Η κυριαρχύα των ϋμπορων εφιαλτών φτϊνει ςτο τϋλοσ
τησ,
Η ακρόπολη με τα φρούρια θρυμματύζεται,
Ανϊμεςα ςτα ερεύπια τησ παλιϊσ Ρώμησ,
Εκτόσ από μασ, κανεύσ, μόνο η βροντό αντηχεύ.
Η θϊλαςςα υψώνεται , και η Ελλϊσ βυθιςμϋνη αγωνύζεται,
Η ενϋργεια του καταδικαςμϋνου.
Μεριμνώντασ να ανεγεύρουμε πύργουσ προκειμϋνου να
μην βραχούμε,
Σι ςημαςύα ϋχει τώρα αν πιούμε λύγη θϊλαςςα.
Ασ φορϋςουμε τα αδιϊβροχα και ασ δαμϊςουμε τα
κύματα,
Μεθυςμϋνοι από το ρύςκο και τον κύνδυνο,
Ασ πλεύςουμε πϊνω ςε ξύλο κυπαριςςιού,
Ασ βουτόξουμε ςτα βϊθη ϊγνωςτων υδϊτων.
Μετϊ από μασ, η Καταςτροφό
Η ώρα φτϊνει. Η αντύθετη μϋτρηςη ϊρχιςε,
2012, η αποκϊλυψη ϋχει ανακοινωθεύ, και το ΚΚΟ
ακολουθεύ,
Σο κύνημα του τϋταρτου μόνα και τησ 11ησ μϋρασ ϋχει
προγραμματιςτεύ.
ε όςουσ, τυφλού ςτα ςημϊδια του χρόνου,
Κουφού ςτισ κραυγϋσ των Μεςονυχτύων,
’αυτούσ που υποβύβαςαν την ανϊβαςη του Απύθανου
Λόφου
ε ϋνα μϊτςο tweets, RT, hashtags και Likes,
ε όςουσ ϋκλειςαν τα μϊτια για να προςηλυτιςτούν
ςτα strass και τα photo calls
Όταν όλοι υποκύπτουν ςτο μικρό μαύρο φορεματϊκι ,
Όταν αγιοποιούνται οι αποπλανητϋσ και οι
αυτοπροβαλλόμενοι,
Βροντϊ η οργό.
Και του καθϋνα τώρα να λυθεύ από τισ μούρεσ του κόςμου,
Όλοι να καλούν ςτα καταφύγια,
Και τότε τρϋπεται ςε φυγό το λιοντϊρι, ςτον ερχομό του
κύνδυνου,
Κληροδοτώντασ μια εποχό οπού δαμαζόμαςτε ςτα
οπιούχα.
Χωρύσ ςκεπό ςτισ πρώτεσ ςειρϋσ,
Οι κυνικού, οι ςχετικιςτϋσ,
Οι Γνωςτικού δημιουργού, οι αμαρτωλού,
Όςοι παριςτϊνουν τουσ ζωντανούσ, αλλϊ που
αργοπεθαύνουν.

Ασ τιμιςουμε αυτοφσ που προχωροφν, με τθν μάςκα τουσ,
Αυτοφσ τουσ ξεχαςμζνουσ κθςαυροφσ, ακατόρκωτουσ,
Που τα κφματα επζςτρεψαν, που θ μοίρα δοκίμαςε,
Να μασ αποκαλφψει επιτζλουσ θ δθμιουργία τα μυςτικά τθσ.
Πϊσ να κλείςουν οι βρφςεσ τθσ αβφςςου,
Και τα παράκυρα του ουρανοφ?
Όταν το πιάνο αποκοιμίηει, εμάσ και τον μζντωρ,
τον Τερμινάτορ.
Ασ ξανακτύςουμε την πυραμύδα των χρόνων,
Ασ ζόςουμε την Ιςτορύα πϋρα από την δικιϊ μασ ύπαρξη,
Ξεμϋνοντασ πϊντα ςτο περιθώριο, το ΚΚΟ, παιδύ μιασ
λυςςαλϋασ γενιϊσ,
Ετοιμϊζει την ώρα του τϋλουσ των φατριών.
Ήδη διαλύονται το απόβλητα,
Ένασ κόςμοσ ολοκληρώνεται
Εκεύνοσ του νϋου Μεςαύωνα
Άνοιξε τα χϋρια ςου, Γιε του τελευταύου ανθρώπου,
Περπϊτα ςτην αυγό του χρόνου,
Η ζωό δεν εύναι τιποτ’ ϊλλο παρϊ μια ςυνεχό πρόκληςη.
Όςοι όταν παρατηρητικού ςτισ φόμεσ των κυμϊτων,
Και ςτισ ακτύνεσ των αςτϋρων, να το ϋχουν υπόψη.
Θα ςυνεχύςουμε να χορεύουμε μϋχρι το τϋλοσ του κόςμου,
Κι’ ασ πρϋπει να ιδρώςουμε μϋχρι την τελευταύα ςτιγμό.
Βγαλμϋνοι από τα ρούχα μασ,
Μασ ταρακούνηςαν,
Μόνο τον κεραυνό περιμϋναμε για να ανϊψουμε.
Θα ςυνεχύζουμε να εκπϋμπουμε, να προγραμματύζουμε,
Μετϊ την ςκουριϊ και το αλϊτι,
Μετϊ την αδιϋξοδο και τον κατακλυςμό.

Ασ ανούξουμε τισ πόρτεσ,
Ασ ςυγχαρούμε αυτόν τον ολϋθριο αϋρα,
Σα λϋμε την αυγό, ςτο παρκινγκ
Σα χϋρια μασ ενϊντια ςτα θεια νουντςουκ, round 1, Fight.

Όταν ςημϊνει το μεςημϋρι, οι ςκιϋσ εξαφανύζονται.
Ήρθε η ώρα για την κατϊκτηςη του κοιμούμενου κόςμου.
Δεν ϋχουμε πια τύποτα να χϊςουμε, και ςιγϊ μην φοβηθώ.

Ο καιρόσ για όςουσ ϋχουν επύγνωςη του εαυτού τουσ,
Για τουσ οπούουσ, τύποτα δεν ϋρχεται χωρύσ κόπο,
Έρχεται, αφού πληρώθηκε το τύμημα,
το ςημερινό τρϋχον νόμιςμα.

Η ευκαιρύα εύναι υπερβολικϊ ωραύα, καιρόσ να
φανερωθούμε.
το ύψοσ των προςδοκιών. Σύποτα απλούςτερο, εδώ και
τώρα,
Διότι « Μετϊ από μασ, η Καταςτροφό ».
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