
θά βγαινη'πάνΓα τό’πρωΐΐέκάστης Κυριακής 
κι’ δ Ά ρ β α ς  θάν’|ύπεύθυνος^συντάκτης κΓ ιδρυτής

Έ τ ο ς  πρώτον άςιθμοϋμβν Έ το ς  χίλ ια  «Γ έννηακόσία κΓ είκοσι κΓ έννηά φύλλον δέκα μ’ αριθμόν

» ’ βίς τάς Π άτρας κατοικοϋμβν καί τού φίλου Ζαβιτσιάνου μΐά,δυό,τρβΐς Ηαί ζαβονίά καί δικόν μας ‘Υπουργόν

Ε ίς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τού έτους συνδρομήν 
κ ι’ είκοσ’ πέντβ τ ’ έξαμήνου καθωρίσαμβν τιμήν 

γιά τά  ξένα μέρη όμως δυό δολλαρια, κ ι’ αυτα 
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

Έ π ιστολάς καί συνδρομάς 
προσωπικής μόνον σ’ έμάς

Τοΰ καθβ φύλλου ή τιμή ’Ιουλίου μηνός έπ ιά

βίναι μονάχα μ!ά δραχμή κι’ δλο κρίσις ατά λεπτά

Τοΰ Λ ευτίρπ ή μιλιά  
See πάει καί δυναμώ νει 

κΓ £α« βλέπει τή φωλιά 
κλαίει, ποΰ τοΰφυγε τ’ άηδόνι!!!

Παραιτήσεις καί δηλώσεις πεθαμένοι, ζωντανοί, 
δλοι ακούσατε χαζοί 
καί φωνάξετε μαζή 

είς στόν πλάνο 
Ζαβιτσάνο, 

ποΰ μάς εκανε τό νάνο 
κι’ δμως, άβέ βού κομπρί; 

έ'χει πρώτης προκοπή 
«Ζαβιτσάνο! μου διότι 

δλα είναι « μ α τ α ιό τ η ! ;»  
τρέχα άμέσως στόν Κομπότη 

νά σοΰ δώση τοΰ Δεσπότη 
τήν αγία πατερίτσα 

νά σοΰ φΰγουν τά καπρίτσα 
καί νά πάψ’ ή τόση λίμα, 
ποΰ ακούεται.,, τί κρίμα 

κι* επειδή ό τωρινός 
ό ταλαίπωρος καιρός 

δέν τόν βλέπω νάν’ καλός, 
ελα, πάψε! παντελώς...

Μείνε, ώς ήσουν Ζαβιτσάνος 
καί μή γίνεσαι ζητιάνος, 

άδελφέ μου. κανενός!

Πολυστένακτες δηλώσεις, δλοι, ακούσατε, χαζοί, 
μά κΓ έπιστολάς μαζή 
κι’ ωραίας άπαντήσεις 

γιά τάς τόσας άπαιτήσεις,

ποΰχαν’ μέσα αί παραιτήσεις 
κι’εΐδαμ’ άβέ βού κομπρί; 

μέ δηλώσεις θελκτικός, 
μά καί έπα.νετικάς 

καί τών δυό τήν προκοπή 
κι’ ή «Καμπάνα» καίει λιβάνι 

καί μνημόσυνο τούς κάνει 
επαινώντας καί τούς δυό 
ποΰναι ισορροπημένοι 
άλλά κΓ εΰχααιστημένοι 

ποΰ γινήκαμεν άηδία 
κι’ άγνωρίστων! κατοικία..... 

καί μεγάλο ρημαδιό

Παραιτήσεις καί δηλώσεις, συμπολϊται μου, χαζοί, 
δλοι άκούσατε μαζή 

μά, γκουάρντα πάλι έ πάσα 
Ζαβιτσάνο, Σάντσο Πάντσα, 

Ζαβιτσάνο μου ’Ιππότη, 
κΓ ελα πες στόν Δόν Κιχώτη, 

ποΰ τή χώρα κυβερνά 
πριν χαθή ή κάθ’ ελπίδα 
καί σάς πίάσ’ ή άλυσσίδα 

τά στερνά τιμάν τά πρώτα 
καί τά πρώτα τά στερνά 

Στάσου 'μπρος του, άκόμη ντούρος 
σάν κορφίάτης ποΰσαι ποΰρος, 

φέρε βόλτα μΐά, τά μάτια 
κΓ είς τό κΰμα τών ωρών,

στείλε, διάλε! στά  κομμάτια
τό κακότυχο παρόν.!; 

ποΰ τό συνοδεύει δ πόνος, 
άχ!! κακός, ψυχρός του χρόνος.!.!.!



II ΚΑΜΠΑΜΑ

Πρός άγοίνιστάς Ιπποτας δυο λό γ ια  θαυμασμού 

ν ά  τ ρ ΰ ν ’ πάντοτε χαστούκια έκ τοΰ ποδοαφαιριβμοΰ

Μιά σπαλιάρα, δυό χαστούκια, άθληιαί μας Πατρινοί, 
τρία, τέσσαρα καί πέντε κι’ έξη άκόμη. τί ντροπή! 

κι' δ Άνδρέας σαν μπουρλότο στά κοντά θά σας γενή 
κι’ δ Θεός μονάχα ξέρει τί θά ψάλλη, τι θά πή 

πώ πώ πώ! ντροπή! ντροπή!

ΤΩ Παναχαΐκ Ιππόϊαι! ΙΙοιά λοιπόν ή προκοπή; 
ποΰ αί δάφναι κι' αί μυρσίναι; 
τά βραβεία σας... ποΰ,;.. είναι; 

δταν φεΰγατ’ άπ’ τήν Πάτρα μέχαροΰμεναις φωναϊς 
Τώρα... παρ’ τε τής σπαλιάραις 

καί άκοΰτε νά σάς ψάλλη δ κάθένας κουνενές 
μέ κονβένταις πειό άπλαϊς 

γιατί τάχα νά μήν πάρ’τε, σάν τής βρήκατε φτηναΐς, 
κι’ άλλαις εξη, μέ τής άλλαις 

νά τής κάμετεδιπλαΐς,
Ά λλ' ώς τόσο! θά έγλεντήστε! Δέν άμφέβαλα ποτέ!. 

Πολλαΐς πόρταις στήν ’Αθήνα θά βρέθήκαν’ άνοικταί 
γιά μεγάλο σας χατήρι; 

καί θά έ'ρευσεν αφρώδη; ή σαμωάνία στό ποτήρι 
γιά νά ’ρθήτε νικηταί!

Πόσοι έδώθενε φευγάτοι, τής πατρίδας θαυμασταί, 
θά σάς ’πρόσφεραν άπ’ ουλα 
γιά νά κάμετε., μΐά νοϋλα! 

τρομεροί., άγωνισταί!
Μιά σπαλιάρα, τρεις σπαλιάραις, πέντε εξη στή σειρά 

δόξα νάχχι δ έν Ύψίστοις! μας έφέρτε μιά φορά 
καί αισθάνομαι μεγάλη κι’ ιδιαίτερη χαρά 

γιά μιά τέτοια συφορά., 
κι’ άποσΰρομαι στήν άκρη 
μέ απελπισίας δάκρυ., 

καί μ’ ευχή δπου τά φθάνη ώς τά μάκρη τ’ οΰρανοϋ 
νά περνούν ταχύ γιά μέ, 
αί θλιμέναι αύταί στιγμαί! 

μήπως χάσω καί τό νοΰ!

Τά έγκ α (ν ια  έγ (ν α ν  έπΐ τέλους τακτικά  

καί προα’φέρθησαν έν  τέλει καί τά άναψυκτικά

Άναγγέλομ’ έπισήμως πρός άμφότερα τά μέρη 
καί στόν κάθε χασομέρη 

άπό δώθεν ώς έκεΐθεν κι’ άπό τήν κορφή ώς τόν πάτον 
τά εγκαίνια πώς ’γΐναν καί τών νέων άποπάτων 

καί πώς ’μπήκεν έκ τών πρώτων 
δ κυρ Δήμαρχος καί πάλι 
μέ φωτιές εϊς τό κεφάλι, 
οιας έ'βγαν’ έκ τών φώτων 

πλήν δέν έγιναν έν τοΰτοις τά εγκαίνια μέ κρότον, 
μόνον ποΰγιναν τοΰτέστι σάν νά λέμε τακτικά 

καί σάν πέρασεν δ Βλάχος κι’ ΰστερώτερον οί άλλοι 
καί μικροί μά καί μεγάλοι 

προσεφέρθησαν έν τάξει καί τά... άναψυκτικά.

Μπράβο! Δήμαρχε! χαλάλι! 
νά παΰ έργα κάνεις πάλι 
καί τήν ψήφο μάς ζητάς 

κι’ άπό πίσω σου κάτ’ άλλοι 
ποΰ ’συ, τάχα, δέν... κυτάς,

μάς κουνάνε τό κεφάλι 
σάν νά λεν’, ποΰ θά μάς πάς 
πέσ’τα σ’ άλλονε... Φελλάχο!
‘Υποψήφιε, Γιάννη Βλάχο, 

κι’ έμάς, νά... μάς... παρατάς!!
Μωρέ σύ, τό λένε δλοι!!

Φτοΰ! νέ πάρουν οι διαβόλοι!! 
πώς έγέμισες τήν πόλι 

άπό έργα λογικά.
"Εκαμες τούς άποπάτους 
γιά τής μοίρας τά... καμά 

έκαμες ρυμοτομίαις 
σέ χωράφια φιλικά 
μά καί συγγενειακά. 

κατά τΰχην!.. τέλος πάντων!., μά,. κι’ οΰτ’ έκαμες., κακά!! 
Πολλά έκαμες ταξείδία 

μ’ έξοδα Δημοτικά 
μέ χαλίκια καί μέ σιρείδία 

δρόμους στρώνεις., τακτικά 
κι’ δποιος θέλει νά περνά 

πιάνει πάντα τ’ ακρινά 
γιατ’ άν πάχ) στά χαλίκια πάει πίσω καί μπροστά 

κι’ έτσι έφτιασες άπ’ δλα, δσα πρέπουν τακτικά 
καί άπόπατον προ πάντων γιά τής μοίρας τά.. κακά 

καί σοΰ πρέπουνε τό δντι ύστερον άπ’ δλ’ αυτά 
νά πέρασές άπό κά... 

καί νά πάρης άλλο ένα άπό τ’.... αναψυκτικά!!

Λοιπόν τέλος! Έπισήμως πρός άμφότερα τά μέρη 
άναγγέλοντας τό νέον καλώ κάθε χασομέρη, 

κι’ δσοι έχετε γεμάτη, ώ! παμφίλτατοι τή μάμα! 
έκεϊ τρέξατ’ έν τφ άμα 

σωρηδόν, μαζή κι’ άντάμα 
γιά νά γίνη κι’ ή ρεκλάμα 

καί χαρήτε μεταλόγων, ώσάν ζώα λογικά 
πώς δ Γιάννος μας φροντίζει, τέλος πάντων στοργικά 

ποΰ νά κάν’τε τά... κακά

Τώ πατρι μας «Λαυρεντί^»  
δατις έν  κομβολογίω  

περι πάντων μεριμνά,  
λόγους ευχαριστηρίους  

άποατέλλω ταπεινά.

Τοΰ παερός μας Λαυρέντιου  
τ’ άγιο χέρι τοΰ φιλώ 

και τήν χάριν τοΰ Κυρίου 
απ’ τά χέρια του ζητώ 

γΐατ’ έν άρθρω θαυμαστφ 
τήν «Καμπάνα» επαινεί 

καί μέ τρόπο ζηλευτό 
και τόν ”Αρβαν εξυμνεί, 

δς ευγνώμων δΓ αυτό 
τόν υπέρ ευχαριστώ, 

καί τφ φίλφ Τ η λ ε γ ρ ά φ φ  
ποΰ Ιδιαιτέρως γράφω 

έπιστέλλω τό αύτό., 
καί μέ τρόπο ταπεινό 

καί τούς δυό τους προσκυνώ!



Πώς ® Φ άπας μέ τό ν  Κλάπα μέο’ τή ν  ά λλη ν  Κυριαχή  

τή ν  έπίδειξι τοΰ ’Ομίλου, δηλαδή τή Ναυτική  

ήλθαν χι' είδα ν, τΐ άχοϋααν χα ΐ πώς ’φ ύγαν άπό ’χεΐ

Φ.— Μήπως είσαι γϊά to Μώλο; Κι’ εγώ πάου κατά ’κεΐ....
Κ.— Μιά έπίδειξις μοΰ είπαν, πώς θά γίνη ναυτική., 

καί άκοΰω πώχει γίνει δι’ αυτό μεγάλος κρότος 
κι’ δπως ξέρεις!, δτι είμαι τής θαλάσσης φίλος πρώτος.

Φ.— Πώς;!!·. Δέν ξέρεις:!
Κ.— ’Αμφιβάλεις; Καί κουτά μέ διακόπτεις...

σάν νά ήμην έγώ δοΰλος, κι’ εσύ νάσουνα.. δεσπότης...
Φ. "Αν τό ξέρω;! πώς δέν ξέρω, πώς τό σώμα σου τ’ άφράτο 

άν στή θάλασσα τό ρίξης, θά τό ίδής ευθύς στον πάτο;
Κ.— Λές! πώς είμαι κι’έγώ ντόπιος;., ποΰ σέ βλέπ’άπό καιρό 

κι’ Ινφ βρίσκεται κοντά σου τό νεράκι δυό άχνάρια 
δέν επήγες τά ποδάρια 
γϊά νά πλύνης στό νερό;

Φ.— Λές... αδειάζω..;
Κ.— Κακομοίρη! εως πότε, θ ’ άπορώ

επί τέλους, εδώ πέρα, έ'ναν άνθρωπο νά βρώ;...! 
καί γι’ αυτό στό Μώλο πάου, τό παράξενο νά ΐδώ:

Φ.— Κι’ εγώ θάρθωΐ
Κ.— Μέ ξαφνιάζεις...
Φ.— Μά νά πάμε άπό ’δώ.
Κ.— Κι’ άπό κείθε, κι’ δ,που θέλεις.. Γιά μέ θάνε άρκετό 

νά ξεχάσης γϊά μΐά ώρα τόν ωραίο σ’ εαυτό...
Φ.— Λοιπόν πάμε..,
Κ.—  Π ερπατώ ........................... ..

Μά.. μοΰ φαίνεται στό Μώλο, πώς κοντεύω νά βρεθώ. 
’Ακριβώς: καί νά ποΰ βλέπω., ενα άνθρώπων άριθμό...

Φ.— Κι’ εγώ βλέπω..
Κ.— Τούς γνωρίζεις;
Φ.— "Οσους ξέρω θά σοΰ είπώ,

καί δι’ δσους δέ ήξεύρω, νά ρωτώ δέν θά ’ντραπώ 
Τά δυό κότερα θαυμάζω, λευκαΐς χήνες, στό νερό

Κ.— Εΐν’ τοΰ Κόλλα ή άπό ’κείθε καί τοΰ Μόρφυ ή άπό ’δώ
Φ. Κι’ αύτ’ ή βάρκα,σάν τσαροΰχι,. σάν... παπούτσι όλανδικό; 

μά κι’ εκείνος ποΰναι μέσα μέ κουστούμι άπό λευκό;.
Κ.— Αυτός είναι τής θαλάσσης ό μεγάλος μερακλής., 

είν’ ό Κόλλας Σοφοκλής, 
ποϋ τόν βλέπεις νά γυρίζη σάν τή σβοΰρα Ιδώ κι’ εκεί 
γϊά νά ίδή τόν ΝΟΠ μεγάλο, μέ μεγάλη προκοπή 

τρομερά ενθουσιώδης 
κι’ άθορύβως θορυβώδης

Φ.— Καί στό κότερο τοΰ Μόρφυ βλέπω νάναι μερικοί..,. 
Κ.— Είν’ δ Μόρφυ κι’ ή κυρία καί ή Μαίϋ άπό ’κεΐ.
Φ.— Τόν Κυριάκο Σπέντζα τώρα, κάτι βλέπω νά κρατή 

μουσκεμένος...
Κ.— Τά σημάδια στή σειρά τοποθετεί.

Μά.. δέν βλέπεις τόν Μϊ Κόλλα, ποΰ μάς ήλθε μέ τά γκρι; 
Τοΰ Κρεμμύδη τήν κυρία ποΰ φορεΐ λευκό γίακά; 
καί τόν κύριο Κρεμμύδη, ποΰ γιά σένανε κυτά;

Φ,— Τά Γεροκωστοπουλάκία καμαρώνω καί κυιώ
τόν Φωκίων, Άχιλέα... καί τόν Μπάρρυν έν ταυτφ 

Κ.— Καί τόν Πετραλίά τόν Νώντα, ποΰ άκούραστος γυρνά 
δέν τόν πήρεν ή ματίά σου, ποΰ στά μάτία οου περνά; 
Δέν κυτάζεις τόν Τριάντη τόν καλόν τόν Ηρακλή, 
ποΰ επάνω στήν Ιξέδρα μέ τήν Τζίνη όμιλεΐ;

Φ.— Τάς δυό Κάζαγλη κυτάζω μέ τά κίτρινα κεντίδία
καί τήν Μις ‘Ελλάδα βλέπω,£ποΰ κι’ αυτή φορεΐ τά ιδία

καί τόν Κούλη τόν μνηστήρα μέ τήν άδελφή μαζή 
καί κοντά στό Δέ-Μαρτΐνο μΐά γρηοΰλα, σάν χαζή.
Τάς τρεις Άντωνακοπούλου μέ τά μαΰρα κάθε μΐά 
καί κοντά στον Καραβίτη, καί τό Γιάννη Διαλησμδ.

Κ.— Νά κι’ ή Άνδριανοπούλου τοΰ καλοΰ μας τοΰ γΐατροϋ 
κι’ ό Άνδρέας ό Λοβέρδος ποΰ κυτάει στά κουτουροϋ 
καί δ Λέων Μεσηνέζης μέ τήν άσπρη σαντακροΰ.

Φ.— Νά! κι’ ό Πράττης δ Γρηγόρης ’Αστυνόμος Διευθυντής 
κι’ ή Δι-Λέρνία, τό καμάρι εκ τής Φιλαρμσνικής 
καί πλησίον τής γλυκείας καί καλής της άδελφής 
ή γλυκείά Σωτηριάδη πώχει βλέμμα ζωηρό 
κι’ δ καλός Σωτηριάδης ταγματάρχης στό Στρατό 

Κ.— Τήν κυρία Σπυροπούλου βλέπω μέ χρωματιστό 
στυλ ωραία κλαρωτό, 

καί μία βάρκα ποΰ γυρίζει μέ πολλαΐς γλυκεΐαΐς κοπέλλαις 
μέ κινέζικαις δμπρέλλαις 

καί κατασκευής είν’ δλαις τοΰ Κωστή Βασιλοπούλου 
Φ.— Πρό; τά ’κείθε καμαρώνω καί τάς δυό Παναγοπούλου 

τήν κυρία καί τήν κόρη καί τής δυό Παρθενοπούλου 
καί τή νόστιμη Μαλφίζα, μά καί τήν Γρηγοροπούλου 
τήν ωραία τήν κυρία Σίγμα Γεροκωστοπούλο}) 
τήν ‘Ελένη Στάμου βλέπω μά καί τήν Άγγελοπούλου 
τής χαριτωμέναις Τζίνη καί τήν Τρίανταφυλλοπούλου 

τήν πικάντικη Τσαγγάρη, ώς καί τήν Άνδρουτσοπούλου 
δυό γλυκείας δεσποινίδας...

Κ.— Λές, τοΰ Καρανασοπούλου
Φ.— Ναί! Κι’ ολόλευκα ντυμένη πάρα πέρα καί τήν Σούλου 

τό Χαράλαμπο ΙΙαΐζη καί τάς τρεις Δημητροπούλου 
καί τόν Μπΐκο τό γιατρό 

τήν καλή μας τή Μαχαίρα, τοϋ Άνδρέα τή Μαρίώ 
μ’ ενα φόρεμα λευκό 

Κ.— ’Αλλά καί τήν Άπασία μ’ εμπριμέ κι’ έγώ κυτώ, 
καί μ’ έπρόλαβες στήν ώρα, δπου ήθελα στό πώ.

Φ.— Μά καί τόν Παρασκευόπ’λο τόν κύρ Νΐόνίο δέν κυτάς;
τήν κυρία του δέν είδες; Ποίά σειρά λοιπόν κρατάς; 
καί τόν γέρω Κούν δέν βλέπεις νά κουνάη τό κεφάλι; 
καί τό Φώτη τό Γκιαούρη καί τόν Ντρέ τόν Τάκη πάλι 

ποΰ τόν εχουμε καμάρι;
Πώς τό μάτι σου καί τοίτον, τό λοιπόν, δέν έχει πάρε 

Κ.— Βλέπω τήν Γεροθανάση, τήν πολύ χαριτωμένη
καί τή Ρόζα τή Λαζάνη σίκ, σκερτσόζικα ντυμένη;

τόν Τσαφόπουλον Άντώνη 
ποΰ σάν πρόεδρος, πόΰ είναι, καθισμένος καμαρώνει!., 
καί κοντά τήν Γιογκαράκη τή Χαρίκλεια τή μικρή 
καί στά κίτρινα ντυμένη πάρα πέρα τή Μαρί... 
καί τοΰ Δημ. Στεφανσπούλου καμαρώνω τά κοράσια 
καί τήν Παπαδημητρίου μέ τά κόκκινα κεράσια 

Φ.— Σώπα.. κύταξε.. κι’ άρχίζει δ αγώνας κι’ ή βσυτίές 
καταδύσεις καί σπρωχτίαΐς 
κύτα πλήθος μηχαναίς 

π’ ετοιμάζονται νά πάρουν τής είκόναις τους αΰταΐς.
Κ.— ’Εγώ βλέπω τό Διαμάντη τό γιατρό τό Βαγενά,

«οΰ κι’ αυτός έδώ γυρνά, 
τό 2ωτήρι τό Ματσούκη..

Φ.— Σούτ!. Κι’ δ άγώνας άρχινά..
Κ.— Τό Βογάσαρη δέν βλέπεις, ποϋ έπέρασε μπροστά σου;

τήν κυρία του επίσης; ή δέν είσαι στά σωστά σου;
Φ.— Τόν Άλέχο Μανωλόπ’λο σ’ άσπρη βάρκα τόν κυτάζω 

τήν κυρία τόυ επίσης καί τούς δυό καί τούς θαυμάζω 
Κ.— Κύτα τώρα καί τής άλλαις...
Φ.— Τούς άγωνιστάς κυτάζω, ποΰ άρχισαν τής καβάλλαις



καί ακούω στήν εξέδρα τό ωραίο κουαρτέτο 
π ’ άρχισε τό Ριγολέτο 

καί τή Γιώτα Φραγκοποΰλου μέ τά μαϋρα δροσερή, 
αλλά καί τοΰ Καραγίάννη τήν κυρά καί τή μικρή.

Κ.— Δέν κυτάζεις τό Λοβέρδο ποΰ ζητεί κάτι νά πή;
Φ.— ’Εγώ βλέπω τό Χαρμπίλα τόν καλόν καθηγητή 

τήν κυρία Κατραμάδου εις τάς κόκκινα κι’ αυτή 
τοΰ Καρύδη τή μικρή 

τήν μητέρα καί τήν κόρη τοΰ Λεων. Γεωργοπούλου 
τήν καλή, χαριτωμένη τήν κυρία Λαμπροποΰλου 

ποΰναι γένος Μακρυγένη . 
άλλά καί τόν Μεσπνέζη τόν καλόν ’Αριστομένη 
καί πειό ’κείθε μωρέ Κλάπα άν τά μοΰτρα σου γυρίσης 
καί τόν Μίλτων Μεσηνέζη ζωηρόν θά ϊδής επίσης

Κ.— Στάσου... Βόλεϋ αρχίζει... καί μ’ αρέσει νά τό ίδώ...
Λοιπόν κόψε τήν κουβέντα...

Φ.— Ά ει, στό διάολ’ άπό ’δώ!!
Τί νά ίδής εσύ μώρ Κλάπα; άπ’ τό θέαμα αυτό;
Τί εσύ καταλαβαίνεις;

Κ.— Μά δέν βλέπω στά νερά;
ποΰ πολλοί τσαλαβουτοΰνε, δπως πρέπει, ζωηρά;

Φ.— Κύτα τοΰ Λιμεναρχείου γύρω, γύρω τή φρουρά 
τό συνάδελφο Τσαούση πώγιν’ εφοριακός 
κι’ εναν πούρθε μέ μία βάρκα πώχει μέσα δυό σκυλιά.
Κύτα μέ τά δυό χρυσά του τόν καλό μας Κασαλιά 

[ Κ.— ’Εγώ βλέπως πώς βουτοΰνε άνδρες, έφηβοι, παιδιά,
κι’ ενα σκύλλο, ποΰ γαυγίζει σάν είναι στό Βωδηά, 
βλέπω καί τό Λιμενάρχη ποΰ πέρνα πλατείά, πλατεία 
κι’ επιβλέπει....

Φ.— Κι’ εγώ ’πήρα τώρ’ άμέσως στή ματιά
τήν γλυκύτατη Μανούσου, τάς Τσακάλου μ’ εμπριμέ 
τήν Άσλάν πολύ σκερτσόζα πούρθε τώρα ’μπρος σ’ εμέ 

μέ τό τουρτερέλ καφέ 
Κ.— Καί ή Μελισσαροπούλου πρώτης τάξεως έφέ

μέ τόν Κώστα κάμνουν, νάτους καί 6 Γιάγκος Μπομποτής 
Φ.— Απορώ τά ονόματα τους στό μυαλό πώς συγκρατεϊς 
Κ.— Φάουλ!! κύτα!.. εχει γίνει καί θ ' αρχίσουν έξ αρχής 

κι’ έσηκώθηκε καί κϋμα καί γΐά κύτα μή βραχής 
Μή φωνάζεις καί τόν κόσμο ποΰ κυ τάζει ανησυχείς 
Γιατί δλοι σέ προσέχουν καί προ πάντο)ν ώς θά ίδής 
ό ’Αντιπρόεδρος έφέτης Χατζ’ανδρέου, Δικαστής 

Φ.— Τόν αρχίατρο τόν Τσάλα βάλε τώρα μεσ’ τό νοΰ 
μά κι' άκόμη τήν ’Ελένη, τήν καλήν Αύγερινοΰ 
καί τόν Δημητρόπουλό μας τόν Κωστη πολύ καλό 
δικηγόρον τε καί φίλον καί τόν Μπάρρυ μέ μαγιό 

Κ.— Βλέπω τόν Είρηνοδίκη τό Βρυώνη κάπου έδώ
καί τούς ΝΟΠ ποΰ φέρουν σάσπρο θυρεό, τό μπλέ σταυρό 

Φ.— Κι’ άλλο φάουλ!...
Κ.— Τήν Δίαμαντίνα κατά 'κείθε θεωρώ

στή γαΐτα τοΰ Κυριάκου, to Γεωογόπ’λο τό Μιχάλη 
τήν καλή μας δεσποινίδα τοΰ άγαπητοΰ Τοπάλη 

μέ ώραϊο μεταξωτό 
Φ.— Τόν Λεωνίδα Θεοφίλου εύγενή πραγματικό

καί τήν Κούλη βλέπω ’δώθε μέ τό Σπ. τόν αδελφό 
καί τόν Κάνιστρα τόν Κώστα τόν αρχίατρο γιατρό, 
τήν καλή του τήν κυρία ποΰ μ’ αυτόν είναι μαζή 
καί τόν Τάκη, αγαπητόν μας, τόν Ππαπακυριαζή 

τοΰ ποδόσφαιρ’ άθλητή 
τόν Ντινάκο, αδελφό του, ποΰ γιά ’δώ δέν εΰκαιρεϊ 
καί πώς ήλθε κι’ εδώ πέρα, ή καρδιά μου απορεί!
Τόν Μαυρόκοτα, ποΰ πάντα σέ λιμάρει, σαν σέ βρει

τόν Καρρέρ τό Νιόνίο βλέπω καλόν νέον, έκ τών πάνυ 
Κ.— Βλέπω ναΰταις καί μεσίταις καί τό Γιάννη, μπεχλιβάνη, 

τό Σιάνο, Μπουκαούρη, τό καλόν Διλέρνία Γιάννη, 
ποΰ τό τέρμα του κρατεί 

καί τόν Πετραλιά τόν Νώντα μ’ ένα τέρμα νικητή 
ένφ εξη άπό τούς άλλους τοΰ περνάνε στή στιγμή 

κι’ ό χορός καλά κρατεί 
Μά καμάρωσε λιγάκι καί τό Δημ. Συνοδινό 
σάν ζαργάνα, σάν ξιφία καί τόν Τ. Άραβαντινό. 

κι’ έκ τής παρακυβερνήσεως, 
κι’ ανευ παρεξηγήσεως 
θεωρώ τόν Μιχαλόπ’λο 

τόν Γιώργο καί πλησίον του τόν Τ. Παναγιωτόπουλο 
Φ.— Τήν καλή μας Ευτυχία, ποΰ στό σπίτι της μπορεί 

πασουμάκια νά φορή, 
άλλά έ'ξω μέ τή μό^α θά τήν δής νά περπατή; 

μή τήν βλέπεις νά περνά.;
Κ.—  Δέν τήν βλέπω πουθενά!
Φ.— Καί τόν Ζούρα μή τόν είδες έδώ δά νά... τριγυρνά 
Κ.— οΰτ’ αυτόν, άλλ’ δπως ξέρω, έ'χει απλώνει τραχανά 

άνοιξ’ άλλο Φαρμακείο καί κουράζεται δεινά 
γιατί θέλει νάναι πρώτης, κι’ άπ’ αύτόνε νά περνά, 
κάθε φάρμακον, ποΰ δίνει ό γιατρός σας, καί κερνά 

Φ.— ΙΙρόσεξε! ‘Ο άγων τελειώνει...
Κ.— Κι’ δλο βλέπω ό άέρας, δσο πάει καί δυναμώνει

άλλά καί τά παληκάρία, ποΰ μάς κάνουνε τά ψάρια 
σάν πηδοΰν άπ’ τή μαοΰνα μέ τά άσπρα τά ζωνάρια!! 

Φ.— Βλέπω τό Γερoθαviση, τό Μπιρμπίλη, σάν λεχάρια, 
καποια πούρθε διασωθεΤσα μά.-.έκ τοΰ κατακλυσμού 
κι’ δλο έδά/κωνε τά χείλη εις τή θέα τοΰ..γυμνού 

καί δέν έ φεύγεν έν τούτοις, Κλάπα, έκ τοΰ σκανδαλισμοΰ 
άν κι’ έφόρει άκόμη πούφία 

κι’ είχε πάντα άπό κοντά της μΐά δουλίτσα μ’ άσπρη σκούφια 
Κ.— Βλέπω τόν Χαραλαμπίδη, μά καί τόν Τρικαλινό 

πολυποίκιλα κοστούμια, τουαλέταις κόμ—ιλ—φό 
μα μοΰ στράβωσε τά μάτια ό βορηάς, ποΰ δυναμώνει 

μέ τή σκόνι, ποΰ σηκώνει 
καί τόν κόσμο καί κοσμάκι, καθώς βλέπω τόν σαρώνει 

Φ.— ’Αλλά θά όμολογήσης τή θαυμάσια γιορτή
καί μακάρι νά γενώταν μά.. καί κάθε κυριακή 
κι’ 6 καθένας νά συντρέξχ), συνιστώ καθώς μπορεί 
καί συγχαίρω τόν Τριάντη τόν καλό μας ’Ηρακλή 
ποΰ έχάρισε μΐά βαρκα είς τόν ΝΟΠ, πολί> καλή 
καί τήν δμοια ευχή μου δίνω καί στόν φίλον Ποσειδώνα 
καί άν ήτανε δική μου ή γοργόνα ή.... Καλυδώνα 

θά τήν χάριζα κι’ αυτή 
στόν πειό νέον βουτηχτή 

Κ.— Πάμε.. Δέν βαστώ τή σκόνι...
κι’ δ άέρας, δυναμώνει

Φ,— Πάμε, πάμε... γιά .. νά... φάμε !·.....
γιατ’ άν κι’ ήτανε ωραία ή έπίδειξις αυτή 

πείνα μώφερ’ αρκετή 
μ’ άς άφίσωμεν έν τούτοις εϊς τήν τόσην ταραχή 

τής καρδιάς μας τήν ευχή 
τέτοιο θέαμα νά ίδοΰμε καί τήν άλλη Κυριακή

II ΚΑΜΠΑΚΙΑ 
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