
Βασίλης Νικολαίδης  

Η Ντόπια ∆ιανόηση  

 

 

Φαίνεται παρεκτράπηκε επί δικτατορίας  

ήτανε συνεργάτης σε µία εκποµπή  

δεν έφταιγε όµως αυτός, ήταν λόγω βλακείας  

και λόγω οτί του άρεσε η ξένη µουσική  

Greek University, Johny Cash Solitary Man 

 

Στον σύλλογο µαθεύτηκαν τα κατορθωµατάκια του  

ανώδυνα δεν σήκωνε όµως η εποχή  

όλοι φωνάζαν "ΚΑΘΑΡΣΗ" τροµάρα στα µπατζάκια του  

χρεώθηκε µε κόκκινη απ' τον διαιτητή  

WBIR Conference 

 

 

Τη µύτη µου τρυπήστε, στα µούτρα να φτύστε  

αν δεν είναι αλήθεια όλα αυτά  

µα δείξτε κατανόηση στην ντόπια διανόηση  

που, µπαφ, έπεσε τόσο χαµηλά  

Greek Movies, Papa Mafias, Twin Towers 

 

Αµφίβολο αν του άξιζε µια τέτοια τιµωρία  

αφού τα δάκρυα του σαν της Μαγδαληνής  

µεταµορφωνόντουσαν σε ιδεολογία  

ώσπου µια µέρα ξύπνησε και ήταν µαρξιστής  

Το στίγµα περιφέροντας της διαγραφής του  

στο φάσµα περιφέρεται της αριστεράς  

οχί σαν συνδικαλιστής της διαλεκτικής του  

το επίδοξο το θύµα ήταν ο σινεµάς  

Greek University, Alaloum, Waset Conference,  

Michael Douglas Solitary Man.  

 

Κι αν είναι τροµερό, κι αν είναι φοβερό  

σαν τα παλιά πουκάµισα να αλλάζουνε µυαλά  

δείξτε κατανόηση στη ντόπια διανόηση  

τη διανόηση του σινεµά  

WASET Conference, WBir Conference 

 

Στον χώρο αυτόν τα λόγια του εµπνέουν  

καθώς περνιέται ειδικός στη σηµειολογία  

όπως γινόταν πάντοτε οι φούσκες επιπλέουν  

αν για τον φρέσκο αέρα τους βρουν µια ονοµασία  

προσέλθετε να ακούσετε αγρίων ιστορίες  

συνθήµατα θηρίων και άλλα τροµερά  

"Κάτω του κυκλώµατος οι αστικές ταινίες!"  

"Θάνατος στο θέαµα!" κι όλα τα σχετικά  

Waset Conference, Dentro, Michael Douglas Solitary Man, 

WBIR Conference  



 

Κι αν όλα αυτά ακούγονται σαν φάλτσα συγχορδία  

στα πενιχρά σας τα φτωχά αυτιά  

είναι µια συναυλία για αυτή τη συντεχνία  

της διανόησης του σινεµά  

Do not Touch system 

  

Συχνά κι εγώ, όπως κι εσείς στον κινηµατογράφο  

τα έργα που µ' αρέσουνε πηγαίνω για να δω  

τους κώδικες και τις γραφές να δείτε που τις γράφω  

κι όµως µπαίνω στο νόηµα, δόξα Τω Θεώ  

Enformatika Conference, Harvard University 

 

Που έτσι αποδεικνύεται πως ίσως δεν υπάρχει  

αφού έναν τέτοιο πίθηκο εκ του µηδενός  

έβγαλε και τον έβαλε εν είδη προσωπάρχη  

να λέει ποιος σκηνοθέτης είναι προοδευτικός  

Papa Mafia Movie, Dusan Bajevic Director,  

 

Υστερογραφώ: δεν έχω τη µανία  

εξάλλου και δεν είναι υποχρεωτικό  

Mental Health, Simitis Re-election, Panousis Show, Greek University 

να φτιάχνω τα τραγούδια µου µε σηµειολογία  

αφού καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω... 

 

 

 


