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E adesso il nostro ultimo messaggio
dedicato a ogni sorta di marginali
agli ultra marginali e ai portabandiera
a tutti quelli che hanno combattuto
Solo un sisma può salvarci, un pauroso cataclisma
Tutto finirà alle ortiche, la civiltà scomparirà
Proprio come Atlantide
L’appiattimento ha fatto calvo pure me, porto il casco
tu vai al cinema spettacolo, hare krisna,
e io saggio con lo stomaco a cerniera
che quando ha fame resta sempre chiuso
ma stoltamente qualche volta dice au revoir.
Hei tu, se non ti ripigli, come riuscirai a capire
cosa ti dice uno sciamano, cosa ti dice un visionario
Proprio come Atlantide
L’appiattimento mi ha inghiottito ed ero una montagna, mi han fatto il bagno
la rivoluzione di tutto il pianeta
neanche uno scaffale non può mettermi su
giustificati davanti a me il nefrite
non agitarti nella tua menzogna
Ora sballate tutti con canzoni tubekè
tekè non ne puoi trovare dove non ci sia il narghilè
Proprio come ad Atlantide
Se tanto kirie eleison viene a noia pure a dio, è colpa mia?
invece di dedicare chiese a me
e adorarmi come conseguenza nuda
senza teologie e scoregge da prete
le costruiscono e dedicano a dio stesso
Solo un sisma ci salva, ci salva dallo sguardo
Tutto finirà alle ortiche, la civiltà scomparirà
Proprio come Atlantide

Σεισµός
Νικόλας Άσιµος
Και τώρα το τελευταίο µας µήνυµα.
Αφιερωµένο σε κάθε λογής περιθώριους,
Παραπεριθώριους και φλαµπουροκουβαλήστρες
Σ’ όλους αυτούς που πολεµήσαν…
Μόνο ένας σεισµός µας σώζει, φοβερός κατακλυσµός
Μαϊντανός να γίνουν όλα να χαθεί ο πολιτισµός
Όπως η Ατλαντίς
Η ισοπέδωση µε έκανε κι εµένα καραφλό, φοράω κάσκα
Εσύ µου πας στο σινέραµα, Κρίσνα, Χάρε
Κι εγώ, σοφός µ’ ένα στοµάχι φερµουάρ
Να µένει πάντοτε κλειστό όταν πεινάει
Μα και στη λόξα του να λέει au revoir
Άµα δε σου πέσει µούρη πως µωρέ θ’ αντιληφθείς
Τι σου λέει ένας σαµάνος κι ένας οραµατιστής
Όπως η Ατλαντίς
Η ισοπέδωση µε έφαγε κι ας ήµουνα βουνό, µου ‘καναν µπάνιο
Η επανάσταση η όλη του πλανήτη
Ούτε ένα ράφι να µου φτιάξει δεν µπορεί
Απολογήσου µπρος σε µένα τον νεφρίτη
Μη βολοδέρνεις µες στο ψέµα σου µωρή
Τώρα µαστουριάστε όλοι µε τραγούδια τουµπεκέ
Μοναχά τεκέ δεν βρίσκεις που να βρεις και ναργιλέ
Όπως και Ατλαντίς
Αν το πολύ το κύριε ελέησον το βαριέται κι ο θεός, εγώ τι φταίω
Αντίς να φτιάξουνε σε µένα εκκλησίες
Να µε λατρέψουν σαν συµπέρασµα γυµνό
Χωρίς θεόλογα και παπαδοπορδίες
Παν και τις φτιάχνουνε στον ίδιο το θεό
Μόνο ένας σεισµός µας σώζει, απ’ το βλέµµα δηλαδή
Μαϊντανός να γίνουν όλα να βουλιάξει όλη η γης
Όπως η Ατλαντίς

