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Μ η τ ρ α λ ο ε α ς
λεγεται εκείνος ποΰ σκοτώνει τή μάνα του, φρονώντας πώς 
τής'κάνει καλό.

Μάνε δέ, είναι γενική καί η πατρίδα.
Μποροΰμε λοιπόν καθαρά καθαρά νά ποΰμε πώς δ Τρικουπ'Λί 

εΐναι Μητραλοίας.
Δηλαδή πήγε νά κάνη ενα καλό στήν μ ά ν α — τατρ ίφ α  και 

τής εΰγανε τά μάτια.
Μοιάζει σάν εκείνους τοΰς αγριάνθρωπους τής αρχαιοτητος 

ποϋ έτρωγαν τοΰς πατέρες τους άμα που γηρασκαν φρονώντας 
ίτ ι  τοΰς έκαναν ευεργέτημα.

ΛΙετρατε
λοιπόν τώρα τάνδραγαθήματά του ήγουν κουταμάραι; του.

Πρώτο έγενήΟηκε σέ κακό ζωόδιο. ’Έ χει μιά μοχθηρία 
άπάνω του που λές και στάζει και άπό τή μύτη του, είναι 
άλτρο και άπό τόν πατέρα του ποϋ υιέ τήν ελληνική του ιστο
ρία εξύβρισε όλη τήν έλληνική επ α νά σ τα ιι, λέγοντας καί 
γράφοντας, πώς ή έπανάστασις τής ελευθερίας μας τοϋ 
21 ήτανε ενας πόλεμος Τάκιδων καί Ν ταβέλιδων, δτι έμεΐς 
οί έ'λληνες δέν εϊ/αμε τό δικαίωμα νά έπαναστατήσωμε ένκν- 
τίον τών τούρκων,διότι λέει.είμαστε νόμιμοι πλέον δούλοι των!

'Ο π ατίρας
τοϋ Τρικούπη ήτανε ενα μοχθηρό ανθρωπάριο σά;/ τόν γυιό του 
ποΰ μας άφησε. ’Ή τανε ενα ψωρογοαμματυφλούδιο τοΰ Κα- 
ποδίστρια. άπό τό γραφείο τοΰ όποιου έκλεψε πολλά έγγραφα 
αγωνιστών καί έδημοσίεψε στήν ιστορία του όσους ήθελε μέ 
τό = πόσα δίνεις.

"Όσοι άγω νιστα ί δέν είχαν νά δώσουν τοΰς έγραψε πώς ή
τανε τιποτένοι, ι/ασκαράδες καί τά  λοιπά. Λησταί.

'Ο  Η χ ν ίρ η ς
γιά τά μοΰτρα τοΰ γραμματυφλούδ’,ου τοΰ πατέρα τοΰ ΤρΙ- 
κούπη ήτανε ένας βαρκαδόρος ποΰ δέν έ'κανε τίποτα , ήτανε 
«κεντζής, καί γ ’ αύτό καί ό γυιός σήμερα τοΰ Κανάρη, δ βου-' 
λευτής, ήκολουθα τόν δήμιο τοΰ πατέρα του.

"Έτσι τά φέρνουν τά χρόνια.
Είσαι ψαριανός σΰ, Κ«νάρη, $ τοδρκος, δ δποϊος ο8τε κ*ν 

η?π^|?,γ .^Τ .1\\τ1̂ ^.Τ0υ.πα τέΡα σου δέν ξέρέις νά ικα νο ί- ;;, 
μένο πατέρα σου, άπό τόν γυιό του;

Ό  Τ ρεκούπης
άν θελήσωμε νά τόν φωτομουτρήσωμε φαίνεται ενας άνθρωπος 
άρσίζης, μοχθηρός, τσαναμπέτης, 2να άλλοιώτικο πλάσμ·., ποΰ 
εινε πλασμένο άπό χ ίλ ια ις δυό λέραις.

’Έ χει άπάνω του τήν μισοεξυπνάδα τοΰ μακαρίτη Κουμουν- 
τούρου, τοΰτ’ έτσι είνε ρουσφετλής ώς τό γόνα, δ πόλεμός τον» 
τόρα ποΰ πέφτει εινε ενας καί μονοκόμματος=/7^σα π ί ρ η ι ς ΐ

’Έ χει τό σατραπικό τοΰ μακαρίτη Βούλγαρη ποΰ τά ήθελε 
δλα δικά του, καί θέλει νά διοικά δπως κ ’ έκεΐνος μέ τό α υ τ ί 
ντοΰα.

"Εχει άπάνοι του τό ψοφοδεές του μακαρίτη Ζαΐμη^ δ δποιος 
τά πήγαινε λάου λάου σέ κάθε έθνική υπόθεσι, καί δ όποιο< 
εσωσε τήν πατρίδα υπογράψας τό πρωτόκολλον, άφοΰ οί άλ
λοι τά μπλάστρωσαν.

’Έ χει άπάνω του τήν εϋγλωτία  καί τήν μισοπολυμάθει^ 
τοΰ Δεληγιιόργη, άλλά δχι καί τήν τιμ ιότητά του.

* 0  'Γ ρ ε κ ο ύ π η ς
είναι ένας φιλόδοξος άνθρωπος, άνθρωπος ποΰ νομίζει oTt άφοΰ 
πέθαναν δλοι οί μακαρίτιδες έχάθηκε ή 'Ελλάδα καί βρέθηκε 
νά τήν διοίκηση αΰτός μεταβάλλοντας ώς καί αΰτή τή βουλή 
εις βουλή φελλάχων.

Χωρίς νά ξέρη πώς πιάνουν τό δπλο θέλει λέγει νά ηναι 
υπουργός τών στρατιωτικών, δέν μπορείς νά ξεσκεπάσεις οβτε 
(λΐά πέτρα χωρίς νά τόν βρίς άποκάτω.

I * *CCt
νά πάρη τήν εξουσία έβρισε τόν βασιλέα στόν δποΐον τώρα 
κάνει τεμενάδες γιά  νά τόν κράτηση στήν εξουσία, δπω ; τοϋ 
έκανε καί γιά νά τόν φέρη.

Είναι Ενα έρπετόν χαμερπέστατον ποΰ άμα του πατήσης 
:ήν οΰρά φεύγει κολλοβωμένο καί υστέρα άφοΰ χωθη στή τρύπα



του βγάνει τήν (Aouprj του άπά τήν τρύπα του καί σέ περιγελά.
Είναι θρασύς, απότομος, βάναυσος, σκεός, κουτομαρίας, 

Δεμάίας καί φαίνεται καί άπό τά μούτρα του.
Αυτός έκανε νά ηναι ΰπουργός στοΰς Μογκόλου;, νά τοΰ; 

βάζη φόβο καί ρ.έ τά μοϋτρά του μόνο.

Γ ό

καλό τό άλογο, άμα ποΰ θέλει νά πηδήση Ινα χαντάκι καί 
δέν μπορεί, στέκεται καί νά τό σκοτώσης δέν πάει μπρός.

Ό  Τρικούπης τά κάνει όλα μπρός.
Ά λ λ ά  τό δυστύχημα είνε ότι κοντά στό κρεμοτσάκισμά του 

ώς άλογο ζώον, πέρνει μαζύ του και τόν καβαλλάρη,=Γό/#»·ος.
Καλός είναι δ στέφανος τής δόξας, τόν θέλω κ ’ έγώ , ά λλ ’ 

όχι μαραμένο άπό τά δάκρυα όλης τής 'Ελλάδας.
Καί ό στέφανος τής δόξας τοΰ Τρικούπη σας είναι τέτοιος

Μ έ
λεν καί ρ.ένα τόν φτωχό πώς κοιλιώμαι όλο μέσα στά ταβερ- 
νεϊα καί [/.πακάλικα καί δέν πάω νά γνωριστώ καί ρέ με
γάλα  μούτσουνα. Δέν θέλω. Εγώ θέλω νά βλέπω έναν ξυ
πόλυτο κοντά ρ.ου, καί νά μέ κτυπά στή πλάτη άρκαντάσικα 
καί νά μοΰ λέει πι -:.·.: ενα«=παρά νά μέ χτυπά στή πλάτη έ
νας χρυσοχάδαρος, καί νά μοΰ λέη :=Π όσα πέρνεις;

Πουλημένο κρέας δέν γ ίνετα ι δ Λαός, σάς τρώει καί τόν 
παρά καί σάς ρ-ουτζουρώνει.

Μαΰρο.

ΓΟ φρόνιμος
άνθρωπος, είνε καί προνοητικός δέν τά κάνει μέσ’ τά ολα, άλλά 
βαδίζει οχι τροχάδην άλλά βήμα ταχτικόν, γ ια τ ί όταν βαδί- 
ζης τροχάδην βρίσκεις και κάνένα υπόνομο, σάν έκεινούς ποΰ 

> νά κυριέψουν τής Τράχωνες ρ.έ ψευτοπόλερ-ο καί κόντε·
πόλεμο για  να κυριέψουν τό κουραδόκαστρο.

Μ ’ α ΰ τ ά
θέλομε νά ποΰμε, ότι έτσι καί ό Τρικούπης νομίζει πώς έχομε 
αληθινό πόλεμο μεταξύ μας καί άπολά μπαρουτιέριδες, τόν 
Λαό εναντίον τοΰ Λαοΰ γιά  νά φέρη τήν τρομοκρατία.

Είναι μονομανής, ήγουν μανιακός τοΰτ’ έστι ζουρλός. ̂
Νομίζει πώς είναι αυτός καί όχι άλλος ότι αΰτός είναι ό 

Βίσμαρκ τής Ε λλάδας.
Αλλα και ο Βι^μαρκ με το μεγάλο του κεφάλι κατάντησε 

νά κάνη τοΰς γερμανούς νά φεύγουν κατά χιλιάδας άπό τήν 
πατρίδα του καί να ζη·οΰν καταφύγιο ώς καί σέ μάς τήν ψιο- 
ροελλάδα.

Τ ά  έ θ νη

δέν υψόνονται διά μιας, άλλά λίγο λίγο, η δέ σκύλα άπό τήν 
βία της κάνει τά κουτάβια της στραβά.

Ά π ό
τόν καιρό ποΰ ήρθε δυο φοραις ο Τρικούπης στά πράγματα ώς 
πρωθυπουργός μας φόρτωσε τρ*κόα%  μελεούνια νέα χρέη 
στή ράχη μας, αΰτά δέ δέν μπορώ νά σας τά περιδιαγρά^ω 
εγώ ενα πρός ενα γ ια τ ί έμεϊς δέν είμαστε πολιτική εφημερίδα 
ποΰ κάθονται καί τοΰ τά βγάζουν όλα φώρα μέ τό νί καί μέ 
τό σίγμα.

Τρακόσια δέ νέαμελεούνια χρέος γ ιάτήν Ε λλάδα ,ε ίνα ι τρα- 
κόσαις πληγαίς του Φαραώ.

Ό τα ν  δέ πληγόνεται ό άνθρωπος καί είναι άκόμα ζεστή ή 
πληγή δέν καταλαβαίνει τ ίποτα , ά λλ ’ άμα κρυώσει λίγο, τά 
τεζάρει.

 ̂Ετσι^ καί τών δάνει ον ή πληγ/ι, ποΰ μας άνοιξε δ Tpt- 
κουπης άρχισε καί κρυώνει, τώρα άρχίσαμε καί αισθανόμαστε 
τοΰς φόρους, τώρα ρουλιάζομε σάν τά σκυλιά, άλλά μάς πέθανε.

π ίγ α '
& y p

τά τρακόσα «ύτά  εκατομμύρια τ ί έργα έχει νά μάς δείξη πώς 
έκανε στόν τόπο δ Τρικούπης σας ;

Έ φερε τής Τσίχλες καί τής Καρακάξες, σαποκάραβα, βαρ
κούλες, ποΰ ήτανε σαπισμένοι οί σκελετοί τους στά σκαριά καί 
μάς τής φόρτωσαν εμάς οί κύριοι Ά γ γ λ ο ι γιά  παστίτσο μα- 
καρόνια φτειασμένο άπό παληοπλυμένα κρέατα.

■ ΕοΟ
είναι τά  έφτά θωρακοτά ποΰ μάς ΰπόσχετο ; Ποΰ είναι ή άρσις 
τής καταναγκαστικής κυκλοφορίας ποΰ μάς ψόφησε καί έφτώ- 
χεψαν τόσα βαρβάτα εμπορικά κα ί τόσα βιομηχανικά κατα
στήματα ;

Ώ ς  τά προχτές υπαρχαν έκρεμεΐς καί υπάρχουν στό έμπο- 
ροδικεΐο Εξ χιλιάδες δίκαις εμπορικαίς καί θά γίνουν έφτά ώς 
τήν πρώτη τοΰ έτους.

Καί αΰτόμόνο γ ιά  τήν Α θήνα , μπορείτε· τώρα νά φαντα- 
στήτε τ ί συμβαίνει καί στάς επαρχίας.

Π οτέ
δέν βρέθηκε κράτος τόσο μικρό σάν καί μάς καί νά έχη τόσα 
χρέη, ποΰ άναλογά ώς καί στά βυζανιάρικα παιδιά δυό λίρες 
τό κεφάλι.

'Ο Τ ρ ικούπ ης σ*ς
είπε πώς θά καταστήση τήν Α θήνα  χοηματιστήριον τής Α 
νατολής καί τήν κατάστησε πραγματικώς, διότι όλοι οί χρυσο- 
γάδαροι, ποΰ έφαγαν τήν Τουρκιά μάς ρίχτηκαν εδώ, νά μάς 
άφήσουν πετσί καί κόκκαλο όπως καί τήν κυρά γειτόνισσα.

Καί αΰτά τά γεράκια μάς τά κουβάλησε δ Τρικούπης σας, 
καί είναι υπό τήν προστασία του γ ια τ ί τόν ταΐζουν.

Σάς τά  γράψαμε αΰτά καί άλλοτες φοραίς καί ίδού σας τό · 
ρα ποΰ βγαίνομε άληθινοI.

Α ύτο Ι
ο'̂  λεγόμενοι ομογενείς έπροικοδότησαν λέει τόν Τρικούπη μέ 
τόσαις λίρες ώστε άν πέση σύξυλα όπως θά πέση νά πάη στή 
Λοντρα νά ζήση αλά πρ ίντζιπα, σάν τόν πατέρα του που τάν 
πλήρωναν οί άγγλοι γ ιά  νά βρίζη τήν Ε λλάδ α .

Ή

τραπεζα, λέει, τής Κωνσταντινουπόλεως δ ιαλύετα ι καί έρχε
τα ι έδώ νά γίνη τράπεζα λέει τών Ά Ο ψωγ.

Κ αταλάβατε τίποτα ; Μάς έρχονται καί άλλα γεράκια, τά 
δποία άφοΰ έφαγαν τήν Τουρκιά καί τήν άφησαν ψοφήμι έρ- 
ρίχτηκαν εδώ να μάς φάν και μάς ώς τά κόκκαλο, όπως καί 
μάς έφαγαν καί μάς λείπουν κάτι ψαχνάδια , τά όποια θέλουν 
νά ρ.άς τα γλυψουν κι αυτα , θέλουν νά μάς άφήσουν, χωρίς 
βρακί κι απε να σηκωθοΰν να φυγουν πάν σάν γεράκια, ποΰ 
άφοϋ ξεψαχνίσουν ένα ψοφήμι πάν σάλλο.

Κ α ί
αΰτοΰς τοΰς χρυσογαδάρους, τούς οχι πλέον λωποδύτας, άλ
λά καθαρούς ληστάς τών πόλεων τούς προστατεύει καθώς εί
παμε, δ Τρικούπης σας· θέλουν νά τά κάνουν δλα μονοπώλιο·;, 
ώστε νά γίνουν αΰτοί καθαροί κυβερνήτες τής 'Ελλάδας καί ή 
κυβέρνησις όργανά τους.

Μ ε ρ ικ ο ί
ξυλουργοί καί χτίστιδες ποΰ οικοδόμησαν τά σπίτια δυό τρία 
τών χρυσογαδάρων, ρ.άς λένε, πώς ήρθαν αΰτοί καί άνοιξαν ή 
οουλειαίς τους.

Α ΐ καί τ ί είσαστε σεΐς μαραγκοί καί λοιποί άπέναντι τοΰ 
όλου πάσχοντος Λαοΰ ; μιά χοΰφτα. Καί ώς τά τέλος έτε- 
λείω-αν ή δουλειαίς σας, τώρα άφοΰ δέ οικοδομήσατε τά σπί
τια τών χρυσογαδάρων άπό ποΰ θά τρεφεϊτε ; Ά πό  τόν να - 
μάλη πάλι Λαό.

Κνώδαλα.

Ά γ.0
τράπεζα τής Θεσσαλίας δέν βλέπτε ; Ώ ς καί τό χαρτονόμι
σμά της αΰτό τά έχει τυπωμένο άπάνω σέ τσιγαρόχαρτο, 
ώ*τε καί εύκολα νά φθείρονται καί εύκολα νά πλαστογρά- 
φωνται, καί εύκολα νά κλέφτη κ ’ εκείνη.

Λ έ ν
άκοΰτε τ ί γράφει ή Κ'Ημέρα» τής Τεργέστης ; Ό τ ι οί χρυ- 
οογάδροι έγιναν αίτιο ι ν’ άποτύχη τό δάνειον τών 170 εκα
τομμυρίων, γιά  νά πέση ή π ίστις τής Ελλάδος σ ολη τήν 
Εΰρώπη καί μείνομε πλέον μέ τήν ψυχή στό στόμα κρεμα
σμένοι άπά τά δόντια τους τά σκυλιβα η τά λυκισα να μά; 
ξεροτραγανίζουν, νά μάς κάνουν δούλους, νά έργαζόμαστε γ ι ’ 
αΰτούς, νά πεινώμε μεΐς καί νά παχύνουν εκείνοι.

θέλουν νά μάς διαιρέσουν είς τρεις τάξεις, ή μία τά μοΰ- 
τρά τω ν, ή άλλη τών νοικοκυρέων, τούς δποίους θά έχουν πάλι 
ύποξουσίους καί σέ ρ.άς τόν χαρ.άλη Λαό, εμάς ποΰ απαρτί- 
ζοαε τό κράτος νά ρ.άς κάρ.ουν δούλους ανδραποδα ερ.άς ποΰ 
συντηρούμε τό κράτος μέ τούς φόρους μας εμάς ποΰ πληρόνομε 
αΰτό καί μέ τό αίμά μας ώς στρατιώτε<\

• ο
Τρικοίπης είνα ι καί αΰτός Ιλληνας, άλλά έλληνας ποΰ τοσο 
πολύ αγαπά τήν πατρίδα του, ώστε άπά τήν άγάπη του τήν 
πολλή σφίγκονιάς την στή: άγ*άλα ις του κοντεύει νά την πνί- 
ξη, άν δέν τήν έπνιξε.

Ή

Τ ό  σά,ββατο
τό βράδυ στή; οχτώ ή ώρα έστάλθηκε άπά ένα πολίτη μέ βία 
γραμμένο ένα γράμμα πρός τάν διευθυντή τής άστυνομίας ποΰ 
έλεγε έτσι άπάνω κάτω .

Α γ α π η τ έ  Κοσονάχε.
«Αύριον μέ τό αΰστριακόν βαπόρι πρόκειται νά μπαρκαρι- 

στοΰν '6? κιβώτια α ρ χ α ιο τ ή τ ω ν  άπά ένα γνωστότατο άρ- 
χαιοκάπηλο γιά τήν ϋιΐγ> α· Σώσε τής άρχαιίτητες, διότι 
δ άρχαιοκάπηλος είναι συνενοτ.ι/.ένος καί μ ’ Ιναν τελώνη τοΰ 
Περαία».

Τώρα τ ί ένεργήθηκε γ ι ’ αΰτή τήν πράξ’ δέν ξέρομε, καί 
θά τό μάθωμε όταν θά πάν ή άρχαιότητέ; ρ.ας στή Βιενα.

■"Ητανε άξίας 100 δραχμών.
’Ά ν  έφυγαν θά σάς ξετυλήξωρ.ε όλη τήν ΰπόθεσι καταλε- 

πτομερώς σ’ άλλο φύλλο.
Κερατάδες άρχαιοκάπηλοι, άφιλοπάτριδες, άτιμοι, ποΰ μάς 

κλέφτετε ώς καί αΰτή τήν δόξα τών πατέρων μας, δέν υπάρ
χει καί γ ιά  σά; μιά καρρ-ανιόλα ;

κατεργαρέοι έπήγαν καί γέλασαν έναν φτωχό κπτ*στημα- 
τάρχη καί τοΰ πήραν έπί καλή πιστει 600 δρ. Τωρα τοΰ 
παίζουν τήν άμπάριζα καί κα^όνονται πώς δεν ξερουν τίποτα 
καί δ ένας τά ρίχνει στόν άλλο. Του; παρακχλοΰμε πριν τους 
μιλήσωμε άλλοιώτικα καί όνομαστικώς νά πάν νά πληρώσουν 
τά  λεπτά , γ ια τ ί ρ.ά τόν θεό άν μπλέξωρ,ε θα έχωρ,ε κακά 
ξεμπλέγματα , καί θά πάη δ άδικημένος πολίτης ώς καί τόν 
Μητροπολίτη καί ώς τήν βουλή. Τή; δραχμαίς ή σάς πήρε δ 
διάολος.

Π α ρ α χ ϊλ ο ΰ μ ε
τούς άντιπολιτευόμενους βουλευτάς να ρωτήσουν στ/, βουλή 
δ νέος δρόρ,ος τής αλυκής τής Άναβύσσου εγινε; γ ιά  τον οποίο 
έδόθηκαν 60 χιλιάδες δραχμαίς. Μπορούν τα καροα να πάν 
νά φορτοισου; άπό κεϊ ; "Οχι “Ερριξαν μοναχα κατι πε- 
τρα ι; δόθες κε’.θες γιά  νά φανή πώς ανοιξαν δουλειά, ο! δι; 
καρραγωγεΐς οί φουκαράδες δεν μπορούν να φορτώσουν ουτε 
ένα κάρρο ά λάτι πρός ζηρ.ία καί τοΰ δημοσίου περισσότερη.

Αΰτοί είναι οί νέοι δρόμοι ποΰ ρ.άς άνοιξες, Πετρελαιε, καί

μάς έφαγες τά τόσα μελλεούνια ; Ά μ  άν στήν Άνάβυσο γ(- 
νβνται τέτοιαις κλεψαίς, μπορείτε πλέον νά φανταστήτε τ ί 
γίνοντα ι στής λίγο μακρυναίς έπαρχίαις.

Π ρός
τόν λοχία Χρηστιανό ποΰ καταδικάστηκε σέ τουφέκισμα καί 
παν νά τάν τουφεκίσουν στήν ’Ά ρ τα , ζή δέν ζή τοΰ γράφομε 
αΰτά καί ά ; τά  διαβάση άν ήναι πεθαμένος, στήν άλλη ζωή.

Ά θ λ ιε , επικαλέστηκες τήν συνδρομή τών συγγενών σου καί 
©ίλων,καί δ Ιία.1ΐ)άνθρωπος ύψωσε τήν φωνή του γιά  σένα, καί 
χρήματα έλαβες, καί τά χρήματα αΰτά τά μετεχειρίστηκες 
πάλι γιά  ανθρωποκτονία, έστω ρ.έ τό νά άγόρασες λάζο καί 
πλήγωσες δυό χωροφύλακες ποΰ σέ συνόδευαν, έκτελοΰντες τό 
καθήκον τους.

Τί σοΰ φτα ίγαν οί άνθρωποι, κακούργε, τέρας ! Πήγαινε, 
καί τά εΰχαριστήριο γράμμα ποΰ μούστειλες από τήν φυλακή 
νά ήναι τό μόνο σάβανο μέ τό δποΐον νά τυλίξουν τό κεφάλι σου.

Χρηστιανέ. Ό τα ν  θά σέ τουφεκίζουν καί θά γυρέψης συχώ- 
>ε ι, θ’ άκούσης μιά άγρια καί μισοσβισμένη κλαμένη καί πα- 
)απονιάρικη φωνή νά σοΰ λέη— Ανάθεμα,άνάΟεμα !

Καί αΰτή ή φωνή θά ήναι τοΰ Παληανθρώπου.
Ανάθεμά σου, Χρηστιανέ, άνα ίεμα.

Ό
δηρ.όσως άρπάχτορα; τοΰ Λαυρίου μά ; τά ζαβόνει λίγο, σέ 
κείνους πουχουν πολλά βάζε·, λ ίγ α , καί σέ κείνους πούχουν λ ί
γα βάζει πολλά.

Μεγάλη θά τήν είχαμε τήν έπιθυρ.ία άν μάς έλεγε πώς ί'/ ν. 
καί διατηρεί δυό γυναίκες καί ήγουν του καί κάτι άλλα. Πίσω 
μας σατανά καί σύ. Μά ποΰ τούς ξετρουπόνομε ένα ένα σάν 
κελεπούρια.

Πίσω μας, σατανά.

Λ α  ο α
καί μιά ελληνική πρωτότυπη βλακεία, ήγουν εξυπνάδα. Ό  
φίλος βουλευτής Δουζίνας υπόβαλε νομοσχέδιο στή βουλή, ότι 
όποιος καρροτσέρης, ή άλλογάτος, ή άρ-αξάς ρίξει κανέναν 
πολίτη κάτω εντός τής πολιτείχς νά έχη τά δικαίωμα δ πο
λίτης εκείνος νά κάνη δική του τήν άμαξα ή τά άλογο ή τό 
κάρρο.

Μακάρι νά ψηφιζότανε αΰτά τά Οεϊο νομοσχέάιο, έγώ πρώ
τος θά πήγενα νά έπεφτα p.e τρόπο απά κάτω άπό τάν ίππο- 
σιδηρόδρομο, νά ’πώ πώς μερριξε καί τόν κάνω όλο δικό μου.

Νά ζωή γ ιά  κάθε ψωμοζήτη, νά πέφτη κάτω καί νά κυ- 
ριεύη μιά άμαξα. Βρέ τεϊν τούτα.

'Μ  γ  η « α
δαρ-άλιδα, ήγουν μπόλι, τά περίφημο μπόλι ποΰ δέν -.άν πιάνει 
καί ή άραποβλογιά, τό ρ.πόλι τοΰ Χάη πουλάται κάθε σουλι- 
νάρί δυό δραχμαίς τό ένα καί ευρίσκεται εις τήν ’Αθήνα ε:ς 
τό σπίτι τοΰ 11. Κ. Παπχδάκη (πλησίον κεϊ κοντά στά Α ν α 
βρυτήριο), καί δσοι δέν πάρετε, νά ςέρετε πώς θά σάς πιάση 
χωρίς άλλο καί Οχ σάς θερίση ή βλογιά.

Ά π* αΰτά τό ρ.πόλι μπολιάστικα κ ’ εγώ άπά τάν γιατρό 
τόν Λούη καί έκανα δέκα μέραις νά σηκώσω τό χέρι μυυ.

Τής γυναίκάς μου τής έβανε δυό μπόλια, άπό τά άπομηνά- 
ρ'.ο. Σέ δυό μέραις τέζα ή γυναΐκά μου. Έ γώ  περίμνα νά πε- 
θάνη καί είχα χαρά, άλλά ρ.οΰ είπαν οί γιατροί πώς δέν ήτανε 
τίποτα καί δτι τήν ίπ ιασε μόνο βαρειά τό μπόλι ‘/αί εΰγανε 
καί σπυριά μάλιστα.

Ε ίπα νά φύγω άπό τά σπ ίτ ι νά ρ.έ κόλληση άλλά ποΰ είπαν 
πάλι πώς δέν είχα φόβο γ ια τ ί είμουνα κ’ έγώ μπολιασμένος. 
Τέλος πάντων αΰτά τά ρ.πόλι είνα ι άληθινά ρ.πόλι, και όποιο; 
θέλει μπόλι άς πάη νά π^ρη άπ ’ αΰτό τό μπόλι νά ήναι μπο ,



λιασμένος ισόβια, άλλά τί να σάς κάνω π·ΰ δέν ε/ει μ ’ δλη 
ουναμι του να ττίθένγ; και ττίς γυναί/.ε;. ίπ ια*ε τάν βασιλέα άπά τά μαλλιά άντίς νά τ*ν ά ™  ν± 

Ttviyjj. r ·
Ό μ ϋ ίο ς  δηλοΐ « τ ι χαί καλό άν κάνης βρίσκεις τάν μπελ* 

σου,κα. ί τ ι  οπως κατάντησαν οί δρόμοι είμαστε όλοι γιά y*v- 
τακωμκ απ4 βασιλέϊδες ώς τοΰς πολίτες.

Τ ο ΰ  ρ ίχτηκαν ώ ; και τα «ϊ'.υλιά τοΰ Τ ρ ικούπ η  σας.

Μ ά
είπαμε ότι η Οά μάς πάρουν όλοι οί διάβολοι η θά τοΰς πά- 
ρωμε έμεΐ; νά πάμε μαζωμένοι κάτω  νά κάνωμε νέα έπανά- 
στασι εναντίον οχι πλέον τοϋ Θεοΰ, άλλά τοϋ δημάρχου ποΰ 
μάς χαντάκωσε us τήν αθλιότητα τών δρόμων ποΰ ρήμαξαν, 
ά'νο'.ξαν πηγάδια στοΰς κεντρι*ώτερους δρόμους καί τέλος πάν
των δέν έχομε δρόαο νά περάσωμε χωρίς κίνδυνο, έκεΐ μάλι
στα ο δρόμος ποϋ πάει στά ληατρίβια, πρέπει νά κάνη τινάς 
τάν σταυρό του κ ι’ άπέ νά περάση.

Μάς διπλασιάσατε τοΰ; δημοτικού; φόρους, σάν τόν Τρικούπη 
σας τόν Πετρέλαιο, καί τίτζ-j-a /κ'ίρι καί προκοπή δέν βλέ
πομε άπά σάς.

Νά έπροχτε; ή βασίλισσα μέ τάν άδερφό της πήγαιναν πε
ρίπατο πούαριώντας άπό κεΐ πάνω άπό τά Τσαμί καί κόλλη
σαν στή: λάσπαις, ο άδερφό; της ^τανε ώς τό λαιμό, δηλαδή 
λίγο πάρα κάτω , τέλο; πάντων χαντακώθηκαν, ή βασίλισσα 
εκανε στοπ δεν μποοοϋσε νά ξεκολλήση άπό της λάσπαις.

Ποιός νά τολμήση νά της δώση χεΐρα βοήθειας : ΓΙοιάς αγ
γ ίζει τήν βασίλισσα καί πενήντα χιλιάδες εκατομμύρια κε
φάλια άν έχη.

Τ ό ν  τελευτα ΐον ασπασμόν μ ο υ  βουλή.

Χ α λκ ίς .
Γράμμα τής επιστολής καί ανοιχτό μάλιστα καί νά τ ί λέει:
«Τό πώς δέν μοΰσκασες σέ σένα άληθινά πάει ποϋ μάς έ

σκασες.Βρέ αδερφέ σοϋ παραπονέφΟηκα ό'τι τρις τής εβδομάδάς 
ύεν ευχαριστάτε ό κόσμος νά βγάζης τόν Παληάνθρωπο άλλά 
τετράκις και πεντάκις καί μεΐς έχομε τόρα νά τόν δούμε στά 
ματια μας όεκαπέντε μέραις. Μάς έσκασες είσαι άφιλότιμος.»

 ̂ Ο άηα.κ κριτής σας
, Α™ ν τ · Π αΛ ^ Ρ ρύηον . "Ολα θά διορθωθοϋν, ΥιΒτ1 δλ«  

τορα^ειναι σε ανωμαλία, περίμενα νά πέση τό υπουργείο vta 
να σας τον βγάνω ίιπ λό  τόν Παληάνθρωπο, άλλά εκείνο τά 
κεοατοπιστο ίέ ν  εχει, καθώς φα ίνετα ι, σκοπό τόοα κοντά νά 
πέση, και τοιουτοτρόπως λοιπόν τραβούμε καί μεΐς γραμμή. 
Ιαχτικα  στό^έξής, καί οσάκις φοραίς γ ίνετα ι κάμμιά άταξικ  
να ξέρετε πως γ ίνετα ι ενικά τή ; έπερχομένης άταξίας. Φχν- 
ταστήτε ποϋ τάχασα καί γώ  0-4 τ ώοα.

Α υ τή  sivxt η προ^ω,Μνίδς πεσμένη ά ντ ιπ ο λ ίτεψ ις  
ποΰ γέλα μέ τήν αρκούδα τήν κυβέρνησε ποΰ πλη- 
γώΟη- s από τόν Λ ι ό  κατάκαρδα.

αΰτός κατόπι του καί τάν έ'πιασε άπά τά μαλλιά καί τόν ε- j 
σωσε τόν καταδίκασαν σέ θάνατο, διότι λέει έτόλαησε καί ί Τ ά  δύο  θηρία  τής βουλής.


