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Χ*«ϊΐήματα Καμπάνας άναγγέλουν
μαζεϋτε λιγουλάκι, τά μυαλά.
Στην πόλι, ποΰ υπόγειους σάς κτίζουν αποπάτους
κι’ ή βρώμα είς τό ύπαιθρον τυγχάνει διαρκής
χι* είς τάς στοάς οί "Ελληνες, τά περιττώματά τους
άφίνουν προς διάκοσμον τής πόλεως αυτής.
Στή χώρα, ποϋ έκλέψανε τά ιερά τής Λαύρας
κι’ επήγαν νά τά κάμουνε οί άνθρωποι λιανά
στή χώρα π’ δλοι τρέφονται μέ ψίθυρον τής αΰρας
και τά δεσμά γλυτώνουνε οί κλέπτοντες φτηνά
ί| τής παροΰσης εκδοσις δεν είναι νά γιατρέψη
τήν ψώραν, ποϋ μάς κόλλησε στην πλάτη μας δεινή,
διότι μέ τό γράψιμο κανείς δεν θ ’ άποτρέψη
τό Κράτος που κατήνιησε νά φθάση στή θανή.
Στή χώρα, ποϋ εβάλθηκε ή κάθε κλαπαδόρα
καί Μις νά γίνη έζήτησε, ή κάθε μιά απ’ αυτή;
κι’ οί μΰς από τούς απόπατους κι’ αυτοί επήραν φόρα
Άφώχουν ενα δνομα κι’ είν’ ώς αύταί, κουτοί.
Στή χώρα, ποϋ δεν δύνασαι νά εΰρης πλέον χρώμα,
γιατ’ δλοι μας τό θέλουμε, κι’ ή άλλαις από κεϊ,
χαί χείλη βλέπεις κόκκινα μέ βρομερό τό στόμα
καί δλοι θά πουλήσουμε γιά χρήμα τό βρακί.

Στήν Πάτρα, ποϋ τά χρήματα ζητεί κι’ άφίνει τδλλα,
ποϋ τά ώραΐα κούτσουρα, σοφούς τά θεωρεί,
μά καί τούς κλεφταράδες μας μέ τήν κλεφτοκουτάλα
γιά πρόσωπα μεγάλα
αρκεί ναχουν επίδοσι
σπουδαία στήν κλοπή
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καί γιά τάς πανηγύρεις εγίνηκε καθείς
Στή χώρα π ’ οργιάζει ή άγραμματωσΰνη
καί οί Γλυνοί, Δελμοΰζοι, ξυπνούν τρανοί, θά ΐδής
ό κάθε ταραξίας βυυτώντας μέ βιασύνη
νά τρώη άπ’ τό κορμί σας, γιατ’ είναι αναιδής
Στήν πόλι, π’ οργιάζει ψευδής θρησκοληψία
καί κάθε ’μέρα φτιάνουν γιορταΐς στής έκκλησίαϊς
κι’ δ κάθε κοϋφος, βλάκας περνάει ώς... αξία
σάν γάλος φουσκωμένος, ή μοΰλος μέ κλωτσιαΐς
Στήν πόλι ποϋ ό τόκος άνήλθεν είς τά ΰψη
κι’ ό είς μετά τον άλλον εδώ χρεωκοπεΐ....
Δέν ξέρω ποιος.... Πιλάτος τάς χείρας του θά νίψη
κι* ερείπια θά ρίξη τήν δήθεν προκοπή
κι’ άν περί τόκων θέλετε νά μάθε τινά
περάστε νά ρωτήστε καί., κά.νοιονί 'ρετσίνά
αυτός τοκίζει πάντοτε τριάντα τσ’ i vxb
καί σοΰ περνάει τό βρόγχο του, αμέσως ’ςτό λαιμό.
Στήν πόλι, ποϋ ανθρώπων μοναδική μανία
αί πανηγύρεις είναι κι’ αύταί καθημερ’ναί
π’ αγνώστων μας αγίων μεγάλη κομπανία
ώς άσυλον τήν βρήκε καί τώρριξε Υερνέ
Στήν χώρα τών κηφήνων καί των καφφενοβίων,
ποϋ τρων’ δικοί καί ξένοι καί έγίνη ρημαδιό
άκόμη μιά καμπάνα σέ τόπον ηλιθίων
δέν λέμε πώς θά κάμχ), μ’ εμάς καμπαναριό!
’Εδώ ποϋ δέν υπάρχει Κυβέρνησις καμμία
κι’ αυξάνουνε οί φόροι καί γίνονται βουνά
κι’ έν τούτοις δέν υπάρχουν λεπτά είς τά ταμεία
καί ώς αγελάδες κατήντησαν Ισχνά.

Η ΚΛΜΠΛίν Λ
Έ δώ, πού ήλιθίοιν καθημερναί εκδόσεις
πολλαί. κυκλοφοροΓ'νε καί περιοδικά
καί ψάλλουνε τ' «στεριά ό Μέλιο; κι’ δ Θοδόσης
ποιος θά σάς διορθώση τά τόσα σας κακά;

Στήν ώρα ποΰ έπιστράτευσι ό Μουσταφάς άγγέλει
καί θαύματα ακούονται μαζή στο Πειραιά
Θεέ μου, καν τό θαύμα σου! νά κατεβοΰν άγγέλοι
καί νάρθουνε τουλάχιστον, έδώ μιά παποριά...

Ποιος τάχα θά μπόρεση ν’ άρπάξη τό μαγγοϋρι
βρεγμένη καδινέλλα, κι’ από τά πισινά
ν ’ άρχίση tov χαθένα, μήπως καί φέρει γούρι
άφοΰ δεν κατεβαίνει Χριστός έδώ ξανά:...

Γιατ’ άν μπλεχθοΰμεν άσχημα σέ πόλεμο καί πάλι
θεός φυλάξοι! καί συμβή κι' αυτό τό ξαφνικό
χαιρέτα μας τόν Πλάτανο, χαιρέτα μας τό χάλι
καί τό τρανό κεφάλι
πού τάχει καταφέρει νά γίνη τό κακό.

Σέ τέτοια πλάοι αληθώς θά πήτε πώς αξίζουν
δυο φά^κελλα μονάχα καί οχι λόγια αγνά
μά έ'λα τά τζιέρια μου π’ άνάβουνε κι’ αχνίζουν.
Λοιπόν πώς ν’ άρνηθούμε κι’ εμείς μιά καμπανιά;
Στην πόλι ποΰ περνούνε δι’ άνδρας σοφωτάτους
άνισορρόπους κι’ άλλους αγράμματους... άλλοι!
ποΰ βάνουν τελετάρχας τσοπάνους \}ρασυτάτους,
ποΰ γιά νά σαλαχάνε προβάταις είν’ καλοί...
Στήν πόλι, ποΰ περνοΰνε μεγάλοι καί λογάδες
δσοι κουτοί υπάρχουν ακόμη καί στραβοί
Στη χώρα π’ όκτακόσα πωλοΰντ’ οι ταραμάδες
χαζεύοντας κυτάνε οί άνθρωποι., βουβοί.
Στη χώρα, ποΰ σκοτώνουν γιά φιλοτίμου
καί κλέβουν οί μεγάλοι τοΰ γΰφτου τό-,ψωμι
κι’ αδιαμαρτύρητα)? περνά τό πεο'
κι’ αντί νά βγαίνη λαϋ^ ^ ο ύ ο ν χ κ . . . ψαλμοί
Στην π ολ
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Στη χώρα, ποΰ δ στόλος μας μ’ άρίστους Κυβερνητας
καθημερι’νώς τά μούτρα του τά κάνει ελεεινά
καί μέ χειροκροτήματα άκοΰμε τούς πολίτας
μπράβο!.., νά λεν, ποΰ σώσαν κάλλιο τά πισινά.
Στην πόλιν δπου χάνει κάθε παιδί τή μάνα
καί ποΰ φτωχός χορτάτος δεν βρίσκεται κανείς
Τί νά σάς κάμη δόλιοι ακόμη μιά καμπάνα
ποΰ νεκροθάφτες θέλ’τε τής προσεχούς θανής
Στήν ώρα άπάνου π’ άρχισε νά κάνη στράτα ό ψύλλος
καί ό κορηός μάς ρίχνεται κι’ αυτός άπό κοντά
καί δίνει τήν παραίτησιν ό κύριος Κορύλλος
κι’ οί φίλοι του μέ κλάϋμα έχουν γι’ αυτό σεβντά.
Στην πόλι, πού τά Σάββατα γνωρίζουν στο Μαρκάτο
πλήθος γαϊδάρων, σχό παζάρ’ ποΰ γίνεται συχνά
σττ>ν πόλι, πώχπ δήμαρχο, ώ! θαύμα των θαυμάτων!
πού ταξειδεύει πάντοτε καί τσ' ενδεκα ξυπνά.
Στήν πόλι ποΰναι πόλεμος άνεμων καί ύδάτων
καί γιά τάστέρια χάνονται άκόμα μερικοί
καί ψάχνουνε τής θάλασσας πολλοί νά βροΰν τόν πάτον
τό ξέρω, πώς δεν φέρνονμε εμείς τή προκοπή.
Στήν πόλι π’ άνθεστήρια θά γίνουν εν τοσούτφ
κι’ έν τόπω κιλικούτω
μιάς καμπάνας βούϊσμα σέ τούτον τον καιρό
τό ξέρω πώς θά κάνη μιά τρ-ύπα στό·. νερό!
Στήν πόλι, πού τά Ζέπελιν μέ Γερμανούς ανθρώπους
διαβαίνουν άπό πάνω μας μέ θόρυβο τρανό
καί γράμματα μάς ρίχνουνβ κι’ 4ν Εχουν τό... χονδρό τους
καί ταυτοχρόνους πβρνσυνε αέρα.... Πατρινό...

Στή χώρ, αυτή τήν κουρελού, ποΰ τάχει κάμει λούτσα,
καί θέλει... φερετζέ.,
ιιάς φθάνει ή γερουσία γρηά καί κούτσα κουτσά
σαν τόν στενόν κορσέ
“Αχ! ή Δημοκρατία μας! πολίτευμα κοινόν
άχόρταγων κυνών
πού δέν άκούει χορτάτος ποτέ τόν νηστικόν!
Στήν πόλι, πού καμπάνες συχνά σάς χαιρετούνε
Τό βράδυ καί τόν ορθρο μέ κρότο δυνατό
κι’ έν τούτοις οί άνθρωποι άκόμη δέν ξυπνάν<>
άκόμη μιά κ α μ ^ τ ^ ^ Λ ^ ν ε ΐ τό κακό
Γι’ αυτό.κι’ έμεΐς μέ δύναμι κτυποΰμε τήν καμπάνα
κι’ ό ήχος τόν καλόγεοο άν άγουροξυπνά
τί φταίμε εμείς άν τούφταιξε στον ύ/ινο τ’ ή νταρντάνα}
ποιος τούλεγε ν’ άρέσκεται κι’ αυτός εις τά ξυνά;
Μά μία, ποΰ αρχίσαμε πανέτοιμοι καθ’ δλα
θά τήν βαρούμε τακτικά σέ κάθε Κυριακήν
ώς δτου πειά ν’ άφίσωμε στήν γήν αυτήν Τα κώλα
ή μείνουμε στό δρόμο μας κι’ εμείς χοιρίς.... βρακί!

Ά ν ά α τ α α ις , κ αμπ άνα ις, π α β χαλιά
κι’ α γάπης α ντα λ λ ά ξα τε φιλιά.
Χριστός άνέστη, χήρες νηαΐς καί νειόπανδρες κυράδβς
Άνέστη κι’ οί καλόγεροι, παπάδες, δεσποτάδες
εσείς π’ ως τώρα έφάγατε βαρέλια ταραμάδες
Χριστός Άνέστη κι’ ή γρηαΐς Μαγδαληναΐς,.. κοκόταις
νηστεύσαντες άλλά καί μή
απόψε πιέτε τό ζουμί
φάτε τ’ άρνίά καί κότταις
Χριστός Ά νέστη κάμετε καί φιληθήτε δλοι
κι’ άς είναι πάντοτ’ άδειανό, τό δόλιο πορτοφόλι
Χριστός Άνέστη μέ φιλιά
κι’ άς γουργουρίζει ή κοιλιά
Άνέστη κουρκουσούριδες
Άνέστη άθληταί
Άνέστη κι’ οί καμπούριδες
κ’ ot Γερουσιασταί
καί πάλι δσοι μέ λάχανα θά κάμετε Λαμπρή,
Χριστός Άνέστη καί χρονιά κακή μας καί ψυχρή
Χριστός Άνέστη μηστικοί
- Άνέστη σπαθοφόροι
κι’ δσων μάς πήραν τό βρακί
τοΰ Κράτους μας οί φόροι
Χριστός Άνέστη προσφυγιά
γέροι γυναίκες καί παιδιά,
Άνέστη σερβιτόροι!

Μά βλέπω έκεΐ καί μιά γρηά
π ’ άνέστη πάλι κάνει
μέ γέρω στραβοκάνη
καί μέ μανία σάν τρελλή
’δές ρουφηχτά ποϋ τον φιλεϊ
κι’ εκείνος καμαρώνει
καί χάσκουν οί γείτονα
Χριστός άνέστη εργατιά
Άνέστη Φαρμασόνοι
κι’ δσαις δέν κάνετε παιδιά
εδώ είναι κι’ οί γειτόνοι
τό Λαμπριάτικο φιλί
φέρνει άμέσώς τό παιδί
π’ άρνήθησαν οί χρόνοι
Χριστός Άνέστη νηστικοί
Άνέστη πειναλέοι
Άνέστη κι’ οί στραβοί, κουτσοί
κανένας άς μην κλαίη!
Χριστός Άνέστη παστρικοί
π’ εγδΰστε τά ταμεία
καί πλευριτώνουν ποντικοί
’κεΐ μέσ’ άπό τά κρϋα.
Καί δσοι άπ’ τήν Ά μερικά μάς ήλθαν’ έδωπέρα
ώ γΐές, νό, νό, π’ έστέγαζε, ώς τώρ’ άλλη παντιέρα
καί δσοι παρεπίδημοι εδώ βρισκώστε πάλι
καί φτύτε καί συχαίνεσθε τό τωρινό μας χάλι
Χριστός Άνέστη καί σέσάς. Άνέστη καί χαλάλι!
Χριστός Άνέστη καί φιλιά μοιράστ' εδώθ’ έκεΐθες
φιλήστε ζουμπρουλονδικαις καί μουτροκολοκύ&αις
Φιλήστε μανρομάτικαις κοπέλλαις μακροφρεΐδηι?
,
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παχουλαΐς προφθάστε....φιληθήτε!
καί μέ κοντ°»
οτην άγκαλιά!
καί στά φιλιά!
σέ μΐά ζεστοΰτσικη φωλιά
τή λησμονίά θά βρήτε.
Χριστός Άνέστη κάμετε καθένας Πατρινός
π ’ άντί Σχολής, δυο φάσκελλα σάς εδωκ’ δ Τρανός!
Άνέστη λοιπόν κάμετε κι’ εσείς οί φαφλατάδες
ποϋ τρώτε τό κουτόχορτο μά.. λέγεσθε λογάδες!
Χριστός Άνέστη δουλικά
γκαρσόνια χασικλήδες
καί πλούσιοι καί πένητες
Άνέστη κουρελήδες
καί γνωστικοί καί μερελοί
δόστε τοϋ Πάσχα τό φιλί
κι’ δλοι χορεϋτε σάν τρελλοί
σάν ναστε παραλήδες!
Χριστός Άνέστη, μάτια μον, Άνέστη Περσεφόνη
καί μή φιλεΐς απρόσεχτα καί βλέπουν οί γειτόνοι
Μά τώρα μεσ’ τά χέρια σου καλά γιά νά κράτησης
πάρε τ’ αυγό καί κύτταξε μαζή μου νά τσουγκρίσης
Νά ίδοϋμ’ άν έχης δΰναμι γιά νά μου τό τσάκισης.
Έ γώ τό ενα αυγό κρατώ καί χτυπά μέ τ’ αυγό σου
μ’ άν σοΰ τό σπάσω, ξέρ«το,...σοΰ πέρνω.-.τό δικό σου!

£ ’ α ύ τό ν ποΰ εΙ§ Μ εσ ολογγι© ν δ ιά τά ς έορτάς
έ π ή γ ’ έπ ΐ π ο λ εμ ικ ο ύ μέ φίλο«§ πρκοβευτάς
Σέ ύμνοϋμεν
Σ ’ εύλογοΰμεν
Προσκυνοΰμεν
ώ! Μεσαία!
καί στον ερχομόν σου δλοι
στήν ταλαίπωρη μας πόλι
Σοΰ φωνάξαμ’.ώσανά!
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Τά προκιούλια τών φαγάδων
τενεκέδων μασκαράδων
τών καπήλων
τών γραικΰλα>ν
έγονάτισαν σ’ εσέ
καί τον δίκωχόν σου πίλον
κατησπάσθησαν χρυσέ!
Τά μουλάρια
τά μυυσκάρια
οί άνθρώποι
καί τά ψάρια
τήν αγίαν σου τήν κάραν
προσκυνήσαμ’ εύλαβώς
κι’ άς μην είχαμε πεντάραν
πουν’ ό βίος ακριβό;
το τοιοΰτον δέν σ^ιαίνει!
‘Η μορφή σου μάς ζεσταίνει
ή μορφή σου μάς ποδαίνβι,
τά Υον°ά σου τά νιαλια
κι' η ωραία σου λαλιά
μάς ευφραίνουν
μάς χορταίνουν
καί μάς κόβετ’ ή μιλιά

;

Κι’ άν δέν εϊχαμ’ ώς οί άλλοι
τοΰ Παγκάλου παπαγάλοι
νά σοΰ φέρουμε μέ χάρι
κ α μ ε λ ί α ς άνθηράς
Ά χ 1συχώρα μας καί πάλι
τό κουτό μας τό κεφάλι
καί μή θές μέ τέτοιο χάλι
περισσότερ’ άπό μάς
Μή ζητείς πολλά, Πατέρα
ποΰ σοΰ γράφ’ ή Άγγλιτέρα
ποΰ μάς δένουνε δεσμοί
καί μάς πιάνουνε σπασμοί
Μέ χαράν εΐδομεν πάλι,
Σέ, τοΰ “Εθνους τον Μεσσίαν!
κι’ άν μάς είδες άγνωρίστους άπ’ τήν τόσην άμασίαν
μή μάς κλαΐς διά τό χάλι!
άλλως τ’ είναι περιττό....
τώπες.... κι’ εγινε κι’ αυτό!
Μέ χαράν είδαμε πάλι
Σέ τον Μάγον καί Μεσσίαν
ποΰκαμες τήν Γερουσίαν,
λαοπλάνε, θαυμαστέ,
καί σ' ύμνοϋμεν
σ’ εΰλογοΰμεν
καί τούς πόδας σου φιλοΰμεν
καί συγχώρησιν ζητοϋμεν
άν σοΰ φταίξαμε ποτέ!

Η ΚΑΜΠΑΝΑ
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Έδώ πέρα
πέρα πέρα
Σ ’ έκηρύξαμεν, Πατέρα!
κι’ ot ελθόντες έξ ’Ασίας
σ' έκλογάς τής Γερουσίας
σοΰ στρώσαμε κρεββάτι μαλακό ν’ άναπαυ&βς
^ί^(Του <5ν περνούσες διά τάς Άχερουσίας
°*Όβ
σ’ ΰμνοΰμεν πειό γλυκά, νά... κοιμηθ^ς.
Σε τέτοια
Λευθέ(?η
δυο φαο·κε>
,
« , ,
Λ
Μεσολογγίου τα μερη
νά σέ πάη, νά σέ φέρη

καί ν’ άποφεύγης νά μού λές τά ίδια καί τά ίδια.
Δ ιή γη α ις περί Π ατρώ ν
« ’ ά λλοι γκ α ρ ίζου ν κι’ ά λλοι τρων.

Ινας γά ι δαρος ξανά,
δπως τότε τόν Μεσσίαν
επερν’ εφερνε συχνά
δκως είναι κι’ ό Λαός σου ποΰ σκυφτός σέ προσκυνά
Τό παπούτσι στο ποδάρι
ποΰ φορείς μέ τόση χάρι
τό γελέκο, τό βρακάκι
τό μανίκι απ’ τό σακάκι
οί δημόται τοΰ Πατρέως
σοΰ φιλήσαμε μαζή
δπως είμαστε χαζοί
Λοιπόν τώρα ύμνου ρίμα
σ’ άπευθύνω πάντα πρίμα
ν’ άρμενίζης,.. κι’ ώς ταχΰ
τής Πατρίδος τό καράβι
»«««) ΐό βράδυ
να το φέρης civ?" νΛ-^-ων
είς κοιμητΓ.νΛου τ&ιον
δροσερά ν’ άναπαυΟή!
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Π ο λ λ ά κ α ί λ ίγ α π ρ ά γ μ α τ α περ'ι κ ο ιν ώ ν π ρ α γ μ ά τω ν
σ τή ν π ό λ ιν τω ν υ π ο γ ε ίω ν

χγ

ω ραίω ν ά κ ο π ά τω ν

’Α ρ χ ίζ ε ι τ ή ν α υ ζή τη α ιν ο Κ λά π α ς
κ α ί δ ίδ ει τ ή ν ά π ά ν τ η σ ιν ο Φ ά π α ς
Φ.— Καλή σου ’μέρα, Κλάπα μου, ποΰ ήσουν μιά 'βδομάδα;
Κ.— Έπήρα τό στρατί στρατί και κάθε μονοπάτι
κι' δλην τήν πόλι έγύρισα, νά Ιδώ, μωρέ σακάτη,
κι’ άν ήθελες νά σοΰλεγα τί μοΰλαχε στά μάτια
θάχυνες μαΰρα δάκρυα, ως... Ικατό κανάτια!
Φ.— Δέν Επιανες καλλίτερα κανένα καφφενεΐο
τώρα ποΰ ή ζέστη άρχισε κι’ ήσύχασε τό κρΰο;
Κ.— Δέν ήσουνα καλλίτερος, μωρέ στραβέ, ποτέ
μά... πάντοτε τεμπέλαρος!
Τί λές μωρέ κουτέ;
Φ.—
τό ξέρεις πώς ξεχείλισε μ’ εσένα τό ποτήρι;
τουλάχιστον δέν σκέφΟηκες τής σόλαις,... κακομοίρη;
Δέν επερνες τουλάχιστον κι’ έμέν’ άπό τό χέρι;
αφού μέ σένα μώτυχε νά κάμω νταραβέρι;
Κ.— Σέ ξέρω... πάντα θάρχιζες παράπονα πολλά...
φ .— Φαίνετ’ δ δρόμος πώκαμες σοΰ πήρε τά μυαλά!
Κ.— Μωρέ, θ ' άκουσης τό λοιπόν ποΰ μούπρισες τή σπλήνα;
δέν ξέρεις τάχα νηστικός, πώς είμαι τώρα μήνα
λοιπόν άν θέλης νά σοΰ είπώ ή...
φ —

Φ.— Λέγε λοιπόν.
Κ .—
Καθώμουνα είς ενα καφιρενεΐο
δταν μού ήλθεν άξαφνα μιά οβίδα στό κρανίο,
νά κάμω τόν περίπατο κατά τό τελωνείο
Φ.— Λοιπόν;
Κ.—
Σδν εφθασα ΙκεΤ
ήγουν, στή θάλασ' άντικρύ
μ&υρθε μιά βρώμα φοβερή
στήν τρυφερή μου μύτη'...
Φ. Τί λές μωρέ κοπρίτη;
Στήν Πάτρα ποΰ θαυμάζεται
γιά τήν ακαθαρσία
σοΰ εκαμεν εντΰπωσιν
καί λίγη δυσωδία;
ή είχες τήν άξίωσιν, νά εύρης ευωδία;
ή μήπως Ιπερίμενες νά εύρης περιβόλι;
σ’ αυτό τ’ αραξοβόλι;
...Μπά! χίλιοι διαβόλοι!
Έ κεϊ, βρε Κλάπα, δλοι!
άφίνουν τ’ άπανθίσματα
είς τόπον δροσοβόλον
καί κάνουν τά κοπρίσματα
δροσίζοντες τόν Μώλον
Κ.— Γι’ αυτό λοιπόν έκάματε τούς τετραγώνους δγκους;
νά κρυπτεσθε άφίνοντες τού; στεναγμούς καί βόγγους;
κι’ έκάματε διάδρομον στή μέση των εφέτος;

Λέγε τσαλαπίνα
Μά φρόντισε νά μού τά πής χωρίς παραγεμίδια
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.ο. κατουρη
καθένα σας άνέτως;
....Κι’ άκόμη ή Ευρώπη
καί τόσοι ξένοι τόποι
δέν πήρανε βρέ Φάπα μου, οί χάχηδες χαμπάρι,
τέτοιο ωραίο σχέδιο, ποΰ εχει τόση χάρι,
κι’ αυτοί σέ νομοσχέδιο
νά κάμουν άπό τώρα
καί στή δική τους χώρα;
Φ.— Δέν ξέρω μ’ άν έπήγαινες νά ίδής τό Ρωμαΐδη,
γιατ’ εϊν’ αυτός ό Κύριος εις 8λ’ αυτά τά είδη,
θά σούδινε μ’ ευγένεια πολλαΐς πληροφορίαις
εις τρόπον, ποΰ νά σοΰ λυθούν αύταΐς fj άπορίαις
Κ.— Γ ι’ αυτό λοιπόν μέ σύρματα άγκαθερά τά ζώνει
φοβάται μή τοΰ κλέψουνε τό θησαυρό οί γειτόνοι;
Φ.— Ά ! , Κλάιτα, σέ παρακαλώ,
δταν εγώ σοΰ δ μιλώ
ν’ άκούς, ω; είσ’ ιππότης
χωρίς νά διακόπτης,
καί νάχης πάντα προσοχή
καί τεντωμένο τό κορμί
Κ.— Προσέχω καί χειροκροτώ
χωρίς ποσώς νά σέ ρωτώ!
τήν τόσην σας σοφίαν
κι’ είς κάθε μ’ απορίαν
είς τό εξής θά προχωρώ
μέ προσοχήν άν απορώ
δι’ δ,τι βρίσκω εκλεκτόν
στήν Π ό λ ιν τών Πατρών
Φ.— Τώρα μ’ άρέσ’ δ τρόπος σου
Κ.— Δέν ήξερα τόν τόπον σου καί σοΰ ζητώ συγνώμηνί
Μά τόσα πώχω άκόμη
πιστεύω πάλι νά σέ ίδώ
καί τότε θά στά 'πώ
άγαπητέ μου Φάπα
φ .— ώρεβουάρ τήν Κυριακή τήν άλλη λοιπόν, Κλάπα.

