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ΤΑΤΑΡΟΥΝΑ ΕΝ ΣΚΑΦΙΔΙ 
(Ο Ξοφριος Του Ζοφκα) 

 
Μακαίνω πωσ εξφριςε 
τον μφςτακα κι ο Ηοφκασ, 
αν και μ’ αυτόν επζρναγε 
για ςαλτςινίςοσ ...δοφκασ! 
 
Γόνοσ τηακιοφ γερμανικοφ 
και δθ των ...Νιμπελοφγκεν, 
ο δε προπάππουσ του Σφυρισ 
του γζνουσ ...Τελε-ηοφκεν! 
 
Ιρκανε δφςκολοι καιροί, 
ορφάνεψαν τα τηάκια, 
κι από το γόθτρο του χκζσ 
εμείναν’ τα μουςτάκια! 
 
Του τελευταίου μφςτακα 
φορζασ ο φον Ηοφκασ, 
που τϊρα πλζον φαίνεται 
ςαν κάλυκασ ...μπαηοφκασ! 
 
Ρροσ του «νεάηειν» και αυτόσ 
κινϊντασ τθν ...Λκάκθ, 
είχε γι’ αζρα ςτα πανιά 
το «πνεφμα» του Ξενάκθ! 
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Βεβαίωσ ο εξάδελφοσ 
ιταν μπροςτά ςτο φάςμα 
τθσ κάλυψθσ απόςταςθσ 
που ζμοιαηε με χάςμα! 
 
Το ςυγχρωτίηεςκαι, μακζσ, 
αφινει και κουςοφρια, 
γι’ αυτό κι ο Ηοφκασ ζκανε 
ςτον μφςτακά του ...γιοφργια! 
 
Δεν ξζρω αν μεκαφριο 
τον δοφμε κι ωσ ...καςζλα, 
(πολφ δεν κζλει ο άνκρωποσ 
για να χτυπιςει ...μπιζλα!) 
 
Εν Ουρανοίσ ταράχτθκε 
θ Ακθνά κι θ Λζνθ, 
ενϊ βακειά κι θ βάβα του 
θςκάνκθ πλθγωμζνθ! 
 
Κι οι τρεισ τουσ εκαμάρωναν 
του Γιϊργου το μουςτάκι 
που πριν το κόψει ζτεινε 
να μοιάηει με βαντάκι! 
 
Από τον κόλο τ’ ουρανοφ 
κοιτϊντασ προσ τα κάτω 
οι κειζσ του δεν κατάλαβαν 
πωσ ζγινε το ...φάτο. 
 
«Μαρζσ τι κακοπάκαμε 
με τοφτο το ντεςμζνο, 
φζρνει λιγάκι του ...Κολιοφ 
ςαν είναι ξυριςμζνο!» 
 
Αμφότερεσ τισ μοφτηωςε 
τριπλά θ Αμαλία: 
«Για μζνα ο Γιωργάκθσ μου 
φζρνει ςτθ Μανωλία!» 
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Εν τζλει ςυμβιβάςτθκαν 
πωσ φζρνει του ...Ηαφείρθ 
(που ιταν γείτονασ καλόσ) 
κι ουδείσ κα τον οικτίρει! 
 
«Δεν πάμε ωσ τα Χερουβείμ 
να δοφμε τι ςυμβαίνει;» 
επρότεινε θ Ακθνά 
κι ζνευςε «ναι» θ Λζνθ. 
 
Τα Χερουβείμ ιταν «κλειςτά», 
γιατί το καλοκαίρι 
κάνουν ςυνικωσ «αρπαχτζσ» 
ςε ...Ραραδείςια μζρθ! 
 
«Να πάμε ωσ τα εραφείμ 
που είναι ...εφθμερία, 
μιπωσ αυτά μασ δϊςουνε 
καμμιά πλθροφορία!» 
 
«Αυτά κζλουν και ...λάδωμα!», 
παρατθρεί θ Λζνθ, 
«Θα πάρω απ’ το καντιλι μασ, 
αλλιϊσ ψυχι δεν κρζνει!» 
 
Στα Σεραφείμ ςυνάντθςαν 
τον γείτονα Μανιάτθ 
που ψζλνοντασ τουσ ζδωςε 
μια ςυμβουλι ςπακάτθ: 
 
«Να πάτε να ρωτιςετε 
τον φφλακα άγγελό του, 
άμα δεν ξζρει και αυτόσ, 
γαμϊ το ...κζρατό του!» 
 
«Καλά, κυρ Γιάννθ μασ, τι λεσ;» 
αντέτεινε η θείτσα 
«Εμείσ φυλάμε το παιδί 
από τθ ςαρμανίτςα!» 
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«Λενιϊ μου, να με ςυμπακάσ, 
ο νόμοσ το ορίηει: 
τον φφλακά του ο κακείσ 
από τθ Γθ ορίηει!» 
 
«Εγϊ δεν ξζρω γράμματα 
και νόμουσ δεν ςκαμπάηω, 
αν βρω τον άγγελο που λεσ 
εγϊ τον ξεμαλλιάηω!» 
 
«Και ποιον μαρζ επρότεινε 
ο Γιϊργοσ γι’ άγγελό του;» 
«Σθν ...ΣΑΣΑΡΟΤΝΑ, Ακθνά 
διόριςε ...φρουρό του!» 
 
«Χακικανε οι άγγελοι 
και ξζπεςε ςε δαφτθ; 
αυτιν οφτε ο διάολοσ 
μπορεί να κάνει ηάφτι!» 
 
Κι οι τρεισ Σφυρζϊςεσ μαηί 
ακοφςτθκαν ςτον Άδθ, 
εβρόντθξ’ ο Ραράδειςοσ 
και ζπεςε ςκοτάδι! 
 
«Καλφτερα τον Διάολο 
να πάω να ρωτιςω!» 
ακοφςτθκε θ Ακθνά 
πριν φτερουγίςει πίςω. 
 
Από νωρίσ ο ανθψιόσ 
είχε ρθτά δθλϊςει 
ότι μονάχα ςτθ θνιϊ 
τθ φφλαξθ κα δϊςει! 
 
Γι’ αυτό και τθν καπάρωςε 
για άγγελο φρουρό του 
προτοφ «μαλλιάςει» επαρκϊσ 
υπό το ςϊβρακό του! 
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Φφλακασ άγγελοσ ευνϊν 
μοιχϊν και μοιχαλίδων 
και των παιδιϊν που μπάνιηαν  
τθ ντίβα των …ςκαφίδων! 
 
Εν αςωμάτοισ θ θνιϊ 
είχε λαμπρι καρριζρα, 
ωσ επι Γθσ κι εν ουρανοίσ 
ιταν θ …ευρυτζρα! 
 
Το πλυςταριό τθσ Μόγαινασ 
ςαν τρίγωνο ...Βερμοφδων 
ιταν μαγνιτθσ ςτεναγμϊν 
και ςκιρτθμάτων φροφδων! 
 
Μια ςκάφθ, μία πυροςτιά 
και πάνω μία χφτρα, 
αξίηαν για τ’ αμάλλιαγα 
και τθσ ψυχισ τα λφτρα! 
 
Θ παρακείμενθ ςυκιά 
γινόνταν ...καραοφλι 
και ςαν τςαμπιά εκρζμονταν 
θ ...γαβρολαία οφλθ! 
 
Λίγα μονάχα ιξερε  
περί θνιϊσ ο Ηοφκασ..., 
το πρϊτον πωσ εφοφμαρε 
πάντα τςιγάρα ςτοφκασ! 
 
Δεφτερον, πωσ δεν χϊνευε 
τισ κείτςεσ του κακόλου 
και πωσ καυγάδιηε μ’ αυτζσ 
προσ τζρψιν ...Κοτοφϊλου! 
 
Το τρίτον, πωσ τον Ραφλο τθσ 
τον είχε για ...κορϊνα, 
αςχζτωσ αν τον ζκανε 
ςαν ταφρο ςτθν Ραμπλόνα! 
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Το τζταρτον και κάλλιςτον, 
ότι ςτο πλυςταριό τθσ 
εξζκετε τα κάλλθ τθσ 
ποιϊντασ το λουτρό τθσ! 
 
Ιδθ τθσ .θβθσ τον χαλβά 
πλθςίαηε να πζψει, 
ενϊ μζς’ τα ονείρατα 
εκόντευε να ρζψει! 
 
Σαν «παπαδάκι» κλαςςικό 
τον κατατρφχε θ ςκζψθ 
με τθν χορία των μωρϊν 
παρκζνων ν’ αλθτζψει! 
 
Ιταν μια ςκζψθ μφχια 
κι ο ςτόχοσ μακροχρόνιοσ 
κακότι άλλα δίδαςκε 
ο μοναχόσ Σοφρϊνιοσ! 
 
Τισ ζβλεπε ςτα όνειρα 
για …Λιβαδειάσ ςουβλάκι, 
όπου οι άμωμεσ μωρζσ 
του ζκαναν …καμάκι! 
 
Απόδιωχνε τισ ςκζψεισ του 
τισ πονθρζσ, ευλόγωσ, 
γιατί πολφ τον φόβιηε 
του παπα – Γιϊργθ ο ψόγοσ! 
 
Ο φόβοσ τθσ Κολάςεωσ 
και τθσ ψυχισ θ ελπίδα 
ειςινεγκον τον δφςτυχο 
ςε μια διελκυνςτίδα! 
 
Είδοσ ςπανίηον ιτανε 
ςτθ γειτονιά οι κόρεσ, 
ενϊ  τα «ράφια» ζβρικαν 
από γεροντοκόρεσ! 
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Λεσ κι οι γυναίκεσ ζπιναν 
τ’ αρςενικό βοτάνι… 
ςτθ γειτονιά δεν φφτρωνε 
κορδζλα και φουςτάνι! 
 
Ιταν λοιπόν επιρρεπισ 
θ ...νθςτικι μαρίδα 
να γίνετ’ ολοκαφτωμα 
και με ...παρανυχίδα! 
 
Στουσ ςτόχουσ μπικε ςυνεπϊσ 
κι θ ςεβαςτι ...μεςτότθσ, 
το κάλλοσ δε ατόνθςε 
ωςάν προτεραιότθσ! 
 
Στο χρόνο εξεχείλωςε 
προσ τα ψθλά τθ γκάμα, 
π’ ακόμα και τθν ...Καλουτά 
κα διάλεγαν για ντάμα! 
 
Ζτςι λοιπόν απόχτθςαν 
το ...«Σφνδρομο Μαρίασ»: 
ςτόχουσ τουτζςτιν βάηοντασ ... 
τ ε τ ά ρ τ θ σ   θλικίασ! 
 
Ο ζρωσ χρόνια δεν κοιτά 
(όπερ κα ιτο κρίμα), 
μα αν μπανίςει και χρυςό, 
τοξοβολεί και μνιμα! 
 
Θ Ταταροφνα είχε δυο 
κυνόδοντεσ πλατίνα 
και μια καρδιά ευρφχωρθ 
ςα να ’ταν λιμουηίνα! 
 
Δεν κα τθν ζλεγα ...ψθλι, 
(ςιμά ... ζνα πενιντα), 
διλωνε τεςςαράκοντα 
μα ζδειχνε ...εξιντα! 
 



 «Σαταροφνα Εν καφίδι» [2007] 

 

10 

 

 
Ελοφετο με πράςινο 
απολοιφάδι ... «ΑΣΤΛΓΞ» 
και κά’ ταν χάρμα οφκαλμϊν 
εάν δεν ιταν ...μάςτιγξ! 
 
Εν τοφτοισ είχε ...ςεξαπίλ 
και κατακτιςεισ χφμα, 
ωσ φαίνεται ςτον ζρωτα 
μετρά το ...μικροκλίμα! 
 
Ο ςφηυγοσ ςαν ...λαμπαντζρ, 
εξ απαλϊν ...κεράτων, 
ιταν ςτο πλάϊ τθσ θνιϊσ 
αρχείο βιωμάτων! 
 
Το μπερμπαντεφειν, θ θνιϊ, 
ςταράτα ι κρυφίωσ 
το ιςκθςεν επιμελϊσ 
μα πάντοτε ...τιμίωσ! 
 
Λουτρό λαιμάργων οφκαλμϊν 
τθσ Μόγαινασ το κάλλοσ 
και των αμάλλιαγων παιδιϊν 
ο εν …ςωβράκοισ ςάλοσ! 
 
Θ κζα τθσ ακάλυπτθσ 
«παλλάδοσ» ...Ταταροφνασ, 
τουσ ςικωνε ςαν ςτρόβιλοσ 
μιασ τροπικισ φουρτοφνασ. 
 
Τθν πζρναγαν για άγαλμα 
τθσ κλαςςικισ Ελλάδοσ, 
αν κι ιταν δείγμα τυπικό 
θμζρασ αποφράδοσ! 
 
Ο μφςταξ αν τθσ ζλλειπε 
και το χρυςό τθσ δόντι 
κα ζμοιαηε του ...Μπάχρον 
ι του Βερελεφόντθ! 
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Και αν δεν είχε τα κανιά 
ςτραβά ςαν του Μποτίνου, 
κα ιτανε αρμονικι 
ςαν ζργο του ...Λκτίνου! 
 
Θ Ταταροφνα τάχατεσ 
δεν ζπαιρνε χαμπάρι 
ότι γινόταν ςτθ ςυκιά 
οφκαλμικό ςαφάρι! 
 
Σιγά ςιγά ςχεδίαηε  
το κλαμπ των καυμαςτϊν τθσ 
παρότι ιταν ςτο ηενίκ 
των χρόνων των μεςτϊν τθσ. 
 
Ο Μπάρλασ ιταν, ωσ παιδί, 
ιςχνότεροσ του Ηοφκα 
κι αυτοδικαίωσ ζμπαινε 
ςτου κανονιοφ τθ μποφκα! 
 
Οςάκισ ςφρμα ζπεφτε 
πωσ θ θνιϊ πλενόνταν, 
οι προλετάριοι του ...ςεξ 
ςτα πζριξ μαηευόνταν! 
 
Ξυπόλθτοι χειρϊνακτεσ 
του ...οίςτρου ςτα βαρζα, 
ςτθν Ταταροφνα κόλλαγαν 
τα ζνςθμα παρζα! 
 
Ο Μπάρλασ πάνω ςτθ ςυκιά 
κι θ ...πλζμπα από κάτω 
περίμενε τα ζπεα 
ςαν ...παγωτό καςάτο! 
 
«Άντε ρε Γιάννθ κα μασ πεισ 
τι βλζπεισ πριν νυχτϊςει;» 
ο Ηοφκασ εψικφριηε, 
ζχοντασ πια λιγϊςει! 
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«¨Οταν κα βγάλει το βρακί  
κά ’ρκω κι εγϊ επάνω», 
είπ’ ο Τςιμποφκασ, «ειδαλλιϊσ 
εγϊ δουλειά δεν πιάνω!» 
 
«κάςτε γαμϊ το κζρατό μ’, 
μθν είςτε ...ψλοκοπάνεσ! 
Αλλιϊσ να πάτε ςτισ “γραμμζσ” 
για να μπανίςτε ...πτάνεσ!» 
 
Σιγι επιλκε ςτο κοινό  
τθσ ζνδοξθσ ςυκζασ 
κι ο Μπάρλασ εςυνζχιςε 
ςα νά’τανε ο …Στζασ! 
 
«Κουράγιο παλλθκάρια μου 
και ιγγικε θ ϊρα… 
να, βλζπω και τθ γάμπα τθσ, 
λάβατε κζςεισ τϊρα!» 
 
Επάνω που εχτφπαγε 
τ’ εςπερινοφ θ καμπάνα 
θ Μάγαινα ξεκάρφωνε 
τθν πρϊτθ …παραμάνα! 
 
«Σϊρα μπανίηω τό ’να βηι 
που είναι ςαν αμπάτςα 
που μόλισ εξεφοφςκωςε 
με μφτο του …Μανάτςα!» 
 
Θ ρόμπα τθσ εφάνταηε  
ςαν κιποσ …Βαβυλϊνοσ 
κι ζτςι που άνοιγε αργά 
δεν πζρναγε ο χρόνοσ! 
 
«Βλζπω ςτο βηι ζνα …τιπ-τοπ, 
ςα νά ’ναι απ’ του Παντζλα, 
- μασ πζκανεσ κυρά Ρθνιϊ - 
ζλα παιδί μου, ζλα!!!- …» 
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Τθν πζμπτθ επερίμεναν 
να πζςει παραμάνα, 
ωςάν φαντάροι ςτθν ουρά 
με άδεια καραβάνα! 
 
Ο Μπάρλασ πάνω ςτθ ςυκιά, 
πιςτόσ ςτισ παραδόςεισ, 
ψικυριςτά ςυνζχιηε 
τισ αναμεταδόςεισ! 
 
«Μασ ζφαγεσ το ζνα βηι!» 
παρατθρεί ο Ηοφκασ… 
«Τη δ’λειά ς’ και μη μιλάσ!» 
τον κόβει ο Τςιμποφκασ… 
 
Ο Γιάννθσ ςκφβει απ’ τθ ςυκιά 
βακειά ενοχλθμζνοσ, 
ςυςτάςεισ κάνοντασ ςκλθρζσ 
προσ τουσ ...ναυτιλομζνουσ. 
 
«Γαμϊ τθ κοινωνία μου... 
δε κα ςοβαρευτείτε... 
με τσ ...μαλακίεσ π’ κάνετε 
μινάρεσ κα ...γινείτε!» 
 
Θ ρόμπα πλζον τθσ θνιϊσ 
εκόντευε να πζςει 
μα φευ θ ολοκλιρωςθ 
δεν ζλεγε να δζςει. 
 
Οι από κάτω ηιταγαν  
πιο γλαφυρι τθ ριςθ, 
ενϊ ο ιλιοσ βοφταγε 
ολοταχϊσ ςτθ δφςθ. 
 
Ο Μπάρλασ μεροκάματο 
εποίει ςτο ...κακικον, 
βοθκϊντασ ςτθν ανάπτυξθ 
των παρακείκε φίκων. 
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Ο δφων ιλιοσ ζρριχνε  
τισ ζςχατεσ ακτίνεσ 
ςτον μφςτακα τθσ Μόγαινασ 
που …άφθνε για μινεσ! 
 
Ο Ηοφκασ κζλοντασ να δει 
κι αυτόσ γυμνι τθ ινθ, 
παράδοξα ευλφγιςτοσ 
ςάλτο μορτάλε δίνει! 
 
Ο Μπάρλασ εταράχτθκε 
με τον νεοφερμζνο 
«Σι κζλεισ πάνω ςτθ ςυκιά 
μωρζ ...μαλακιςμζνο;» 
 
«Ρε .ψλοκοπάνα, μθ με λεσ 
εμζ… μαλακιςμζνο, 
είδεσ το ζργο ολόκλθρο 
κι μείσ πετςοκομζνο!» 
 
«Κι τι το πζραςεσ εδϊ, 
πωσ είναι του ...Ζαβζρδα; 
Θα ζπρεπ’ ειςιτιριο, 
να κόβω ...μαλαπζρδα!» 
 
«Εγϊ’χω δικαιϊματα» 
ο Ζοφκασ αντιτείνει, 
«είναι φιλνάδα τσ ...Ακθνάσ 
και μζνα με ...αφινει!» 
 
Ωσ είδε ο Ηοφκασ τθ θνιϊ 
να πλζνεται ςτθ ςκάφθ 
ςαν …άγγελοσ του φάνθκε 
και κόντεψε να πάκει! 
 
Γυμνό δεν είχε ξαναδεί, 
παρά …ςτθν εκκλθςία, 
και του εφάνθ θ θνιϊ 
ςαν κεία οπταςία! 
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Αρχίηει το «Ράτερ θμϊν» 
κατάχλωμοσ να λζει 
και ςε πελάγθ θδονισ 
ςαν …φουςκωτό να πλζει! 
 
Θ Ταταροφνα τζλειωςε 
το μπάνιο με τθ δφςθ 
όταν τθσ ιρκε «προσ νεροφ» 
ςτθ βοφτα να κακιςει! 
 
Θ φαςολάδα ποφ ’φαγε 
αργά το μεςθμζρι 
κατάφερε ζνα φοφςκωμα 
ςα γκαςτριά να φζρει! 
 
Στο ντενεκζ κακιμενθ  
και ςαν ...ρουνιά ουροφςα, 
ξεκίνθςε να πζρδεται 
ωσ προμαχϊν θχοφςα! 
 
Οι κανονιζσ ετάραξαν  
ακόμα και τθν ίδια 
κι αμιχανα εκοίταξε 
ψθλά ςτα κεραμίδια. 
 
Και βλζπει πάνω ςτθ ςυκιά 
δυό όντα κλαρωμζνα 
που είχανε τα μάτια τουσ 
ςε κείνθ καρφωμζνα! 
 
«Βόθκα Χριςτζ μ’ και Άϊ-υμιζ 
και ςυ Αγιά Σριάδα... 
διϊξτε τον Σριςκατάρατο 
κι κά’ρκου μι λαμπάδα!» 
 
Θ κζνωςθ τθσ κόπθκε 
με ...πριονοκορδζλα, 
κακότι κοψοχόλιαςε 
θ μεγαλο-κοπζλα! 
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Τθσ φάνθκαν για ξωτικά 
απ’ τθ ςυκιά βγαλμζνα,  
κακϊσ μζςα ςτο ςοφρουπο 
δεν είδε τα …ντεςμζνα! 
 
Μ’ ζνα κομμάτι «ΑΚΟΡΟΛΘ» 
ςκουπίςτθκε θ …μοφςα 
και άρχιςε μετάνοιεσ 
ςοκαριςμζνθ οφςα! 
 
«Χριςτοφλθ μου ςυχϊρα με 
και δε το ματακάνου… 
ςτου Παφλου μ’ αλλα κζρατα 
ιγϊ δε ξαναβάνου!» 
 
«Εγϊ με τισ φυραίϊςεσ 
δε ξανακαυγαδίηου 
και τθσ Ρθνιϊσ το χάβαρο 
αλλοφ δε το χαρίηου!» 
 
«Ουρκίηομι ςτα ςτζφανα μ’ 
και ς’ οφλεσ τισ ...μπουγάδεσ 
ότι χωρίσ το Παφλο μου 
δε βγαίνου μπαντονάδεσ!» 
 
Θ Ταταροφνα κόντευε 
για μοναχι να πάει 
όταν του Ηοφκα το κλαρί 
από το βάροσ ςπάει! 
 
Με γδοφπο ζπεςε ο παισ 
ςτθν ιερά ςκαφίδα 
και μοφςκεψε πατόκορφα 
ςα νά ’ταν φαλαρίδα! 
 
Λουςμζνοσ απ’ τ’ απόνερα 
τθσ ςαλτςινείου Φρφνθσ, 
ςκεφτόνταν τισ ςυνζπειεσ 
μετά πολλισ οδφνθσ! 
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Σκεφτόνταν το τουλοφμιαςμα 
που ζμελλε να πζςει 
κι από το φόβο κράταγε 
απάνω του μθ χζςει! 
 
Θ Ταταροφνα ςπάραξε 
απ’ τον μοιραίο τόπο 
και ταραγμζνθ φόρεςε 
τον ςατινζ τθσ λϊπο! 
 
Το θκικό ανζκτθςε  
και βρικε τθ λαλιά τθσ, 
αυτι που ιταν πιο γνωςτι 
απ’ τθ κορμοςταςιά τθσ. 
 
Κραδαίνοντασ ςκουπόξυλο 
ωςάν τον …Λβανόθ, 
επζπεςεν του μείρακοσ 
με τισ βριςιζσ …κομβόϊ! 
 
«Κακοχρονάεισ ςατανά, 
να κάψω το γονιό ςου, 
να ς’ μπει ο γεροδιάολοσ 
γαμϊ το κερατό ςου!» 
 
Εξιντλθςε τον … Τηάρτηανο 
κι όλο το …Λίντελ – Σκοτ, 
γιατί απ’ τθν τρομάρα τθσ 
τθσ «πριςτθκε το ς’κϊτ’»! 
 
 «Πεσ μου ποιανισ είςαι μαρζ; 
Μθν είςαι εκειό τ’σ …Καλοφλασ; 
(…αλλά εκειό είν’ όμορφο!) 
Μαρζ, μπασ κι είςαι τ’σ …Βοφλασ;» 
 
Ο Σίφουνασ που άκουγε 
το Μόγειο κρεςζντο, 
κουνικθκε και ςκζφτθκε 
«ωςτό το κοπλιμζντο!» 
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Ο Μπάρλασ δεν δεχότανε 
ότι οι Κουγιουφαίοι 
και ςτθσ θνιϊσ τα όμματα 
περνοφςαν για ωραίοι! 
 
Φταίει που εμπιςτεφετο 
τθν κόμμωςθ ςτον Κάλο 
ι νζο ίματη μζϊκερ 
να εφρει δίχωσ άλλο; 
 
Επίςθσ, θ ανάκριςθ 
ςτραβι επιρε ρότα 
και τ’ όνομά του κζλθςε 
να κακαρίςει πρϊτα. 
 
«Δεν είμ’ εγϊ, κυρά Ρθνιϊ…» 
θκοφςκθ εκ τθσ ςυκζασ, 
«εγϊ είμαι τησ Μπάρλαινασ, 
αυτόσ είναι …μαλζασ!» 
 
«Μαλζασ είςαι μόνοσ ςου, 
μωρζ …παλιοραπάνα!» 
είπε ο Ηοφκασ, τςαντιςκείσ, 
με μια φωνι καμπάνα. 
 
«Εςφ τι κζλεισ εκειαπάν’ 
μαρζ ςελθνιαςμζνο; 
κατζβα μθ ςτθ μάνα ςου 
ςε ςτείλω μ’ςοκομμζνο!»’ 
 
«Εδϊ απάν’ ανζβθκα 
να δω αν …είςαι ςπίτ’, 
θ μάνα μου με ζςτειλε 
να ςου ηθτιςω ...φλιτ!» 
 
«Πιδάκι μου δεν ήξιρεσ 
πωσ ζχουμε και πόρτα;» 
«Κυρά Ρθνιϊ φοβικθκα 
τθ ςκφλα τ’ Δελαπόρτα!» 
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«Φοβήθηκεσ τη ...Κολοβή 
π’ ολομερίσ κοιμάται!!! 
Τζτοια ψ’λοκοπανίςματα  
αλλοφ να τα πουλάτε!» 
 
Ο Ηοφκασ πιρε για λαβι 
του Μπάρλα τα λεχκζντα, 
ςτερζωςε το ςϊβρακο 
και άνοιξε κουβζντα. 
 
«Εμζνανε, κυρά Ρθνιϊ, 
με ζςτ’λε θ κυρά ...Λοφλα, 
μοφ’πε να ς’που αν ς’ βρίςκεται 
λιγάκι ...κανελλοφλα!» 
 
«Α! τϊρα ςε κατάλαβα 
ποιανοφ ’ςαι ρε  ντιςμζνο, 
είςαι αγγόνι τθσ φυροφσ 
μωρζ χαντακωμζνο!» 
 
«Και τθ κανζλλα τι τθ κζλ’ 
φτιάνει χαλβά θ Λοφλα;» 
«Η μάνα μ’ κάνει πιντιπί 
κι τ’σ ηιτ’ςε μια κ’ταλοφλα!» 
 
«Δε ξζρω αν με πζραςαν 
για του Ριςβά …μαιτρζςα, 
εγϊ με μπακαλόγατουσ 
δεν ζχω νιτερζςα!» 
 
«Απ’ τουσ Ριςβάδεσ μοναχά 
αγάπθςα το Μιτςο, 
γιατί ςτο …ςελθνόφωτο 
μου διάβαηε το …Ρίτςο!» 
 
«Όμωσ αφοφ ςασ ςτείλανε… 
κα δω τι κα ςασ κάνω, 
μα τθν επόμενθ φορά 
εδϊ κα ςασ ξεκάνω!» 
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«Για τιμωρία αφριο 
νερό από τθ βρφςθ 
κα φζρνετε με ντενεκζ 
για δζκα ςκάφεσ πλφςθ!» 
 
Θ τιμωρία ζφερε 
τθν κάκαρςθ ςτο δράμα 
που είχε άρωμα γυνισ 
και βαρεκίνασ άμα! 
 
Ρεράςαν’ απ’ το πλυςταριό 
ςτο …κερινό ςαλόνι 
και προσ τθν ζξοδο τουσ δυό 
θ Μόγαινα αμπϊνει. 
 
Στζλνει με τόνο απειλισ 
ςτισ μάνεσ «καλθςπζρα» 
κι οι φωρακζντεσ αυτουργοί 
τθν «ζκαναν» ςαν ςφαίρα. 
 
Ρροςπζραςαν τθν Κολοβι, 
που φυςικά κοιμόταν, 
πιςτό ςκυλί του μπάρμπα Γαγ 
που μόλισ ξεηωνόταν. 
 
Θ Κολοβι εκοφνθςε 
ευγενικά τ’ αυτιά τθσ, 
τον φπνο ςυνεχίηοντασ 
βακειά ςτα όνειρά τθσ. 
 
Τθ λάμπα άναψ’ θ θνιϊ 
(ιτανε πλζον βράδυ) 
και οφςα καλλικζλαδοσ 
ξεκίνθςε να άδει. 
 
Εξφπνθςε τθν Κολοβι 
απ’ τον βακφ τθσ φπνο 
κι αυτι με ζνα κόκκαλο 
ξεκίνθςε το δείπνο! 
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Οι μάνεσ τα «μπουμποφκια» τουσ 
αρχίςαν να γυρεφουν 
και με φωνζσ ςτεντόριεσ 
για μάηεμα κελεφουν. 
 
«Γιάννθ και πφρο ’λάτε δω, 
Λία γκρεμοτςακίςου, 
μαρζ που πατουριάςτθκεσ, 
ςτθ …ςκάφθ μπεσ και πλφςου!» 
 
Τθν Κυριακι εντφκθκε 
ο Ηοφκασ παπαδάκι 
και τάχτθκε ςαν τθσ θνιϊσ 
ν’ αφιςει το μουςτάκι! 
 
Θ Ταταροφνα άφθςε 
τον κόςμο των ςκαφίδων 
και γίνθκε αερικό 
ςτισ τάξεισ των …ςυλφίδων! 
 
Ο χρόνοσ κφλθςε γοργά, 
ςαν τθσ Λαμπρισ το γιόμα 
και ο …ουβίκων πίςω μασ 
δεν ςβφνεται με …γόμα! 
 
Ο Ηοφκασ δεν προςπάκθςε 
με πάςτωμα κι αγγοφρια 
να κρφψει τισ ρυτίδεσ του 
απ’ τθσ φκοράσ τθ φοφρια! 
 
Δεν πιρε για παράδειγμα 
(…ονόματα δεν λζω!) 
τον φίλο του και μζντορα 
που ξενυχτά ςτα …ΚΤΕΟ! 
 
Το …πιλινγκ κι θ χαλάουα 
δεν μπικαν ςτθ ηωι του 
και οφτε βολοδζρνεται  
να βάφει το μαλλί του! 
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Άφθςε μφςτακα φαρδφ, 
όπωσ το είχε τάξει, 
κι όλα καλά επιγαιναν 
προτοφ τον …επιτάξει! 
 
Πμωσ τον βίον ουδενόσ, 
αν δεν τον δεισ ωσ όλον, 
να μθν τον πεισ «μακάριον», 
ωσ ζλεγε κι ο …Σόλων! 
 
Υπάρχει πάντα ζνα κλικ 
ςτα ζςω τθσ φαιάσ ςου 
που ςαν γυρίςει γίνεςαι 
ςαν …ρόμπα τθσ γιαγιά ςου! 
 
Εάν ςτθ πάντα αφιςουμε 
τα ςοβαρά του βίου, 
μετά απ’ τα πενιντα μασ 
το κλικ λζγεται …τςίου! 
 
Κζλω να πω, μάτια γλαρά 
για ςε αν ςκαρδαμφςςουν, 
εάν δεν είναι …«αδερφισ» 
μποροφν να ςε μαδιςουν! 
 
Αμζςωσ κολακεφεςαι 
και λεσ ...«περνϊ ακόμα!», 
ειςζτι και αν άρχιςεσ 
να αναδίδεισ ...χϊμα! 
 
Φςτερα λεσ «...ςτο διάολο 
να πάνε όλοι κι όλα, 
θα κάνω γιοφρια ςτο «μωρό» 
κι ασ μου προκφψει φόλα!» 
 
Ωσ δε «μωρό» ορίηεται 
(κατά τον …Μπζϊμπινιϊτθ) 
“η τησ τριχόσ δυναμική 
που ςζρνει και δεςπότη”! 
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Ταχιά επαλθκεφεται  
του Νεφτονα ο νόμοσ 
και καβαλλάρθσ γίνεςαι 
μα, φευ, και ...ιπποκόμοσ! 
 
(Τα παράπάνω, γενικϊσ, 
ςαν ςκζψεισ …εργαςίασ 
ο …Φρόχντ περιζγραψε 
ςτο … «Ρερί Αφαςίασ»!) 
 
Ο ιρωάσ μασ, ειδικϊσ, 
αμάρτθςε ςτθν ξοφρα 
μα τα λοιπά ςταμάτθςε, 
ωσ ζχων κρίςθ ντοφρα! 
 
Τον φϊτιςε θ Ακθνά, 
ότι εκ των μεντόρων 
μόνο τον Μπάρλα να γροικά, 
ειςζτι κι άνευ όρων! 
 
Γι’ αυτό και ςαν τον ςτρίμωξε 
το τροφαντό μωρό του 
τθσ ζδειξε εξϊπορτα 
από το ςπιτικό του! 
 
Κάτοικοσ πια Μεςολογγιοφ, 
ςτθν πατρικι εςτία, 
κλίνει μια φροφδα εποχι 
αφινοντασ τ’ αςτεία! 
 
Στθν παλινόρκωςθ λοιπόν 
του μφςτακοσ προζβθ 
κι ασ ποφμε πωσ το ζγκλθμα 
ουδζποτε ςυνζβθ! 
               
Κα πρζπει και οι γκόμενεσ 
καλϊσ να εννοιςουν 
πωσ ζχουν άλλουσ γόρδειουσ, 
πλθν των τριχϊν, να λφςουν! 
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Κι αν βρουν τον άντρα μπόςικο, 
ασ  μθν του ρίχνουν…χλζπα 
και μθν τον βάηουν να ποιεί 
τθ μοφρθ του ςαν …ςτζππα! 
 
Το ξφριςμα του μφςτακοσ, 
αλλοίμονο δεν φτάνει, 
ςτον ξοφρα για να φαίνεται 
πωσ μοιάηει με φυντάνι! 
 
Στα κφτταρα του κακενόσ 
θ φφςθ υπογράφει 
το πότε γεννθκικαμε 
και δεν το …παραγράφει! 
 
Ο Ηοφκασ επανζφερε  
τα πράγματα ςτθν τάξθ 
και προςπακεί τον βίο του 
απ’ τθν αρχι να φτιάξει! 
 
Κα πρζπει όμωσ κάποτε 
να βρει μια …Θγερία 
που να μθ κζλει άντρα τθσ 
καμμιά …ςπανομαρία! 
 
Να κάνει και ευχζλαιο 
ςυχνά ςτθν Ταταροφνα 
που τον εφϊτιςε να δει 
ξανά τθν Ραλιοβοφνα! 
 
 
 


