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Ο μήνας αυτός λένε πώς είναι (χήνας τών γαϊδάρων, τόν 

όποιον ομως εορτάζουν οί άνθρωτοι μαζύ τους, ήμποροϋμε λοι
πόν νά ποΰμε πώς εΐναι εορτή άνθρωπογαϊδουρινή»

*
* *

Και πραγματικώς δλοι οι άνθρωποι χτές καί «ήμερα ρίχνον- 
• αι στα λαχανικά σάν γαϊδούρια καί στά τραγούδια πάλι 
γκαρίζουν σάν κι’ αυτά, γιά νά πιάσουν τόν Μάΐ.

*
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Αΐναι δέ ό γάιδαρος τό μόνο ρωμαντικό ζώο ποΰ άγαπα 
τήν ελευθερία σάν πολίτης ϋλληνας νά βόσκνι σέ ιδ ιωτικά καί 
*5ΐι δημόσια λειβάδεια δωρεάν.

*
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,. **αί μπορούμε νά ποΰμε πώ ; τών καταπατητών τών ξένων 
(όιοχτησιών δτι βαστά τό σόϊ του; άπό γαϊδουρινό σόϊ.

*
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Ο γαϊδαρος είναι τιμητικό ζώον καί τό μόνο άπό δλο τά 
ζώα τα τετράποδα ποΰ μίλησαν τΰν καλό κχιρό, δπως δ πε
ριβόητος γάιδαρος τοΰ Βαρλαάμ, καί γ ι ’ αΰτό πολλαίς άνθρώ- 
'■ιναις γαϊόουρίσαις φοιναίς άκούσατε χτές.

*
* *

Ο γάϊδαρος εΐναι τό φιλανθρωπότερον ζώον, διότι τό γα ϊ- 
ουρινο γάλα πολλούς καί πολλαίς ψυχαίς θεράπεψε καί θε

ραπεύει, είναι λοιπόν καί γιατρός καλός, άς ηναι καί γά ϊδα - 
po; καί εχει ικανότητα πολΰ μεγαλείτερη άπό κάμποσους γ ια 
τρούς μας, ποΰ είναι ν τ ίπ  γαϊδούρια.

*

'Γ\ /-% * *
υ  γαϊόαρος είχε τήν ντιμήν νά καβαληκευθη άπό τόν Χρί- 

•το ποΰ τόν πήγαν μέ βαίους καί κλάδους γαϊδουροστολισμένο 
«τήν Ιερουσαλήμ, καί άπό τήν δποία άρχή ίσως έχουν τό δ ι
καίωμα σήμερα νά εορτάζουν μαζύ μας τόν Μάϊ.

*

Ο γαδαρο καθώς λέει ο μεγας Σούλτζ είνα ι τό πιό νοημονέ-

στεοο ζώον τών άνθρώπω^ ήγουν άπό δσα μεταχειρ ίζεται ά 
άνθρωπος, διότι καί ε?ς τ $  ελάχιστο στυλώνβι τά αΰτιά του.

c /-& * ¥
Ό  γάιδαρος είνα ι τό υπομονητικώτερο ζώον καί γ ι ’ αυτά 

λέμε γαϊδουρινή υπομονή, δπερ ίσον θά πή χριστιανική, γ ια τ ί 
δ άληθινός χριστιανός πρέπει νά υποφέρω 'τά πάντα , σάν γ ά ι
δαρος. ^
% 'Ο  γάιδαρος είναι ώς καθώς είπαμε τό εΰγενέττερο ζώον 
διότι δταν τόν πιάση ή μυΐγα κάνει έλληνική έπανάστασι. *

■k 
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'Ο γάιδαρος^ είναι τό πγιό έρωτικό καί ευαίσθητο ζώον, 
διότι δπα,ς οί εργολάβοι μας, £τσι καί αΰτός έννοά νά κάνη 
έλεύθερα μέσα στοΰς δρόμους τής έρωτικαίς του συνεντεύξεις 
καί καββαλΰες γαϊδουρινές τής πολλάκις φοραίς πρός έξευ- 
γενισμό μας. *

Ό  Γ αϊδαρος  ήτανε καί εφημερίδα, μιά στήν Ε λλάς καί 
άλλη στήν μεγάλη Ε λ λά ς , ήγουν τήν Ι τ α λ ία , άλλά επειδή 
της καί δέν άνέχθηκαν τήν προσβολή ποΰ τοΰς έκαναν οί έφη- 
μεριδογράφοι τους παρατήθηκαν.

*
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Μεταξύ δέ τών καλλιτέρων γαδάρων είναι οί Συριανοί ποϋ 
καί τόν παρά τοΰ Σκουλουδη τρώνε καί άράπη τόν βγάζουν, 
ένώ τό άπεναντίας έχουν καί σέλαις. Γ\ά τ* ’Αλεξάνδρειάν*
γαϊδούρια ούδένας λόγος, γ ια τ ί αΰτά είναι καί φαίνονται.

*
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Ά·?Χατ* έλληνικά δ γάδαρος λέγετα ι καί δνος, τώρα π ώ ; 

άπό δνος ξέπεσαι καί κατάντησε νά γίν·/ι στήν εποχή μας γ ά 
δαρος αΰτό δέν τό λέει τό λεξικό, γ ια τ ί τέτοια " γαϊδούρια 
είναι καί εκείνα ποΰ γράφουν τά λεξικά μας, τό δέ θηλυκόν
τοΰ δνος— εί δνα. *¥ ¥

Ό ν ο ς  δέ κατά τό λεξικό, άν θέλετε νά μάθετε πώς τό 
έξηγα άκούσετε (ί’Όνος εείίος ζώ ου (σάματις υπάρχουν καί 
άνθρωπινοί γάιδαροι) ή δέ παροιμία γαΐδάροι καί δνοι πρός 
λύραν, εΐναι έκεΐνοι ποΰ χθές καί άπόψε τραγουδούσαν γαϊδου-, 
ρ ινά». *



"Ονος, ήγουν γάϊδαρος η καί γαϊδάρα γιά νά μή χωρί- 
ζωμέ τά γένη βνομαζότανε στήν άρχαιότης χ,αΐ ί) κρασοκανά - 
« ς  καί γ ι’ αΰτό δσοι μεθούν τούς λέν γαϊόονραχ. «τό μεθύσι, 
δπως έγιναν οί περισσότεροι χ τές και σήμερα, καί τέλος 
*άντω ν oroπρύσωπης λ έγ ετα ι, εκείνος πού έχει γαϊδουρινά μού
τρα, σάν νά λέμε βάν τόν Τρικούπη, πού δσο τόν βρίζει τινάς 
τό«ο καί καμαρώνει.

* *

Τώρα άπό τούς γαοάρους άς πέσωμε στούς άνθρώπους :
Μέ συγχωρείτε μία παρένθεσις. Ξέχασα νά σάς πώ , πώς 

πρίν γίνη ό γάδαρος δνος δνομαζότανε ήμ ίο ΐο ς , ήγουν σας μι* 
«ογάδαρος, διότι φα ίνετα ι, δέν είχε άπογαδουρωθή, σάν καμ· 
πόσους έφημεριδογράφους μας πού σήμερα γκαρίζουν καί αΰριο 
ξεγκαρίζουν. ¥%

Ό ν ο β ά τ ιδ ι ς  δέ πάλι λεγότανε $ πομπιασμένοι, δηλαδ» 
οί γαϊδουροκαβαλίκεμένοι άνδρες καί γυναίκες, πού είχαν 
«τόν καιρό τής τουρκοκρατίας καί μας τό κάναν οί Τούρκοι 
πρός έμπαιγμό τού Ίησοΰ, ποϋ μπήκε γαϊδουροκαβαλάρης 
«τήν Ιερουσαλήμ.

* *
Σάς κάναμε πολύ λόγο περί γαϊδάρων, διότι ζοΰμε $ χ ι μόνο 

«τό μήνα τών γαϊδάρων, άλλά ώς καθώς «ραίνεται καί στόν
γαϊδουρινό αιώνα, οϋ τό τέλος οΰκ. έστι νϋν κα ί άεί.

*
* * »Ά λλο ιώ τιχα  άν πρόκειται ν’ άνοίξωμε γαϊδουροφιλοσοφία 

δέν θά τελειώσωμε ποτέ καί μόνο οί καλόγεροι μερικών μονα- 
«τηρίων μπορούν νά μάς έξηγέσουν αυτήν κατά βάθος, μήκος, 
πλάτος. ¥ *¥

Τώρα λοιπόν ερχόμαστε στό Μάϊ μας. Αυτή είναι άρχαιο 
Ιϊαμπαλαιοτάτη έορτή τών άρχαιοτάτων έλλήνων μας ποϋ μά
ζευαν τά λουλούδια μεταξύ Μάρτη καί Ά π ρ ίλ ι πρός τιμή τοϋ 
ποιανού νομίζετε, τοο θεού Βάκχου.

* *
Ό  δποιος θεός είχε τήν καλοσύνη νά ήναι Θεός, καθώς ξ έ 

ρετε τοΰ κρασοΰ καί άγαποΰσε καϊ τά  λουλούδια καί τόν ζω
γραφίζουν πάντοτες μέ μιά κοιλιά ίσα μέ ένα κιούπη.

* *
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Άναχωρησάντων τών πρώτων ’Ιουδαίων άφίκοντο άλλοι I 
σπουδαίοι αυτοί πλέον. |

Έχαιρέτισαν ευγενικά, καί κάθισαν μέ τά  καπέλλα στό ι 
αεριζόμενοι.

Φερνόμενος ευγενικά τούς γύρεψα τά καπέλα τους νά τούς 
τά κρεμάσω καί πάντες σύν όμού μαζύ μοΰ άπάντησαν;

— ΤΑ, εΰχαριστούμεν πολύ, ήρθαμε νά καθίσωμεν επ ί ποδός 
καί νά σάς ίδωμεν.

—  ηΩ, καί έγώ σας ευχαριστώ, συμπολίτες, διά τήν τιμήν 
«οΰ μοϋ κάνετε καί . . .

—  Νά σάς ποϋμε σέπλιμανζ, χρέος μας ώς πολϊτα ι κρίνο- 
νομεν, όπως έπισκεπτόμεθα άνεξαιρέτως άπαντας τούς υποψη
φίους, δπως ώς μέλλοντες πολίτες λάβωμεν τριβήν τών πολιτι 
κδν συμβαινόντων.

Ε ίπα μέσα μου, νά τούς στείλω στό διάολο ποΰ ήρθαν καί 
•τό δικό μου τό κεφάλι νά λάβουν μάθησι πώς γίνονται τά 
πολιτικά έκλογικά, άλλά συμμαζεύτηκα καί τούς ρώτησα 
«άν βλάκας $ καλλίτερα κάνοντας τόν βλάκα.

—  Και έχετε πολλά ς επισκέψεις ώς τώρα είς τούς υποψη
φίους καμωμένας ;

*Ητανε θεός θαυματουργός,διότι έλατρευότανε οχι μοναχά 
άπό τούς κρασοπατέρας,άλλά καί έν γένει άπό δλη τήν άνθρω- 
πότης, ουτε τοϋ Χριστοΰ μας έξαιρουμένου ου?* τού βάκχου 
Δαβίδ, ουτι άπό τούς βάκχους, ήγουν κρασοπινάτες δεσπό- 
τιδές μας. ¥*¥

Έ ώρταζαν δέ δυό Ά τθ ισ τή ρ ια  οί ’Αθηναίοι ήγουν πρωτο- 
μ αγια ίς , μιά μικρή καί μιά μεγάλη τήν οποίαν έκαναν είς 
τήν έξοχή κα ί γ ι ’ αΰτό λεγότανε Άνθεστήρια στούς άγρούς, 
ήγουν στά χωρόφια, κα ί άνθεστήρια στή πόλι ποϋ τά πιά* 
νομε κάθε μέρα.

Τόν ίδιο μήνα τών λουλουδιών συνέπεσε νά κλέψη καί ό 
υιός τοϋ "Δδου Πλούτωνας τήν Περσεφόνη, μιά ώραία κο
πέλα καί τήν έκανε στον "Αδη βασίλισσα, καί τήν έώρταζαν 
καί αΰτή οί ’Αθηναίοι διότι συνέτυχε τήν ώρα τής κλεψάς νά 
ήτανε άνθοστολισμένη σάν νύφη, καί άπό κείνη; την συνήθεια 
κατάντησε συνήθεια νά στολίζωνται ί] νυφάδες μέ άνθη στό
στεφάνωμα κα· γ ι ’ αΰτό λέει καί τό τραγούδι:

*
* ¥

Δρέψετε πάλιν έρασταί τά  άνθη τοϋ Μαίου
καί ΰπέρ πάντων μάχεσθαι στήν δύσιν τοΰ ήλίου

* *
*

Σταθήτε καί μέ παραπήρε ή ποιητική φόρα καί άρχίζω
σάν μαγιάτικος γάδαρο; νά ψάλλω :

'Οσα λουλούδια είν στόν κάμπο,
μαδημένα έρωτηθήκαν
κι’ δλ’ «ύτά  μ’ άποκριθήκαν,
πώς εσύ δέν μ’ άγαπας.

* *
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Τώρα ίσως κανένας βλάκας άπό σας μοϋ κάνει τήν παρατή-
ρησι πώς ρώτησα έγώ τόσα λουλούδια καί μαδημένα μάλιστα
στόν κάμπο, ά κύριοι, έχετε άδικο, διότι δταν ποιητίζη τινάς
έχει τό δικαίωμα νά λέη δλαις τής άνοησίαις τού κόσμου καί
αυτό λέγετα ι ποιητική άδεία.

* *
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Λοιπόν ποιητική άδεία σάς έχω κατά συνέχειαν καί τά 
έξής παρακάτω άσματα τών τραγουδιών.

■k *
¥

— Μά σχεδόν σέ δλους καί ένθυμηθήκαμε καί υμάς διερχό- 
μενοι τού οίκου σας καί ΐδόντες φώς άνήλθομεν. "Εχετε βλέ- 
πομεν ήσυχία. ΤΩ τ ΐ γ ίνετα ι εις τών άλλων τά  σαλόνια, δέν 
χωρεΐ τινάς ούτε νά είσέρθη μέσα.

— Μά έγώ τούς διώχνω άμα πού έρχονται άλλοι. Καί ε:; 
τάς επισκέψεις σας τ ί είδατε ;

— Τί νά σας ποϋμε. Ώ ραία ί Περ\ά τινας τήν ώρα του 
πολύ ώραία γνωριζόμενος μέ τόσον κόσμο. Εις τοϋ κυρίου μά
λιστα .............................  τό σπήτι, ώ μία ευτραφής κυρία (’ν τε 
κολτέ, θ ε έ  μας, καί πλήρης άνθέων υποδέχεται τόν κόσμον
λίαν φιλοφρόνως.

—  Είδες στήθος, είδες μπράτσα. . . . είναι μιάζει γιά νά
ηναι πολιτικού γυναίκα.

—  At μά βέβαια, άπάντησα κ ’ έγώ , αΰτή τό πηγαίνει σάν 
τής ’Αμερικανίδες πού εΐνα ι ύποΰπουργίνες, ήγουν τμηματάρ- 
χενες, δπαΧ,ληλίνες καί τά λοιπά. Αΰτό λέγετα ι πρόοδος. Ξύ
πνησαν ί] γυναίκές μας καί παίζουν τό ρόλο τους στά πολι
τικά καλλίτερα άπό μάς. ’Έχουν βλέπετε τό σΐκ καί τό έλκυ- 
στικό.

—  Καί ΰμεΐς δέν είστε ύπανδρευμένος ;
—  Ν αί, άλλά τή γυναϊκά μου τήν έχω γιά τά πολιτικά 

τοϋ σπιτιού καί δχι γ ιά  τά  πολιτικά τού έθνους.
—  θ ά  ηναι λ ίαν περιορισμένη.
—  Μά δέν θά δώση έξετάσεις γιά  πολιτική·
—  Καί πώς τά βλέπετε τά πολιτικά ;
—  Νομίζω δπως καί δλος b κόσμος.
—  θ ά  κερδίση τό ΰπουργεΐον ; ΤΙ φρονείτε ; Ή  άντιπολί- 

τευσις έργάζεται δυνατά.
—  Μά έτσι φαίνεται.

Πρός τόν ίερογάδαρον Σώμερβιλδ ποϋ ηρθε νά μάς ξεχρι- 
στιανίση Συνοδινός λέει τάδε, πού ’γώ  γκάριζα άρχ(*τερα δταν 
εΰγανε τόν πρώτο καραγκιόζικο λόγο του στόν σύλλογο καί 
τώρα τρούπωσε στοϋ Καλαποθάκη τήν παρασυναγωγή. Καί 
λέει b Συνοδινός μας πρός τόν Σώμερβιλδ ποϋ πάει νά φάη 
κάνεις τή γλώσσά του ώς ποϋ νά προφέρη τό δνομά του.

*
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’Αλλά είπέ μου πάτερ μου πρίν προβώ είς τήν οΰσίαν. 
είς ποίαν πρωτεστάντικην άντ,κεις έκκλησίαν ;

*
\ * *

Καλβανιστής, Λουθηρανός η Σβεγκφελδιανίτης,
Κουάκορο:, Χερτούντιο:, η Έπισκοπιανός,
Μεθοδ^στής, Μενωνιστής η Σωσικιανίτης ;
Μην είσαι Άναβαπτισττ,ς η Άρμενιανός.

*
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Μωρέ είναι γάιδαρος ’Αφρικανός, καί έπειδή πολύς λόγος
ί ίνετα ι σήμερα περί γαϊδάρων καί άνθρώπων πολλή τιμή τοϋ 
ώσαμε κ ι’ αύτουνοϋ, τόν γάϊδαρο ποϋ νόμισε πώς ήρθε νά 

μάς διδάξη τό Εΰαγγέλιο στούς άγριους τοϋ Ζουλού, αΰτός ό 
Ποσαπέρνης, καί ό δποιος μέ δλη τήν εΰαγγελική γαϊδουρο · 
σύνη του δέ ητανε καθόλου παράξενο νά τό έκανε έξετίτηδες, 
γιά νά τοϋ κάνωμε κάμμίά προσβολή καί νά μάς γυρεύη έπειτα 
άποζημίωσι, για τήν χριστιανική διδασκαλία του.

"Αειντε στό Χριστό σου, ΣώμερβΛδ καί άσε μας, σκάνδα- 
λον στήτ ησυχία μας νά μή σοϋ πάρη ό διάολος τόν πατέρα 
καί δώ πού μάς ξεφύτρωσες.

¥  ¥ ·

Καί λοιπόν άς ποϋν πάλι καί η γυναίκες ένα τραγουδάκι 
κατά τόν σκοπό τοϋ ώ λιγερόν καί κοφτερόν. Είναι ή άράδα 
τους.

Σεπτόν καί ιερόν μου η εα ω κ λ ένω  
καί σύ μαγιάτικό μου καπελίνο

Εσείς τούς άνδρας σφάξετε 
καί τούς καθυποτάξετε 
υπό ζυγόν δονλείας 
τής γυναικοκρατείας.

—  Καί είσθε τοϋ κόμματός της ;
—  Είμαι τού κόμμα τοϋ δικβϋ μου.
Καί πάλι μοΰ ξαναήρθε ή ιδέα νά τούς στείλω άπό μέσα 

μου στό διάολο, άλλά περιορίστηκα, αΰτοί δμως δέν είχαν φαί
νεται σκοπό νά παρατήσουν τή λίμα.

—  Καί μοΰ λέγει ένας άπά δαύτους, ώς πόσα νά πληρώ
νετε σ’ αΰτά τά σπ ίτι ;

— Μά νά σάς πώ, τό έχω μέ τό μήνα.
— Πώς γ ίνετα ι τούτο ;
—  Κατά τά κεσάτια ποϋ πέφτουν. Υπάρχουν κεσάτια, κα

τεβαίνει τό νοίκι, δέν υπάρχουν πληρόνεται.
—  Καί δ άπόπατος είναι κάτω ;
— "Οχι, έξω στό δρόμο εις τόν υπόνομο, καί νά μέ συγ

χωρεΐτε κύριοι, ποίου επαγγέλματος είστε ;
—  Φοιτηταί.
— Σάς συγχαίρω διά τήν καλή άρχή τοϋ έπαγγέλματός 

σας καί σάς εύχομαι καλή πρόοδον.
Μούρθε καί πάλι νά τούς βρίσω, άλλά λέω άς τού; άφήσω,

γιατί μπορεί νά ήρθαν καί μέ κακό σκοπό καί δίνουν άφορ-
μαΐς, δίνε τόπο τής οργής, τούς είπα λοιπόν μέ δυό λόγια.

— θ ά  δύναμαι, κύριοι, νά σάς καλονυχτίσω, διότι είμαι 
λιγάκι νευρικός καθώς μοϋ είπε ό φίλος μου γιατρός κ. Λούης 
*αί κάμμιά φορά δέν ξέρω τ ί κάνω καί δέν ξέρω τ ί λέγω  δ· 
ταν μέ πιάνουν τά νεύρα μου.

’Απάνω στή κουβέννα νά καί e φίλος μου μανάβης Χοντρο- 
*ωστας μέ πέντε ίξ  άλλους.

Πήρα θάρρος τότε καί είπα.
— Κύριοι, λυπούμαι, οτι άπροσκάλεστοι ήρθατε στό σπήτί 

μου, καί δέν θά ηναι άσχημα καί δπως η'ρθατε νά φύγετε (

Παντού καθώς άκούω νά σφυρίζης, 
τούς δρόμους δέ ο>ς βλέπω \ά σκουπίζης,

Νά στρώνονται άνδρών κορμιά, 
νά κράζουν= ίλεο; μέ μ ιά =
Αΰτ" είναι ή μουσική μου 
ποϋ τέρπει τήν ψυχή μου.

Πουμάδες, πούδραις καί πα/ειά φτειασίδια, 
κορδέλαις, πλόντες καί χρυσά στολίδια, 

ποτέ σας νά μή λείψετε 
αιώνια νά ζήσετε 
ώς δπλον εΰειδείας 
καί τής εργολαβίας.

Στόν οΰρανό άστοάφτει καί βροντάει, 
βροχή κατακλυσμός βοργιάς φυσάει, 

κ ’ έγώ εις τά εμπορικά 
έμβαίνω μέσα τα/τικά 
νά πάρω πισωχΜ νν 
κορδέλαις, καπελίνο.

Τό γύναιον ποϋ τό προστάζ’ ή φύσις
νά δέχετ’ δλας τάς άπομιμήσεις,

ποϋ ή γ ί  δέν είδ’ άβρότερον
καί άμα γενναιότερον
ποιό; άνδρας θά τολμήση
γιά  νά τό κατουρήση.

*
¥ ¥

Παρντόν. Κατηχορήστ) έλεγε ό στίχο; καί αΰτοί οί μασκαρά
δες οί τυπογράφοι τό έκαναν λάθος, είς τρόπον ώστε ένστων- 
τας μέ τό νά μή μπορώ νά διορθώσω αΰτά τή λέξι, άφοϋ πλέον 
τυπόθηκε, σβύσετε την σείς μέ τό χέρι σας καί πές τε πώς 
είναι τυπογραφικό παρόραμα τής παραβλεψάς τοϋ λάθους.

* ¥
Τώρα καί ενα τελευταίο Μαγιάτικο τραγούδι γιά  νά ξεθυ- 

μάνωμε καί πάν τά σεκλέτια κάτω.
*

* ¥

πρίν σάς δείξωμε τήν σκάλα Καί δέν έντρέπεστε καί ·ά λ έ 
γετε , δτι είστε φοιτηταί καί νά προσβάλλετε τοσούτους νέους 
δύο έξακόσαις χιλιάδες όμοιους σας. Ή  πατρίς άπό σάς 
περιμένει ; Κορόϊδα.

—  Μά κύριε δέν ήλπίζαμε, καί άπό υμάς μάλιστα τοιαύ- 
την υποδοχήν.

— Βρέ, άειντέστε στό διάολο.
— Σάς εΰχαριστοϋμε καί τά  βλέπομε  καλή νύχτα

σας.
Π ετάγεται τότε b μανάβης ό φίλος μου καί ή παρέα του 

καί τούς είπε :
— Σηκτήρ μπανά. Κ άτω  ρέ σείς.
Καί μέ τά λόγια τούς κρεμοτσακισαν άπό τής σκάλαις είς 

τρότον ώστε φαινότανε πώς κατέβαιναν χωρίς νά θέλουν.
Τώρα ίσως ρωτήσετε καί τί άνθρωπάρια ήτανε αΰτά. ’Ή 

τανε ζώα δίποδα, άπό τά λεγάμενα κορόϊδα τής φανταρίας 
καί τά όποια γυρίζουν τά σπή,τια προς επιθεώρησή

"Ητανε λωποδύτες καλοφορεμένοι ποϋ δούλευαν καί στούς 
τοί/ους τά μάτια του;, αν ητανε δυνατό νά φάν καί τούς 
τοίχους.

Μέ τά κολάρα τους τά ορθά, μέ τοϋ; καλοκαιρινούς λα ι- 
μοδαίτα; του; καί μέ άπό ένα γά ντ ι ό κάθε ένας.

θ ά  μοϋ πήτε καί πού τού; γνώρισα ; Τούς γνώρισαν άλ
λοι πού ξέρουν άπό τέτοιου; χαραχτήρα;.

Δέ^ ξέρω τ ί συνέβηκε εις τών άλλων υποψηφίων τά σπήτια , 
στό δικό μου δμω; έχασα μόνο τό'τσιμπολόγημα κάτι λοΜ- 
λουδιών, ώς πού μού ρήμαξαν τής λ ίγα ις  γάστραις, καί θαρ
ρώ πώ ; ξερρίζωσαν καί μερικαίςί

(Μεθαύριο τά άλλα καθέκαστα.)
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« ΐ ν « ά f V  £7  : Γ γ °5 ίΐ κα1 Τ·* ™ ^ουλίχά τά Χ.53μενα. Εμπρός λοιπόν. Μαρς. Ά β άντε  λά μοΰζιχ*.
Γ ιατί νά βασανίζεσαι 

ασπρηίερή μου /ήνα 
μέ λίγδες καί μέ κάρβουνα 

μέσα ε?ς τήν κουζίνα ;

Ά κου τά π ιάτα πώ ; βροντούν 
δταν τά θερμοπλένης 

X εγω νομίζω πώς σιγά 
τή σκάλα κατεβαίνεις.

Δέν εινε κρίμα κ ’ άδικο, 
σέ νειά χαριτωμένη 

στό μαγερειό ξυπόλυτη 
τόν τέντζερη νά πλένη.

Τ ό  π α ν η γ ύ ρ ι  τ ή ς  Κ τ ,φ η β ίβ * .
Ά χ  άς ήμουνα βαρέλα, άχ &{ ^ ουνα « ^
ναμουν παντα φουσκωμένος μέ ρετσί . ’
να μή θελω να γυρίζω ν* γυρεύω το *Λό ' 
καί τήν τσέπη νά χυττάζω μή 5έν ε >  ίβολό.
Θε μου φέρε μια βαρέλα στό κρεββάτι μου θ ·έ  
να περασ Ινα μαρκούτσι νά τό κάνω ναργ,λέ,’  ’ 
Νά φουμάρω νά φουμάρω $ ξυπνός ί  κοιμ-,θώ’ 
τ  δνομα σου νά δοξάζω τό κρασάχι δταν ρουφώ. 
Να βυζένω σαν πα ιία κ ι μέρα νύντα  τό β,,Γί 
καί ποτέ 5έν Οά ν ’ άκούσης τήν καρ^ά νά’ βαρεθή 
Σου ομνύω αν μ αχουσης τό κρασί νά βαρεθώ ‘ 
μ έ  τούς τόσους κεραυνούς σου οργισμένος νά καώ.

* 
* *

Ί  ής τόν δ£νε&.

Παρε με. καρδερίνα μου, 
νά σέ βοηθώ στή πλύση, 

και νά σοΰ κουβαλώ νερό, 
*π  τό Βαθρακονήσι.

« » -*ρ·» t m
βρύσι μέσα καί έτσι άπαλλαζόμασ-ι 

« “ J  y  πώ ’ f*05 κ« ^ τ ε  τή χάρι νά μέ απαλλάξετε καί

ϊ Π π 0: ι : ; Γ υ γιατ ε¥αι

Γ (ά

* V
Χπο\>3*?ον.

Τόν επιασε. "<5
χαρι τής πρωτομαγιάτικης λίμας 5έν σας έβανα σή-


