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σκέψεις ενάντια στη σχολική μηχανή από αντιφασιστική σκοπιά
τεύχος #27 / οκτώβρης - νοέμβρης ‘17

introduction
Το έντυπο που κρατάς το βγάζουμε εμείς που είμαστε στην
αντιφασιστική συνέλευση autonome antifa. Τα έξοδα τα
βάζουμε από την τσέπη μας και το μοιράζουμε σε σχολεία σε
όλη την Αθήνα γιατί θέλουμε να μοιραστούμε τις απόψεις μας,
τις σκέψεις μας, τις αντιφασιστικές ιδέες μας με όσους νιώθουν
πως δεν χωράνε εκεί έξω. Δεν χωράνε εκεί που βασιλεύει η
μοναξιά, ο ρατσισμός και η ρουφιανιά. Να τις μοιραστούμε με
κόσμο που θα συμφωνήσει και θα χαμογελάσει κρυφά και θα
πει ναι ρε, δεν είμαι μόνος. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και δεν το
βουλώνουμε με τίποτα. Είμαστε antifa!

αν κάτι σου φανεί ενδιαφέρον,
στείλε κάνα mail να μας το πεις στο:

autonome.antifa@yahoo.com

Διαδήλωση στόμα με στόμα
στη γειτονιά του Χολαργού
Σεπτέμβρης 2017

“...και αυτή η αντιφασιστική διαδήλωση, αποτελεί έναν ακόμα τρόπο διεκδίκησης. Εδώ,
πιασμένοι σε αλυσίδες, φωνάζουμε ενάντια στα κρατικά σχέδια για πόλεμο, ενάντια στους
φασίστες που θέλουν να μας εκτοπίσουν, ενάντια στους μπάτσους που μας ονομάζουν
εγκληματίες, ενάντια στα αφεντικά που μας δίνουν ψίχουλα ενώ μας αλλάζουν τα φώτα,
ενάντια σε όσους ξινίζουν τα μούτρα τους βλέποντάς μας. Και θα συνεχίζουμε να
φωνάζουμε γιατί είναι υπέρ της τάξης μας.
Θα συνεχίζουμε να φωνάζουμε μέσα από τους τοίχους και τις μουσικές μας, μέσα από
τις αντιφασιστικές στιγμές που φτιάχνουμε στις γειτονιές μας. Και δεν σκοπεύουμε να το
βουλώσουμε γιατί πολύ απλά δεν μας παίρνει...”
Aπόσπασμα από την προκήρυξη που μοιράσαμε στην antifa διαδήλωση στόμα με
στόμα στο Xολαργό.
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Φρέσκες ιδέες για τη νεολαία μας
Στο υπουργείο εσωτερικών γίνονται
πραγματάκια. Πιο συγκεκριμένα, ένα
πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο έχουν
ρίξει 750.000 ευρώ θα χρησιμοποιεί
τον αθλητισμό ως μέσο “πρόληψης της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων”. Πώς
ακριβώς όμως; Όπως διαβάζουμε,
προτείνουν σε αθλητικά σωματεία να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές που
είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έτσι θα εντοπίζουν
τους νέους που είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο της ριζοσπαστικοποίησης. Πιο
απλά: οι γυμναστικοί σύλλογοι θα ρωτάνε τους μπατσούληδες ποιοί είναι οι
ταραχοποιοί σε κάθε σχολείο, μετά θα τους παίρνουνε να κάνουνε γυμνάσια.
Άραγε στη ναζιστική Γερμανία το είχαν σκεφτεί αυτό ή οι Έλληνες διεκδικούνε
την πατέντα;
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Άντε και καλές δουλειές

!
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αίο όμως είναι που το
2013 ο τότε υπουργός Δη
μόσιας τάξης Δένδιας είχε
βραβεύσει τον Κούστα
για την προσφορά του στη
ν ΕΛ.ΑΣ! Είχε δώσει ο Κο
ύστας σκάφη για να
κυνηγάνε οι μπάτσοι μετανά
στες στο Αιγαίο και ο Δένδια
ς του έδωσε βραβείο
για ευχαριστώ. Μόνο που
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χηγός της ΕΛ.ΑΣ με την
ευχή του στον Κούστα: “Ά
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Με κλήρωση με κλήρωση!
Θα είναι σημαιοφόρος ο καλύτερος
μαθητής; Θα βγαίνει με ψηφοφορία;
Ή μήπως θα βγαίνει με κλήρωση;
Εμείς εδώ στην συντακτική ομάδα
του ταπεινού εντύπου που κρατάς
προτείνουμε τη σημαία να την παίρνει
ο ρουφιάνος του σχολείου. Μετά να γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε όσους
έχουν πάρει τουλάχιστον μία μονήμερη αποβολή, και αυτός που κερδίζει
να παίρνει δώρο σακούλα στραγάλια και να τα πετάει σε όλη τη διάρκεια
της παρέλασης στον σημαιοφόρο. Για πιο χάρντ κόρ καταστάσεις αντί για
στραγάλια μπορεί να έχει μπαταρίες από το κουτί της ανακύκλωσης στο
διπλανό σούπερ μάρκετ. Ιδού ωραίες βραβεύσεις για όλους – όχι σαν τις
μαλακίες που έκανε το ‘13 ο Δένδιας...

Αθήνα τον Αύγουστο;
12:00 η ώρα. Το λεωφορείο που πάει παραλία είναι πηγμένο
όσο δεν παίρνει. Ιδρώνεις. Παρακάτω, δυο-τρεις κυριλέδες έχουν
προλάβει θέσεις, αράζουν και τα λένε: «Ντάξει, δεν με τρέλανε η
Σαντορίνη, πολύ καλύτερη η Αστυπάλαια. Δυο μερούλες εδώ τώρα
και μετά άντε να δούμε τι έχει να πει κι η Νάξος». Εντωμεταξύ έχει
φτάσει 14 Αυγούστου κι εσυ δεν έχεις καταφέρει να πας πέρα απ’ τη
Βάρκιζα. Αθήνα, ζέστη, βαρεμάρα. Πού φράγκα για κρουαζιέρες
στις Κυκλάδες;
Κλεφτή ματιά στο παρεάκι των ταξιδιάριδων: όλοι πιο μαύροι κι από ΙΟΝ
αμυγδάλου. Κι εσύ; Ως εκεί που αρχίζει το κοντομάνικο κάτι γίνεται, παραπάνω
σαν το γάλα. Η αντίθεση προφανώς οφείλεται στο ότι το παπί του κολλητού τους
καλοκαιρινούς μήνες μετατρέπεται σε ταξί για όποιον έχει ξεμείνει. Μη λέμε και
μαλακίες: οι βόλτες το βράδυ με το που πιάνει λίγη δροσιά, δικάβαλο, πάνωκάτω στην Αθήνα μόνο και μόνο για να δεις καμιά καινούρια γειτονιά δεν είναι
κακή φάση. Μια χαρά είναι. Άσε που αν τις συνδυάζεις με καμιά μπίρα ως το
πρωί και ύπνο μέχρι το απόγευμα, περνάνε οι μέρες χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Και στην τελική τι; Έχουμε υπογράψει κάνα συμβόλαιο ότι θα γυρίσουμε όλα
τα νησιά του Αιγαίου μπας και γράψουμε κάναν ταξιδιωτικό οδηγό; Σιγά τη
μαλακία! Όχι, ας πάνε οι φραγκάτοι, να πιούνε τα ποτάκια τους, να λικνιστούν
φορώντας λινά και να αφήσουν την Αθήνα ήσυχη σ’ αυτούς που τη γουστάρουν.
Σε λίγο θα μας πουν ότι πρέπει να ντρεπόμαστε που μας ψήνει άραγμα στην
πλατεία, μπύρα με των 0,80 και ύπνος όλη μερα. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή;
Να πάμε σε καμιά δεξίωση να φάμε καναπεδάκια; Ή να στοιβαχτούμε στα
κωλομάγαζα που για να πάρεις ποτό πρέπει να πουλήσεις το αμάξι των γονιών
σου; Δε γαμιούνται κι αυτοί! Φράγκα δεν παίζουν, οπότε κι εδώ μια χαρά είναι.
Μας ζάλισαν με το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, ηλιοβασίλεμα στου Στρέφη
έχουν δει ποτέ;
Κι άλλο λοξό βλέμμα στους κυριλέδες. Γελάνε με την άνεση εκείνου
που νομίζει ότι τα έχει ζήσει όλα. Ξανά μια ματιά στα ασπρόμαυρα
χέρια σου. Χαμογελάς με το πείσμα εκείνου που έχει φάει τρεις μήνες το
τσιμέντο στη μάπα και δεν λυγίζει με τίποτα. Ποιο blue star patmos και
μαλακίες, ο καλός ο καπετάνιος στο μπετό φαίνεται, έτσι δεν έλεγε το
τραγούδι;
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“Οι ναζιστές δικάζονται, τα γραφεία της Χ.Α θα κλείσουν και ο φασισμός δεν
αισθάνεται πολύ καλά τελευταία”. Στο παραπάνω συνοψίζεται η σιχαμένη αριστερή
αφήγηση που λέει πως μετά τη δολοφονία του Φύσσα το “αντιφασιστικό κράτος”
χτύπησε το φασισμό. Τον δικάζει, τον φυλακίζει και αν κλείσει και τα γραφεία του
θα ξεμπερδέψουμε μαζί του μια και καλή.
Ας μη δουλευόμαστε...
Το τελευταίο αίτημα της ακροαριστεράς για το “τελειωτικό χτύπημα” στον φασισμό,
είναι να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει όμως λόγος για τέτοια
αιτήματα: με αυτόν τον τρόπο συγκαλύπτουν την πραγματική σχέση του κράτους με
τους φασίστες, είτε η κυβέρνηση είναι “δεξιά” είτε “αριστερή”. Όποιος πιστεύει πως
το ζήτημα του φασισμού λύνεται στα δικαστήρια και στο κλείσιμο των γραφείων των
Χρυσαυγιτών έχει το λιγότερο θέματα μνήμης. Βλέποντας κανείς τι έγινε στον Άγιο
Παντελεήμονα το 2009 μπορεί να καταλάβει πολλά. Στον Άγιο Παντελεήμονα
ήταν που οι μικροαστοί μαγαζάτορες συνασπίστηκαν με τους χρυσαυγίτες για να
φτιάξουν την επιτροπή κατοίκων τους και να καταλήξουν σε πολυήμερο πογκρόμ
εναντίων των μεταναστών με τις πλάτες των μπάτσων. Οι χρυσαυγίτες της επιτροπής
ήταν που εμπλέκονταν στο κύκλωμα των πλαστών σιντί και τσαντών μαϊμού μαζί με

ρδέψαμε ακόμα

φασίστες

τους μπάτσους του τοπικού ΑΤ. Όλοι αυτοί μαζί – μικροαστοί, χρυσαυγίτες και
μπάτσοι ελέγχανε το παραεμπόριο και τους δρόμους της περιοχής. Και όταν λέμε
μπάτσοι ενοούμε κράτος. Γι αυτό τον λόγο το κράτος αμέσως μετά την δολοφονία
του Φύσσα μπόρεσε να διαλύσει όχι μόνο την επιτροπή κατοίκων αλλά και να
ξηλώσει εν μία νυκτί ολόκληρο το ΑΤ: γιατί στην τελική το κράτος ήλεγχε τον Άγιο
Παντελεήμονα από την αρχή μέχρι το τέλος.
Αυτά όλα δείχνουν ότι ο φασισμός δεν είναι πέντε γραφικοί νεοναζί που
γουστάρουν σβάστικες αλλά περιλαμβάνει τις αστυνομικές πρακτικές του κράτους
και τις σχέσεις του με τη μαφία και το παράνομο κεφάλαιο. Σε όλα αυτά η αριστερά
πάτησε delete λέγοντάς μας πως άμα κλείσουμε τα γραφεία ξεμπερδέψαμε και με
τον φασισμό.
Το αριστερό delete δεν ξαφνιάζει: είναι η συνεισφορά τους στην στάχτη στα μάτια
μας, ο τρόπος τους να μας πουν πως το κράτος (αριστερό ή δεξιό) δεν έχει καμία
σχέση με το φασισμό και τους ναζιστές. Έτσι το κράτος που παράγει το φασισμό
γίνεται ξαφνικά, εν μέσω της επιβεβλημένης αριστερής άνοιας, αυτό που θα μας
σώσει από αυτόν. Και που άμα γουστάρει κλείνει και τα γραφεία του.

Vol.4
Ο ναζί
πάει διακοπές!
Να τα λέμε κι αυτά, έχει και το επάγγελμα του χαφιέ τα ζόρια του. Όπως κάθε χειμώνα,
το τρέξιμο για τις ανάγκες της οργάνωσης δημιουργεί ασφυκτικό πρόγραμμα για τους
ναζί πανελλαδικά, πόσο μάλλον όταν σ’ αυτό προστίθεται και το τρέξιμο από τίποτα
αντιφασίστες που ενίοτε προκύπτει. Όπως όλοι εμείς οι κοινοί θνητοί, έχουν κι αυτοί
λοιπόν ανάγκη από διακοπές για να πετάξουν έξω τις κορμάρες τους και να επιδοθούν
σε χαλαρωτικές δραστηριότητες, όπως μαρτυρούν διάφορες αποτρόπαιες φωτογραφίες
που συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

α) Ο ναζί με όλο το crew pt.1
Για λόγους ασφαλείας επιλέγονται δυσπρόσιτες βουνοκορφές, απομακρυσμένες πλαγιές
με πυκνή βλάστηση, σπηλιές γνωστές μόνο σε βοσκούς. Εκεί στήνουν τις σκηνές τους,
τρώνε μέλανα ζωμό από κονσέρβα και βγάζουν μπόλικες φωτό γεμάτες δυσκολία:
ρουφηγμένες κοιλιές, φουσκωμένα βυζιά και ύφος λες και έχουν πατήσει σκατά.

β) Ο ναζί με όλο το crew pt.2
Για μηντιακούς σκοπούς, πολλές φορές ο ναζί με το crew επιλέγουν στις διακοπές
τους να κάνουν διάφορες δραστηριότητες που θυμίζουν λίγο αθλητισμό. Κυλιούνται
σε βρωμόνερα με τα βρακάκια τους ή φοράνε γάντια και πλακώνονται μεταξύ τους.
Στη συνέχεια, δίνουν τις σχετικές φωτό στις εφημερίδες οι οποίες τις δημοσιεύουν
υπό καθόλου παραπλανητικούς τίτλους όπως: “ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ!!!!”.

Η στήλη είναι μια ευγενική
χορηγία της εταιρίας:

γ) Ο ναζί με την οικογένεια
Για τις πιο mainstream παραλίες ο ναζί προτιμάει την οικογένειά του, απ’ τη μία για να
το παίξει σωστός οικογενειάρχης, απ’ την άλλη γιατί η εμφάνισή του με κουτσούβελα
και θειάδες με ταπεράκια αποτρέπει επίδοξους εχθρούς απ’ το να του κάνουν μαλακία.
Έτσι, ακόμα και με διακριτικά και καλαίσθητα τατουάζ όπως αυτό μπορεί να αισθάνεται
σχετικά ασφαλής.
δ) Ο ναζί με κανά δυο φίλους
Εντάξει, αυτή η φάση είναι λίγο survivor. Σε πολλά νησιά το μοστράρισμα ακροδεξιών
συμβόλων τιμωρείται με ομαδικό φατούρο οπότε αυτού του είδους οι διακοπές
επιλέγονται από τους ναζί λάτρεις της αδρεναλίνης που θέλουν να το ζήσουν στα
άκρα. Φωτό ναζί με σανδάλι να τρέχει δεν βρήκαμε, οπότε βάζουμε μια random και
όποιος βρει μία μας τη στέλνει κι εμάς.

ε) Οι διακοπές του αρχιναζί (για αρχηγούς, βουλευτές κλπ)
Οι διακοπές του αρχιχαφιέ είναι σαφώς διαφορετικές από αυτές του σκέτου χαφιέ,
αφού υπόκειται στην κατηγορία του υψηλόμισθου πράκτορα-ναζί. Ο αρχιναζί λοιπόν
προτιμάει πιο πολυτελή θέρετρα για να δροσίσει τη κορμοστασιά του και φροντίζει στις
φώτο που θα κυκλοφορήσουν να μη φαίνονται καμιά δεκαριά μπράβοι που τον φυλάνε
μεταμφιεσμένοι σε λουόμενους, ψαράδες και γοργόνους.

Φεμινιστική διαδήλωση >
Αθήνα > Ιούνιος 2017
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Τον Ιούνιο που μας πέρασε, η αυτόνομη ομάδα γυναικών μιγάδα διοργάνωσε στο
κέντρο της Αθήνας φεμινιστική διαδήλωση ενάντια στους βιασμούς. Ένα θέμα πολύ
σημαντικό και επίκαιρο, αν αναλογιστεί καμιά τα περιστατικά κακοποίησης γυναικών
που έχουν βγει στην επιφάνεια τον τελευταίο καιρό, αλλά και τα άλλα τόσα που
μένουν θαμμένα στο σκοτάδι, πίσω από κλειστές πόρτες. Το παρακάτω, αποτελεί
απόσπασμα από την προκήρυξη που μοιράστηκε εκεί.
Οι περισσότερες, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας έχουμε υποστεί βιασμό ή
απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης και όλες νιώθουμε διαρκώς υποψήφιες να υποστούμε
βία είτε γιατί είμαστε γυναίκες, είτε λόγω σεξουαλικότητας ή ταυτότητας φύλου [...]
Οι βιασμοί δεν είναι “μεμονωμένα περιστατικά”. Τους αντιμετωπίζουμε παντού όπου
βρισκόμαστε σε σχέσεις ανισοτιμίας, υποτίμησης και εκμετάλλευσης: στην οικογένεια,
στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στους
τόπους διασκέδασης ή στις φιλικές και ερωτικές σχέσεις.
Οι βιαστές δεν είναι ειδική κατηγορία αντρών. Δεν είναι ούτε “δράκοι”, ούτε
“ανώμαλοι”, ούτε “σεξουαλικά πεινασμένοι”. Είναι κυρίως πρόσωπα γνωστά μας
και κατά κανόνα “υπεράνω υποψίας”. Είναι κατά πλειοψηφία άντρες με εξουσία,
αφεντικά, προϊστάμενοι, επαγγελματίες με “κύρος”, συγγενείς, σύζυγοι και γκόμενοι
που ψάχνουν να μας επιβληθούν είτε γιατί μας θεωρούν κτήμα τους είτε για να μας
πειθαρχήσουν.

ειναι οι αντρες
οι καθημερινοι!
Μεγάλες μερίδες της κοινωνίας αποσιωπούν, αποδέχονται ή ακόμα και επικροτούν
την βία που ασκείται εναντίον μας. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα μέσα ενημέρωσης,
τους θεσμούς της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά
που οι βιαστές ταιριάζουν στο προφίλ του ψυχοπαθούς ή του αλλοεθνούς, τότε
όλοι σπεύδουν να τους καταδικάσουν. Και όποτε οι βιαστές είναι “ευυπόληπτοι”
πολίτες, τότε ο φακός της δημοσιότητας πέφτει σε εμάς που τους “προκαλέσαμε” ή
“συναινέσαμε”.
Με άλλα λόγια, οι βιασμοί αποτελούν ένα διαχρονικό έγκλημα των κοινωνιών που
οργανώνονται με βάση τους διαχωρισμούς με όρους φύλου, φυλής και τάξης. Όπως
ο ρατσισμός οργανώνει την πειθάρχηση και εκμετάλλευση αυτών που έχουν άλλο
χρώμα ή φυλή, θρέφοντας τη βία και τα ρατσιστικά πογκρόμ εναντίον μεταναστών και
μεταναστριών, έτσι ακριβώς και ο σεξισμός οργανώνει την πειθάρχηση των γυναικών,
θρέφοντας τους ξυλοδαρμούς και τους βιασμούς.
[....] αν σε τούτο τον τόπο ο βιασμός δεν θεωρείται ζήτημα, τότε θα τον κάνουμε
εμείς ζήτημα.
Δεν περιμένουμε σωτηρία από το κράτος, τους είδαμε τους νόμους του.
Δεν αναμένουμε δικαιοσύνη από τους δικαστές, τους είδαμε πως μας δικάζουν.
Δεν ελπίζουμε στους δημοσιογράφους, τους είδαμε πως μας διαπομπεύουν.
Ελπίζουμε σε εμάς, σε όλες εκείνες που δίνουν μάχες καθημερινά στο σπίτι, στη
δουλειά, στους δρόμους, τις συνελεύσεις, σε εκείνες που προς το παρόν σιωπούν
αλλά σιγοβράζουν.

(θείο) σοκ
και (θείο) δέος!
Φόβος και τρόμος στον ευαίσθητο ψυχικό
κόσμο ακραίων εξτρεμιστών χριcτιανών
γονέων με το νέο βιβλίο θρησκευτικών της
Δ’ Δημοτικού. Σύμφωνα με αποκλειστικές
αποκαλύψεις της δαιμόνιας ερευνητικής
ομάδας του antifa base (στο google το
βρήκαμε) γονείς που πάσχουν από την, όχι
και τόσο σπάνια, ασθένεια του ακραίου
χριcτιανισμού αιτούνται να απαλλαγούν
τα παιδιά τους από τη διδασκαλία των
ενοτήτων που αφορούν σε άλλες θρησκείες.
Οι διαολεμένοι ...εε δαιμόνιοι ρεπόρτερ
του εντύπου μας πιθανολογούν αυτές οι
ενέργειες να πηγάζουν από την πεποίθηση

πως η παραμικρή επαφή των βλασταριών
τους με το κοράνι (τυχαίο παράδειγμα) θα
τα μετατρέψει -στην καλύτερη περίπτωση- σε
τζιχαντιστές τρομοκράτες.
Άλλωστε, με περισσή αγωνία και
ενθουσιασμό αναμένονται οι αντιδράσεις
των χρόνια απαλλαγμένων από τα
θρησκευτικά μαθητών (επειδήταθρησκευτικ
άείναιβαρετάκαισυντηρητικάκαικαλύτεραμπ
άλαστοπροαύλιο) στο συναπάντημα με τα
τέκνα των χριcτιανόπληκτων.
Η αθεόφοβη συντακτική ομάδα του antifa
base θα παρακολουθεί το θέμα στενά και
θα σας ενημερώσει για ό,τι νεώτερο.

Με διαιτητή το
Άγιο Πνεύμα!
Αυτή η πόλη είναι γεμάτη εκπλήξεις, σε κάθε βόλτα ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο.
Βάλτε λοιπόν κάτω μερικές δεκάδες παπιά τα οποία διανύουν μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα
αφισοκολλώντας για λογιαριασμό της συνέλευσης autonome antifa σε όλες σχεδόν
τις γειτονιές της Αθήνας. Και σκεφτείτε τώρα τι λαβράκια προκύπτουν κάθε φορά
μέσα απ΄ το χάος της μητρόπολης, από το Μαρούσι μέχρι τον Πειραιά και από τον
Κολωνό μέχρι του Ζωγράφου. Άντε μάθε αλλιώς για την σημαντικότατη και εξ’ ίσου
cult ποδοσφαιρική διοργάνωση των κατηχητικών της Αθήνας. Κάτι σαν τον τσαμπιονς
λιγκ των παπαδοπαιδιών σα να λέμε. Ρίχνεις και μια ματιά στα ονόματα των ομάδων και
ξεχνάς για λίγο ακόμα και τους βρωμερούς και τρισάθλιους ναζί!
“Ολόφωτοι” και τα μυαλά στα μπλέντερ...
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I don’t care, got no flair
For patriotic moments
Make my day, I won’t pray
And will defy salvation
I don’t care
I’m gone - watch my back
I don’t care
The crowd is proud
You can count me out
Burn the flag, hate this crap
Don’t want no god or nation
Make my day, I won’t pray
And will defy salvation
... I won’t belong, just count me out!
Idle Hands - Burn the Flag
Münster, Germany // 2012

