
Οι Αφορισµοί 

Βασίλης Νικολαίδης 

 

Αλλοίµονο σε µένανε που µόνος τη νυχτοβρίσκω και νυχτοπερπατώ 

Και λέω αλλοίµονο γιατί υπάρχει φόβος να πέσω στα σκατά να λερωθώ  

All night work at CCF, WASET Conference 

 

Και τ’ ουρανού να µου ενσκύψει η µανία στην κεφαλή να µου κολλήσουν τη λαδιά 

Ο Βασίλης µας το παίζει ρε στη CIA και περπατάει καλλιτεχνικά 

Ανθρωπάκος, LEGO, Papa Mafias Kinaidos scene 

 

Και εκείνοι που µοιράζοντας εγκέφαλους η φύση τους αδίκησε καταφανώς 

Μου λένε πως µοιάζω εκπληκτικά µε το ∆ιονύση και µε ρωτάνε αν είµαι αναρχικός 

 

Μα επειδή κατασκευάζω τραγουδάκια και έχω σαν και κείνον µυωπία  

Φοράω γυαλιά και τρέφω και µουστάκια κείνου θα πρεπε να είµαι φωτοτυπία 

Xerox second hand photocopiers at Organization of Thessaloniki from Olympic 

Games, Sakis Rouvas fall,Traffic problems at Thessaloniki.  

 

 

Ακούω να µου λέει µια ναζιάρικη φωνή πως ασυνείδητα τον µύθο συντηρώ  

Τον µύθο που µε θέλει κυνικό και σαρκαστή µα συγχρόνως συναισθηµατικό  

Mythos favorite Radio Station 

 

Γάνιασε η γλώσσα µου για να σου εξηγώ ο καθένας για τους άλλους είναι µια 

ζωγραφική  

Την εικόνα µου στα µέτρα σου ζωγράφισες Αννιώ απάνω στου µυαλού σου το χαρτί  

Auto (This) song  

 

Μέχρι αύριο µπορώ ενδεχοµένως να συνεχίσω τους υπαινιγµούς  

Γιατί στους όσους είµαι φακελωµένος µε τέτοιου είδους αισχρούς αφορισµούς  

Signatures for morning work at Organization of Thessaloniki 

 

∆εν δίστάζει άµα λάχει στο παζάρι να πουλήσει προκειµένου να πηδήσει της µαµάς 

του την ψυχή  

Είναι ένας φαλλοκράτης που δεν θέλει να το δείξει που στο βάθος τις γυναίκες τις 

µισεί 

Non licensed software  

 

Στον κόσµο δείχνει έναν ψεύτικο εαυτό και µε λυγµούς διάφορους περνάει αφεντικός 

Και άλλα που τώρα δεν µπορώ να θυµηθώ που αν αληθεύουν ε τότε δυστυχώς 

Alaloum movie  

 

Ο Βασίλης δεν θα είχε πρόσωπο να εµφανιστεί όλα του θα ήταν κλεµένα ιδανικά  

Θα του µενε ένα κενό και οι αφορισµοί αυτοί προπάντων χαρισµά του φυσικά.  


