Ζνα κρυφό «κρυφό ςχολειό»
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Οφτ’ ζξω, οφτε μζςα μου
άλλο δε ςε αντζχω
εςζνα ψεφτθ κλθρικζ
και τα τεχνάςματά ςου
Οικογζνεια, κρθςκεία και πατρίσ
μασ πριξαν πωσ είν’ ζνα
μ’ αυτοί ςτζκουν ανφπαρκτοι
εισ βάροσ του κακζνα
Τον φόβο κάνουν «εορτι»
-λεν τον εξευμενίηουνελπίδα εμπορεφονται
πανιγυρθ πλουτίηουν
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Μια ιςτορία, μια ηωι
κιοτζσ και βολεμζνοι
για λευτεριά μιλοφςανε
κι όλο τθν αφορίηαν
Τθν Ρόλθ υπεραςπίςτθκαν
μόνο οχτϊ χιλιάδεσ
γιατί πονθρά τα βρικανε
με τον Τοφρκο οι παπάδεσ
Τθν ίδια εκείνθ τθ ςτιγμι
που «εάλω θ -ωραία- πόλισ»
τριακόςιεσ χιλιάδεσ τρφπωςαν
ςτα μοναςτιρια τθσ φορμόλθσ
Κι φςτερα -τι κράςοσ- πάλι βγικανε
και ςυνκθκολογοφςαν
και τόςο - τόςο υποκριτικά
για λευτεριά μιλοφςαν

Μα αυτοί καλά τα κάνουνε
μαφρθ θ όψθ κι θ ψυχι τουσ
Εμείσ γιατί ανεχόμαςτε
τθν άκλια επιβολι τουσ;
Ρζμπτε εςφ Γρθγόριε
τθσ Ρόλθσ πατριάρχθ
πεσ μασ γιατί αφόριςεσ
τον Φιλικό Υψθλάντθ;
Ρεσ μασ, πϊσ είναι δυνατόν
μετά τθν προδοςία
με τα κρυφά ςασ τα ςχολειά
να πλάκετε ιςτορία;
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Τα ίδια και χειρότερα
ςτθ νεότερθ κθτεία
ςε λίγουσ παπάδεσ λαϊκοφσ
εξαγνιςμό ψάχνεισ εκκλθςία
Μα θ ςτάςθ ςου θ επίςθμθ
μία ντροπι αναμνιςεισ
ςτθν κατοχι πϊσ όρκιηεσ
δοςιλόγων κυβερνιςεισ;
Και ςτείλαν οι επικεφαλείσ
του Άγιου Προυσ μικρότθσ
ςτον Χίτλερ μια επιςτολι
ςτθν «Υμετζρα Εξοχότθσ»
Ξεκάκαρα και δουλικά
ςτον δικτάτορα διαμθνφαν
να αναλάβει προςωπικά
«προςταςίαν και κθδεμονίαν»
Τθν ίδια ϊρα ο λαόσ
που ςτον αγϊνα ξεψυχοφςε
πϊσ είν’ αλικεια δυνατό
τζτοια προδοςία ν’ αψθφοφςε;
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Κι αργότερα άλλθ ντροπι
ςτθ μαφρθ επταετία
οι χουντικοί κι οι κλθρικοί
πετοφν τα προςωπεία
Μάκε μασ Ραραςκευόπουλε
μθτροπολίτθ εμπόρων
πϊσ επιςιμωσ προςφωνοφν
τισ γυναίκεσ των δικτατόρων;
«Ρωσ μοιάηεισ με τθν Ραναγιά
Δζςποινα Ραπαδοποφλου»
ζτςι είπεσ κι φςτερα κρφφτθκεσ
ςτο ράςο αιϊνιου δοφλου
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Κι είναι αλικεια παράξενο
και άξιο απορίασ
πϊσ -τόςο- ανεπίδεχτοι είμαςτε
ςτο μάκθμα ιςτορίασ;
Ρϊσ δεν κρατάμε τόςεσ ςτιγμζσ
αλικειασ μαυριςμζνεσ
και επιλζγουμε τισ ψεφτικεσ
τισ κλθρικά επινοθμζνεσ;
Κι εςφ βρε δάςκαλε γιατί
τα μάτια μου ςτραβϊνεισ
του Γφηθ το «Κρυφό Σχολειό»
ςτθν αλικεια όταν υψϊνεισ;
Και «Φεγγαράκι μου λαμπρό»
και τόςα - τόςα άλλα
τισ πράξεισ λόγια ςβινουνε
ψεφτικα και μεγάλα
Οφτ’ ζξω, οφτε μζςα μου
άλλο δε ςε αντζχω
μϋεςζνα ψεφτθ κλθρικζ
εμζνα να μθν ζχω
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