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Μ Α Σ Κ Α Ρ Α Λ Ι Κ Ι .
Ο ί καλλ ίτερο ι ^

μασκαράδες άπό δλους είναι εκείνοι όσοι σήμερα θα άιαοά- 
σουν τόν Παλιάνθρωπο, δεύτερος άπ ’ αΰτοΰς έρχεται ο Πε
τρέλαιο; καί τρίτο; έγώ .

Κ α ι
αποδείξεις. Καί σεϊς μέν είστε μασκαράδες γ ια τ ί ένώ β γ α ί
νετε στοΰς δρόμου; νά δήτε μασκαράδες- δέν βλεπετε ο,τι οι 
μασκαράδες κυττάζουν τά δικά σας τά αμασκάρευτα μοϋτρα 
καί φωνάζουν,— αϊ, α ϊ, νά ενας μασκαράς.

Λ εύτερο
ό Τρικούπης, διότι καθώς τόν κατάντησ* ή βουλή είναι πλέον 
άλ.τρο -καί μασκαράς άποκρηάτικος.

Κ α ι
τρίτος έγώ που ήθελα νά σάς βγάνω καί σήμερα φύλλο, γιά 
νά μαβκαρέψω καί τόν Παληανθρωπο, μ.αζυ μ.έ ολους τους 
μασκαράδες τοΰς δείνα καί τοΰς τάδε.

Χ τε ς
ο Κώστας Τσιρτσίρης εργατικός άνθρωπος, φοϋ πήρε το
βδομαδιάτικο του πήγε καί ψούνισε γιά τά σπ ίτ ι του, λίγο 
γουρουνόπουλο, μακαρούνια καί τα λοιπά χρηαζουμενα και μα
γείρεψε /τές το βρ^δυ ή γυναΐκά του όλα πλουσιοπάροχα.

"ico ίι riv-ranc στή νυναΐκα :ονται στό τραπέζι καί λεει ο αντοας στη
—  Αϊ καί /ωρίς ψωμ.ί θά τά φάμε αυτα ;
—  Βρέ άντρα, καλά λές, ψωμ.1 δέν έχομε.
Βγαίνουν καί οί δυό στή γειτονιά γ ιά  ζητιανιά ψωμιοϋ.
Μέ πολλά γ ίλοια  καί χωρατά οικονομηθηκαν απο τους γ ε ί

τονες καί γύρισαν στό σπ ίτι χαρούμενοι "καί έλεγε ο άντρας 
βτή γυναίκα :

—  Νά σοϋ πώ , συντέκνισα, δέν είναι άσχημη δούλε.α, να 
κάνωμε καί κάπου κάπου πώς δέν έχομε ψωμί καί νά βγαί- 
νωμε στή διακονιά. Πόσο πήρες συ ;

■— ’Ανάμισυ καρ βέλι.

—  Καί έγώ ενα κατοστάρι, γ ια τ ί μοϋ είπαν πώς μοϋ φ τά 
νει αΰτό έγώ νά φάω μοναχός μου, καί σΰ νά μείννις νηστική 
ποϋ δέν φροντίζης άπό ήμέραις νά πϊίς πώς δέν έχομε ψώμί; 
Καί κάτι μπόλικο σοϋ τόδωσαν έσένα ;

—  "Άμ δέν ξέρεις δτι ί; γυναίκες έχουν τή χάρι. Μπάς 
καί δέν δίνομε καί μεΐς στοΰς γείτονας άπά δ,τι έχομε.

Φτάνουν σπήτι καί βρίσκουν δλο τό σκυλολόγιον κα ί γα - 
τολόγιον τής γειτονιάς καί τσουμπουσίαζε, τό γουρουνόπουλό 
των καί τά άποδέλοιπα.

Έ φ α γα ν  λοιπόν μόνο το ψωμι τής γειτονιάς μέ λίγο  πον
τικοφαγωμένο τυρί, δταν δέ τής είπε ό άντρας της.

—  At τώρα καλά καμ<*>ματα είναι αΰτά νά μή μοΰ θύμη
σης άπά τό πρωί πώς δέν είχαμε ψωμί μόνο νά γίνομε άπο- 
κρηάτικη μέρα ρεζίλιδες στή γειτονιά μας ;

— "Αμ. καί μ’ άφησαν, άντρα, οί φίλοι σου δλη μέρα νά 
ήωχάσο), μέ τό μπαίνε βγαίνε ό ένας. Δέν ξέρεις πώς κουρά- 
στικα σήμερα. Νά ή γόφοι μου μέ πονοϋν άκόμα.
*Ό,τι καί άν γ/u. τοΰς έδωσα καί έφαγαν καί άν -^ναΐ δά καί 
παραπονεμένοι, χαλάλι νά τούς γ'ντρ.

’Έσκυψε τό κεφάλι του ό άντρας τής γυναΐκάς του, κρά
τησε λίγο τήν κορυφή του σάν νά τόν έπιασε πονοκέφαλος καί 
πήγε καί κοιμήθηκε.

Νά άνδρόγυνο φιλήσυχο.

5 τ ό  δρόμ,ο
/τές συναπαντηθησαν δύο φουσάτα μ.ασκαρεμένων γυναικών 
τό ένα πήγαινε καί τό άλλο έρχότανε καί λένε αναμεταξύ 
τους η γυναίκες έκεϊ ποϋ μπιρδεύτικαν.

—  Μπόν σουάρ μαντάμες ί  ντέ μαντεμουαζέλες, μασκα·* 
ρευτήκο·.τε καί σεΐς, καί μ.εΐς μασκαρεμ.ένες πάμε έκεϊ ποΰ μάς 
προσκάλεσαν καί θά σάς περιμένωμε.

•Άμα ποϋ έφυγαν τ; γυναίκες ποϋ πρωτοκουβέντιασαν πλη
σιάζουν ή άντρες καί οί συγγενείς τών άλλων μασκαοεμένων γυ-, 
να ικώ νκα ί τοΰς ρωτούν.

—  Τνίς γνωρίζετε αΰταίς τνίς γυναίκες ;
— ”0 / ι καί τόσο, άλλά άπό κάπου θά μάς ήναι γνώριμες· 

Τνίς γνωοίσαμ.ε άπό τή φωνή τους. Είναι δλαις φίλαΐς μας.



—  Μωρέ εΐναι μπυραδόρις. Πάμε σ π ίτ ι πίσω νά σάς συγ
χαρώ γιά π·91ς νέαις φιλινάδες σου, εΐπε ό άντρας μιαν<ς ποϋ 
φαίνεται νά* ηχε περισσότερο φιλότιμο άπ& τοΰς άλλους, πάμε 
πίσω σπ ίτ ι.

Καί γύρισαν κα'ι χωρίστηκαν οΊτι  ̂ πάρέα είς τέ  έζ &ν 
βυν«τέθη.

Στό δρόμο δμως ποϋ πήγαινε τό πρώτο άνδοόγενο ακού
στηκε μιά εκρηξις δυνατώτέρη και άπό τό πυριτιδοπόιεϊον τοϋ 
μπαρουτιοΰ τών Αηοτριβειών, και ετρανταξε ολο τό σωμα τής 
γυναίκας του.

"Ητανε ένας σφάλι*ρος απροσδόκητος καί έκργιχτικός.
"Επειτα ε5άνε σάν ζαλισμένος κα! αοτός τό χέρι του κα! 

χρατοϋσέ τό κούτελό του.
ΦΛ^νίται γιά νά δή άν τοϋ εΐχάν φυτρώση ώς τότε τίποτα.
\ΰτά έχουν ή άποκρηαίς, έν άϊς καί κερατάδε, δέον γενέ- 

σθαι |οΰς άνδρα$, καί σας τό λέγω αΰτό περί διά ί^ α ΐα  ελ
ληνικά γιά νά^μη τό καταλάβετε.

λΙ£χ
κυρία ποϋ κατοικα έκεΐ τοντά στην ’Ακαδημία ήθελε νά πάη 
στό χορό, ουλά της τά εΐχε άλλά τά παποϋτσά της μόνο τής 
έλειπαν παράγγειλε λοιπόν στοϋ κυρ Φωστήρα τό δποδηματο- 
πεΐον τών παπουτσών, άνδρών τε συν γυναικών, £να ζευγάρι 
μπότες. Τής πέρνει ή κυ(ία καί πάει στην άλλη κάμαρα καί 
τής φορά καί βγαίνει όζω καί λέει του κάλφα.

— Πολΰ καλά, περάσετε μεθαύριο νά πάρετε τά  λεπτά  σας.
— .is?* κυ'ρία, δέν κάνει πίστω'σι τό κατάστημα.
—  Μοϋ εΐναι αδιάφορον, τώρα τής φόρεσα, γ ιά  λ ίγες μέ- 

ραις δέν χάθηκε ό κόσμος.
„  Άφοϋ χάθηκε γιά σάς ποϋ κάνετε την κοτζάμ *υρία καί 

θέλετε νά πάτε μέ παποϋτσα βερεσέ στό χορό, και γιά μέ νά
1 χαθή, ποϋ τό αφεντικό μου θά μοϋ τά κράτηση δλα άπό τό 

μ,ερόδοΰλί μου.
—  Α ϊ πήγαινε δέν πληρώνομε σήμερα.
Καί πέρασαν τώρα τόσαις μέραις καί ποτέ δέν ηρθε αύτό 

«τό σήμερα μ’ δλον δτι ή μαντεμοναζέλ εκανε τη φύγόύρα

ΕΝΑΣ ΜΑΣΚΑΡΑΣ
"Οταν κάθισε ό σύντροφος τοϋ Κολοκυθόπουλου στά τραπέζι 

ποϋ ήτανε οί δυό τους μέ τόν Πετειναρόπουλο καί τά λέγαν 
με τή μίση στή μέση, άφοϋ τοΰς καλησπέρησε γλυκά γλυκά 
Ικλεισε τό μ.άτι στόν Κολοκυθόπουλο.

  Τί γινήκατε, άδερφοί, εΐπε, έγώ σάς έχασα καί πή 
γα ινα  σ ά ν  κάβουρας στήν άμουδιά νά βρώ σ,ιντροφιά. Καλώς 
τά  χαίρεστε. Μέ δέχεστε στήν χρυσή σας παρέα.

 Κάτσε, πατριώτη, άκοϋς έκεΐ, καί ποΰ γύριζες ώς τά
τώρα, ρώτησε ό Κολοκυθόπουλος τόν σύντροφό του, καί τού- 
χλεισε τό μάτι κι’ αΰτός, καί πώς πάν τά πράγματα όξω.

 Κ αλά, καλά πολΰ καλά μάλιστα, π ιέτε το λοιπόν νά
χεράσω κ ’ έγώ απόψε έχω κέφι.

 Καί γιά  τά πολιτικά τ ί  μαθένεις, θά πέση ό Πετρέλαιος ;
 Κομμάτια νά γίνη καθώς μάς κατάντησε. Γιά νά σού

πώ  άληθεινά, πέρασε; καθόλου άπό τήν ξαδέρφη σου ;
—  "Οχι. ’Εσύ ;
  Ούτε. 'Ωοα"α τά καταφέραμε καί οί δυό ν’ άφήσωμε

τό κορίτσι έρημο στό σπή-ι νά κλαί/ι, άμ δέν τήν έπερνες νά
τήν πήγαινες στήν γυναϊκά μου η στή δική σου, άμ ποϋ νά
«οϋ φτάση τό κεφάλι άφού κουβεντιάζεις γιά  πολιτικά.

  Καί μ’ δλα ταΰτα , κύριέ μου, έγώ φροντίζω κα λλ ί
τερα άπό σένα γιά  τήν θεωνίτσα μας. Νά έδώ κάτι λέμε 
μέ τ*ν πατριώτη Πετειναρόπουλο.

της στό χορό μέ ξένα παποϋτσά, κα! δέν θέλει δά αμφιβο
λία δτι χαί μέ ξένα ρούχα.

Αΰτά δλα ιστορικά, καί άν ή κυρία δέν πληρώση τά πα- 
πουτσα τού φτωχού έργάτου $ά δή τό δνομά της μακού 
πλατύ.

Τί μέ τόν ίδρωτα τής φτωχολογιάς θά πάτε νά χορεύετε 
σείς,  ̂ άπενταροϋσες καί φιγουραριζούσες μέ ξένα ροϋ^α.

Προσέχετε, χατασιηματάρχαι, προσέχετε, γ ιατί καθώς 
καταντήσαμε πρέπει νά πάψη τ  ό κρέτητο σέ κάθε χρυσογα- 
δουρικό σπήτί, γ ιατί έννοοϋν, άφού μας έφαγαν μέ τά οά» 
νεια, τής μετοχαίς τους, Κωπαίδες, τράπεζες καί λοιπά, εν
νοούν, λέμε τώρα νά μάς αρπάζουν καί αΰτό τό ψωμί άπό 
τό στόμα.

Καί νά γράψετε δλοι εκείνο τό πασίγνωστο στερεότυπο ά- 
πανω στά καταστήματά σας, ήγουν.

Σήμερα πίστωσι δέν έχει, αδριον έχει.

Ό
Μπουρδοβάνος έλεγε στή γυναϊκά του άπό σήμερα τό πρωί.

— Καί τ ί θά φάμε αύριο τή καθαρή δευτέρα γυνα ίκα , καί 
ποϋ θα πάμε νά κάνωμε τά κούλουμα ;

—  ’Εγώ στό σπιτάκι μου, καί σΰ πήγαινε δπου θέλεις.
Καί τ ί θα φάς σΰ σπ ίτι σου, τ ί Οελεις νά σοϋ πάρω ;

—  Τρώγω έγώ δ,τι καί άν βρεθή μπροστά μου.
—  Α ί τότε είμαστε σύμφωνοι. Κάνε σΰ τήν καθαρή δευτέρα 

αύριο σπ ίτ ι «ου κ ’ έγώ δπου θέλω.
—  Καί εγώ δπου θέλω τοϋ άπάντησε ή γυναϊκά του.

*1Γ Οελι
νά πάω αύριο στά Μέγαρα μέ τόν σιδηρόδρομο, άλλά κάτι 
μασκαράδες μοϋ είπαν πώς οί Μεγαρΐτε, μέ περιμένουν μέ 
κάτι μαναβέλες έκεΐ, γ ια τ ί λέει τοΰς έγραψα άσχημα πράγ
ματα καί τοΰς θύμωσα, γ ι ’ αΰτό προτιμώ νά πάω στή Λε- 
ψ ίνα , καί έπειδή καί κεΐ κάτι συμβαίνει, καί μπορούν νά μέ 
μεθύσουν καί νά μ ’ άφήσουν νά γυρίσω πίσω, γ ιά  τόν τοιού- 
τον λόγον, προτιμώ καί λέγω , πώ ; δσο θέλουν έν ησυχία νά

Σέ καλή ώρα. ’Αμήν. Γιά λέτε καί μένα ^νάξέρω, ά, 
χωρίς την άδειά μου σΰ κύριε προξενολογάς μοναχό; σου τήν 
άνυψά μου, δέν τό καταδέχομαι χ,αί σάς τα χαλώ. Λοιπόν, 
εβίβα μ ία , καί καλή πρόοδο νά 'όση ό Θεός στήν υπόθεσι, 
νά δούμε καί μεϊς καί τό κορίτσι μας νοικοκυρεμένο καί 
τόν πατριώτη άπό ’όώ νά μάς είναι πλέον συγγενής. ’Εβίβα 
της.

—  Ε β ίβα , εΐπε καί ό Πετειναρόπουλο-/ κομμάτι μουδια
σμένος γ ια τ ί εΐδε πώς τού ρίχτηκαν στά γερά.

—  Α ϊ, ντέ, τ ί συλλογίζεσαι, μιά άπόφασι; ε ΐν ι ι ,  είπε b  

Κολοκυθόπουλος χαϊδεύοντας στή πλάτη τόν Πετειναρόπουλο, 
κάντηνε νά τελεΐώνη. Ένοΰς πράγματος πού Οά βγή ή ψυχή 
του, άς βγή μιά ώρα άρχίτίρα. Είναι καιρός σου, τ ί θέλεις 
πλιό νά γεράσης καί σΰ νά μή μπορή; νά πάρης τά κάτια 
σου. Καί ποιά σέ πέρνει τότε ;

—  Ξέρετε, άπάντησε ό ΙΙετειν/ρόπουλος, έχω κάτι μπερ- 
δεψοδουλειαίς στή πατρίδα κα ί πρέπει πρώτα νά ’δώ πώς θά 
τάς αποτελειώσω κ ι’ άπέ σκεφτομεστε δέν χάθηκαν ·ρ μέοαις.

— Ά ,  ά, σετεμά? Οά τά πουλήσης αυτά ; Πές άδερ&έ 
μας πώς δέν τό θέλεις τό κορίτσι να τελειώνουν ή κουβέντες, 
έμεϊς δέ» σέ πιάσαμε άπό τό λαιμό, έδώ έτσι μιλούμε σάν 
πατριώτες, κα! είπαμε καί κοντά στήν πατρίδα καί νά συγ- 
γενολογέψωμε, νά μή πέση τό κορίτσι σέ ξένα χέρια, άν καί 
μάς τό γύρεψαν ώς τώρα τόσα άτομα άπό νοικοκυρόσπιτα.

—  Καί γ ια τ ί νά τοϋ κόβεται ώς τώρα τήν τύχη τοϋ κορι- 
τσοϋ ποϋ θά ήτανε αποκαταστημένο.

—  Ά ,  μή τό λές «ΰτό, πατριώτη, .διότι πάς ένας γυρεύει 
j  τό καλλίτερο. ’Έμαθαν πώς έχει σπ ίτι δικό της και τής ρί-
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νά περάσουν τά κούλουμά τους δέν υπάρχει καλλίτερη έξοχή,; 
ά* ίνα ι καλή μέρα παρά στό χτήμα τού Πα^ταοάκτ) πςϋ^Γνάΐ! 
|χεϊ στοΰς άμπελοκήπους, ποϋ σταματά ό ΐπποσιδ^ρό^ρομος.

Βλέπετε, βρέ μασκί^αδες πώς φροντίζω εγώ γιά σάς καί 
σάς λέγω ποϋ εΐναι τά καλά καταπότια ;

Αυριον λοιπόν άν δέν βρέξη καί δέν χιωνίση, καίδ^ν-χάνη 
χρύο, καί δέν έχει άνεμο τοϋ άέρα, Οά πάω στά Μέγαρ^, 
χαί στήν Έλεψίνα, ολάκερος, στό Φάληρο καί στή Κηφησιά 
[/.ισός καί μισός, γ ια τ ί αύτοί οί κερατοσιδηρόδρομοι πού πολι· 
όρκησαν τήν ’Αθήνα κοντεύουν νά μάς άποζονρλάνουν καί δέν 
ξέρομε ποϋ νά πρωτοπάμε.

Στήν αμμουδιά δμως τοϋ Παληού Φάλήρου, άν ^vat καλο- 
υύνη έκεΐ στήν άκρογυαλιά σταυροπόδι κα! άπάνω σ’ ενα 
σενζαντέ νά τραγουδ^ τινάς κα! νά λέη·

"Άν ήσουν θάλασσα κρασί, 
ώ, τότε τ! διυλειά χρυσή !

κοντά σου νά πασχήσω 
τό σπήτί μου νά χτίσω.

Κα! νά μεθώ κα! νά μεθώ 
χωρίς ποτέ νά βαρεθώ,

νά πίνω καί να πίνω 
τόν άφρισμένο οίνο.

Ά ν  ήσουν θάλασσα κρασί, 
τώ οντι τί δουλειά χρυσή.

Σάν άλκυών δική σου 
νά ψάλλω τήν άκτή σου.

Νά μέ χτυπά κάθε βραδυά 
κουμανταρίας μυρουδιά

κα! μέθη νά άρχίζη 
νά μέ άποκοιμίζη.

"Άν ήσουν θάλασσα κρασί, 
τ ί τύχει τ! δουλειά χρυσή,

ν’ άκούω νά σφυρίζης
κι’ άφροΰς κρασοϋ ν’ άφρίζης...

χτηκαν. "Εμαθαν πώς εχει οικόπεδο, καΐ τ^ς ρ^χτηκαν, έμα
θαν πώς εχει κάμποσαις χιλιαδονλες στη τράπεζα -καί τής ρί
χτηκαν, έμαθα ν πώς sivat φρόνιμη κα ! νοικοκυροπούλα καί τής 
ρίχτηκαν, άλλά καί μεϊς πάλι κάναμε τόν λογαριασμό μας 
πώς νά έξάσφαλίσωμε τήν τύχη .οϋ κοριτσοϋ ποϋ τό ερριξε ό 
Θεός στά χέρια μας όρφανό κα! τό άναθρέψαμε σάν παιδί μας 
σάν νά τό γεννήσαμε καί οί δυό μαζΰ άπό μιας μάνας κοιλιά. 
Φέρε κρασί πα ιδ ί. ’Έ τσι πού λές, πατριώτη, καί νά μή τά 
παραξηγή? τά πράγματα. Τώρα λοιπόν καλή ωρα, ποϋ βρέ
χαμε ένα πατριώτη, γέννημα καί θρέμμα τής πατρίδας μας, 
—άχ μωρέ καϋμένη Αεμητσάνα πώς σέ ξεροΟύμησα— (μέ τό 
καλό μέ τά στεφάνια να πάμε δλοι έκεΐ, νά τήν κάψωμε δλη 
στό τουφεκίδ·.), καί είπαμε άς τοϋ κάνωμε πρότασι άν άγαπά 
καλώς, άν δεν αγαπά  πάλι ίέν Οά μαλλώσωμέ. Πάλι φίλοι 
καί πατριώτες Οά είμαστε σάν κα! πρώτα. Έ βίβ*.

—  Ε β ίβα , εΐπε καί ο Πετειναρόπουλο; σάν άφηρημένος 
ξεχασμένος, σάν νά μήν ακούσε τίποτα άπό δσα τοϋ εΐπε ό 
σύντροφος τοϋ Κολοκυθακόπουλου Τσεντσερόπουλος, εβίβα, καί 
τοϋ χρόνου σέ τέτοιαις καλαίς μέραις νά ήμαστε δλοι καλά κα! 
καλλίτερα νά δώση ό Θεός. Ά  να! άλήθειά, έφερα κάμποσα 
σακκιά τυρί κασσέρι καί βούτυρο πόσα πολιτεύονται ’δώ;

— 'Όσα καί άν πολιτεύοντα ι, άπάντησε b ΚολΓκυθακό- 
πουλος, πάμε καί ρωτούμε αύριο στήν άγορά κα ! <τού τά πλη
ρώνομε έμεϊς άρζάν κοντάν φουτού καί εν τή άπαλάμη κα! μέ 
τό παραπάνω. Δέν θέλομε ούτε τήν ντάρα τών τσουβαλιών 
νά βγάνωμε, τά πέρνομε κ ι’ αΰτά γ ιά  τυρί. Τ ! άλλο θέλεις ;

άπαντήσης τώρα στήν υπόθεσι τής κουβέντας μας κα! μή 
τά φέβνης γύρω.

—: Βρέ αδερφοί, τ ! νά σάς πώ, μέ παραστενοχωρέψατε. Γνά

Κ’ έκει νά , τρώγω τά φαγείά 
μέ τήν κρασένι* σου μαγιά  

καί τό νερό ποϋ πίνω 
κρασί νάνε κα! κείνο.

’Ά ν  ήσουν θάλσσσα κρασ), 
θεέ μου ί̂ τ ί δουλειά χρ«σή.

Εις τό χρασ! άπάνω, 
ταξίδεια νά χάνω.

Νά κολυμβώ καί νά βουτώ, 
καί νά σέ πίνω ένταυτώ

Κ’ η νά σέ πιώ νά σκάσω,. 
η πιέμε νά χορτάσω.

Λοιπόν στήν θάλασσα δλοι. Φάληρο Πειραίας, ΚολοκυΟοϋ, 
ξέχασα κόντεψα νά τήν κάνω θάλασσα κα! τήν Κολοκυθού, 
γ ιατ! τρέχει ένας ποταμός έκεΐ εις τόν δποΐον ή άστυνομία ί  

χει ελεύθερη Κέρκυρα νά κελαϊδοϋν μέρα νύχτα τά βατράχια 
πρός μεγάλη διατάρχξι τής ησυχίας τών πολιτών τών περια- 
στείων, δέν ξέρω π«ς τά λέν, ενώ εδώ συλλαβαίνει τοΰς φιλ/>- 
σύχους πολίτας καί τοΰς μπαρκέρνει μέσα, γ ιατί λέει κά
νουνε ψαλμουδίαις στούς Λρόμους χωρίς νά κυτοϋνε τοΰς λη. 
στάς κα! λωποδύτας ποϋ τοΰς κλέφτουν μέσ’ τά μάτια τ ο υ ς .

Χ ή μ ερ χ
δέν θέλω νά δυσαρεστήσοι κάνένα καί γ ι ’ «ΰτό σας γ^άφ» 
σάχλαις μ«χλαις, σώνει τό φύλλο νά βγή, γ ιά  νά μή φανούμε 
ελλείπεις καί άπ ’ αΰτή τή φορά υστέρα άπό δσας ελλείψεις 
κάναμε ώς τώρα.

Πάρτε το τέλος πάντων ώς μάσκαρένιο τό φύλλο καί ξε- 
πέρδεψε.

Έ π ε ιτα  έχεις καί τοΰς τνπογρ'ϊψονς καί σοϋ φωνάζουν ίίλ ϊ) , 
η άλλοιώς αύριο εΐναι άποκρηά καί δέν δουλεύομε, σάν νά ηναι 
τοϋ -άνθρώπου τό κεφάλι χυτήριο η πιεστήριο, ποϋ βγάζει χ ι
λιάδες τήν ώρα.

Τέλος πάντων^ κύριοι καί κυρίαις σάς άρέσει η δέν σάς άρέ- 
σει αΰτό τό φύλλο μοϋ εΐναι άδιάφορο, τό ρίχνω στόλαιμό τών 
τοπογράφων, καί άπό μεθαύριο αρχίζομε τά βαρβάτα μας. Ού 
άναγόϋλες !

βάνετε νά πιούμε μία. Κ *ί εΐναι είπατε νοικοκυρά ; Ξέρει 
πλένει, σιδερώνει, μπαλώνει, ράφ-ε·., κόφτει μαγειρεύει, σκου
πίζει σιγυρίζει καλά τό σπ ίτ ι, ξυπνά έκείνη άρχίτερα άπό τ^ν 
άντρα της γ ιά  νά δή τό νοικοκυριό τοϋ σπιτιού, σφουγκαρίζει 
μαγειρεύει...............

-— ■Πάλι άπό τής άρχής 0’ άρχίσης ; Τά είπαμε, τά  ξέρει 
δλα αΰτά , κα ! βέβαια δέν θά άπα ιτάτε πρϊ* τήν πάρετε νά· 
τήν βάνωμε νά σάς κάνη πρόβαις σέ δλα αΰτά σάν μαϊμού. 
Σού τήν δίνομε μέ έγκύησι.

—  Πά πά, τ ! λόγος, βάνε νά πιούμε, ξέρεις κάνεις κάμμιά 
φορά καλλίτερα σέ μιά σπουδαία υπόθεσι νά λέη πολλά λόγι* 
γ ιά  νάναι έζηγημένος, παρά φούρ φοΰρ καί τ ’ άμπέλ α ξέ
φραγα. Τό λοιπόν τ ί λέτε καί σεΐ; νά τό άποφασίσω ; Β ά 
νετε νά πιούμε.

—  Έ μεϊς δέν σέ βιάζομε, έμεϊς κυττάζομε καί τό συμφέρο 
σου καί τό συμφέρο ' μας, μας συμφέρεις, σάς συμφέρνομε νά 
τά τελειο'ίνωμε. Έ β ίβ *  πρώτη. Φέρε βρέ πα ιδ ί κρασί. Καί 
φρούτα. ’Έ τσ ι πού λές πατριώτη. Άπεφάσισε καί λένε. Ά ν  
θέλης μάλιστα τά ιελεκόνομε καί απόψε, δές έδώ, στόν κόρφο 
μου είναι δέκα χιλιαδοϋλαις μετρηταΐς.

’Άστραψαν τά μάτια τοϋ Πετειναρόπουλου στά πεντακοσά- 
ρικα καί εΐπε :

— Τέλος πάντων μέ καταφέρβτε. θ έλω  δμως νά τήν ’δώ, 
έτσι ό'μως μέ τρόπο νά μή μέ γνωρίση. Κα! πέρνεις τόσαις 
χιλιάδες δραχμαίς σΰ άπάνω σου καί δέν φοβάσαι τοΰς λω- 
ποδύταις ;

—  Έ γώ , άπάντησε, ό Τσεντσερόπουλος στοίφοντας τά μου
στάκι, νά φοβηθώ λωποδύταις, γ ιά  ’δές έδώ ; Πιστόλα μ ία , 
ρεμπούλμπερ, δύο, καί τής τσέπης μά7ΐττα π»ϋ σκοτώνει



, ΐ ν ά τ *  !

λ I * -Θε0ς r i *  Ιπαιζε πάλί· Έ χ-έί μά: κοοόϊ,
1«. **.“7ί*Η Γ* “ι ι·* *»*·«>*

. f » * ! " 6£«  *«> νά p i  « Λ ,  τινάς άν i «  y i V  
μυτηση στους δρόμους είναι μασκαρεμένος αχό τ ίί ; λάσπαις.

Δέν εβρεχε καλλίτερα νά καθόμαστε δλοι στά σ π ίτ ια  μ«, 
να μεθοκοπουσαμε μονάχοι. ^ ’

Καί τοΰ χρόνου χειρότερα, καί ή α σ ια νή  μέοα νά ηναι ·/α, 
λασμός Κυρίου. Γόνοιτο. ‘ Λ

άνθρωπο καί άπό κοντά, κάρια, καί μαχαίρι, θέλεις νά σοϊ 
δείξω καί τίποτα άλλο ;

—  Σώνει, άδερφέ, σώνει. Καί θά ταΐς μέτρησης άπόψε τής 
χ ιλ ιά δ ες ;

—  Ά ποψ ινώ τατα  μάλιστα, σώνει σου νά σ’ άρέσγ, ή νύφη, 
ώς πρός τό προικοσύμφωνο επειδή δέν εΐναι πλέον καιρός καί 
δέν δοελεύουν τά συμβολαιογραφεία κάνομε ένα ιδιαίτερο 
συμβόλαιο καί μεθαύριο τό έπισημάρομε στό συμβολαιογρα
φείο. Εμπρός λοιπόν.

•—· ’Εμπρός, ειπε καί ο Πετειναρόπουλος , άλλά άς πιοΰμε 
ακόμη μιά μισή, ξέρετε δμως έγώ θέλ'ο νά μασκαρευτώ γιά 
νά μή μέ γνωρίσνι ί) γυναΐκά μου, δηλαδή ή νύφη.......

—  "Ελα ντέ καί καλά τά είπεί, ή γλώσσα άμαρτάνουσα 
τήν άλήθεια λέει. Καί μήπως δέν Οά ^ναι άπόψε γυναΐκά 
σου. Ε βίβα της.

—  ’Εβίβα της, φώναξε καί ό Πετειναρόπουλος «ουροϋνα 
πλέον στό μηθυσι, α ΐ βρέ παιδιά , εξακολούθησε νά λέτί, ά
πόψε θά μασχαρευτοΰμε, έγώ θά βάνω της φουστανέλαις μου 
ποϋπέτα ξαπροχτές,γιά νά δώ χώς θά τ ι ς  φανώ σάν μασκαράς.

Καί έμεΐς φουστανελλάδες θά γίνωμε πετάγοντα ι καί λένε 
οί συμπέθεροι:

Σηκόνονται, πανε, ντύνονται, καί στράτα στράτα πάν στό 
σπί rt της Θεώνης, ή ίποία  πλέον τοΰς περ'μενε μετά Αφανών

υναικοκαυγβί ίποκρτ,ίτ.χοί.

Χ ρσογάοαρος καμαρώνει τό χ ά ιί ί  τής γυναίκας του.

καί βαί'ων, εκεΐ ήτανε συναγμένο καί δλο τά συγγενολόγι τοδ 
Κολοκυθόπουλου καί Τσεντσεοόπουλου.

Αμα ποϋ μπήκε μέσα ό Πετειναρόπουλος τρεκλίζοντας, 
χαιρέτισε δλαις τής γυναίκες μέ τό φέσι στό χέρι καί δταν 
έφτασε καί στήν θεώνγ) τής τόπιασε καί τής τό φίλτ,ιε 
χαί τήν τράβηξε καί τήν κάθησε κοντά του, καί τής 
είπε, α ί τώρα μήν ντρέπεσαι, καί είμαι άντρα σου καί άπό 
τώρα. Μή μέ βλέπεις πώς τωρα έχω κέφι τής άλλαις μέραις 
οδτε τό βάζω στό στόμα μου Α ΐ ποϋ είναι ή παπάδες ;

Αυτοστίγμής πετάχτηκαν δλοι καί κουβάλησαν ένα σωρό 
παπάδες καί έγιναν ή χαραίς, χωρίς ή νύφη νά πή συλλαβν; 
άν τής άρέσν; ή δχι ό γαμπρός. Σώνει της ποϋ ήθελε ν’ άπο* 
κρηέψτι άντρα.

’Έ φαγαν, ήπιαν, μέθυσαν, μέτρησε ό Κολοκυθόπουλος δυό I 
χιλιάδες δραχμαίς στόν Πετειναρόπουλο τόν γαμπρό, καί τίί? 
αποδέλοιπες τής 8 χ ιλ . θά τοϋ τής έδινε αΰριο ποϋ θά γίνώ- 
τανε τά στεφανοχάρτια καί τά συμβόλαια.

Πέρασαν δυό μήνες καί ή νύφη βρέθηκε γκαστρωμένη 5 
μηνών, ο Πετειναρόπουλος πήγε νά παλαβώση.

Νά γ ια τ ί δέν περνοΰσε ό επιλοχίας τής σχολής τών 6π*" 
λιωματικών να τήν δή, πού τής τό ε'χε σκαρώσ·/·,, καί νά γ ια τ ί 
βιαζότανε νά τήν ξεφουρνίσουν οί συγγενείς τη*ς στή ρά/_'ί 
δποιου ευρησκαν.

Καί τ ί έκανε ό Πετειναρόπουλος άφοΰ τήν έπαθε ;
Σηκίυθηκε καί πήγε στή πατρίδα, λέγοντας :
— Ά μ  μασκαράς παντρεύτηκα, καί ήτανε δυνατά νά 

χ ά θ ω  μασκαραλίκι ; Τώρα πέφτουν γιά νά τοΰς σ υ μ β ι β ά σ ο υ ν ,  

αλλά περί αΰτοδ δέν μάς μέλλει καί ώς έδώ τελειώνει ΐ  
ίστορία.


