
fII α ρ χ ή  μ ο υ  ε ίν α ι,  να  μ ή  Ζ̂ω *®μμ&*ν α Ρχήν·

Λ ίχ ρ χ ές .
J εν δέχομαι δ ια τρ ιΰάς ν ' άποβ.Ιέτονν γυναΧχας.

A i r  δέχομαι δ ια τρ ιβάς έπ ϊ π.Ιηρωμη. " Ε καστος τώ ν  .ro.ii - 
τω ν  μ π ο ρ ε ί νά μου Λέγτ) τά  παράπονά τον xa i αύτά θ χ τά  δη
μοσιεύω δωρεάν. J t v  δέχομαι ποιήματα α ισχρά .

Jhv δέχομαι τέ.Ιος οΰτε τόν εαυτόν μου  νά γράφη είς τό  
ψύ.ΙΛο μου, Φ ιν ίτ ο  λ ά  μ ο ύζ ικ α .

* Ε πανω φόρ ι α£ ;

—  Καλημέρα σας, κύριε Κωστόπουλε.
—  Δοΰλός σας κυρίαις.
—̂  Έ χ ετε  όμπρέλαις καλαΐς, φ ίναις ;
—> Πρώτης μάλιστα . Φέρε άπο μέσα τνϊς όμπρέλαις.
—  Δέν εινε άνάγκη, α , κύριε Κωστόπουλε, μή πηράζεσθε, 

π£με μεΐς μέσα.
Καί ή τρεις μας μαντιοφόρες παν εΐς το δεύτερο χώρισμα 

τοΰ καταστήματος νά διαλέξουν όμπρέλαις. Ή  μία άπό τάς 
ε·3γενεστάτας κυρίας είχε ένα σάλι τρυπητό— ήτο ’Αλεξαν
δρινό φ ιγουρίνι,— ·/] άλλα ις ήσαν. . . . μ ιά  ψηλή κα ί μιά 
κοντή. (Περιττόν νά μάθετε τά  όνόματά τω ν, διότι τά  γρά- 

ει τό άστυνομικά δελτίον). Μπαίνουν μέσα, αρχίζουν κου- 
έντες, ή μ ιά  κυτάζει της όμπρέλαις καί Ϋ) άλλαις σουφρο- 

ποιοΰσιν τά  επί της τραπέζης επανωφόρια. Ή  μία έκανε συμ
φωνίας καί ή άλλη έτύλ ιγε άπό κάτω άπό τό σάλι της δύο 
έπανωφό;ια , ενώ ή δίυτέρα άπό πάνω άπό τό επανωφόρι της 
έδοκίμαζε νά βάλν) τό δεύτερο κλεψιμέϊκο. Οί υπάλληλοι 
είδον όλα αύτά , καί έκαμαν, ό’τ ι δέν τά  έβλεπαν. Είς τό 
διάστημα της συμφωνίας ή τρ ίτη γ ίνετα ι άφαντος. Τρέχει ό 
υπάλληλος καί τήν τσακώνει στό δρόμο καί τής λέγε ι, κυ
ρία, κατά λάθος, έπήρατε δύο επανωφόρια.— ’Εγώ ; — Μά
λ ισ τα , τ ί  έχετε έκεΐ τυλιγμένο j —  Τό πραγμά μοΰ. — Τά 
πραγμά σας ; Ε πιθυμώ νά τό ’δώ, δ ιότι δέν τό είδα εγώ 
ποτές μου. Κοπιάστε, σας γυρεύει τό αφεντικό μου.

Τήν τραβούσε ό υπάλληλος, δέν πήγαινε εκείνη, επί τέλους 
τήν έσυρε ό υπάλληλος καί μαζεύτικε ό κόσμος. Σ’ αυτό τά 
διάστημα ή τρ ίτη τό κάνει στριψόνα. Κόσμος κα ί κακό ! Ή  
υποδοχή τοΰ βασιλέως ήτο μηδενικό μπροστά στή πομπή ποΰ 
εκαμε ό λαός σ’ αΰτα ΐς τνίς κλεφτρίναις. Νά τήν έβλεπε, θά 
έζήλευε. Κ ατά φωνή κ ι’ ό γάδαρος· νά έκείννι την ώρα καί

ένας αστυνομικός, τά ς παραλαμβάνει, επί αποδείξει νά τάς 
πάη. . . .  νά τάς άπολύση. Ά ν  ήμουνα εγώ , θά μ’ έχωναν 
στό κρατητήριο τοΰ 'Έ κ το υ , άλλ’ αΰτα ΐς βλέπεις, ήσαν γ υ 
ναίκες, καί . . . .  περιττόν νά τά  λέμε.

Τήν άλλη μέρα, παρακαλώ, τ ί  συνέβη ; Ό χ  αδελφέ. Νά 
θέλουν νά τά  φέρουν μπλαστρή τά  πράματα. Μέ γυναίκες 
έχεις νά κάμνις, καί δίκαιο θά βρνίς; Νά, τόρα μοΰ έρχεται νά 
πώ , δ ,τ ι ε ίπε καί ό Σοφοκλής.

«Είθε νά μή υπήρχε κάμμία γυναίκα στό κόσμο, καί νά 
γίχα γυνα ίκα μόνο εγώ .»

Ά μ  στή άστυνομία τή συνέβη ; Οΰ, εκεί έγένετο κουλου
βάχατα , θά σας τά  πώ μεθαύριο, γ ια τ ί δέν πρόκειται νά 
γεμίσω τό*φύλλο σήμερον γ ιά  τρεις κλεφτρίνες. Τόρα ξέρετε 
τ ί  συμβαίνει ; Νά, άπό προχθές, ήμεΐς οί άνδρες άμα 
άπκντοΰμε κάμμιά γεναΐκα στο δρόμο, καί φορεΐ καινούργιο 
επανωφόρι θά φωνάζωμε.

’Επανωφόρι  αί’ ;

Ά μ *  τ ό  Τ ε λ ω ν ε ΐο ν
Πειραιώς, περί τοΰ όποιου σας είπα οτι θά γράψω 

πολλά καί πο ικ ίλα , τ ί  γ ίνετα ι ; Σ ιγά , σ ιγά ' ή μάνα 
σας πώς σάς βάσταξε εννέα μήνους, χωρίς νά θέλϊ], ή 
καλλίτερα διότι τά ήθελε, καί σείς δέν μπορείτε νά περιμέ
νετε πέντε-δέκα ’μέραις ; Ά σ τεμ ε νά μάθω τά  καθέκαστα, 
κ ι’ άπέ τά  λέμε.

ΙΙα π α  μο\>,

κινδυνεύει τά παιδί μου, παρακαλώ, πάρτε τά κόπο νάοθετε 
νά μάς κάμετε ένα αγιασμό.

— Χούμ, άμ τόρα θά πάω οξω στό χωράφι νά μαζέψω ζού- 
ματα .

Μετά πέντε £ξ ώραςξαναπαν οί ίδιοι άνθρωποι στό τραγό- 
παπα .

—  Παπά μου, τά πα ιδ ί μας πεθα ίνει, γ ιά  τά Θεό, πάρτε 
τή  μετάδοσι νά τό μεταλάβετε.

—· Χούμ, τέτο ια  ώρα εγώ δέν βγαίνω οξω, γ ια τ ί φοβούμαι 
το σκυλί τής γειτόνισσας. Φέρτε μου ’δώ νά τά μεταλάβω .

Παν οί γονείς νά φέρουν τά άρρωστο, ώς ποΰ νά τό πάν, 
πέθανε στά χέρια τω ν στά δρόμο.

Τήν άλλη μέρα παν νά τόν προσκαλέσουν νά τά θάψ·/)»



—  ΓΙοϋ εινε ό παπ2ς, κυρά παπαδιά  ;
—  Πάει στ' άμπέλι νά τσαπίσν), νά κλα ίέψη .

Έχ* άργάτας στό χωράφι, 
ποΰ δέν έχουνε νισάφι.

Τήν άλλ·/) μέρα,—ήτανε Κυρια/.ή—πέθανε τών ίδιων α ν
θρώπων μιά συγγένησα καί την έθαφταν. Ό  παπας συνέπεσε 
τότες νά ηνε στό σπ ίτ ι του,άκούει ψαλμουδίκις, όνε δνε, πα - 
τραόνε, ξεπροβάλλει τό κεφάλι του άπό τό παραθο ΐρ ι , βλέπει 
λείψανο νά περνά- μάνε, μάνε, κοτσάρει τά  πετραχήλια του 
καί λαχανιασμένος και μέ μισοφορεμένα καβάδια ζοΰπ  καί 
ζώ νετα ι στή συνοδεία. Τον ρωτούν οί συγγενείς.—ΙΙοιός σέ 
προσκά/εσε, παπά , νάρθ·/;ς ; Καί άπαντα ό παπάς, (κακά 
στο κολυβοζούμί του).— Παιδιά μου, κάνω τό χρέος μου. Ε 
κείνη τή μέρα, βλέπετε, ό τσιφούτ παπάς, ητο Κυριακή, 
καί δέν είχε νά πάη νά βγάλ/j ζούματα, καί ήθέλησε άπό τό 
νεκρό νά βγάλ·/) τό καρβέλι της ήμερός.

Ό  τραγόπ^πας δέ αυτός εινε ό τΐίς Βλασαρού;, 5 παπά 
Σ ταμάτη ;, ό όποιος θά έχ·/) περιουσία κοντά ενα μ ιλ ιο ϋν ι.— 
Ποΰ νά τραβήξουν οί διάβολοι τή ψυχή του, οταν σκυλόψυχα, 
καί νά τοΰ τήν βγάλουν ανάποδα.

Αί, άγιε Μητροπολΐτα — μά καί σύ μοΰ φα ίνετα ι πώς κάθε 
άλλο είσαι παρά ά γ ιο ς—τ ί θρησκεία εΐνε αύτή ; Σοΰ είπα, 
δτι θά πάω στή Λάρισσα νά τουρκέψω, καί νά έλθω νά πα- 
λουν.ώσω δ'λους αύτού; τους ρασοφορεμένους Ίσκαριώτας δ ια 
βόλους. Θά βάν·/3 ς γνώσι στό ίερατίον σου,— διότι έγώ πλέον 
δέν τό αναγνωρίζω ώς τέτοιο ,— ή κάάμιά ώρα θά τούς π ίά  
σωμε στή ; γροθιαϊς καί τούς χώσώμε τό καλιπάφκι ώς τό 
λαιμό ; ·

Λειτουργοί τοΰ Θεοΰ, λέγουν, δέν λέγουν καλλίτερα πώς 
εινε τοΰ διαβόλου, έκεινοΰ ποΰ θά τού; πάρη.

Έ λ α  ’δώ τόρο καί σύ θεομπαίκτορε,παπά— Σ ταμάτη— ποΰ 
νά δώσγι ό Θεός νά σέ ’δώ μ ’ έ'να μ ά τ ι, (δχι δηλαδής, νά 
βγή τό δικό μου καί σέ ’δώ εγώ μ’ ενα μ ά τ ι, άλλά εσύ νά 
στραβωθή; καί ’S-7jς εμέ μ’ έ'να μ ά τ ι. Πάλι τά μπέρδεψα. 
Ά ς η ν α ι ) .— Λοιπόν, έλα δώ παπα— Σ ταμάτη, είσαι παπα ; 
έσύ, έχεις άπάνου σου ιεροσύνη, ή είσαι κάνένας βελ.ζεβούλ 
μεταμορφωμένος ; "Ετσι μοΰρχεται, ποΰ άν ήμουν παλλ ι- 
κάρι, νά σε πιάσω, νά σοΰ δώσω, νά σέ κάνω κωλοστροϋμπι, 
χταπόδι τέλος πάντων κοπανιστό. Αει στό διάολο τόρα.

ΥΠΟΦΥΔΔΙΣ
ΤΗΝ ΕΠΑΘΑ

Α  .

Ή  Ε υα νθ ία .
Σάς το έχω ’πϋ χ ίλ ια ις  φιραΐς αύτά τό πραγμα, καί επο

μένως πρέπει νά τά ξεύρετε, διότι είναι αηδία νά επαναλαμ 
βάνω τά  ίδ ια  λόγια ,δ τι δηλ. αγαπούσα άπό μικρά παιδάκι,ποΰ 
φώναζα άκόμη ούά, της παχεια ΐς γυναίκες τό όποιον, θαρρώ, 
πώςμοΰ συμβαίνει καί τόρα άκόμη.

Δέν μέ βλάπτουν καί ή άδύναταις, άλλά πιο καλαΐς μοΰ 
φαίνονται ή χονοραΐς.

Καί είμαι έγώ κάνένας αγριάνθρωπος βασιλεύς της Πολυ
νησίας τάχα , ώστε, δπως εκείνοι, νά σφάζω καί νά τρώγω 
τάς γυναίκας, άφοΰ πρώτα τ ά ; παχύνω σάν διάνους στά 
κοτέτσι ;

Ό χ ι ; άλλά είς τό περί όρεξεως κεφάλαιο ούδεις λόγος, 
καθώς καί είς τό περί γυνα ικών.

Σεις μπορεί ν’ άγαπάτε τής άδύναταις, ά γα π ά τ έ τα ις , δέν 
επεμβαίνω, λοιπόν άφήσετέ με καί μένα νά κά νω τά  κέφι μου. 
Πώς είπατε ; Εΐνε ή ιδέα μου σφαλμένη ; Λανθάνεσθε. Δέν 
θέλω, έτσι θέλω, ώ διάβολε, μέ τό ζόρι θά μοΰ επιβάλλετε 
σεΐ? τήν ιδέα σας j Σάς εΐ~α, έγώ είμαι πεισματάρικο ζώον,

Ό  2£τ. Γ ια ννο ύλ η ς
τάβαλε μέ τόν επ ιστάτην τοΰ δενδροκομείου I. Σπανόπουλον 
κ*ί τοΰ ψάλλει δσα έχει καί δσα δέν εχει- άπό ολα ο«α γρά
φει δ Γιανούλης αύτός, έ'να μόνον έθαύμασα, τήν άχρεΐαν 
γλώσσα του, ή όποια θέλει ξεριζομα μέ τήν ντανάλια . Ά ν  
τδχωμε έτσ ι, νά ύβρίζγ) ό ένας τόν άλλο δημοσ'α άτιμο καί 
τα  το ιαΰτα , καλλίτερα μά τό βεό εΐνε νά πέσωμε μέσα στό 
πηγάδι νά πνιγοΰμε. Σημειώσετε δέ, δτι αύτός ό Γιαννούλης 
γυ .εύει νά πάρ·/] τη θεσι τοΰ Σπανοπούλου. Βρέ ΓιαννούλΥΐ, 
κάθισε στ’ αυγά σου, καί πες μας άν παλάβωσες νά σέ δέ- 
σωμε νά ήσυχάσης. Μαγκουφαριά τοΰ διαβόλου.

’Ε δ ώ
κάτι σπουδαΐον ήθελα νά σάς ’πώ , άλ,λά τά ξέρασα. "Ενα νε- 
φάλι έχω κι αυτό ρωμαίϊκο. Μεθαύριο θά τό θυμηθώ.

Λ ίά , να , να ,
τό θυμήθηκα. Θέλγετε νά έξαιρέσετε τό πα ιδ ί σας άπό τό 
στρατό; Ά πλούστατο . Π ηγαίνετε είς τά Βελούδιο νά σάς 
μάθνι τήν τέχνη. Μή νομίζετε, δτι θά σάς πή νά τοΰ βγά
λετε τά  μάτια  ; Οχι, **λέ. Θά σάς συμβουλεύσ·/) νά γρα- 
φήτε Οθωμανοί υπήκοοι ! Νά τουρκέψετε δηλαδής. Τοΰτο δέ 
λέγετα ι φιλοπατρία. Ού νά χαθή ;, άνανδρε προδότη. Καί άν. 
κύρ Βελούδιε, δλοι οί ελληνες έκαμαν τήν τέχνη τή δική 
σου, τότε τά έθνάριό μας τ ί θά γίνετο ; Ποιος ήθελε υπηρε
τήσει ώς στρατιώτης ; Ούξω !

Ο Β α σ ιλ ε ύ ς .
μέ τή βασιλική του οικογένεια εφθασε σώος καί άκέραιος y  α ί- 
ρων άκραν υγείαν. Χαίρω πολύ διά τοΰτο, δσο έλυπήθηκχ 
τά μπαρούτι ποΰ ξοδεύθηκε γ ιά  τά 101 κανόνια, τό όποιο, 
ήμποροΰσε νά χρησιμεύσν) γ ιά  κάνένα νέο πόλεμο τοΰ Καραλή 
Ταμπούρ.

’Επειδή μέ γέλασε καί ’μέ ή Νέα ' Εγημερ ι ς ,  ή όποια έγρα
φε, δτι θά φθάσνι ό βασιλεύς ε'ς τάς 7 \ }2 τό πρωί, ξεποδα
ριάστηκα κ’ έγώ , καί έλυωσα ένα ζευγάρι παποΰτσα άν^βο- 
κατεβαίνων τόν μεγάλο δρόμο. Εΐνε αλήθεια, δτι σ’ αύ-ά τό 
σοΰρτα φέρτα συναπάντησα δυό κορίτσα καί είπαμε κάμπ-οe x

ΜΙ Εΰα^Οία μ,ου

3

χωρατά, άλλά τ ί  βγήχ< μ’ αύτό; Τέλος στάς τρεις ήλθε. 
Κόσμος ήτο κάμποσος, αλλά κάνεις μαγκούφης δέν έφώναξε 
■ζήτω.

Μοΰρθε μ ιά  φοΰρκα, νά σκάσω, καί είπα άπό μέσα μου, τ ί  
•μασκαρόκοσμο;. Κατά τύχη νά κ ι’ ό φωνακλάς Πλατούτσας 
μπροστά μου κ ι’ άκούω νά λέγν] τοΰ Διευθυντοΰ.— "Ετσι θ' 
άφήσωμε τόν Βασιλ^ηά χωρί; ζήτω  ; Έ γώ  μαζεύω τούς 
λούστρους.— Αί, κάμε, δ ,τι θά κάμγ,ς, τοΰ άπαντά ό Δ ιευ
θυντής. Ό τα ν  ακόυσα αύτά , είπα άπό μέσα μου.—Τοΰτος 
εινε άλλος Μποζέλος ποΰ είχε ό Κολλέτης καί έφτειανε τάς 
διαδηλώσεις. Ώς ποΰ νά καλογυρίσω νά ίδώ, βλέπω τόν 
Πλατούτσα επί κεφαλής ενός τάγματος μαγκών νά ξελα- 
ρυγκιάζωνται άπό κάτω άπό τό παλ,άτι στά ζήτω . Ό  κό
σμο; τότε άρχισε νά μαζεύετα ι. Χώνομε κ ’ έγώ μαζύ μέ 
τους άλλους τρελούς, κ ι’ άκούω τόν θεοφ ιλά τόν Διευθυντή 
τοΰΐίολυτεχνείου νά λέγη σ τ ΐν  ν έον Μποζέλο τοΰ Διευθυν- 
τοΰ. — Τί φωνάζεις ; Μήπως νομ ίζγ,ς οτι θά βγ^ ό βασιλεύς 
νά ί>ή τήν έξοχώτητά σου ;— Έ γώ σοΰ λέγω πώς θά τόν 
βγάλω καί θά εκφωνήν/) καί λόγο. Ζήτωωωω ! Ζήτωωω !

Κ α τ α λ α β ε τ ε  την σεις !

Έ π ί τέλους ό βασιλεύς τ ί  νά νά κάμν), βαρέθηκε νά τούς ά- 
~κούν), καί βγήκε στό μπαλκόνι μέ τήν Α. Μ. τήν βασίλισσα. 
Τότε άρχισαν στ’ αληθινά τά  ζήτω . Ή  βασίλισσα έκαμε 
νεΰμα στόν βασιλέα νά μή βγάν/) λόγο, άλλ ’ έκεΐνος τίπο
τα , ώμίλησε καί εύχαρίστησε τόν λαό του, γ ιά  τήν εγκάρδιο

δέν πέρνω άπό λόγια , κ ι ’ αύτά ποΰ μοΰ λέτε σεις, έγώ δέν τά 
άκούω.

Σταθητε, καί νομίζω πώς κουβεντιάζω μοναχός μου. Την  
(παθα.

Θά ήμουνα έπάνω κάτω , δσο χρονώ είμουνα, άπάνω είς τον 
άνθό της η λ ικ ία ; μου, άπάνω στής φούργιαι^ μου, ποΰ μοΰ 
έφαίνοντο ολα τά  πράγματα εύκολα, πέσε π ή ττα  νά σέ φάγω.

Έ κεΐ στή τγέ'.τονιά ποΰ κατοικούσα, συνέπεσε νά κατοικη 
καί μ ιά θεοταρντάνα —  αύτή ποΰ βλέπετε ζουγραφισμένη — 
χήρα ήτανε, πανδρεμένη, έλεύθερο κορίτσι, νά σά; πώ καλά 
καλά δέν ξέρω, ήτω δμω; νέα καί παχειά , δπω; τήν βλέπετε. 
Τί ή λ ικ ίκ ; ήτο δέν τήν ξέτασα, διότι τήν ηλικ ία  τών γυναι- 
κώνε δέν μπορεί νά τήν μάθνι κάνεις ποτέ, αύτωνόνε τά  χρό
νια  δσο μεγαλώνουν, τόσο μικρύνουν. Ό τα ν  ήνε 15, σοΰ 
λέγουν πώς εινε 20 , δηλαδή σέ γάμου ήλικ ίαν, μήπως γ ε 
λάσουν κάνένα καί τόν τσουβαλιάσουν, οταν ήναι 20, σοΰ λέν 
πώς εΐνε 15, διά νά φα ίνωνται τάχα  πώς εΐνε άκόμι κορίτσι 
πράγμα. Μ’ αύτά θέλω νά πώ , δτι τά  χρόνια τών γυναικώνε 
δέν τά  βρίσκει κάνεις ούτε στά καντάρι. Ά λλά  τ ί  μάς μέλ
λει γ ιά  τήν ηλ ικ ία  τη ς, σάματις ήμεΐς πρόκειται νά τήν ά- 
γοράσωμε ;

Τής λέγαν τονομά ττ,ς Εύανθία. Γλυκό όνομα, πού κτυπά 
ώραΐα καί σ τ’ αύτιά .

Α νάστημα, μ άτια , φρύδια, στόμα, μύτη, μαλλιά , δλα της 
ήσαν ώραΐα. ’Ητο νοστιμοφτειασμένο πλάσμα. Μού γουστά- 
ρησε τοΰ έρίφη, καί τής ρ ίχτηκα. Ή θελα  καλά καί σώνει νά 
τής κάνω εργολαβία. Ζόρ, ζορ,-Νά ! Χριστός άνέστ.

Έ π :ιδή  v.ffxv τά  πκράθυρα μας απέναντι, κε'.νής λίγο

ύποδοχή πού τού^έκαμε. Ό ταν  εφευγκ ενας κλητήρας έλεγ ϊ 
μοναχός του μιλών_άπό πίσω μου :

—  Πάει κ ι’ αύτό.

Ή  κλευτρ ΐνες
—  Τ ί  iiiiaxGicK ου σήιιεοα ,  φ ι.ΐτά τη  μου ; — Δ ιό  επανωφό

ρια . Σ ύ  ;  — " E r a  j/oro.— A t τό τε e.la νά φ ιΐηθονμε.

Λ Ιπολιάστικες σ ύ ;
— Άκούς έ/.εΐ; μέ μπόλιασε ό γιατρός κυρ Αλβέρτος.
—  Έ πιασε τό μπόλι σου ;
—  Ξέρ ο κ ’ γώ τ ί νά σοΰ πώ ; Έ π ιασε , δεν επιασε, χ^^--  

πέρι δέν έχω.
—  Μά πώς σοΰ φα ίνετα ι ;

πιό χαμηλά άπό τά  δικά μου, κάθε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 
δέν τήν άφινα τή γυνα ίκα σέ ήσυχία. Μόλις εξημερονε ο 
θεός τή μέρα, καί έγώ μέ μισοκλεισμένα μ άτια  και ξετρα- 
χήλοτος ήμουν στό παράθυρο καραούλι Φαντασθήτε, πού 
τήν έβλεπα άκόμη και στον υπνο μου. ’Έκανα καί κατεργα- 
ριαΐς, μισοέκλεινα τής γρίλαις κ ι’ άπο κεΐ κατασκόπευα. Θα 
πη τε , καί τ ί  ήθελα νά δώ ; Νά τα  λ.έμε θέλ.ετε ; Ηθελα να 
τήν πιάσω, νά τήν ’δώ μέ τά  νυχτικά  τη ς.

Μιά μέρα, δέν βάσταξα πλέον, τνίς τόπα :
— Ά χ  έσύ !
Τάκουσε, δέν τάκουσε, δέν ξέρω, διότι παρατήρησα,οτι καρφί 

δέν τής καίετο.
'Ά λλη μέρα της είπα.
— Ά ^ , σ’ άγαπώ !
Αύτή τή φορά φαίνετα ι νά τ ’ ακούσε, γ ια τ ί έγύρισε καί μέ 

είδε περιφρονητικώς, έκαμε μορφασμό κ’ έκλεισε τό παράθυρο 
μέ κρότο καί θυμό.

Ά μ  κοτζάμ γυναικάρα τ ί  ήθελε νά βρή άπά μένα τό 
κουτάβι, ποΰ άν μ’ έπιανε στην αγκαλιά  τη ; μπορούσε νά μέ 
βγάλγι ζουμί.

Ά λλά  άπό τέτο ια  έγώ δέν έχαμπάριζα, έγώ κύτταζα  τή  
δουλειά μου. ’Ήθελα καί καλά νά τήν κάμω νά μάγαπήσν;. 
Πέρασαν κάμποσαις έβδομάδαις καί τό άγρίμι άρχισε νά ή - 
υ.ερώνη. Μού χαμογελούσε, μοΰ έκουνοΰσε τό κεφάλι της ελα
φρά κάθε πρωί, σάν νά μούλεγε καλημέρα, έβγαινε στό παρά
θυρο μέ μισοανοιχτά τό σακκάκι τό νυχτικό, δτι τάχα  το 
ξέχασε έτσι κατά λάθος, καί μοίριχνε τά  μαλλιά  της ζέπλ^ε- 
χα πίσω. Κατά τήν συνήθεια τής ζουρλής νεότητας, τ·7,; εκαμχ



—  Δέν μοΰ φα ίνετα ι τ ίπο τα . Ε ίμαι χαλά κουμπουμένος.
—  Τό βλέπω άλλά δηλαδής σέ ’ρωτώ άν διερεθίστηκε κ α 

θόλου τό χέρι σου, άν κατάλαβες τ ίπο τις  ,
—  Ά σ ε  με, αδελφέ, ποΰ ήλθες καί σύ νά μέ κοροϊδέψγίς. 

Σώνει ποΰ μάς κοροϊδεύει ή κυβέρνησις μέ τά  μπόλια τνϊς. 
Νά, ορίστε, ό Αλβέρτος έχει μπολιάσει ώς χ ίλιους, μπο
λ ιά ζε ι ώς εκατό κάθε μέρα, έτράβηξε χ ίλ ια ,κ α ί εκατό φράγκα 
κάθε μέρα. Καί μ’ όλα τα ΰτα  πεθαίνουν όλοι οί μπολιασμένοι. 
Μωρέ αύτό ποΰ έ'φερε ή κυβέρνησις δέν εΐνε μπόλι, εΐνε γλυ- 
κερίννι. Καί ξέρεις, όταν είπε ένας γιατρός στον υπουργό,—  
κύριε υπουργέ, αύτό δέν εΐνε μπόλι, εΐνε άλειφή άπό κείντ) 
ποΰ βάζουν ή γυναίκες στά μοΰτρα των γ ιά  νά γυαλίζουν. 
Τοΰ ά πή ντη σ ε : —Ά  μπά, δέν μπορεί, άφοΰ μάς τό στείλαν 
άπό τήν Εύρώπη.

νΟρσε μέσ’ τόν ά'μπακό σας. Κύρ μασκαράδες, καί άν σας 
στείλουν άπό την Εύρώπη κακά— στά μοΰτρά σας —θά μας 
τ ά  περνάσατε ν·ι’ αύτά γ ιά  μπόλι ;

Νά συστηθή παρακαλοΰμε μ ιά άπό εντίμους ιατρούς έπι- 
τοοπή— διότι υπάρχουν, καί ώσυννίδητοι— νά εξετάσουν αυτό 
τό μπόλι καί τότε, άν βρεθοΰν τά  λόγια μου ψεύτικα , νά σας 
φτύσω.

‘ Ο  Κ έτσ ο ς
ό γνωστός τοΰ Λέκα καπνοπώλης ε/ει τά  καλλίτερα καπνά, 
τοΰ κόσμου, έ'να κακό εχει όμως, ότι εΐνε φαφλατάς καί κάνει 
κα ί τό παλλικάρι καμμιά φορά μέ τη ράχη του.

Κ λ έ φ τ ε ς .
—  Τί εΐνε, ποΰ ; j
Νά έσχηματίσθηκε μιά νέα έτα ιο ία  άπό ένα μεγαλέμπορο 

τοΰ Πειραιώς, άπό ένα υπάλληλον δικαστικόν, καί κ ά τ t 
άλλους παστρικούς γ ιά  νά καταπατήσουν στό Φάληρο οικό
πεδα άπό χ ιλιάδες στρέμματα. Ε ίμαι σ’ όλης της ύπόθε- 
<πς τήν ουσία. Ώ  μωρέ μάτια  μου τ ί  κακά έχει νά γίνη 
μεθαύριο όταν θά σας πώ τά  καθέκαστα. Ενε φρίξον ήλιε 
κα ί στέναξε γης !

'Ο  Π ο ντ ικ ό ς
έφημερίς σατυρική της Κέρκυρας μέ ρωτά γ ια τ ί ονομάζω 
τούς έπαρχιώτας ΐ,ωντύβο.Ια ;  Δ ιότι παράγονται άπό τό 
ζωντα νά  καί δβο.Ια κα τ’ άποκοπή τοΰ ζώα— τά  ζώά μου 
άργά, μέ ’μέ περνοΰσαν τά  βουνά τής Κέρκυρας τήν παλα 
βιά καί τά λλα  τά  λοιπά. Αύτή εΐνε ή έξήγησις τοΰ ζωντο-  
&6Λον. Σ’ άρεσε, Ποντικέ, ή δέν σ’ άρεσε. Αΐ τότε άει χώσου 
στή τρύπα σου νά μή βάνω τό γάτο μου καί σέ κάνει άπα 
ν ια νιά .

καί ’γώ  έ'να ραβασάκι, είς τό όποιο είχα βάλλει ό'λας τάς 
άνοησίας τοΰ κόσμου, ώς καί αύτό τό —  Άν ύέν  μ έ  πάρι/ θ ' 
α ντο χ ε ιρ ια σ θ ω . —  κ ι’ αύτό ακόμη τό είχα γράψει.

Τόρα ή το  ό λ ό γ ο ς , π ώ ς  νά τ η ς  τό  δώ σω  ;
Τής τόδειχνα άπό τό παράθυρο, κ’ εκείνη κάθετο καί τό- 

βλεπε σάν χάχας. ’Εφουρκιζόμουν σάν θηρίο, έγινόμουνα άπό 
τό κακό μου τοΰρκος, γιαουντής, άλλαξόπιστος. Τέλος δέν 
βάσταξα, καί τής λέγω = Μ ά τέλος πάντων θά το δεχθής ;— 
Είσαι τρελός μοΰ άπήντησε, καί γύρισε τό κεφάλι της άπό 
τό άλλο μέρος. ’Εφρένιασα, καί της λέγω κ’ εγώ— Σέ περι
φρονώ ! Καί έφυγα μέσα. Καί τ ί  έκαμε κείνη ; Νά πηγε, νά 
κρεμνισθή άπό τά  γέλοια. Οταν ξαναβγήκα, τήν είδα ακό
μα καί γελοΰσε. Α ί τότε πλέον έγινα  έξω φρενών κα ί τής 
λέγω — Οΰξω, συχαμένη !

7Ω Θεέ μου, ώ Θεέ μου, τ ί  κακό ήτο εκείνο ; έπήγε ή γ υ 
να ίκα  νά λυγοθή, νά ξεκαρδισθή, έπεσε άπάνω στά καναπέ 
κα ί εσπαρτζάριζε, όταν σηκώθν), τήν είδα νά βαστά τήν καρ
διά τη ς, καί γύρεψε άπό τήν υπηρέτρια λίγο  νερό, τό όποιον 
ό'ταν πήγε νά π γή , έφούσκωσε, ξεφούμαρε καί κατάβρεξε τής 
δοΰλας τά  μοΰτρα. Τότε εγώ, σάν νά εκδικήθηκα τά χ α , τής 
ε ίπ α ;

—  "Ετσι ντέ , καλά νά τήν πάθτις. f "  Εχει  κ' d . l . l a )

Λ ο  γ ο δ ο  ο £ at
Τήν Κυριακή έπωλήθησαν φύλλα 

3 9 0 0
καί φέρνω μάρτυρα καί τόν κ. Ά ντω νιάδη , άπό τόν όποιο 
άγοράζω τό χαρτί καί μοΰ πέρνει άκριβά, γ ια τ ί, λέει άνέβι 
καν τά  φράγκα, σάματις νά ημαι εγώ κανένας αργυραμοιβό 

Γ ιά  τόν κ. Ρ η γ ά δ ι  
τόν χρυσοκάνθαρο έμαθα κάτι παράξενα πράγματα, περί λ« 
θρεπορίου κα ί δέν συμμαζεύεται. Θά μελετήσω τήν ύπόθεοι 
καί θας τήν εκθέσω μέ τρόπο.

Σ τ ό  γεφύρ ι
τοΰ Α'. Νεκροταφείου εΐνε δυά βλογιασμένοι, ένας άνήο κι 
μ ία γυνής. Αύτοί πλήρωσαν 30 δρχ. γ ιά  νά τούς στα! 
φρουρός. Ξέρετε τ ί  συμβαίνει ; ’Εχτύπησαν τάς 30 δραχι, 
εκείνοι ποΰ τά  χτύπησαν καί όχι φρουρό δέν έστειλαν, άλ) 
φοβερίζουν νά τούς στείλουν στό σφαγείο τοΰ Γκούμα, δηλα§ 
στή καρμανιόλα τοΰ Γουδιοΰ. Ε ίναι κατάστασις αύτή , κ. Δ 
ευθυντά ;

X u  pi Ε λ β ε τ ικ ό ,
γνησιώτερον καί τοΰ γνησίου, καί μπύρα της Βιέννης ε! 
μπουκάλας ποΰ μοσκοβολοΰν σάν άνθος τής λεμονιάς, εΰρί 
σκονται είς τό παρά τό Βαρβάκειον παντοπωλεΐον Βαρ6άχειο> 
Τά τυρί4 δραχ. τήν οκά καί τήν μπουκάλα 1 καί 20. Αί' τόρ: 
τίπληρόνετε; Σας έρχονται σαν τσάμπα. Γ ιά πάρετε τή βόλτι 
σας άπ ’ έκεΐ καί τά  λέμε.

Ο ί κ ύ ρ ιο ι
Παπαδόπουλος, Κυριάκός ν.αί Σας—έχω κατά  συνέχειαν- 
λαμπομπώλαι, έφεραν λέγουν πετρέλαιον, διαφανές ώς τ 
υδωρ τοΰ νεοοΰ μέ ποΛΛά *.1εονεχινματα,  άπό τό Μοϊνέστιο 
της Μολδαβίας. Ξέρετε ποιά είναι αύτά  τά  πλεονεκτήματι 
τοΰ πετρελαίου; ”Αμα ποΰ πάτε ν’ άνάψετε τό φυτίλ ι τ ι  
λάμπας σας, νά πέρνν) φόκο όλη ή λάμπα, νά σκάζν] καί 
σας καίει ολους σάν ποντικούς ζωντανούς.

’Ίσως μοΰ παρατηρήσετε,— ά εδώ δέν είσαι δίκαιος, θέ 
λεις νά κακοσυστήσεις τούς ανθρώπους καί νά τούς παρ« 
βλάψγις. Είπαμε, αύταϊς τής δουλειαΐς εγώ δέν τής κάνω 
Μοΰ παοαπονεύφθησαν καί τό γράφω, έπε ιτα  φροντίζω νά σα 
προφυλάξω άπό ενδεχόμενον κίνδυνον. Είναι πολύ δυνατ' 
Αντίο σας.

ϊ* ά φ τε  ^ύλω νε
δουλειά νά μή σοΰ λείπνι. ’Ιδού, φ ίλτατε  κ. Διευθυντά, δέ 
κατέβη ; προχθές στάν Πειραιά κ έκλεισες τό χαρτοπαικτεΐδ 
ποΰ εΐνε εντός τοΰ ξενοδοχείου τοΰ Βό.Ιου καί διευθύνετε 
άπό τόν ί'διο διευθυντή αύτοΰ ; Α ΐ, μάθε λοιπόν, οτι έκεΐνι 
κάνει τή  δουλειά του, όπως καί μερικοί κλητηρες ποΰ έτρώ 
γαν προχθές μαζύ του. Τόρα εννόησες, τά  λοιπά εινε περιϊ 
τά . Κλείνε σύ όσο θέλεις, τ ’ άνοίγουν άλλοι.

’Έ λεγε ,
λέγει ή παροιμία, μιά τρυφερά γυνα ίκα στάν ά'ντρα της πο 
τόν άγαποΰσι παρά πολύ—Άνδρα μου, οΰτε ’γώ  νά πεθάν*) 
οΰτε σύ νά ζήσνις.

Λοιπόν, οΰτε 'γώ  νά πεθάνω οΰτε οί χήροι νά ζήσου̂ / 
^Γυοία εξουσία, σοΰ γνωστοποιώ, ότι οί χήροι έχουν βλι 
γ ιά , άλλά καί άν δέν έχουν, νά μήν έπιτραπή νά σφάζον 
τόρα, δ ιότ ι ή βλογιά θά μάς θερίστ) όλους. Συμβουλευθηΐ 
καί τά ίατροσυνέδριο, καί να ιόήτε, ότι θα σας πή, οτι καλ 
σάς λέγω -

Ά ν  θέλετε νά μ’ άκούσετε, άν δέν θέλετε, κακά ψυχρά κ* 
μαΰρα νά γένουν.

Ε ις  τό  π αντο π ω λε ΐο ν
τοΰ κ. Σακελλαρίου, το όποιον κεΐτα ι εκεί κοντά στους & 
γίους Θεοδώρους υπάρχει κρασί 10 ετών Σ αμιώτικο. Αναζ
οποίος το π ίνε ι.

Έ ν  Ά Ο ή ν α ις  τη  ’Ο κ τω β ρ ίο υ  18 8 !5 £ ’Λ ρ ιθ .  1 » .


