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σάς ελεγα τά προχτές πώς τό έλλειμμα θά βγή μ ’ δλβ τό 
ισοζύγιο ώς 1 Ο^εκατομμύρια, ευτυχώς δμως τό έλλειμμα μέ 
ολους τούς νέους φόρους είνα ι 14 μελλεούνια.

Τωρα όέν ε·.ναι παράξενο νά μού πήτε πώς τά παραπάνω 
4 ̂ μελλεούνια ό'τι σας  τάφαγα , έστωντας μέ τό νά μ ή σάς 
τάγραψα σωστά.

^ Τανε [Λ0ν0κ0ντυλιά, αδερφοί, καί μέσα στά μελλεούνια 
κανείς χάνεται.

Χ έ
ίλο^το κράτος - τοϋ βασιλείου της Ε λλάδας βγήκαμε κατά 
τήν^καταμετρησι τού 1879 ενα μελλεοΰνι, ενιακόσαις χιλιά- 
ες^,καί σαράντα τόσαις ζωντανοί καί πεθαμένοι, καί μαζύ μέ 

την Ηπειροθεσσαλία ποϋ έχει κατοίκους 290 χιλιάδάς, καί 
0i ν* φά·/) τόν μετρητή σας Τρικούπη.

Γ 6ά
*°*°υς ^τών δάνειων καί τά χρεώλυτρά τους πληρώνει 

τ κουοερνο κάθε χρόνο πόσα νομίζετε ; Πέντε μελλεούνια ;
ι ι α είναι, ανεβητε παραπάνω. Δέκα ; Κομμάτι παραπάνω, 

ωκοσι ; Λίγο παραπάνω. Τριάντα.
Αι σ .όπ βανετε και άλλα δυό μελλεούνια ποΰ έχει τό κον- 

εχομε να πληρώνομε καθε χρόνο, καί επί νοϋ παρόντος 
μελλεούνια σε τόκους δανείων καί χρεωλύσια.
« ί ταϋτα παντα χαριν οικονορ,ίας τών άνοικονομήτων οί- 

μας. Καί ποΰ είστε άκ^μη ; Αΰτά είναι άρχή.

ΙΙεντε
Γ “ · ^ γ>(Γε λέει ό πρωθυπουργός τά προχτές στήν βουλή 
Γ*ρεισαγοντας τόν προϋπολογισμόν.
I Μωρέ καί μαγκανοπήγαδο νά ήτανε πάλι θά κουραζότανε 
I ινο τό στόμα του. r
1  « κάνετε τώρα χάζι ποΰ θά άνοιξη καί δ Δεληγιάννης τό 
J  ^-ανοπηγαδό του ποϋ θά βαστηξη τριέσπερον.

?ού μάς έγδυσαν θέλονν τώρα νά μάς χορτάσουν μέ λόγια

Καί τό μαγκανοπήγαδο τοϋ Δηλίγιάννη άρχισε άπό ντέ< 
Ου, αντάρες, ου ρεζιλίκια καί μ ίσ κ « ρ α λ £ «  β ο υ λ ε υ ^
Φτοϋ, μέσα σέ τέτοια βουλή.

Ε ?χ χ μ .ε
γράψει άπό δώ καί κάμποσους μένους πώς κάτι μαντρόσκυλα 
που απολανε τη νύχτα μέσα στόν κήπο τής ’Α καδημία; gTl 
ΰα φανε κανέναν άνθρωπο.
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Κ ο ν τά
στής άλλαις παπαρδέλαις πού είπε τά προχτές στή βουλή δ 
Τρικούπης σας, κοροιδεύοντά* μας, μάς είπε πώς αΰτός μά« 
κατεζασε τό κρέας καί τό ψωμί.

Ποιό μωρέ, θεομπαίχτη, ποιό ψωμί Λαί κρέ « ? κατέβασες σύ; 
Αυτη η δουλειά εγινε από τόν διαγωνισμό τόν ελεύθερο τών 
καταστηματαρχιοων χασάπιδων.

Δέν πας τώρα νά πάρης παρακαλοϋμε κρέας φτεινό. Ά ν
καλα εσένα σοϋ τά στέλνουν τσάμπα καί ποΰ ξέρεις φ τώ ν ια .

Λουλουόια είναι καί ή παπαρούνες, άλλά £λα ποϋ δέν 8α-' 
στουν ουτε |j>ta ωρα.

Καί παπαρούνες βγήκαν καί f, φτείνιαις τοϋ Τρικούπη σ,:ς, 
J i  της οποίαις θέλει να πη πώς ή Ε λλάς άνθεΐ καί λουλου-

* 0  μ α χ # ρ ίτ ΐ)ξ
δ Σίνας ξόδεψε χιλιάδες άπάνω στής χιλιάδες γιά  "νά μ ά ς  
φτεΐαση αΰτό τό μονάκριβο άστεροκοφτηρειό μας τό δποϊον ε-ί



-κρόσφερε ώς τώρα τόσαις έκδουλέψίις στήν 'Ε λλάδα , άφοΰ 
μάλιστα ό μακαρίτης διαφθυντής αΰτού δ Σμίθ, επούλωσε τόν 
j/.έγα χάρτη τής σελήνης ποϋ έφτειασε έδώ βτό άστροκοφτεϊόν 
μας στήν Γερμανία άντίς γ ιά  25 χιλιάδες τάλλαρα, ενώ ε- 
πρεπε νά ηναι κτήμά μας αφοϋ τόν έκανε μέ τά ίικ α  μας 
μέσα.

Ά ς  ·?ναι έτσι είμαστε (/.&ΐς μπούφοι εις ολά, σώνε να μάς 
κλεφτούν φράγκοι.

Τώρα δέν πρόκειται γιά  τά παληά, άλλά γιά  τά νέα. Σή
μερα αΰτό τό άστροκοφτεΐο ποΰ βλέπετε κεϊ πανω κοντεύει να 
σωροκουβαλιαστή. "Όλο τό πάτωμα τής αριστερας πλευράς 
τού παγιδιοϋ έσάπισε πλησιάζουν δέ νά κρεμνιστοϋν καί οι 
τοίχοι τής ίδιας πλευράς.

Ά μ  τό ρημάδι δέ-ν δίνετε λ ίγες δραχμαίς νά τό έπιδιορ- 
ίώσετε πρίν καταντήσνι σωστό ρημάόι.

Ε ίναι τής ντροπής μωρέ, νά τό βλέπουν καί οί ξένοι και οι 
Ιμογενεΐς άκόμα καί νά (/.άς ελεεινολογούν.

Νά ξοδούετε χιλιάδες γιά  ρουσφέτια ξέρετε, καί για  τα κα 
ταστήματα ποΰ τιμούν τήν 'Ελλάδα δέν περισσεύει μια δε
κάρα νά τά επιδιορθώσετε ;

Κρεμνήστέ το τό έλάχιστον να πάμε νά κάνωμε οικόπεδα 
κεΐ πάνω τά πέρνωμε καί φρέσκο άέρα άφοΰ βρώμησε ·λη η 
πόλις.

Ι¥ά
ορίστε πάλι κύριε Κοσσονάκε, δέν άνοίγεις λένε τά [/.άτια σου 
νά περάσνις άπό -.ό Κολωνάκι νά μιλήσεις τοΰς χασαπιδες να 
παστρεύουν τά αί[λατα ποΰ καταβρωμοϋν τόν κόσμο, καί α
κόμα, λένε δέν τούς μιλάς νά ;/.ή πουλούν τό κρέας πρός 1,60.

Ώ ς  πρός τό πρώτο έχουν δίκαιο, ο̂ ς πρός τό δεύτερο ε- 
δικο. Ά σ ε  νά τοΰς μιλήσω ’γώ. Λοιπόν:

Πρέπει νά ξέρετε, κύριοι, ό'τι διατίμησις εις τό κρέας όέν 
υπάρχει, καί οτι άς σάς φαίνετε οτι σάς πουλούν αΰτοΰ 
άπάνω οί χασάπιδές σας ακριβά, πάρα κάτω  είνε οί δρόμοι 
καί ελάτε «ά βρίτε τό φτεινό.

Καλά δέν τοΰς τάπα ; Τόρα δμως νά δοϋμε καί σΰ θά βά- 
νιρς νά καθαρίζουν τακτικά τά αίματα ; Ά μ  δ έ ;

Κ ΰ ρ ιβ
Μπουντούρη ποΰ είσαι μέσα στά καράβια τοΰ ναυτικοΰ 

τής θάλασσας, σέ παρακαλοΰν οί ναύτες νά μή τοΰς βρίζης 
πρώτο, δταν φουρκίζεσαι άδικα, κα! έπειτα νά μή περίμέννις 
τήν εΐκοσαμερία νά τούς κάνεις μισθοδοσία γ ια τ ί αΰτοί δέν 
έχουν τά καπετάλια  τους γιά νά ζήσουν καί μάλιστα σάν
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ΤΟ ΔΙΑΟΛΛΚΙ.
ΚΔ'.

Ά φοΰ άνέβηκαν δλοι άπάνω ή Μαρουδίτσα άρχισε νά άλ- 
λάζνι χρώμα καί δέν μπορούσε ούτε νά σταθή ούτε νά καθίσν) 
κα ί έβλεπε >.ά?ιου κάπου μέ βουρκωμένα μάτια τόν Μπιρ- 
μπαντόπουλο σάν νά τοΰ ελεγε ι 
„ — Μή μέ έκθέσγ,ς στοΰς γονείς μου.

Πράγμα ποϋ άν καϊ ήθελε νά τό κάννι δ Μπιρμπαντόπου- 
λος δέν μπορού'.ε πλέον γ ια τ ί βρέθηκε μπερδεμένος.

Α νο ίγε ι λοιπόν τήν κουβέντα καί λέει πρός τόν πατέρα 
τής Μαρουδίτσας :

—  Βεβαίως, κύριε, κάθε γονέας προσπαθεί νά άποκτήσνι 
καλά τέκ.να, τά όποια νά γίνουν μιά μέρα καλοί πολίτες.

—  ’ Ω αΰτό βέβαια, βέβαια χαί ποιός γονέας δέν τό έπ ι- 
ίυμά .

—  Τά καλά πα ιδ ιά , πετάχτηκε καί είπε ό Θείος τής Μα-

ναύταις ποϋ είνε. Μας γράφουν καί κάτι άλλα άλλ* άς παν 
νά κουρεύωνται είναι εκτός τοϋ προκειμένου.

Τέλος πάντων κάνε δ ,τι θέλεις και δέν άνακατεύομαι. Κ ύτ- 
ταξε τόρα άπό τήν φούρκα σου ν’άφήσνις δλο τό πλήρωμα εις 
τιμωρία τού περιορισμού μαζΰ μέ τόν έαυτιίν σου.

Και σοΰ άξίζει.

Ό τ α ν
παρουσιάστικε τό προδρεΐον τής βουλής στόν βασιλέα, κατά 
τήν συνήθεια γ ιά  νά τοϋ άναγγείλτι τό φτειάσιμο τής βουλής 
οχι τά μερεμέτια άλλά τόν καταρτισμό όπως λέν αΰτοί οί 
έλληνικουρατζίδες ήγουν έλληνισταΐς, τοΰ σώματος ό βασι
λέας συνχάρηκε τον Κ αλλιγά σας καί τοϋ είπε πώς ελπίζει 
καί σ’ αΰτή τήν περίοδο, δτι θά διεφθύν/ι σώφρωνα καί πε
φωτισμένα τάς συνεδριάσεις τής βουλής.

ΤΩ τσιριμόνιαις. ’Εγώ λέγω  πώς ό βασιλεύς θά τοΰ τά 
είπε αΰτά γιά  κοροϊδεία.

Καί άν μέν μούτρα έχης, κΰρ Κ αλλιγά , καί παρουσιάζεσαι 
στόν Βασιλέα, ορίστε πάρε τά μοϋτρά σου καί παρουσιάσου 
καί στής έρ/όμενες εκλεγαίς στόν Λαό γιά νά δής ό'τι τά 
συγχαρητήρια μεταβάλλονται άπά τόν χαμάλη Λαό σέ σβερ- 
κια ίς, ήγουν μ ια ΰρ α .

Ά π ό
έ'να ποίημα πού ξεφούρνισε b κ. Παράσχος τής προάλλαις στόν 
σύλλογο /7ap raao  άποκόβομε δώθες καί κεΐθες λίγους στί
χους γιά  νά μή μάς λέν πώς δέν πέρνομε καί άπά βαθειά 
ποίησι τής φαντασίας ήτις πολλάκις φοραίς φτάνει ώς τό ύψος 
τής κορυφής τής κουταμάρας. Καί λοιπόν, είπε ό Παράσχος. 

Μείνε, πατρίς μου, βάρβαρος, άν βαρβαρότης ^ναΐ
ή φύσις κ α ί ..............................................................................

Νά σκοτώνουν δηλαδή τοΰς άνθρώπους στό Λαύριο. Καί άλλο. 
Κοιμοϋ, κοιμοϋ υπό σκιάν, σωστή, ήμιαγρία, 
άγρότις ΰγειαίνουσα, άπέριττος, τιμ ία .

Δηλαδή νά κλέφτουν στάς επαρχίας τά κορίτσα τών δη
μάρχων καί άλλων τιμίων ανθρώπων, αΰτό κατά τόν ποιητή 
μας λέγετε τιμ ία άγριότης.

Δέν θά νιναι άσχημη ή ιδέα ποϋ υποστηρίζει ό ποιητής vi 
τήν έγκολποθούμε καί νά βγούμε μέ τής λιάρες δλοι στά 
βουνά καί γινοϋμε σωστοί ήμίαγροι, δπως μάς θέλει νά είμα
στε ή φαντασία τοϋ'ποιητοϋ, ό όποιος δμως ενώ μισα τον 
πολιτισμό τής Εΰρώπης φορεϊ γάντια .

Αΰτό θά εϊπνι ποίησις κι’ αΰτό πραγματικότης,
Ψηλό καπέλλο νά φορής καί φουστανέλα πρώτης.

ρουδίτσας, είναι στήριγμα τών γονέων τους καί καύχημα τ ι! 
γειτονειάς καί τοϋ βασιλείου δλου, διότι απ αΰτά θά βγοϋν 
μιά μέρα βουλευταίς, υπουργοί, στρατηγοί καί τά τοιαύ-:». 
Τά καλά πα ιδ ιά .................

—  Μά θά σωπάστ,ς νά τελειώσωμε τήν κουβέντα, ειπε * 
πατέρας τής Μαρουδίτσας, πού είξερε δτι άν τόν αφινε 
άρχιζε τήν συνηθισμένη φλυαρία του δέν θά τελείωναν ποτέ. 
Λέγε λοιπόν κΰρ Μπιρμπαντόπουλε, γ ια τ ί η κουβέντα ποϋ J* 
άρχισες δέν μοΰ μυρίζει καλά.

—- Αλλοίμονο, κύριε μου, εις τοΰς καλούς φίλους είναι *  
πρωμένο νά συμμερίζωνται δλαις τής λύπαις καί τής όυστυχι»! 
τών φίλων των. "Οταν άποθνίσκουν αΰτοί τοΰ; συνδοάμου*1 
καί αΰτοί πάλι προλαβένουσι κάθε κίνδυνο τών φίλων των 
κατά όύναμιν.

—  ΤΩ βέβαια, βέβαια, αΰτά είναι ολα σωστά.
—  Κ’ δμως, άλλοίμονον, κύριε, είς τοΰς καλούς φίλους είν* 

καί πεπρωμένο νά γ ίνω ντα ι πολλάκις αίτιοι θλήψεων στο  ̂
φίλους των άλλά καί τούτο ίσα ίσα γιά  τό καλό των.

— Ώ  βέβαια, βέβαια, τί λόγος. Σωστά.
—  Κ’ ιδού, κύριε μου πού το>ρα βρίσκομαι κ ’ εγώ στή λ*] 

πηρή θέσι νά σάς γίνω αίτιος λύπης, άλλά τοϋτο τό χανω ό ί01
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Λ ΐιά
δούλα λέει άπό τό Κολωνάκι τό σάββατο τό βράδυ 
έχασε τά νερά της καί ξέπεσε στοϋ Τάση τή βρύσι καί έκεΐ 
βρέθηκε ένας νοικοκύρης καί τήν νοικοκύρεψε καλά, καί άλλα 
πολλά ποΰ λέγονται άτομικά.

Χ τόν
κατασκευαζόμενον μώλο τοΰ Γυθείου ό επιστάτης αΰτουνοϋ 
δέν άφίνει σέ ησυχία τήν κυρά Σάβενα ποϋ πάει καί φέρνει 
νερό άπό τό φρέαρ τοΰ πηγαδιού καί τό πουλά στά καφενεία, 
τό λοιπόν τόρα γιά  νά τήν άφήσνι ήσυχη είνε λέει άνάγκη νά 
τόν περάσουν στόν Πα.Ιτιάνθρωκον, ένφ γνωρίζουν πολύ καλά 
δτι τέτοια ό Παλιάνθρωπος δέν τά βάζει, παρά όσάκις φοραίς 
πρόκειται νά δείξνι τήν κουταμάρα ποϋ δέρνει τοΰς έπαρχιώτες.

Κ ε ϊ
στό σχολείο τού Καραμάνου ήτανε πρώτα δυό οΰρητήρια καί 
τά βγάνανε χάριν τής υγείας τής πόλεως, εις τρόπον ώστε 
βρωμά τόρα δλη ή συνοικία χάριν τής υγείας της, εννοείται. 
Ά μ  εΰλογημένοι τ ί σας έφτα ιγαν τα οΰρητήρια άφοΰ τά 
βάνατε πού τά βάνατε μΐά φορά καί τόρα τά ξεβγάνετε. Β άλ
τε τα  λοιπόν ;;ίσω γιά νά βρίσκεστε σέ δουλειά.

Χ τό
χωριό Μενεταίς οί επίτροποι -.ης Παναγίας τόρα άπό ’δώ καί 
ένα χρόνο πού διορίστικαν έκαναν τόν κακό τους καί τόν ψυ
χρό τους καιρό δηλαδή δέν έκαναν τίποτα καλό στήν εκκλη
σία, παρά βρίσκουν καί κάνουν κάτι ψευτομερεμέτια, μέ τά 
όποια μερεμετίζεται έν μέρος καί ή σακκοΰλα. . . . τής χάρις 
της, η όποία καθώς πάτε δέν είνε παράξενο κάμμιά ώρα νά 
σάς δείξνι τήν χάρι της, καί νά σάς κάννι τήν χάρι νά σάς 
πλακώσν] δλους.

Καί νά μή πίνετε πολΰ. μέσα στά υπόγεια παρά δσο κατα 
^αβένετε πώς μπορεί νά σηκώσν) ή χάρι της καί τά έπιτρο- 
π ιλίκ ι σας.

Γ ιά
νά σοϋ ποΰμε κΰρ Κρητικά καοβουνοπώλη, ί] γυναίκες έχουν 
παράπονα εναντίον σου, δτι πάς καί τής χτυπάς της πόρταις 
καί τής φέρνεις μέ τοΰς άνδρες τους άνω κάτω . ,

Τι διάβολο, αιωνίως ζουρλοπαντιέρας θά ησαι, παντρέψου 
έπί τέλους νά βάννίς γνώσι, καί νά μή βάζνις καί πολλαίς πέ- 
τραις μέσ’ τά κάρβουνα παρά δσαις μπορείς περισσότεραις 
φτάνει νά μαυρίζουν, καί νά μή ζυγίζνις ξύκι*,α παρά σέ δσους 
δέν ξέρουν τό καντάοι καί. πρός τοΰς όποιους άν σοϋ ποϋΛ 
τίποτα , νά τοΰς άπαντήστ,ς άμέσως :

προλάβω μή τύχει καί σάς συμβή κάμμιά τρομερώτερη δυστυ
χ ία , άπά δση ίσως σας συνέβηκε.

—  Λ έγε, άδερφούλη μου, λέγε νά συχωρεθούν τά  πεθαμένα 
σβυ καί μάς ·.κάστρωσες.

— Δέν άρνοϋμαι καί έγώ ώς νέος δτι έμεϊς οί νέοι πολλάκις 
φοραίς δτι πέφτομε σέ σφάλματα καί λάθη. άλλ5 δταν αΰτά 
μπορούν νά διορθωθούν, είναι περαστικά, α λλ ’ όταν δέν μπο
ρούν είναι φρικτόν.

Ή  Μαρουδίτσα τ.ήγε νά λυσσάξν) γ ια τ ί καταλάβενε πώς 
δλα αΰτά ό Μπιρμπαντόπουλος τά έλεγε γ ιά  νά τήν φουρ- 
κίσνι περισσότερον, γ ι ’ αΰτό πετάχτηκε καί είπε κατακόκκινη 
σάν φωτιά στόν Μπιρμπαντόπουλο ν.αί μέ κάτι μ ατια ίς ποϋ 
ήτανε σάν νά ήθελε νά τόν πνίξν) μ ’ αΰτα ίς.

—  Ά κουσε κΰρ Μπιρμπαντόπουλε, δέν πιστεύω δτι ίρθες 
τέτοια ώρα στά σπήτί μας γιά νά κάννις μάθημα ήθικής στόν 
πατέρα μου, ό όποιος πιστεύω δτι εΐναι σέ θέσι νά σού δώση 
πολλάς συμβουλάς, μεταξύ τών όποιων ή πρώτη θά ήτανε, ή 
εξής κα ί γιά νά τόν βγάνω άπότόν κόπο σού τήν λέγω , θά σοϋ 
έλεγε, λέγω , δτι οί καλοί φίλοι δέν πηγαίνουν σάν μπερμπάν- 
τες εις τά σπήτια τών φίλων των, γ ιά  νά φέρουν οικογενεια- 
καίς διαταράξεις, δπως σΰ τωρ*.

— Ά ν  δέν ξέρετε, κύριοι, άπά καντάρι πηγαίνβτε νά σπου
δάσετε στοΰς κανταράδες. · ■>.'£$

Τέλος πάντων τής γυναίκες νά μή πειράζης, γ ια τ ί μά τόν 
Θεό, θά βρνίς κάμμιά ώρα άπό τόν άνδρα κάμμιανής τόν 
μπελά σου στ’ αληθινά κ ι’ άς τό κάννις σύ γιά χωρατά νά 
χτυπάς δηλαδή ττίς ξέναις πόρταις τών νοικοκυράδων^

Σταυρωτή πού δέν άφησες δοϋλα άσταύρωτη ώς τώρα, δέν 
θά συχάσνις πλέον σου ;

K.QLI
στή Κ αλαμάτα χαλά ό κόσμος μέ τό τραπεζάκι τοϋ μαγνι- 
τισμοϋ. Έ κεΐ δέ προλέγει και μέλλοντα καί παρόντα καί ά- 
πόντα. Μάς γράφουν λεει πώς βρίκε πώς είμαι 32 χρονών, 
(μουφαγε ένα), καί δτι ό Τρικούπης θά μείνν) στά πράγματα 
άκόμα δύο χρονιά. (Κ ι’ αΰτουνού τούφαγε ένα).

Τέλος πάντων αΰτά τά τραπεζάκια κοντεύουν νά μ πατα - 
λέψουν τής τράπεζές μας τής μεγάλαι? καί τρανές. ’Αμήν.

, ^Σμύρνη τήν παραμονή τοϋ άγιου Δημητρίου έπήγε ή πολιτο
φυλακή τής Σμύρνης καί έποδοπάτησε ένα κάντρο τοϋ Μάρκου 
Βότσαρη ποϋ κρεμότανε άπόξω άπό ένα φούρνο στό ςαρδΰ σο
κάκι.

Αΰτά είναι γελοία πράγματα νά μάς τά κάνουν οί φίλοι 
μας τοϋρκοι τόρα μάλιστα στά καλά καθούμενα ποϋ κοντεύο
με καί νά κάνωμε μαζύ τους συμμαχία.

"Αμ δέν έρχεστε κακομοιριδες νά δήτε τό κάντρο τοϋ 
Σου7^τάνου σας σέ τ ί ώραίαις κουρνίζες τό έχομε βαλμένο 
καί κοντά κοντά μέ τόν βασιλέα μας.

Τέλος πάντων αΰτά εΐναι μικροπρεπή πράγματα καί δέν 
πρέπει νά συμβαίνουν ίσα ίσα μέσα σάή Σμύρνη τό κέντρο 
τής Α νατολής. Ά μ ’ άφοϋ σπάζετε τά δικά μας τά ψωρο- 
κάντρα, γ ια τ ί δέν σπάζετε ααί τά κάντ,α  τοΰ αΰτοκράτορα 
τή ; Ριοσσίας ; Α ί γ ια τ ί ; Διότι έκεΐ δαγκάνει.

Πρέ σπάστε τα δλα και φούρνο; μή καπνίσνι, καί μάλιστα 
τόν Μάρκον πού βρίσκατε σέ φοΰρνο.

Τις ξέρει τ ι πείνα θά ήχε·

Έ ν α ς
κύριος άπά τή Σύρα,καί ένας άλλος άπό τήν Κεφαλλωνιά γ νω 
ρίστηκαν μέσα στόν σιδηρόδρομο, πιάσαν φ ιλία ις καί πήγαν νά 
κολατσίσουν στοϋ Ριζόπουλου τό μπακάλικο.

Ά φοϋ έφαγαν καί ήπιαν καλά ό ένας κρέμασε τό επανω
φόρι του στόν πεζακτά του καί φύγαν καί οί δυό,ύστερα άπό 
λ ίγη  ώρα περνά ό άλλος καί πέρνει τό επανωφόρι· καί ύστερα 
άπά λίγη πάλι ώρα πάει ό άλλος καί γυριύει τό έπανωφόρι του.

— Κυρία, άπάντησε ό Μπιρμπαντόπουλος φουρκισμένος καί 
αΰτός πρέπει νά γνωρίζετε δτι οί ένοχοι πάντοτες προσποιούν
τα ι τόν άθώον. Έ γώ , καθώς προεΐπα ήρθα έδώ νά τελειώσω 
ένα φιλικόν καθήκον, καί μού εΐναι άδιάφορον άν δέν θ’ άρέσ-ρ 
σέ λόγου σας, σάς παρακαλώ δέ τάς συμβουλάς σας νά τάς 
φυλάξετε γιά  τόν εαυτόν σας, διότι άπό τάς πράξεις σου,φαί
νεται πώς έχεις άκόμα άνάγκη πολλών συμβουλών, εκείνοι δέ, 
κυρία μου, ποΰ θέλουν νά συμβουλέψουν άλλους δέν πρέπει νά 
ήναι ένοχοι κάμμιάς στρα β*7(ς πράξις.

Ταΰτα λέγοντας ό Μπιρμα·*τόπουλος έγύρισε τνίς πλάτες 
στή Μαρουδίτσα καί έσυρε άπά τήν τσέπη του τά πορτοφόλι 
τοϋ Βισβίκη καί είπε πρώτα πρώτα πρός τόν Ψ ιψικάκη.

—  Φίλε μου, πιστεύω θά γνωρίζετε δτι αΰτό είναι τό πορ
τοφόλα τού φίλου τοϋ σπιτιού σας κΰρ Βισβίκη.

—  ΓΙ:.λ.ύ καλά άδερφέ, διάκοψε θυμωμένος πλέον καί ό 
Ψιψικάκης μάς ξεψύχησες τόση ώρα.

—  Άμέσως εΰθύς. Κύριε, γνωρίζετε τό γράψίμο τής- κόρης 
σας, κυρία γνωρίζετε τά γράψιμό σας; ορίστε πλησιάσετε καί 
άκούσετε.

"Ολοι άμέσως σάν μυρμήγκια μαζεύτικαν τριγύρω ή δε Μα
ρουδίτσα σουλάτσερνε. Μεθαύριο βλέπομε τ ί άπόγεινε.



1υνευρί<χχονται τέλο ; πάντων καί οί ίυό  τήν άλλη ’μέρα 
και λέει δ ενας τοϋ άλλουνοϋ.

—  Βρέ άίερφέ, θά φύγω γιά  τή Σύρα, κάνε μου τή νάρι 
και φέρε μου τό επανωφόρι.

— ΙΙοιό επανωφόρι, τό ιϊικό μου j
Ρέ άσε τά χωρατά και ίό ; μου τό ροϋχο. 

χω~ ^  t*  ξέρεις Ψ ένχ τ1 πράγμ* είμαι ; Είμαι Κειραλ-

—  Καί εμένα μέ ξέρεις, είμαι ψαριανή.
Καί τί λογής ητανε τό επανωφόρι σου ;
Μαΰρο, ετσι εκλινε πρός τό μαΰρο.

—  Α ί, τό *ικό μου είναι ψαρί καί κλίνει πρός τό σκοϋρο.
Ιελος πάντων πιάνονται τσακόνονται καί τούς παν κα'πούς

duo στην αστρονομία δπου χαψόνεται δ φουκαράς δ Κεφαλ- 
λωνιτης, ερεύνης^ούν γενομένης βρέθηκε αληθινά οτ ι  τό έπανω- 
φό?ι ητανε τοϋ Κεφαλλωνίτη καί τό είχε ρίξει στής πλάτα ις 
του άλλου απανω σε ώ?α ποϋ τόν είχε κλεφτοπάρει δ ΰπνος 
γ ιά  να μηκρυώστ), σηκονόμενος ό'έ δ ψηριανός καί βρισκόμενος 
μέ «πανωφόρι τυ πήρε γιά ό'ικό του καί τό κρέμασε στό μπα

κάλικο, άπό όπ̂ ου πήγε δ άλλος δ σωστός νοικοκύρης καί τό 
πήρε καί έτσι έγιναν άνω κάτ<Ί.

Τορα ο Κεφαλλωνιτης φοβερίζει πώς θά κάνη καταγγελ ία  
τοϋ ψαριανεϋ, νοικοκύρ- άνθρώπου, εις τό νά τόν πρόσβαλε 
αλλά θαρροϋμε τίώς όεν Οά πιαστνί γ ια τ ί ούλα έγιναν γιαννίς* 
όλτοΰ. *

"Οπως δήποτε ποτέ σας μή δανείζετε έπανωφόοια μπάς 
καί^κατά λάθος θέλοον έπειτα νά σάς τά κάνουν £ίκά τους.

θ ^ ϊ μ ί ά χ ο ς .
!■■ Ύ στερα άπό δσα είχαμε γράψει άλλοτε ποτές γιά τά χ ε ι
ρόγραφα μαθήματα τοϋΐίολυτεχνείου τώρα τούς τάλιθογράφη- 
σαν καί έτσι ο: σπουίαστα ί: κατορθώνουν καί κάνουν τή δου
λειά τους καί £έν μουρμουρίζουν πλιά . Καλό κ ι ’ αΰτό τό καλό, 
αφοϋ ο έν είναι κακό, αλλά κυτταζετε κακομοιριές νά μή τά 
λερόνετε, γ ια τ ί όέν έχει ά Λλα, μ 5 αΰτά θά περάσετε ώς ποϋ 
να μεινουνΛτά κομμάτι* τους στά χέριο σας.

Η  κυρ ία
Μ. Σ ιγαλα έχει μιά καλή συνήθεια νά σουφροποιγί κατά λά- 
-ος τνίς φανέλαις καί τά άλλα άπρόρουχα τών συγκατοίκων 
της νοικοκυρά ο ων ποϋ τάς καταρρήμαξε'. 'Ως καθώς, φαίνε
τα ι, η αξιότιμος αΰτή κυρία θά θέλνι νά έφαρμώσνι τόν μα- 
γνιτισμό στα ξένα ροϋχα, άφοΰ κατορθώνει καί κάνει άφαντα 
καί όσα α*ομα κρέμονται στου; έξώστα;.

Τ ά  π ρ ογρ ά μ μ α τα  τών δύο  τσαρλατάνω ν.

Βεβαίως καλό είναι να θελνι νά κάνγι κχνείς νοικοκυριό μέ 
ενα^ νοικοκυριά,^ άλλά είναι καί τό άλλο παραβέβαιον πώς 

αρεσει καί τόσο στίίς άλλαις νοικοκυρά^ες ποϋ νάνουν τ*  
νοικοκυριά τους.

Τέλος πάντων έπ ε ιίή  κατάντησε πλέον άνυπόφορος φοβε
ρίζουν πώς θά τήν περάσουν στόν Hα π ά νθ ρ ω π ο , εις πρ άγμ ατι 
που οεν ανακατεύεται αΰτός.

Θεέ καί κύριε τ ί γυναικοκαυγάς έχει ν’ ανοίξνι απόψε. Ν* 
κρυφτήτε^βλαις^ή ένίιαφερόμενες. Έ γώ  S i -,ύφτώ τάς-χεΐρας.


