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Κ α ί
έτσι μείναμε μέ τή χαρά μόνη.

Υστερα“άπό τέσσεροις μέραις ταβατούρια, χαραις, μεθύσια, 
ξεποδαριάσματα, ξελαρυγγιάσματα, πονοκεφαλιάσματα, σχέ
δια, έλπ ίδε:, συζητήσεις καί μωρολογίας, ήρθε ττάλι ό Τρι- 
κούπης στά πράγματα μένουν δπως ήταν, μπερδεμένα και σκο
τεινά .

θ '  άρχίσωμε πάλ ι άπό τήν άρχή. Τί είχες Γιάννη τ ’ είχα 
πάντα .

θ ’ αρχίσουν πάλι στή Βουλή ή λογοδιάρροιαις καί ί) πάρ- 
λα ις ή άσκοπες, καί τό κατακαϋμένο τό έθνος θά χάσκη ε 
λεεινό καί τρισάθλιο, δπως τό κατάντησαν οί Πετρέλαιο·..

Καί τόρα τ ί μέλλει νά γίννι, θά ζήστ, ό Πετρέλαιος, θά στερε- 
ωθή, θά τόν δοΰμε μέ τά σωστά στερεωμένο ή θά κλονίζεται 
πάλι από ’δώ κ ι’ άπό κεϊ σάν ψαοόβαρκα στήν φουρτούνα.

Έ γώ  λέω πώς θά συμβη τό δεύτερο, πάλι πεσίματα θά 
έχομε, διότι δπως κατήντησαν τά πράγματα τίποτα καλό 
δέν θά γίννι στόν τόπο, άν δέν φανή πώς τό κυβερνά στερεωμενο 
»πουργεϊο.

Μά τόν θεό άηδίασα κ ’ έγώ πλέον μ ’ αυτά τά μασκαρα
λίκ ια  καί μοΰμεινε κέρδος μονάχα τό κρασί ποΰ μοΰ ήπιανε.

Ι ί α ί
θά ρωτήσετε γ ια τ ί δέν έδωσε ό βασιλέας στόν Δεληγιάννη 
τήν διάλυσι, άφοΰ βλέπει, δτι ό Τρικούπης δέν είναι οποίος 
ήτανε.

Νά, γ ια τ ί έτσι θέλει. Είναι δικαίωμά του.
Θαρρούμε δμως πώς καλλίτερα θά ήτανε νά σκόρπιζε αυτή 

τήν ίνομο βουλή είς τά εξ ών συνετέθηκε, καί νά προ'τκαλεστ, 
τό έθνος ποΰ βογκά νά έκφραση τή γνώμη του καί τότε θά 
δοΰν, άν ξεμυτίση στή βουλή καί αΰτός άκόμα b Πετρέλαιος.

Δέν πειράζει, τόρα ποΰ τήν πάθαμε άς λουφάξωμε λίγο 
γιά  πέντε £ξ μεραις ποΰ θά εχωμε πάλι τά idia πανηγύρια 
καί τρεχάματα.

V » μ.
έκεϊνα πάλι τά χθεσινά πώς σάς φάνηκαν, ν ’ αναφτούν ρετσί

νες οί ίδιοι οί κλητήρες, καί νά τής φυλάνε κιόλας γιά  νά μή 
τής σβύνουν, δέν δπαρξε μεγαλείτερη άδιαντροπιά άπό κείνη 
ποΰ άναψαν σπαρματσέτα καί τ; μπυραρίαις τών Μ αγδαλινών.

Φορτοΰνά μας, δπως καταντήσαμε.
"Αστε με καί [/οΰρχετε άναγούλα δταν βλέπω αΰτά τά 

ρεζιλίκια καί μασκαροκαμώματί .

• ο
κύρ Τρικούπης ποΰ έβριζε μέ τήν *Ωρα του ολάκερο τόν Λαό 
τής πρωτεύουσας ποΰ τέσσεραις μέραις αΰθόρμητος έδειξε τόν 
ενθουσιασμό του μέ πρωτοφανείς διαδηλώσεις, ό Τρικούπης, 
λέμεχθές, δέν έντράπηκε νά συνοδευθή μέ λίγους ποσβπέρνι- 
δες ώς τό ΰπουργεΐο δπου άκουσε καί πέντε ζήτω.

Καί αΰτή τήν ψευτοδιαδήλωσι θέλησαν νά μας τήν παρ*- 
σ·.ήσουν ώς μέγα καί τραγικά πράγμα, καί νά καφχώνται 
πώς δλη ή Έ λλαδα εχάρηκε καί αγαλλίασε γιά  τόν ξεναρ- 
χ 'μό τοΰ φορολογέα, καί θά έχωμε τώρα καί ψευτοτηλε
γραφήματα φτειασμένα άπό δώ, συγχαρητήρια γ ιά  τά νικη
τήρια τοΰ ΰπερμάχου άρχηγοΰ.

Ά λλά  θά μείνουν κ ’ εκείνοι μέ τήν χαρά του;, δπως μεί
ναμε καί μ ί ΐ ί .

"Ετσοι τά φέρνουν ο: καιροί.

*if> δ ε ιλ ό ς
τής πατρίδας προδότης έστι καί είναι.

’Έ τσι λέγει ή άρχαία παρεμοία τών προπατόροιν μας, καί 
s Τρικούπης, ώ ; καθώς χιλιάκις φοραίς είπαμε είναι όει.Ιός, 
καί κατά φυσικό λόγο καί προδότης της πατρίδας.

θ ά  πήτε, γιά  νά μή τά παραχοντρένωμε τά πράγματα, τί 
έκανε ό Τρικούπης καί είναι προδότης τής πατρίδας.

’Αμέσως, b λόγος είναι πρόχειρος.
Προδότης δέν είναι μόνο ό πασάς εκείνος ποΰ άνοιξε τής 

πόρταις τής Χαρτούμ, άλλά καί εκείνος ποϋ καταδέχετα ι νά 
εξευτελίζω τό έθνος του στάν δξω κόσμο.

Ή  Ε λλάδα  δλη έώοτασε τώρα τόσαις ημέραις ήσυχα καί 
ειρηνικά, γ ιά  τό πέσιμό του, ό δέ Τρικούπης, άπό τόν καιρό



*

πον παράταξε τού; χωροφύλακας «τήν πλατέα τού Συντάγ
ματος, γιά  τόν Νίκολσων καί ρ ιζίλίψε τόν βα«ιλέα κα! τό
έθνος ίτσ ι πλέον σάν ξετσίποτη ...................  ( « ίς  τό λέγω  αλλά
παρλέ βοϋ φρανσέ, γιά  νά μή τό καταλάβη κάνένας «ας) έτσι, 
λέμε, έτόλμησε σάν προδότης νά παρατάξη προχτές τρεΐς χ ι
λιάδες στρατιώτες στήν πλατέα τού παλατιού, σάματις είχε 
& Λαός κάνένα παράπονο έναντίον τού βασιλέα, η σαματις 
πρόκειμο νά τόν διώξη, ύστερα άπό Ινα σωρό διαδόχους διαδό- 
χ ι*α ις.

Ή θελε  νά δείξη πώς τάχα ό Λαός έπαναστάτησε έναντίον 
τού βασιλέα καί οτι αΰτός τόν περιφρουρί, νά μή τύχη καί 
ξϊαναναή τό εθνικό πα λά τι μιας καί άπό τήν άλλη πλευρά, ένώ 
τό έναντίον ό Λαός, οί χιλιάδες τού Λαού, επήγαιναν νά 
ευχαριστήσουν τόν βασιλέα, γ ιά  τήν απαλλαγή από τά τόσα 
βάσανά μας; |

Ά λ λ ά  ό δειλός Τρικούπης δέν θέλησε νά άφήση τόν Λαό ' 
νά άναβή άπάνω στό παλάτι, γ ιά  νά [/.ή δή ο βασιλέα; τήν j 
άνάστασι τή ; Ά θήν*ς ποΰ έγινε πρωτοφανής απο τόν καιρό 
πού ήρθε ό Γιώργός μας, και βάσταξε τώρα τόσαις μέραις.

Ποιός, βρέ άθλιε, ίχ ε ι νά κάνη μέ τόν βασιλέα παρά συ ό 
όποιος τόν έβρισες ώς τόρα τρεΐς φοραί;, μέ τό T ic  π τ α ι ι ΐζ  σου, 
πού σάν λωποδύτη; έγ ινε; πρωθυπουργός, ένώ έζοΰσαν οι τόσοι 
μεγάλοι πολιτικοί μας «νδρε;, στούς όποίους ήσουνα συ ένα; 
μηδέν.

Κ’ άφού έδωσε ό Θεός καί πέθαναν όλοι έκανες δεύτερη προ
δοσία στό έθνος, νομίζοντας οτι είσαι σατράπης, ό'τι κάνει; 
δέν σέ κουνά, άλλά ιδού πού σέ κουνήσαμε, εμεϊ; ο Λαό;, 
πού κλονοϋμε θρόνου; καί δχι Τρικούπιδες, έκανε; δεύτερη προ
δοσία γ ια τ ί καταχρέωσε; τό έθνο;, κα ! η χρεωκοπία ενου; 
κάθε άτόμου κα! πολύ μάλλον έθνους είναι ατιμ ία .

Τρίτον, διότι άφού έπεσε; θέλησε; νά δείξη; στήν Εΰρώπη, 
δτι δ πιοευκολοστασούμενο; Λαό; τή ; Έ λλαδο ;, είναι φινιανε;.

Δέν έντράπη;, άθλιε, νά φέρης κα ί κανόνια νά παραταξης 
βτό παλάτι.

Και έναντίον τίνων ήθελες νά τά  ρίξης «ΰτά  ; Εναντίον 
τού Λαού, πού έχεις τήν άδιαντροπιά. εσύ κα ! οί ποσαπερνιδες 
βουλευταί σου, μαζΰ μέ τά θεσσαλικά άνδράπα, νά λ έ ; πώ ; 
τόν άντιπροσωπεύεις.

(2) j ΤΠΟΦΤΛΑΙΣ

Έ Ί .  m - A - F - A - S E l S r K C

Ώ ς καθώς λοιπόν είπαμε ή παράξενή μας κυρία Χρόνενα, 
ήτανε πολύ παράξενη, ουλα τά πάντα  τής έφτα ιγαν, τίποτα 
δέν τήν εΰχαριστοούσε, ώς καί αυτό; ό ερωμένο; τη ;.

Καί θά πήτε είχε καί ερωμένο ; Α ΐ καλά είστε καί γ ίνε
τα ι κορίτσι χωρί; έρωμένο ; Μπορεί νά λείψη ή παμπάλαιη 
μόδα τή ; εργολαβία; άπό τήν κάθε γυναίκα ;

Τό λοιπόν τώρα πρέπει νά σά; περιδιαγράψωμε καί τόν 
χαρακτήρ τού λερωμένου τη ;.

Αΰτό; ήτανε κομψευόμενος καπνοφάντης, ποσαπέονης ήγουν 
μας, μέ τά κολάρα του μέ τά γάντια  του βερεσέ, εννοείται 
μέ τό γυρισμένο επανωφόρι του καί τό φαγωμένο πανταλόνι 
του κ#τω, σάν άντένες τοϋ καραβιού πού τής πιάνει ή φουρ 
τούνα καί κουρελιάζονται, καί αΰτό τό έκανε λέει, διότι δέν 
έπρόφτανε ν ’ άλλάξη τ;ανταλόνι άπό τής πολλαίς δουλειαίς 
τού δημοσίου καί τά  σούρτα φέρτα, ή άλήθεια δμω; δτι δέν 
*υρισκε πουθενά πίστωσι.

Γ ια τί ώς δημόσιος Επάλληλος, κατά τόν νόμο τού Πετρέ- 
λαιου, πού δέν κατάσχονται οί μισθοί τών υπαλλήλων, έγινε 
κλεισοπόρτης, καί κάθε ένας τοϋ γύρευε τόν παρά μπρο«τά. 
Έ ν  τή απαλάμη βοήσωσιν η δεκάρες καί τά φράγκα, καί οδ- 
τω ; τερ ψούνιου πέρνεις.

♦»(*οϋ«ε ένα λαιμοδέτη άπό κόκκινη κορδέλα τής φωτιάς

"Αν λοιπόν σέ άγαποϋσε ό Λαός γιά  ποιό σκοπό παράταξες, 
άθλιε, τόν στρατό, έναντίον τών πολιτών.

Τό έκανες εξεπίτηδες γιά νά συμβή κάνένα μπατατράκ, νά 
πέσουν κάμποσα κορμιά, καί νά αίματοκοιλήσης πραγματικώ ; 
τήν Ε λλά δ α , δπως είπε ό μακάριος Δεληγιώργης άφοϋ τήν 
χρεωκόπησες.

Γ ι’ αΰτό έφερε; τόν συνταγματάρχην Βουσέ, γιά νά «χιμα- 
τίση στά πρώτα «τρατιω τι*ά  τετράγωνα μπροστά στό πα
λά τι ;

Μ πά; καί νόμισε; αΰτό; καί σύ πώς είμαστε κυυμουνισταί, 
πετρέλαιοι,, δπω; σύ δυναμίτιδες καί τά λοιπά ποϋ συμβαίνουν 
«τήν Εΰρώπη, ώστε νά διατάξης εκείνα τά ντροπιασμένα έκ
τακτα  μέτρα τά στρατιωτικά.

Καί δέν ξέρεις βρέ κορόϊδο τής φανταρίας, δτι ό στρατός ε ί
ναι πολίτες, καί δτι εις τόν έσχατο κίνδυνο, μπορούν νά σκο
τωθούν, δχι δμως καί νά σκοτώσουν τού; άδερφού; των ;

Δέν έβαζε; βρέ βλάκα ,— καί σέ λέγω βλάκα, γ ια τ ί πλέον 
τά έχασες, καί δέν ξέρει; τ ί κάνει; — δέν έβαζες πεντε δέκα 
χωροφύλακε; στούς δρόμου;, πού πάν στό παλάτι, καί μέ ησυ
χία νά λέν στού; πολίτα ; τό δέν επιτρέπεται.

Ά λ λ ά  δπω; σέ δλα τά πράγματά σου, Τρικουπικάκι, γ ια τί, 
δέν είσαι πλέον Τρικούπαρο;, είσαι θρασύδειλος έτσι καί αΰτή: 
τήν φορά φάνηκε; άθλιο; καί ελεεινός καί τρισάθλιο;, δπ<α; 
πλέον κατάντησε; νά ησαι.

Νά μέ συμπαθά; πού σού τά γράφω έτσι φουρκισμένα, άλλά 
είναι νά μή φουρκιστή τινάς, άφοϋ πάλι κορδόθηκε πρωθυ
πουργός καί μάς άφησες στά κρόα, ποϋ ήθελα νά γίνω κ ’ έγώ 
πρέσβυς στή Μαδρίτη.

Μ' αν>τ*
τά πολιτικά κοντέψαμε νά χάσωμε τή στράτα μας, τουτ’εστιν 
σας τοϋ νά μή γράφωμε τά κοινωνικά μας, άλλά άφοΰ ό Λαό; 
παλάβωσε δλη; τή ; Ε λλάδος, άποθανήτω λοιπόν καί ή ψυχή 
μου μετά τών άλλων φίλων.

"Ενας
χοντρό; Πασαπέρνης, σάν νά μή τοΰ φτάνουν η χιλιάδες πού 
έχει, βγήκε χ τ έ ; καί θά γυρίζη βέβαιαι καί σήμερα μέ δυό

πού τοΰ τόν είχε χαρίσει ή ερωμένη του Χρόνενα, βγάλνοντάς 
τον άπό τό καπελλο της.

Καί φορούσε πάντοτε αΰτόν γιά νά τή ; δείχνη καθώ; έλεγε 
«ήν άγάπη ποΰ τή ; είχε, καί πολλάκις φοραί; όταν τόν έλεγε 
έκείνη :

—  At μά σώνει πλιά , βρώμησε αΰτό; ό λαιμοδέτη; άπάνω 
σου τόν δέν αλλάζει; ;

Ε κείνο ; τή ; άπαντούσε :
—  Έ γώ  ν’ άλλάξω λαιμοδέτη, τό δώρον τών χειρών σου, 

οχι ποτέ, ουδέποτε κάμμιά φορά, έν δσω δέν άποθάνομε μαζΰ, 
ή άν δέν άποθάνωμε μαζύ νά πνιγώ μ’ αΰτόν.

Καί τοΰ άπαντούσε ή Χρόνενα.
— Νά ήτανε, καϋμένη ή ώρα ποΰ χάλασα τό καπέλο μου 

καί στήν έδωσα αΰτή την κορδέλα ποϋ νόμιζα πώ ; θά μου- 
στελνε; άλλη βελλουδένια.

—  Έ γώ , κυρία μου, έγώ νά καταδεχτώ νά στείλω δώρον 
πρό; έσένα γιά  τό μικρό δώρό σου ; Καί μέ πέρνει; τόσο πλέον 
άφιλότιμο ώστε νά σέ προσβάλλω νά σοϋ άντιχαρίσω μικρά 
πράγματα, μεθαύριο, όπόταν φθάση καί δόση ό θεός καί 
τελειώσουν τά στέφανά μ α ;, τότε βλέπει; τ ί δώρα έχω νά 
σοΰ κάνω.

—  Ναί, άπό τήν προΐκά μου.
—  Ά ,  Χρονάκι μου, μή τό λ έ ; αΰτό, γ ια τ ί ή προΐκά σου 

δέν θά ηναι πλέον προΐκά σου, δταν στεφανοθοϋμε, σύν θεώ ,- 
άλλά περιουσία μ α ;, καί επομένως άπό τήν περιουσία μου 
καί περιουσία σου θά ζήσωμε, καί τότε θά δής λαιμοδέταις, 
κορδέλλαις, ροΰχα καί άπάνω ρούχα ποϋ θά σοΰ κά /ω.

— Ά π ό  ρούχα έχ6>, δέν είναι άνάγκη.
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τρεΐς άλλου; κρεμανταλάδε; καί μάζευαν υπόγραφα!; άπό τους 
καταβτημπτάρχας, δτι τάχα εΐναι εΰχαριστημένοι άπό τό 
Τρικούπη.

Δέν υπάρχει γελοιωδέστερο πράγμα, πού Ιμκ τολμήσουν 
νά τυπώσουν τά όνόμχτα τών άνθρώπων ποΰ γέλασαν, νά βγή 
ό Πα.Ι^άτβρωποΓ, μέ τήν διάψευαι τών ιδίων γελασθέντων.

Προσέχετε πολίτες, διότι πλέον κατάντησαν αΰτοί οί ποσα- 
■ηέρ ι̂δε; νά γίνουν καί λωποδύτε; τών υπογραφών μας.

Φτοΰ, νά χαθήτε γαϊδούρια, έκεινών έκεΐ, καί όξω άπο τά 
μούτρα μας μας, ώ ; πού νά τού; τρίψωμε τά  μούτρα έκεΐ πού 
πρέπει.

Ό  κύριος
Κορομυαλά;, αΰτό; πού βγάζει τήν Μεγάλη ' ΕγημιρίΛα, μέ 
τά πολλά γράμματα ποϋ δέν τά διαβάςέι τινάς, ποΰ είξερε 
καί έγραψε θρημβευτικώ; πώ ; έγώ έξέβρισα τόν Καρύδη καί 
έκεΐνο; έμένα, δέν έτόλμησε νά γράψη προχτέ; τήν μπατά- 
yta πού έφαγε στό Πλημμελιοδικεΐο, ένάγοντε; τόν κυρ Πα- 
ρασκευαΐδη τόν διαχειριστήν τοΰ Σιδηροδρόμου Π ειραιώ;, δτι 
τόν έξέβρυσε σάματι; έχει άνάγκη άπό εξύβριση; ό Κορομυα
λ * ;, άφοΰ σάν χοντρό; ποΰ είναι τό θεωρά καύχημά του, καί 
δτι καί άν τοΰ ποΰν, φτάνει νά γ ίνετα ι λόγο; καί περί αΰτού 
τού Ρ ιγολέτου τή ; Αΰλής, ήγουν τού μασκαρά, ποΰ πάει κάθε 
μέρα στό πα λά τι καί καραγκιοζλεύεται, σάν θεατρίνος, υστέρα 
λέμε άπό αΰτή τήν μπατάγια  ποϋ έφαγε, άθωωθέντος δντος 
τοϋ Παρασκευχί'δου, παμψιφεί καί τοϋ είσαγγελέου; σα; μ.αζΰ 
ε’γύρευε καί πολιτική άποζημίωσι ί£*οσι π /rre δραχμαί; γιά  
τήν τιμή του ποϋ προσβλήθηκε.

Πολ\>
φτεινά τήν τιμήν τιμήν ό Κορομυαλά;, καί τόν παρακαλοΰμε 
δέν μά ; πουλά λ ίγη , γ ιά  νά τήν ρίξωμε στού; άποπάτου; μα ; 
πρό; άλλαξιοκαθάρσιον.

'Ήρθε; σύ, ό γυιός ένοΰ; ψωροτυπογράφου στά χρόνια εκείνα I 
πού δέν υπάρχαν άλλα τυπογραφεία καί πλούτισε ό πατέρας ! 
σου καί τά χαραμοτρώς τώρα σύ νά έναξης τόν Παρασκευαΐ- 
δη, τόν Ά ϊβαλ ιώ τη , τόν άνυψό τού Κοτζαπέτρου, τόν όποιον, 
βλάκα Κορομυαλά, άν δέν ξέρης ποιός ήτανε, διάβασε τήν

—  Α ί, μά δέν θά σοϋ κάνω τό νυφικά καπέλλο, τή ρόμπα, 
πώς τό λέν έκεΐνο ποΰ στολίζονται η νυφάδες, —  ά, ναί, 
τόν πέπλο, τοΰς άρραβώνας έγώ δέν θά τοΰς πληρώσω, τά 
στιβάλια σου, τού; παπάδες, τοΰ; ψ ά λτα ;, τή μαμή.........

— Ποιά μαμή ;
—  Ποιά μαμή ; Νά τή μαμή πού θά πάρωμε γιά  τά 

παιδιά ποϋ θά κάνωμε, η δέν ξέρει;, δτι τώρα στήν Α θήνα 
γίνονται τόσα γεννητούρια, φανερά καί κρυφά, ώστε δέν προ- ΐ 
φθάνουν, ποιά νά πρωτοπιάσουν η μαμα ί; καί πρέπει νά 
fvai άπά άρχίτερα άγκαζαρισμέναι;. Αΰτά δλα είναι έξοδα, 
κυρία μου, καί έξοδα βαρβάτα, ποΰ ξοδεύονται χωρί; νά πιά- · 
ν»υν τόπο. θέλεις μεταξωτό φουστάνι νυφικά, ποιά; θά σού 
τό κάνη ; έγώ.

■— Έ γώ , άπό τήν προΐκά μου, πετάχτηκε καί είπε ή 
Χρόνενα.
— Μά είπαμε πώς δέν υπάρχει πλέον προΐκά σου «μα ποΰ γί- ) 

νομε τά δύο ένα, είναι τού δλου, τής ολομέλειας, θά κάνωμε 
πρώτο παιδιά καί τά παιδιά θά γυρεύουν κληρονομιά ώ ; ποΰ 
τά άνα'ίρέψωμε, ενταφιασμούς, γ ια τ ί θά μάς πεθάνουν καί 
μερικά, βαφτίσα. κουμπαριαίς, ρούχα, σχολιάτικα, καθημεο·νά, 
παπούτσα, καπέλλα , β ιβλία , νοίκια, φαγεΐ στό σπ ίτ ι. "Αμ 
πώς νομίζεις κυρία μου, πώς έτσι σήμερον %έρα ζοΰν οί άν- * 
βρωποι χωρίς έξοδα.

—  Μά καί τόσα παιδιά διά μιάς θά κάνωμε ;
—  Έμένα μοϋ τό λ έ ; αΰτό ; ’Έ χω  μιά δύναμι, ποΰ μπορώ 

να γεμίσω γιά μιά βραδυά δλο τόν κόσμο από παιδιά.
—-  Πώ, πώ, φύγε άπό κοντά μου. Σ ί φοβούμαι. Πώ πώ !

Ιστορία νά τόν μάθη; ά ντ ί; νά γοάφη; κωμωδίαις χωρίς νά 
γνωρίζης καί νά καταλαβαίνης, δτι κωμωδία δλου τοϋ κό 
σμου είσαι μόνος έσΰ, καί θά^δοϋμε ποϋ θά καταντήσης ά
κόμα.

Σοΰς............. νά μή μάς μαθένει καί ό κόσμος, άν καί μάς
ξέρη. Σοΰς  δ -ω ; κ* ί σώπασες γιά τό ρεζιλίκι σου, Σοΰς...

ΒΒρος
τόν Γιάννη Κατσικόπουλο, στόν Περαία. Μάς γράφεις δ'τι 
τά δνομα Τρικούπης άναγραμματιζόμενο γ ίνετα ι ύποχριτήζ' 
Γειά σου, ποΰ τό βρήκες, φ ίλτατε βλάκα, βοέ αΰτό είναι 
παμ.πάλαιο καί ήρθες σΰ νά μά; τό ξεφουρνίσης γιά καινούργιο. 
Τό ξέρουν πλέον τά μωρά παιδιά .

Ν *«ς
τόσο έφτασε ή βλακεία τοΰ Τρικούπη, ώστε κάθε ώρα κα ! 
στιγμή μοΰ έστελνε καί κάμμιά δεκαπενταριά εφίππου; καβα- 
λαρέου; χωροφύλακα; καί μοϋ κάνουν πολιορκία τά σπ ίτ ι, τ ά 
χα τε ; πώ ; ξεπεζεύουν. Τάν εΰχαριστούμε γιά τή φρουρά του, 
καί κατά μ.έοο; γιά  τήν βλακεία του, καί ά ; ήναι ε ί; γνώσί 
του δτι ό συντάχτη; τι»ΰ fTa.fqcirflt ο>ιου στά πολιτικά δέν 

: άνακατεύεται, παρά όσάκι; φοραί; τόν ανακατεύουν, άν πρό
κειτα ι δέ νά άνακατευτή άνακατεύτηκε τώρα γιά  πρώτη καί 
τελευταία φορά σάν βλάκα ;.

Ε μ έ ν α
θά μοϋ βάνουν κάλπη καί έχω πεπείθησι εις τόν χαμάλη Λαό,

’ δπω ; θέλουν νά μά ; καταντήσουν ό'τι θά βγώ , ά ; τολμήση καί 
; ό Κ αλλ ιγά ; νά βάνη κάλπη μέ δλα τά μ,ελεούνια του, καί 
. βλέπομε ποϋ μετρούν τά μαύρα.

’Ά λλη  φορά νά ρ.έ χέσετε άν σά; γράψω πολιτικά, εκτός 
άπά τά σήμερον. Καί νά τά θυμήτε, έν ήρ.έρα διαρροία;.

'ί> φίλος
τραγογένη; Ματζάκος, ποΰ είναι στόν άγιο Δημήτριο τοϋ 
ψυριβΰ κάνει λέει καί τόν γιατρό μετά εξωτικά, τοΰτ' έστιν 
ήγουν δηλαδή, έξωρ/,ίζει καί τών γυναικών τά βυζά καί πα
ρακαλοΰμε ό Ά νθημ ο ; νά βγάνη λόγο καί -η' αΰτή τήν ΰπό- 
θεσι.

—  Δέν θά σ’ άφήσω νά κοίμηθής δλη τήν νυχτιά , τού γά 
μου μας, καί δχι τήν νυχτιά μόνη εκείνη άλλά καί δ)η τήν 
βδομάδα καί νά δή; πώς πετοΰν μιά φορά τάν 'Ηρακλή τόν

j τριέσπερο, ποΰ παιδευότανε ό Ζήνας νά τόν φτειάση, ήγουν 
γεννήση σέ τρεΐς ήμέραις, νά δή; λέγω , πώ ; θά σοϋ τόν πε- 
τάξω γώ γιά  μ.ιά βραδειά.

—  Μά έσΰ είσαι θηρίο.
— θηρίο ; Ναί, μάλιστα, κυρία μου, είμαι θηρίο μέ κάνει 

ό έρω; σου νά ήμαι νά γίνωμε θηρίο καί μπορώ άπά τάν έροιτά 
νά σέ φάγω τώρα άμέσω; ζωντανή.

Καί κου'ήθηκε νά τή ; ριχτή, νά τή ; κάνη χειραψία ι; δη
λαδή, άπάνω στόν ενθουσιασμό του, άλλά κα! ή Χρόνενα δέν 
ήτανε άπό κείνες ποΰ τά σήκοναν δχι τά φουστάνια της, αΰτό 
τό έκονε γιά νά μή λερώσουν, άλλά τά χωρατά κα! τού έδωσε 
μιά σπροξά πού κόντεψε νά τόν κίένη τοιχογραφία.

Ζαλίστηκε ό άνθρωπο;, τόν πήρε τό παράπονο, βγήκε ά'ξω 
άπό τήν πόρτα, καί άτ:ά τόν θυμό του ευγανε καί έσχισε τάν 
κορδελένιο λαιμοδέτη του, καί έπειδή δέν είχε νά άγοοάσνι 
άλλον, περνούσε κα ! έδειχνε τάν γιακά τάν γυμνό, καί τής έ- 
λ^γε άποκάτω άπό τά παράθυρο.

—  Μέ βλέπεις πώς περπατώ ; Δέν θά φορέσω άλλον λαιμο
δέτη στήν ζωή μου τήν άπασα, άν έσΰ μέ τό χεράκισου δέν 
μού δώσης έναν καινούργιο τής φωτιάς. "Ετσι θά περπατώ σάν 
κουρελιάρης, γιά  νά μέ βλέπης νά ντρέπεσαι. Αΰτά τής έλεγε 
καί έφευγε σάν νά τόν κινυγοΰσαν.

Καί επειδή δέν τά χωρά δλα τά φύλλο άπόψε, τά γράφομε 
κ ι ί  μεθαύριο, γ ια τ ί θαρρώ πώς ή κυρία .τα ρ ά χ ν η  Χρόνενα, μέ 
τή, παοαξενάδες της έχει νά μά; φάη κάμποσα «ύλλα .



Ά μ  καλά εΐπε c Δουζινα; ο τ ι πρέπει νά καταργηθή τό h -  
ρατεϊον. Καί ναΐ μέν δέν έφτάσαμϊ άκόμα σ’ αΰτή την επο
χή, ώστε νά άνατρέψιομε τή θρησκία μας, άλλά καθώς φαίνε
τα ι φτάνει ό καιρός ποΰ Οά γίνγ, καί αυτή ή δουλειά, δπως 
πάνι τό ιερατείο μας νά μάς καταντήσν: ά'θρησκου:.'

Ά  r.eXrttoc* καηνοφάντου ατό πέσ:μ.θ τοΰ Χριχούτ:»}.

Χ το ΰ
Πόρου^τό σχολειό ποιός νομίζεται πώς είναι βοιηβός συ* ελ
ληνικό σκολείο ; ‘Ένα παιδαρέλι 18 χρονών, ποΰ μετάβαλε 
τό σχολείο είς εκθεσ: τών πουκαμισών του, βρακιών και εν 
γένει τών κρεμαμένων του. Καί τό παιδαρέλι αυτό, απολύθηκε 
άπό τό Βαρβάκειο μέ κ α κ ίσ τ ο  δ ια γ ω γ ή .  ’Ορίστε, κύριοι τά 
τοιοΰτο οντάριον, τό κάκιστης δ ιαγωγής νά τά διορίσουν νά δι- 
δάξη τήν^ηθική στά παιδιά μας.

Χ Ο ΐσινός ίΙο Ί ΐΠ ΐ,ο ν ί,ς—iE/.Tto χχϊ το ΰ  Τ ρ ικ ο ύτ :^  
τοΰ άϋανάτί,υ .

Ξεκρεμαστα, βρέ, παιδάριον, τά σώβρακά σου, ξεκρέμαστα, 
καί κύτταξε πώ ; νά μάΟ/, λ ίγα  γράμματα στά παιδιά άπό 
κείνα ποΰ δέν έμαθε γ .

Κακοήθη.

Χηλεγράφημ,α
ένούς γάλλου μεγάλου π·ΰ θά φύγγι άναυλα οπως καί ήρί: 
ποδ τηλεγράφησε στήν Εΰρώπη ίερογλυφικώς, διά μέσον το5 
τελιοΰ τοΰ τελεγράφου καί ε"λεγε τά εξής, μά πρός ποιόν δέν 
ξέρο».

Νά λοιπάν τ* τηλεγράφημα. «Έ γκούς στρατούς παλάτου; 
παρατάζιμπους και κανονιέρικος μανζύν συν όμοΰ πέο πυοο
βόλων έσεσώκαμε τόν Ρουά.

Α τ/jva απαναστασις παίζουν τή Μαοσαλιάζα μέ τά τουμ. 
πελέκια. ' ^

Ε.ίώκαμεν τόν Λ*οΰν αποϋ τοϋ Οάνατουν φέοουντας κιιί τ* 
καΐκια τά καινούργια τά πουλέμικουςμέσα στή χάβο-υζα π*- 
λατιοΰ ΰπερβολίου.

Σήμερα είμαι έπ δπλοι αρμαις, καί κατώρθωκα νά φέριγκου; 
υστέρου; καί πάλι εγκώ τόν Τρικούπη στά πράγραμμα του;. 
Γκήτου καί _0ΰ Τρικούπη.

‘ Μ άνάαταβις τοΰ Ο ετρ έλα ιο υεν φόβω καε τρομ,άρ*

Α υ τ ό
τό φύλλο δέν σάς τόχω γραμμένο μέ κέφι γ ια τ ί γελάστν'/.ϊ 
καί ρίχτηκα στά πολιτικά. "Αλλη φορά δέν τό ξανακάνω κ*1 
ουχωράτεμε καί s Θεό; συχωρίσ-Λ σά;.

Ε ίς
τό πρακτορεϊον τών ‘Εφημερίδων πουλοϋν /αρτί μέ τήν 5κ* 
κκί πολύ φτεινό.

Etc τό άπ ο ίχακό ν
Κ ατάσ τη μ α  άδίΛψ&ν Μ ονστάχα

ποϋ εναι στήν π λ α τε ία  τοδ άγίου Φ ιλίππου ΙκομίσΟηκαν κεφαλοτηρι* ©τ.' 
βαίϊκα καί Ι\ !ω :αίτικα καί πουλο ίντα ι με τόσον συγκαταβατικα ίς τιμαίίι 
καί με τόση ιρτείνια ώστε καταντά  κάνεις v i  νομίζτ, πώ ς τα δίνουν ττ,ί 
τ σ ά μ π α ;, γ ιά  τού ; μεταπουλιτάς μάλιστα  γ ίνετα ι π.ό συγκατάβασι;, ~ί'\ 
£ετε, γ ια τί ά’ρχησαν καί τά π?,ραν μιρουίιά καί πέσαν μέ τά μοΰτβα. · 2 
κουβαλούν 31 π ά ντο τε ;, παιδιά τοΰ Καταστήματος καί στά Π αττ'σ ΐϊ ** 
κατοικατε.


