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Αγαπητοί φίλοι, δεν ενδιαφέρομαι καθόλου, αν θα γίνουν εκλογές και πότε.

Καθότι είναι γνωστό σε όλους πλέον ότι την Ελλάδα κυβερνά η Τρόικα, απλώς έχει τους
δικούς μας στα υπουργεία για να μην πληρώνει μεταφραστές να αποδίδουν στα Ελληνικά
τις αποφάσεις τους, και να τηρεί κάπως τα προσχήματα.

Και με το δίκιο τους, αυτοί πληρώνουν, αυτοί έχουν νοικιάσει το μαγαζί, πρέπει να έχουν
τον πρώτο λόγο, ποιος θα δουλέψει, που θα δουλέψει, και τι θα σερβίρει το κατάστημα.

Όμως έτσι για το πανηγύρι, για το χαβαλέ που λένε, εκλογές θα γίνουν, και δεν είναι να
αφήσεις να πάνε χαμένες οι θέσεις των βουλευτών, γιατί που θα ξαναβρείς τέτοια θέση με
τόσα λεφτά και προσόντα!

Και καλά όποιος δεν είχε σχέση με την πολιτική μπορεί να μην πλησιάζει εύκολα, οι άλλοι
όμως που φάγανε με το κουτάλι τη βουλή και το μεδούλι της Ελλάδας; Αν δεν βγούνε, τι θα
πάνε να κάνουν έξω στη ζούγκλα που δημιούργησαν; Ούτε καφέ σε καφενείο δεν θα
μπορούνε να πιούνε, μην τους προγκήξουν οι θαμώνες...

Οπότε ρίξε καμιά τελευταία απεγνωσμένη μπαρούφα, καμιά υπόσχεση κανενός διορισμού

σε κανένα ξενοδοχείο, και βγήκανε δειλά-δειλά στη γύρα τα χασαπόσκυλα της πολιτικής να

αρπάξουνε κανένα κομμάτι.

Όμως θα το πω για μια ακόμα φορά. Τα κόμματα είναι αυτά που είναι και εσύ διαλέγεις τι
θα ψηφίσεις. Όμως αν πάμε και ψηφίσουμε πάλι τους ιδίους και τους ίδιους, να βάλουμε
φερμουάρ στο στόμα και να το κλείσουμε ή να ρίξουμε το γιαούρτι πάνω μας να δροσίσουμε
τις πληγές μας.
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Αγαπητοί μου, τα ψηφοδέλτια, όπως θα ξέρετε καλά, έχουν πάνω από είκοσι ονόματα, τα
πιο πολλά. Είναι στο χέρι σας να ανανεώσετε και τη βουλή και το νομό σας, με πρόσωπα
καινούργια και άφθαρτα από την πολιτική και τους πειρασμούς της.

Αν σας ξαναμαζέψουν στο μαντρί και σας αρμέξουν ξανά οι ίδιοι τσοπάνοι με το

κομματοσκυλα τους, τότε δεν θέλω άλλη διαμαρτυρία. Μονάχα ένα μπεεε, πριν το σφάξιμο.
Όπου βλέπετε ψηφοδέλτιο, οποιουδήποτε κόμματος, αρχίστε να σταυρώνετε από το τέλος.
Αν το κάνουν αυτό όλοι οι Έλληνες να δείτε τι ωραία βουλή θα βγει και τι ευχαρίστηση

θα νοιώσετε που θα πάνε στο ταμείο ανεργίας όλα τα πρωτοκλασάτα λαμόγια της εξουσίας

και της πολιτικής.

Αυτή είναι και η ουσία της δημοκρατίας, και όχι τα κροκοδείλια δάκρυά σας, όταν θα έχετε
απογοητευτεί ακόμα μια φορά, αλλά δεν λέτε να φύγετε μακριά από τους ίδιους και τους
ίδιους μια ζωή, λες και έχετε δώσει υπόσχεση γάμου σε όλους τους φαύλους.

Για κοιτάξτε λιγάκι τι έχετε ψηφίσει στο παρελθόν και βγάλτε τα συμπεράσματα σας. Αν
νομίζετε ότι παρουσιαστές της τηλεόρασης, ηθοποιοί, σύζυγοι τραγουδιστών, φωτομοντέλα
και άλλα τέτοια σούργελα θα σώσουν την Ελλάδα, μαζί με τις παλιές καραβάνες της
πολιτικής, τότε το μόνο που σας ταιριάζει είναι εκείνο το παλιό τραγουδάκι του

Τσιτσανη «Χτύπα σατράπη μου δως μου γλυκά φιλιά».

Μαυρίστε τους μωρέ μαυρίστε τους.
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