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ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΜΑΛΑΚΙΑ!



Συχνά ανταλλάζουμε βλέμματα ή κουβέντες στις ίδιες γειτονιές... 
Κυψέλη, Πατήσια και πέριξ. Στα παγκάκια, στους δρόμους, στους συρμούς 
και τα λεωφορεία. Στους τοίχους! Μεγαλωμένοι ή περαστικοί από εδώ, 
με τις σχέσεις μας και τις μοναξιές μας εδώ, τους φίλους μας και τους 
εχθρούς μας εδώ. Αυτό που μας αναγκάζει να φέρνουμε τις φάτσες 
μας πρωί-πρωί έξω από τα σχολικά κλουβιά και μοιράζουμε αυτό το 
έντυπο είναι ότι μας έκατσε μια εποχή με περισσότερα ζόρια από κάθε 
προηγούμενη. Μια εποχή ανασύνταξης του ντόπιου φασισμού, του οποίου 
η παρονυχίδα μόνο είναι οι κοινοβουλευτικοί νεοναζί. Και ξέρουμε καλά 
πως οι φασίστες κάθε είδους δεν αντιμετωπίζονται με το πληκτρολόγιο. 

Το υποκείμενο που σας μοιράζει αυτό το έντυπο, γυναίκες και άντρες, στρέιτ 
και ανώμαλοι, μετανάστ(ρι)ες και μη – περήφανοι και περήφανες για όλα τα 
παραπάνω και με αντιφασιστική συνείδηση! Έχουμε επιλέξει να πάρουμε 
συλλογική θέση απέναντι στον ντόπιο φασισμό γιατί γνωρίζουμε τόσο το 
φόβο και τη μοναξιά των ατομικών λύσεων όσο και τη σιγουριά και τη δύναμη 
της συλλογικής οργάνωσης. Θα βρείτε εδώ μέσα διάφορα που ελπίζουμε 
να κάνουν κάθε ρατσιστή, ομοφοβικό και σεξιστή να νιώθει άβολα και κάθε 
αντιφασίστα, κάθε μετανάστρια, κάθε έναν και κάθε μία που νιώθει ‘ξένη’ μέσα 
σε ασφυκτικά περιβάλλοντα να αναθαρρεί. Θα βρείτε εδώ μέσα διάφορα, τα 
οποία συζητάμε σε μικρές συνελεύσεις, τα χρηματοδοτούμε από την τσέπη 
μας και τα μοιραζόμαστε με άλλους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ούτε έχουμε 
ούτε θέλουμε να έχουμε σχέση με οποιοδήποτε κόμμα, ΜΚΟ, ΜΜΕ ή άλλου 
είδους κρατικές καβάτζες. Και ότι δεν ελπίζουμε παρά στις δυνάμεις τις δικές 
μας, των φίλων μας και των συντρόφων μας. Αυτά για αρχή. 

για επικοινωνία, στείλτε μας στο antifabeat26@riseup.net
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προμηθευτείτε το 2ο τεύχος του 
antifa negative “Greek History X: ο 
ρατσισμός, οι εμπειρίες, η 2η γενιά 

μεταναστών κι η συκοφάντησή της”.
antifabeat26@riseup.net
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Τέλη Γενάρη στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων 
Ελευθερίου αποφασίζεται να διδάσκεται 
η αλβανική γλώσσα σε παιδιά μεταναστών 
2ης και 3ης γενιάς. Τα αντανακλαστικά 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 
του 15μελούς του σχολείου ήταν άμεσα. 
Τη μέρα που θα ξεκινούσαν τα μαθήματα 
το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη με 
ρητό αίτημα να πάψουν τα μαθήματα. Το 
συγκεκριμένο τσούρμο ελληνόψυχων 
έβγαλε ταυτόχρονα και μια κατάπτυστη 
ανακοίνωση στην οποία διευκρίνιζε ότι 
κάνουν κατάληψη επειδή τάχα είδαν την 
ελληνική σημαία να έχει κατέβει από τον 
ιστό και - αν είναι δυνατόν! - να είναι 
δίπλα στην αλβανική και μάλιστα ανάποδα. 
Η ανακοίνωση τελείωνε και με κάτι 
σαν υστερόγραφο που παρότρυνε τους 
συμμαθητές αλβανικής καταγωγής να 
μην παρεξηγηθούν γιατί το πρόβλημα των 
ελληνων είναι με τους ‘κακούς αλβανούς’.

Ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, διευκρίνισε πως 
ο διευθυντής του σχολείου του ανέφερε 
πως κανείς δεν κατέβασε καμία σημαία. 
Η δράση των ελληνόψυχων, ωστόσο, 
προσωρινά έφερε το επιθυμητό γι αυτούς 
αποτέλεσμα, αφού αποφασίστηκε τα 
μαθήματα αλβανικών να μη συνεχιστούν, 
όπως έγινε πέρσι και στα Σπάτα μετά 
από απόφαση του Δήμου. Ας μην 
γελιόμαστε. Ξέρουμε ότι όσο οι έλληνες 
παραχωρούν δικαιώματα στα παιδιά από 
την Αλβανία, τόσο αυτά θα συνοδεύονται 

με την γαρνιτούρα των υποχρεώσεών τους σε τούτη τη 
χώρα. Άλλωστε δεν θα πάψουν ποτέ να είναι απόγονοι 
της φιγούρας του ‘Αλβανού εγκληματία’ που τάϊσε για 2,5 
δεκαετίες τις ελληνικές εθνικές συνειδήσεις. Υποχρέωση 
των μαθητών αυτών, εξάλλου, φαίνεται να είναι η αποδοχή 
της υποτέλειάς τους απέναντι στους ρατσιστές ιθαγενείς. 
Και η παρουσία της Αλβανικής σημαίας στο σχολείο 
αμφισβητούσε ακριβώς αυτή τη συνθήκη. 

Αν θέλουν να διεκδικήσουν κάποια προνόμια ας το κάνουν, 
αλλά πάντα στη γλώσσα του «οικοδεσπότη». Γιατί; Μα για 
να μη νιώθουν καμία κοινότητα μεταξύ τους και “να μην 
προκαλούν τους έλληνες”. Πάντως, αυτή τη φορά -να το 
πούμε κι αυτό- η πλειοψηφία των μαθητών στάθηκε υπέρ 
των μαθημάτων. Στη νέα ψηφοφορία της γενικής τους 
συνέλευσης, 150 μαθητές ψηφίσανε υπέρ της συνέχισης 
των μαθημάτων, 87 τάχθηκαν κατά και βρέθηκαν και 3 
λευκά. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει την οξεία πόλωση στα 
σχολεία μεταξύ ρατσιστών και μη. Δείχνει επίσης πως στα 
σχολεία το παιχνίδι δεν είναι ακόμα χαμένο. 

Το κερασάκι στην τούρτα: επειδή οι ρατσιστές “απόγονοι 
του Περικλή” δεν τα πάνε πολύ καλά με τη δημοκρατία... η 
τελική απόφαση των μαθητών επιχειρήθηκε να ματαιωθεί 
με έναν βανδαλισμό του ίδιου του σχολείου το βράδυ πριν 
ξεκινήσουν τα μαθήματα αλβανικών. Εν τέλει, τα μαθήματα 
ξεκίνησαν και οι ρατσιστές πίνουν ξύδι.

Μην προκαλείτε 
τους έλληνες



είναι η ίδια τρέλα!
Στις αρχές του περασμένου Νοέμβρη 
δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί νεοναζί βγήκαν 
με την υποστήριξη του πολωνικού κράτους 
στους δρόμους φωνάζοντας «έξω οι 
εβραίοι από την εξουσία». Κι αυτό συνέβη 
σε μια χώρα που το 90% των εβραίων της 
Πολωνίας έχει εξοντωθεί στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο από τους γερμανούς ναζί και 
τους Πολωνούς συνεργάτες τους.  Στην 
Ουγγαρία, αντίστοιχα, το κυβερνών κόμμα 
οργάνωσε την προ-εκλογική του καμπάνια 

με ένα κεντρικό σύνθημα ενάντια στη μετανάστευση, 
στοχοποιώντας τον εβραίο εκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος 
ως τον κυρίως υπεύθυνο για τη σημερινή μετανάστευση 
στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια 
του Ολοκαυτώματος εξοντώθηκαν από τους Γερμανούς 
και τους Ούγγρους ναζί πάνω από μισό εκατομμύριο 
εβραίοι, φτωχοί και πλούσιοι, νέοι και γέροι, με ποσοστό 
εξόντωσης ανώτερο του 70%. Με λίγα λόγια, ενώ οι ναζί 
έχουν ξεπαστρέψει τους εβραίους από παντού εδώ και 75 
χρόνια περίπου, το μίσος κατά των εβραίων παραμένει 
επίκαιρο. Γιατί γίνεται αυτό;

Κοτσάνες σαν αυτήν εδώ δίπλα στην πρώτη φωτό 
δεν τις σκέφτονται μόνο νεοναζί αλλά και άλλοι. Το 
σκεπτικό είναι γνωστό: ‘Κάποιοι εβραίοι υποτίθεται 
μας κυβερνούν και μας ελέγχουν’. Το αποτέλεσμα που 
θέλει να προκαλέσει αυτή η κοτσάνα επίσης προφανής. 
Να θεωρούμε ότι κάποιοι ‘κακοί ξένοι’ είναι υπεύθυνοι 
για τα ζόρια μας. Το κράτος στο οποίο ζούμε να τη 
βγάζει καθαρή. Κι εμείς να νιώθουμε ανήμποροι να 
κάνουμε κάτι για τις ζωές μας, εκτός κι αν μας σώσει 
κάποιος πεφωτισμένος φασίστας ηγετίσκος. Δεν 
ψήνομαστε με τίποτα απ’ όλα αυτά. Και τραβηχτήκαμε 
μέχρι το Χαϊδάρι για να σβήσουμε τις βλακείες και να 
απαντήσουμε με τον τρόπο μας!



Η γνώμη μας είναι πως τα κράτη χρησιμοποιούν την κρίση για να παρουσιάσουν τον εαυτό 
τους «υπό απειλή» από έναν αόρατο εχθρό. Κι αν τότε -πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- έμοιαζε 
αρκετά γελοίο η εβραϊκή μειονότητα να ευθύνεται για την κρίση των ευρωπαϊκών κρατών, 
σήμερα το να κατηγορούνται οι ελάχιστοι εβραίοι που απέμειναν, μοιάζει κακόγουστη φάρσα. 

Το θέμα, μας αφορά και εδώ στην ελλάδα (βλέπε πρώτη φωτό). Αν προσέξει κανείς τις 
ψευτοπολιτικές κουβέντες στους δρόμους και στη δουλειά, πάντα κάποιοι άλλοι, ‘ξένοι’, φταίνε 
για την κρίση και για τις συμφορές των ελλήνων. «Οι εβραίοι» ή «οι μασόνοι» που υποτίθεται 
συνωμοτούν εναντίον μας σε σκοτεινές αίθουσες τάχα... για να ελέγξουν υποτίθεται τον κόσμο. 
Έτσι, οι εβραίοι δεν είναι απλά κάποιοι ξένοι που δέχονται το μίσος της ρατιστικής πλειοψηφίας 
– όπως συμβαίνει εξάλλου και με τους μετανάστες. Τους αποδίδεται και μια θέση εξουσίας, 
μια φαντασίωση πως δήθεν ελέγχουν τον κόσμο, μολονότι οι ίδιοι αποτελούν μια ελάχιστη 
μειοψηφία σε έναν κόσμο πλειοψηφικά χριστιανικό. 

Αλλά αυτό κάπως το ξέραμε, έτσι δεν είναι; Το παράλογο είναι κεντρικό στοιχείο του ρατσισμού 
και του αντισημιτισμού (του μίσους κατά των εβραίων). Σε εποχές σαν αυτήν όπου η ελεύθερη 
πολιτική σκέψη παραδίδεται στα ΜΜΕ, στο facebook και στην κρατική προπαγάνδα, η 
λογική καταρρέει. Είναι πολύ εύκολο ο εχθρός να εντοπίζεται κάπου μακριά από την άμεση 
πραγματικότητα μας, τη δική μας ζωή, το δικό μας κράτος, τα δικά μας αφεντικά. 

Το κόλπο είναι παλιό και δοκιμασμένο. Έξι εκατομμύρια εβραίοι εξοντώθηκαν στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο επειδή υποτίθεται «έφταιγαν οι εβραίοι». Το μόνο που χρειάζεται το κόλπο και σήμερα 
είναι μερικές δεκάδες σκατόψυχοι ακροδεξιοί ηγετίσκοι και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, αν 
όχι εκατομμύρια, ηλίθιων μαζών με δολοφονικά ένστικτα. Και στην ελλάδα δε νομίζουμε ότι 
μας λείπει κάτι από όλα αυτά. Αλλά τώρα γνωρίζουμε πια και τη δική μας ευθύνη μέσα σε όλα 
αυτά, έτσι δεν είναι;
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Στις αρχές του 20ου αιώνα, η ευρύτερη περιοχή 
της Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από τη γλωσσική, 
θρησκευτική και εθνοτική της πολυμορφία: Εβραίοι, 
Τούρκοι, Σλαβόφωνοι Μακεδόνες, Βλάχοι και 
Ρομά, χριστιανοί -πατριαρχικοί και εξαρχικοί- και 
μουσουλμάνοι, όλοι αυτοί και αυτές συνυπάρχουν στην 
περιοχή με τους έλληνες και συνθέτουν ένα ιδιαίτερο 
κοινωνικό και πολιτισμικό μωσαϊκό. Το ελληνικό 
κράτος επιχειρεί να κερδίσει τους συσχετισμούς στη 
περιοχή με το εθνικό ελληνικό κόμμα, τις αγριότητες 
των παρακρατικών ομάδων των μακεδονομάχων και 
τους παπάδες του, που ήδη από τότε λειτουργούν 
κανονικά σαν πράκτορες.

3 σημεία για το μακεδονικό (και γιατί διάολο μας ενδιαφέρει σήμερα)

Στους Βαλκανικούς Πολέμους, οι βλέψεις του 
ελληνικού κράτους δεν είναι μόνο η απελευθέρωση 
των ελληνικών πληθυσμών από την Οθωμανική 
κυριαρχία, αλλά πολύ περισσότερο η ελληνοποίηση 
της περιοχής, η εκμετάλλευσή της και η ένταξή της 
στην ελληνική επικράτεια. Τα μέσα που επιλέγει δε 
για την επίτευξη των στόχων της είναι η φωτιά και 
το τσεκούρι, οι διώξεις, οι ανταλλαγές πληθυσμών 
και  η απαγόρευση ομιλίας άλλων γλωσσών πέραν 
της ελληνικής.

1.

1912-1913
πόλεμος & εθνοκάθαρση



3 σημεία για το μακεδονικό (και γιατί διάολο μας ενδιαφέρει σήμερα)

Οι προσπάθειες της ελλάδας για μια ελληνική και μόνο 
Μακεδονία δε σταματάνε εκεί, αλλά συνεχίζονται 
και στον Εμφύλιο (1946-1949). Ο Εμφύλιος έχει 
χαρακτηριστεί ως «αλληλοσπαραγμός μεταξύ 
ελλήνων», στην πραγματικότητα όμως υπήρξε μία πολύ 
καλή ευκαιρία για το ελληνικό κράτος να ξεμπερδέψει 
με τους «εσωτερικούς εχθρούς» του (Μακεδόνες, 
Τσάμηδες, Εβραίους κ.ο.κ.). Συγκεκριμένα για τους 
Μακεδόνες, εκείνη τη περίοδο το ελληνικό κράτος 
πέτυχε είτε να τους εξοντώσει, είτε να τους αναγκάσει 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μαζί με άλλους 
πολιτικούς πρόσφυγες. 

Ακόμα και μετά τον Εμφύλιο όμως, όταν πια (1982) 
όλοι οι υπόλοιποι πρόσφυγες γυρνάνε σταδιακά 
στις περιοχές τους, δεν επιτρέπεται το ίδιο για τους 
Σλαβομακεδόνες οι οποίοι εντάσσονται σε μια μαύρη 
λίστα από το ελληνικό κράτος. Οι Σλαβομακεδόνες δεν 
χωράνε πια σε καμία επίσημη ιστορική αφήγηση και το 
γεγονός ότι συνιστούν μειονότητα το αρνούνται ακόμα 
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2.

Ο εισαγγελέας καλεί πολίτη του χωριού 
Πολυπόταμος Φλώρινας για να δικαστεί, επειδή 
στις 19 Φεβρουαρίου του 1939 «κατελήφθη παρ’ 
αστυνομικού οργάνου συνδιαλεγόμενος μετ’ άλλου 
προσώπου και άδων εις γλώσσαν μην καταληπτήν 
τοις πάσι (σλαυικήν).» Δηλαδή ένας αστυνομικός 
τον συνέλαβε επειδή συνομιλούσε με συγχωριανό 
του και τραγουδούσε στα σλαβομακεδόνικα (δηλαδή 
στη μητρική του γλώσσα), παραβιάζοντας έτσι το 
άρθρο 697 του Ποινικού Κώδικα και την αστυνομική 
διάταξη αριθ. 15/36. Ήταν μια τακτική της δικτατορίας 
Μεταξά. Υπολογίζεται ότι εκείνη την περίοδο μόνον, 
πάνω από 5.000 άτομα φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν 
ενώ πολλοί βασανίστηκαν (τρύπημα της γλώσσας 
με βελόνα, κόψιμο αυτιού κλπ) ή αναγκάστηκαν 
να αποκηρύξουν τη γλώσσα τους σε δημόσιες 
τελετές. Με τέτοιους τρόπους το ελληνικό κράτος 
έβαλε μπροστά τον εξελληνισμό της Μακεδονίας 
από τους βαλκανικούς πολέμους των αρχών του 
20ου αιώνα. Και μόνον έτσι μπορούν σήμερα οι 
ελληνοσημαιάκηδες να φωνάζουν «η μακεδονία είναι 
ελληνική» στα συλλαλητήριά τους.

1946-1982
η ‘μαύρη λίστα’
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3.
και οι παλιοί τους σύντροφοι από το Κ.Κ.Ε. 
 Προχωρώντας έτσι, τελικά φτάνουμε στη δεκαετία 
του ‘90 όπου διαλύεται το κράτος της Γιουκοσλαβίας 
στα Βαλκάνια και δίνει τη θέση του σε έξι κράτη, 
μεταξύ των οποίων το κράτος της Μακεδονίας που 
συνορεύει με το ελληνικό. Μέσα στην όλη αυτή 
κατάσταση αποσταθεροποίησης στα Βαλκάνια, το 
ελληνικό κράτος σχεδιάζει την αύξηση της δύναμής 
του κι ο λαός  του δείχνει τα δόντια του στους γείτονές 
του. Οι έλληνες εναντιώνονται μαζικά στην ονομασία 
‘Μακεδονία’ για το γειτονικό κράτος διοργανώνοντας 
τα  πομπώδη συλλαλητήρια του ’92. Είναι τότε που 
ο εθνικός κορμός ανασυγκροτείται και δηλώνει την 
ετοιμότητά του να ακολουθήσει τα αιματοβαμμένα 
χνάρια των παππούδων του, των μακεδονομάχων. 

Τα αποτελέσματα αυτής της συσπείρωσης τα 
βλέπουμε και στο σήμερα: Ούτε μήνας δεν έχει 
περάσει που ανοίξανε οι πύλες της Μόρντορ και 
γέμισαν οι πλατείες με ελληνικές σημαίες και 
εξαγριωμένους καρνάβαλους να διαρρηγνύουν τα 
ιμάτιά τους για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.

1991-2018
αο εθνικός κορμός
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1991-2018
αο εθνικός κορμός Κάποιοι από τους λόγους που 

καλείται η πορεία αυτή με τούτη 
εδώ την αφίσα περιγράφονται ή 
υπονοούνται και στα όσα γράψαμε 
παραπάνω. Ίσως σημαντικότερο 
απ’ όλα όμως είναι να πούμε ότι θα 
κατέβουμε σε αυτή τη διαδήλωση 
γιατί θέλουμε να είμαστε μια 
ζωντανή εξαίρεση στους καιρούς 
του εθνικού ζόφου, της μονοτονίας 
και της ομοφωνίας που μας 
επιβάλλει ο εθνικός κορμός. Δεν 
είμαστε σαν κι αυτούς. Κι έχουμε 
πολλούς λόγους να μην είμαστε και 
να μη συναινούμε στα πανηγυράκια 
τους στο Σύνταγμα και αλλού.



27.1.2018(παγκόσμια μέρα μνήμης για το Ολοκαύτωμα*)
εβραίες γυναίκες που επιλέχτηκαν για καταναγκαστική εργασία. 
το κίτρινο αστέρι στο πέτο τις είχε επιβληθεί για να ξεχωρίζουν 
ως εβραίες. αρχείο Άουσβιτς. μουσείο Γιαντ Βασέμ, Ισραήλ.

* κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος εξοντώθηκε το 1/3 του παγκόσμιου εβραϊκού πληθυσμού, 6 εκατομμύρια άνθρωποι.
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Στις 4 Γενάρη η αστυνομία εκκένωσε 
την κατάληψη Τερμίτα στο Βόλο. Το 
αντιφασιστικό περιοδικό 0151 κόλλησε 
την αφίσα αυτή στο κέντρο της Αθήνας 
για αυτή την εκκένωση. Οι τρόποι με 
τους οποίους υπήρξε αυτή η σημαντική 
κατάληψη για χρόνια στην πόλη του 
Βόλου είναι και οι λόγοι για τους 
οποίους βγήκε η αφίσα. 

Τα τρία σηματάκια στην κορυφή της 
αφίσας -εκ των οποίων το ένα βρίσκεται 
και στο εξώφυλλο αυτού του τεύχους- 
δείχνουν αυτούς τους λόγους, αυτούς 
τους τρόπους. Το φεμινιστικό σήμα 
στα δεξιά, γιατί η Τερμίτα επεδίωκε 
και τα κατάφερε να υπάρξει χώρος 
ασφαλής για τις ριζοσπαστικοποιημένες 
γυναίκες στον Βόλο και σήκωσε το 
βάρος των επιλόγων της ενάντια στη 
βία κατά των γυναικών εντός και εκτός 
πολιτικών χώρων. Στα αριστερά, το 
αντιρατσιστικό σηματάκι γιατί η Τερμίτα 
υπήρξε εργαστήρι ανατρεπτικών 
ιδεών και πρακτικών απέναντι στη 
ρατσιστική καθημερινότητα, τη 
φασιστικοποίηση, τον επελαύνοντα 
εθνικισμό. Το παράδοξο, το μεσαίο 
πειρατικό σηματάκι μιας και όταν αυτοί 
και αυτές που αποτελούν το αξιοπρεπές 
έμψυχο υλικό αυτής της κοινωνίας δεν 
αποτελούν πλειοψηφία αλλά μια αισχρή 
μειοψηφία, αναγκάζονται να ζούνε σαν 
πειρατές. Κυνηγημένοι, κυνηγημένες 
με μια μαύρη σημαία στο κατάρτι τους. 
Γιατί είναι τέτοια αυτή η κοινωνία. Και 
τόσο το πάθος με το οποίο τη μισούμε.



Υψώστε κι άλλους φράχτες
άνθρωποι πληρώστε κι άλλα όπλα, κι άλλους μπάτσους κι άλλες πλάτες
η ραχοκοκαλιά αυτής της χώρας είναι του ’97 οι πορνοπελάτες
μικροπρεπείς μα πάνω απ’ όλα μεγαλοιδεάτες
όλο το έθνος προσκυνά σώβρακα και γραβάτες
λίγο πατριώτες λίγο αντάρτες
δάνεια και κάρτες
αγάπες σκάρτες
σκόνες και τηλεκάρτες
και μπάλα τις τετάρτες

theReunion)( x Σπείρα - ηΓαλαρία

τίποτα δεν άλλαξε από τότε που ‘χεις φύγει
στα στέκια τα παλιά γινόμαστε όλο και πιο λίγοι
οι φίλοι ακόμα τρέχουν για τα φράγκα σα σκυλιά
κι οι φιλόσοφοι αρνούνται να κατέβουν στη σπηλιά
ο έρωτας περνάει από την κοιλιά, έτσι δεν λένε;
γι’ αυτό μες τα σκατά ψάξε δουλειά ερωτευμένε
εδώ αν αγαπάς θα το πληρώνεις ακριβά
9ωρο, 6ήμερο και ένσημα μισά
τίποτα δεν άλλαξε από τότε που ‘χεις φύγει
μονάχα αυτός ο κόμπος λίγο πιο πολύ με πνίγει
σφίξε παραπάνω το λουρί η αυλαία ανοίγει!
αγάπη στους ανθρώπους μου το μόνο που επείγει


