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Ε ίν α ι
μερικά πράγματα ποΰ δέν τά τρώγουν οδ·;ε τά σκυλιά, καί 
αυτά λέγονται άκατανόμαστα, ηγουν μας σκατά, τά δποία 
δέν προέρχονται παρά μοναχά δταν ηναι τινάς θυμωμένος, 
ποϋ τότε βγαίνουν άπό τό στόμα του κάθε είδους ανοησία1.; 
καί βριααΐς, καί δταν b άνθρωπος φτάσει νά φουρκιστή τόσο 
πολυ, λέγεται πώς έφτασε σέ βρασμό ψυχής, άν ηναι ποτέ 
δυνατόν η ψυχή νά βράζη, καί τότε δέν τάν πιάνει τόσο καί b 
νόμος, καί άν σέ σκοτώση άκόμα.

Αυτά τά πράγματα ποΰ δέν τρώνε τά σκυλιά πολΰ βέβαια 
πώς δέν θά μπορούν νά τά φαν καί οί άνθρωποι, έκτός άν 
ηναι Καλλιγάδες σκατοφάγοι.

Οταν λοιπόν βλέπωμε αΰτά ποΰ συμβαίνουν στή βουλή δέν 
μπορούμε παρά νά άγανακτήσωμε, νά φουρκισθοΰμε νά φτά- 
σωμε σέ βρασμόν ψυχής καί νά βρίσωμε δποιον βροϋμβ μπρο
στά μας, άπάνω εννοείται εις τό δίκαιό μας.

Οταν ακοΰς νά σοΰ λέν πώς άδικα έβγαν αν τόν Ψ*ύλλ« 
άπό τή βουλή, διότι ή έκλογή του ήτανε σωστή, ιλλά  έτσι 
τδθελε τό κόμμα, δταν άκοΰς νά σοΰ λέν πώς τόν Τρικούπη 
είχαν τοσαις χειρόπιαστες παραβιάσεις γιά  νά τόν πετάξουν 
δξω, άλλά τόν άφησαν χατηρικώ; καί κάτι άλλα νιανιαρδά- 
κια, δέν μπορεί βέβαια παρά νά φουρκιστή τινάς, ί ν  ίχη λίγη 
συνείδησι άπάνω του.

Είναι τώρα τόσαις μέοαις ποΰ άρχισε ή βουλή καί κάνένα 
ακόμα δ έν ίδα μ ενά  κάνη νομοσχέδιο καί περιορίζεται στής 
φλυαρίαις τοΰ ένοΰς καί τοΰ άλλου ξεκουτιάρη.

Λές κ ι ί  είναι σύνοδος τών βρισών κα'ι δτι βγήκε αΰτή ή 
βουλή μόνο καί μόνο γ ιά  νά νομοθετήση τής β ρ ^ ^ χ χ α ΐ  τής 
πλέον χωριάτικες προσβολαίς. Λ

Κάθε μέρα τίποτα άλλο δέν άκοΰμε παρα άνοησίαις κα ί 
ξεράσματα, ώς ποΰ έφτασε πλέον νά δίνη καί διπλώματα κ α 
λής συμπεριφοράς στόν πρωθυπουργό σάματις νά ήταν* ν ιν ί.

Καί γι* αΰτό τό κουτοζήτημα νά τρών συζητώντες τρεις
μόραΐς ένφ τό κράτος καταστρέφεται.

’Από τό άλλο μέρος πάλι έχομε τό υπουργείο ποΰ μάς λέει 
πώς 8λ« τά νομοσχέδιά του είναι προσωρινά σάματις πρόκει
τα ι νά μάθουν στή ράχτι τοΰ καμπούρη νά κόφτουν ίσα ροΰχα.

Μάς είπε ό Δ ελκφάννη ; δτι στά διάφορα υπουργεία έκανε 
5 μιλλιουνιών οΐκονομίαις, άλλ’ ό προϋπολογισμός τών εξόδων 
μένει πάλι b ίδιος, μ’ άλλα λόγια στενέψαμε τό πανταλόνι 
μας γιά νά σχιστή τήν άλλη μέρα.

Ά νεκάτεψαν στής συζητήσει; τόν στρατόν μέ μχσημέν* 
λόγια καί ένώ λέγαν πώς δέν πρέπει περί στρατοΰ νά γ ίνε- 
τα ι λόγος φανερά γιά  νά μή μάς μαθένη ό κόσμο;, ξάφνα τά 
εδγαναν δλοι φώρα πώ ; οδτε στρατό οδτε στόλο έχομε κα ί 
ούτε θά άποτάξωμε ποτέ.

’Εδώ είναι καί νά κλαίη καί νά γελά τινάς, ώς καθώ; ί -  
ταν βλέπη φουστανέλα κουρελιάρη μέ τσαρούχια μισά καί 
ψηλό καπέλο, διότι βέβαια, άφοΰ στρα ιό ς δέν υπάρχει οΰτε 
οτόλος οί ξένοι στρατηγοί καί ναύαρχοι είναι σάν χρυσαίς σέ- 
λαι; στή ψωριασμένη ράχη μας, τό δέ νόστιμο είναι πώς . έν^ 
λένε' πώς εΐναι περιττοί αΰτοί οί στρατηγοναύαρχοΐ άπό τδ 
άλλο μέρος δέν έχουν καί τήν τόλμη νά τοϋς ποΰν νά παν κα
λιά τους νά τοΰ; στείλουν άπό κεϊ ποΰ ήρθαν, ένφ άπό τά 
άλλο μέρος πάλι παύουνε ένα σωρό ψωροδασκαλούδια ποΰ πάν
τα πάντα κάτι δουλιά έκαναν, καί τά φριχτώτερο άπό δλ« 
λιγοστεύουν τάν μισθό τών κλητήρων, τά δποϊςν είναι σαν νά 
μά ; άφίνουν καί νά μα; παραδίνουν ε?; τά έλεος τών λωπολ»- 
τών καί νυχτοκλέφτιδων, έπειτα δέ διατηρούν τής καταβά- 
θραι; τή ; ξένη; άκρίδα;, ποϋ τραβοΰν τόσαι; χ ιλ ιάδα ι; γ ιά  
νά κουνούν τά ποδάρια του; στή; πολιθρό-ε; άπάνω.

Ά φοΰ δέν έχουν στρατό γιά νά κάνη τήν όπηρισία τοΰ 
κράτου; θέλουν στρατηγό, άφοΰ δέν έχουν ουτε ίνα  καράβ» 
σωστά έξωπλισμένο θέλουν ναυάρχους.

Δέν λέμε πώ ; τό δπουργείο έπρεπε νά μάς φέρη  τάν χρυσό 
αιώνα μέσα σέ δυό μήνου;, άλλά ή καλή μέρα άπά τό πρωί 
φαίνεται, δπως καί τό μπαλωμένο βρακί δταν πάη νά σκύφ^ 
η νά ;.

Έ ν γ ίν ε ι καί μέ λ ίγα  λόγια μποροΰμε νά ποΰμε, πώ ; ώς 
τώρα ώς καθώς φαίνεται τά Υπουργείο πολέμα νά μα ; περάσει 
μέ μπαλώματα, νά μά; μπαλώση, Ινψ δπως καταντήσαμε 

| μπαλωμό δέν έχομε καί θέλομε καινούργια ροΰχα, ένφ τό
I υπουργείο δέν έχει νά μά; ντνση οδτε άπά τοΰ Ρετσίνα .

Δέν είμαστε γκρινιάριδες, αλλά δέν μποροΰμε καθώ; ε ϊ- 
π*με νά φάμε καί ίσα  δέν τρών τά σκυλιά.



Κάνετε, λέει γρήγορα τό υπουργεΐον, γ ια τ ί οΐ βουλευταί σέ 
15 .μέραις φεύγουν καί πάν στ’άμπελοχώραφά τους, άλλά ό 
μέγας Σοφοκλϋς μας λέει, πώς :

Έκεΐνος ποΰ θεωρά τό δικό του τό συμφέρον άνώτερο άπό 
τό γενικά συμφέρο τής πατρίδος, εκείνος είναι άνάξιος καί νά 
τόν φέρνη τινάς στό στόμα του, εΐναι δηλαδή άξιος τής έ
σχατης περιφρονήσεως καί έτσι μποροΰμε νά ποΰμε οτι άρχισε 
νά γίνη καί ή βουλή μας.

'Α πελπισ ία . t

Χ τ ό
Φάληρο παιδευότανε δλαις rj έξουσίαις δέν ξέρω πόσαις μέ- 
ραις γιά νά άνακαλύψουν άπά ποϋ προερχότανε μία βρώμα 
καί δυσωδεί'α ποΰ έτρωγε δλο τά Φάληρο.

"Αλλοι έλεγαν πώ ; ήτανε άπά τό φλώμο, άλλοι άπά κάτι 
χαντάκια, άλλοι άπό τό εργοστάσιο τών Φινοπούλων, καί ά λ
λοι άπά τά σόνεφα, διέταξαν λοιπόν νά ληφθούν δλα τά μέ
τρα και σταθμά χάριν τή ; υγείας τοΰ βρ&>μοφαλήρου, ώ ; ποΰ 
βάζοντας τή μύτη του; μπροστά κατώ^θωσαν καί βρήκαν τό 
αίτιον τή ; βρώμας σάν άλλοι Κ ολόμβοι, ήγουν μας πέντε ψό
φια μαντρόσκυλα ξαπλωμένα στήν άράδα.

Γιά τήν μεγάλη αΰτή άνακάλυψι τόσο καταενθουσιάστηκε 
χτές ή "Ι\'έα 'Ε φημερίδα, ώστε κατουρήθηκε άπάνω της άπά 
τή χαρά της καί έγραψε ένα σπουδαίο μεγάλο διάφορο περί 
βοώμχς Φαλήρου καί μέ τά νά μή συμμαζεύεται εις τρόπον 
ώστε δ.«βάζοντας ένας φραντζάζος αΰταίς τ α ΐ ; ανοησίας, ώνό- 
μασε καί ττ,ν Νέα Εφημερίδα κοντά μέ τάν Πα.Ιηάνθ,ω.-το 
βξ. ωμΛψνΛΑο

Λ έ ν
θυαοΰυ,ε ποιος έξυπνος μπούφο; είπε προχτές στή βουλή, δτι 
άφοΰ οί γάλλοι στρατηγοί καί ναύαρχοι λένε πώς δέν μπο
ρούνε να κά<νυν τίποτα καί δτι βρίσκουν τάν σκοπό γιά  τάν

(* , Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ

όποιο προσκαλέστη/αν δλως διόλου π·ριττό, γ ια τ ί, άφοΰ ϊίνβ ι 
περιττοί δέν παρατούνται^κιόλας.

Αΰτός ό βουλευτής μας ποΰ είπε αΰτά, τίποτα άλλο δέν 
άπόδειξε παρά, δτι πέρνει καί τοΰ; φραντζέζους κουτούς σάν 

! καί μας ποΰ τοΰς πληρόνωμε γιά νά κάθωνται, νά σηκωθούν 
νά φύγουν άφίνοντας τή ; τόσαις σπουδίίαις θέσεις τής άμε- 
ριμνομέριμνας ποΰ τοΰς δόσαμε.

Βρέ καί νά τοΰς διόχνωμε δέν φεύγουν τώρα·

Μύκονος.
Ό  Γεώργιος ό Άμπανάς δ τελωνοφύλακας εδω είναι ένας 

βλάκας καί γουρουνόμουτρος καί μάς πειράζει τά κορίτσα καί 
τά βρίζει καί θά βρή κάμμιά ώρα τάν μπελά του γιά νά μάθη 
νά μιλά καί νά συμπεριφέρνεται ώς άνθρωπος.

Σ. Ι/αληανθρc "Αμ άπό τελώνας τ ΐ καλά περιμένεταί ποΰ 
τοΰς καταράστηκε καί ό Χριστός- Γιά νά σάς πούμε άληθινά 
κύριοι Μυ*ονιάτες τώρα ποΰ γνωριστήκαμε, έχετε άληθινά ώ- 
μορφα κορίτσα στά τόπο σας; Θέλομε νά σάς παρακαλούσαμε 
νά μάς στέλνατε μερικά γιά  νά τα καμαρώσωμε, άλλά έλα ποΰ 
φοβούμαστε μήπως αΰτός b μασκαροτελωνοφύλαχας θελήση νά 
μάς τελωνίση. Ά ς  μένουν λοιπόν.

Λαύριο ν.
Τό γραμματυφλούδιόν μας έδώ τοΰ τρανού πλυντηρίου ονο

μάζεται Σ. Δαμάσκος γιά νά μή παραξηγούμαστε, καί έχει 
συντροφιά καί μέ κάτι μπακάλιδες καί άναγκάζει τοΰς έργά- 
τας νά πάν νά ψουνίζουν άπ’ αΰτοΰς καί κάμμιά ώρα, άν μάς 
βρή στή κακή μας ώρα θά τόν βρή κι’ αΰτάν κακή ώρα.

Σ ημ . ΠαΛηαϊθρ. O ,T t καί άν τοΰ πήτε πεντάρα δέν δί
νει καί πάν τά λόγια σας στόν άέρα, μακάρι νά τοΰ γράφατε 
καί άλλα γιά  νά φανή πώς υπάρχει καί αΰτός στή κοινωνία 
καί δτι γ ίνετα ι λόγος καί γ ι ’ αΰτάν σάν τοΰ; μεγάλου; άνδρας 
στής εφημερ ίδες.

υ.
Το βράδυ στό σπίτι μου άρχισα νά συλλογίζωμαι τ ί ποιη- 

τέόν μέσα σέ τόσους διαβόλους θηλυκούς καί έπεσα.
Έ τκέφτηκχ ν’ άλλάξω δρόμο, άλλά πάλι ή φιλοτιμία μου 

δέν μοΰ τά συγχωρούσε.
Ν χ περνούσα πάλι άπό κεϊ θά μ* έπερναν δλότελα στό 

χέρι καί θα καταντούσα παλιάτσος τους.
Νά ριχνόμουνα σέ κάμμιά καί νά τά Ιψινα μαζύ της, θά 

ζήλευαν η άλλαις καί τίποτα δεν θά-ιανα.
Έ τ ε ιτ α ,  έσκέφθηκα, δλο αΰτό τά φοβερό γυναικολόγων δτι 

βέβχια θά είχε συγγενείς, ερφοΰς καί έτσι θά έμπλεκα καί 
μ* αΰτούς.

Ό  τως καί άν τά συλλογιζόμουνα στενά τάβρισκα.
Έσκέφθηκα δμως τήν παροιμία πώς οί χιώτες δύο δύο 

κάνουν τή δουλειά του; καί έτσι κατέφυγα στά φώτα, καθώς 
λέν αΰτοί οί γραμματιζούμενοι, δηλαδή στή συμβουλή ένοΰ; 
φίλου μου.

Καί σταθήτε νά σάς τάν περ«γράψω γιά νά ξέρετε μέ 
ποιόν θά εχωμε νά κάνωαε, γ ια τ ί είναι καί αυτός τής ιστο
ρίας μας πρόσωπο πού θά παίξη τό μέρος του σέ βάρος μου.

'Ονομαζότανε Σπΰρος Φχφλαταρόπουλος, φοιτητής πρω
τόθρονος τοϋ Πανεπιστημίου χωρίς· νά πατήση ποτέ σ’ αΰτά 
παρά μόνο τή ’μέρα ποΰ πήγε κχί γράφηκε.

Θά ήτανε ώς είκοσι καί αΰτός χρονών, ζωηρά; καί έκανε 
χά·. στίχους, γ ια τ ί στήν εποχή’ Ικεί/η ΰ-αρχε ό ποιητικό; δι

αγώνισμά;, καί οί φοιτηταί άντίς νά καταγίνω ντα ι στά μα- 
θήματά του, καταγινότανε νά μουτζουρώνουν χαρτιά γρά- 
φοντες στίχους μέ τήν ελπίδα νά δοξαστούν στά Πανεπιστήμιο 
πώς είναι ποιηταί και νά χτυπήσουν καί τής χ ίλ ια ις , \ τή

ι νη.
Είχε μικρό κ?ιί ξανθό μουστακάκι καί δέν τό έστριβε, τά 

είχε τής άφέλειας. Τά μαλλιά του τά είχε πόλκα καί σγου
ρά καί έχανε Ινα δύο κάρτα ο>ς ποΰ νά τά χτενίση γ ια τ ί 
μπερδευότανε.

Το άνάστημα ήτανε μάλλον άψηλάς παρά κοντός, μέτριος 
δηλαδή, φαινότανε δμως πώς ήθελε νά ρίξη μπόι.

Ντυνότανε καλά, κομψά καί μέ μεγάλη καθαριότητα,φαν- 
τασθήτε πλέον ποΰ έβγαζε κκΐ τά γυριστά μανίκια του ά 
πόξω άπό τά μανίκια τοΰ ρεύχου του ποΰ έμοιαζαν σάν τά 
κόκκινα μανικοτράχηλα τοΰ ίππικοΰ, καί Ινεκα "-ούτου ποτέ 
δέν άκουαποϋσε άπάνω σέ τραπέζι παρά μονάχα μέ τοΰ; άγ- 
κων»ς.

Έ/.άπνιζε δλο ποΰρα, άλλά τά άναβε μοναχά δταν πρό- 
κειτο νά πάμε στάν διαβόητο τότε περίπατο τών Πατησιών 
δτου έσωργιάζετο δλη ή άριστοκρατία τής Α θήνας γιά 
νά άναπνεύση -τόν καθαρά άέρα καί τήν αύρα ποϋ ευγενε άπό 
τάν φλώμο τών χο)ραφιών καί άπό τήν εΰωδεϊχ τών γεφυριών 
τά δποϊα ήτανε τότε σάν δημοτικοί άπόπατοι δπου δέν πλή
ρωνε κάνεις καί πεντάρα.

Ή τα νε  πιό θρασείς άπό μένα, δηλαδή πιό τολμηρός στά 
λόγια του καί τής πράξεις του, φαντασθήτε <5τι έκανε καί 
συν αλλαγματάκια , δπω; ήτανε τής μτ δ ας τότε, ένεκα τής 
οπο ίας  κατεστράφτισαν τόσοι νέοι.

Τέλος πάντων έκανε τόν κομψευόμενο σ ά ν  χάτι τής εποχής 
μας τώρα πού ξοδεύουν νά ντυθούν τής μόδας χαί είναι γε
λοίοι σάν Περικλίδες καί Φασουλέτοι, μ’ αΰτά τά στενά του; 
κάτω πανταλόνια ποϋ βγαίνουν τά παποϋτσά τους δξω σάν 
σκεπάρνια ί  σ ν  βροκάδικε; γόβες.

Οροχτές
πήγαν μερικοί άνθρωποι καί γύρευαν τάν 6πουργό μας Σπηλιό 
στά υπουργείο καί έστωντας νά μή τάν βρήκαν, γ ια τ ί ώς χα- 
θώς είπαμε ποτέ δέν π α τ ιϊ  έκεϊ, έγραψαν στή σκάλα πώς 
ξεκουτιάστηκε, ίδόντας δέ δ γραμματέας αΰτά τά είπε στόν 
υπουργό, δδποίος τόσο πολΰ φουρκίστηκε ώστε διέταξε νά γίνουν 
ανακρίσεις νά βρεθή ποιός τάγραψε, βρήκαν δέ τόν μπελά 
τους στά καλά καθούμενα κάτι' άλλ^ι άθώοι πού στεκότανε 
στή σκάλα καί κόντεψε νά το$κ κρεμοτσακίση δ Νικολαίδης. 
Βρέ τ ί κουταμάρες είναι α ΰτα ίί; Νά δούμε τώρα τ ΐ θά άνα- 
καλύψη δ άρχιχλητηρας Ζάβαλης είς τά'ν~δποΐο ανατέθηκαν τά 
αψηλά καθήκοντα τοΰ άνάκριτοδ. ΐΓ  τραβάί Σπήλιο.

Μάτραις.
Στά σπ ίτι τοΰ κ. Κοντιά^ου στά Μαρκάτο κατοικά μία Μο- 

δίστχ, τήν ώρα λοιπόν ποΰ έλειπε, τά κορίτοα τά έστρωσαν 
στό χοοά καί στά τραγούδι, άκούσαντςα δέ τάν θόρυβο αΰτό δ 
Γ'άννης δ Κατάτης, δ μπακάλης ποϋ είναι άπό κάτω άπά τό 
σπ ίτ ι ανέβηκε νά δή τ ί τρέχει καί τά κορίτσα τάν έβαναν 
μπροστά καί τοΰ φώναζαν= Δ έν έχεις, δέν έχεις. Ά πάνω  στήν 
ώρα εκείνη έφτασε καί ή μοδίστακαί κατσάρισε τάν Γιάννη, καί 
λέε» μάλιστα πώς θά τάν καταγγείλη , ενφ αΰτάς δέν φταίει.

Σ . Πα.ΐΊ),α>'θρ. Αΰτά δέν εΐναι άξια λόγου γ ιά  νά γράφων- 
τα ι καί τά γράψαμε μόνο καί μόνο γιά  νά γελάσουν τά κορί- 
ττα.Μά τ ί ήτανε αΰτά ποΰτού έλεγαν, δέ* έχ ε ις .= Δ ϊν  έχεις;

Ι Ι ύ ρ γ ο ς .
Ά πό τά χωριό Δούκα τού δήμου’Ολυμπίων. ‘Ο Γεώργιος 

Άσημακόπουλος νοικοκύρης άνϋοωπος πήρε ψωμί καί σαρδέ
λες καί κρασί καί πήγε κατά λάθος σέ ξένο σπ ίτι δποΰ.1. και 
τά  λοιπά δεν γράφονται καί εΐναι καί αΰτά άνάςια λόγου κα ί 
άηδίαις καί ψέμματα. Ό το υ ... μή νά αΰτά τά δπου εΐναι πόΰ 
τά  χαλά δλα.

Αΰτόν λοιπόν ποΰ είμαστε φίλοι σάν Δάμων καί Φαντίας 
πήγα καί άντάμωσα στό καφενείο τών Χχφτείων τών Παρα- 
φρονούντων, διότι έκεϊ παίζαμε τά τάβλι μας ποιος νά π λ η 
ρώση τάν καφέ τού άλλουνοϋ, τόν οποίον πολλάκις έπλήρωνε 
δ καφετζής γιά νά μάς συμβιβάση, δσάκις φοραίς έτσακονό- 
μαστε, ποιός έκλεψε τόν άλλον.

Πήγα λοιπόν τάν βρήκα καί καθίσαμε άπά πίσω άπά τή 
σκιά ένούς καραβόπανου ποΰ τά είχε δ καταστηματάρχης 
άπό τά δένδοα κρέμα τμένο ώς τή γή άντίς γιά τέντα .

— Βρέ Σπύρο, τοϋ είπα, κάθισε καί έχομε σπουδαία δμι-
λία νά κάναμε ή δποία θελει σκέψι καί τόλμη.

— Α λήθεια , τ ί τρέχει είναι πολΰ σπουδαία ή δμιλία,
κέρασε ένα καφέ τό λοιπόν γ ια τ ί τ ί άνάγκη έχω νά κάτσω
νά μέ λιμάρης.

—  Ά τοβλέπει μωρέ και τοΰ; δυό μας. Ά λλά  θέλει 
σκέψι.

—  Κχί τοΰς δυό μας. Λέγε λοιπόν, είναι σπουδαία τόσο ή 
ΰπόθεσις, μήν έληξε κάνένα συνάλλαγμά μου ;

—  "Οχι. Έ γώ  έπεσα μέσα σέ Ινα σωρό συναλλάγματα.
— Τι λές μωρέ καί πώς θά τά πληρώση; ;
— ’ Οχι, διάολε, συναλλάγματα γυναικεία, έμπλεξα σέ 

μιά γειτονιά πού είναι ένα έκατομμύριο χιλιάδες κορίτσα, 
άλλά δέν εΐναι κορίτσια αΰτά είναι διαολοκόριτσα, μπερμπα- 
τοκόρι-σα, τάγματα  καί συντάγματα, στρατός δλόκληρος, 
ποϋ δέν μπορεί νά ξεμυτίση τό βράδυ βράδυ ρουθούνι άρσε- 
νικο χωρίς νά φάη τήν μπατάγια  του καί νά φύγη χωρίς νά 
ξέρη πού πάει.

—  "Εχουν καί άνδρες μαζύ τους ;
—  Κατα μόναχες.
— Καί πόσαις είναι ;
—  Μ* ξεροί γώ, μαζεύονται εΐΑΟ-ι τριάντα, στρατόπεδο 

σοϋ λ έω .'

ΧτοΟ
Λεωνίδα τού Βούλγαρη πήγέ^α γάλα καί έφτασαν σέ βερσέ- 
5 καί 70  χαί προχ'τές ποΰ τοΰ τά γύρίψα μέ κατέβασ* 
μέ τής σπρωξές άπά τής σκάλάς, ενή> είμαι φτωχός άνθρω
πος καί τά επερνα βερεσέ τό γάλα , χαί πές του νά μοΰ τ*  
δώση καί γράψε το νά μοΰ τά δώση καί γράψε το νά τό μά
θουν καί άλλοι νά μή τοΰ δίνουν βερεσέ.

Ν. Δ. Αθανασίου
Σημ. ΠαΛηΐγθρ. Τώρα πού τοΰ ϊγραψες αΰτά έλπίζεις π λ έ 

ον νά πάρης παράδες χαί έχε τά νοΰ σο« νά μή σέ τσαχωση 
στά δρόμο καί σοϋ τή ; βρέξη. Έ γώ  δέν άνακατεύομε.

• ο
βουλευτής τής Α καρνανίας Τσέλιος πήγε είς τάν έλληνορρά- 
φτη Γεώρ. Λεμπεσόπουλο νά τοΰ μπαλώση μιά παληά φέρ
μελη ποϋ είχε καί συμφώνησε 10 δραχμαίς. Τήν άφησε χαΐ 
έφυγε. ’Αλλά μόλις άπομακρύνθηκε καί τρέχει άπά πίσω του 
δ έλληνορράφτης, τάν φωνάζει καί τοΰ παραδίνει έξακόσαις 
δραχμαίς ποΰ είχε βρει μέσα στή τσέπη του.

Τής βλέπει δ Τσέλιος μας καί άνοιξε τό στόμα του σάν 
χάχας, γ ια τ ί οΰτε αΰτός δέν είξερε πώς είχε χρήματα στή 
τσέπη, έστωντας μέ τά νά τοΰ τά είχαν βάνειάπά τό σπίτι του 
χωρίς νά τοΰ τό ποϋν. Τής πέρνει καί βγάζει μέ δλη τήν γεν
ναιότητα καί δίνει στά ράφτη μία δεκάρα νά πγή καφέ λέ
γοντα; του. Ό  Θεός σχωρέσε τάν πατέρα σου. Τήν δέ άλλη 
μέρα δταν πήγε νά πάρη τήν παληοφέρμελη του γιά  τό ευ
χαριστώ έκοψε τοϋ ράφτη άπό τήν συμφωνία τους τών 10 
δραχ. τρεις δραχμαίς. Νά πατέρας τοϋ έθνους γενναιόδωρος 
καί άνθρωπος τοϋ κόσμου. Τά ζώά μου άργά.

Νά πάρη λοιπόν δ διάολος τάν πατέρα έκεινοΰ τοΰ μασκαρά 
ποϋ βρίσκει παράδες καί τοΰςγυρίζει σέ κείνον ποΰ τοΰς έχασε, 
έκτός άν ^ναι φτωχός.

— Μικρές, μεγάλαις ;
— Άνακατευμένες. Βρίτκει τινάς έκεΐ δλου τοΰ κόσμου τό 

γυναικολόγι.
— Αί κχί τ ί θελεις ;
— Τί θέλω ; Δέν μπορώ νά περάσω άπά κεϊ, γ ια τ ί μέ 

πέρνουν στό κορόϊδο.
— Ά μ  τέτοιο κορόϊδο ποΰ είσαι τέτοια θέλεις. Σέ καλη

σπερίζουν ;
— Τόν κακά σου. Ποϋ νά μέ καλησπερίσουν ποΰ άκόμα 

προχτές πήγα σ’ αΰτή τή γειτονιά.
*Ώστε δέν πήρες άκόμα τό κρύο λουτρό σου, ώττε δέν

σέ ξέρουν Λώς έίσάι γείτονάς των.
— Πώς δέν μέ ξέρουν, άφοΰ μέ βλέπουν τώρα δυό τρεΐς

μέραις καί περνώ ταχτικά  άπό κεϊ, άπό τό δρόμο τους.
— Καί μυρίστηκαν εκείνες τά δάχτυλά τους γιά  νά κα 

ταλάβουν πώς είσαι καινούργιος γείτονάς των ;
—  Μά άφοΰ μέ βλέπουν.
— Στά πάράθυρά σου άπέναντι είναι τίποτα άλλο παρά 

θύρα ποϋ νά ηναι μέτα κορίτσα J
— Ποΰ ; Μίσα στά παράθυρα νά κατοικούν κορίτσα; Βρέ 

κοροϊδεύεις ;
—  Είσαι βλάκας. Καί δέν ξέρεις δτι τά κορίτσια [/πορεΐ 

τινάς νά πή πώς δέν κατοικούν στά σπίτια τους, άλλά στά 
παράθυρα, ποΰ τά χάνει; πού τά ι βρίσκεις πάντοτες πρωί, 
βράδυ, μεσημέοι σ’ αΰταίς ταΐς ποντικότρουπες.

— "Εχω Ινα δυά τρεΐς.
— Αί αΰταίς τά κάνουν δλα. -Αφοΰ εΐναι Ιτσι πρέπει νά 

τής δώσωμε νά καταλάβουν. Τί ώρα μαζεύονται ;
— Μά στής έφτά οκτώ είναι δλαις σέ παράταζι.
— "Ετσι ; Πάμε νά μοΰ δείξης τά δρόμο καί τά  βράδυ τά 

λέμε
Πρχγμχτικώ; σηκωθήκαμε καί πήγαμε τό δέ βράδυ τ ΐ  

μχς συνέβη σά; τά περιδιχγράφω μεθαύριο.



" O w
μέ σόλλ*ψβ στά Λβόοιο γιά άνάκρισι στό Βρωμομπούσιο ο άν- 
θυπομοίραρχος Πετράκος μου έκανε κατ’ οίκον έρευνα  στής 
τσέπες μου καί μοΰ πήρε Ινα τάλλαρο ποϋ βρύα άπάνω μου, 
όίεν τόν παρακαλώ τώρα άν δέν τόν βαρόνη νά μοΰ τό δώση 
άφοϋ δέν τοϋ χρουστώ τίποτε γιά νά μέ φορολογική

ΦυλακαΙ Μενδοεσέ» Ι(ϋάν· Καρμπώνης

Σνρ· Π αΛφηθρ. Τό τάλλαρο σοϋ τό πήρε νά σοϋ τό φυ- 
λάξη νά σοΰ τό δώστρ όταν ,θά βγής δξω καί γ ιά ” νά μή τό 
χαλάσης μέσα στή φυλακή. Βρέ ποϋ βρισκόμαστε.

Τά έν οίχω μ.ή εν δήμ,φ.

Ί·δρα
ΪΙρά ήμερών χωράτευα μέ ίνα φίλο μου άστεϊο καί ξάφνα 

βλέττω τό αστυνόμο Καθίκουρη καί διατάζει νά μέ παν* αέσα, 
ί ~αν δέ μέ πήγαν έκεΐήρθε δάστυνόμος μεθυσμένος καιμουδωσε 
της χροιάς μου μέ χ ίλια ις δύο βρισές, υπάρχουν δέ έδώ κάτι 
γέροντες ποΰ κάνουν έξωτερικαίς δουλειαίς στά σπίτια καί αΰ- 
του< τους πιάνουν καί τούς μουτζουρόνουν μπροστά στόν άστυ- 
νόμο καί τοΰς τυραννοϋν καί αΰτός χασκογελά, 'σάν νά ηναι 
κάνένας Ά λμή  χασάς. *0 παθών.

ΠαΛψινθρ. Αΰτά ποΰ μάς λές γιά τόν άστυνόμο σας τ ί
ποτα αλλο δέν άποδείχνουν παρά δτι είναι ά'νθρωπος τοΰ κα
θήκοντος σάν τήν κακή του φλάσκα, καί κύτταξε καλά έσΰ 
ποΰ μάς γράφέις αΰτά νά μή σέ πιάσνι τώρα καί σοϋ άλλάξει 
τόν θεά στό βούρδουλα γιά  νά σέ μάθη άλλη φορά πώς τόν 
βοέζεις ατ^ς έφνιμερίδες. Φυλάξου καί σέ ίλυωσε. άν πέστ,ς στά 
χεργία τ«

ΊχανοποίτΛίς τοΟ προξένου τ*ς '¥■ λλάδος 9ττ> 
Φ ιλ ιπ ί ϊο ύ π ο λ ι . 

Λ ί ο ι χ η τ ή ς .  — ’Ρφέντ^μ., y ονσολάτε, χφ*ν. 
τέρ<*μ. καί αει σν χτήρ χεν,'φ.

τόν Γ. Πινιαρτ, αΰτά ποϋ μάς γράφεις γ-.ά τάν παπά Μ ιναλί- 
πουλο, επρεπε νά ντραπής νά τά γράψγ,ς, τ ί δέ κάνει τοΰ έ- 
νοϋς καί άλλου ί) γυναίκα εσένα εξεταστή δέν σέ βάνανε.

11ρ ός

ί ΐ  νέα έφ*}μ.ερ£δχ ποΰ Οα β γ -’ viQ ό Γριχούπης.

ΙΙληαέον
εις -ια εβραίικα υτάρχει έ'να παντοπωλεΐον είς τό όποϊο* 

συχνάζει ό μαθητής τής γ '. τοϋ ελληνικού Ά γ γ .  Ράλλης καί 
θέλει νά κάντι εργολαβία μέ τής έβοαιοποϋλες καί προχτέί 
τραγουδούμε.=Τώρα θίρχίσω νανυχτοπερπατώ, νά βγάζω κε- 
ριτσακια από το μαγερειό, και ετσι δέν μποροϋν η έοραιοποΰ* 
λές μας νά βγουν ο’3τε στά παράθυρο.

Πα.ΙηαγΡρ. ΤΑ πάλλη τί πράγματα είναι αΰτά, μ α 
θητής άνθρωπος σύ ποϋ περιμένει ή πατρίς μιά μέρα νά τήν 
δοξάστις μέ τήν κουταμάρα σου, τέτοια κάθεσαι καί σκαρώνεις. 
Νά σέ χαίρονται ποΰ σέχουν κα'ι καμαρόνουν τό μπόι του.

Λ α ο ς. Βλέπεις ΪΓετρέλαιε πώς μ,ε χατάνΐη 
Πετρέλαιος. — Άμ δέν βλέπεις χαί τά δι

κά μ. ου τά χάλια;

Ακριβώς
£1ς τ·<*ν θέσι ποΰ διασταυρώνεται ο Ιπποσιδηρδδρομος πρός τό Γ1αλτ>ό χαί 
Νέο Φάληρο 6  γνωστόςστήν Αθήνα περιποιητικότατος ξενοδόχος Γ 1 .® ε ρ -  

μογιάννης άνοιξε ξενοδοχείο μέ όνομα ΚΟΡΑΗ2, δπου βρίσκει τινάς ζε
στά καί κρόα φαγειτά τής ώρας καί χάβε άλλο μεζελίκι, χρασά έΧληνιχά 
χ*1 μάλιστα ρετσίνα πρώτης ποΰ λαμποκοπά, μπόρα Ντρέερ, μαγειρική 
καθαρή <ιάν σπιτίσα χαί χίτι παραπάνω, καί δλα β4τά μέ τιμιαίς ΤΙΜΙ- 
ΑΙΣ, τά δποΐα δλα μαζύ μαζεύουν έχει κδσμο καί μάλιστα άπό κείνους 
ποΰ ξέρουν καί παραγεμίζουν τήν παραδαρμένη τους χωρίς νά ευκαιρούν 
χαί τή τσέπι τους μέχρις πάτου. Άλλά τό σπουδαιδτερον άπό δλα χαί 
λίαν συγκινητικόν είναι, ό'τι τό ξενοδοχεΐον αύτό ό Κοραής δέχεται ευ
χαρίστως οίχογενείας μεστής κουμπάνιαις των, παρέχοντας τους κάθε πε- 
ρίποίησ».


