
ΤΡΟΦΟΣ:

ΜΗΔΕΙΑ

ΜΗΔΕΙΑ:
 Τροφέ τραβών στην Αγορά, πάρε μου έναν λόφον
να’ χω να ξεκουράζομαι όταν θα νιώθω ζόφον
Διάβασα στα χανιώτικα για έναν που έχει θέα

το κλίμα του είναι εύκρατον κι η γη κρύβει αρχαία.
Το ξέρεις άλλωστε Τροφέ πως έχω αδυναμία
ττόσο στις αρχαιότητες όσο και στα μουσεία.

Άλλωστε ο πατέρας μου στο Κράτος της Κολχίδους
μεγάλη είχε συλλογή σε αρχαία κάθε είδους.

Για να τον πάρεις πιο φτηνά τον λόφο μου, Τροφέ,
πάρε και αυτό το νούμερο, για πιο καλό κονέ.

Είναι ενός πρυτάνεως, απ’ τους καλούς ανθρώπους,
της τάξεως της αστικής με τους ωραίους τρόπους.
ΚΚάνε του μια αναπάντητη από το κινητό μου
και θα σε πάρει γρήγορα αν δει το νούμερό μου.
Βλέπεις, αυτός ο πρύτανης, πριν πρύτανης να γίνει
Ξενοδοχεία άνοιγε και χούι του έχει μείνει.

Και στο Πολυτεχνείο του θέλει ξενοδοχεία
να ‘ρχεται, να περνά καλά όλη η μπουρζουαζία.
Ωραίες είναι οι σπουδές, καλά και τα πτυχία,
όμως, Τροφέ, το μέλλον μας είν’ στα ξενοδοχεία.
Σπουδάζει η νεολαία μας κι ύστερα… ανεργία
καλά, γιατί δεν φτιάχνουνε και άλλα ξενοδοχεία;
 Νο Νοσοκομεία και σχολειά είναι ξεπερασμένα
δεν έχουμε λεφτόδεντρα για κακομαθημένα.
Τι πιο καλή δουλειά να είσαι σε χοτέλ;

με το μισθό σου θα μπορείς να παίρνεις και το ΚΤΕΛ.
Τρία ευρώ τους δίνουνε, την ώρα, και γκρινιάζουν
και όλο να τεμπελιάζουνε, θέλουν και να διαβάζουν
Εφημερίδες για τα σπορ, σουντόκου, μικυμάους
λλογοτεχνία, ποίηση και για το μπαουχάουζ.

Και τώρα που το σκέφτομαι, για όλους αυτούς του λόγους
μόνο όσοι έχουμε λεφτά, θα έχουμε τους λόφους.

Κατάληψη Rosa Nera
Χανιά, Αύγουστος 2021

Kυρία δεν ακούσατε; τον Λόφο Καστελίου
τον κάνανε προπύργιο κάθε προλεταρίου
ξενοδοχεία δεν θέλουνε και κέντρα ανομίας
και όλος ο λόφος έγινε κέντρο καινοτομίας.
Το πρόβλημα κυρία μου, μαζί με τα φρικιά,
κάπου πήρε το μάτι μου όλα σας τα παιδιά!
Με εΜε εργάτες όλο να μιλούν, με πρόσφυγες παρέα
στο λόφο όλο κάθονται και βλέπουνε την θέα.
Για τέχνη και πολιτική αφίσες όλο βγάζουν

και εκδηλώσεις κάνουνε και τζάμπα όλο τη βγάζουν.

Α, τα κωλόπαιδα, Τροφέ! Στείλε να μου τα πάρουν.
Να γίνουνε αφεντικά και να τα καμαρώσω!
 Μην γίνουνε αναρχικοί, γιατί θα τα σκοτώσω!


