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Μιά πόρτα ανοίγει βιαστικά, 

προτού ακόμα φέξει, 

στης Αλεξάνδρας την οδό, 

νούμερο ογδόντα έξι. 

 

Στο Αύγηνο ροδόχρωμα 

όμορφος νιός προβάλλει, 

οι πρωϊνές Δαφνιώτισες 

θ' αναστενάξουν πάλι. 

 

Πάει στην Γεωπονική  

που πέτυχε εφέτος, 

ο Μπίκος πρέπει νά 'ναι εκεί 

Επτά ανυπερθέτως. 

 

Στου Μάνεση το μάθημα, 

την Μετεωρολογία, 

σήμερα θα εξεταστούν 

στην Υγρασιομετρία. 

 

Δίνει το υγρασιόμετρο 

ο Μάνεσης στον Θάνο, 

και τον ρωτάει να του πει, 

τι ένδειξη έχει επάνω. 

 

Ογδόντα εξ τα εκατό 

ο Μπίκος του φωνάζει, 

μα ο Μάνεσης, βαρήκοος, 

περίεργα τον κοιτάζει. 

 

Παίρνει το υγρασιόμετρο, 

στα μάτια το κολλάει, 

στρέφει μετά στον φοιτητή, 

με στόμφο του απαντάει. 

 

 

Κύριε Μπίκο σφάλλετε, 

είναι Ογδόντα έξι, 

κοιτάξατε επιπόλαια 

δεν είχατε προσέξει. 

 

Τέλειωσε το εργαστήριο 

Μετεωρολογίας, 

στα Κεντρικά έχει μάθημα 

Οργανικής Χημείας. 

 

Στην πόρτα ο Κατάλογος 

των νεοεπιτυχόντων, 

τα ονοματεπώνυμα  

των νεοεισελθόντων. 

 

Του Μπίκου τ' όνομα εκεί 

είναι σημειωμένο, 

στον αριθμό Ογδόντα εξ 

πλάι είναι γραμμένο. 

 

Έφτασε Δώδεκα μισή, 

τέρμα η θεωρία, 

στον Μάνθο μεσημεριανό, 

κι ύστερα Καφενεία. 

 

Μετά την Ιερή Ελιά, 

στους Φίλιππα, Σωτήρη, 

στον χαμηλό τον Καφενέ, 

έχει άλλο εργαστήρι. 

 

Ζευγάρια είναι στην Ξερή, 

ο Άκης κι ο Θανάσης, 

ο Κρίτσας ο Δημήτριος 

κι ο Κουρμαδάς Θανάσης. 

 

 



Ο Μπίκος, ρέντα φοβερή, 

τους έχει ισοπεδώσει, 

ο Κουρμαδάς ανήμπορος 

δύο ξερές θα δώσει. 

 

Πρώτα του δίνει το Οκτώ 

και ύστερα το Έξι, 

πάλι μπροστά στον Μπίκο μας 

ένα Ογδόντα έξι. 

 

Βράδυ τελειώνει απ' τη Σχολή, 

για το τσαρδί σαλπάρει, 

μπαίνει σε Φαρμακείο, 

ένα Αλγκόν να πάρει. 

 

Νοιώθει πως το κεφάλι του 

κοντεύει να του σπάσει, 

γι αυτό ένα παυσίπονο 

θέλησε ν' αγοράσει. 

 

Δίπλα στην πόρτα η ζυγαριά, 

επάνω ανεβαίνει, 

φεύγει η βελόνα απ' το μηδέν, 

στ' Ογδόντα έξι μένει. 

 

 

                                    Σύμπτωση με τον 

                                    καινούργια αν  πρ 

                                    θα γράψω όταν ο  

                                    τα  Ογδόντα  έξι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι αριθμός είναι αυτός ; 

Ξοπίσω μ' έχει πάρει, 

σκέφτεται, και στο μαγαζί  

του κυρ – Αρίστου πάει. 

 

Στη Λοτταρία, ένα αρνί, 

κάποιος που έχει βάλει, 

πιέζει τον πατέρα του 

δυό – τρεις λαχνούς να πάρει. 

 

Ο κυρ – Αρίστος μόλις δει 

στην πόρτα τον Θανάση, 

του λέει: -- Πες του έναν αριθμό, 

γιατί με έχει σκάσει. 

 

Αμέσως και αυθόρμητα 

στου Μπίκου ήρθε την σκέψη, 

ο αριθμός του σύμβολο. 

Του λέει :-- Ογδόντα έξι. 

 

Την Αυριανή στο μαγαζί, 

σφαχτό θα ροβολήσει, 

ο Ογδόντα έξι αριθμός, 

τ' αρνί είχε κερδίσει. 

 

 

Αριθμό 

οκύψει, 
Μπίκος μας, 

κλείσει. 
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