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ΑΛΕΞΙΑΔΑ  
(Ο Δρόμος για τη Βενεζουέλα) 

 
 

Πρωθυπουργό πιο χαλεπό 
δεν είδα απ’ τον Τσίπρα: 
λαϊκιστή, ανεύθυνο, 
με καμποτίνου φύτρα!

 
Μαυρογιαλούρος με θωριά 
κλεφτοκοτά ναρκίσσου 
που θεωρεί το είδος του 
εκπρόσωπο του ίσου! 
 
Ό,τι  χλευάζει το πρωί, 
το εξυμνεί το βράδυ 
και μούργα του παλιού καιρού 
μοσχοπουλά για λάδι! 
 
Ψηφίστηκε, εκλέχτηκε 
και μπήκε στο μαγγάνι 
εν μέσω Μπαρουφάκηδων 
και βρόχων Λαπαζάνη! 
 
Το σύμφωνο συμβίωσης 
με τον Μιχαλολιάκο, 
μηδέ τιμή περιποιεί 
μήτε τον κάνει... Διάκο! 
 
«Πρώτη φορά αριστερά» 
με  δ ε ξ ι ό   εταίρο 
(και μάλιστα ακρότατο), 
συντρόφια, σας συγχαίρω! 
 
Αν είναι, φευ, "αριστεροί" 
οι κάθε είδους "-ί τ σ ε ς ", 
όταν θ' ακούω "πρόοδος" 
θα βγάζω... γαρδαβίτσες! 

 

 
Μονοπωλείτε το «καλό» 
και την «ευαισθησία», 
μιας και το «θα» ο άπελπις 
καλύπτει μ’ ακρισία. 
 
Νομίζω πως νομίζετε 
πως είσαστε οι μόνοι  
που 'χετε... πίσω την πυγή˙ 
ταώς που καμαρώνει! 
 
Πλην της Ραχήλ κι ο Σιλωάμ 
θα ήταν... συριζαίος, 
της συνιστώσας «ΞΑΓΝΙΖΑ» 
και μάλιστα ευρέως! 
 
Ο «ΣΥΡΙΖΑ» εξάγνισε 
πολιτικούς ”φυγάδες” 
που άλλαζαν το σχήμα τους 
σα να ’ταν... αμοιβάδες! 
 
Το πάλαι, οι ευώνυμοι 
τους λέγαν «αποστάτες», 
μα νυν τους λένε «ήρωες 
που ’ρθαν να βάλουν πλάτες»! 
 
Στις πλάτες τους κουβάλαγαν 
μία  κ υ φ ή  Ε λ λ ά δ α  
που με μια τίντα κρεμεζί 
την έκαναν... λαμπάδα! 
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Τ’ «απεταξάμην» έγινε 
των ιδεών η κόλλα 
και ένα συνονθύλευμα 
προέκυψε σαν φόλα! 
 
Μια φόλα μ’ επικάλυψη 
ονόματι «Αλέξης» 
που γενικώς σαν δόλωμα 
αδυνατείς να ψέξεις! 
 
Τα ποσοστά μεγάλωσαν 
σαν φούσκα Σοφοκλέους 
κι ο ΣΥΡΙΖΑ σκαρφάλωσε 
στην εποχή του κλέους! 
 
Δεν ξέρω ποιοι απέδωσαν 
«σοφία» στο λαό μας 
και πως αυτή ως ήκιστα 
δεν βγήκε σε καλό μας! 
 
Ο κάθε αγύρτης που πουλά 
ε υ η μ ε ρ ί α  πλέρια, 
ψηφίζετ’ απ’ το πόπολο 
και με τα δύο χέρια! 
 
Απ’ την κερκίδα τον καλούν 
στο γήπεδο για μπάλα, 
μα οι αγώνες απαιτούν, 
πλην του μπλα μπλα, και άλλα! 
 
Τα μεγαλεία γνώρισαν 
πλατφορμες και... εξέδρες 
και ένιοι χλιμίτζουρες 
βρεθήκανε με έδρες! 
 
Για του Μαξίμου νέρωσαν 
τον οίνο τους τα μάλα 
και την «ΕΛΙΑ» χλευάζοντας 
τα βρήκαν με... ΚΟΥΦΑΛΑ! 
 
Το ξέρω, εσείς δεν έχετε 
αδέρφια, παρωπίδες˙ 
ζείτε μονίμως μες σ' αυτές 
φορώντας κι ωτασπίδες! 
 
Την κλίμακα των αξιών 
την κάνατε τσουλήθρα 
κι η απαξία έγινε 
του γένους  κολυμβήθρα. 

 

 
«Ένα το χελιδόνι 
κι η άνοιξη ακριβή...» 
για την πλειοψηφία 
θέλει λαδιά πολλή! 
 
Η κολεγιά η αγαστή 
με τον χονρο-Χαμένο, 
στη σκέψη κάθε νουνεχή, 
είναι χαρτί καμένο. 
 
«Μπουγάτσα ή τυρόπιτα 
θα μπει στο κυλικείο; 
Η χώρα μας «πενταμελές» 
δεν είναι σε σχολείο! 
 
Καλά δεν τα περνάγατε 
εκεί στην Κουμουνδούρου, 
καφέ, τσιγάρο, Τσε και Μαρξ, 
παφ πουφ και μπούρου δούρου; 
 
Από τα λόγια στα χαρτιά, 
κι απ’ τα χαρτιά στην πράξη, 
θέλει δουλειά και φρόνηση 
πριν το πουλί πετάξει! 
 
Υπάρχει μια απόσταση 
απ' το μπλα μπλα στο πράττειν: 
αυτή απ' τον χλιμίτζουρα 
μέχρι τον... Ισοκράτην! 
 
Θεοποιείτε αναφανδόν 
την  δ ι α δ ι κ α σ ί α  
και στους δαιδάλους της εντός 
ξεχνάτε την ουσία. 
 
Διαφωνούντες λέτε «ναι» 
και συμφωνούντες «όχι» 
ώσπου να βρείτε τις «γραμμές», 
σας χαιρετούν οι... στόχοι! 
 
Αλέξη, το μαντίλι σου 
δεν βλέπω λερωμένο 
από τις μάχες, τάχατες, 
με το... κατεστημένο! 
 
Πατάς γερά στα... σύννεφα, 
(ως είπε κι ο... Αρκάς), 
μεγάλε μου, τα σκάτωσες 
και ίσκιους μην ξορκάς! 
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Νωπή δεν είχες εντολή; 
Πόσο νωπή τη θέλεις, 
εκεί ψηλά που στέκεσαι 
στον κόσμο της Νεφέλης; 
 
Θαρρώ πως σου μπαγιάτεψε 
από τους πρώτους μήνες, 
γιατί πολλούς τριγύρω σου 
συγκέντρωσες κηφήνες! 
 
Μαγκιά, κλανιά κι αξυρισιά 
και κάργα την παρόλα, 
με τσόχα τον λαϊκισμό 
παίξατε καραμπόλα! 
 
Με οίηση  απύθμενη 
και λεβεντιά φενάκη, 
η… hard διαπραγμάτευση  
υπήρξε... γαϊτανάκι! 
 
Με το φετίχ των λέξεων 
φάγατε ένα μήνα: 
πρωκτό θα λέμε ή οπή 
σκατό ή καβαλίνα; 
 
Όταν θ’ αρχίσει το σκατό 
να φαίνεται σαν... τάκος, 
πώς θα καλείται ο αυνάνν 
Παπάς ή Πεουτσάκος; 
 
Πηγαίνατε κι ερχόσασταν 
σαν γίδια στις Βρυξέλλες, 
εκεί που θα «ξεσκίζατε» 
τους πάντες σαν σαρδέλες! 
 
Ο εν μπαρούφαις μπον βιβέρ, 
ο συνεντεύξεις δίνων, 
μας φλόμωσε στα φούμαρα, 
αθλίως κομπορρήμων. 
 
Μας λέγατε πως οι «θεσμοί» 
(απ’ τη νωπή σας τέτοια) 
θα έχαναν τον ύπνο τους, 
θα μπαίναν σε σεκλέτια! 
 
Θα λέγαν: «Ό,τι θέλετε, 
θα το ’χετε αφθόνως: 
λεφτά, γυναίκες, δάνεια  
κι επίκυψη, συγχρόνως!» 

 

 
Οι Στρατουλαφαζάνηδες 
σηκώσανε παντιέρα 
πως οι θεσμοί θα κιότευαν 
από την άλλη μέρα! 
 
Και όσους σας ρωτούσανε 
«Καλά, και αν δεν γίνει;», 
φ α σ ί σ τ ε ς   τους βαφτίζατε 
και ποιος να τους ξεπλύνει! 
 
Είχατε μία τακτική 
που πια οι διπλωμάτες 
θα κατατάσσουν εφεξής 
στις διεθνώς... «γαμάτες»! 
 
Σε ποια θρανία κάτσατε 
σκαιάς διπλωματίας˙ 
ο Κορλεόνε δίδασκε 
ή τις... επιδειξίας; 
 
Τη μία μέρα βρίζατε 
συλλήβδην την Ευρώπη, 
την άλλη δε τους παίρνατε, 
ικέτες, στο κατόπι! 
 
Μας δάνειζαν οι «δεκαοχτώ», 
ένιοι δε εκ τούτων 
είναι φτωχότεροι ημών˙ 
ας κάνατε τον μούτον! 
 
Μας δάνειζαν ξεκόβοντας 
εκ της σαρκός τους σάρκα, 
κι ως τα ‘διναν τα έκλαιγαν 
σαν βουλιαγμένη βάρκα. 
 
Δεν τα ’διναν για αύξηση 
μισθών στους ΔΕΗ-τζήδες˙ 
απ’ τους μισθούς τους τα ’κοβαν 
στεγνούς σαν σκ’ομαΐδες! 
 
Κι αυτούς τους καθυβρίζατε: 
«νταβάδες», «τοκογλύφους», 
υπέρμαχοι του κλασικού 
των καφενείων ύφους! 
 
Μετά επιστρατεύσατε, 
αλί, την... «περηφάνια» 
φτιαγμένη από άγνωστα 
συνειρμικά χαρμάνια. 
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Τα «ΟΧΙ», διαχρονικώς, 
τα πήρατ’ όλα σβάρνα, 
την προπαγάνδα έλκοντας 
στο νου σαν δισκοσβάρνα! 
 
Το «ΟΧΙ» δεν ξεχάσατε 
του Μεταξά, επίσης, 
στους εγκεφάλους κάνοντας 
τις αναγκαίες πλύσεις! 
 
Στης μνήμης σας την όπισθεν 
δεν ξέφυγε κανένα 
της Ιστορίας γεγονός 
απ’ το... Εικοσιένα! 
 
Στην Αθηνών δεν φθάσατε, 
θαρρώ, την Πολιτεία 
και λόγο δεν ποιήσατε 
για την  δ η μ α γ ω γ ί α . 
 
Δεν ξέρω εάν είπατε 
για τον Αλκιβιάδη. 
που την Αθήνα έσυρε 
για χρόνια στο σκοτάδι! 
 
Δεν θέλετε «τα τέκνα μας 
να ζήσουν στη... δουλεία»˙ 
κι εγώ τα θέλω «του κουτιού», 
για σπορ στην παραλία! 
 
Μα, πέστε μου, ποιος δανεικά 
σου δίνει από φιλία, 
αγύριστα και άπλετα, 
από φιλευσπλαχνία; 
 
Δεν ξέρω τράπεζα καμιά 
αλόκιο να δανείζει, 
εκτός των πάλαι κρατικών˙ 
πας... μπαταχτσής γνωρίζει! 
 
Σε κάθε κόμμα δίνανε 
αυτές το  ρωγοβύζι, 
στρατιές αέργων κι άχρηστων 
αφθόνως να ταΐζει! 
 
Μήπως αυτό σας έγινε, 
αλί, δευτέρα φύση 
και πια κανείς τα δανεικά 
δεν θέλει να γυρίσει; 

 

 
Αυτό «αξιοπρέπεια» 
το λέτε των παιδιών μας; 
Είναι αυτό αξίωμα 
που δείχνει το ποιόν μας; 
 
«Υποταγή» βαφτίσατε 
την τήρηση των νόμων˙ 
άντε, να ζήσουμε ομού 
σε κόσμους υπονόμων! 
 
Το «δεν πληρώνω» ήτανε 
το μότο σας για χρόνια, 
μα τώρα που στριμώχνεστε 
ποιείτε τα παγώνια! 
 
Μην πρόκειται για λήμματα 
του νέου λεξικού σας 
ή την ευώνυμη πλευρά, 
αλί, του θυμικού σας; 
 
Μήπως αυτά τα δίδαξε 
κανείς Αριστοτέλης 
ή μπαταχτσήδες, εσαεί, 
περήφανους μας θέλεις; 
 
Καλά που θυμηθήκατε 
προγόνους και πατρίδα˙ 
φλύκταινες βγάζατε μ’ αυτά, 
σας τρώγαν σαν τσουκνίδα! 
 
«Πατρίδα» αν ψέλλιζε κανείς 
έπεφτε μπαμ στον στόχο 
να ενταχθεί αναφανδόν 
στων  δ ε ξ ι ώ ν   τον λόχο! 
 
Σαν οι σημαίες καίγονταν, 
καρφί δεν σας καιγόταν’ 
«ένα πανί που κάηκε» 
καθείς αποφαινόταν! 
 
Απ’ του Κλεινού το κάψιμο 
εφτά περάσαν χρόνια˙ 
«αγωνιστές» καλούνται νυν 
οι εμπρηστές - κλεφτρόνια! 
 
Όταν, αλί, το θυμικό 
σαν άλογο καλπάζει, 
η προπαγάνδα τον λαό 
με  ό σ ι α  ευνάζει! 
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Γνωστές αυτές οι πρακτικές 
σε κάποια καθεστώτα 
που καταγράφουν εν φρεσί 
και της ψυχής τα χνώτα! 
 
Στο τέλος κάνατε μαζί 
με τη «ΧΡΥΣΗ...» κομπλότο, 
αφρόνως για να βάλετε 
στο σπίτι μας μπουρλότο! 
 
Αριστεροί, κατ’ όνομα, 
οδεύετε προς χούντα˙ 
μήπως κανείς ενέταξε 
και στους «θεσμούς» τη φούντα; 
 
Όχι τη φούντα του τσολιά, 
αλλά του... Μουφλουζέλη 
που κάποια “συνιστώσα” σας 
με «ελευθέρας» θέλει! 
 
Όσοι το νου εκχώρησαν 
στο κόμμα για μια πλύση, 
πώς  νιώθουν που το πλοίο μας 
πήρε μεγάλη κλίση; 
 
Κάνουν χαρούλες έχοντας 
το πλήρωμα δικό τους 
και καπετάνο άβγαλτο, 
μα οιονεί θεό του! 
 
Μαζί δεν πήραν μπούσουλα, 
πυξίδα και εξάντα˙ 
μπρος στις γραμμές του κόμματος 
αυτά μένουν στη μπάντα! 
 
‘Εχουν «γραμμή» στο βούλιαγμα 
να ρίξουν την αιτία 
στον άνεμο, στα κύματα 
ή και στη... Γερμανία! 
 
Τι ανακούφιση κι αυτή, 
πάντα να φταίν’ οι άλλοι! 
Διαφυγή  α ν έ ξ ο δ ο ς  
και ως τοιαύτη θάλλει! 
 
Κάποιοι το λένε... λεβεντιά 
και κάποιοι μαύρο χάλι, 
ο δε λαός πως ο ιχθύς 
βρομά απ’ το κεφάλι! 

 

 
Γι’ αυτό και «επονείδιστο» 
προέκυψε το χρέος 
κι όποιον χρωστά της Μιχαλούς 
τον περιβάλλει... κλέος! 
 
Τα δανεικά κι αγύριστα 
μόνο μαγκιά δεν είναι, 
αλλά μια τάση θάλλουσα 
στην τάξη των... "Loubinae"! 
 
«Μαζί» κι αν δεν «τα φάγαμε», 
κάποιοι τα φάγαν χώρια˙ 
αν πω «τα φάγαν... Εσθονοί», 
θα ήταν παρηγόρια; 
 
Κάποια γινήκανε μπετόν 
που τώρα βγάζει βρύα, 
κάποια τα έφαγαν «πηροί» 
σαν τα νερά τα κρύα! 
 
Κάποια γινήκανε... «μισθά» 
φηλά σαν τον Φασούλα, 
σκέψου τις Δ.Ε.Κ.Ο. και λοιπά 
να βγάλεις μιαν ακρούλα! 
 
Προμήθειες πολιτικών 
και δάνεια κομμάτων, 
των ΜιΚιΟ τα ράμματα 
κι άλλων τοιούτων... γάτων! 
 

Σπατάλες και διορισμοί 
και εκτροφές κηφήνων˙ 
η χώρα δεν γκαστρώθηκε 
μυρίζοντας τον... κρίνον! 
 
Τουτάστιν, επονείδιστο 
το χρέος δεν κατέστη, 
καιρός να δούμε τις πληγές 
των ήλων μας επέστη! 
 
Είν’ «επαχθές», μόνο γι’ αυτούς 
που με τις τρείς κι εξήντα 
πληρώνουν όσους κρύβονται 
στης μάσας την κουίντα! 
 
Ως δε προς την απέχθεια, 
δεν ξέρω την... μαζόχα 
που ν’ αγαπά τα χρέη της 
σαν  τα φυτά τη... βρόχα! 
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Ποιός λογικός θα έρριχνε 
το «όνειδος» σ’ εκείνους 
που δάνειζαν στα δύσκολα 
τους έργω καμποτίνους; 
 
Πού είναι η αντίσταση 
δεν έχω καταλάβει˙ 
ο μη γουστάρων δάνεια 
παρ' ουδενός θα λάβει! 
 
Όχι, λοιπόν, στου Σόιμπλε 
τα βρόμικα ευρούλια; 
Οι αγορές μας λένε «COME», 
καιρός για τα... νταούλια! 
 
Πίσω, λοιπόν, στο ‘12, 
στις αγορές με φούρια 
όπου τα επιτόκια  
φαντάζουν σαν αγγούρια! 
 
Αλλά μη σκάτε, αδέρφια μου, 
ο Τσίπρας εγγυάται! 
Μαδούρειος εγγύηση: 
ζωοτροφές θα φάτε! 
 
«Για πρόβα φάγατε... σανό 
(Σεπτέμβρης, Σαλονίκη), 
με λίγη βαμβακόπιτα 
ζυγώνουμε στη νίκη!» 
 
Θα είμαστε «περήφανοι» 
(...χωρίς τη Γερμανία) 
σαν θα τραβάμε για δουλειά 
κλεφτά στην... Αλβανία! 
 
Οι Γιάνηδες, οι Βίτσηδες, 
Στρατούληδες, Παπάδες, 
θα 'χουνε γίνει πια μπουχός 
από τις Συμπληγάδες! 
 
Πρώτη φορά Αριστερά 
και, δυστυχώς, μαντάρα˙ 
την Κουμουνδούρου οι Βούτσηδες 
τη λένε... Σάντα Κλάρα! 
 
Να γίνει ο Τσε ξεκίνησε 
ν ο τ ί ο υ   Ε σ π ε ρ ί α ς  
και σε... Τσε Τσε κατέληξε 
της πάλαι Ωγυγίας! 

 

 
Αν ήμουν γλύπτης θα ’πλαθα 
τον «Αναπεφλασμένο» 
μια... εντολή κραδαίνοντα 
κι εν στύσει πεπλασμένο... 
 
«Οχτρό και επβήτορα» 
του «κεφαλαίου» όλου 
πάσης ηπείρου κάτωθεν 
του ουρανίου θόλου. 
 
Η ιστορία του ανδρός 
έχει πολύ Γκεβάρα 
μα πιο πολύ συνδέεται 
με το της πόσθης βάρα! 
 
Ψέματα προ των εκλογών, 
ψέματα πάλι τώρα 
και στου Ζαλόγγου το χορό 
μας έσυρε ως χώρα! 
 
Πού πήγ’ εκείνος ο ζουρνάς 
κι εκείνη η πεντοζάλη, 
ή τα νταούλια έχετε 
στο σώμα για κεφάλι; 
 
Στην πτώση κάνατε χαρές 
του δείκτη «Ντάου Τζόουνς»˙ 
θ’ ακούτε άρα τις κοιλιές 
σαν παίζουν Ρόλινγκ Στόουνς! 
 
Γιατί δεν λέτε ευθαρσώς, 
σαν άντρες (όσοι είστε), 
πως λέτε «ΟΧΙ στο ΕΥΡΩ» 
κι όσοι πιστοί «ψηφίστε»! 
 
Γιατί υπούλως κρύβεστε 
στης Μέρκελ τα φουστάνια; 
Μην έχετε αντί μυαλό 
λαπά και λαφαζάνια; 
 
Αυτό το δημοψήφισμα 
θα μπει στην Ιστορία 
σαν έργο ψυχοπάθειας 
που είχε εξουσία! 
 
Καθοσιώσεως, τολμώ 
να πω, κι ας υπερβάλλω, 
το έγκλημα της προσφυγής 
στις κάλπες, δίχως άλλο! 
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Μας βάλατε το δίλημμα: 
«Με “ΝΑΙ” τρώτε μπομπότα˙ 
με “ΟΧΙ” σας προσφέρουμε 
αφθόνως... πανακότα!» 
 
Το Σύνταγμα το γράψατε 
στης Ρέιτσελ τα «ΝΙΚΕ» 
που μ’ οργασμούς στο facebook 
κάνει στα ΟΧΙ... «Like»! 
 
Μ’ ελληνικά και φράγκικα 
ανύπαρκτα κοντράτα, 
αυτό το δημοψήφισμα 
είναι τρελών παράτα! 
 
Υφαρπαγή της ψήφου μας, 
για το... καλό μας, δήθεν˙ 
πρώτη φορά αριστερά, 
της λογικής εκείθεν! 
 
Στης ψήφου την εκμαίευση 
έχετε πάρει στράτες 
που κάποτε δεν τόλμησαν 
μηδέ οι στρατοκράτες. 
 
Ο χρόνος, το ερώτημα 
και το μπακαλοχάρτι 
δουλειά θυμίζουν τύραννου 
στην εξουσία άρτι! 
 
Ταυτόχρονα, κομπάζετε 
πως είστε δημοκράτες 
και κουβαλάτε τον λαό 
στις στιβαρές σας πλάτες! 
 
Ο υ ά ο υ  (... πια το μάθαμε!) 
κι απ’ τα πολλά  ο υ ά ο υ  
θα προσφωνούμε τη Ζωή 
αντί μαντάμα... «φ ρ ά ο υ »! 
 
Αφού δυο υδροπέπονες 
δεν πάνε στη μασχάλη, 
τον ένα τον βολέψατε 
σαν οιονεί... κεφάλι! 
 
Πες το, λοιπόν, μονάχος σου 
το «όχι» στα μνημόνια, 
αφού το παίζεις Διγενής 
σε φράγκικα αλώνια. 

 

 
Πρωθυπουργός ψηφίστηκες 
να κουβαλάς ευθύνες 
κι όχι να στήνεις παραβάν 
κάθε πεντ’ έξη μήνες; 
 
Δημοκρατία, σύντροφε, 
μην λες την  α β ο υ λ ί α ’ 
α ν ε υ θ υ ν ό τ η ς   λέγεται 
και εν πολλοίς  δ ε ι λ ί α ! 
 
Και το μπαλάκι μην πετάς 
σ’ εκείνους που δεν ξέρουν 
ότι το κόστος οι φτωχοί 
έτσι κι αλλιώς θα φέρουν! 
 
Εσείς πια βολευτήκατε, 
θα βολευτείτε κι άλλο, 
ο κορβανάς ο άτιμος 
είναι χαρτί μεγάλο! 
 
Από το «όχι» όπισθεν 
αγγούρι ελλοχεύει, 
και με το «ναι» ξυλάγγουρο 
επίσης ενεδρεύει. 
 
Θα ’ναι βαρύ το τίμημα 
αυτής της ευηθείας 
κι επώδυνη στο έπακρο 
η χείρα βοηθείας. 
 
Αν βγει το «όχι», ασφαλώς, 
θα γίνει μανιβέλα 
και συνιστώσα εκτροπής 
προς τη... Βενεζουέλα! 
 
Παρέα με τη Ζάμπια, 
Σουδάν και Σομαλία˙ 
στο λήμμα «Νέα Αφρική» 
θα μπούμε στα βιβλία! 
 
Το γράμμα του Χρυσόγονου 
το γράφεις εν μηδέοις  
γιατί στων Βλακαζάνηδων 
τον κόσμο παραπαίεις! 
 
Τον κίνδυνο υπέδειξε 
κι ο φίλος μας ο Γάλλος, 
ο Ολανδρέου καθ’ υμάς, 
κι όχι κανένας άλλος! 
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Εισέτι και οι κίτρινοι 
κιτρίνισαν της Κίνας, 
μήπως ιδούνε σε γκισέ 
τις γλαύκες της Αθήνας! 
 
«Με τους εταίρους βρέστε τα» 
σας μήνυσε κι ο Πούτιν, 
και θάψτε τους αλάστορες 
στο κόμμα σας Ρασπούτιν! 
 
Όμως το κόμμα έβαλε 
την εμμονή πιλότο 
και σ’ όσους πίστευαν αλλιώς 
τους έβαλε τσιρότο. 
 
Το δίλημμα διχαστικό 
«εμείς κι όλοι οι άλλοι», 
οι πατριώτες από δώ, 
Κουίσλιγκ απ’ την άλλη! 
 
Η εξουσία το μυαλό  
σας έχει παραλύσει˙ 
υπάρχει κάποιος λογικός 
στ’ αυτί να σας μιλήσει; 
 
Θα τρίζουνε τα κόκαλα 
Παπαγιαννάκη, Κύρκου, 
από τα σάλτα ιδεών 
του ευωνύμου τσίρκου! 
 
Αν εξ αρχής ήταν γνωστός 
ο στόχος κάθε « - ί τ σ α » 
αντί «νωπής» θα είχατε, 
ίσως, βρεγμένη γκλίτσα! 

 
Κοντά μας τώρα έχουμε 
μονάχα τους Ποντέμος, 
χάσαμε και τον μπούσουλα˙ 
λες να ’μαστε... Γκαντέμος; 
 
Μια παρεούλα παλαβών 
και φύσει τζογαδόρων 
στων εμμονών της τον Μολώχ 
κάνει τη χώρα δώρον! 
 
Η συνιστώσα «La Fazan» 
στου Μάξιμου τη λότζα 
κάνει χαρές που μπήκαμε 
στην εποχή του Χότζα! 
 
Του χαλασμού η όψη μια, 
τα αίτια τριακόσια˙ 
αδέρφια, μην γυρίσσυμε 
στο χίλια εννιακόσια! 
 
Γράφει ο θείος Όμηρος: 
«...μέσα στο νου σας θέστε 
τη Νέμεσιν και την αιδώ...»˙ 
αυτά στον Τσίπρα, πέστε! 
 
Και είναι κρίμα, δυστυχώς, 
που ένας σαραντάρης 
έχει κουρκούτι για μυαλό 
σα να ’ταν ‘κατοστάρης 
 
Στην Ευρώπη λέμε «ΝΑΙ» 
και «ΟΧΙ» στον κρετίνο 
που θέλει... πενταήμερη 
με πούλμαν στο Πεκίνο! 

 
 
Μ.Π. 
2/06/2015 
 
 


