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Στέλνουμε φιλιά φατσούλες για να σκοτώσουμε το χρόνο μας 

Βιντεάκια αφιερώσεις μηνύματα 

Και έξυπνα μεγάλα συνθήματα 

Μπροστά στην ψεύτικη –επεξεργασμένη εικόνα  

Ψάχνουμε μια ανύπαρκτη χώρα! 

 

Κλικ σε παιχνίδια , τραγούδι α και αστειάκια 

Κλικ και στα popular youtube βιντεάκια 

Κλικ στη μόδα και στην ενημέρωση  

Κλικ και στο webtv για ότι έχασα στην τηλεόραση  

Κλικ στο Wikipedia για τη σχολική μου εργασία  

Κλικ και στη μεγάλη μου και τρομερή αφασία 

 

Κλικ-κλικ double click  … μέχρι εκεί όχι πιο πέρα 

Κλικ-κλικ safe  click… μη παίρνουμε αέρα 

Όχι κλικ στο παράνομο και στο απαγορευμένο 

Όχι πια επιβίβαση στο άγνωστο αυτό τρένο 

 

Όχι κλικ σε άγνωστες σελίδες  

Όχι κλικ σε ανύπαρκτες ελπίδες 

Όχι κλικ σε μια οφθαλμαπάτη, σε μια γυρισμένη πλάτη 

Ή σε έναν ξένο που σου κλείνει το μάτι 

 

Κι αν σε αδιέξοδο βρεθείς, αν μόνος νοιώσεις 

Φτάνει μόνο να σκεφτείς 

Πως το escape θα ’ναι εκεί για να ξεφύγεις 

Για μια ζωή πραγματική που θέλει να τη νοιώσεις 

 

Λυδία- Άννα 

 


