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καί, τό τρυφερό ζευγάρι ταξειδεύει στά Χαν’ά.
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μονάχα μ 'ά δραχμή

ΕΙς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν
κ ι’ εϊκοσ’ ιτέντε V εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένα μέρη όμως δυό δολλάρια, κι’ αΰτά
είς τό χέρι α π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ πιστολάς καί συνδρομάς .
προσωπικως μόνον σ’ έμδς
Τό παρόν μαζΰ μέταλλα μιά ντουζίνα συμπληρώνει
κι" εκλογών δεινή μανία μέ τή ζέστη μάς φουντώνει.

Και τραγούδι ν έ ο στήνω
γιά τών εκλογώ ν τό Θρήνο
κ ι’ δπως π ά ν τ α —κα λό νάχω
βλέπω εδώθε πρός τό Β λ ά χ ο
μά κ ι’ έκεΐθε πρός τό Ν τ ΐν ο
και τούς δυό μαζή τούς κρίνω
και σέ σάς τούς παραδίνω.
Δ έν έπρόφθασε νά σβύση τής Β ουλής μας ή φωνή
κι’ άλλο θέαμα, ώς τόσο, τήν Ε λ λ ά δ α συγκινεΐ
νέος σάλος συνταράσσει
νέο εΰθυμο γιορτάσι
νέος φοβερός άγων
νέον σάλον εκλογών
κι’ ό καθένας άψε, σβύσε έκεϊ τρέχει, νά προφθάση
φοβερά ζητωκραυγών
Έ λλη νά δες! Ή χαρά σας ώς κι’ έμένα συγκινεΐ
και π οθώ κι’ έγώ ν ’ άκούσω λιγουκάκι τή φωνή
γΙατ’ αλήθεια εισθε πρώτοι
οταν ε ιν ’ γϊά φ αγοπότι
και πριχού καμπάνας κρότοι
αντηχήσουν ζωηρώς
δέν ζητάτε σείς καθόλου τό γΐατι καί τό διότι
άλλά τρέχετε γοργώς
Τ ί χαρά; τί χαρά! “Ο λα είναι άνθηρά
x«l. Q Β λά χος έτοιμάζει χίλία έγκαίνια στή σειρά
είς τήν χώ ραν τής ελαίας
μά καί τής πορτοκαλέας
μέσ' τής κρίσεως τό σάλο
Λλλο ζήτημα μεγάλο

'Ιουλίου μηνός πρώτη καί κι εικοστή μαζή κι’ αντάμα
καί ό Βλάχος κάνει εγκαίνια γιά νά γίνεται ρεκλάμα.

Έ κλογαί Δημοτικαί
καί υποψ ηφίω ν πλήθος
προχωρούνε ώς συνήθω ς
κι’ έπ οντ’ άλλαι έορταί
καί κττάζω τή μπαράκα
καί θυμάμαι τά παληά
τής κουμπούραις καί τά τράκα
καί δέ βγάνω μιά μιλιά

1 Ιώς έπέρασαν άχ! 6λα|
καί ή κάλπη κι’ ή μπιστόλα!
Τώρα όπως τσ’ άποπάτοι
πάς καί πέρνεις τό χαρτάκι
κΓ έκεϊ, γράφεις... συμπληρώνεις
τό μαζώνεις, τό διπλώνεις
καί στήν τρΰπα τό πετάς
κ ΐ’ άπό ’κ εΐτ ό Δήμαρχό σου,βγάνεις καί τούς Βουλευτάς.

Δ έν έπρόφ θασε νά σβύση τής Β ουλής μας ή φωνή
καί τώ ν εκλογών ό σάλος τήν Ε λ λ ά δ α συγκινεΐ
καί ό Βλάχος!... τί χαμπάρι!
πώ ς κυτάει νά τουμπάρη
μέ τό ψεύτικο του κλάμμα
μέ κουβένταις καί ρεκλάμα
τόν καθένα Π ατρινό
μά κι’ έσεΐς νά φ υλαχθήτε,
μήπως παραπλανηθήτε,
καί πηγαίνετε ψηφίστε
μοναχά τόν ίκανό!
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Ν Ο Π κοιτά to O O O S K l A t t l V O X
φ —Κορδωτός καί στολισμένο: είναι σήμερα πολύ
ξουρισμένος επί πλέον μέ τό μοΰτρο σαν γουλί
Κ.— Μ«®ε διόλου δεν μ’ αρέσεις μέ «ον τρόπον, ποΰ μιλάς
καί μοΰ μοιάζει... δτι θέλεις γιά νά μέ περιγελάς
καί πριν έχουμε σκοτ.ιΰρες φασαρίαις, κουμπουρίαίς...
•νμμαζέψου....
Φ .—
ώχ ! ’βρώμησαν, άδερφοΰλι, οί γειτονίαΐς....
κι’ sβαρέθηκα ν’ Ακούω τών θνησκόντων τής φωναΐς
Κ .—Κάμε πέρα, μπεζεβένη !
Φ .—Μπά... κακό, ποΰ νά σοΰ γένη! ;..Ά λλο τοΟτοΙΤ’βίν αυτό;
τί φωνάζεις δυνατά ;
Κ. —Πάου κάτω στό λιμάνι
ποΰ αγώνας θά γκ νή
Φ.—Κι’ εχεις μήπως τό φιρμάνι,
ποΰ πολύ σέ συγκινεί;
Κ.—Κακομοίρη ! Έ κ εϊ κάτω, έχουν δλα τά κονφόρτε.. .
Φ.—Κ ΐ’ ίσως πας κι’ εσύ γΐά κόρτε...;...
Κ.—Τόν κακό ψυχρό σου, φλάρο,
έγο) πάου νά γουσιάρω
Φ.—τότε άν ελθω άπό κοντά σου, τίποτε δε θά σβϋ πάρω : ..
Κ.—Νά μοΰ πάρης ; ’Ά ν θές... Ι'λα... κάλλιο νάχω καί παρέα.
’Έτσι μάλλον καί οί δυό μας θά περάσουμε ωραία.
Φ .—"Οπως έκατσα δέν βλέπω πρός τΛς θάλασσας τό κΰμα
Κ.—Κάτσε τότε, παραπέρα, γΐά κουνήσου κάνα βήμα
Κ ΐ’ επί τέλους, οΰθε βλέπεις κάμε πώς μέ κουβεντιάζεις
Κ ι’ δσαις βλέπεις, δσους βλέπεις μήν ξεχνάς νά μ’ άραδιάζης
Έ γώ ‘γνώρισα τόν Κάη τόν καλό καθηγητή
στολισμένον καί ντυμένον μ ’ επιμέλειαν άρκετή.
Τόνε βλέπεις ποΰ γεμάτος μ’ αγαθότητα γελά
καί μοΰ μοιάζ’ άπό ’κεϊ πέρα νά σοΰ γνέφη ; σά μιλά.,
Φ —Κ ΐ’ ή Κυρία πουν’ καντά του ;
Κ .—
Δέν γνωρίζεις τήν κιιρά του ;
πώχει μιά χρυσή καρδιά ;
Φ.—
Μά έκ’ είναι κ ι’ άλλη μία
Κ.— Δ έ ν γνωρίζεις, μωρέ Φάπα, τοΰ Τσιτσίλο τήν Κυρία ;
καί τόν κΰριο Τσιτσίλο π ο υ ν’ άπό τήν ’Ιταλία ;
Φ .= Κ α ί τό κότερο πού στέκει ; Θάναι κάποιου παραλή ;
Κ.—Αυτό είναι τοΰ λεβέντη τοΰ κυρ Κόλλα Σοφοκλή
Π ’ δταν θά τόν κουβεντϊάζης γιά τά σπόρτ θά σοΰ μιλή.
Φ.=Διακρίνεις εκεί πάνω ποίά ’ναι ή μία ποίά ή αλλη ;
Κ .= Π ρώ τα βλέπω όλοδροσάτη τήν Ελένη τήν Τοπάλη
καί κυτάζει τήν Τριάντη τή χαριτωμένη Νίνα
ακολούθως τή Λουΐζα μέ μετσξωτ’ άπ’ τά φίνα,
μιά χαρά τήν Ευγενίαν, καί τόν κύριο Σφακιανό,
ποΰ μάς ήλθ’ άπό ταξεΐδι τελευταίων μακρυνό.
Φ.—Μά δέν βλέπ’ δμως.... γιά κύτα... μήν ίδχ}ς κ ι’ εσύ τόν
Κ.—Μά δέν πήρες ΐτ σ ! χαμπάρι ;
[Μπάρρυ
πώς έκτύπησ’ δ καϋμένος, προ ολίγου τό ποδάρι;
Φ.—Κ ι’ ό αγώνας πώς θά γίνη ;
Κ.—Στό ποδάρι τ’ ενας άλλος, τέλος πάντων, θέ νά μείνη !
Φ.— Τοΰ Σωκράτη Χρονοπούλου μ’ άχνό μώβ, δέν είν’ εκείνη;
μέ τή νύφη μας Ψημάδη ;
Κ.—
Νά μιλάς μέ ηρεμία.
Μ’ ίμπριμέ κι’ έγώ τή βλέπω, γένος έξ ’Ιερεμία
καί τόν Τάσση,-τί χαρά μβς! ποΰ μάς ήλθ’ άπ’ τήν Αγγλία!
Καί τόν Νί Γεωργακόπ’λο δικαστήν εκ τών άρίβτων
κι’ άπό πίσω του λιγάκι $λ!πώ tov Φεφέν τόν Χρηστόν
τήν καλή γλυκεία του κόρη fcarjil σάρκα 'τήν'κυρά του
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καί τόν κύριο Γκαλονόμο, άφοΰ ήλθε κι’ ή σειρά τ#»
Φ.—'Όπως είσαι., βλέπεις άλλη ;
Κ .—
Πώ; ; Τ αϊ; δύο Αυμπεράλλη.
τή Φινοΰλα τήν ωραία καί τή Μάρω τή μεγάλη.
Κι* άλλους δύο εκ τών άρίστονν δικαστάς
εδώ κυτάζ»,
ήτοι τόν ΙΙεριφανάκη καί Φραγκούλην σ* ονομάζω.
Κ.—Μά δέν βλέπεις πώς άρχισαν κι’ έκεϊ κάτω τόν άγώνα;
Φ.—Βλέπω *«ί τήν Τραυπαδώρου, ποΰ μου μοιάζει μιά μαν
τόνα,
καί τόν Γόνατά τόν Κώσια ποΰ φορεΐ μαΰρα γίαλιά
καί τόν Γΐώργη Καραβίτη, ποΰ δέν βγάν’ οΰτε μιλιά,
σάν ποτέ σεκλετισμένον
καί τόν φίλον Παπαδάτον πουν’ τής ώρας ξουρισμένον
καί τόν Μίμην Οίκονόμουφίλτατόν μου, π’ ώρισμένων
δέν θά πρόσμενεν ή τσάκα νά τόν πίάση στά γερά
καί νά ΐδή τ’ δνομά του στήν «Καμπάνα> στή σειρά...
Κ. Τήν Μαρίτσσ Μαριάνθη πούρθε πάλι "/αμαροινο*
άρτι !κ τών ’Αθηνών
καί τήν 'Έλλη δύο λουλούδια, ποΰ τά βλέπω καί δέν βώνο»
μά'* τους ψάλλω μέ τό χρόνο
νά τά χαίρετ’ δ άνθών
Βλέπω τήν Γιαννακοπούλου τήν Ειρήνη, άστρο λαμπρό
ποΰ μ’ αφέλεια κυτάζει τόν άγώνα στό νερό,
τόν καλόν τόν δικηγόρο τό Γεωργόπουλο Λεωνίδα
καί τό Γιάννη τό Γΐαννΐκο έκεϊ δά κι’ αύτοΰ τόν είδα.
Φ .= Τ ό ν Θωμόπουλον δέν είδες ;
Κ.—
Πώς ; Μά καί τόν Προκοπίου
ποΰ ή χάρις τοΰ Κυρίου
νά τοΰ τρέφει καί ν’ αΰξά'νη τό μικρό του τό βλαστάαρι,
ποΰ τό βλέπω άπό κοντά του τό χρυσό του τό καμάρι.
Φ .=Κ ύτα εκεί τόν Νΐ Καρβούνη ποΰ τό μάτι έδώ γυρνά—
Κ.—Καί τόν Νΐ Κοζάκο βλέπω καί τόν ’Άλ,φα τόν Βουρνά.
Φ. —Καί τόν Νίση τόν Γεωργόπ'λο δέν κυτάζεις ; πού.... κυτά..
Κ.—Ψάχνω ναΰρω τό Βγενόπ’λο, π’ είδα κάπου άρπαχτά.
Φ.—Τό Μιχάλη τόν Κορνέλο βλέπω, ποΰ μάς χαιρετά
ποΰ τά φίνα πιάνα Ιχει καί μέ δόσεις τά πωλεΐ
μίας μάρκας, έξαιρέτου, πούνε πρώτη, καί καλή
κι’ δμοίο πιάνο στήν εξέδρα οικου ’Έρμπαρ άντιχεϊ
καί τ’ άκοΰς, ώς τό νησάκι, σάν τις νότες του ήχεΐ :
Κ.—"Ακου τί φωνή κι’ άντάρα στό Γουώτερ τά παιδιά :
κύτα πώς τό κΰμα σχίζουν μέ άκούραστη καρδιά;.
Φ.—Μπράβο Ν Ο Κ 1 ! καί Π ο α ι ι δ ώ ν α I
ποΰ λαμπρόν κανετ’ άγώνα !
Κ.—-Κύτα ’κείθε τό Θωμόπ’λυ:... τόν Τηλέμαχο Σαρλή
καλόν νέον, δικηγόρον π’ άπ’ τά τζάμία σ’ δμιλεΤ_
Φ. — Νά κι’ δ Τάκης Κοτρωνόπ’λος υποψήφιος κ ι’ αύτός
δν καί πρέπει νά ψηφίστε ίκανώς κι’ εκλεκτικώς
καί τόν φίλο μου Μαρίνο, έδώ πέρα τόν εύρηκα,
καί μέ νέα τουαλέττα τοΰ γιατρού μας τή Μαρίκα.
Κ— Μ’ έμπριμέ τήν Στάμου βλέπω καί τάς Λημητρακοπούλου,
μΐά μέ σάξ, μέ ρούξ τήν άλλη καί τάς δυό Ρηγρπούλου,
τόν έξαίρετον Έφέτην Μιστριώτην καί μαζύ του
τήν Χρυσή τήν αδελφή του
Καί στήν άκρη ’κεϊ ποΰ βλέπω,ποιος νά είναι,μά μέ σκοΰφο
Φ—Πώς ; Άκόμη δέν τόν είδες τό Λαλάκη μας, τό Ροϋφο;
Κ—Είδα τοίρα, μή φωνάζεις, καί ποίό πέρα μια άδραξιά,
καί τό Γιάννη τό Σκαλτσά.
Φ—*Ά ! ωραία ! ! Βλέπω τώρα....
Κ— Μά κι’ επάνω μέσ’ τήν ώρα
Είδα καί τόν Παπαδόπ’λο χημικό μέ τά λευκά
καί τόν Νίκλα τόν καλόν μας, τήν αρραβωνιαστικιά,
ποΰ μά; κάνουν πώς δέν βλέπουν.
Δέν τό νοιώθεις ; Ά πό κείά......
Φ. -Τ ό ν Απόστολο τό Στράτο βλέπω νάν’ κι’ αύιός εδώ
τόν Άλέξι Μανωλόπ’λο, τοΰ Μάράτου τό γαμβρό
τήν καλή μας θεοχάρη
καί τήν Τσόπελα κοντά της πώχει ξέχωρη τή χάρη.
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Κ.—Βλέπω καί τόν Γαλανόπλ’ο καί τον τά Βασιλακόπλ’ο
ποδ διαβάζει κι’ εδώ πέρα συνεχώς Ιφημβρίδα
to Ερρίκο Γεληνίώτη πουν τό μάτι του γάρίδα
τόν Καμπίτση τόν Γιαννάκη καί τόν φίλο μάς Ίγγλέση
τόν Μαίκ Φβϊτζιν επίσης, ποΰ τόν βλέπεις άν σ’ άρέσβι
τόν Άνδρέα Καλαντζόπ’λο
καί τόν Τάχη τόν Γεωργόπ’λο
τό ν ^ Η λ ία τόν Ά λεξόιΐ’λο
τήν κυρία Κατραμάδου μέ τά μαΰρα μιά χαρά
μ’ εμπριμέ δέ τήν Μανοΰσαν τήν ωραία, στή σειρά,
φ . —Γκόλ ! Άκοΰεις ;.......
Κ.—
Έ π ί τέλους ! Σύ μοΰ ζάλισες τό νοΰ
Δέν μ’ άφίνεις νά κυτάξω καί πρός τήν Αΰγερινοΰ.
Φ .—Κΰτα... Κΰτα καί πειό πέρα καί τόν Κ. Μαρουλάκο
αστυνόμον, καλόν φίλον καί τόν Ντρέ, βρε σΰ, τόν Τάκη
ποΰ ώς έμαθα ενα βράδυ, είς ttfc «Χαραυγής» τά μέρη
κάποίαις τέσσαρες τσιποΰραις
κάτι άλλα καί σαλάταις κι’ άλλαις λίξαις καί λιγοΰραις
καί τούς βρήκε χαρσμέρι! !
Κ ,—Κι’ έκατέβηκε ;... ό , ποιος ;
Φ.—
Ξέρει δ Τάκης δ ι’ αυτά !
Κι’ έ’νας κάποιος ποΰ βουτά ατό Γουώτερ σαν αγγούρι
Κ.—Νά κι' δ Γιώργης Μακρυδάκης καί ή δεσποινίς Σινοΰρη
γλυκυτάτη καί μέ χάρι, κι’ ή κύρία Κουτρουκόη
καί ό άνδρας της κοντά της ποΰ την έφτασε στό μπόι
κι’ ή Παλαμίδά γϊά κύτα ποΰ μάς ήλθ’ άπό τήν Τήνο...
Φ.—Μέ τά κίτρινα τήν βλέπω κι’ άν σοΰ λέου ψέμμ’ άς μείνω!
τόν Φωτόπουλο δ ’ έκεΐθε βλέπω σ ’ ενα φορτηγό
καί πώς ήθελα νά ήμουν Ικεϊ πάνω δά, κΓ εγώ...
Κ.—Κΰτα καί τόν Δημητρόπ’λο τόν Γιωργάκη μέ τήν κόρΐ*
π ’ άρζαντέ ποΰ ή ματιά μου δέν τόν έβλεπε κ ι’ ήπόρει
τόν λεβέντη Κουμανιώτη τό νοδάρο παρ’ αυτίκα
καί πείό πέρα καί τό Θάνο τόν καλό ποΰ λέν’Τσαλτίκα
Φ.—Βρέ, δέν είδες καί τόν Κοΰρτη τόν αγαπητό μα; Βλάσση
π ’ δταν σ’ εΰρη μέσ’ τό δρόμο θέλει αμέσως νά κεράση;
τήν γλυκείά του τή μικροΰλα δέν κυτάς, δέν σημειώνεις
τί κυτάζεις καί θαμπώνεις;
Δέν κυτάζεις τόν Παράσχο τον Δημήτρι στά σταχτιά
τόν καλόν μας Αχίλλειου
Κ.—
IΙάψε μοΰφαγες τ ’ αυτιά..
Κι* έλα κΰτα κατά δώθε γϊά νά ίδής καί μΐά κοπέλλα
Μιά δροσιά, πολύ ώραϊα τί ώραία! μία τρέλλα!
τή Βασιλοπούλου Βάσω θελκτική, ζωγραφιστή
μέ τά κίτρινα, κΓ δ Ράπτη; ό νοδάρος άπό ’κεΐ.
Φ.—Νά κι’ δ Φέγγος, έπί τέλους! κι’ ώραϊα Μαυροειδή
Βλέπω καί τό Μ ιχαλόπουλο δσης κάθετ’ άπό κεΐ
Τήν κυρία Άφαοδίτη Ρουμελιώτη μέ λευκά
καί τήν Β. Δημητροποΰλου μέ ριγέ μεταξωτά
Κ.— Καί δέν βλέπεις καί τήν Μάρκου πώχει γΰρο> νά παιδιά;
Δέν κυτάς, ποΰ δοκιμάζει, ιδιαίτερη χαρά;
Φ.—Ψάχνω ναϋρω τό Σιάνο.Έ δώ κάπου θαν’ κ ι’ αυτός.
Κ .—Αές; τό Γιάννη;
Φ.—Ναι τό Γιάννη! ’γΐαΓ έγίνηκ’ ακουστός.
Κ.—Ά μ ’ αυτός δέν ξεκολάει άπ’ τά ΟΛΥΜΠΙΑ ποτέ
κι’ δταν θέλεις εκεί πέρα θά τόν εΰρης, αδερφέ.,
έκεϊ πέρα έχει γίνει, δ κύρ Γιάννης σάν τή κλώσσα
κι’ δταν έλθη νά καθίση, τό λοιπόν, στό κάθισμά του,
μπράφ! αμέσως τά κορίτσια καί μαζεΰονται κοντά του
καί Ά λμ α κι’ ή Μπεμποΰλα
κι’ δσα άλλα είναι.,., οΰλα!..
καί άκοΰν τάς συμβουλάς του καί διηγήσεις κεχηνότα
ΰπως κάνουν τά πουλάκια, δηλαδή κοντά στήν.. κότα
άφοΰ καί είς’το» Μαμάση πώφθασες προχθέν μΐά μέρα
τόσο αυτός κι’ ή κυρά του μΐά φιλόστοργη μητέρα
καί καλή νοικοκυρά του
"Οσα ήσαν κι’ έκεϊ κοριτσάκια άπό κοντά του
έμαζεΰθηκαν άμέσώς γύρω, γΰρώ στήν ποδιά ιίου
γϊά ν’ άκοΰσουν καλάΊόγία καί τά διηγήματα του,

Φ.—Άκου!.... Γκόλ! τά παληκάρία
Κΰτα πώς δρμοΰν σάν ψάρίά
Κΰτα τόν Πόλυκαλά μας τον Αγαπητό Θανάση.
Ποδ ό φίλτατος Κομπότης πάβι πείά νά τόν ξεχασ^
κι’ άς πηγαίνουν κάθε βράδυ είς τοΰ Βλάχου τό σαλόνι
καί χαλάν έκεί τόν κόσμο π’βθεο; νά σέ γλυτώνη.
άχ; πώ; πάει νά λησμονήση. τόσα γλέντια πώχουν κάν»;
τόσα γέλοΐα κι’ ίστορίαις μωρέ Κλάπα, μπεχλιβάνη!
καί οί ΝΟΠ μέ πΰρ καί λαΰρα άγωνίζονται γερά,
κι’ άλλο ένα, ήτοι πέντε βάνουν τοΰτη τή φορά
στοΰ καλοΰ τοΰ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ τή δευτέρα τή σειρά.
Εδώ μάχεται δ Μπάρρυ, Έρτσυς καί Συνοδινό;
μά κι’ δ φίλος Τσιτσιλιάνος ποΰ κι’ αυτός είνε δεινός
Φ.— Κΰταξ’ άλλοι !...
Κ.—
Τώρα θάρθουν καί αί πρώται τών σβιραί
καί νά ξέρης πώς κι’ άί δΰο είνε έξίσου ίσχυραί.
Φ .—
Βλέπεις μάχη δυνατή ;
Τόν Όνοΰφριο τόν βλέπεις ποΰ πολύ εχει ξανοιχτώ ;
Κ.— Καμαρώνω τόν Δελέρνια άλλά καί τόν Πετραλιά
τόν ψηλόν στενόν σάν στέκα, μάλλον σάν ξυλοσουγΐ».
Φ—Είδες τόν Οϊκονομόπουλο; Είδες τόν Άθανασόπουλο
είδες τό Γεροθανάση καί τόν Άραβαντινό;
στό Λολΰμβημα 'δεινός.
^
κΰτα λάθη,...
Κ—
Θές άκρίβεια! Δέν κυτάζεις τό Μπελιέ;
Μωρέ Φάπα μερελέ.
Δέν κυτάς τόν Οίκόμου, Κωνσταντίνου τε καί Γκίκα;
κΰτα όρμή άπ’ τό Χαράρη, τό Δαράβαλη ποΰ είπα!
Φ —Μά τί θέαμα ώραΐο! τί κορμιά ήλιολουσμένα!
μέ προόδους εξαιρέτους! Μπράβο—μπράβο στον καθένα
Κ—Μά νομίζω.., δτι ήλθαν, σάν Ισόπαλοι κΓ οί δΰο
Φ—"Ετσι έφάνη
καί σ’ εμένα, πώς μπορώ νά
τ*άονηθο*.
Μά....
Κ— Μήν πής μεμψιμοιρίες...
Φ -"Οχι!. Έ παινον θά ψάλλω!
καί γιά τώνα Σωματείο, ώς επίσης καί γιά τ ’ άλλο
καί τούς δίνω μΐά ευχή
ώς τοΰ χρόνου ναχουν κάμει μΐά μεγάλη προκοπή.

Μ παίν—Μΐξτ κιθαρωδέ»
£πως τάειδα α π ’ εδώ
μ* Ι ν α κιά λι δ υνα τό.
Τά

Φ —Πήγες λοιπόν, βρέ, Κλάπα συ, στήν άκρη τής θαλάσσης,
ποΰ γίνρνται τά μπαίν τά σμίξΐ, ποδάρια ν’ απόλαυσης,
πήγες νά ίδής άφρόπλαστα κορμιά, χυτά στραγάλια
ποΰ πήγα έγώ καί μοΰ,τεσαν ποΰ λές, λοιπόν, τά σάλια;
Κ.—Δέν πήγα, βρέ παράλυτε, διαβόλου σουσουράδα,
γ'ατ’ οποίος πάει φαραμονάει Ικεϊ, σάν τή φοράδα
κι’ αυτό τό ξέρω, πριν τό πβς εσύ μέ τήν άράδα
Φ.—Πήγες νά ίδής στήν άμμουδίά, ποϋ κάνουν παιγνι^άκία
σέ κάποιαν άκρη, άφρόπλαστα, μεταξωτά κορμάκια;
Πήγες νά σμίξης τό λοιπόν κι’ ?σύ μέ τού; μεγάλους;
μέ πόδια στραβοκάνικα, μέ πόδια πώχουν κάλους;
Ανάμεσα τους έκαμες κι’ εσύ δυό μακροβοΰτία;
έχόρτασαν τά μάτία σου τά θηλυκά τά μποΰτία;
Σ ’ έπάτησαν δλόχυτα ποδάρια μέσ’ την πλάτη;
Σοΰ ρίξαν άμμο επάνω σου, νά εϊποΰμε, σάν αλάτι;
Πασπάλεψες; λιχοΰδεψες; τή σάρκα την άφράτη;
Έμπήκες άπό κάτω τους, έπέρασε; στά σκέλια;
Δροσίστηκες; Έγλέντησες; δοκίμασες τά γέλοΐα;
Πήγες νά ίδής πώς κολυμβοΰν άνάκαΓ αγκαζέ;
Τόσον καιρό τί έκανες λοιπόν, εσύ χαζέ;
Λέγι τί κάνεις; τόΓ έ<τύ στον κόσμο, ποΰ γλεντάει;ίιάί πάβι ’μπρος στήν έπαυλι τοΰ Σπ, καί κολυμπάει;
χορεύει, ξεμπουρίζεται τή μπάλα παίζει Αόλο,

κ α μπανα

ξαπλώνεται τά μπρούμυτα και βλέπει πρός ιόν... Μώλο;
Ή καλά κάνουνε θά πής σέ τούτη ’δώ τήν πλάσι;
Κ.— Δέν ξέρω.., μά τούς εύχομαι κ α θ έ ν α ς νά προφθάση
τό παν νά δοκιμάση
γΐοτ’ ή ζωή είναι λιγοστή κι’ αμέσως θά περάση
Φ .—Κι’ Ιγώ;... δέν είπα τίποτε... κι’ αύτ’ είναι ρεζιλίκια
κι’ ούτε ζητώ νά μοΰ τά πής, νά δώσω χαρβαλίκία
,
μά οΰτε και μέ γνοΐάζει.
“Αν θέλει ό κόσμος νά γλεντά καί νά διασκεδάζη!!
”Αν: είναι τοΰτο αρεστό στόν κόσμο νά τό κάνη,
κι’ εμένα μοΰ είναι περισσό... τούτέστι... παραφτάνει!...
Κ.— "Ομως δέν μούπες τίποτε άκόμη γΐά καμμία...
Φ.—Σκάσου λιγάκι νά σκεφθώ νά ψάλλω μία, μία...
Εύρηκα! ΚΓ άν είσ’ έτοιμος σημείωσι νά πάρης
τόν Φρέντην πρώτον, φίλε μου, κουράσου νά σκιτσάρης
π ’ άλοίφεται διηνεκώς μέ βαζελίνης στρώμα
μήπως μαυρίση τάσπρο του κι’ ώραΐο, πώχει χρώμα
ποΰ3 πάντοτε ποζάροντα θά ίδης ώς χορευτή
κι’ ώραΐον, ώς δ Άδωνις μέ λάστιχο σκουφί.
Κ.—Κι’ αύτόν, ποΰ λένε «Βούτυρε» μά κΓ εχ’ ώραΐο σώμα,
ποίός είναι; ποΰ τόν ψάλλουνε συχνά, πυκνά στό στόμα
γΐά ν’ άρχεται στό μπάνιο του προ πάντων κοστυμέ
και ό'χι πάντα νά ξεχνά, ώς γίνεται σ’ εμέ;
Φ.—Αυτός; Αύτός... δέν λέγεται σαν ξένος διπλωμάτης
Κ.—Μά τότε Μπρρ... καί λέγε μου άν έρχετ’ δ Σταμάτης
Φ.—*Όχι! Ποτέ δέν ήρθ’ αύτός, άλλά αί Τζ... κΓ εν πρώτοις
άφοΰ τά φιγουρίνια του ελάβαν εξ Ευρώπης
κι’ Ιφτίάσαν τά κοστούμια τους άπό μαΰρο μετάξι
κι’ «κέντησαν τριαντάφυλλα επάνω του μέ τάξι.
κΓ ή Ελλ... τοΰ Πετρ... σά'ν είδ’ αύτό
τοΰ σκύλου φτιάνει μπανιερό
δεινή περιγελάστρα
καίτ’ είναι σάν τά... κάστρα
εν φ αύτή κατέφθασε χωμένη σ' ε\α ράσσο
σχισμένο, μέ τριαντάφυλλα, ποΰ δέν θά τό ξεχάσω!!
Κ.—"Ηταν ή Μις Έ λ. κάτ’ έκεϊ;
Φ.—"Ηταν... Μά μόνον έπαιξε τό τόπι της αύτή,
μαζή μέ τήν κουνιάδα της επίσης {^ελκτική
καί μιά ’Αθηναία νεαρά!! τή Λ. Π. ώραΐα
ποΰ κάνει μέ τήν Λ. Κ. πάντα χρυσή πσρέα
μά καί μέ χάρι θαυμαστή σπουδαία κολυμπάει
κΓ οποίος τήν ΐδη φίλε μου, ποτέ, δέν τήν ξεχνάει.
Τήν Ίσμ. τοΰ Ηρ. είδα εκεί, συχνά, πυκνά ποΰ πάει
ώραΐα, πάφηχε μαλλιά π ’ έφθάσαν στό λαιμό της
κι’ αστράφτει άπό τή χάρι της Γ ώραΐο πρόσωπό της,
τή Φ. Κρεμ. βλέπω νάρχεται μαζή μέ τά παιδιά της,
ποΰ δέν τ’ άφίνει μΐά στιγμή, ποσώς, άπό κοντά της.
Τόν Κώστ. Τριάντην γελαστόν, δν καί άνυπομόνως
προσμένουν ή μαθήτριαις, ώς δάσκαλον συγχρόνως
καί άκόμη έσημείωσα Ιδώ, σ’ αύτό τό μέρος
τήν κυρά Μ. Ά χ! τί χαρά κΓ ώραΐα ιδιαιτέρως
μία πλαγγόνα ζωγραφιά!, άχ φίλε μ’ ή οποία
νά κάνη πάντα έρχεται ήλιοθεραπεία
Κ.—"Αλλοι δέν ήσαν;
Φ — Ό Άχιλλεύς ψιλός, λιγνός σάν στέκα
πού γδύνεταικαί κολυμπά, ώς νά μέτρησης δέκα,
ό Α. Π. κολυμπιστής καί πάντα κουμπωμένος
μέ λαστιχένια πέδιλα σάν άγριος ντυμένος.
Καί δ Ούμβέρ δ Πάσκ μαζή σ’ αύτούς χαριτωμένος,
ποΰ κολυμπά σάν φάλαινα φυσώντας δ καϋμένος !
κι’ ενας ξανάλατος κοντά περίεργος κι’ άροΰκατος
καί κάποιος κακοτράχαλος πούν’πάντοτε ξεσκούφωτος
Έ κεϊ καί ή Άργυρ... τοΰ Γ. μικρούλα κολυμβάει
μελαχροινό καί νόστιμο, μουτράκι, σάν τό Μάη
γλυκειά πολύ καί συμπαθής ώς φυσιογνωμία
χΓ ή Έ λ. Τοπ... κάπου, κάποτε κι’ δ άγνωστος ΙΙουλίς
π ον μόνος του τό μπάνιο του λαμβάνει...σ’ ίλ βού πλίς !!

νά μάθης φονρκάρά...
‘καί δστις πάει πάντότε μέσ’ στά βαθειά νερά
μακρυά, πό κάθε ματμαζέλ καί κάθε μιά κυρά
κι’ δ Μπιρμπ. δ Μ<Ι· δ θαλερός πού μοιάζει τό'Βουλκάνια
καί μόλις φθάση ταραχή, συμβαίνει μέσ’ τά μπάνια!
καί κόρες Γερουσιαστών καί βουλευτών άκόμη
καί οσαις άλλες βγάνουνε εκέΐθε πέρα οί δρόμοι.
κΓ ή Ά λ μ . κι’ ή Μπ. τοΰ φίλου μας τοΰ Γερονσιαστοΰ
ποΰ εσώθηκ’ άπό πνίξιμο έκ θάρρους θαυμαστού,
τοΰ Γιώργου Σαμ. πού πρόφτασε άμέσως νά τή βν<<λη
είδ’ άλλως θά θρηνούσαμε σ’ εκείνο τό ακρογιάλι,
ώς είδα μέ τό κ<}άλι,
μιά κόρη ώραία τών Πατρών, ώς λέν μικροί μεγάλοι ! .
γι’ αύτό συγχαρητήρια στόν Γάμα στέλλω πρώτος
χωρίς νά γράφω τό'νομα καί γίνη πολύς κρότος !
μά μέ τόν τρόπον τόν άβρ'ι
μάς έσωσ’ ενα θησαυρό !
κι’ άν θέλη αύτός νά κρύβειαι πολύ μετριοφρόνως
έγώ μπροστά σου τόν πετώ καί τόν συγχαίρω μόνος.
Κ.— Μωρέ....
Φ.— Αύτά είνε ποΰ είδα ’γώ στά γαλανά νερά,
ποΰ είδα κάθε ματμαζέλ κι’ άφρόπλαστη κυρά.
καί τράβα νά τό ίδής καί εσύ καί χώνεφτο καλά
γιά νά διαβής τή ζήσι σου ώραία, μπουνταλά.

Στους αυνδρομπτάς μας πάλι
στέλλω εύχάς μέ τό τσουβάλι
Στόν κύρ Λίαν Χατζανδρέου άποστέλλω μιά ντουζίνα
άπό σκύλους διαλεγμένους άπ’ τή ράστα τήν πειό φίνα.
Στόν Ή λίαν Αλεξάνδρου νόμους, κώδικας κΓ άδράχτι
γΐά τοΰ μέλλοντος τό νάχτι
Στόν Ή λίαν Ρεμποΰ στέλλω άνοικτήν βιβλιοθήκην
κΓ εκεί μέσα νά τόν ΐδω νέον Όλυμπιονίκην.
Στόν Ή λίαν Δημητρίου είς τήν Πτέρην τρεις πελάιαις
μά κΓ αύτοί νά τοΰ γυρίζουν κάθε λίγο τής δυό πλάταις
μά τοΰ εύχομαι τά κέρδη νάν’ πολλά καί τακτικά
καί στό Λία τόν Σπανόπ’λον μίαν βίλλαν καί λεπτά
Στόν Στουνόπουλον Ή λίαν δίκας εύχομαι μέ χρήμα
καί πελάτας ποΰ πληρώνουν αύθωρεί καί παραχρήμα.
Στόν Ή λίαν Βλάχον στέλλω Διδακτήρια καί άλλα
κΓ ϊνα σβύση κΓ δ καϋμός του τοΰ τά στέλλω πείόμεγάλα.
Στόν Ή λίαν Μιχαλόπ’λον αύτοκίνητον κλειστόν,
άφοΰ τώρα ξεχωρίζει εκ τών άλλων τών άστώ
Στόν Καραμπελιάν Ή λίαν στέλλω ψήφους στό τσουβάλι
γιά τόν υποψήφιό του στήν κομματική του πάλη.
Στόν Δημόπουλον Ή λίαν στέλλω μία καρδερίνα
μιά δουλειά ο’ Ιφημερίδα άπ’τήν Πάτρα ώς τήν Άί^ήνα.
Σύγγραμα φιλοσοφίας νά διαβάζη άπό λιγάκι
καί τόν ’Άγγελο κουρέα νά τοΰ στρίβη τό μουστάκι.
Είς τόν ’Ητα Κατσαντώνην δικηγόρον στήν Α θήνα
τήν εύχή μας τήν πειό φίνα
νά κερδίζη κάθε μέρα, νά γλεντά καθημερ’νώς
μά νά μή τό λέη δμως, εάν θέλη,.. κανενός.
Στόν Ή λίαν Άγγελόπ’λον πώχει μούσι δυό... ποδάρια
ενα ΰμίψηλον καπέλλον καί γεμάτον με δολλάρία
Στόν Ή λίαν τόν Μεργούπην τόν συμπέθερον καί φίλον
πολυθρόνα γΐά γραφείο γΐά νά γράφουμε τό φύλλον
κι’ επί πλέον ποΰ τ’ αρέσουν δύο γάταις κ ι’ ένα σκΰλον
Είς τόν Λίλην Κανελλόπ’λον πώχει τώρα κάποΐα ζάλη
γιατί είναι βουτηγμένος είς τοΰ κόμματος τήν πάλη
αύτοκίνητον ώραΐον μά.... δεμένο στό.... τσουβάλι!
Στόν Ή λίαν Λαζαρόπ’λον πώχει ξέχωρη τή χάρι
καί πηγαίνει κορδωμένα
καί γελά χαριτωμένα
Ή <Κβμπάνα» ενα μπαστοννι,
πού τοΰ μοιάζε, θά τοΰ πάρη
καί <?τό τέλος άποστέλλω καί πρός δλους τήν εύχή
πολλά χρόνια κι’ εύτυχή
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