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ΜΕ ΠΙΕΖΕΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΟΥ να γράψω βιβλίο! Έχουμε 

βγάλει ήδη τέσσερα, αλλά θέλει κι άλλο ένα τουλάχιστον. 

Τα πέντε βιβλία είναι ο ικανός και αναγκαίος αριθμός για 

να καθιερωθεί κάποιος ως συγγραφέας (σε αντίθετη πε-

ρίπτωση, και με μια βιντεοκασέτα που έχω σχεδόν τελει-

ώσει, κινδυνεύω να γίνω σκηνοθέτης). Άτιμο πράγμα ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός. Αν είχα μείνει στην 

Εθνική Τράπεζα, δεν θα έδινα δικαιώματα τώρα στον 

κάθε νεοσύστατο κλάδο τραγελαφικής απασχόλησης 

να με ταλαιπωρεί. Ο φόβος φυλάει τα έργα, τα συγκε-

κριμένα έργα με «υπόθεση», που έχουνε κάνει το μυαλό 

μου αιδοίο και ντρέπομαι. Φοβάμαι, λοιπόν, γι' αυτό σου 

γράφω. Πάρ' τα, άρρωστε αναγνώστη, έτσι όπως μου έρ-

χονται στην άκρη του στιλό μου, άτακτα και μπερδεμένα. 

Η τέχνη θέλει σωσίες! Η αγωνία της φτηνής απομίμησης 

κρύβει πάθος αμέτρητο στην προσπάθεια να ξεπεράσει 

τον εαυτό της, και ίσως το κουρασμένο ορίτζιναλ πρό-

τυπο της. Ευτυχία είναι ένα ζευγάρι καλοσχηματισμένα 

βυζιά να κουνιούνται μπροστά στα θολωμένα ματάκια 

σου, και ο φέρων οργανισμός τους να σε βομβαρδίζει με 

βογκητά ηδονής και πρόστυχα βρομόλογα, να μαλακώ-

νει η ψυχή και να λυτρώνεται ο μαλάκας. Έχει προηγηθεί 

(δεν ενδιαφέρει πότε) το ολοκαύτωμα του κάτω κόσμου. 
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Τζίμης Πανούσης 

Η στάχτη του Άδη ξέφυγε από κάποια ρωγμή στο ταβά-

νι και πασπάλισε αρκετούς δίποδους κομπλεξικούς. Μην 

μπούμε σε βαρετές κοινωνιολογικές αναλύσεις, αλλά 

είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των αδι-

σταχτοπασπαλισμένων είναι άρρενες θύτες και θύματα 

της καπιταλιστικής αρένας. Όχι ότι δεν υπάρχουνε και 

γυναίκες, αλλά είναι πολύ λιγότερες, με κλασικό παρά-

δειγμα την ορφανή Σταχτομπούτα, που ο προβληματικός 

της κόλπος μετράει χιλιάδες θύματα αδικοχαμένων ψω-

λών. Για την ιστορία την πεθαμένη, ανοίγω στο σημείο 

αυτό μια μεγάλη παρένθεση, που πολύ φοβάμαι ότι δεν 

θα καταφέρω να την κλείσω μέχρι το τέλος του βιβλίου. 

Έχει γεμίσει ο ουρανός δορυφόρους! Δεν είναι τυχαίο ότι 

οι πιο πολλοί ομιλούν τη γερμανική. Μίντια Ες-Ες, εικό-

νες όλο νάζι, με σπόνσορες βρικόλακες του τρίτου Ράιχ. 

Είμαι σίγουρος ότι στην αμερικάνικη ιστορία του μέλλο-

ντος μας, ο Γιωργάκης ο Μπους θα είναι το σίκουελ του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον «πολιτισμό» τους προσπά-

θησαν και οι δύο να επιβάλουν με τα όπλα. Τον γόρδιο 

δεσμό έκοψε ο δικός μας με τη χαντζάρα, τον δεσμό του 

με τη γυναίκα του θέλει να κόψει ο δεύτερος, με τους 

φαλλικούς του πυραύλους που χύνουνε θάνατο. Η υπό-

θεση είναι τραγική, χωρίς να απουσιάζουν και τα έντονα 

κωμικά στοιχεία. Γέλιο χοντρό μας χαρίζουν με τα καμώ-

ματα τους οι εμετικοί δήθεν κομουνιστές που κάνανε τα 

κορίτσια τους πουτάνες ολ όβερ δε γουόρλντ. Οι βόμβες 

κενού στην Τσετσενία περνάνε στα ψιλά των εφημερίδων 

που ήταν, είναι και θα είναι δελτία Τύπου των μαφιόζων 

εκδοτών τους. Ο διαβολικός λογοπαίχτης που κρύβεται 
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Μικροαστική καταστροφή 

μέσα μου με σπρώχνει να αναδείξω τον Τσετσένο ως Τσε 

εις την νι. Γνωρίζω, όμως, ότι ο νοτιοαμερικανός ήρωας 

μετά τον θάνατο του υψώθηκε εις το τετράγωνο, έγινε 

μύγα παχιά, που τσιμπάει και στέλνει σε λήθαργο θανα-

τηφόρο τους πεινασμένους Αφρικανούς. Πετάνε τα βλέ-

φαρα μου συνέχεια. Τα χαμηλοτάβανα μαγαζιά με τους 

δυνατούς προβολείς μου βάλανε δόνηση στα ματοτσί-

νορα. Κάποιον θα δω ή θα τα δω όλα, άραγε; Είλωτες 

με κιλότες κυλιούνται μπροστά στα πόδια μου, να τους 

κλοτσήσω ή να περιμένω να δω πού το πάνε. Η μέδουσα 

αναμονής μού προσφέρει όλες τις ανέσεις. Κατάφερα να 

αποχτήσω το μακρόστενο ημιυπόγειο των ονείρων μου, 

με σπιτικό σινεμά και κομπιούτερ τελευταίας εσοδεί-

ας. Είναι κοινό μυστικό ότι, όταν τελειώνει η κάθε ίδια 

μέρα (every fucking same day) και αναρωτιόμαστε: «Τι 

πουλιά πιάσαμε σήμερα;», ανοίγουμε τη χούφτα μας και 

βλέπουμε το ίδιο ταλαιπωρημένο δικό μας πουλάκι. «Τι 

κάνει τσίου τσίου πάνω απ' τ' αρχίδια;» Μια απ' τα ίδια! 

Αν και δεν γνωριζόμαστε, σ' αφήνω (με το αζημίω-

το) να σκύψεις και να δεις απ' την κλειδαρότρυπα της 

προσωπικής μου τραγωδίας. Σωστά κατάλαβες, είναι η 

Μήδεια διασκευασμένη. Μήδεια σαγανάκι με γιαπωνέζι-

κο θίασο. Για να αισθάνομαι ψηλός και να επιβάλλομαι. 

Η μεγάλη μου επιτυχία, όμως, είναι χωρίς αμφιβολία η 

μαστουρωμένη ελεγεία: Μάνα κουράδα, μια τεράστια 

κουράδα επί σκηνής, που ονειρεύομαι να την παίξει ο 

υπουργός παιδείας του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρα-

τίας (δεν έχει σημασία). Πώς τα έχουνε καταφέρει έτσι 

οι δωσίλογοι να μας κοροϊδεύουνε μες στα μούτρα μας 
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Τζίμης Πανούσης 

και να μας νανουρίζουνε με αντάρτικα, δεν μπορώ να το 

χωνέψω. «Και σπάω φαρμακεία να βρω τα χάπια μου», 

που λέει και ο Πάριος, και δεν του σπάμε τα μούτρα μια 

και καλή να τελειώνουμε. Γιατί, μήπως τα δικά μου τρα-

γούδια είναι καλύτερα; 

Σαφώς! Άκου ένα τετράστιχο στην τύχη: 

Φάκα Αdidas μού 'πιασε τη φτέρνα 

μπερδεύω το τζουκ μποξ με τη λατέρνα. 

Πάνω απ' του τάφου μου το κυπαρίσσι 

μαύρη χελώνα μ' έχει κατουρήσει. 

Να γιατί είναι άχρηστες οι συνεντεύξεις, αφού ο τραγου-

δοποιός τα λέει όλα με τις ιδιοκατασκευές του. 

Από την μια η πολυεθνική παγίδα, η φάκα του καπι-

ταλισμού, που σε άλλο τραγούδι μπορεί να μεταμφιεστεί 

σε φάκα μονογαμική, καταγγέλλοντας αυτό το αποτυ-

χημένο ελληνοχριστιανικό κατασκεύασμα, και από την 

άλλη η μαύρη χελώνα. Η χελώνα-σύμβολο αντίστασης 

στην επέλαση του μαχλέπα, φλούφλη και εκσυγχρονιστή 

λαγού, οπλισμένη με αργούς και σταθερούς ανατολίτι-

κους χρόνους, αλλά και με βαθιά κρυμμένα δολοφονικά 

ένστικτα, αφού η χελώνα, ως δυνάμει τροφή του αγέρω-

χου αετού, πέφτει στο κεφάλι του τραγικού ποιητή και 

τον στέλνει στον τάφο. Στην επιτύμβια πλάκα, στο νε-

κροταφείο της ξεκαρδισμένης αποικίας εις την κάτω Ιτα-

λία, τη Γέλα, αναγράφεται κατ' επιθυμίαν του πεθαμένου 

ότι θέλει να τον θυμόμαστε ως πολεμιστή στη μάχη του 

Μαραθώνα και όχι ως καλλιτέχνη. Αυτή λοιπόν, η συ-
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Μικροαστική καταστροφή 

γκεκριμένη χελώνα είναι η μούσα μου (κάνω συλλογή, 

σε λίγο θα έχω δικό μου μουσείο!), που ενώ θα έπρεπε να 

με έχει χεσμένο, με τυραννάει με το αργό, βασανιστικό 

της κατούρημα. Εν κατακλείδι, το συμπέρασμα συμπυ-

κνούται εις το τρίπτυχον: εκκρίσεις-εκρήξεις-διακρίσεις. 

Αν δεν είχανε περάσει οι απόκριες, θα ντυνόμουνα 

αδελφή νοσοκόμος και θα σκάγαμε στα γέλια. (Αυτό το 

αστείο είναι κλεμμένο από την ταινία Παπα-σούζας με 

τον Σωτήρη Τζεβελέκο, που τώρα είναι ταξιτζής στην 

Επίδαυρο.) 

Με όλα τα παραπάνω, αλλά και τα παρακάτω, αν προλά-

βω, θέλω να πω ότι σ' αυτό το ενδιάμεσο στάδιο μετά-

βασης από τη βιομηχανία στην αμηχανία της πληροφο-

ρικής, πολλά μπορεί να συμβούν, αλλά είναι γεγονός ότι 

ο επάρατος καπιταλισμός παίρνει βαθιά ανάσα και πάμε 

στην παράταση. Ας κάνουμε μια επανάληψη, να δούμε 

τα λάθη μας. Η μάνα είναι ρόλος αποτυχημένος. Δεν εί-

ναι παιδαγωγός η μητέρα, προαγωγός είναι. Τηλεφωνά-

νε στον «Πρωινό καφέ» από τα Τρίκαλα, και χειροκροτεί 

τα Τρίκαλα! Άμα τους πάρουνε από το Νταχάου, θα φω-

νάζει «ουάου!». 

Έχει καταντήσει επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία η 

μανούλα. Γιόμισε ο πλανήτης ευνουχισμένα αγοράκια 

και κορίτσια-κρεμάστρες ή δοχεία, ανάλογα με την πε-

ρίσταση. Το παγκόσμιο χωριό υποφέρει από ανείπωτη 

βλαχιά. Ώρες ώρες (κυρίως νυχτερινές), ντρέπομαι για 

λογαριασμό του πλανήτη. Όλο και κάποιος εξωγήινος 

χάκερ θα λαμβάνει τις τηλεοπτικές μας βρομοδουλειές. 
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Τζίμης Πανούσης 

Αυτή η ατέλειωτη πασαρέλα με χιλιάδες λολίτες ημίγυ-

μνες να αλλάζουνε τα ντεσού του χάρου για να δικαιο-

λογήσουνε την παρουσία τους στις οθόνες των αμετα-

νόητων αυνανιστών, μας εξευτελίζει διαπλανητικώς. Μ' 

αρέσει, όμως, όταν δίνουνε βήμα, τις πρώτες πρωινές 

ώρες, σε κάτι φασιστόμουτρα με τακτοποιημένες χωρί-

στρες, απόστρατους αξιωματικούς, που έχουνε κόλλημα 

με την αρχαία Ελλάδα. Από αυτούς έμαθα ότι η μακρινή 

καταγωγή μας είναι από το Άλφα του μεγάλου κυνός, 

και ότι οι κυνικοί φιλόσοφοι δεν είχανε σχέση με τα σκυ-

λιά, αλλά με τον Σείριο. Εμαθα ακόμα από τους ακροδε-

ξιούς μαλακοκαύληδες ότι οι θεοί ήσαντε τα αντικείμενα 

των θεατών απλώς, και ότι ο ένας και μοναδικός θεός, 

ο Ζευς, (αυτός που ενώνει με τη ζεύξη), στη γενική του 

είναι του Διός (αυτός που διαιρεί). Το 'χανε πιάσει, λοι-

πόν, το νόημα οι αμφιφυλόφιλοι πρόγονοι μας. Θεός και 

διάβολος, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

Θάνατος στις ενοχές, δεξιές κι αριστερές. Ιστορία 

μου, αμαρτία μου, πάθος μου μεγάλο. Έχω πειστεί σχε-

δόν ότι η Ρίτα, όπως και η Αλίκη, ψοφήσανε από επιπλο-

κές του λίφτινγκ (θεέ μου, συγχωρα με!) και έρχομαι στο 

καυτό θέμα της ευνουχισμένης τσόντας! 

Καινούργιο επάγγελμα στον ορίζοντα. Ευνουχιστής 

μοντέρ πορνοταινιών. Μεγάλος αριθμός πορνοκατανα-

λωτών δεν ανέχεται να βλέπει ξένα τσουτσούνια σε στύ-

ση, δεν αντέχει την σύγκριση! 

Αν πωλείται κάνα κομμωτήριο στα Καμένα Βούρλα, 

έχετε με υπ' όψιν σας. Θα μου άρεσε να ολοκληρώσω 

τη σταδιοδρομία μου περικυκλωμένος από σεσουάρ και 

14 



Μικροαστική καταστροφή 

καθρέπτες. Να πεταχτούμε τώρα στην όμορφη Ναύπα-

κτο, στο γήπεδο της οποίας, πριν από είκοσι πέντε χρό-

νια εμφανίζομαι σε συναυλία με το καλλιτεχνικό ψευδώ-

νυμο: «Μουσικές Ταξιαρχίες». Λίγο πριν, με τη βοήθεια 

της πολυεθνικής μου εταιρείας έχω προσλάβει μάνατζερ, 

όπως οι ξένοι ροκάδες. Ο Γκράβελ, ο χεβιμεταλάς, μόλις 

έχει επιστρέψει από την Αμερική και ετοιμάζεται να μας 

παρουσιάσει στο πάλκο, καταμεσής του αγωνιστικού χώ-

ρου. Πίσω από τις κατάμεστες κερκίδες προβάλλει ένα 

ολόγιομο φεγγάρι που σου κόβει την ανάσα. Μια μεγάλη 

φωτιά έχει ανάψει στην είσοδο του σταδίου, και ιθαγε-

νείς τσοπεράδες κάνουνε θεαματική είσοδο με πισωκά-

βαλα γκομενάκια αναμαλλιασμένα. Ο Γκράβελ, με το 

θάρρος του επαναπατρισθέντος μετανάστη βγαίνει απέ-

ναντι από το φεγγάρι και τραγουδάει μιμούμενος άψογα 

τη Βούλα Πάλλα: «Καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και 

δεν ραγίζεις, στον ψεύτη ντουνιά, τόση απονιά που αντι-

κρίζεις». Μετά είναι η σειρά μου, με το γνωστό ρεπερτό-

ριο: «Γαμάτε γιατί χανόμαστε», «Γαμώ το Χριστό μου», 

«Ένα τεράστιο μουνί με κονδυλώματα», και το φεγγάρι 

εκεί, στην ίδια θέση, ρούπι δεν κούνησε. 

Τώρα μαθαίνω ότι το έχει νοικιάσει (το φεγγάρι!) 

μεγάλη διαφημιστική εταιρεία για να προβάλει απάνω 

του με λέιζερ το σήμα της κόκα-κόλα, της Νike, και δι-

άφορες άλλες παραλλαγές του αγκυλωτού σταυρού. 

Χούντα και των γονέων! Ο απολιτισμός της καταστολής 

μεσουρανεί! 

Ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουραγών. Της κοντής ψω-

λής, οι τρίχες τής φταίγανε. Το καλύτερο κομπλιμέντο 
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το έχω εισπράξει πρόσφατα από παντρεμένη παχουλή 

κυρία σαραντάρα, που έχει έρθει στα καμαρίνια με τον 

σύζυγο της (έναν κουστουμάριο πενηντάρη καράφλα): 

«Γιατί, κύριε Πανούση, αφού είστε τόσο ωραίος άντρας, 

φοράτε αυτά τα κουρέλια στη σκηνή και μας ξεκαβλώ-

νετε;» 

Το τι γέλιο έχουμε ρίξει με τον γιο μου διαβάζοντας τα 

ποιήματα του Ζαχαρία Παπαντωνίου από το αναγνωστι-

κό της Τετάρτης Δημοτικού είναι απερίγραπτο (κυριο-

λεκτώ και σταματώ εδώ!) 

Τραβάω τους περίεργους σαν τον μαγνήτη. Τα θέλει και 

μένα ο κώλος μου, στον οποίο τελευταία διαπιστώνω μία 

αυτονομία στην ηδονή. Για το χατίρι της τέχνης έγινα 

πειραματόζωο χώνοντας στα οπίσθια μου δονητή σιλι-

κόνης. Τελικά είχα δίκιο όταν, ως ποιητής εικοσάχρονος, 

ανέκραξα στο κατάμεστο Skylab: «Ο κώλος είναι η κλει-

τορίδα του άντρα». Άβυσσος ο πρωκτός του ανθρώπου 

(over ντόουζ εξυπνακισμού για την αποφόρτιση του κει-

μένου). 

Οι φακίδες στο γυναικείο πρόσωπο, τις περισσότερες 

φορές, μαρτυρούν ένα υγιές, καλοσχηματισμένο μου-

νάκι, με ελαφρώς διογκωμένα χειλάκια και φραουλένια 

κλειτορίδα. Έχω την Αφροδίτη μου στους πιθήκους, κι 

αν εξαιρέσουμε τους ομοζυγωτικούς διδύμους, κανένα 

μουνί δεν είναι όμοιο με οποιοδήποτε άλλο στον πλα-

νήτη. 
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Στο ξενοδοχείο Παρκ, στη Θεσσαλονίκη, μου αφήνανε 

στην ρεσεψιόν κάθε μέρα ένα μπουκέτο φτηνά λουλού-

δια. «Επιτέλους, θα γαμήσω» σκέφτηκα με το ευγενικό 

μου μυαλουδάκι, ώσπου μια μέρα-μεσημέρι με ειδοποι-

ούν να κατέβω στο σαλόνι του ξενοδοχείου για να γνω-

ριστώ με τον μυστηριώδη αποστολέα των λουλουδιών. 

Κατεβαίνω κουμπωμένος —μπας και μου την έχει στη-

μένη ο ακατονόμαστος—, και βλέπω να με περιμένει μια 

τετραμελής οικογένεια. Ο μπαμπάς γύρω στα σαράντα 

με κουστούμι και γραβάτα (όπως και τα δυο του αγορά-

κια, γύρω στα δώδεκα-δεκατρία), και η μαμά με κότσο, 

ταγεράκι και γυαλιά. Ο κύριος είναι γιατρός στο ΑΧΕΠΑ, 

η γυναίκα του καθηγήτρια φιλόλογος, και μαζί με τα παι-

δάκια με κοιτάνε με δέος και έκσταση. Ο γιατρός μού 

προσφέρει μια καινούργια ανθοδέσμη και μου βγάζει 

έναν απίστευτο λόγο με αποσπάσματα από τα τραγού-

δια και τα βιβλία μου, καταλήγοντας ότι είμαι περίπου 

ο νέος μεσσίας, που τους βοήθησε να κατανοήσουν τη 

ματαιότητα της κοσμικής διαβίωσης, και ότι το 'πιασαν 

το υπονοούμενο του μηνύματος μου: τα παρατάνε όλα 

και ο μπαμπάς φεύγει για το Άγιο Όρος. Κάτι προσπά-

θησα να ψελλίσω, αλλά όταν ο γιατρός μού είπε ότι έχει 

τη φωτογραφία μου στο δωμάτιο των παιδιών και προ-

σεύχονται κάθε βράδυ μπροστά της όλοι μαζί, βρήκα μια 

δικαιολογία και το 'σκασα για το δωμάτιο μου. 

Τελικά, μάλλον μου την είχε στημένη ο οriginal ακα-

τονόμαστος, γιατί, μετά από χρόνια, ένας τρελαμένος 

καλόγερος μέσα στην παράσταση με πλησιάζει και μου 
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ψιθυρίζει στο αφτί ότι με περιμένουνε στη Μονή Κουτ-

λουμουσίου. Προσεύχονται για μένα, λέει, και ξέρουν 

ότι εκεί θα πεθάνω (μωρέ, ας πεθάνω μακριά από νοσο-

κομείο κι όπου να 'ναι). 

Στην προηγούμενη ζωή μου ήμουνα νοσοκόμα. Με λέ-

γανε Δώρα και ήμουνα σκορπιός διπλός, με τον ίδιο 

ωροσκόπο δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν από ζώδια. 

Γεννήθηκα στον Πειραιά από πατέρα καπετάνιο και μάνα 

νοικοκυρά Μικρασιάτισσα. Η μάνα μου τον λάτρευε τον 

πατέρα μου, εγώ λάτρευα τη μάνα μου και τον δικό της 

πατέρα. Πρόσφυγας Πειραιώτης ο παππούς, ποτέ δεν με 

φώναξε με το όνομά μου. Πάντα «κούκλα μου» με έλεγε, 

και μ' έμαθε να τραγουδάω ρεμπέτικα, να πίνω κρασί και 

να γουστάρω τα μερακλίδικα. Πάντα μ' έβαζε να κάθομαι 

δεξιά του (εκ δεξιών του παππού...) για να τσουγκράει 

πρώτα μ' εμένα τα ποτήρια, με το «Γεια σου κούκλα μου» 

να γεμίζει το στόμα του και την καρδιά μου. Ο παππούς 

πέθανε πριν από δύο χρόνια. Πέθανε στα χέρια μου. Με 

περίμενε να ξεψυχήσει στην αγκαλιά μου. 

Είχε καρκίνο, αλλά δεν το 'ξερε. Εγώ ξέρω πολλά για 

τον καρκίνο λόγω δουλειάς. Δουλεύω στον Αγιο Σάβ-

βα, στην πτέρυγα με τα καρκινοπαθή παιδιά. Τους λογα-

ριασμούς μου με τον θεό τους έχω ξοφλήσει από έντεκα 

χρονών, αλλά τώρα, στα τριάντα εφτά μου, είμαι σίγου-

ρη ότι και στην απειροελάχιστη πιθανότητα να υπάρχει 

θεός, πρόκειται για πολύ μεγάλο μαλάκα, σαδιστή και 

ανώμαλο, που ταλαιπωρεί αθώα παιδικά κορμάκια αφή-

νοντας τα να λιώνουνε και να τελειώνουνε στα χέρια μου 
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με φρικτούς πόνους. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αι-

σθάνομαι όταν ένα κοριτσάκι εφτά χρονών μου σφίγγει 

το χέρι και μου λέει: «Δώρα, η μορφίνη δεν μου κάνει 

τίποτα, μόνο όταν με χαϊδεύεις στα μαλλιά ανακουφίζο-

μαι». Τα λατρεύω τα παιδιά, αλλά δεν έχω δικά μου. Πριν 

από τρεις μήνες έκανα έκτρωση.Έμεινα έγκυος από έναν 

καλό μου φίλο και περιστασιακό εραστή. Του το είπα και 

μου απάντησε ότι αν θέλω να το κρατήσω δεν θα είχε 

πρόβλημα. Την άλλη μέρα πήγα και το 'ριξα· Δεν θέλω 

παιδί από φίλο, το θέλω από έρωτα με θανατική ημερο-

μηνία λήξεως. Δύο φορές έχω ερωτευτεί στη ζωή μου. Η 

πρώτη ήτανε στα δεκάξι μου. Ερωτεύτηκα γυναίκα. Μαζί 

της γαμήθηκα για πρώτη φορά και πίστεψα πως είμαι λε-

σβία. Ο δεσμός μας κράτησε δέκα χρόνια, όταν ξαφνικά 

με παράτησε λέγοντας μου κατάμουτρα ότι δεν γουστά-

ρει τις αντιστάσεις μου και ότι δεν της δίνομαι ολοκλη-

ρωτικά με υποταγή. Τον χωρισμό τον ξεπέρασα κάνοντας 

ψυχανάλυση δύο χρόνια, περιμένοντας την επόμενη κο-

πέλα που θα έκλεβε την καρδιά μου. Δεν ξέρω αν φταίει 

η ψυχανάλυση, αλλά ο δεύτερος μεγάλος μου έρωτας 

ήτανε άντρας. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα με συγκινούσε 

ερωτικά ένας άντρας, και μάλιστα γιατρός από το νο-

σοκομείο όπου εργάζομαι, αφού σιχαίνομαι τα κλασικά 

ζευγαρώματα γιατρών με νοσοκόμες. Τον ερωτεύτηκα, 

όμως, και για τρεις μήνες πετούσα στα σύννεφα. Μετά 

έμαθα ότι ήταν παντρεμένος και δεν είχε σκοπό να χωρί-

σει. Τον αγαπάω ακόμα, αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να 

προχωρήσει αυτή η σχέση και ούτε και καμία άλλη, γιατί 

τους τρομάζω τους ανθρώπους επειδή μπορώ να τους 
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ερωτεύομαι ανεξάρτητα από το φύλο τους. Τώρα που 

το σκέφτομαι, ξέχασα πολλά να πω στην ψυχαναλύτρια 

μου. Όπως για τα ταξίδια που κάναμε οικογενειακώς με 

το καράβι που καπετάνευε ο πατέρας μου. Τρεις φορές 

πέσαμε σε τυφώνα, και τις δύο, μάλιστα, είχαμε μεταλά-

βει και περιμέναμε γονατιστοί, κλαίγοντας, το μοιραίο 

κύμα να μας βουλιάξει. Δυστυχώς, τη γλιτώσαμε. Από 

τότε, πολλές φορές έχω προσπαθήσει να φουντάρω μο-

νάχη μου, αλλά μου λείπει το θάρρος. 

Ως κοριτσάκι, μέσα στο καράβι δεν άντεχα να βλέπω 

τη μάνα μου να εξευτελίζεται ολοκληρωτικά υποταγμέ-

νη στον πατέρα-καπετάνιο. Θυμάμαι όταν τιμόνευε ο 

μπαμπάς στη γέφυρα και η μάνα μου τον κοίταγε όλο 

θαυμασμό να κουμαντάρει φορώντας το σορτσάκι του 

και μου έλεγε: «Δώρα, δεν έχει υπέροχα πόδια ο πατέρας 

σου;» και επειδή ντρεπότανε μπροστά στο πλήρωμα να 

πάει να του τα αγκαλιάσει, έστελνε εμένα. «Σε παρακα-

λώ, πήγαινε να του χαϊδέψεις τα πόδια!» Κι εγώ πήγαινα! 

Και αισθανόμουνα γελοία. Σιχαινόμουνα τον εαυτό μου, 

αλλά το έκανα γιατί την αγαπούσα τη μάνα μου. Παρό-

λο που ήθελα να γίνω φιλόλογος, δεν τα κατάφερα και 

αποφάσισα να γίνω νοσηλεύτρια. Ο πατέρας μου έγινε 

Τούρκος. «Οι νοσοκόμες είναι πουτάνες με δίπλωμα» 

μου είπε. Εγώ, όμως, έγινα νοσοκόμα με δίπλωμα. Χω-

ρίς να γίνω πουτάνα. Έκανα και ένα μεταπτυχιακό στην 

Αμερική για τις μεταμοσχεύσεις στους παιδικούς καρκί-

νους και μαλάκωσε ο καπετάνιος. Τις μεταφυσικές ανη-

συχίες τις έχω χεσμένες, αλλά πρέπει να πω ότι βοηθάει 

πολύ όταν οι γονείς των άρρωστων παιδιών πιστεύουν 
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ότι ο θεός θα σώσει τα παιδιά τους. Είχα τελευταία στη 

μονάδα ένα τσιγγανάκι δεκατετράχρονο, με ολικό καρ-

κίνο να καλπάζει. Ερχότανε η γιαγιά της η τσιγγάνα και 

μου 'λεγε: «Επειδή προσέχεις την εγγόνα μου, ψήσε έναν 

καφέ να σου πω τη μοίρα σου». 

«Γιαγιά, εδώ είναι νοσοκομείο, εντατική, δεν μπορώ 

να ψήσω καφέ.» 

Τότε, μου άρπαξε το χέρι και μου τα 'πε όλα! Με ονό-

ματα, με λεπτομέρειες, όλα... Δεν πίστευα στ' αφτιά μου! 

Τρόμαξα! Ήθελε να μου δώσει μανόγαλα (το πρώτο γάλα 

της λεχώνας) για να «δένω» τους άντρες και να μη μου 

φεύγουνε. Δεν το πήρα, και μάλλον έχω μετανιώσει. 

\ • 
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Παρόλο που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια, ο ποιητής εί-

ναι σίγουρος ότι το ρίγος που αισθάνονται πολλοί κατά 

την έπαρση και την υποστολή της σημαίας είναι η αιτία 

του καρκίνου. 
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Μικροαστική καταστροφή 

Το πάνω αρσενικό κεφάλι 

μας έφερε σ' αυτό το χάλι 

γιατί το κάτω είναι αραγμένο 

και παραπαίει σχεδόν μαραμένο 

στου κόλπου τα κόλπα παραδομένο 

καράβι που σούρνεται παροπλισμένο. 
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Το φεγγάρι βγαίνει για τους ερωτευμένους, πράγμα που 

εκμεταλλεύονται οι επιστήμονες για να το παρατηρούν 

και να το φωτογραφίζουν. Μα επειδή ερωτευμένοι πά-

ντα θα υπάρχουν, είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχτούμε 

χιλιάδες άχρηστες φωτογραφίες και αστρονομικές φιλο-

σοφίες του κώλου. 
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Τώρα πια το 'χω μάθει καλά το παραμύθι της εξουσίας. 

Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσω τους άλλους. 
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Μικροαστική καταστροφή 

Φεγγαράκι μου μισό 

λύσε το κυπριακό 

και τη γαλανόλευκη 

κάν' τη μου ολόλευκη. 

Φέξε μου να δικαστώ 

κι όταν θα παραδοθώ 

βρέξε με με μάνικα 

με σάλια αμερικάνικα. 
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Σε θέλω χαμαιλέοντα 

αλήτη κιτρινιάρη 

να τρέχεις στις βουνοκορφές 

στα καλντερίμια στις πλαγιές 

που χτίσανε ανώμαλοι 

μ' ατροφικά τσουτσούνια. 
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Επεσες με τα μούτρα στα αυτοκόλλητα φρούτα που είναι 

κολλημένα στην πόρτα του ψυγείου σου. 

Ύστερα τρως, την κάνεις ταράτσα, πέφτεις κάτω και σκας 

σαν καρπούζι. 

Όχι, θα κάτσεις να σε φάει η σαρανταποδαρούσα της 

Ιζόλα. 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΟΚΤΩ ΜΑΡΤΙΟΥ 

Σήμερα είναι η γιορτή της γυναίκας και κανείς δεν μου 

ευχήθηκε Χρόνια Πολλά. Έτσι, είμαι υπερήφανος για τον 

αναμφισβήτητο ανδρισμό μου. 

39 



Τζίμης Πανούσης 

40 



Μικροαστική καταστροφή 

ΑΝΆΜΝΗΣΕΣ! 

Ω εφημεριδένιε πολίτη ξετσίπωτε! 

Τα χνώτα σου θολώνουν τα τζάμια μου! 

Η ποδαρίλα του φαντάρου κανακάρη σου μου κόβει την 

ανάσα! 

You (are) waiting for the αμερικάνικη ανθρωπιστική βο-

ήθεια ως money εξ ουρανού, ορατών τε πάντων και αο-

ράτων. 

Ατυχείς οι συγκρίσεις του όχι των Δανών με το όχι του 

Μεταξά. 

(Ο Μανωλιός από το Μάαστριχτ θα ξαναχτυπήσει με και-

νούργια φορέματα!) 
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ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΛΕΑΡ 

Σαγανάκι τα μάτια σου 

αβγουλάκι μπαγιάτικο 

μπαγάσικο γαϊτανάκι η ομελέτα σου καμαρότε 

καμαρώστε τον κλούβιο του ποιητικό οίστρο 

της ημέρας. 

Καλομελετά κι έρπεται. 

Συνάδελφε, γάμησε τα! 
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ΒΑΡΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ 

Βαριά βαλίτσα σήκωσα για να τη μεταφέρω, 

στο τέλος της ανηφοριάς συνάντησα έναν γέρο: 

«Πού πας, Τζιμάκο παχουλέ, με τη μακριά κοτσίδα;» 

«Πάω, παππούλη, μακριά, να βρω την κληρωτίδα, 

να βάλω τα κουπόνια μου, τα εφημεριδένια, 

μπας και κερδίσω το κρις-κραφτ, να φύγω για τα ξένα.» 

Κάνει ο γέρος μια βουτιά, μου αρπάζει τη βαλίτσα, 

και έμεινα χωρίς κρις-κραφτ, μία μικρή τελίτσα 

που ενώνεται με τις γραμμές μέχρι να βγει το σχήμα 

ενός ξεβράκωτου παπά-δαίμονα με ουρίτσα, 

ξυπνάω και βλέπω δίπλα μου τη σύζυγο μου, Ρίτσα! 

Σηκώνομαι κακήν-κακώς, πλένομαι, κατουράω, 

κι αρχίζω πάλι απ' την αρχή τα Άπαντα του Μάο. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 

Ο Δούρειος Ίππος δεν είχε τίποτα μέσα. 

Δεν υπήρξε καν Δούρειος Ίππος. 

Ενώ η κόκα-κόλα υπάρχει εδώ μπροστά μου στο μπουκά-

λι και την απολαμβάνω γουλιά γουλιά. 
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E I M A Σ Τ Ε Π Ρ Ε Ζ Α Κ Ι Α 

Ηθελα να 'μουνα ψαράς και να 'χα δυναμίτες, 

στο φουαγιέ να ψάρευα του Μέγκα, του Αντένα, 

που μας ποτίζουνε χολή, διαφημισμένο αίμα. 

Ψάρευε με τον ντάντι του και ένα μπατζανάκι 

μέσα στο όμορφο Τολό, το άμοιρο παιδάκι, 

και ήρθε το ιπτάμενο, το hover-craft δελφίνι 

κι έπεσε στη βαρκούλα τους που ψάρευε χταπόδια. 

Πάει το χέρι του μικρού, πάνε τα δυο του πόδια, 

πέφταν οι δύτες στο νερό και οι κάμερες τραβούσαν 

μπας και βρεθούν τα μέλη του, να τα ξανακολλούσαν. 

Και ξάφνου, μπρος στην κάμερα, τη Sony, του Αντένα, 

ξεπρόβαλε σπαρταριστό, σαν άτυχο λαβράκι, 

άμορφο και αιμόφυρτο το παιδικό χεράκι. 

Πήραμε όλοι τη δόση μας με το μικρό Δοσούλα. 

Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε την Τασούλα, 

έτσι όπως την ξεκοίλιασε με ένα κομπρεσέρ, 

σε πυλωτή, στα Σούρμενα, ο δράκος του ασανσέρ. 
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ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 

Αυτό που μαυρίζει ανάμεσα στα πόδια σου είναι ξανθό, 

αν λάβουμε υπόψη μας ότι είσαι αναμφίβολα μελαχρι-

νή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι βάφεις το μουνί 

σου. Είπαμε ρε Σούλα, αλλά όχι κι έτσι! 
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ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΧΑΙΑ! 

Όμιλος ομιλούντων μήλων υπό τον Μιλόσεβιτς και την 

άμιλλα του Μιλάνου, έσιαξε στο μιλητό μπίζνα απαρά-

μιλλη, μιλιταριστική. Αλυσίδα χωματερών στο Κοσσυ-

φοπέδιο, με προοπτική να κατέβει μέχρι τη θάλασσα. 

Ανθρώπινα φρούτα θα θάβονται στον βωμό του υπερ-

πληθυσμού, αλλά είναι κρίμα να την πληρώσουμε εμείς 

την νύφη του Θερμαϊκού, αφού είμεθα ο μοναδικός λαός 

που δεν γεννάει. Ο Έλληνας το έχει πιάσει το νόημα και 

ούτε αυξάνεται, ούτε πληθύνεται. Απλά, η φυλή συρρι-

κνώνεται σταδιακά, αυτοκτονώντας με ποιητική μεγα-

λοσύνη, μη δυνάμενη να αντιμετωπίσει την επέλαση των 

βαρβάρων. 

Μικροαστική καταστροφή 
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 

Γαμιέσαι και πλημμυρίζει ο τόπος πορνολαμπίδες. 

Ξεβράκωτες Ερινύες (ξέμπαρκες) 

κυνηγάνε οιδιπόδεια συμπλέγματα 

με 750άρες Κawasaki τετράχρονες. 

Άδικα περιμένεις, μαλάκα, 

η στύση μεταφέρθηκε. 



Τζίμης Πανούσης 
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Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ 

Κεντέρης, Θάνου και Σινούκ, 

μείωση των εξοπλισμών-μαϊμού, 

δε βάφουν με πορδές αβγά, 

με Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, 

με φερετζέ πολιτισμού, 

με Δημουλά του ακοντισμού. 

Της εξουσίας τα βρακιά 

είναι λεπτά, μεταξωτά, 

και θέλουνε μαστόρους 

και επιδέξιους φόρους. 



Τζίμης Πανούσης 
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ΥΣΤΕΡΙΚΌΣ ΥΛΙΣΜΌΣ 

Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για τους Ινδιάνους. Έχω 

ακούσει επανειλημμένως, όμως, για την πίπα της Ειρή-

νης. Για να είναι δε τόσο ξακουστή μέχρι τις μέρες μας, 

θα πρέπει να ήταν μεγάλη τσιμπουκλού αυτή η Ειρήνη. 
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ 

1. Γιατί τα τρώμε τα τρυγόνια; 

2. Το τρίγωνο είναι γλυκό ή οργανάκι για τα κάλαντα; 

Είναι γεωμετρικό σχήμα ή μήπως είναι νέος τρόπος αλ-

λαξοκωλιάς; 

3. Ρε, δεν πα' να γαμηθεί και η φώκια μονάχους μονά-

χους... 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

Ο ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΧΎΣΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Τι να μας πει κι η Δύση 

που 'ναι κόντρα στη φύση 

και τίγκα στην πουτίγκα. 

Η λήθη προκαλεί ηλιθιότητα. 

Η φτώχια θέλει επανάσταση. 

Σκλήρυνση κατά πλάκας, τώρα και σε CD. 
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Ο ΠΡΩΚΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΕΙΤΟΡΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ 

Ο μυς ο ερωτικός σε αχρηστία 

δεν έχει την αντοχή του πλαστικού, 

γι' αυτό και αντικαταστάθηκε 

από το ποντίκι του υπολογιστού. 

Κλείνω το μηχάνημα και έρχομαι να σε συναντήσω δια 

ζώσης. Μόνο εσύ μπορείς να με σώσεις ολόγραμμα του 

εαυτού μου, στο ουράνιο σινεμά: «Προσεχώς Κατσαρί-

δες». 

Μικροαστική καταστροφή 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΧΘΡΩΝ 

Πίσω μου σ' έχω ΟΗΕ 

Ψεύτη σαξοφωνίστα 

Στου κόλπου τα πετρέλαια 

Πουλάκι Σαντινίστα 

Με πισσωμένα πούπουλα 

Ποζάρει λυπημένο 

Σε δορυφόρους πλουμιστούς 

Στο show του εωσφόρου 

Μικροαστική καταστροφή 
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ 

Ατιμη ράτσα οι παπάδες. 

Παπαράτσι αδίστακτοι. 

Μικροαστική καταστροφή 
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ΣΑΝ ΒΓΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 

Μικροαστική καταστροφή 

Πού πας, άμοιρε, ανθρωπάκο με τη βάρβαρη κοινωνική 

σου οργάνωση; 

Το αρχαίο κάλλος έγινε αρσενικό και φυτρώνει στα πό-

δια και στο κεφάλι σου. 

Κοίτα τα μυρμήγκια, κοίτα τις μέλισσες, 

τον γόρδιο δεσμό δεν τον έλυσες. 

Ο κόμπος ζει και βασιλεύει τυφλώνοντας τις οπτικές ίνες, 

τους ψηφιακούς κηφήνες. 

71 



Τζίμης Πανούσης 

72 



Μικροαστική καταστροφή 

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 

Να μη τις λες τις στροφές 

όσο κι αν επιμένουν οι πέστροφες. 
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ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΑΒΕΩΣ 

Βρόμα και δυσωδία 

από τις αθλητικές κάλτσες των γερμανοτσολιάδων 

που πλένονται στα ποτάμια με την όξινη βροχή 

και τα βιομηχανικά απόβλητα. 

Μικροαστική καταστροφή 

75 



Τζίμης Πανούσης 

76 



ΤΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ Η ΣΚΑΦΗ 

Γύφτοι δημοκράτες, αν δεν υπήρχαν οι βασιλείς, 

ο Βασιλικός Κήπος θα είχε γίνει πολυκατοικίες. 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΒΑΝΙΑ 

Συντετριμμένο του θείου Βάνια 

με πιτσιλάνε τα συντριβάνια. 

Νερά σπασμένα, εγκύων απόνερα, 

ζάχαρη άχνη και μπουγατσόνερα. 



Τζίμης Πανούσης 
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ΦΑΤΕ ΜΑΤΙΑ ΨΑΡΙΑ 

Μικροαστική καταστροφή 

Το ζεστό αυγουστιάτικο βράδυ με βρίσκει ταμπουρωμέ-

νο έξω από τις γρίλιες ενός λουτροκαμπινέ μιας βίλας 

στη Νέα Κηφισιά. Το οφθαλμοφανές, εκ των συμφρα-

ζομένων, της ιδιότητος μου, αποσαφηνίζεται πλήρως 

με την εμφάνιση στον υπό παρατήρηση λουτροκαμπινέ 

της ιδιοκτήτριας της βίλας. Πρόκεται περί γκομενάρας, 

ημίγυμνης, γύρω στα τριάντα, με τις βυζάρες της ν' ανε-

βοκατεβαίνουν σε κάθε της κίνηση, χαρίζοντας μου ένα 

θέαμα που δικαιώνει απόλυτα τη δράση της συμπαθούς 

τάξεως των μπανιστηρτζήδων. Η έξαψη μου φτάνει στο 

απροχώρητο όταν η γκομενάρα, με μια αποφασιστική 

κίνηση, κατεβάζει το μοναδικό εσώρουχο που φορούσε 

αποκαλύπτοντας μου ένα θεσπέσιο και ηδονικό κωλα-

ράκι. Με σταθερές κινήσεις, η ανυποψίαστη ιδιοκτήτρια 

ανασηκώνει το καπάκι της τουαλέτας, και πριν προλά-

βει καλά καλά να καθίσει αρχίζει να κλάνει, συνέχεια 

και δυνατά, ενώ το χαρακτηριστικό πλαφ της πρώτης 

κουράδας έρχεται να ολοκληρώσει το ξάφνιασμα μου. Η 
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μπόχα της σκατίλας, αναμεμιγμένη με τη μυρωδιά του 

σκοτωμένου αίματος της περιόδου, καθώς και η θέα της 

ματωμένης σερβιέτας μπροστά στα πόδια της γκομενά-

ρας, έκανε αδύνατη τη συνέχεια της παρατήρησης. 

Κουφάλα δημιουργέ, τα πάντα εν σοφία εποίησες! 
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ΧΡΟΝΙΑ ΘΟΛΑ 

Ανάθεμα το θέαμα 

στην κόλαση της Δύσης 

που κάνει ανταλλακτική 

κάθε αξία χρήσης. 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΗΟΜΟ TELEOPTICUS 

Αργά αλλά σταθερά, μεταμορφωνόμαστε σε χαρδαβέλ-

λες! Ασπρίζουνε τα μαλλιά μας και ο κώλος μάς ανεβαί-

νει στο πρόσωπο! 
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JESUS' POWER 

I am not against technological progress. OK. 

We went to the moon, we have television, telephones, 

warm water, etc, etc. 

But what about the human being? 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

Η ποίηση είναι οίηση 

Η νόσος των γλεντζέδων 

Είναι σερβιέτα φτερωτή 

Σε σέξι κυλοτάκι 

Είναι αγοράκι ημίγυμνο 

Στο Λούνα Παρκ του Τζάκσον 

Σβάστικα ψιλοδουλευτή 

Στο κούτελο του Μίκυ Ρουρκ 

Αγγελάκι 
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Μικροαστική καταστροφή 

THE GREATEST KITCH 

History has always two points of view. 

The point is to find the line between. 

So let me give you some points from my point of view. 

From the eyes of beautiful Helen to Monika's blow-job 

and from Kostas Kafasi's fish to Annas Vissis bottle, 

sometimes sickness has fun. 
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Η ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

(ΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙόΣ) 

Βαρέθηκα μανούλα μου τα ίδια και τα ίδια. 

Να ψάχνω την αγάπη σου σαν γλάρος στα σκουπίδια. 

Στον αγώνα ενωμένοι κι ας μην λείψει κανίς. Ενώ ντό-

περμαν, μπουλντόγκ και αδέσποτα μπορούν να την κά-

νουν σιωπηλά. 

Δεν είναι οι γιατροί μόνο, είμαστε κι εμείς οι καλλιτέ-

χνες, με όρκο αντίστοιχο του Ιπποκράτη. Για μας, είναι 

ο όρκος του Απόλλωνα, άγραφος και τηλεγραφικός: 

όποιος παίρνει λεφτά από το κράτος-μπορντέλο, είναι 

επίορκος. 
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ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ, Ο ΤΙΒΙΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

Η τρομοκρατία είναι σύνθετη λέξη, από τον τρόμο και 

το κράτος. Ο Ησίοδος λέει ότι το κράτος και η βία είναι 

αδέρφια. Η δε μάνα τους είναι η νύχτα. Γι' αυτό, το πουλί 

της χούντας, ο φοίνικας φλαμπέ, έχει αντικαταστήσει το 

λογότυπο όλων των καναλιών στην πάνω αριστερά γω-

νία της οθόνης. 

Πατρίς, θρησκεία, τηλεόραση. 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 

Αν δεν είναι πολιτικά τα εγκλήματα της 17Ν, τότε θα 

πρέπει να χαρακτηριστεί η δολοφονία του Γρηγόρη Λα-

μπράκη στη Θεσσαλονίκη ως τροχαίο ατύχημα... 

Το τρίκυκλο του Κοτζαμάνη 

το 'χει αγοράσει ο Αρμάνι, 

και τον μπερέ του Τσε Γκεβάρα 

εις εκ των αδελφών Τζαβάρα. 
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Μικροαστική καταστροφή 

Ζητούνται παλιννοστούντες παλαιστίνιοι παλαιστές για 

να υποδυθούν Εβραίους σε ντοκιμαντέρ με θέμα το ολο-

καύτωμα. 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΕΙΜΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ 

Θα κάνω ταινία με τίτλο: Πρώτο βραβείο φεστιβάλ των 

Κανών. Λίγα λόγια για το έργο: Ο δημιουργός καταπίνει 

ψηφιακή μικροκάμερα και παρακολουθούμε τη διαδρο-

μή της... Ουρανίσκος, οισοφάγος, λεπτό έντερο, παχύ 

έντερο, ελεύθερη πτώση στη λεκάνη. Μήνυμα οικολογι-

κό. Πράσιν' άλογα. Γιατί; Διότι υπάρχουν και γκέι ραπα-

νάκια που πρέπει να εκφραστούν. 
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Δεν έχουμε συλλάβει ακόμη την αλήθεια, γιατί παίρνει 

αντισυλληπτικά... Η πάλη των πράξεων συνεχίζεται. Η 

αφαίρεση προηγείται σταθερά. 

Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ 666 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 

Για μένα, οι μούσες ήτανε τρεις. 

Ο Σαμουήλ στο Κούγκι, 

ο γέρος με το τσιμπούκι, 

και το κομουνιστικό τουρλουμπούκι. 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΝΕΚΡΟΨΙΑ 

Είμαι λαϊκός καλλιτέχνης knife! Μ' ένα μαχαίρι και μια 

πατάτα σκαλίζω αριστουργήματα. Τα τηγανίζω και τα 

καταπίνω αμάσητα. Εντεταλμένοι ιατροδικαστές θα απο-

φασίσουν αν πρέπει να τα δει το κοινό. 
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ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Ιδού λοιπόν το σιχαμερότερο των ελαττωμάτων: τοκο-

γλύφος! Υπάρχουν χιλιάδες άλλα πράγματα που θα προ-

τιμούσα να γλείψω, με πρώτο και καλύτερο το λατρεμέ-

νο αιδοίον. 

Μικροαστική καταστροφή 
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ΑΙΝΙΓΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

Μπορείς να με γαμάς και να σε φιλάω χαμηλά στην πλά-

τη, λίγο πάνω από τη μέση; 

Μικροαστική καταστροφή 
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ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑ 

Δεν είναι από ταλέντο που λέω αστεία. 

Απλά, πάσχω από γυναικομαστία. 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΤΖΙΜΠΑΕΙ 

Το μουγκρί, ζει! 

Κρέμεται απ' την πετονιά μου και μουγκρίζει. 
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Ο,ΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ 

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ήτανε κοντοί, υπερβολικά κο-

ντοί. Σχεδόν νάνοι. 

Μικροαστική καταστροφή 
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Η ζωή είναι ντουλάπα! 

Λίγοι οι τυχεροί που θα κρυφτούν μέσα της ως παράνο-

μοι εραστές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΛΕΓΜΑ 

Μικροαστική καταστροφή 
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ΚΑΘΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟ 

Μικροαστική καταστροφή 

Η Μαρίνα βύθισε με ανακούφιση τα πρησμένα πόδια της 

στo ζεστό νερό που άχνιζε στην πλαστική λεκάνη μπρο-

στα στο παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Αυτή η λεκάνη, μαζί με 

το κρεβάτι κι ένα ξεχαρβαλωμένο τάβλι ήτανε και τα 

μοναδικά έπιπλα του δωματίου, όχι όμως και της Μαρί-

νας, που τα υπόλοιπα πράγματα της (ρούχα, κατσαρό-

λες, καρέκλες) τα είχε στα άλλα δωμάτια, αφού το σπίτι 

ήταν τριάρι. Ένα συνηθισμένο διαμέρισμα στου Γκύζη, 

απέναντι απ' την Ιπποκράτους. Εδώ έμενε και ο Μανώ-

λης, ο αδελφός της Ελένης, που πέθανε στη χούντα, από 

καρκίνο. Τη Μαρίνα, αυτός, (ταχυδρόμος ήτανε) την είχε 

για να τον περιποιείται και ήταν και κομμάτι τσιμπημέ-

νος μαζί της. Λεφτά για να την πληρώνει, βέβαια, δεν πε-

ρισσεύανε, γι' αυτό της είχε δώσει ένα δωμάτιο, και της 

επέτρεπε να βάζει τα πράγματα της και στα υπόλοιπα δύο 

για να την υποχρεώσει μπας και του κάτσει. Όταν άνοιγες 

το παράθυρο στο δωμάτιο της Μαρίνας, φάτσα απένα-

ντι ήτανε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. «Έχεις και 
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θέα τους μπάτσους», της έλεγε ο Μανώλης γελώντας, 

κι αυτή τσαντιζότανε, γιατί είχε αδερφό χωροφύλακα. 

Ο Μανώλης, απ' τα χαράματα, σηκωνότανε και πήγαινε 

στο ταχυδρομείο να παραλάβει τον σάκο με τα γράμματα. 

Μετά, πάλι γύριζε στο σπίτι, τα 'δίνε στη Μαρίνα, κι αυτή 

έβγαινε να τα μοιράσει, γιατί αυτός, μετά την Αλλαγή, 

είχε πέσει στην πρέζα και δεν τον βαστάγανε τα πόδια 

του. Ξάπλωνε, λοιπόν, στο κρεβάτι της Μαρίνας, άνοι-

γε και το παράθυρο και παρακολουθούσε τους μπάτσους 

απέναντι. Οι μπάτσοι, βέβαια, τα ξέρανε όλα. Και για τη 

λούφα στο ταχυδρομείο, και για την πρέζα. Αλλά κάνανε 

τα στραβά μάτια, κι ο Μανώλης αυτό το εκτιμούσε. Μια 

γειτονιά, έλεγε, είμαστε. Άμα αρχίσει να καρφώνει ο ένας 

τον άλλον, χαθήκαμε. Είχε πιάσει μάλιστα και φιλίες με 

τους σκοπούς, και πιο πολύ μ' έναν καινούργιο απ' την 

Ήπειρο. Τον ελέγανε Χαρίση, το μικρό του δεν του το 'χε 

πει, και είχε μπει στο σπίτι κάνα-δυο φορές στο σχόλασμα 

και παίξανε τάβλι. Τη μια φορά τους βρήκε κι η Μαρίνα 

να παίζουνε κι έκανε μεγάλη φασαρία στο Μανώλη, μπας 

και μπλέξει το νεαρό κι έχουνε τραβήγματα. Κι επειδή ο 

Μανώλης δεν έπαιρνε από λόγια, πήγε μόνη της και βρήκε 

τον αστυνόμο και τού 'πε να μην έρχεται στο σπίτι για να 

μη χαλάσει την καριέρα του. Τού 'πε και τα βάσανα της, 

όλη μέρα ποδαρόδρομο χωρίς να πληρώνεται, πως δεν 

είχε κανέναν στον κόσμο, και την ερωτεύτηκε ο αστυνό-
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μος, την παντρεύτηκε, πήρε και τα πράγματα της από το 

σπίτι μ' ένα τρίκυκλο, κι έμεινε ο Μανώλης μόνος του με 

τρία δωμάτια. Είδε κι απόειδε, Μαρίνα άλλη δεν έβρισκε, 

γκρέμισε, λοιπόν, το παράθυρο απέναντι απ' το τμήμα: το 

'κάνε πόρτα. Έβαλε και μια ταμπέλα: «Αιτήσεις», είχε και 

τις γνωριμίες του με τα όργανα, μπήκε και σ' ένα κόλπο 

με κάτι άδειες ταξί, και τώρα έχει δικό του βενζινάδικο ο 

Μανώλης. 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ 

Θ' αλλάξουν τα πράγματα. Θα ξαναμπούνε στην παλαιά 

τάξη, όπου δεν τιμωρούνταν οι σκανταλιές. 

Θα γίνει γρήγορα, όταν οι γυναίκες σταματήσουν να 

επενδύουνε στο μουνί τους. 
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ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Το περασμένο καλοκαίρι, πρώτα ο θεός, πέρασα πάρα 

πολύ καλά. 

Θέλω ν' αναφερθώ στην κινέζικη αστρολογία και τις επι-

πτώσεις του υπερπληθυσμού στο ειδικό βάρος της αβά-

σταχτης ελαφρότητας του είναι, που το βαστάνε τέσσερις. 

Κυρίες, κύριοι και ομοφυλόφιλοι αναγνώστες. 

Ο καθολικισμός και ο ξετσίπωτος ντετερμινισμός υπο-

στηρίζουν ότι, εφόσον και ο διάβολος είναι δημιούργημα 

του θεού, καλά κι άγια κάνουμε και τον υπηρετούμε, εξ 

ου και οι ατέλειωτες ουρές για την εγγραφή στα μητρώα 

του εωσφόρου, που τα 'χει όλα και συμφέρει. 

Δεν μπορώ να το κρατάω άλλο μέσα μου. Θα σκάσω! Η 

υψηλότερη κορφή της Αφρικής, της ηπείρου που χαρα-

κτηρίζεται από την απουσία της φρίκης (ένεκα του άλφα 

του στερητικού), πήρε το όνομα της από ένα ατυχές πε-

ριστατικό του εθνικού μας μουσικοσυνθέτη, Μάντζαρου. 

Ο Μάντζαρος είχε μεταβεί για το κυνήγι ενός σπάνιου 
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κουταβιού, που με το ζουμί του πασάλειβε τα παπάρια 

του για να διώχνει τα τεκνά όταν τα βαριότανε. Ξαφνι-

κά, όμως, τον έπιασε κήλη, και ο ευνουχισμένος συνοδός 

του έτρεξε για βοήθεια φωνάζοντας: «Έπαθε κήλη ο Μά-

ντζαρος». Από τότε, το βουνό λέγεται Κίλι Μάντζαρο. 

Σε νεκροταφείο αυτοκινήτων θέλω να με θάψουνε, δίπλα 

από την τζιπάρα μου, με τον τριοδικό καταλύτη αγκαλιά 

και τα τέσσερα all weather της Good Year για κτερίσμα-

τα, κι ένα σουβλάκι θέλω μαζί, με απ΄ όλα. Αντί για τζα-

τζίκι, όμως, θέλω τζιτζίκι, λειωμένο και χτυπημένο στο 

μπλέντερ. Ζητάω πολλά; 

Όταν θα καλωδιωθούμε με το κακό όλοι οι φιλέλληνες 

και θα εξασφαλίσουμε την καθημερινή δόση τσόντας και 

ατέρμονου κρεατικού μπάσε-βγάλε, θα ξαναγίνει η Ευ-

ρώπη aγελλαδa και θα πέσουμε με τα μπούνια στην κτη-

νοβασία μέχρι το ριμέικ του κατακλυσμού. 

Πιάσ' το αβγό και κούρευ' το, πριν το τσουγκρίσεις μόρ-

τη. Μια πύρινη στιρέλα θα λάμψει στον ουρανό, και ο 

μέγας μόδιστρος, ο μέγας Βασίλειος, θα μυρίσει το κινη-

τό του και θα μείνει έγκυος. Ο υιός του τεκνού θα σοδο-

μίσει την κόρη του ακατονόμαστου. 
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ΝΟΤΙΟΣ ΚΩΛΟΣ 

Η αγάπη σου αγάπη μου 

με έκανε κουρέλι, 

κι όμως σε θέλω — σε ποθώ 

σαν μέλισσα το μέλι. 

Θα πιω το αθάνατο νερό, 

θα πνίξω το κουνέλι 

και θα γλιστρήσω θα χωθώ 

στο σώμα σου σαν χέλι. 

Θα το φωνάξω, θα το πω 

να μάθει ο κόσμος όλος, 

πως από δω και στο εξής, 

του οργασμού μου η πυξίς, 

θα δείχνει Νότιος Κώλος. 
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ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ 

Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ, η ώχρα των σπιτιών σου, 

ξεφλούδισε και έπεσε πάνω στα πεζοδρόμια. Φύσηξε η 

περεστρόικα κι έγιναν ίσα κι όμοια, μέλη του κόμματος 

παλαιά και μέλη κάποιας πόρνης, που για μια τσίχλα, ένα 

μπλουτζίν, πουλάει την ομορφιά της σ' εμπόρους καπιτα-

λιστές, χοντρούς και ματσωμένους. Βλαδιβοστόκ, Βλα-

διβοστόκ, μαυρίζει η ψυχή μου έτσι που σε κατάντησαν 

ο Γκορμπατσόφ κι ο Γιέλτσιν. 

Γαμώ το σπίτι σας γαμώ, κωλοαμερικάνοι. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ 

Αν δεν ήξερα καλά τον Σωτήρη, δεν θα πίστευα λέξη 

απ' την απίθανη ιστορία που μου μετέφερε. Όχι ότι δεν 

λέει κι αυτός τις υπερβολές του, αλλά εδώ πρόκειται για 

γεγονότα τεκμηριωμένα. Ο θείος του, που τον είχα δει 

κάνα-δυο φορές στο σπίτι του Σωτήρη, είχε ένα οικό-

πεδο στην Πελοπόννησο. Είχε στήσει κι ένα λυόμενο, 

κι επειδή είχε πρόβλημα με το νερό έκανε γεώτρηση να 

φτιάξει πηγάδι. Είχανε κάνει κι άλλοι στην περιοχή κι οι 

περισσότεροι είχανε επιτυχία. Το νερό, όμως, που βρήκε 

ο θείος, ήτανε κόκκινο, και δεν ήτανε νερό, ήταν αίμα. 

Κουβάδες ολόκληρους έβγαλε, λέει, ο θείος που τα 'χε 

χαμένα, και δεν στέρευε με τίποτα. Είχε πέσει σε φλέβα. 

Πήρε και δείγμα και το πήγε στο χημείο για ανάλυση. 

Τρελάθηκε. Αίμα, λέει, ήταν, κανονικό, ανθρώπινο, ανα

κατεμένο πολλές ομάδες μαζί. Είχε, όμως, τού 'πάνε, και 

κάτι κομμάτια μέταλλο μέσα. Ξανάριξε τον κουβά, και 

το μυστήριο λύθηκε. Εχυσε το πηχτό αίμα και στον πάτο 

βρήκε ένα κονσερβοκούτι ανέπαφο. Δεν ήθελε και πολύ 
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να καταλάβει, ήτανε και το οικόπεδο δυο-τρία χιλιό-

μετρα απ' τον Μελιγαλά, κάτι γινότανε, λοιπόν, με την 

ομώνυμη πηγάδα. Μαθεύτηκε και στο χωριό και γινότα-

νε διαδήλωση μέρα-νύχτα. Μαύρο καλοκαίρι πέρναγε ο 

θείος. Ήρθανε και από τη Νέα Δημοκρατία και του δίνα-

νε όσο όσο να το αγοράσουνε το οικόπεδο, να φτιάξουνε 

και εκκλησία και να την αφιερώσουνε στην Αγία Βαρ-

βάρα, την προστάτιδα της χωροφυλακής, αλλά ο θείος 

ήτανε ανένδοτος. Παλιός αριστερός, βλέπεις, δε σήκωνε 

κουβέντα. Το σφράγισε το πηγάδι, κλείδωσε και το σπίτι 

κι ήρθε στην Αθήνα. Ο θείος το 'χε λύσει το μυστήριο. Το 

'πε καμαρώνοντας και στον ανιψιό του: «Προβοκάτσια, 

Σωτήρη μου! Προβοκάτσια!» 
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ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ 

Εκτός από καρό, οι καρωτίδες βγαίνουνε και σ' άλλα 

χρώματα; 
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Ο ΟΡΚΟΣ ΊΟΥ ΙΙΕΖΟΝΑΥΤΉ 

Οι κυνηγοί κεφαλών 

στα μυαλά αφελών 

φαντάζουνε ηγέτες. 

Φορείς μικρούτσικων φαλλών 

συναισθημάτων παρδαλών 

αποβατούν με το παρντόν 

στις άσπρες μας πετσέτες. 

Μάνα φέρ' την ασπίδα μου 

κι άσε τα νταηλίκια. 

Το επί τας μονόδρομος 

χρωστάμε τόσα νοίκια. 
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΗ 

Έχετε διπλωμένα μουνόχειλα; 

Ζαρώνει η κλειτορίδα σας; 

Μόνο ένα εμπεριστατωμένο και ακομπλεξάριστο γλείψι-

μο από έμπειρο γλωσσομαθή θα σας φέρει στα ίσια σας. 

ΙΙληροφορίες στο τηλέφωνο... 

(Σιγά μη σας αφήσω και τηλέφωνο βρομόμουνα.) 
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ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ 

Φέρτε μου δέκα κάμερες 

και είκοσι ρεπόρτερς, 

να βγω να πω τον πόνο μου, 

να σπάσουν οι καπότες! 

Να ξεχυθούν τα σπέρματα 

τ' αδικοσκοτωμένα, 

γιατί σ' αγάπησα πολύ, 

μα πιο πολύ εμένα! 
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Ουράνια μερέντα 

Στη διχάλα ξώβεργα 

Στις άκρες του ύψιλον 

Στη χωρίς λάστιχο σφενδόνη 

Στο «γιάντες» των ζωικών σπλάχνων 

Στο κοκκαλάκι της κλειτορίδας 

143 



Τζίμης Πανούσης 

144 



Μικροαστική καταστροφή 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 

(Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ) 

Οι γραμμές που αφήνουν πίσω τους τα ΑΤΙΑ 

διαμαρτύρονται σαν απλήρωτα γραμμάτια 

κασκαντέρ πληρώνουν τα σπασμένα κας 

όσα γράφει το κοντέρ στην κάσα 

και τα στέλνουνε στην ΝΑΣΑ 

που απαντά με μια ανάσα 

(να δούμε τώρα τι απαντάει η ΝΑΣΑ): 

Θα σου το πω αγάπη μου 

ντόμπρα, χοντρά, καθάρια, 

μες στης Μαντόνα το βρακί 

σφάζονται σαλιγκάρια. 

Γκαρίζει ο Σαλί Μπερίσα, 

πού 'ναι τα πούπουλα, 

πού 'ναι η πίσσα. 
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ 

(Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΓΑΛΛΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ) 

Κοιτάω άρα υπάρχω... Δεν έχει σημασία πού. 

Σημασία έχει, όταν θα κλάνει η αλεπού να είσαι εκεί για 

να πάρεις τζούρα! (Το θήραμα, η αλεπού, η μυρωδιά, η 

μέθεξη...) 
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ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥ 

(ΔΗMΩΔΕΣ) 

Στην οδό ονείρων άνοιξε φαρμακείο ο εφιάλτης! 

Σεισμός στον Μελιγαλά. Η πηγάδα γίνηκε φραπέ! 

Αφρίσανε το μέλι με το γάλα και ξέρασαν την αρχαία 

επιγραφή. 

(Την κοιτάμε να δούμε τι γράφει:) 

«Εδώ που είμαι ήντουνα κι εδώ που είμαι θα 'ρθει» 

γιόμισε η πατρίδα μας με χίλιους δυο Μακάρθι! 
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ΨΕΎΤΗ ΝΤΟΥΝΙΑ 

Αλλιώς θα ήταν η κοινωνία μας κάτω από άλλες προϋ-

ποθέσεις. 

Αν ο Αχιλλέας δεν ήταν αδερφάρα του κερατά και δεν 

φόραγε ξώφτερνα, επί παραδείγματι... 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΥ 

Φιάσκο ο πολιτισμός, ο Χρυσός Αιώνας κάλπικος, η Ανα-

γέννηση ένα κλειστό κλαμπ για ανωμαλίες, η Ρώσικη 

Επανάσταση απέτυχε γιατί δεν είχε καλσόν και τσίχλες, 

και σε τελευταία ανάλυση, ο Μαρξ πάνω στην απελπισία 

του βρίσκει τον Σπένσερ, ανοίγουνε αλυσίδα καταστη-

μάτων και εμπορεύονται κιλότες και σώβρακα. 

Όχι άλλες διαφημίσεις... λυπηθείτε μας! 
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ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ 

(GOOD BILLS GOOD DOGS!) 

Τιμή και δόξα στον Θεόκλητο Ρίδα. 

H μοναδική μονή για την οποία μπορείς να είσαι σίγου-

ρος ότι δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλα είναι η μονή ταρίφα 

τωv ταξιτζήδων. 
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Ο ΔΙΑΟΛΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ 

Για δες καιρό που διάλεξε να φύγει ο Κωλουσούζας 

τώρα που σκάει ο Αττικής στον πάτο της χαβούζας! 

Το έκφυλο βαφτιστήρι του θέλησε να βοηθήσει 

τον έμπορα ναρκωτικών που είχε αγαπήσει 

η παχουλή Βολιώτισσα με τη φαρδιά τουαλέτα 

που τον Άγιο Νικόλαο τονε φωνάζει Λέτα! 

Κάτω τα χέρια άπιστοι από τη μαύρη μπίζνα 

του Πατακού τη λεβεντιά την άβουλη Κατίνα. 

Εδώ δεν είναι σοβιέτ, ανίερα κουμούνια, 

και με την χάρη του θεού θα γίνω Νόνη Δούνια! 

(το 'χετε δει το χιτάτσι του Παντελεήμονος;) 
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ΑΒΥΣΣΟΣ Η ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ 

Πάλι θα μασήσεις το παραμύθι ότι είναι μειοψηφία οι 

κουράδες στο βόθρο, θα τις καθαρίσει ο Μάκης και μετά 

ο ελληνοχριστιανικός οχετός θα μοσχοβολάει σαν τον 

ιδρώτα του Ηφαιστίωνα. 

Δώσε μου ένα παχύ λα, ντερμπεντέρισσα Θεσσαλονικιά! 

Τα όργανα μας, μανάρα μου, είναι ξεκούρντιστα! 
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ΕΞΩ ΤΟ ΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

()ι ρύποι της ατμόσφαιρας είναι τα αναβολικά του μι-

κροαστού. 

Φοβού τους Δαναούς και ρύπους εισπνέοντας! 
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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗ ΡΟΔΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ 

Κάτω απ' το ράσο του παπά 

του δικαστή το ήθος... 

Παντού υπάρχει ένας μύθος. 
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Η χήρα του Γιώργου Κουμανταρέα συμπλήρωσε τις τε-

λευταίες γραμμές του έντονου μακιγιάζ μπροστά στον 

καθρέφτη της τουαλέτας, δίπλα στο κρεβάτι που πριν 

από οχτώ χρόνια την είχε κάνει γυναίκα ο μακαρίτης 

μετά από αρκετές προσπάθειες. Το μαύρο εφαρμοστό 

ταγεράκι που φόραγε σαράντα μέρες τώρα μετά το ερ-

γατικό ατύχημα, τόνιζε ακόμα περισσότερο μια έκφυλη 

θηλυκότητα κι ένα μάλλον έμφυτο πρόστυχο βλέμμα. 

Ανασηκώθηκε κι έριξε μια τελευταία ματιά στον καθρέ-

φτη, που στην άκρη του ήταν στερεωμένη μια φωτογρα-

φία του Γιώργου απ' το στρατό. 

H χήρα με τα πέντε ορφανά» μονολόγησε, αλλά ποια 

ορφανά; Ευτυχώς, δεν υπήρχε ούτε ένα. Μια νεανική 

σαλπιγγίτιδα την είχε απαλλάξει απ το μητρικό φίλτρο, 

και ο σχεδόν ανύπαρκτος εγωισμός της δεν της άφηνε 

περιθώρια για αυτοϊκανοποίηση. Πήρε την τσάντα της 

και βγήκε από το σπίτι, αποφασισμένη για αλλεπάλληλα 

ξεσκίσματα κατά κόρον. 
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ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟ ΜΙΣΟΣ 

Ένα γκομενάκι, δικέ μου, στο λεωφορείο... Δε σου λέω 

τίποτα. Και το πρώτο μουνί. Ένα κωλαράκι! Μουνάρα η 

αφιλότιμη. Μόνη της... Όρθια στα κάγκελα, πίσω. Και 

να με κοιτάει η πουτάνα συνέχεια! Κι εγώ ο μαλάκας να 

κάθομαι. Πώς να σηκωθώ έτσι ζεκάρφωτα να την πλη-

σιάσω. Αλλά, άμα σε θέλει η κουφάλα η τύχη... Κάνει 

(στάση το λεωφορείο και μπαίνει ένα χούφταλο, μια κω-

λόγρια. Ευγενέστατος εγώ, της προσφέρω τη θέση μου. 

Ακροβολίζομαι και αρχίζουν τα δύσκολα: «Πώς σε λένε, 

εμένα Τζίμη. Τι ζώδιο είσαι, το Πολυτεχνείο ζει...» αλλά 

η δικιά σου το παίζει ψυχρή: «Ναι, όχι, δεν ξέρω...» Αντε 

και γαμήσου, μωρή κότα, σκέφτομαι. 

Φτάνουμε και στη στάση μου εν τω μεταξύ, την παρα-

τάω και κατεβαίνω. Την ξανάδα προχτές σε φωτογραφία 

στην εφημερίδα. Αυτή, με μια φίλη της κι ένα φαντάρο: 

«Στον τόπο οι τρεις νέοι μετά από ολονύχτιο γλέντι.» 

Μετωπική με νταλίκα στην Εθνική! Με τα κουταλάκια 

τους μαζέψανε. Τα ήθελε ο κώλος της. 
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Τα πόμολα είναι εξαρτήματα για να ανοιγοκλείνουν οι 

πόρτες και τα παράθυρα. Η έκφραση: «έκλασε πόμολα» 

σημαίνει ότι κάποιος φοβήθηκε πολύ. Αν συγκεντρώσετε, 

λοιπόν, όλα τα πόμολα του σπιτιού και τα τοποθετήσετε 

στη λεκάνη του καμπινέ και φωνάξετε κάποιον φίλο σας 

και τον κεράσετε κάποιο ποτό που θα έχετε βάλει μέσα 

καθαρτικό, θα τον αναγκάσετε να πάει στην τουαλέτα, θα 

αντικρίσει τα πόμολα και θα πιστέψει ότι έκλασε αυτός, 

πανικοβλημένος. Αν, δε, κρατηθείτε και δεν του αποκα-

λύψετε την κομπίνα, θα έχετε κάνει μια επιτυχημένη και 

πρωτότυπη φάρσα. 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Τον (την, το) συνάντησα στο χαραζοπλαστείο «το μα-

ραμένο σουβλάκι». Είχε τα μάτια του καρφωμένα στον 

απέναντι στοίχο. Η παρατήρηση του εντεταλμένου 

μετρ ήταν σαφής: «Κύριε, να ξεκαρφώσετε αμέσως τους 

οφθαλμούς σας από τον στοίχο του καταστήματος. Σκε-

φθείτε, αν ο κάθε πελάτης κάρφωνε τους οφθαλμούς του 

στους ιδιόκτητους στοίχους μας. Κύριε, σας υπενθυμίζω 

ότι η διακόσμηση του καταστήματος δεν έχει την ανά-

γκη των κατά τα άλλα υπέροχων οφθαλμών σας». Τότε 

ήταν που ο περί ου ο λόγος πελάτης του ραχαζοπλαστεί-

ου, φανερά προσβεβλημένος, γύρισε το κεφάλι του, και 

το βλέμμα του καρφώθηκε πάνω μου. Αμέσως, (μάλλον 

επρόκειτο περί συνωμοσίας), όλα τα βλέμματα των πε-

λατών καρφώθηκαν απάνω μου. Το κορμί μου γέμισε 

μάτια όλων των αποχρώσεων, που σαν να μην έφτανε 

αυτό, άρχισαν να κλαίνε. Καυτά δάκρυα πλημμύρισαν 

τις φλέβες μου. Το επιτιμητικό βλέμμα του μετρ δεν μου 

άφηνε άλλα περιθώρια. Φανερά τρυπημένος, πήρα των 

ομματίων μου και έφυγα. 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 

Ο ανώμαλος, μετά από τέσσαρες απανωτές καταδίκες 

για οφθαλμοπορνεία, αποφάσισε να εκδικηθεί. Αγόρασε 

πρώτα τις φραντζόλες που του μπαίνανε στα ρουθούνια 

και τις έχωσε στο παχύ του έντερο, αφού τις πασάλειψε 

με μύξα για να γλιστράνε. Κατόπιν ήπιε το αγαπημένο 

του καθαρτικό και αφόδευσε κανονικά. Είχε μετανιώ-

σει. 
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ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑ 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 13 ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Ήταν Δευτέρα. Κι έλεγα, αύριο θα 'ναι Τρίτη, μεθαύριο 

θα 'ναι Τετάρτη, πιο μετά Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββα-

το, Κυριακή. Και Δευτέρα πάλι και Τρίτη και Τετάρτη και 

Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή... Και 

πάλι Δευτέρα και Τρίτη και πάλι Τετάρτη και Πέμπτη και 

Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα, Τρί-

τη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 

Και πέθανα. 
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Μικροαστική καταστροφή 

Οι εξαφανισμένοι ναζί επιστήμονες κρύβονται στα εργο-

στάσια κατασκευής αυτοκινήτου. Εκεί ελλοχεύουν οι δο-

λιοφθορείς του Τρίτου Ράιχ, σαμποτάροντας τα φρένα, 

τις λαμαρίνες και τα λάστιχα. Τα γερμανικά στρατεύμα-

τα έχουν σκοτώσει λιγότερους απ' όσους τα γερμανικά 

αυτοκίνητα. 

Ι 
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Το μουνί είναι σαν την κάλπη, για πολλούς και ποικίλους 

λόγους που καλό θα ήταν να μην αναφερθούν. 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΚΟΚΟΡΟΛΑΓΝΕΙΕΣ 

Όταν έχει πανσέληνο βγαίνουνε κάτι κοκοράκια στην 

πλατεία και αυνανίζονται. Είναι κοινό μυστικό και όλοι 

κάνουν τους αδιάφορους. Και το περίεργο δεν είναι που 

αυνανίζονται, αλλά πού διάολο βρίσκουνε τα περιοδικά 

με τις μαδημένες κότες που κοιτάνε όταν χαϊδεύονται. 
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ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ 

Χάλασε η κοινωνία. Δεν είναι όπως παλιά που υπήρχανε 

αξίες και ιδανικά. Τώρα, όλοι κοιτάνε το τομάρι τους. Γι' 

αυτό κι εγώ το πήρα απόφαση: δεν ξαναδέχομαι γραμ-

μάτια. Ακόμη και μεταχρονολογημένες επιταγές, θα 

σκεφτώ πολύ πριν αποφασίσω να τις πάρω. 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΑΠΟΨΗ 1 

Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ τη στιγμή του οργασμού 

να κλάσει ο ερωτικός σας παρτενέρ. Και δεν μπορώ, βέ-

βαια, να φανταστώ πώς αντιδράσατε. Εγώ, πάντως, το 

άφησα να περάσει απαρατήρητο. 
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ΑΠΟΨΗ 2 

Αν αγοράζατε ένα πουκάμισο και ανακαλύπτατε ότι έχει 

μια κουμπότρυπα παραπάνω, τι θα κάνατε; Θα ράβατε 

άλλο ένα κουμπί; Θα ράβατε την κουμπότρυπα; Ή θα το 

αφήνατε όπως είναι; Εγώ θα έκανα άλλη μια κουμπότρυ-

πα απ' την άλλη. 

Μικροαστική καταστροφή 
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ΑΠΟΨΗ 3 

Απόψε στις 3. 
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Μικροαστική καταστροφή 

Χώσε μου στον κώλο τη μουνάρα σου αγριόψωλε! Χώσε 

μου τα νύχια στα μάγουλα, τα κωλομέρια μου τρέμουνε 

και σε ζητάνε, αγέννητε τραβεστί, γιε του Ρίτσου και του 

Ιόλα. 

Μάγκα ιμιτασιόν που ξεπήδησες από τραγούδι των Χα-

ψιάδη-Νικολόπουλου, απ' το στόμα του Νταλάρα, απ' το 

σκάρτο πόδι της Φαραντούρη. 
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, ΠΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ 

Όταν με σταμάτησε κοντά, στην Ομόνοια και με ρώτη-

σε η δημοσιογράφος να πω τη γνώμη μου για την αντι-

σύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό, χαμο-

γέλασα αμήχανα. Δεν μπορούσα, βέβαια, να πω απ' την 

τηλεόραση ότι τη βρίσκουμε και οι δύο να σε χύνω στη 

μούρη. 

Μικροαστική καταστροφή 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ; 

Η Σοράγια είναι από το Περιστέρι. Βοηθός λογιστού, κι 

από εμφάνιση μέτρια. Μένει με τη μάνα της σε διαμέ-

ρισμα. Δουλεύει και σπουδάζει στη σχολή Κοντοράβδη. 

Έχει δεσμό δύο χρόνια με τον Μακάριο. Γνωριστήκανε 

στη σχολή. Αυτός είναι Κύπριος. Έχει και αδελφό που 

δουλεύει στη Γερμανία! Όχι ο Κύπριος, η κοπέλα. Έχει 

και καρκίνο στο στήθος και της το κόψανε. Ο Μακάριος 

λέει ότι δεν τον πειράζει και θέλει να παντρευτούνε. Η 

Σοράγια διστάζει. Υποψιάζεται μεταστάσεις, έχει και βε-

βαρημένο κληρονομικό. Ο πατέρας της είχε την επάρατο 

στα πνευμόνια. Δούλευε τον αμίαντο στην Ελλενίτ. Θα 

καταφέρουν άραγε να παντρευτούν; Ή ο Μακάριος θα 

δεχτεί ένα ακόμη ανελέητο κτύπημα της μοίρας, μιας κι 

έχει ήδη τη μάνα του στα κατεχόμενα και τον αδελφό 

του αγνοούμενο; 
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ΠΑΡΑΛΙΑ 

Ξαπλωμένη ολόγυμνη στην ερημική παραλία και απο-

λαμβάνοντας τον καυτό αυγουστιάτικο ήλιο, σκεφτό-

τανε πόσο γελοίες ήταν οι αντιδράσεις της όταν πέρσι 

τέτοιον καιρό, στην ίδια παραλία, προσπαθούσε ο Σωτή-

ρης, που τώρα ήταν φαντάρος, να την πείσει να βγάλει 

το μπικίνι της και να μείνει γυμνή. Μετά από έντονες 

συζητήσεις με κουτά από μέρους του επιχειρήματα πεί-

στηκε στην αρχή να βγάλει μόνο το επάνω και μετά από 

λίγο και το κάτω, αφού ο Σωτήρης τη διαβεβαίωσε, αρ-

κετά εκνευρισμένος, ότι δεν προσπαθούσε να την πείσει 

για σεξουαλικούς λόγους. Αλλωστε, ανέκαθεν την ενο-

χλούσαν αισθητικά τα άσπρα χωρίσματα που άφηνε στο 

σώμα το μαγιό μετά από έντονο μαύρισμα. Μ' αυτές τις 

σκέψεις ανασηκώθηκε, και ρίχνοντας μια τελευταία μα-

τιά μήπως την έβλεπε κανείς, βούτηξε στα δροσερά νερά 

του Ευβοϊκού. Κολυμπώντας, διαπίστωσε για μια ακόμη 

φορά την ομορφιά να χαϊδεύει το αλμυρό νερό όλα τα 

σημεία του σώματος της, προκαλώντας της μια περίεργη 
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ερωτική διάθεση που η μοναξιά της την έκανε ακόμη πιο 

έντονη. Ξαφνικά, και ενώ χάιδευε απαλά το στήθος της, 

ένας έντονος πόνος κι ένα διαπεραστικό τσούξιμο ανά-

μεσα στα πόδια της την έκανε να τιναχτεί έντρομη προς 

την παραλία, διώχνοντας με γρήγορες απλωτές ένα μι-

κρό κοπάδι τσούχτρες που την τριγύριζαν. Κλαίγοντας 

από τον πόνο, μόλις άρχισε να πατώνει, προσπάθησε να 

ξεκολλήσει το γλοιώδες ζελοειδές ζωάκι που είχε κολ-

λήσει με μανία στα χείλια του κόλπου της. Βγαίνοντας 

στην παραλία και πέφτοντας μπρούμυτα, ακούμπησε το 

ερεθισμένο της όργανο στην καυτή άμμο, πιέζοντας το 

με ανακούφιση. Οι ενστικτώδεις κινήσεις τής απάλυναν 

τον πόνο, όταν ξαφνικά ένα τσίμπημα την έκανε να τινα-

χτεί απάνω και να πέσει ανάσκελα, μισολιπόθυμη. Ένας 

ξεραμένος αχινός κρυμμένος στην άμμο είχε διαπεράσει 

την ερεθισμένη της κλειτορίδα, ενώ λίγα μέτρα πιο πίσω, 

κρυμμένος σε μια συστάδα θάμνων, ένας ηλικιωμένος 

ψαράς που από ώρα την παρακολουθούσε, εκσπερμάτω-

νε αθόρυβα με σπασμούς. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το περιστέρι αιμόφυρτο, σμπαραλιασμένο απ' τα τηλε-

γραφόξυλα και τους σχιζοφρενείς ταχυδρομικούς υπαλ-

λήλους έπεσε στα πόδια μου, μπροστά στη λεκάνη της 

τουαλέτας. Το 'πιασα μ' ένα κομμάτι χαρτί υγείας (μη 

λερωθούν τα σκατωμένα μου χέρια) και τράβηξα το ση-

μείωμα μέσ' απ' τα ματωμένα του ποδάρια: 

«Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θανάσης.» 
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ΑΠΟΡΙΑ 

Αυτή την ιστορία με τις χωματερές δεν πρόκειται ποτέ 

μου να τη χωνέψω. Παίρνουνε, λέει, τα φρούτα και τα 

θάβουνε για να μην πέσουν οι τιμές. Δε θα μπορούσανε 

να τα πουλάνε σε χαμηλές τιμές και να θάβουνε τα λε-

φτά; 
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ΠΕΡΙ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΑΪΔΑΡΩΝ 

Θα τα φέρω πίσω τ' άλογα με τα λόγια! Λόγια εσωτε-

ρικού χώρου δεμένα κόμπο, μην κυλήσουνε και βγού-

νε από τα ανοιχτά παράθυρα και μας πάρει χαμπάρι το 

σούρουπο και ξεφτιλιστούμε. Στους τέσσερις τοίχους 

να μπιστάνε και να τα παίζω μονάχος μου σκουός και 

να σκούζω! Μας τσαλάκωσε τα σπλάχνα η οικολογική 

έπαρση η επάρατος. Θύματα της μόδας που νομίζει ότι 

τα πλαστικά της θα μαγαρίζουνε αιώνια τις θάλασσες. 

Θάλασσα τα 'χω κάνει και με πλακώνουνε τα κύματα 

των δωσίλογων φυσιολατρών, που εκατόν σαράντα άλο-

γα σφραγισμένα στο καπό του γιαπωνέζικου θαύματος 

τα κουλαντρίζουνε, ένα άλογο ελεύθερο, όμως, με ψυχή 

και παράστημα, τους είναι βάρος. Αμ δε που τα ξεφορ-

τωθήκαμε από το τεμπελχανείο «Η Ωραία Φύσις»! Θα 

'ρχονται στους εφιάλτες μας καλπάζοντας να ποδοπατή-

σουνε τη μαστούρα. Τα ζωντανά φύγανε μόνα τους! Οι 

γύφτοι ήτανε χλιμιντρισμένοι από καιρό. Δεν την αντέ-

χανε την καβαλαρία με πεθαμένους, όλο βυζιά, κώλους 
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και παράσημα. Στο κυνήγι του θησαυρού, το σκυλάκι 

πρώτο και καλύτερο! Ούτε πέταλα και αηδίες ούτε σού-

τες στα πισινά, ούτε βαριές ανάσες με το πρώτο ξεσταύ-

λισμα να φουσκώνουνε τα πνευμόνια. 
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠ'ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

Αδυνατώ να παρακολουθήσω αυτό το περίεργο παιχνίδι 

με τα γαλανόλευκα τραπουλόχαρτα που με μανία παί-

ζουν οι νεοέλληνες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπο-

ρείς να παίζεις αγνοώντας τους βασικούς κανόνες του 

παιχνιδιού. Ουδείς γνωρίζει στους πόσους Παπανδρέου 

καιγόμαστε. 
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ΝΥΧΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

Το λεμονάκι που 'χυσες σε χείλια μπουκαλένια, 

στην ήβη της κοπέλας σου, πριν μπει το σέβεν απ σου, 

σ' έσωσε απ' τη πώρωση, τα μάτια τα κλαμένα, 

στων δακρυγόνων τα εφέ, το σόου του σπόνσορα σου. 

Βάλτε μια κούπα με κρασί, μπουκάλια μπηρωίνης, 

να βγω να πω τον πόνο μου στην κόψη της οδύνης, 

κι εσύ που διαμαρτύρεσαι για απουσία μεζέ, 

κοίταξε στον καθρέφτη σου τη φάτσα σου, χαζέ. 
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ΜΑΝΙΧΕΣΤΟ 

Με αγχώνει το μπαλκόνι 

κι η αγχόνη μού μαγκώνει 

τ' άλατα που 'χω στο σβέρκο 

τύφλα να 'χει ο Ουμπέρτο 'Εκο. 
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ΦΟΛΑ ΠΑΤΡΙΔΑ 

Μπήκα στον τάφο της Βεργίνας 

που βρέθηκε από πτώση προβατίνας 

κι είδα σε γκράφιτι στον τύμβο 

τι είπε ο Φίλιππος-Μούμιας στο γιο του, 

στη μεθυσμένη λούγκρα του βορρά, 

μια λέξη στα αρχαία σκοπιανά 

από αίμα αθώων που βοά: 

Μού 'μοιασες... 

Αχ, Μακεδόνα μου γλυκέ 

ημίθεε στρατηλάτη, 

ήρωα μπάι-σέξουαλ 

με τη φαρδιά την πλάτη, 

γαλανομάτη, πονηρέ 

με τη βαριά χατζάρα, 

μη λες τον Φίλιππο μπαμπά, 

λέγε τον Βουκεφάλα. 
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ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Το γέλιο της Ήρας, που οι άσχετοι, οι κουτόφραγκοι, το 

μεταφράζουν σε λαφ-ηρα, δεν υποψιάζονται ότι κάποια 

στιγμή θα τους θάψει άκλαυτους. Ο Μυστικός Δείπνος 

δεν ήταν μόνο φιλάκια και τζιριτζάντζουλες του προ-

τεινόμενου για αποχώρηση Ιούδα, αλλά ένα αλχημικό 

τσιμπούσι που κορυφώθηκε την τελευταία στιγμή, όταν 

ήρθε ο λογαριασμός! Οι θεραπαινίδες του Αυνάν, οι κο-

ντυλοφόροι της εποχής, απέκρυψαν ότι ο χριστούλης 

δεν κρατούσε χρήματα επάνω του, αφού δεν είχε ούτε 

καν τσέπες, λόγω της μόδας της εποχής με τις θηλυπρε-

πείς κελεμπίες... 

Η συνέχεια επί του βυθού... 
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Τζίμης Πανούσης 
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Μικροαστική καταστροφή 

ΚΑΘΡΈΦΤΗΣ 

Εικόνα σου είμαι, κοινωνία, και τρομάζω! 
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