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1.
ΥΠΕΡΒΑΛΩ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ας είχα μια δουλειά καλή
Πελάτες να έρχονται πολλοί
Σ΄αναμονή και με σειρά
Αχ , ας γινόταν μια φορά.
Γίνε παιδί μου κρεοπώλης.
Γίνε γιατρός, συμβολαιογράφος.
Θα είσαι απ’ τους φτωχούς της πόλης
που θέλεις να γενείς ζωγράφος.
Αυτά μου έλεγε ο πατέρας
Μα δεν τον άκουσα ποτέ
Του ‘λεγα: «Απ’ την αρχή ως το πέρας
θα υπάρχουν τέχνης ερασταί.»
Καθώς περάσανε τα χρόνια
έγινα εγώ επαγγελματίας
και μου αγοράζαν όλοι έργα
ωσάν σκυλιά της Δαλματίας.
Όταν ενέσκηψε η κρίση
για δέκα χρόνια και παραπάνω
της τέχνης άφησα τη βρύση
να ρέει πάντα κι ας πεθάνω.
Χθες μου ‘ρχεται ένας συλλέκτης
θρασύτατος και θεομπαίχτης.
«Θα πάρω (λέει) όσα έργα δώσεις,
με μετρητά αν με πληρώσεις.»
«Παρακαλώ, μπορώ με δόσεις;»
«Εντάξει (λέει), μ’ έναν όρο:
Όταν σαφώς με ξεπληρώσεις,
κι αφού επιβαρυνθείς το φόρο.»
Τον έδιωξα με μια τσαντίλα.
Η κρίση (λέω) σαν τελειώσει
Θα τ’ αγοράσω εγώ τη βίλα,
Με μετρητά αν με πληρώσει.
Μου λέει «δεν γίνεται αυτό
γιατί με Κορωνοϊό
δεν θα ‘χω κάπου να κρυφτώ»
ΑΥΤΟ !!!
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Ας αγοραστεί ένα έργο από
κάθε εικαστικό καλλιτέχνη.
Σε καλή τιμή για τη δημιουργία
ενός μουσείου της εποχής της πανδημίας.

ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ Ε ???
Θα προκύψουν και χορηγίες
και δωρεές. Επισκέπτες
εγχώριοι και ξένοι…..
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ
Υ.Γ. Θα πληρώσουμε
και τα βερεσέδια μας
εμείς οι ζωγράφοι.
ΝΑΙ, ΝΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
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2.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ
Μ’ εμάς τι θα γενεί παιδιά
που είμαστε ζωγράφοι;
Να κόψουμε με ψαλιδιά
φλέβες ή με ξυράφι;
Ο Ολλανδός έκοψ’ αφτί,
ο γλύπτης ετρελάθη,
ο Καραβάτζιο πέθανε,
τον σκότωσαν τα πάθη.
Εμείς πάντως δεν έχουμε
στην τσέπη ούτε μία
Κι’ εγώ ούτε σταγόνα μπλε
να φτιάξω τρικυμία.
Μου έχει μείνει οξυζενέ
άκουα φόρτε, νέφτι,
ούτε καμβάς δε μού 'μεινε
και το πινέλο πέφτει.
Έχω όμως καμαρωτό
παλιό μου καβαλέτο.
Πάω απ’ αυτό να κρεμαστώ,
γκρεμίστηκε και πέφτω!
Στον ύπνο μου ήρθε διάβολος
Με γέμισε με τρόμο
ΜΟΥ ΛΕΕΙ: «ξέρω τρόπο καλό,
σου φτιάχνω λαιμητόμο.
Αυτό το καβαλέτο σου
το κάνω γκιλοτίνα
Μονάχα για χατίρι σου
και θα βουίξει η Αθήνα.
Μα συ δεν έβαλες μυαλό
να το αποφασίσεις

σου πρότεινα τρόπο απλό
τον κόσμο αυτό ν’ αφήσεις».
Διάβολε άει στο διάβολο
κι ακόμα πάρα πέρα.
Με φαντασία χωρίς μπογιές
θα ζωγραφίζω αγέρα!
Μιλάω και για τους συναδέλφους
για τους εικαστικούς
προ της αβύσσου και του ερέβους.
Άνθρωπε, άνθρωπε μ’ ακούς;
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