….. σαν βγήκαμε στην πλάση….,
σε δρόμους πλανηθήκαμε….. οικτρούς και δακρυσμένους….,
λες, Μοίρες, και, μας έχρισαν…., εμάς…., καταραμένους….!
® Πώς να σταθεί το γέλιο μας….. σε χείλη δακρυπότιστα….,
τρελοί σε στήσανε…., ντουνιά…., με τάξη σατανόριστη….,
με θύτες και με θύματα….,
δεξιά οι μεν….. ζερβά οιδε…., σεράι κει….. εδώ μπερντέ….!
Η μοίρα μας ανάλλαχτη…., Τάξη…., ώς να γκρεμίσεις….,
στοπ σε ζωή αβάσταχτη…., να…., πια…., τα πάνου….. κάτου….,
νικιούνται….. από μόνοι –τους….. οι θύτες του Θανάτου….!
☼
7/12/2012
Μάνα μας…., θεά μητέρα….!
Ο κόσμος….. μες στα μάτια σου….. αρχίζει και τελειώνει….,
μάνα η Γη….. κι ο Ουρανός πατέρας….,
όμως…., για μας, πια…., μάνα μας…., από άντρα πρώιμα ορφανή….,
είσαι αντάμα και τα δυο…., Θεός…., που μας λυτρώνει….!
Κι αν πέθαν’ ο πατέρας μας νωρίς…., εσύ…., μονάχη…., σαν δυο άντρες….,
τις κολώνες του σπιτιού μας τις βαστάζεις….,
που….. αντί να πέσουνε….. τρανεύουν….,
μην τα παιδιά σου ζητιανεύουν….!
® Έκανες τη νύχτα μέρα….. στη δουλειά…., και στη ζωή μας…., και δεν φοβηθήκαμε….,
δεν σε έσκιαξε η φοβέρα…., μάνα μας…., θεά μητέρα…., να….., και δεν χαθήκαμε….!
☼
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8/12/2012
Μόνο, με σένα, πια, μπορώ….!
Όταν σου λέω «Σ’ αγαπώ!»…., μικρό τριανταφυλλάκι μου….,
σκεπάζεις τα αγκάθια σου…., μήπως, τυχόν, και πληγωθώ…..!
Κήπος είν’ το κορμί μου…., λουλούδι η ψυχή μου…..
κι εσύ η βροχή που το ποτίζει….. και ο ήλιος που τ’ ανθίζει….!
® Χαλάλι που υπάρχω και ζω, μόνο, για σένα….,
μακριά σου διαπιστώνω τη μαύρη ανυπαρξία μου….,…..
μόνο, με σένα, πια, μπορώ….. ν’ αντέχω…., να ονειρεύομαι….. καλύτερο τον κόσμο….,
ζωοφόρα σωτηρία μου….!
☼
9/12/2012
Τ’ Όνειρο με λέξεις ζωγραφίζουμε….!
Γράφουμε συνθήματα στους τοίχους….,
τ’ Όνειρο με λέξεις ζωγραφίζουμε….,
της λευτεριάς μας το τραγούδι….. δίχως ήχους….,
της λευτεριάς μας που θα ‘ρθεί, γοργά, ‘’ελπίζουμε’’….!
® Μα η λευτεριά μας νά ‘ρθει αργεί….,
χάθηκε, λες, σ’ Απριλαυγή….,
σ’ άτελη Χουντονύχτα….,
καρδιά, τα δάκρυα πνίχτα….!
Δύναμη δεν βγαίνει απ’ το κορμί μας….,
στέρεψε, κι αυτή, με το κουράγιο μας….,
τα ‘’τρόπαιά’’ μας ουτοπία στην ψυχή μας….,
που τα’ Όνειρό μας συντριμμιό μες στο ναυάγιο μας….!
☼
10/12/2012
Μα….. μεις….. το ξέρουμε καλά….!
Πάει στα τσακίδια ο εικοστός….. κι ολότελα διπλώνει….,
κι ο εικοστός ο πρώτος…., να…., κουρσάρος ξεδιπλώνει….!
Γίνεται ίσκιος…., χάνεται….. ο εις….. μ’ άχαρη χάρη….,
κι αντίγραφό του ο άλλος…., χα…., γι’ αλλιώτικος μοστράρει….!
® Από μακριά μας χαιρετά…., παίζοντας τον ‘’ωραίο’’….,
λεία στα χέρια του κρατά…., έι…., τζούφιες υποσχέσεις….,
μα…., μεις…., το ξέρουμε καλά…., που άνοιξε Τάφο ο εικοστός…..
κι είναι κατάρατος…., κι αυτός…., και φέρνει ‘’το μοιραίο’’….!
☼

273
273
11/12/2012
Το κορακάκι και τ’ αηδονάκι….!
Κόρακας κορακάκι μεγάλωνε….. στις κουτσουλιές…..
κι αηδόνα αηδονάκι….. με τις φτερούγες καθαρές….!
Το μάθαινε ο κόρακας το κρα του το δικό του….,
το κορακάκι το ‘μαθε….. κι είπε….. στο κρα είν’ πρώτο….!
Κι αηδόνα τ’ αηδονάκι της πολλούς σκοπούς το μάθαινε…..
και τ’ αηδονάκι…., ταπεινό…., να μάθει κι άλλους ήθελε….!
…..Σε ‘’ρούγα’’ ανταμώθηκαν τα δυο μικρά μια μέρα…..
κι είπε…., ψωροπερήφανο…., το μαύρο κορακάκι….:
«Κι αν ξέρεις συ πολλούς σκοπούς….. γω ξέρω έναν μόνο….,
μα αυτόν τον λέω δυνατά….. κι ακούγεται βαρύτονος….. σ’ ολάκερο τον λόγγο….!»….!
Κι εκείνο…., το υψίφωνο…., του ‘πε να μάθει και….. κρι, κρο…., εξόν από τα κρα και κρου….,
και πως δεν είν’ συγκρίσιμα…., που άλλο είν’ τα κραξίματα….. κι άλλο τα κελαηδήματα….,
κι αν έχουν και τα δυο φτερά…., δεν είναι και τα δυο πουλιά….!
Κι άθιχτο το κορακάκι….. έφυγε απ’ τ’ αηδονάκι…., λέγοντάς του μια και δυο….:
«Κρα δεν κατάλαβα εγώ…, στα λόγια σου σκοτίστηκα…., που είναι ‘’κορακίστικα’’….!»….!
☼
12/12/2012
Στο φλερτάρισμά σου….!
Στο φλερτάρισμά σου….. με φλερτάρει…., γλυκά…., η ζωή μου….,ξανά….,
γέρνει στον ώμο μου ο σταυρός….. και κάτω του φυτρώνουνε τα σταυρωμένα μου φτερά….!
® Γέλα μου…., μίλα μου…., φίλα με…., πάρε με κι αγκάλιασέ με….,
γέλιο μου…., λόγε μου…., φίλα με…., πάρε με κι ανάστησέ με….!
Στο φλερτάρισμά σου….. πεταρούδια πουλιά οι χαρές στην καρδιά….,
διώχνουν τις λύπες της ψυχής….. και φέρνουνε το Όνειρο…., που μου το κλέψαν μια νυχτιά….!
☼
13/12/2012
Που η Ζωή…., ανάποδα…., μας βλέπει ένοχους….!
Πίσω από τ’ Όνειρό μας….. ο Εφιάλτης τους παραμονεύει….,
Αρχοί μολύναν του Ονείρου την Πηγή….. μες στην ψυχή…., πριν γεννηθεί….,
κι ο Χάρος…., πρόωρα…., εμάς γυρεύει….!
Κι εμείς και τ’ Όνειρο πεθαίνουμε μαζί…..
στην καταδίκη…., χωρίς ευχή….,
που η Ζωή…., ανάποδα…., μας βλέπει ένοχους…..
και μας κρατεί κατάδικους….. κι αθώους, να, τους άδικους….!
®
Όλη η ζωή μας μια Μεγάλη Εβδομάδα…., αχ, κι αμεγαλοσάββατη….,
κι όλες οι μέρες της Μεγάλες Πέμπτες….,…..
κρεμούν το Όνειρο…., σταυρός ψυχή μας….. και Γολγοθάς κορμί μας….,
αυτοί που δυναστεύουν τη ζωή μας….,
σαν σπάσανε των τύψεών –τους τους καθρέφτες….!
☼
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14/12/2012
Μιλούν, συχνά, για τον ‘’Θεό’’….!
Μιλούν, συχνά, για τον ‘’Θεό’’….,
---- ‘’Θεός’’ –τους….. μη χειρότερα...., Καλός καταλαβαίνει….! ---κι απλή ζωή κηρύττουνε…., είτε με ράσο….. ή χωρίς….,
ώς κι οι μέσα σε ‘’σκήτες’’….,
μα έχουν κάθε τι κομφόρ….. και πονηριά χίλια μποφόρ….,
κι όσοι αδιάφοροι….. τους λεν..... «σε Πλάνη μέσα….. αλήτες……»….!
Μιλούν, συχνά, για τον ‘’Θεό’’…., μάσκα τους και φενάκη τους…., να μη φανεί η απάτη τους….,
μα δεν είναι όλοι χάννοι…., που βλέπουν….. όταν βλέπουνε….!
Χτίζουν κατθρώποι, κι, εκκλησιές…., να ‘χουν ανθρώποι φυλακές….,
εκτός και αν ξυπνήσουνε….. και ματσαράγκες τους ιδούν….,
φακιρικά κάθε λογής….. των ‘’Φαρισαίων’’ της φτυστής….!
Σιχτίρ….,παχύδερμες γουρούνες…., άειντε…., στα γκρέμνα σας…., ρε οππορτούνες….,
όλοι στο Κόλπο….. κι ένα Κόμμα…., Θέατρο….. ώς και η ‘’διχόνοια’’….!
Δυο -- τρεις Καλοί….. κι αυτοί μονάχοι…., έξω απ’ τις κλίκες σας…., ρε Δράκοι….,…..
πιθήκια αγελοφορεμένα…., δεν με μαγεύετε….. κι εμένα…., ‘’Θεοκτόνοι’’….,
ουστ….. από δω…., ουστ….. από κει…., χτυπά του τέλους σας η αρχή….!
☼
15/12/2012
Στη θέα σου την ‘ξωτική….!
Στα μάτια σου ένα αίνιγμα…., μ’ ακινητείς….. σαν σε κοιτώ….,
στα μάτια σου θαυμαστικά….. και χίλια ερωτηματικά….!
® Στη θέα σου την ‘ξωτική….. μες στο μυαλό….. παράξενοι….. γεννιούνται κήποι μαγικοί…..
με Νεράιδες και Σειρήνες…., που με καλούν…., μα χάνονται….. μόλις, τότε, τα κλείνεις….!
Στα μάτια σου ένα αίνιγμα…., να διαβαστεί που δεν μπορεί….,
στα μάτια σου θαυμαστικά….. και χίλια ερωτηματικά….!
☼
16/12/2012
Σομαλιαγκέιτ….!
Βέλγοι, Ιταλοί και Καναδοί…., Γερμαναράδες, Αμερικάνοι,…..
και άλλα Κτήνη…., με μπλε κράνη….,
‘’«ειρηνευτές»’’ τ’ αποθεμένα τους που βγάζουν….,
καίνε, σκοτώνουν και βιάζουν….,
ηλεκτροσοκίζουν ζωντανούς…., αλιά τους….,
και κατουρούν, νεκρά, τα θύματά τους….!
Και στήνονται μπρος σε φακούς…., εκεί, στη ‘’διχασμένη’’ Σομαλία….,
τότε….. που θάνατους σκορπούν…., τότε….. να τους φωτογραφίζουν….,
το Αίσχος –τους να απαθανατίζουν….!
Κι ο Ο.Η.Ε….. με αδιαφορία κυνική…., οχιά…., ως συνήθως…., αδρανεί….,
ως και οΤύπος – Λάμια και Διαβόλων συντεχνία….,
και τα Εγκλήματα διεστραμμένων «Κυνηγών»….,
θωρώντας ‘τα…., τα θεωρεί «σκληρά αστεία»….!
Κι άμα…., για άλλοθι…., τους ‘’τιμωρήσει’’…., ο Ο.Η.Ε….,
να…., «εξαγόραστη ποινή δύο μηνών….. ή πρόστιμο πενήντα δολλαρίων»….,
ο….. Οργανισμός Ηνωμένων Εγκληματιών….!
☼
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17/12/2012
‘’Θαμμένοι στη ζωή….. και άταφοι στο θάνατο’’….!
Φωνάζουμε….. «διψώ!»….. κι αυτοί ρίχνουν βροχή
με ‘’μαγικό’’ νερό…., τα Κτήνη…., τα Βαμπίρ….,
και μας σβήνουν τη δίψα της θέλησης…..
και….. νικημένοι….. μένουμε….. σε σταύλους κι αχούρια της στέρησης….!
Κι άλλοτε βρέχουν κατακλυσμό…., χωρίς να κράξουμε….. «διψώ!»….,
και πλημμυρίζουν οι ψυχές και οι καρδιές μας….,
μα οι δίψες μας δεν σβήνονται….,
που….. σε θανάτιο χείμαρρο….. τα όνειρά μας έρμαια αφήνονται….!
‘’Θαμμένοι στη ζωή….. και άταφοι στο θάνατο’’….,
με ‘’δίωρες’’ χαρές…., ψευτοχαρές….,
κι ‘’οχτάωρες’’ αληθολύπες….. ή ‘’διπλόβαρδιες’’….,…..
αφήστε μας…., μία φορά…., τρελοί μας ‘’Μοιροπλάστες’’….,
κι εμείς, αχ, στη Χαρά….. να κάνουμε, ολόκληρο, ένα ‘’μεροκάματο’’….!
☼
18/12/2012
Μα….. κι αν….!
Σαν Καλυψώ μ’ αιχμαλωτίζεις…..
και δεν μπορώ να αντισταθώ στα δέλεάρ σου…..
κι έρμαιο θέλω…., χωρίς να θέλω….,
λες και ορίζεις τη θέλησή μου…., παρόν και μέλλον….!
Μα….. κι αν στο δρόμο σου μ’ έχει ρίξει η Μοίρα….. ναυάγιο…..
ο σταθμός μου είν’ αλλού….,
κει που είν’ η αγάπη μακριά από εμπόριο….,
είν’ εκεί που προσμένει….. η Κυρά της καρδιάς μου….,
που….. στα λάθη μου…. στέλνει το ζεστό της συγχώριο….!
® Μαύρη παρένθεση….. μες στη ζωή μου…..
ήσουν…., πλανεύτρα…., κλειστή πληγή μου….,
‘’δουλεύτρα’’ δόλου κι υποκρισίας…..
κι εγώ το ψώνιο της ευπιστίας….!
☼
19/12/2012
Τι κι αν….!
Τι κι αν μας χτυπούν τα χιονοβρόχια….,
εμείς βαδίζουμε…., τι κι αν η Φτώχεια
σκιά….. ξωπίσω μας…., πάντα…., βαδίζει….,
η αηδία, μοναχά, εμάς λύγίζει….!
® Στης ‘’Μοίρας’’ τα χτυπήματα….
όχι βρισιές και φτύματα…..
στους Χάρους Γκουβερνιάρηδες….,
μα….. σε αγώνων μετερίζια…..
κοντράρουμε μείς –‘τους…., που σκουπίδια
μας βλέπουν….. Σκουπιδιάρηδες….!
Τι κι αν πολεμούν –μας και στοχεύουν….,
κι εμείς στοχεύουμε…., τι κι αν Ειρήνης
παιδιά μεις είμαστε…., όχι μαζόχια….,…..
ήρωες βγάζει, γνήσιους, κι η φτώχεια….!
☼
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20/12/2012
Τώρα, πια….!
…..Μάσα….. και ‘’μασάς τα λόγια’’….,
κλάψες γιοκ και μοιρολόγια….,
άλλο ‘’το οπτικό σου πρίσμα’’….,
σε συμ’’πατριώτες’’ ‘’κλίσμα’’….!
Σκέρτσα φουλ και τζούφιο νάζι….,
του ‘’Μηχανισμού’’ γρανάζι….,
ρεάλ πολιτίκ και τρίχες….,
μάσκες «Νέας Τάξης» είχες….!
Να…., τους πέταξες στην μπάντα….,
για ‘’αργύρια τριάντα’’….,
λές –‘τους….. «ό,τι και να κάνουν…..
οι νεκροί, ποτέ, δεν κλάνουν.....»….!.....
☼
21/12/2012
Γύρνα…., αγαπημένη….!
Λαλούν στα δέντρα τα πουλιά….,
τα ταίρια τους καλούνε….,
κι εγώ…., μόνο, στο παρελθόν….,
σε βρίσκω…., μες στις μνήμες….,
που ‘φυγες….. πάνε μήνες….!
® Χωρίς καημό και δάκρυα
δεν έχει αποχωρισμό….,
γι’ αυτόν που πίσω μένει….,
γύρνα αγαπημένη….!
…..Έπρεπε να μου φύγεις…..
για να το καταλάβω
το πόσο σ’ αγαπώ…..
και δίχως σένα δενμπορώ….!
Πέφτει το σούρουπο πηχτό,
βαθιά μες στην ψυχή μου….,
γεμάτη τύψεις η καρδιά….,
που σ’ έχω πληγωμένη….,
γύρνα…., αγαπημένη….!
☼
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22/12/2012
Γυμνό παιδί του ‘’τρίτου κόσμου’’….!
Έρχεσαι τις νύχτες στα όνειρά μου…..
με άδεια χεράκια…., σκελετούς…., και απλωμένα….,
και τα κάνεις εφιάλτες…., που ‘μ’ ευαίσθητος….,
πληγή απ’ τα θηρία του υποκόσμου…., που ‘ν’ αναίσθητος….!
Χαράχτηκες μες στο μυαλό μου ανεξίτηλα….,
εκεί που μένει, μόνιμα, η ψυχή μου….,
αντάμα με την Έγνοια της Αγάπης της για σένα….,
θαρρείς και βρίσκουν τα οδύσσεια όνειρά σου
μία ‘’Ιθάκη’’ τους….. σε μένα….!
® Τι κι αν σου στέλνω λίγο απ’ το περίσσευμά μου….,
ψυχία δεν γεμίζουνε στομάχια τόσα….,
εκείνα που χρειάζεστε…., τεχνολογία….,
δεν δίνουν –σας της Γης οι τεχνοκράτες….,
να πάψεις να ‘σαι η Ντροπή….. σ’ αυτό το Αίσχος
του εικοστού αιώνα…., του καταραμένου….,
που μας κερνά, κοκτέιλ, σιχασιά και μπόχα….!
☼
23/12/2012
Ότι αγαπούσε…., τώρα, το ‘χει χάσει….!
Έκλεισαν οι στράτες….,
βάρδια το σκοτάδι….,
τ’ Όνειρό του πλέκει
Έρωτας μπαμπέσης
σε Νυχτιάς υφάδι….!
Ότι αγαπούσε,
τώρα, το ‘χει χάσει….,
πρώτη του αγάπη….,
μα και τελευταία….,
σάλεψε ο νους του….,
στοίχειωσε στα δάση….!
® …..Εχ, ρε συνωμότη
Έρωτα, τρελέ….,
άλλους τους τρελαίνεις….,
σκάρτα τους ‘ξηγιέσαι….,
κι όσους δεν χωρίζεις….,
παίζοντας…., μπερδεύεις….,
εχ, βρε ματσαράγκα
Έρωτα, τρελέ….!
☼
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24/12/2012
Έτσι θα κάνετε κι εσείς….!
Βαρέθηκε ο Θάνατος
την άθλια ζωή –του…..
και τη Ζωή εκότωσε….,
---- τι άλλο, πια, να κάνει…!; ---σαν λύση –του μοναδική….,
συγχρόνως, να μπορέσει,
κι αυτός, να αποθάνει….!
Έτσι θα κάνετε κι εσείς….,
Ζουγκλάδες και Ζουγκλοποιοί….,
σαν καταντήσετε οικτροί….,
πριν, λίγο, απ’τη Συντέλεια….,
που φέρνετε…., Αρχιτρελοί….,
φριχτά, σε βάρος της Ζωής….!
Θυσιάζετε στο Σατανά
ό,τι καλό και του Θεού….,
Σατάνες πολυθεϊστές….,
ή φραμπαλά αθεϊστές….,
γιατί δε νιώσατε,ποτές,
πως, μόνον, η ‘’αυτοθυσία’’
είναι, να, μήτρα στη Ζωή
και φέρετρο στο Θάνατο….!
☼
25/12/2012
Δεκέμβρης είν’ ο Μάρτης μου….!
Να ‘ταν αλήθεια πως θα ‘ρθείς…..
να διώξεις το μαράζι μου….,
θα ‘ταν αλήθεια κι η ζωή….,
που ψέμα νά ‘ναι μοιάζει μου….!
® Μού ‘πανε φίλοι πως θα ‘ρθείς….,
πάλι…., μαζί μου για να ζεις….,
κυρά μου στο πλευρό μου….,…..
ό,τι κι αν είσαι….. σ’αγαπώ….,
μια φορά δίνομαι εγώ…..
κι είσαι το ριζικό μου….!
Δε θέλω τίποτ’ άλλο, πια….,
μου φτάνει, μόνο, νά ‘ρθεις μου….,
γύρνα…., χαράζω σε Νυχτιά….,
Δεκέμβρης είν’ ο Μάρτης μου….!
☼
26/12/2012
Η Γη κι ο Άδης βάλαν βέρες….!
Κλείσαν τα μάτια Ήλιος κι άστρα…., κοιμήθηκε ο Ουρανός….. κι η Γη μας έχασε το φως….,
και τέλεψαν νύχτες και μέρες…., η Γη κι ο Άδης βάλαν βέρες….. κι άχρωμος είν’ ο Χρόνος….!
Τι…., τάχα…., να κουράστηκε….,
---- ή σβήνει απ’ τον καημό του…!; ---προσμένοντας….. για να του πει
ένα….. ολόκαρδό της….. ΝΑΙ…..
το αιώνιο ερωμενιό του…!;
☼
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27/12/2012
Παράγγειλα….!
Παράγγειλα της Μοίρας μου
να μου χαρίσει μια Γιορτή….,
για να σου τη χαρίσω….,
και μού ‘πε σύ ‘σαι η Γιορτή….,
ασύννεφή μου Κυριακή….,
ζωή μου η ζωή σου….!
Παράγγειλα και του ΄Ερωτα
να μου χαρίσει τη λαλιά….,
για να σε τραγουδήσω….,
κι είπε τραγούδι σύ ‘σαι, πια….,
ψυχή ‘’σιαμαία’’ και καρδιά….,
Θεού ευχή μαζί σου….!
® Κι έστρωσα τραπέζι….. και τους κάλεσα….,
Μοίρα μου και ΄Ερωτας μαζί σου….,
ήρθαν με μορφή δικιά τους…., μας αγκάλιασαν….,
μα, όταν έφυγαν, φορέσαν τη μορφή σου….!
☼
28/12/2012
Εδώ…., που έχουμε…., χα -- χα…., ‘’Δημοκρατία’’….!
Αν έχεις λόγο ένσφαιρο…., που φτύνει –τους τα Αίσχη…., και ανυπόταχτη ψυχή….,
μην περιμένεις να σ’ τον προβάλουν….. αυτοί που κάνουν τ’ άδικα….,
που….. κι ο λαός -- κοπάδι –τους….. ‘’τη βρίσκει με σκυλάδικα’’….!
Κι αν έχεις λόγο άσφαιρο…., με λόγια ναρκοφόρα….,
ντουγρού…., σε περιμένουν…., να σ’ τον προβάλουν ‘’χορηγοί’’….,
ολούθε….. και χαρούμενοι…., οι μαύροι σατανόσκυλοι….,
που όλα δικά –τους τα’χουνε…., καθένα μέσον προβολής….,
κι αμέσως θα σε χρίσουνε….. ‘’πόρνη διανοούμενη’’….!
Εδώ…., που έχουμε…., χα -- χα…., ‘’Δημοκρατία’’….,
είναι η καθιέρωση…., μονάχα…., για τους ‘’ξύπνιους’’….,
κι αυτοί…., οι λίγοι….. κι οι ‘’σωστοί’’ –τους…., που ‘’βρίσκουνε παράθυρο’’….,
είναι….. για άλλοθί –τους….,….. κι ‘’οι….. άλλοι’’….. εξουδετέρωση….!
☼
29/12/2012
Είσ’ ένα παιδί…., δώρο θεïκό….!
Με ρωτάς γιατί, τόσο, σ’ αγαπώ….,
μα πώς να σ’ το πω…., χάνω τ’ άγια λόγια….,
Μοίρα μου καλή, ταίρι ποθητό….,
όταν με πετάς σ’ ΄Ηλιου δρομολόγια….!
® Βάζω τα πουλιά
να σ’ το πουν ψαλτά…..
κι εγώ θα σιωπώ….,…..
δόξα τω Θεώ….,
σαν Αγάπη βρήκα….,
που η καρδιά της προίκα….!
Μη ρωτάς γιατί, τόσο, σ’ αγαπώ….,
αυτό το μπορώ, κάλλιο, δίχως λέξεις….,
είσ’ ένα παιδί…., δώρο θεïκό…..,
παιδική χαρά γίνομαι να παίξεις….!
☼
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30/12/2012
Κίρκη….. αξιοκόλαστη….!
Γλυκά και δεξιότεχνα
χαμόγελα….. στη μάσκα σου…..
φόραγες, χτες, και έβγαινες
σ’ αυλές και σε μπαλκόνια….!
Ωραίο σου το πρόσωπο….,
τα μάτια και τα λόγια σου
ήταν αθώα…., τύραννε….,
και σπάσαν σαν μπαλόνια….!
® Μα…., σήμερα…., σαν έγινες…..
αυτό που επεδίωκες…..
με λύσσα και μανία….,
άγνωστο έχεις πρόσωπο….,
Κίρκη….. αξιοκόλαστη….!
…..Ζεστή ‘’Ιθάκη’’ έταξες…..
και δόλια μας έριξες
σε παγερή ‘’Αλάσκα’’….,
που σου ‘πεσεν η μάσκα….!
☼
31/12/2012
………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
☼

