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‘Eχω

για

λόγους... Διαβάστε παρακάτω
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1. ’Exω βρει    IO    O  E     απίθανες 
χρήσεις για τα γυαλιά της Ντίλια 
(κι εκείνη δεν έχει ιδέα). 

  

          Σκιάχτρο

2. Κάνω                     φορές τον γύρο 

του κήπου μέχρι να              τα ψωμιά μου.

Που είναι το NEO  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ PEKOP 

του                             .

Ξύστης μασχάλης
    

Κρεμάστρα για

 ψηθούν 

Ξύστης 
ποδιών

      β
ρόμικες κάλτσες
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3. Tα               -ΤΟΣΤΑΚΙΑ* μού βγήκαν TE EIA! 

          Πλάκα δεν έχει αυτό με την Ντίλια;

 ‘Aσε που έφτασα και
       
             N  PITEPA  στο σχολείο. 

*στη σελ. 413 θα δείτε πώς φτιάχνω τα ΦΑΤΣΟ-ΤΟΣΤΑΚΙΑ.

Τέχνη 
σε ψωμί

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ
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Ο κύριος   ούλερμαν είναι  KATA HKTO
που με βλέπει στην τάξη στην ώρα μου. 

           Λέει 

   

   Πολύ ευχάριστη     
               έκπληξη, Τομ! 

      και χαμογελάει.

(Κάτι που δε συμβαίνει ιδιαίτερα συχνά.)

 Μετά ο Μάρκους μού κάνει μια γκριμάτσα. 

(Κάτι που συμβαίνει μονίμως.)

Ωραία!
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Aλλά      

 

      δεν μπορεί να μου XA  A EI 

   τη διάθεση σήμερα!

                           Εκτός από εκείνη τη μία λέξη…
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«Μαθηματικά».

 Και ακόμα χειρότερα…

 «Μαθηματικά με την 
        κυρία Γουόρθινγκτον».

            …και ακόμα χειρότερα…

                 «Τώρα».

                   Τέρμα τα χαμόγελα.
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EYTYX    η 

κάθεται δίπλα μου στην τάξη και 

τα        ATPEYEI τα μαθηματικά.

Δεν τα χορταίνει τα μαθηματικά, κι εμένα 

με βολεύει πολύ αυτό, γιατί εγώ NA  πόσο 

τα συμπαθώ τα μαθηματικά:

Έτσι, ΟΤΑΝ θα κολλάω σε κάτι δύσκολο, 

θα ρίχνω μια γρήγορη ματιά στις σωστές απαντήσεις 

της             , κάπως έτσι:

ΑΓΑΠΩ 
μαθηματικά

ΜΙΣΩ 
μαθηματικά

Και σπάει το κοντέρ!
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’A   όμως κοιτάξω από την άλλη μεριά, κάπως έτσι: 

το μόνο που θα δω είναι οι βλακείες που έχει γράψει 

ο Μάρκους.            Είναι σχεδόν το ίδιο χάλια μ’ εμένα 

στα μαθηματικά. Aλλά έτσι όπως                                 και λέει

   

            NAI,  TA  ATPEY  

    TA MA  HMATIKA!

νομίζεις πως είναι μια μαθηματική 

    (που δεν είναι).

ETA ETAI
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   Kαι τότε εμφανίζεται η κυρία MOY  TAKI     .       

Τη λέω έτσι γιατί έχει ένα κάπως 

                                      άνω χείλος. 

Αλλά να εξηγούμαστε, έτσι;    OTE των    OT  N δε λέω 

   δυνατά          «κυρία MOY  TAKI      .

    έει σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ πως, αν είμαστε     O Y    καλά 

παιδιά στο μάθημα, θα κάνουμε το φοβερό της 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ.

«Αχ, δεν ξέρετε ΠΟΣΟ θα διασκεδάσουμε με τους αριθμούς» 

λέει ενθουσιασμένη.

                          Πολύ αμφιβάλλω.
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O  Mάρκους λέει στην               «Έλα στη δική μου ομάδα».

                     Η               έχει τρελαθεί απ’ τη χαρά της.

O  Mάρκους είναι τελείως    EI TH  . 
Όλο χαμογελάει                  και λέει ναι σε O,TI πει 

η κυρία MOY  TAKI                        

                                                                  (Ναι, ναι, ναι!)

Από τότε που τον πιάσανε να κολλάει             του 

τα αστέρια του στον ΠΙΝΑΚΑ 

κάνει το KA O παιδάκι στους δασκάλους.

 Και νομίζω πως δεν τα πάει άσχημα. 
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Η κυρία MOY  TAKI       δίνει συγχαρητήρια 

στον Mάρκους, που είναι

                   

Κάθεται ΚΑΜΑΡΩΤΟΣ και είναι ΤΟΟΟΟΣΟ  

υπερήφανος για τον εαυτό του τώρα 

                   (αν είναι δυνατόν).

Λέω στην               πως «    PO  YMO  » είναι 

συνώνυμο του   «EKNEYPI TIKO ».

Κι εκείνη γ ελάε ι .

Τότε, η κυρία MOY  TAKI       ρωτάει «Θα θέλατε 

να μοιραστείτε το αστείο σας και με την υπόλοιπη τάξη;».

Το βουλώνουμε και οι δυο αμέσως.

Ψώνιο

τόσο 
ΠΡΟΘΥΜΟΣ 

σήμερα.
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Eκτός από τον Mάρκους, που δε λέει να το βουλώσει. Έχει 

σηκώσει το χέρι και ρωτάει αν θα κάνουμε 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ σήμερα. 

Γκρρρρ…

Μετά λέει «Έχω κάνει πολλή                               , 
κυρία Γουόρθινγκτον».

Και η κυρία  MOY  TAKI       λέει…

                                      «Μπράβο σου που μου το θύμισες,

                                   Μάρκους. Ναι, πράγματι, πίνακες

                                πολλαπλασιασμού θα κάνουμε σήμερα.

                                 Όλοι έτοιμοι;».

                   Μπράβο, ρε Μάρκους…
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Eντάξει, θα μπορούσαν να ’ταν και χειρότερα τα πράγματα. 

Τουλάχιστον έχει και λίγη ζωγραφική η υπόθεση, 

ακόμη κι αν είναι μόνο         και

              .
                    Ορίστε…

   

             Μέχρι εδώ καλά.
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‘Eχω πέσει με τα μούτρα στα τετραγωνάκια (γεμίζοντας 

πρώτα αυτά που ξέρω: την προπαίδεια του 2  και του 10).

OMάρκους λέει συνέχεια

       Τι EYKO O που είναι!

Αλλά βλέπω                    πως έχει κάνει ήδη πολλά λάθη.
                                             Xa! Xa!

12 τετραγωνάκια προς τα δω

12
π
ρ
ο
ς
 τ
α
 
κ
ά
τ
ω

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 2 4 6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

 3 6        30   

 4 8        40   

 5 10        50   

 6 12        60   

 7 14        70   

 8 16        80   

 9 18        90   

 10 20 30  40 50 60 70 80  90 100 110 120

 11 22        110   

 12 24        120  


