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Είναι 
Ο &ΟΟήια·ς νομός της 

Υδροστατικής. Me ^γα 
λόγια, χωρίς αυτόν δεν οα, 

ιοραόοαν να δουΑεψοί 
en υΰραυλικοί στην 

επονή, μας. 
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V τσουβάλια! 
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Τρέχα να 
προλάβουμε 



γ Αν δεν κάνω λάθος, 
αυτό είναι το σπίτι 
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Τα υπεραστικά 
δεν έχουν 

εφευρεθεί ακόμα 

Από πού έρχεται 
ιυτή π ωραία μουσική; 

Τώρα πάμε ένα 
βηματόκι Πιο 
πέρα ακόμα 

Στο σπίτι ταυ Εντιοον, 
του μΕγαλύτερου 

σύγχρονου εφευρέτη. 



Και τώρα, η εφεύρεση 
των Εφευρέσεων 
Ξέρεις Ποία d 





Τώρα είμαστε στο 1929 
Αυτή τη Χρονιά έγινε,. 
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ΑΙ Τώρα συμηθηκα 
Έχει καλό έρνο 

το βράου. 
Δεν CP αργήσουμε, ε; 

γ Δεν πάμε 
/ καλύτερσ. σε ένα 
Α φαστφουντάδικο 
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Ένα πραγματάκι 
σα δούμε ακόμα. 

Μαχαλά δεν Λ 
σου μυρίζει 
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