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To Danika όπως και Mister Danikas Onu.s ακούω
το όνομα μου στα διεθνή φεστιβόλ Μερικά popés κ,αι Dimitns
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Πορνογραφία
Υποκρισία
Πράξη πραπη Σάββατο 9 το βράδυ στη
Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση
επί της Συγγρού
τρία θηλυκά πλάσματα για να σκοτώσουν
δίπλα στην άλλη
Και μετά και μετά

Μετά η πρώτη ανοίγειτα πόδια καιτρίβεται
πάνω στο χέρι της πολυθρόνας

Το σημερινό αντισυοτημικό είναι το
προχτεσινό ακραίο και καθεστωτικό
Κάθε πολιτικό ευλύγιστο σύστημα εμπεριέχει

και το αντίθετό του το αντισύ
στημα
Οτανβολεύει μετον Μπαρόκ Ομπάμα
Οταν βολεύει με την Ευρωζώνη
Οιαν δεν βολεύει τότε με το Brexit το
Nexil το Frenxit και πάει λέγοντας
Το λένε κι αλλιώς
Το νέο είναι παλιό και μερικές φορέςτο
παλιό είναι νέο
Ο τι λάμπει δεν είναι χρυσός
Σκουριασμένα τα υλικά του Ταγίπ

Ερντογάν
Η Οθωμανική Σουλτανία κατεδαφίστηκε
με τα δικά της ξεχαρβαλωμένα υλικά
Υλικό προερχόμενα από παλιά πολύ
παλιά τα λόγια και τις διακηρύξεις του
Ντόναλντ Τραμπ
Από νεκρανάσταση σκελετών τα ιδεο

λογήματα της Μαρϊν Λεπέν
Σάπια κα τρύπια τα υλικά ίου Μαρκ

Ρουτε
Ο ιολαμοφοβισμός πορεύεται με την
ψηφοθηρία
Η ψηφοθηρία με την ξενοφοβία
Η ξενοφοβία με τον έρποντα φασισμό
Ο φασισμός με τον αποκλεισμό
Και ο αποκλεισμός με τον δικό σου

Για σένα που νομίζεις ότι η δική σου
σειρά δεν θα φτάσει ποτέ

Λόγια μεγάλων ανδρών

επερχόμενο διωγμό
Με τα αλησμόνητα λόγια του Μπέρτολτ

Κώστας Ζουρόρις Ποιος ζει ποιος
πεθαίνει μετά το 2019
m Εσύ Κώστα μου μπορεί να θέλεις να
αυτοκτονήσεις
Για κάνε δημοψήφισμα να δεις πόσες
ψήφους θα πάρεις
Ούτε τη δική οου

Μπρεχτ
Οτανήρθαννα πάρουντους Τσιγγάνους
δεν αντέδρασα Δεν ήμουν Τσιγγάνος

Κρητική μαντινάδα προς Κυριάκο
Μητσοτάκη Μεκάθετρσποβγεςμπρο
στά και κάμε ό,τι πρέπει να διώίεις την

Οταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνι

Αριστερά αυριανέ ηγέτη
Τα ίδια έλεγαν για τον Αντρέα
Τα ίδια για τον Τοίπρα
Τα ίδια και για τον Κυριάκο
Οπου Φυσάει ο Ανεμος
Κόβω τον σβέρκο μου Ούτε ο Κυριάκος
τούς πιστεύει

m

οτέςδεν αντέδρασα Δεν ήμουν κομμουνιστής
Οταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους
δεν αντέδρασα Δεν ήμουν Εβραίος
Οταν ήρθαν να πάρουν εμένα δεν είχε
απομείνει κανείς για να αντιδράσει
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Η κυλότα και η γραββάτα Με

Απόλυτη η κυριαρχία της Γυναίκας Με
ευλύγιστο εργαλείο τη Δέσποινα Χατζη
παυλίδου φωτ αριστερά ακολουθούμενη
από Βίκυ Κυριακουλάκου κέντρο και Αλέξιο
Σαρανι οπούλου δεξιά
Ψη εσένα το λέω Οχι δεν σε ερεθίζει

Πράξη δεύτερη Από Πέμτιτη23 Μαρτίόυ
στην Γκαλερί Σκουφά αριθμός 4
Οπου ογδόντα θεόγυμνες θηλυκές παρουσίες
σε διαφορετικές πόζες θα προσελκύσουν
βλέμματα ηδονής από εκατοντάδες επισκέπτες
Μα φυσικά πρόκειται για έκθεση ασπρόμαυρων
φωτογραφιών του Γεράσιμου Ρήγα
με φόντο πς Κυκλοδες
Ο Γεράσιμος εκτός συστήματος Ο

έδρουτηςΕΡΤ

διουε
ο

εκπομπή

αδελφός σου

σκηνοθέτης

τον ρωτάω

της αλησμόνητης ιστορίας«Πάρβας

Β«Ρε,άντεφίγε
χαρπωμενοθυμωμένα
απαντάει Από αυιό το μικρό

Αγονη γραμμή
Γι αυτό βλέπει πόρτα απότο Ελληνικό
Κέντρο Κινηματογράφου

από δω

I

βιβλιαράκι ιουΝίκουδιαλέγωμια

θανατερή φράοη
70 αίσθημα θέλει απαντηοεις
μονοοΥιμαλίεχ yiari αλλιώς
η αοφάλετιι του
m Ενώ τομυαλό κολι ψηάει ει χά
ρια τα μέσα στην πολυσημία και
δεν m θεωρεί απειλή
m Αιηός που αγαπάει πάνια από
κατ Αυτός που ολίγον αγαπάει
πάντα από πάνω
Υστερόγραφο κυλότας και

M«OMmiRay,oStei^itz,oBluinenfeld
είναιμερικοίμόνοαηότονςκαλλιτέχχ'ες
πονφωτογράφισανιογνμνό γυναικείο
σώμα ως ένα ιερό και
αισθησιακό ιοπίο
Συμφωνώ και πλειοδοτώ με
συγχρόνως

προσβάλλεται

την άποψη της δαιμόνιας Εύας

Εφαγαν πόρτα
σεμνοτυφίας
τα ασπρόμαυρα
του Ρήγα

Στεφανή που έχει υπογράψει ένα απά τα
καλύτερα ντοκιμαντέρ σ αυτήτη Σωρροκώοταινα

Σης φωτογραφίες του δεν υπάρχει ίχνος

Δύο από τις

ηδονοβλεπτικού βλέμματος

θεσπέσιες γυμνές
Εύα μου

φωτογραφίες
του Γεράσιμου
Ρήγα με φόντο
τις Κυκλάδες

γραββάτας
Μηδέν από ερωτική κουλτούρα
οι Ελληνες Σαντοι ις Αλβανούς
Μόνο κατακτητές

διαφωνώ

οριζόντια και
κάθετα
Η ηδονή των
αισθήσεων βλέμματος

Διάβασε να μάθεις Αποσπάσματα
εραπικούλόγου»του Ρόλαν Μπάρι
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m Τα λόγια μας είναι ταλόγιατων
άλλων όπως έλεγε καιοΣεφέρης

αφής των πάντων
Η υποκρισία και n

σεμνοτυφία

το

πρώτοάθληματων

Νεοελληνων

77οιο είναι ίο συμφέρον μας
Νααρέσουμεσ αυτούς που θέλουμε
m

Νίκος Μπερδεύει

Πρόκειται για Τά χρόνια της αθωότητας
μέχρι τις 26 Μαρτίου Αντε προλαβαίνετε
Πρόκειται για πορνογραφικό σαλόνι που
από την ατμόσφαιρα της γλυκιάς ανίας περνά
σε εκείνη ms λαγνείας
Μια οργιώδης τελετή σεξουαλικής ποινής
ενός γιου προς την ακόλαστη μητέρα του
Και τα παιδιά που κρυφοκοιτάζουν σιωπηλά
από την κλειδαρότρυπα μυούνται ακούσια
σε μια γιορτή πρωτόγνωρης ηδονής

Ογδόντα θεόγυμνες γυναίκες

Τσακνή φωτ μικρού αδελφού
τοπ Νιόνιου
Τσακνή προ

m Κοίτα να δεις ο

βογγητά
Η συνέχεια σοκαριστική αποκαλυπτική
αιμομικτική καθηλωτική

Καταλοβαίνεις η λέω
Εκτός κι αν είσαι λιγούρης
Είσαι Ε τότε μην πας

υ η κιλότα με δύο β η γραβάτα
Από ης παραξενιές του Νίκου

Σου

Ηδ(^ερημεκάποιοανηκείμενο(πονκόληο
και η τρίτη το ίδιο και με ακόμα περισσότερα

H πρώπι όταν παραλίγο να πιαστούν

στα χέριαΧανταμπακηςκαιΑγγελόπουλος

κιλότα γραβάτα έρωτα θάνατο

Siirvivor

Σεφέρη

Η δεύτερη όταν η Ευρυδίκη έβγαλε και

πέταξε τηνμπλούζα της πάλι Siirvivor
Και η τρίτη όταν η Κινέζα Μου Κονγκ
ανακηρύχθηκε πιο όμορφο body-builder
θηλυκό στην Οικουμένη

