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0 PI ΑΜΒ ΑΚΑΡΔΑΚΔΡ ΟΣ.
Π ρος τόν Μ εγάλο  ν Π ετρέλαεον

και γιά  νά μή παραξηγούμαστε τάν Τρικούπη ήγουν μας.
*0 μπάτσος ποΰ έφαγες πιστεύομε νά σέ μάθη γνώσι, άλλη 

fopa νά μή παίζης μέ τόν Λαό.
Ό  τράκος ποΰ σοΰ δόσαμε είναι τράκος ποΰ θά τόν θυμά- 

cttt πάντοτες, τράκος μέχρι σκαμνιού ειδικού δικαστηρίου.
Ένόμισες πώς θά γίνης ’Α λ ί πασάς της Ε λλάδ ας, και 

βρέθηκες τώρα σκλάβος τοΰ έθνους.
Ή θελες νά μάς πάρης τήν Μακεδωνία μέ τής Τσίχλες σου 

καί Καρακάξες, άλλά βρέθηκες μέ λυτά βρακιά καί τράβα 
ζάρα πέρα γ ια τ ί μάς βρώμησες, έστωντας μέ τό νά ήθελες 
και θέλεις νά λές πώς τάχα έχεις καί εξωτερική πολιτική.

Καί μέ ποία ; Μέ τήν Αουστρία.
Προδότης σΰ τοΰ έλληνισμοΰ, προδότης καί ’Αουστρία.
Καί κλαΐς τώρα σάν Κροκόδειλος δτι έχασες τα μεγαλα 

σχέδιά σου ποΰ ήθελες νά πάρης τό κουραδόκαστρο με τήν 
κουνητοποίησι τοΰ στρατοΰ, ώς στό Γουδή, όπου πρέπει να 
ϊοΰ βάνη κάνείς καί νά σοΰ τρίψη τό κεφάλι.
J* Καί ποΰ νΰν δ Σκουλούδης σου καί ποΰ b Κ αλλιγάς σου ;

Πομφόληγες ήτανε, ήγουν φούσκες καί έσπασαν, ανθρα- 
κες τών καρβούνων ήτανε άναμένα καί εσβέσθηκαν, καί μου- 
τζουρωθήκατε.

Ποΰ οί ποσαπέρνιδές σας, ί) τρεις χιλιάδες αυταΐς βδελ- 
λαις ποϋ μάς λύσσαξαν ;

Ποΰ τώρα ο5, αχρείοι καπνοφάντες ;
Ποΰ οί άχρειέστεροι σπιούνοι ;
Ποΰ κατάντησες, μέ τόν τύφο σου, ποϋ τύφος να σέ πιαση 

*αΙ νά ξεκουφαθής, άφοΰ λένε πώς πάσχεις καί λ ίγο , ήγουν 
τήν υπερηφάνειά σου νά νομίσης, «ώ ς θά κυβερνοΰσες Λαό 
♦ελλάχων.

Χ χύλλα  ποΰ σάς ϊφ α γε , εσάς δηλαδή τους υπουργους.
Ά λ λ ά , μή σέ μέλλει, Πετρέλαιε, γ ια τ ί, οί δμογρουνεϊς στή

Λόντρα σοΰ έχουν καθώς είπαν εξασφαλισμένη τήν σύνταξί 
σου, νά ζήστρς σάν απόμαχος γεροξεκουτιάρης καί χαίρεσαι 
καί βλέπεις άπό μακρυά τής καταστροφαίς ποΰ έφερες στήν 
Ε λλάδα  σου.

Π α ρ α τ ή θ η κ ε ς  ;
Και γ ια τ ί  νά παρατηθής ; Ή τα ν ε  άνάγκη νά μάς κάνης 

αυτή τή χάρι, άφοΰ »οΰ δώσαμε τά  παποΰτσα ;
Ά ν  ηχες φιλοτιμία έπρεπε νά πάς νά πνηγής στήν Κω- 

π α ιία  μέσα στό βοϋρκο καί δχι σέ καθαρά νεοά, νά σέ φαν 
τά χέλια , δπως έφαγες σύ ώς τώρα δλο τό κράτος.

Φαντασμένε, πού ήθελες νά κάνης πώς τά είξερες σΰ δλα, 
Εξη σου καί ξερός σου λοιπόν τώρα.

Καί τώρα οί φόροι τών κρασών, τοΰ καπνού, τόϋ Πετρε
λαίου καί τοΰ τσιγαροχάρτου, Μεγάλε Πετρέλαιε, τ ί θά γίνουν; 
Θά τοΰς φορτώσωμε στό σβέρκο σου νά πά ; νά τοΰς πουλήσης 
σάν μαστρωπός τών δρόμων.

'Ο δψών εαυτόν ταπεινοθήσεται, κάτω λοιπόν τά  αιίτιά 
σου, άπάνω τά φοκόλα ώς ποΰ νά σκεπάζουν ούλα τά μοϋτρά 
σου, γ ιά  νά μήν έχης μοΰτρα νά μάς δής.

Ποΰντα ποΰ πήγαν τά πεντακόσα μελεούνια, βλάκα με' 
περικεφαλαία, ποΰ μάς φόρτωσες στή ράχη μας ;

Δ ιάλε τσά πεθαμένους σου.
Τό μοΰτρό σου σέ δείχνει άνθρωπο μοχθηρό, καί τό λέεΙ καί 

δ Καζαμίας τοΰ Κορομυαλά, δτί θά σετρωγε τό πρώτο τέ
ταρτο τοΰ φεγγαριού, έστωντας μέ τό νά μήν έχης ουτε τό 
ένα τέταρτο τών βουλευτών στή βουλή,

Κ άτω τ ’ αυτιά  σου, ποϋ μοιάζουν σάν πορτελάντζες;
’Έπρεπε νά σάς δόσωμε, εμείς b χαμάλης Λαός ?να μά

θημα γ ιά  νά μάθετε, δτι δέν είμαστε χαμάληδες άλλά πραγ
ματικώς κυρίαρχος Λαός, ου ή δόξα καί τό κράτος, ί ίς  α&>- 
νας τών αίώνων.

Κ α ί αί)
Κ αλλιγά , τ ί φουρτούνα εΐναι αυτή ποΰ σοΰρθε ;



*

Τδλπιζες έσύ ποτέ, δτι οί σκορδοφάγοι ήθελαν νά σέ φάν ;
Σκορδοφάγοι α ϊ ; Νά δμως ποΰ σέ κάναμε (/.έ τά  σκορδά- 

κια παρα γεμιστό.
Καί τόν χαπνό ποΰ ε ίχε; στό σπήτί σου δέν μάς λές άπό 

πγοιό καπνοκοπτήριο τόν άγόρασες ;
Καί έτρεχες σάν πετσωματάς μέ λίγου; ψηφοφόρους πίσω 

σου καί σέ άκολουθοϋσε καί ή μαρίδα, ποΰ σέ έβλεπαν οί 
άνθρωποι καί σέ ελεεινολογούσαν.

Μάθε λοιπόν άλλοτε, δτι ί) διαδηλώσεις τών ποσαπέρνιδων, 
τών τεπτύλιδων κλητήρων, εΰζο>νων, καπνοφαντών, ποΰ τοΰς 
ε ίχ ε ; δλους μασβαρεμένους, γιά  τήν μεγάλη γελοία διαδή- 
λο>σί σου, δτι αΰτή ίσα ίσα σ’ έδειξε δτι είσαι ένας μεγάλος 
, ασκαρέας, ήγουν μετεμφιεσχένος, γ ιά  νά τό πούμε ώσπερ 
οίκη έλληνικά.

Πρέπει νά σάς δείξωμε, δτι έμεϊς δ Λαός, δέν είμαστε δ 
ψόφιος άλλοτε Λαό; καί σοΰ σπάσαμε τή μύτη σου τή κλα- 
οική

Κάτω λοιπόν ή μύτη σ ;υ, δπω ; χαΐ είναι καί οπισθέν μας, 
έν ώρα διαρροία;.

Τολπιζες έσύ ποτέ αυτό τό ρεζιλίκι ;
Καί πώς δέν μας έσκασες.
Φανταζόσουνα ποτέ, άπό πρόεδρος τής βουλής νά γίννις τ ε 

νεκές ;
Τενεκέ, ποΰ μάς πήρες γ ιά  τενεκέδες καί σοϋ τοΰς κρεμά

σαμε.
"Α ιντε, κα.I τώρα ποΰ θά έρθη, ή βουλή, θά βάνω τόν Δε- 

ληγιάννη νά κάντρ ποότασι τοΰς τρεις χ ιλιάδες ψήφους ποΰ 
πή(>« είς τήν πρωτεύουσα τής Ε λλάδας, έγώ, ένας έλά/ιστος 
πολίτης, και χωρίς νά κουνηθώ, νά σοΰ τοΰς προσθέστ, γ ιά  νά 
μπή ; μέσα.

Μά θά πή ; και μπορεί νάγίνϊΐ ποτέ αΰτό; Καί αν δέν μπορή 
τό κάνομε μεΐς καϊ μπορεί.

ί 1) Τ Π Ο Φ Τ Α Α ΙΣ

Ο ΤΕΝΕΚΕΣ ΜΟΥ.
Α.'.

Α ί  μ εγάλα ις  ενέργειαές μου.
Αί μεγάλαις ένέργειαίς μου πρός επ ιτυχ ίαν μου ήτανε.

. Τό κοψομέσασμα ποΰ μ ’ έκανε νά περπατώ σά βάρκα, κα’ι 
νά μείνω κλειστός στό σπήτι, ένφ έπρεπε νά έπερνα ένα τα · 
γάρι καί νά γύριζα τά μαγαζά σάν ψωμοζήτης, νά χαιρετώ 
γνωστούς καί άγνωστος καί νά μάζευα αυτοπροσώπως έγώ 
τά  σφαιρίδιά τους τά άσπρα πρίν τής εκλογής και πήγαινα 
%at τάρριχνα μονοκοπανής στή κάλπη μου, καί έτσι τούς έβ
γαζα καί άπό τόν κόπο νά βάνουν τό χέρι τους στή κάλπη μου.
, ’ Αλλο μου μέσο ήτανε, τό φούσκωμα τοΰ μούτρου μου, ποΰ
μ ’ έκανε νά μήν έχω μοϋτρα μιά βδομάδα, νά δώ τά μού- 
τρά σας.

Τρίτη μεγάλη ενέργεια μου ή καί σπουδαιότερη ποΰ έκανα 
μαζεύοντα ψήφους, ήτανε άπά τό σπήτί μου είς τό τυπογρα
φείο, καί κάπου κάπου καί ώς τό ξενοδοχείον τοΰ Μάϊ.

Τετάρτη ένέργειά μου, ό'τι κοντά στού; αντιπροσώπους μου 
είχα καί άλλου; πέντε ϊ\  κρυμμένους στή τσέπη, χωρίς νά 
τούς ςτείλω  τού; διορισμού;, κα*. τού; βρίκα σήμερα καί τού; 
στέλνω, γιά νά μή νομίζουν πώ ; τούς περιφοόνησα.

Πέμπτη, δέν καταδέχθηκα νά πάω νά μιλήσω κάνένα άπό 
τού; μεγάλους, νά τού; πώ, μπάρμπα κάνετε καί σέ μένα τό 
φτωχό ελεημοσύνη, καί μιλήστε νά μοΰ ρίψουν καί οί δικοί 
σου κάνένα κουκκΐ, καί τούς τό πληρώνω.

‘Έ κτη, έκανα κ ’ έγώ μιά γύρα στής κάλπαις μου καί τής 
έβλεπα χωρίς έπιγραφαις, μοΰ τής είχαν κρεμοτσακιστι χ ίλ ια ις 
φοραίς οί αντιπρόσωποι τοΰ Βλάχου, καί έλεγα δταν μούλεγαν

Τό υπουργείο δικό μας είναι καί μπορούμε τώρα νά σας ^ 
νωμε καί νά σάς λύνωμ ι, καί σάς έχωμε λυτούς έπί τοΰ r ,  
ρόν κ α ί δεμένους στά μέλλοντα.

Είχε φάγει τά μανίκια του δΠετρέλαιος γιά σένα καϊ μό^ 
Κ αλλιγάς καί «γιος δ ίσχυρός ποΰ φάνηκε μηδέν.

Τάλπιζες έσύ αΰτά ;  οΰτε γώ . Δέν μοΰ στέλνεις παρακ*Χ( 
καμπόσε; τενεκέδες τοΰ πετρελαίου, άς ηναι και άργά, πάνΤ, 
θά μάς χρησιμεύσουν,γιά νά σοΰ τούς φυλάξωμε τοΰ χρόνου.

Μά είναι νά μή σέ πνίξτρ τινάς, έν δσω βλέπει άπάνω σ’έν, 
τσιγαρόχαρτο 30 λεπτά , δσον ένούς ψωμιοΰ τιμή.

Νά μάς άρπάς τό ψωμί άπό τό στόμα μας ; ’Ή θελε; vj 
μάς κάννις Φελλάχους άλλά σέ κάνομε μπεντουίνο, καί κρϊμ, 
στής χιλιάδες σου, ποΰ άν μοΰστελνες εμένα πέντε έξη νά -ή; 
μοίράζα στούς φίλους μου, θά ήσουνα βέβαιος πώς θά έικ̂ , 
νες τρεις χ ιλ ιάδες ψήφους παρακάτω, γ ια τ ί θά έλεγα αυτί 
μοΰ τάδωκε δ Κ αλλιγάς γ ιά  νά τόν μαυρίσετε, δπως χ([ 
μαύρισες καί άπό τό καπνό τόν άφορολόγητο ποΰ κάπνιζ*. 
μέσα στό σπήτί σου καθώς λένε.

Περαστικά σου, καί δέν πιστεύομε νά ξεκουφάθηκες κ α ί«} 
άπό τούς τενεκέδες, σάν κάποιον άλλον, ποϋ τρεις μέραις 
άκουε καί μία ναί.

Ά λ λά  τώρα τόΰ λέμε και μ ε ίς . 'Ό χ ι.

" f o u p a
άπό τής καταστροφαίς ποΰ αάς φέρατε είς τήν δόλεια πα
τρίδα, γ ιά  νά σκεπάσετε τής πομπαίς σας, μάς ξεφορνίσατ» 
πώς θά πάρετε τήν Νέα Ή πειρο , (άλλο πά λ ι δνομα καλα· 
μπουρνέζικο σάματις νά υπάρχονν δύο "Ηπειρες) κα ί τήν Μα
κεδονία ήγουν σας, δτι θχ ζητούσατε τήν εφαρμογή τοΰ α
νοιχτού πρωτόκολου Τ3ΰ μακαρίτου Κουμουντούρου.

Βρέ ποΰ μάς τήν πάτε τήν κλάρα μέ τά  μελλεούνια πο5 
μάς φαγατε κακήν κακώς σκορ πώντας αΰτά σάν νά ήτανε τοΰ 
πατέρα του ή περιουσία.

>ά πώ τοΰ προέδρου νά μάς τής κολλιίστι, πώς δέν πειράζει, 
γ ια τ ί μέ ξέρουν δλοι πώς είμαι πρώτος.

Έβδόμη, πήγα καί στά Μεσόγεια μιανής ’μέρας γύρο, καί 
έλεγα τούς χωρικούς δλους κουμπάρους, κα ί δτι έγώ είμαι ί 
Παλιρονιορής, ποϋ ήρθα νά γνωριστούμε τό σάββατο τής εκ
λογής, διότι ί) μεγάλαις φροντίδες μου, δέν μ ’ άφησαν νά χάνοι 
αΰτή τή δουλειά άρχίτερα, καί γνωριστήκαμε μέ τής καντύ- 
λαις στό χέρι, τό θεωρούσα ώς δωροδοκία, τούς νόμισα πώ! 
τούς είχα πλέον οΰλους δικούς μους καί έτσι εξασφαλισμένο: 
γύρισα στήν Α θήνα στής 11 τά μεσάνυχτα, δπου είδα τήν 
γυναΐκά μου καί μοΰκα <ε τήν κομματάρχενα, κατά τήν κοί· 
ρασι ποΰ είχα μουρθε νά τούς διωξω δλους, άλλά ντράπηκα, 
μάθανε οί μασκαράδες πώς εί/α καί κρασί και δέν έννοοΰσαν 
νά μοΰ ξεκολλήσουν.

Ό γδοη , άπό τήν μεγάλη έπιθεώρησι τής μιας κάλπης μου 
στόν Περαία τό να.1 ήτανε βουλωμένο, καί στό τέλος μοΰ τί 
είπαν καϊ θέλησα νά κατέβω στόν Περαία υστέρα άπό τή δι«- 
λογή νά κάνω ένστασι νά ρίξω τήν έκλογή, άλλά, έσκέφθηκα, 
πώς έπρεπε νά κυνηγώ έναν έναν τούς έφοροεπιτρόπους στά 
σπ ίτ ια  τους, γ ιά  νά τούς κάνω τήν ένστασί μου, καί έτσι i 
θεάς μέ φύλαξε καί ά π ’ αΰτή τήν παλαβομάοα, μέ τήν οποία) 
άν τήν έκανα θά άκύρωνα δλη τήν έκλογή, χάριν λοιπόν ευ
σπλαχνίας, τούς άφησα ήσύχους.

"Εννατη είχα δλους τούς φίλους μου έναντίον μου, γιατί 
έλεγαν πώ ; ά ν  μ έ β γ α ζ α ν  βουλιαχτή, θά τδπερνα άπάνω μθ« 
κα'ι δέν θά σάς έγραφα τόν Παλιάνθρωπο, δπως έγραψε καί ί  j 
Ν ία  ’ Ε φημιρις πράγμα ποΰ Οά γίννι καί τώρα, γ ια τ ί θά γι»' 
ρέψω άπό τόν Δεληγιάνναρό μου νά μέ διορίση πρέσβυ στήί ί 
Κουκουβάουνες, ή καλλίτερα πρόξενο στή Κολοκυθοΰ ποΰ είναι 
πιό κοντά.

Δέκατο, δέν κατάβαλα κάμαιά ένέργειά γ ιά  νά κλείσω *4
στόμα, τοΰ Γ Ι................. μου καί τοΰ Σ ................. μου, ποΰ μ ’ 5'

1 βρίζαν, μοϋτρα  rror θί.Ιω κα ι r a  γ ινω πατέρας τον th r o v e ,  «<5" j

I

m  /

*  Νόμισες πώς τά μελλεούνια έτσι βγαίνουν, άφοϋ γ ιά  ίνα  
λεπτό σκοτώθηκε b μακαρίτης Δανιμάρκας, καϊ γιά  μιά πεν
τάρα άλλοι ;
• Ένόμισες πώς τό έθνος είναι σαλόνι σου, δπου μπορεί; νά 
κλοτσοΛατάς κάθ? ένα ;

Σέ κλοτσοπατήσαμε τώρα δμως έμεϊς. Κ άτω καί πάλι τή 
μύτη σου, έκεϊ ποΰ σοϋ τήν έβανε καί ό χωρίφύλακας στό Τα- 
τ · ϊ , στά shala, καί σοΰ τό λέγω  παρλεβοϋ φρανσέ γ ιά  νά μή
μέ καταλάβη,ς.

Τό πέσιμο σου είνα ι ένα πέσιμο δχι τούμπας, άλλά κατρα
κυλώντας καί δέν θά σηκωθής πλέον ποτές σου.

Καϊ νά μοΰ δώσής καί ένα τάλλαρο ποϋ έβανα στοίχημα 
ποϋ θά βγής καί τδχασα. Βλέπεις πόσο σέ ύπερασπιζόμουνα;

Καί άληθινά, γέρο Κ αλλιγά , έπρεπε νά ^σαι κα ί σύ μέσα 
στή βουλή, άλλά νά ποϋ έφαγες τό κεφάλι σου μοναχός σου.

Σέ λυπούμαι, διότι έχασε ή βουλή μας εναν άπό τούς καλ
λίτερους ρήτορας καϊ διαβασμένους, κοντά στόν Χταμούλη καί
τόν Σ τεφανίδη.

Α ϊ, τενεκές έσύ κοτζάμ πρόεδρος τής βουλής τενεκές κ’έγώ. 
Περαστηκάμας καί εις άλλα μέ υγεία .

Κ α κ ο
σημάδι φα ίνετα ι νά. ϊχη, ή γειτονιά μου, γ ια τ ί ένας τενεκές, 
έγώ , ενας τεν«κές ό αξιότιμος φίλος κ. Κυριάκός καϊ ένας b 
άξιότιμας φίλος Κατριβάνος, τρεΐς τενεκέδες σέ μιας πιθαμής 
τόπο, πόρτα σέ πόρτα. Φτοϋ νά μή βασκαθοϋμε.

Νά κάνωμε μετακόμησι

Κ ύ ρ ιο ν
Ίωάννην Βερβέρην άποτυχόντα βουλευτήν μαζύ μέ τόσους 
άλλους.

Έ μεϊς κύρ κύ^ιε σέ ικανοποιήσαμε στόν Περαία καί άς ή-

τοί μέφαγαν, αΰτοί μέ χαντάκωσαν, άλλά μέβριζαν λέει, γιά  
δοκιμή, γιά νά δοΰν, άν μ’ αγαπά δ κόσμος. Καί έτσ ι, φαίνε
τα ι νά γν* ι> κα  ̂ συκοφαντία τούς γ ίνετα ι.

I * .
Γ ιχ τΙ Ιβχνα κ ά λ π η .

Μόνο καϊ μόνο γ ιά  νά ανακατωθώ κ’  έγώ  στά πολιτικά νά 
δώ πώς διάβολο γίνονται αΰταίς ή έκλογαϊς, άπό τήν δποία 
περίστασι πολλά έμαθα, είδα, έδιδάχθηκα καϊ όφελήθηκα πολ
λά τά  όποια θά σάς τά  περιδιαγράψω κατά  συνέχεια καϊ π ι
στεύω νά γελάσετε.

Αΰτή ή δποφυλλίδα σηκώνει νερό μπόλικο καϊ θά σάς βάζω
κα ί ζουγραφιαίς.

Τό βράδυ τής δευτέρας, κάθισα στό τραπεζάκι μου νά κάνω
τόν προϋπολογισμό μου πόσα μοϋ κόστισε ή έκλογή, άλά Κ αλ
λ ιγά — (τόν Ιφάγαμε τέλος πάντων)—

Καϊ ιδού δ προϋπολογισμός μου τών έσόδων καϊ εξόδων.
Έ β ο δ α .

Δραχμαίς άπό τόν άξιότιμο Σκουζέ δανεικές καϊ άγύραστες 
δραχμαίι 500.

"Ετσι τό λέγω  μήπως τόν κολακέψω καί μοϋσχίσιρ τό χαρτί 
άλλά αΰτός φα ίνετα ι νά μή τό έ'χνι σκοπό. ’Ά μ  τ ϊ τόσο κουτό 
τόν πέρνετε. Έ ν τούτοις έγώ τόν εΰχαριστώ είλικρινά.

Δύο στάμνες κρασί ποΰ δέν ξέρω άπό ποϋ μοΰ ήρθαν δωρεάν
δραχμάς 20 .

Πορτοκάλια, μήλα, τσιγαρέτα, φουντούκια καϊ διάφορα 
αντικείμενα τοΰ κρασοϋ ποϋ ήρθαν μαζύ μέ τής στάμνες δραχ- 
μαΐς 20.

Δέν κάνει νά άναφέρω κ ι’ αΰτουνοϋ τοΰ τόσου άγαπητοΰ 
φίλου μου τό δνομά του, γ ιά  τήν θέσι πού έχει.

Δύο σημαίαις ποΰ μοϋ τής έφεραν μέ λαμπάδες, χωρίς νά 
ξέρω τό γ ια τ ί, καί τής έχασα τήν ϊδια ώρα.

Κ α ϊ  ένα τενεκέ τού πετρελαίου πού οικονομ/.θηκα γιά  τά
«•κουπίδια μου.

τανε καί βουλωμένη ή μιά κάλπη σου άπό τό ναί, άμ Ισύ τ ϊ  
έκανες στήν Α θήνα  νά πάρης τόσου; λίγους ψήφους ; Μ. Β·

'Λ.-ca rτ .  f J a . ly a >·. Έκοιμώμουνα.

* ύ χ χ ρ ιο τ ώ
δλους τούς άντιπροσώπους μου καί μάλιστα δσοι άπόξω μ ΐ  
ένα δώσε καί τού Παληανθρώπου.

Τόσο δέ τρόμο είχαν στόν Περαία, ώστε ή έπιτροπή δέν i i  
πέτρεψε στούς άντιμούδσουνούς μου νά λέν πώς ή πρώτη κάλ· 
πη είνα ι τοΰσυντάχτη τοΰκΠαλτ.ανθρώπου», κα ί μ’δλα ταύτχ  
τούς εΰγνωμονάω κα! εΰχαριστώ, διότι μέ ικανοποίησαν κα ί 
πιστεύομε στήν έρχόμενη έκλογή να μή α ί ς  τής έχουν βουλω
μένες ώστε νά μαζεύω τά μαΰρα άντίς γ ιά  άσπρα.

Τ ά
Περίχωρα δλα τά  ευχαριστώ που χωρίς νά γνωρ'ζουν άπό ποϋ 
κρατά ή σκούφια μ·υ, μοΰδο»σαν -ίόσους ψήφους, κα ί γ ι ’αΰτά 
θά τούς διορίσω δλους νά καθίσουν στή θέσι τουςϊ

Ά β τ ε
τώρα έστωντας μέ τό νά έλαβα χωρίς νά κουνηθώ τρεΐς χΐ·· 
λιάδες ψήφους, έν μέσω τής πρωτεύουσας τής Ελλάδας, θχ 
πή πώς είμαι ένας βαρβάτος κομματαρχίσκο?, χωρίς νά ξέρω 
πιό είναι τό κόμμα μου, καί δτι έκτιμοΰμαι άπό 50 χιλιάδας 
άνδρας ’Αθηναίους έκτός τού μΌταρίλου τού Ψυριοϋ.

ΕΙρός τόν κύρ
Σπύρο Κράκαρη άντιμούτσουνό μου στόν Περαία. Βρέ άδερφέ 
έγώ μπορώ νά κομματιαστώ γιά  σένα, κα ϊ άδερφός σου v i  
ήμουνα πάλι τόσο δέν θά μέ άγαποϋ·σες. Λάβε λοιπόν έΐΛ 
τοΰ παρόν γ ιά  τό εΰχαριστώ ένα τενεκέ.

Δραχμαίς μία κα ί είκοσι γ ιά  ένα άντιπρόσωπό μου ποϋ 
άφησε τήν κάλπη μου έρημη τέσσεροι; ώραις καί πήγε κ* 2- 
φαγε βερεσέ καί εις βάρος μου εις ένα ξενοδοχείο.

Δραχμαίς 30 στό *ρασί, άπό μερικαίς μποτίλια ις τών ο
ποίων δσοι ήπιαν θά καλοπέρασαν άπά κόψιμο. Καί αΰτά δλα 
μοΰ τάκανε ή γυναΐκά μι.υ, ποΰ άπάνω στή σαστημάρα της, 
άρπαξε τήν μποτύλια τού ξυίιοΰ καί τήν άνακάτωσε γ ιά  νά 
γίνν), λέει, τό γλυκό χρασί γλυκότσου/το.

Δυό κουλούρες στόν άντιπρόσωπό μου I. Νάκη καί ενα σκόρδα 
πού μοβδωσαν οί σκορδοφάγοι τοϋ Κ αλλιγά στό Σχολείο τής 
Πλάκας δταν μοΰ φώναζαν ζήτω καί ήτανε καί κούφιο.

Πενήντα δραχμαίς στής φωτογοαφίαις μου ποΰ τής πήρα 
γιά  νά τή ; βάνω στής κάλπαις μου καί βρέθηκαν κι’ «ΰ τα ίς  
σήμερα καλά μανταλωμέναις μέσα στό σουρτάρι μου, καί 
άποροΰσα ώς χθές πότε φωτογραφήθηκα.

Ε πεται χα ι άχο.Ιονθα σ  -an i t y i c o r  yoCepvr καί τρομερώνJ i

Ό  τενεκέ: μου·

Α
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βανεις τ* χρήματα σέ τόκο. Γϊάμ αντας, καί

Ί  έτοεα
λύσσα }ειχε ό Ψ ύλλας γιά  τήν αποτυχία του ώστε έτόλίΛτσ-

λ *Χρτ7 ’ *.*krτ .α , κ . Τρίμην δτι ταχα  το0 ερριξε μ(ά χ ο . ^  ξ

πε 1 'ΎΤ Λ  Γ ™  σω5τά· *° * ν°Ρω7Γ0? °>ω< ύπόφερε καί ποέ- πει να λάοη ικανοποιησι. *
, ' Α(Α, δέν ντρέπεστε απελπισμένοι, νά θέλετε νά πνιγώσασ-ε 
από τα μαλλια σας. 1

Ό ς καί μέσα στής Ά θήνα ις τής κλειναίς καλπονοθέψίΐς. 
Φτου να παρ/] ο διαλος του διαόλου τόν πατέρα μαζύ »έ  

ττ,ν ουρα του μοϋ σκανταλίζει τούς άπελπισμένους καί δέν ί ί  

ρουν τ ί να κάνουν σέ ώρα έσχατες απελπισίας.

Ο υλα.
τά γράμματα τών Ιπιστολών ποϋ εΐνε Ζνα μελλεοϋνι άσΦρά- 
γ ισ τα , ως τωρα ήγουν σας «ξεβούλωτα άκόμα, θά τά ξεψα
χνίσομε μεθαύριο, πού θά πάψωμε τά  πολιτικά καί θά άο- 
χισωμε τα  κοινωνικά.

θ ά  σας λυσσάξω, άλλά μέ τρόπο ποϋ νά μέ πιάνωμε.
Οχι κουτός είμαι. Γ

καί μιά γαϊδουριά ποΰ συμβαίνει στό χτήμα τοϋ Τατόϊ -οϋ 
Βασιλέα, χωρί; νά τό ξέρη, δτι τούς Μενιδιάτες πού περνόΰν 
άπό το χτήμα του τούς βάζουν γ ιά  διόδια άγκαρία μιά ’μέρα 
Va καλλιεργούν τά χωράφια τά βασιλικά, ένώ σέ δλους τοΰς 
άλλους εΐναι συχωρεμένο νά περνοΰν ελεύθερα.

Ως τωρα, εμείς ξέραμε πώς τά  βασιλικά κτήματα , εΐναι 
Τόπος φιλοξενίας καί δχι άγκαρίας.

Καί γ ια τ ί αΰτή ij έξαίρεσις ; ε'βγαναν τό μάτι οί Μενιδ-α- 
« ς  ηγόυν τού επιστάτου, τοΰ βασιλικού κτήμα τοϋ βασιλέα 
δ δποιος φρόντισε καί χάνι νά κάνη ποϋ νά κατοικούν μέσα’ 
δλοί οι δ ιαβαταις τής δωρεάς, Sv δέν προλάβη νά τό πάρη 
Χάνεις με ενοικιον. r *

Έ τ σ ι μοϋ εΐπαν οί Μενιδιάτες καί ε“τσ ι λέω καίΐεΐμαί ανεύ
θυνος πάσης ευθύνης, καί άς δώση εΰθύνη ει’ς'τόν βασιλέα 
του δ κυρ επιστάτης του.

Β  * * ά τ ω  Π ε τ ρ έ λ α ε ε  χ α ί δοΟ ναε λ ό γ ο ν .

I . . Μ ά
για τόν Θεό, τ ί μούρλα εΐναι πάλι αΰτή, δέν ξέρατε ποϋ νά

!“? = ~ “ί.= .ε Γ « · , .τ ϊτ ΐί:
από πίσω άπό τήν Άκρόπολι. 5
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ο  πένθεμ,ος δμ,νος τοΟ Κ α λ λ ιγ ά .  

Τ ώ ν
ρρόμων καμώματα.

Κάτι νταούλια πήγαιναν στόν Ψ ύλλα νά τόν συγχαρούνε
X«t «μα που έμαθαν πώς βγήκε δ Πετράκης, είπαν πώς λάθος 
έκαναν *«1 ^ >γαν σ ί  κιϊνον, χα1 £μα  y ^  ^
β γ ί χ ε  παλ ι αυτός γύρισαν πάλι στοΰ Ψύλλα καί τοϋ έπαιζαν 
Τ$ς καραμούζες, χαί υστέρα πάλι στοΰ Πετράκη.


