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ΩΔΗ ΣΩ ΠΑΠΑΡΑ 
 

Σισ πρϊτεσ οδοντόβουρτςεσ 
τισ ζκανα ...πινζλα 
και με ςτουπζτςι ζβαφα 
τα «μαφρα» ...ΕΛΒΙΕΛΑ! 
 
Οφτω ενζςκθψεν προϊρωσ 
θ φαφλοσ τερθδϊν 
κι οι όδοντεσ ελάκιηαν 
με ...πόνο, ςωρθδόν. 
 
Κι αν ζχω το χαμόγελο 
ειςζτι του ... \Ντελόν 
τ’ οφείλω εισ τον μζγιςτον 
Παπάραν, ιατρόν. 
 
Σθσ κεφαλισ το τριχωτόν 
εκοφρευε ο Ναςάρασ 
μα των δοντιϊν το βοφλωμα 
εποίει ο Παπάρασ. 
 
Πρϊτοσ τθ τάξει ιατρόσ 
άνω και κάτω γνάκου 
μ’ οδόντασ απαςτράπτοντασ 
ωσ άνκθ ...αςπαλάκου! 
 
Άλτθσ παλιόσ εισ το τριπλοφν 
και εραςτισ εκ λίκνου 
με λίκνιςμα εφάμιλλο 
γεγθρακότοσ κφκνου. 
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Παιδί παπά και ωσ εικόσ 
του διάολου εγγόνι 
ποτζ δεν ιταν του «ςυρμοφ» 
μαςίνα ι βαγόνι! 
 
Κολϊνα τθσ Ιατρικισ 
ρυκμοφ … «καλαμοκάνι» 
ςτισ εξορφξεισ κουφαλϊν 
κανζνασ δεν τον πιάνει! 
 
Θεράπων του Αςκλθπιοφ 
ωσ των νυχιϊν τουσ πάτουσ 
ζχει ςτάμπα ςτο κοφτελο 
το «ευ» του Ιπποκράτουσ! 
 
Σου Ζρωτα του φτερωτοφ 
πιςτόσ ζωσ τα μποφνια 
παρκενοπίπθσ ζνκερμοσ 
και μάλλον από κοφνια! 
 
Πιςτόσ εισ τθν ςυμβία του 
μα εν νοϊ … μουρντάρθσ 
{νομίηω φίλε κά ’κελεσ 
μζ όλεσ να …μπατάρεισ) 
 
Μοφςι ξανκό ςτον πϊγωνα 
κι ενίοτε ςτον λόγον 
ςχζςθ καμμιά δεν κζκτθτο 
με τον Παλαιολόγον! 
 
Δεν ιτο βαςιλόφρονασ 
παρ’ ότι ... «δεξιάτηα», 
κομμουνιςτισ ςτα ζςω του 
μα ουδζποτε παλάτηα! 
 
Αν ηοφςε ο Μαρξ κα ζγραφε 
«ΚΕΦΑΛΑΙΑ» μαηί του 
και ίςωσ ο εκ Ναηαρζτ 
τον είχε Μακθτι του! 
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Αν ηοφςε με τον Νζρωνα 
κα ιρχε των πλθβείων 
μα όχι δεν κα ζλεγε 
ςε δείπνο μετ’ οργίων! 
 
Παράγων τθσ πολιτικισ 
πιο πίςω απ’ τον Κωςτάκθ 
κι αν πάμε πίςω πιο πολφ... 
ο «νουσ» του … Μθτςοτάκθ! 
 
Σο μόνο του ελάττωμα: 
φοβάται τουσ γιατροφσ 
και δεν πατά το πόδι του 
ςε …οδοντογιατροφσ! 
 
Οςάκισ βλζπει τον τροχό 
περνά μεγάλο λοφκι 
κι αν κάτςει για εξαγωγι 
γίνεται …χλωροκοφκι!  
 
Οταν μπανίηει ςφριγγα 
γίνεται … Πατουλίδου 
εκτόσ κι αν είναι δια χειρόσ 
μαντάμ … Ιακωβίδου! 
 
τθ γιάτριςςα των ςτεναγμϊν 
αν πάει κάποια μζρα 
μπορεί να βγάλει πλιν δοντιϊν 
ακόμα και τθ …βζρα! 
 

Ακινα 2002 
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Ο ΡΗΓΙΛΛΗ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΤ 

ΠΑΠΑΡΑ 
 
Σο χρονοντούλαπο καλά 
δεν ιτανε κλειςμζνο… 
Δφο χιλιάδεσ τζςςερα 
κι ευρζκθ ανοιγμζνο! 
 
Αξφριςτθ ξεπρόβαλε 
θ Δεξιά πεινοφςα, 
είκοςι χρόνια, ωσ εικόσ, 
εκ των μαςϊν αποφςα. 
 
Σθν πρϊτθ μζρα οι γιορτζσ 
τθν άλλθ «ςυχαρίκια», 
τθν τρίτθ οι ορκωμοςιζσ, 
τθν τζταρτθ …μανίκια! 
 
Η πίτα, όπωσ πάντοτε, 
τθσ εξουςίασ λίγθ 
κι εκελοντζσ ςτο μοίραςμα 
ουκ ζςονται ολίγοι. 
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Τπουργιλίκια και λοιπά 
από καιρό κλειςμζνα, 
ςε ζνα πρόγραμμα ςφιχτό 
με τα λουριά δεμζνα. 
 
Εμείσ οι δόλιοι Αιτωλοί, 
αριςτεροί και άλλοι… 
ζνα μονάχα είχαμε 
καθμό μες’ το κεφάλι. 
 
Σο κακ’ θμάσ αγλάϊςμα 
και φίλοσ μασ Παπάρασ 
να πάρει κϊκο υψθλό 
εάν και μθ …χωνάρασ! 
 
Προςωπικότθσ ακραιφνισ 
με φάτςα πανακλία 
και δεξιόσ εκ γενετισ 
χωρίσ καμμιάν …αιτία! 
 
Μες’ του Παπάρα τθν ποδιά 
ςφάηεται θ …Ρθγίλλθσ, 
όλοι τον κζλουν μζντορα 
επί παντοίασ φλθσ. 
 
Πατριαρχεία πζφτουνε 
και Τπουργεία πάνε, 
ςε Δφςθ και ς’ Ανατολι… 
Παπάρα προςκυνάνε! 
 
Πολλοί τον κζλουν φμβουλο 
και δθ εξ απορριτων… 
εκ των νοϊν τθσ δεξιάσ 
αυτόσ είναι ο κρείττων! 
 
το «κόκκινο τθλζφωνο», 
μιλάει με τισ ϊρεσ 
ϊςπου να βγουν του αρχθγοφ 
των οφκαλμϊν οι …κόρεσ! 
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«Σάκθ ςε κλείνω, δυςτυχϊσ, 
με κζλει θ Νατάςα…, 
πάρε πρωί ςτο κινθτό, 
γκουντ νάϊτ ρε μπαγάςα!» 
 
«Μθ μασ τθ ςπάει πζςτθνα, 
όταν μιλάμε οι άντρεσ, 
είχα εγϊ ρε Πρόεδρε 
ζνα ςωρό γαλιάντρεσ!» 
 
«κζψου καλά Κωςτάκθ μου, 
τι ςοφ ’πα για τθ χϊρα, 
κοιμιςου τϊρα με αυτι 
και κα ςτα πω μπονϊρα…» 
 
«Καλι ςου μζρα, πρόεδρε, 
εγϊ είμαι ο Σάκθσ, 
ςου ςτζλνει χαιρετίςματα 
και κειόσ ο Μθτςοτάκθσ» 
 
«Ρε Σάκθ πρωϊνιάτικα, 
μθν μου τθ ςπασ με δαφτον, 
μου τά’χει «πριξει» ο ουφλιάσ 
κι ο Ζβερτ, χζςτον κι άςτον…» 
 
«Για πεσ μου, φίλε, γριγορα 
που κζλεισ να ςε βάλω, 
αλλοιϊσ μπαίνεισ κατάψυξθ  
ι παραγυιόσ ςτον …Κάλο» 
 
«Με ξζρεισ τϊρα, πρόεδρε… 
για ςζνα ότι κάνω…, 
το χριμα δεν με ςυγκινεί, 
εγϊ’μαι  …υπεράνω!» 
 
«Θζλω κανζνα οργανιςμό… 
ΔΕΗ, ΟΣΕ και άνω, 
αλλοιϊσ ςασ γράφω ςτα λιμπά μ’ 
και με το παραπάνω!» 
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«Ρε Σάκθ μθ τςαντίηεςαι, 
ακοφει κι θ Νατάςα, 
κα ςε προτείνω Διμαρχο, 
αν κεσ, ςτθ …Μαλακάςα!» 
 
«Σον μπάρμπα ςου να φχαριςτείσ 
που μ’ είχε ανακαλφψει 
κι από τον Κάρτερ και τον Μπουσ 
με είχε αποκρφψει» 
 
«Όταν τον μεταλάβαινε 
ςτερνά ο …Χυδαιϊν, 
ςτεκόμουν και μου ζλεγε 
“Προςεχε τον …χονδρόν”!» 
 
«Σο ξζρω και ς’ ευχαριςτϊ, 
για μζνα είςαι ο …Ων, 
μετά ζχω τα …δίδυμα 
κι ζνα …πατςά καλόν!» 
 
«Αργά με πιρεσ αδερφζ, 
τα πάντα ζχω κλείςει, 
μα φτιάχνω ζνα Οργανιςμό, 
το Κράτοσ να γκρεμίςει» 
 
«Μετά κα φτιάξω άλλονε 
να το …επανιδρφςει, 
κα πάρω τον Παυλόπουλο 
μια κζςθ να ςου κλείςει» 
 
«ου είχα πει απ’ τθν αρχι 
να πασ ςτον Κακλαμάνθ, 
που διαλφει το ΕΤ 
για να το …ξανακάνει» 
 
«Σον αγαπϊ τον Τπουργό 
και τον τιμϊ ωσ …άνδρα 
μα του Νικιτα οι οφκαλμοί 
ζχουν αλλζγκρα χάνδρα!» 
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«Σι κα ’λεγεσ να ς’ ζχωνα 
αφζντθ ςτα ΕΛΣΑ;» 
«Δεν πάω το …γράμμα, Πρόδρε, 
να βάλεισ τον …ακά!» 
 
«Πολφ το παίηεισ δφςκολοσ 
μου φαίνεται, Παπάραϋ 
εκτόσ νυμφϊνοσ, πρόςεξε, 
μθν απομείνεισ, άρα!» 
 
«Κόςμοσ πολφσ αγάλλεται, 
κραδαίνοντασ  κουτάλια… 
εδϊ και τϊρα μου ηθτά 
να πζςουνε κεφάλια!» 
 
«Όλο κι αν διϊξω τον ντουνιά 
δεν φτάνουνε οι κϊκοι, 
νεκροτεφεία άνοιξαν 
και βγικαν …Σςιριμϊκοι!» 
 
«Όλοι να γίνουν Πρόεδροι, 
Διευκυντζσ και τζτοια… 
Πάνω που ιμουν ευτυχισ, 
με πνίξαν’ τα ςεκλζτια !» 
 
«Σι τό ’κελα και ζταξα 
τον ουρανό με τα’ άςτρα… 
τϊρα να φάω δεν μπορϊ 
καν’ γκιοφλπαςι ι γάςτρα!» 
 
«Επλάκωςε και ο …Ανάν 
και μαφρις’ θ ψυχι μου… 
Κάλλιο αντιπολίτευςθ 
που είχα τθ βολι μου!» 
 
«Είκοςι χρόνια ςυναπτά 
ζξω από κάκε μάςα 
και διάολο προςκφνθςα 
κι ενζδωςα ςε …ράςα!» 
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«Καντθλανάφτθσ ζγινα 
του Άρχι-επιςκόπου, 
μα γλζνταγα ςαν τά ’ριχνε 
επί παντόσ …Παςόκου!» 
 
«Με βόλεψε ςτισ εκλογζσ 
απ’ το δικό του βιμα… 
ζκανα μϊκο φυςικά 
κι ασ τον νομίηω …βλιμα!» 
 
«Παπάσ εδϊ, παπάσ εκεί, 
μου ζφυγε θ μαγκιά μου, 
από Ακινα ωσ Βόςπορο 
μου ζπρθξαν τ’ αγγειά μου!» 
 
«Ο ζνασ, λζει, τον άλλονε 
πωσ αγαπά με …πάκοσ, 
μα κα τον ζτρωγε κι …ωμό, 
νομίηω, κατά βάκοσ!!!» 
 
«τον Άγιο των Ακθνϊν 
τα δανεικά γυρίηω, 
μ’ αυτόσ γυρεφει ςοφμπιτθ 
Κυβζρμθςθ, νομίηω!» 
 
«Δεν ζχω δρόμο να διαβϊ, 
μα οφτε και …Φανάρι, 
το ζςπαςε ο Χριςτόδουλοσ, 
το άγιο …κρεφτάρι!» 
 
«Όμωσ αν ιταν …κόκκινο. 
μπορεί να το ςεβόταν 
κακότι ς’ όλθ τθν …Φυλισ 
θ φνοδοσ κοιτόταν!» 
 
«ε ςζνα μόνο κα το πω 
κι ίςωσ του …Λουδοβίκου… 
Θζλει να γίνει ο Ιςνογκοφντ 
…πρωκυπουργόσ απίκου!!!» 
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«Κι εγϊ που ξεπατϊκθκα 
κι ζλιωςα το βρακί μου, 
κζλω για λίγο ιςυχοσ 
να μείνω ςτο Μαξίμου!» 
 
«Ν’ αφιςω πια τισ δίαιτεσ 
να πζςω ςτισ μπριηόλεσ 
να ανακτιςω τα κιλά 
και τισ κερμίδεσ όλεσ!» 
 
«Κι άςε το Γιϊργο το πρωί 
να τρζχει με τισ ϊρεσ… 
πρζπει να ζχεισ και …λαρδί 
όταν ςε βρουν οι μπόρεσ!» 
 
«Θζλω να γίνω μπουφετηισ, 
ςε τοφρκικουσ μπουφζδεσ 
και δίπλα ο Βαρκολομιόσ 
να ρίχνει αμανζδεσ!» 
 
«Δυό μινεσ πια Πρωκυπουργόσ 
και ζχω μπαϊλντίςει, 
μετά τουσ Ολυμπιακοφσ 
μάλλον κα τά’χω …φτφςει!» 
 
«Ζλα βρε Σάκθ να ςε δω 
μετά κανζνα μινα … 
χθρεφει, ξζρω, ςτθ Βουλι 
θ …δεξιά καντίνα!» 
 
«Πρόεδρε δεν …κατάλαβεσ! 
Εδϊ, ιρκα για …πλάκα, 
όλοι αυτοί που μάηεψεσ 
δεν κάνουν ζνα …βλάκα!» 
 
«Να κάνεισ επανίδρυςθ 
όχι ςτο Κράτοσ μόνο … 
και βάλε …Παπακεμελι 
ςτου Φαναριοφ το κρόνο!" 
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«τθ κζςθ του Χριςτόδουλου 
τον Χυδαιϊν να βάλεισ 
και πίςω των Οκωμανϊν 
τα δανεικά να βγάλεισ!» 
 
«Μπορεί και να ςου ζλεγα 
να μ’ ζβαηεσ ςτθν ΕΡΣ, 
γιατί εςχάτωσ άρχιςα 
με τα κανάλια …φλερτ!» 
 
«Αλλά θ ΕΡΣ είναι μικρι 
κι εγϊ εκπζμπω φϊσ, 
το κόμμα μασ ςυντόνιςε 
Κωςτι ςτο ΣΗΛΕΦΩ!» 
 
«Σα κεντρικά μασ ςτοφντιο 
δεςπόηουν ςτο…Δαφνί 
κι όλοι μια λόξα ζχουμε 
εξόχωσ ακραιφνι!» 
 
«Όςοι λωλοί προςζλκετε 
να κάνουμε εκπομπζσ… 
θ “ρόμπα” είναι ςίγουρθ 
μετά απ’ τισ … “πομπζσ”!» 
 
«Εν τζλει άκου, Πρόεδρε, 
κα ςε …διευκολφνω, 
δεν κζλω τα οφίτςια 
μα “δοφλοσ” ςου κα μείνω!» 
 
«Εμείσ γαρ εμπεδϊςαμε 
“Πνεφμα και Ηκικι”, 
παρόλο που μασ ζπιαςαν 
τον “κϊλο” μερικοί!» 
 
«Όταν μιλάω, Πρόεδρε, 
εγγράφω υποκικεσ … 
νομίηω ςοφ ’φυγε θ “γραμμι” 
ςτισ μπροςτινζσ ςου κικεσ!» 
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«Πζρνα μια μζρα, κολλθτζ, 
τα δόντια ςου να φτιάξω 
και τθ “μεςαία” ςου γραμμι 
με μαςτοριά να ςιάξω!» 
 
«Και φςτερα πάνω ςτο τζςτ 
γνωςτό ωσ “Σαγκανίκα”, 
κ’ αναφωνιςουμε μαηί: 
“εν ταις μασέλαις νίκα”!» 
 
«Μπορεί μια μζρα, αρχθγζ, 
μονάχο να ς’ αφιςουν, 
μα πρϊτα επί πτϊματοσ 
Παπάρα κα πατιςουν» 
 
«Σάκθ μου είμαςτε κι οι δυό 
φιγοφρεσ του ...Θερβάντεσ, 
μα ςυ γιατρζ, λόγω κιλϊν, 
ζχεισ για Δον ...αβάντεσ!» 
 
«Θα είς’ ο Πάντςο μου λοιπόν; 
Πρόεδρε με ςκλαβϊνεισ! 
Όλουσ τουσ ...μφλουσ εφεξισ 
ςε με να τουσ χρεϊνεισ!» 
 
 

Ακινα 2004 
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