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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΙΤΖ 
(Η Εξζλιξη των Ευ-ειδών) 

 
Ποιοσ είπε ότι ζλκουμε, 
τισ ρίηεσ εκ πικικων; 
Ωσ ....χριςτιανόσ κι ορκόδοξοσ 
ζχω τα «όχι» ...γίκον! 
 
Κι αν είχε ο Ντάρβιν κάποια κειά 
που ζμοιαηε με ...τςίταϋ 
δεν του χρωςτοφν οι άνκρωποι 
που μπικανε ςτθν τςίτα! 
 
Βεβαίωσ κάποιοι μοιάηουνε  
τα μάλα με πικικουσ, 
ενϊ και με τουσ γάϊδαρουσ, 
ουχ ιττον, ζχουν κρίκουσ! 
 
Μα ο Δαρβίνοσ ψάχνοντασ 
για τθσ μαϊμοφσ τα χνάρια, 
παποφδεσ, λζει, ζχουμε, 
λίγο πολφ τα ψάρια! 
 
Αν είχαμε τα ...χάβαρα, 
κα ζλεγα ...«εντάξει», 
ςε κόςμο μαλακοβρικι 
άρχουςα είναι ...τάξθ! 
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Ορϊν κι εγϊ τα φυςικά 
με οφκαλμόν ...ιχκφοσ, 
ςτοχάςτθκα αν κά’κελα 
να ηοφςα υδροβίωσ. 
 
Ωσ ...γαβροσ μεν, επαίρομαι 
για τθν καταγωγι μου, 
μα δεν κα γοφςταρα ...ςουπιά 
να ζχω γι’ αδερφι μου! 
 
Ψολιόγκο για ξαδζρφι μου, 
χοβιό για δικθγόρο, 
για καπετάνιο ...κζφαλο 
και μπαίνω ...λιμπρο νι’ όρο! 
 
κυλόψαρα για υπουργοφσ 
κι Οργανιςμοφσ ...χελϊνεσ 
τον ...Μπόμπι Ντικ πρωκυπουργό 
και γφρωκεν ...Γλαρόνεσ! 
 
Εικάηω πωσ ο ίφουνασ 
χρυςό κα ιταν ψάρι, 
ςτα πζλαγα γυρεφοντασ 
γοργόνεσ να ...μπατάρει! 
 
Μπορεί και να κατζλθγε 
βεβαίωσ μζς’ ςε γυάλα 
και νά’ταν διακάςμθςθ 
ςτου ...Προεςτοφ τθ ςάλα! 
 
Θ και να ιταν τελικά 
του Επιτίμου λεία 
με άλλα ψάρια βουρλιςτόσ 
ςε κάποια παραλία! 
 
Ια πω και το χειρότερο! 
Να ιταν ςε τθγάνι 
κι ο Χρϊματασ επάνω του  
τθν ...αλυκι να βάνει! 
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Καίτοι ο ίφουνασ πιςτόσ 
και φαν του κλαμπ «Κ.Χ.Ι.Τ..», 
ουδζποτε κα ικελε 
να ιτανε ...ιχκφσ! 
 
Γι’ αυτό κι εγϊ αςπάηομαι 
μαηί του τασ Γραφάσ 
πωσ εκ πθλοφ ποιικθκε 
κι ζχει καλό ...ανφάσ! 
 
Μζςα ςτον χουν ο Κφριοσ 
προςζκεςε και γλίνα, 
λουλάκι για το «ευγενζσ» 
και ςτάλεσ ...βαρεκίνα! 
 
Μετά φωνάηει τον Κϊβ 
καλά να τα ηυμϊςει 
μαηί μ’ αλάτι και ...πυτιά 
και ...ηιβανςί μια δόςθ! 
 
Επίςθσ του ςυνζςτθςε 
να βάλει και καρφδια, 
κουςοφρια ςαν του Χυδαιϊν 
ο παισ μθν πάρει ίδια! 
 
Σα υλικά ηυμϊκθκαν 
ς’ επίχρυςθ λαϊνα 
και νφξθ δεν εγζνετο 
γι’ αγγζλουσ και για κρίνα! 
 
Σθ ηφμθ ςκζπας’ ο Κϊβ 
μετά για να φουςκϊςει, 
ίνα ο παισ μθ βγει μπατκόσ 
κι αρκοφντωσ δεν ψθλϊςει! 
 
Ο Πλάςτθσ εν τω μεταξφ 
μπατάρθςε για φπνο 
κι είδε τον Γυιό του ςε ςταυρό, 
μετά από κάποιο ...Δείπνο! 
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Εν ςυνεχεία ο Τιόσ 
τθν «ζκανε» κι ...ανζςτθ, 
κι ο Πλάςτθσ γφριςε πλευρό 
για τθ νυχτιά τθ ρζςτθ! 
 
Σα Πάκθ του Μονογενοφσ 
τοφ’χαν αφιςει τραφμα 
και μ’ όρεξθ ςθκϊκθκε 
για να ποιιςει καφμα! 
 
«Θα φκιάξω ζνα “μοφλικο” 
π’ ακόμα κι θ Ραρκζνοσ 
κα ικελε για γυιόκα τθσ 
και μάλιςτα αςμζνωσ!» 
 
«Οφείλω κάτι ςτον ντουνιά 
και κα επανορκϊςω... 
μετά τον ...Βθςςαρίωνα 
κάτι καλό να δϊςω!» 
 
Αναςκουμπϊκθ ο Πατιρ, 
ιρκε και τ’ Άγιο Πνεφμα, 
«Γειά ςου Μεγάλε!» λάλθςε 
επιδεικνφον ...πνεφμα! 
 
Ρίχνει ςτον Γιϊβ μια κουτςουλιά 
επάνω ςτθν καράφλα, 
που μζςα του ψικφριςε 
«να ς’ ζςκιηα με πάφλα!» 
 
«Τι φκιάνεισ τϊρα Ροιθτά, 
κάνα ...ηαβό και πάλι; 
ι κάνα (φευ) πολιτευτι 
με άδειο το κεφάλι;» 
 
«Αλλοφ τισ εξυπνάδεσ ςου 
“γλυκό μου” πιτςουνάκι... 
αμόλα καμμιά ζμπνευςθ 
ι κάνε τουμπεκάκι!» 
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«Τα είδα τα χαϊρια ςου 
και από πρϊτο χζρι... 
ςτθν κάρα ζκατςεσ μωρζ 
του φον Καρατηαφζρθ;» 
 
«Πταν ςε ςτζλνω ςε γιορτζσ 
ντυμζνο ςτα λευκά ςου, 
που κατεβαίνεισ πρόςεχε, 
αλλιϊσ κα πασ καλλιά ςου!» 
 
Σο Πνεφμα τριςυπόςτατα 
εκίγθ απ’ τον Πατζρα, 
φτεροφγιςε και ζκατςε 
δυό μζτρα παραπζρα! 
 
«Μθ μου τθ βγαίνεισ Ρλαςτουργζ 
του ...Κϊτα Μθτςοτάκθ! 
Εςφ δεν τον εποίθςεσ; 
Δεν λζω για τον ...Μάκθ!» 
 
«Θα πω και τοφτο, Μάςτορα, 
προτοφ κάνω τθν πάπια... 
φλομϊςαμ’ από αδερφζσϋ 
για κοίτα τα κιτάπια!» 
 
«Εςκάρτεψεσ και νόκεψεσ, 
Θεζ το υλικό ςου 
κι από λιμνάηοντα νερά 
μαηεφεισ τον πθλό ςου!» 
 
«Ρλθκφναν Ραντοδφναμε 
ςτον κόςμο τα χωνία, 
φοβάμαι ότι κι εξ ...υμϊν 
κα πάρουν τα θνία!» 
 
«Άγιο Ρνεφμα, τα ηθτοφν 
ςε πόςτα και κανάλια... 
οι νόμοι γαρ τθσ αγοράσ 
κρατάνε τα πθδάλια!» 
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«Εγϊ, Μεγάλε, πίςτευα 
πωσ Συ δίνεισ το τζμπο!» 
«Μπορεί να τό’κανα παλιά, 
ςτθν ...εποχι τθσ Βζμπο!» 
 
«Τότε λοιπόν μθν μζμφεςαι 
και κείνον τον ...Ιοφδα! 
Το ςφςτθμα γαρ κυβερνά 
Θεό, Αλλάχ και Βοφδα!» 
 
«Για κοίτα τθ δουλίτςα ςου 
και βάλε το μυαλό ςου 
Ριτςοφνι μου ςτο ρελαντί 
μθν βρεισ το ...διάολό ςου!» 
 
«Πταν ςου λζω ’γω “χωνιά” 
εςφ “χωνιά” κα φτιάνεισ 
και μπόλικουσ πνευματικοφσ 
ςτθν τάξθ τουσ να βάνεισ!» 
 
«Αλλά ςϋαρζςει, Ρνεφμα μου, 
χίλιεσ πλθγζσ να ξφνεισ 
και μ’ ζπεα πτερόεντα 
τα λάκθ να οξφνεισ! 
 
«Θυμάςαι κείνο το μωρό 
που πιγε ...ομπρελάτο 
γιατί αρνοφντο οι πελαργοί 
να το κομίςουν κάτω;» 
 
«Μιλάσ για κειό που ποίθςα 
με ...μοφτιλθ κι αλάπα, 
κι είχα μοντζλο τα ...Φαγιοφμ 
ωσ ζπλακα τθ μάπα;» 
 
«Μοφ’χε τελειϊςει ο πθλόσ, 
και οφτε ...γλίνα είχα, 
εκ των ενόντων τό’πλαςα...  
μα τοφ’κανα μια τρίιιχα!» 
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«Ροιοσ ξζρει τι να γίνεται 
το δεδομζνο πλάςμα, 
το ςκζφτομαι και αιςκάνομαι 
μες’ςτθν ψυχι μου χάςμα!» 
 
«Η Μοίρα του τον ικελε 
με πορφυρζνια χρϊςθ, 
δεν είχα και του ζβαλα 
ςκωρίασ μία δόςθ!» 
 
«Εγϊ τον προγραμμάτιςα 
να γίνει ...δεξιόσ, 
δεν ξζρω αν το γφριςε 
και βγικε Ανδρεϊκόσ!» 
 
«Ω! Ράτερ ...εμπατάρθςε 
και Βενιηελοφζρνει, 
ευαίςκθτοσ ςτον άνεμο 
κι όπου φυςάει γζρνει!» 
 
«Πταν κα ζρκει θ ςτιγμι 
κα τονε κάνω όςιο, 
υπεφκυνο ςτα κόλλυβα 
και κα τον πω Αμβρόςιο!» 
 
«Με ςυγχωρείσ ...Αφεντικό, 
μα πρζπει να προςζχεισ... 
Άλλαξε ...μάντρα υλικϊν 
τα χείριςτα μθν ζχεισ!» 
 
«Ριτςοφνι, άςε τα πολλά 
και μθν με κογιονάρεισ, 
ςε βαλςαμϊνω ςτο αμιν 
και γιοκ θ Θεία Χάρισ!» 
 
«Αν πασ όπωσ πορεφεςαι, 
ςε βλζπω ...ζτςι κι ζτςι, 
κα πασ πεςκζςι ςτον Αλλάχ 
και τελευτάσ γκιουβζτςι!» 
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«Για βάςτα Ραντοκράτορα... 
Ροφ ζδυ ςου το πνεφμα; 
Απϊλεςεσ το χιοφμορ ςου 
ι ςε χτυπάει ...ρεφμα;» 
 
«Με ςυγχωρείσ, βρε πετεινό 
μα ζχω πια ...φρικάρει, 
με κοφραςε ςτουσ ουρανοφσ 
ετοφτο το τροπάρι!» 
 
«Τόςθ δουλειά ολθμερίσ 
και δθ χωρίσ παρζα... 
Για πεσ μου δεν εμπίπτουμε 
εμείσ εισ τα βαρζα;» 
 
«Τι να ςου πω βρε Μάςτορα... 
νομίηω κα μασ βγάλουν! 
Μονάχα με τον Χυδαιϊν 
παρζα μθν μασ βάλουν!» 
 
«Θα ζβγαινα ςτθ ςφνταξθ 
μα κζλω και αζρα! 
Ζχω γωνία μαγαηί 
ς’ αυτιν εδϊ τθ ςφαίρα!» 
 
«Ρατζρα δεν ςτο ςυνιςτϊ! 
Για ρϊτα και τον Δία 
που πιρε ...αναγκαςτικι 
και νοιϊκει χαςμωδία!» 
 
«Μπα! Δε νομίηω άςχθμα 
να είναι ςτα Ηλφςια, 
όλθ τθ μζρα μπουηουκιζσ 
και άλλα παραπλιςια!» 
 
Ο Γυιόσ τθσ Μεγαλόχαρθσ 
αφίχκθκε ςε λίγο... 
«Ήρκα να γίνουμε ...Τριάσ, 
να κάτςω ι να φφγω;» 
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«Καλά που το κυμικθκεσ 
πωσ είμαςτε …ομάδα, 
αλλιϊσ μασ επιςκζπτεςαι 
κάκε Αγιά Τριάδα!» 
 
«Εςζνα ποιοσ ςου μίλθςε 
αντιλογίασ Ρνεφμα… 
να μθν ςε κάνω κόκορα 
και καταλιξεισ …γεφμα!» 
 
«Δεν ξζρω ποιόσ Επίςκοποσ 
μασ ζβαλε αντάμα, 
μάλλον κι αυτόσ, όπωσ κι εςφ, 
κα “πιγαινε το γράμμα”!» 
 
«Μπλζξαν ανκρϊπουσ και κεοφσ 
με τουσ περιςτερϊνεσ... 
να δοφμε τι κα ςκαρφιςτοφν 
ςτουσ εφεξισ αιϊνεσ!» 
 
«Χριςτόσ Ανζςτθ! βρε παιδί, 
δεν ζχεισ τον Θεό ςου, 
αφινεισ τον Ρατζρα ςου 
και και κάνεισ το δικό ςου;» 
 
«Ζκανα κάτι καφματα 
αλλά δεν είχα ρζντα, 
τα άφθςα για αφριο 
και ιρκα για κουβζντα!» 
 
«Ρου χάκθκεσ, Μοναχογυιζ, 
δυό μινεσ ςε ...ςταυρϊνω 
να βάλεισ χζρι ςτον ςταυρό 
που μόνοσ μου ςθκϊνω!» 
 
«Να μθν ακοφω για ςταυροφσ, 
για Γολγοκά και τζτοια, 
πεσ μου χωρίσ περιςτροφζσ 
ποια κουβαλάσ ςεκλζτια;» 
 



«Merry Ritzmas» 
 

10 

 

 
«Λάςπεσ, καλοφπια και νερά... 
Τι ζχω καηαντίςει; 
ευματιςμοί κι αρκριτικά 
με ζχουν γονατίςει!» 
 
«Ρλάκεισ ακόμθ νεογνά, 
Ρατζρα, κακϋεκάςτθν; 
Δουλειά δεν είναι Άνακτοσ, 
ςε ςυμβουλεφω, άςτθν!» 
 
«Θα τ’ άφθνα μα άνοιξα 
μια κόντρα με Δαρβίνο, 
με βγάηει άχρθςτο κι αυτό 
Εγϊ δεν το εγκρίνω!» 
 
«Ρατζρα κα ςου ζλεγα 
ν’ αφιςεισ τουσ ανκρϊπουσ 
in vitro να δρομολογοφν 
του κράββατου τουσ κόπουσ!» 
 
«Σπάραξε ...παλλθκάρι μου 
να μθν ς’ αποκλθρϊςω... 
(ελπίσ μου μόνο ο Σίφουνασ 
και όλουσ κα ςασ ςτρϊςω!)» 
 
«Οκζχ Ράτερ  τ’ ουρανοφ, 
κνθτϊν τε κι αοράτων, 
κα ςτείλω τισ απόψεισ ςου 
εισ τον ...Θεοφιλάτον!» 
 
 «Ακοφςτθκε πωσ ςκζφτεςαι 
να κάνεισ ζνα ζργο, 
εφάμιλλο του Άδωνι 
και τοφτο δεν το ςτζργω!» 
 
«Θεζ μου πόςθ ρουφιανιά 
κυκλοφορεί ςτθν πλάςθ! 
Μακεφτθκε πωσ ο Θεόσ 
τον Σίφουνα κα πλάςει!» 
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«Το πρότηεκτ για τον Σίφουνα 
πωσ ζφταςε ςτ’ αυτιά ςου; 
Το φφλαγα για ζκπλθξθ 
εισ τα γενζκλιά ςου!» 
 
«Κακόμουνα ςτον καφενζ 
“ΔΕΥΤΕΑ ΡΑΟΥΣΙΑ” 
και διάβαηα το μάγκαηιν 
“Καλι Ματοικεςία”...» 
 
«“…μία διπλι μεταλαβιά!” 
ακοφω από πίςω, 
ιταν ο Γιάννθσ Βαπτιςτισ 
μα που να τον γνωρίςω!» 
 
«Κακόνταν και εβάςταγε 
ςε ψάκινθ κανίςτρα 
τθν κεφαλι που τοφ ’κοψε 
μια ευγενισ κουνίςτρα!» 
 
«Από τθ βάπτιςθ κι εδϊ 
οφτε που τον ξανάδα 
κι ουδζποτε μου ζφερε 
παςχαλινι λαμπάδα!» 
 
«Βάλε του δφο κι από με, 
παριγγειλα τ’ αγγζλου 
και ζνα παλιό του Ρρόδρομου 
που ςιγοντάρει θ Μπζλλου!» 
 
«Νουνζ, του είπα, χαίρομαι 
που κόπιαςεσ κοντά μασ, 
ποιο καφμα και ποιοσ άνεμοσ 
ςε φζρνει ςτον οντά μασ;» 
 
«Μου ηιτθςε ο Κφριοσ 
να κάνω προφθτεία 
πωσ κα τεχκεί ομορφονιόσ 
εκεί ςτθν Αιτωλία!» 
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«Θα είναι δείγμα του Θεοφ 
πωσ ςτων πιςτϊν τουσ οίκουσ 
του Ρλάςτθ τα ποιιματα  
δεν μοιάηουν με πικικουσ!» 
 
«Θα γεννθκεί Σεπτζμβριο 
άρρθν εγγυθμζνοσ, 
με ςκορδοπλζχτρα φυλακτό 
κι απ’ τον Γκωτιζ ντυμζνοσ!» 
 
«Θα ζχει αίματοσ δεςμό 
με μφριεσ προλιψεισ 
για νυχτερίδεσ, για γατιά, 
ςελινεσ και εκλείψεισ!» 
 
«Πταν ςτο δρόμο ςυναντά 
κνθτοφσ ...οριηοντίωσ 
(να τουσ «πθγαίνουν» τζςςερεσ) 
κα βλαςτθμά κρυφίωσ!» 
 
«Με ποφρα κα κυκλοφορεί 
που κα τα φτιάνει ο Κάςτρο 
και κά’ναι του Μεςολογγιοφ 
το πιο ςπουδαίο άςτρο!» 
 
«Θα ζχει παρωνφμιο 
το “Γκάςμπι” και το “ιτη” 
και τα χαρίςματά του 
δεν κα ςθκϊνει ...βιτη!» 
 
«Θα παίηει τισ ςυχνότθτεσ 
ςαν κότςα και αμάδεσ 
κι ο ...Μίνωασ ςτα πόδια του 
κα κάνει ...τεμενάδεσ!» 
 
«Θα τον παντρζψει Δζςποτασ 
από τθν Τριχωνία 
και θ ηωι του κάποτε 
κα γυριςτεί ...ταινία!» 
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«Μια Αφρα κά’ναι ςτον φακό 
και κα “τραβάει” χρόνια 
για μια ταινία κα δοφν 
τα ζκτα ...τριςεγγόνια!» 
 
«Από ουίςκυ κα ρουφά 
τα εκλεκτά και μόνο, 
π.χ. το Τςίβασ ι το Ντιμπλ, 
ωσ πρζπει ςε βαρϊνο!» 
 
«Τον αςτακό ςαν ζδεςμα 
ςτον Άϊ-Συμιό κα ςτρϊςει 
ςκοπεφων του εγχζλυοσ 
το status να ξθλϊςει!» 
 
«Στα πλάνα για μετζπειτα 
κα βάλει και το ...ςοφςι 
και τουαλζτα χθμικι 
για όςουσ ...κατουροφςι!» 
 
«Εισ τθν Απάνω Αγορά 
κα τον ηθλζψουν όλοι 
κι οι άντρεσ ςτισ γυναίκεσ τουσ 
κα ρίχνουν ...βιτριόλι!» 
 
Τθν ζλευςι του ο Ευειδισ 
βαρζωσ κα τθν φζρει 
γιατί κα ζχει αντίηθλο 
ζωσ το Κρυονζρι!» 
 
«Αλλά ο παισ κα γεννθκεί 
για το Κλεινόν και άνω... 
τουλάχιςτον του Άνακτοσ 
αυτό είναι το πλάνο!» 
 
«Από τθν Ρφλθ ςτον Βαρντάρ 
κ’ αρχίςουν να μετράνε 
τα ζτθ ...μετά Σίφουνα, 
(Ράςχα και τζτοια ...πάνε!} 
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«Κάπου εδϊ, Ρατζρα μου, 
τα πιρα ςτο κρανίο, 
μου φάνθκε πωσ οι Υιοί 
μπορεί να γίνουν ...δφο!» 
 
«Εφϊναξα τον Άϊ-Λιά 
να ζρκει  με το άρμα  
και να με φζρει για να δω 
των οφκαλμϊν το χάρμα!» 
 
«Εγϊ ωσ Γυιόσ αιςκάνομαι 
κομπλεξικόσ λιγάκι... 
Με ...κρίνο κα “πιαςτεί” ο παίσ;» 
«Μπα, μάλλον με ...λελάκι!» 
 
«Χριςτζ μου!( είπε ο Πατιρ} 
φοβάςαι μθν ς’ αφιςω; 
Δεν κάνω δευτερότοκο, 
για ...pet κα ςτον δωρίςω!» 
 
«Δόξα να ζχει ο Θεόσ, 
μπορϊ να θρεμιςω, 
λοιπόν αναςκουμπϊνομαι 
μπαμπά να ςε βοθκιςω!» 
 
«Μάςτορα! (κράηει ο Κϊβ) 
εφοφςκωςε θ ηφμθ, 
απ’ τθ λαϊνα κα μασ βγει 
και κα χυκεί ςτθ ρφμθ!»  
 
«Μ’ ζνα καμακοπιρουνο 
κάνε δυό τρείσ οπζσ, 
ανάλαφρα και ξϊπετςα 
κι ουδζποτε βακειζσ!» 
 
το τςακ διζςωςε ο Γιϊβ 
και το ηυμάρι τοφτο, 
με τρεισ ακόμα πθρουνιζσ 
κα ζβγαινε “τοιοφτο”! 
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«Οκζχ το γλυτϊςαμε... 
Να βάλω Ντι Εν Ζϊ;» 
«Βάλ’ του μια χοφφτα απ’ το καλό, 
πολλά να ζχει κλζθ!» 
 
«Τον κάνουμε Θεοςεβι 
ι μιπωσ Θεομπαίχτθ;» 
«Θεοςεβι αναφανδόν 
και των οςίων ρζκτθ!» 
 
«Τον κάνουμε αγζρωχο, 
να μθν φοβάται Χάρο, 
ι άραγεσ ψοφοδει 
να τρζμει ςαν τον γλάρο;» 
 
«Με τόςα προτεριματα... 
ρίξε και λίγο φόβο... 
πάντα κρατάω φςτερθ 
τθν τράπουλα ςαν κόβω!» 
 
«‘Ετςι κι αλλιϊσ ακάνατοσ 
δεν γίνεται κανείσ... 
βρυκολακιάηει μόνο 
ο ςκάρτοσ κι ο χωνισ!» 
 
«Σε τοφτο το αγλάϊςμα 
πλζρια κα δϊςω χρόνια, 
να δει κι απ’ τον Απόςτολο 
παιδιά και τριςεγγόνια...» 
 
«Αυτό βεβαίωσ, πλθν θμϊν, 
κανείσ δεν το γνωρίηει 
κι ο φόβοσ για το άγνωςτο 
αεί κα φτερουγίηει!» 
 
«Κάνε λοιπόν τον Σίφουνα 
ςαν βλζπει κοιμθτιρι 
να γίνεται ςαν ξϊπορτασ 
χαλκόχρουν χτυπθτιρι!» 
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Κατόπιν του κοτςάρανε 
και μία ...ρετςινιά, 
για κείνθ των πρωτόπλαςτων 
τθ ...μθλοδαγκωνιά! 
 
«Εντάξει όλα Αφεντικό 
εγίναν κακϊσ είπεσ. 
μπορϊ εγϊ με τον Υιό 
ν’ ανάψουμε δυό πίπεσ!» 
 
«Ιϊβ, εγϊ ...Ιϊβεια 
υπομονι δεν ζχω, 
να τελειϊςεισ τθ δουλειά 
γιατί δεν ςε αντζχω!» 
 
«Το υλικό που κάναμε 
κζλει καλοφπι τϊρα, 
για τςάκα ζνα απ’ τα καλά 
μου φάγατε τθν ϊρα!» 
 
«Μπορϊ, Μεγαλοδφναμε, 
να φζρω κειό του Μπάρλα;» 
«Μπαροφφα δεφτερθ αν πεισ 
κα ςου κοπεί θ πάρλα!» 
 
«Μπορεί βρε άχρθςτε βοθκζ 
αυτι θ ...νουγκατίνα 
να μπει ςε μιτρα τθσ ςειράσ 
ςα νά’τανε ...μπαηίνα!» 
 
«Μπαηίνα το Μπαρλζϊκο, 
τθσ ...ομορφιάσ το ςόϊ; 
Γι’ αυτό τουσ καταχϊνιαςεσ, 
Ρατζρα, ςτο κατϊϊ;» 
 
«Δεν λζω... είναι όμορφοι, 
μα χάνουνε ςτο ...φίνισ! 
Κρφα ...μπαηίνα άμα φασ 
τότε μπορείσ να κρίνεισ!» 
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«Μα... βγάηουνε, Δθμιουργζ, 
κάτι κορίτςια κοφκλεσ, 
κυμάμαι δε και Μπάρλα νιο 
με μεταξζνιεσ μποφκλεσ!» 
 
«Πλοι με μποφκλεσ ξεκινοφν 
μα καταλιγουν ...γυάλεσ, 
ςτο δρόμο ...διευρφνονται 
και γίνονται ςαν μπάλεσ!» 
 
«...τι να ςου πω, Δθμιουργζ, 
να ...φζρω του Σαλοφρου;» 
«Του Λάκθ που εκιτευςε 
εντόσ του μπαλαοφρου;» 
 
«Πχι! Του ...ςυνδικαλιςτι, 
του Ρροεςτοφ καο ...κοφρου!» 
«Τς! Κόπια δεν κάνω δεφτερθ 
ωσ τισ ακτζσ του Λοφρου!» 
 
«Τι κά’λεγεσ αν ςοφ’φερνα 
αυτό του ...Ευειδοφσ!» 
«Καλοοό, μα ...κζλει “ςφίξιμο” 
όπωσ και κειο του ...Μπουσ!» 
 
«Αν ...φζρω κείνο του Φανοφ 
με τα ωραία ...μάτια;» 
«Αυτό ρε μποφμςτο τό ’κανα 
ςαν είχαμε ...κεςάτια!» 
 
«Τότε να φζρω τ’ ξαδερφοφ τ’, 
τθ φόρμα του Ξενάκθ!» 
«Θα τό’παιρνα αν ζκανα 
και πάλι τθ ...Μπενάκθ!» 
 
«Τι λεσ, ω! Ραντοκράτορα, 
να φζρω ...Καραμπόλα! 
«Δεν εγεννικθ, ανόθτε! 
Κει κα “τα δώςω” … όλα!” 
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Σότε το Πνεφμα μίλθςε: 
«Να φζρω ζνα ...Νάπα;» 
«Τουσ νοίκιαςα ςτο ...Χόλυγουντ 
μαηί με τθ ντουλάπα!» 
 
«Τθ φόρμα του ...Μουηόπουλου, 
αν βάηαμε, Ρατζρα;» 
«Ο Τάκιθσ ιταν ευειδισ 
αλλ’ από ...ςκότουσ ςφαίρα!» 
 
«Στενεφουν οι επιλογζσ ... 
Ρατόγαλο να φζρω;» 
«Τον πιρε ο ...Ποφτςι για πατρόν 
κι αν γφριςε δεν ξζρω!» 
 
Σότε επενζβθ ο ωτιρ 
π’ ανζςυρε μια φόρμα 
ελλθνικι κι εφάμιλλθ 
με του Ιεοφ τθ νόρμα! 
 
Σθν αμαρτία μου κα πω 
κι ασ κολαςτϊ εν τζλει, 
νομίηω πωσ τθν ζκλεψαν 
από τον ...Πραξιτζλθ! 
 
το τζλοσ ζπνευςε ο Πατιρ 
ζνα πομπϊδεσ «φου» 
και τθ ηωι εμφφςθςε 
εντόσ του μορφονιοφ! 
 
«Φτου ςου ρε παλιομοφλικο 
να μθ ςε αβαςκάνω, 
τζτοια δουλειά ωσ Ρλαςτουργόσ 
μια ςτον αιϊνα κάνω!» 
 
Αυτό το «φτου» ο ίφουνασ 
το κράτθςε ςτα μφχια 
και φτφνεται μθν βαςκακεί, 
απ’ τθν κορφι ςτα νφχια! 
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«Ασ βάλω και για φυλαχτό 
ζνα κεφάλι ςκόρδο, 
ςτον πρϊτο μετά Βφρωνα 
Μεςολογγίτθ ...λόρδο!» 
 
«Τουσ πελαργοφσ καλζςατε 
να κάνουν προςφορά, 
να βροφμε ζνα ...κοφριερ 
για τθν μεταφορά!» 
 
Μιλιοφνια εμαηεφτθκαν 
οι πελαργοί μπονϊρα 
ςα νά’ταν όλοι ξζμπαρκοι 
ςτθν ουρανία χϊρα.  
 
Ο πρϊτοσ αποκλείςτθκε 
και δι αναφανδόν 
γιατί ςε λάκοσ …μζγαρο 
επιγε τον ...Φανόν! 
 
Ο ζτεροσ που κόμιςε  
ςτον κόςμο τον Ξενάκθ, 
είχε βαμζνα τα φτερά 
και ιταν ςαν ...κοράκι! 
 
Ο τρίτοσ που κουβάλθςε 
εδϊ τον Ευειδι, 
αρματωμζνοσ ιτανε 
ςαν Άϊ-υμιοφ γιορτι! 
 
Ο τζταρτοσ που ζφερε 
ςτθν πλάςθ τον Ζαφείρθ, 
είχε ...αμάρα ανοιχτι 
ςα νά ’τανε ...γιοφφρι! 
 
Ο πζμπτοσ που μετζφερε 
με κόπο τον Κεφάλα, 
υπζφερε απ’ τθ μζςθ του 
και ζμεινε μπουκάλα! 
 



«Merry Ritzmas» 
 

20 

 

 
Εκείνοσ που εκόμιςε ςτθ γθ 
τον Κωνςταντάρα 
ηθτοφςε για τθν πτιςθ του 
ουίςκυ δυό τελάρα! 
 
Χίλιοι και πλζον πελαργοί 
εςτάλθςαν για ...ΚΣΕΟ 
και χίλιοι αποςφρκθκαν 
γιατί κυμίηαν ...ΡΕΟ! 
 
“LOS ANGELES” λεγότανε 
θ ...πολυεκνικι 
που τθ δουλειά υπζγραψε 
μ’ ...ευχζλαιο πολφ! 
 
Η πτιςθ ανατζκθκε 
ςε ντίβα πελαργόν 
που είχε μεταφζρει 
τουσ Γκάςμπι και Ντελόν! 
 
Με ςπαραγμό ο Πλαςτουργόσ 
παρζδωςε το βρζφοσ 
και ο Τιόσ τα δάκρυα 
μετιλλαξε ςε νζφοσ! 
 
το ράμφοσ ςτερεϊκθκε 
το ςπάργανο του Πάνου 
κι ο Πελαργόσ επζταξε 
δίκθν ανεμοπλάνου. 
 
Μόλισ αφίχκθ ο ίφουνασ 
(ο κατά κόςμον Ριτη), 
οι άγγελοι ςχθμάτιςαν  
με τα φτερά τουσ μπριτη! 
 
Μζρα εβδόμθ κι εικοςτι 
γλυκίςτου επτεμβρίου. 
ζτουσ κρυφίου (ωσ εικόσ) 
πλθν όμωσ ...ςωτθρίου!  
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Ανάδρομοσ ο Πλοφτωνασ 
με ηϊδιο …παλάτηα 
και θ Μαντόνα για Τιό 
κα ικελε …καβάτηα! 
 
Σα εραφείμ κατζβαιναν 
ςτα ςάλτςινα με ςκάλα 
και θ ςυρμι εγζμιςε  
μ’ ανκόνερο και γάλα! 
 
Σα Χειρουβείμ εκάνανε 
ντινζλια ςτισ καμάρεσ 
και ζπαιηαν με πίπιηα 
κριαμβικζσ φανφάρεσ!» 
 
Εχτφπαγε ολθμερίσ 
του Άϊ-υμιοφ θ καμπάνα 
και ίςιαξαν τθ μζρα αυτι 
τα μάτια του ...Παπάνα!» 
 
Σθ γζννθςθ προφιτεψαν 
κι όλεσ οι καφετηοφδεσ 
«...κα γεννθκεί θμίκεοσ 
με γφρωκεν φουφοφδεσ!» 
 
Δεν εγεννικθ ςε ςπθλιά, 
μθδζ και ςε γαϊτα, 
μα ςτου Κουγιοφφα τθ χρυςι 
βαςιλικι ...ςουίτα! 
 
Οι Αϊ-υμιϊτεσ αλιείσ, 
από τον Κοφνια ςοφρεσ,  
ςαν ιρκαν το απόγιομα 
προςινεγκον ...τςιποφρεσ! 
 
Σρείσ φραγκοράπτεσ ζφκαςαν 
από τθν ...Σριχωνία, 
κομίηοντεσ ...ποφδρα, χαβιάρ’ 
και ςκορδοπλζχτρα μία! 
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«Μπράβο μαρζ Απόςτολε 
και ςυ μαρι Καλοφλα, 
κι οι τρεισ κα αςθμϊςουμε 
του νεογνοφ τθν ...π’τςοφλα!» 
 
Κι οι τρεισ υποςχεκικανε 
πωσ πρϊτοι τον ...καβάλον 
αυτοί κα τον μετροφςανε 
και δεν κ’ αφιναν άλλον! 
 
Ο Μπρίκθσ όμωσ, ωσ παλιόσ, 
ηθτϊντασ τα ...πρωτεία, 
«Εγϊ κα κάνω τον ςεφτζ 
μαρζσ ...παλιοχωνία!» 
 
«Δεν βλζπ’σ οφτε τον κϊλο ςου!» 
αντζτειν’ ο Ζαφείρθσ... 
«Ρίπθ μ’ ν’ αφιςεισ τισ πτανιζσ 
κι αλλοφ να τισ ςερβίρεισ!» 
 
«Εγϊ μαρζ το μζτρθμα  
δεν κάνω με το μάτι, 
το κάνω με το ...ψάξιμο 
ςε κάκε μου πελάτθ!» 
 
«Γιατί εμείσ τι κάνουμε 
μαρζ παλιοχωνάρα; 
Τθ Μανωλία τράβα βρεσ, 
να ςτιςεισ καμμιά κλάρα! 
 
«Αυτό ’ναι γειτονόπουλο 
κι εγώ δεν ςασ τ’ αφινω!» 
ζφα Γλαρόνασ με οργι, 
ωχρόσ ςαν το κινίνο! 
 
Ο Μπρίκθσ απεχϊρθςε  
δεόντωσ χολωμζνοσ 
και πιγε για τον ...ναφτθ του 
να βολευτεί ο καχμζνοσ! 
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Μετά, οι δυό Ζαφείρθδεσ 
τθν ζκαναν με τρόπο 
και ιτανε πανευτυχείσ 
που μπικανε ςτον κόπο! 
 
Σθν απκατνι εμζτρθςε 
τισ μοιχαλίσ ειποφςα: 
«Θα τ’ν ζχει ςαν τον Ζρωτα 
μα ’γϊ κά ’μαι ...αποφςα!» 
 
Ο Κωςταντάρασ, ζφθβοσ, 
προςινεγκεν ςφεντόνα 
και ο Παπάνασ παρ’ αυτϊ 
του ζφερε …κοτρϊνα! 
 
Ο Μάοτασ προςζφερε 
μια ςαλτςινίςια μπλάνα 
κι θ Σαταροφνα για το …ςεξ 
ετοίμαηε τα πλάνα! 
 
Ο Σάςοσ και ο Φωτεινόσ 
ιρκαν να φζρουν δϊρον 
μια ερυκρόλευκθ φαςκιά 
ωσ υποκικθ – λϊρον! 
 
Καβάλα ςτο γαϊδοφρι τθσ 
προςιλκε κι θ Καλίτςα 
που δϊριςε ςτο νεογνό 
(γι’ αργότερα...) μια βίτςα! 
 
Σζλοσ ο κφκλοσ ζκλειςε 
με τον Ευαγγελάτο 
που απεφάνκθ αυκωρεί: 
«Μωγζ, είναι πγιντςπάτο!» 
 
Εισ τον ωλινα μινυςαν 
ςτο ςπίτι μθν πατιςει, 
γιατί το βρζφοσ ςαν τον δει 
μπορεί και να ...λακίςει! 
 



«Merry Ritzmas» 
 

24 

 

 
Ο Ριτη, ςυφϊνωσ ταισ γραφαίσ, 
θνδρϊκθ και διάγει 
βίον παγάνο-χριςτιανοφ 
με αρετζσ και άγθ! 
 
Αυτά μεν κατεχϊριςε 
τ’ αγγόνι τθσ Καφοφσ, 
τα ρζςτα δε κα ψάξετε 
ςτο ...“Πάπυροσ - Λαροφσ”! 
 

 “MERRY RITZMAS!” 
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