
Έ φ η μ ιρ Ι ς  

ποϋ διαβάζεις Hi’ άπορεΐς 

&ά βγαίνη πάντα τό ηςω ΐ έκάστης Κυριακής 
χ ι ' ό ’Ά ρ β α ς  ϋ ά ν ’ ύπεύΰυνος'ονντάχτης Hi' Ιδρυτής

'Ε το ς πρώτον άριθμρΰμεν 
κ ι’ Εις τάς Πάτρας καχοικοΰμεν

• Έ τ ο ς  Χίλια κΓ έννηακόοΐα μά καί είκοσι κΓ έννηά 
ί μ’ έκλογαΐς ποΰ πήγαν δλαις άλημποΰρα καί μπουνιά

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή 
εΤναι μονάχα μ 'ά  δραχμή

Είς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν 
κι* εΐκοσ’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γιά τά ξένα μέρη ομως δυό δολλάρια, κΓ οΰτά 
ίίς  τό χέρι άπ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

Έπιστολάς καί συνδρομάς 
προσωπικώς μόνον σ’ έμδς

Σήμερον ή ένδεκάτη τοΰ Αύγουστου τοΰ μηνός 
κΓ δλοι γϊά τή Δημαρχία περιμένουν., ατενώς

Δέκατον καί πέμπτον φύλλον 
είς τήν χώραν τών άψίλων Ι ί

Α ι τής Χ άγης Συνδιαλέξεις; 
Λέξεις, Λέξεις, λέξεις.... λέξεις!!

Σ τ ό  συνέδριοτήςΧάγης λοιπόν πρώτης τρανταγμός 
8ΐοΐ3 ό Χέντερσεν ό ’Ά γ γ λ ο ς  όμιλε! ό 'Υ πουργός 
κι* άπαντα μέ στόμφο ό Γάλλος και κοντά ό

[’Ιταλός
και ό Σ υόουντεν, ώ! νόου! συναντάται βλοσυρός 
και ό Στρέζεμαν στήν άκρη τους κυττάζει σοβαρός 
στό παράθυρο κοντά γϊά νά  πέρνη άέρα φρέσκο 
και γελά κρυφά κρυφά σάν μιλεΐ ό Τιουτουλέσκο! 
Μ παίνει ό Τούρκος τότε μέσα στούζ μεγάλους

[τούς καυγάδες 
καί είς δλους δπως μπαίνει σωρό κάνει τεμενάδες 
και α ύτοίτόν χαιρετούνε μέ βγαλταΐςτής καμινάδες 
κι* δπως γίνετ’ ό άγώνας, τό λοιπόν τής Ρενανίας 

αύτός λέγει μετά βίας 
γιά τό στάτους κβό πού θέλει μετά δήθεν παρησίας 
κι* ό Λ ευθέρης έπεμβαίνων τό ντε φάκτο άπαιτεΐ 

καί ν ’ άλλάξουν τό χαρτί!!

Έ ξ η  χρόνια πάνε τώρα 
άπ' τήν ώρα 

π* ύπεγράφετο έκεΐνο' τό χαρτάκι στή Λω ζάνη  
μάνι, μάνι · ' 

στής καταστροφής τή μπόρα 
κι* ό Ρουσδή μέ τόν Ά νδ ρ έα  

συνδιάλεξι σπουδαία  
πρό ολίγου είχαν κάνει, 

δτ«ν ίφ θασε κι’ έμπήκε καί ό Χ όλσταν είς τή μέση 
κι’ είπεν δ,τι τού άρέσει 

καί ό Τούρκος δίχως φέσι 
τοΰπε Βλέπω είσαι Σόλχττα 

γιά τό διάβολο πεσκέσι

κ1* ό Ρωμηός έν γεγονυία άνεφώνησε φωνή 
Ί χ  λαμά Σ α β α χ θ α ν ί!

Χ όλσταν, μήν άκούεις, Χόλστα  
κΓ δσας φάς καί ταλλα χ,... 

έν Γαλλίας τή χθονί 
Κ ι’ ή όμήγυρις άμέσως μετά τοΰτο άδρανει 

κι* δλοι βάνουν μΐά φωνή....
ΚΓ δλοι πάνε ! 

γϊά νά φ ά ν ε ! 
καί καμπόσι στό... παχνί.

Τ ο ν  Φ ά πα  μέ τόν  Κλάπα ουνάντηβες τυχαία  
συζήτηση μεγάλε, εξαίρετη, σπουδαία

Φ.—Μοΰ είπανε πώς λείπεις κΓ έγώ σέ βλέπω εδώ.
Κ.—Κι’ άν ελειπα; Δέν πίστευες πώς ’θελα ξαναρθώ;

Τί διάβολο! Μήν ήμουνα βελόνι νά... χαθώ;.·.
Φ.—Καλά..! Καί μέ τό δίκηο σου, θυμώνεις, νά σοΰ πώ! 
Κ.—Θυμώνω;....Δέν εθΰμωσα! Καί τί θά πή κι’ «ΰτό 

κι’ άν έχασα κΓ, εΐμ’ όρθιος ποσώς δέν είν’ όρθό 
εσύ νά κοροϊδεύεις σέ τούτον τόν καιρό 

Φ.—-Μά τώρα έχεις άδικο πώς σέ ποντόβαρώ
αφού γϊά τά Ικλογικά μας νά ψάχνω έχω καιρό 

Μά... τουναντίον μάλιστα.... μαθαίνω κι’ απορώ...
Κ.-—Έγώ έ'να υποψήφιον γυρενω γϊά νά βρώ

π’ εθάφηηκ’ όλοσοΰμπιτος καί δέν βρίσκω τορό 
κΓ ουτ’ ή'φαγάνα μπόρεσε νά βγάλ^ στον άςρρό.

Φ. —"Ας έχοι γαΐαν έλαφρόν! κι’ άς μένηστό βυθό 
άφσΰ καί γϊά τή χάρι του έγώ δέν θά χαθώ! 

k .— Καλή του ώρα! κΓ ήταιε καλός 6 κανομοίρης 
καί μόνον πού δέν γήηκεν άκομη νοικοκύρης 
άλλ’ δμως Ικαρτέραγε τ’ άξίιομα νά πάρη 
μήπως τή βαρυπροίκιστη μπορε'ση καί τονμπάρη.

Φ .—Λοιπόν μέ τά Ικλογικά Ιμπλέχθηκίς, βρέ μάπα!



-ΚΑΜΠΑΜΑ··

Κ. Μά τι να κάννω σάν Ρωμηός κΓ εγώ, κάϋηένε Φάπα! 
Φ .--Λοιπόν δέν σούμεινε καιρός νά πάς κατά τό,Μώλο^ 

τομ’ έλλειπες η,κι’ έμπλεξες.;.,
Κ.— Ετούτο ήταν δλο...!

ΚΓ έν τούτοις μάθε, ήμουνα προχθές καί στήν εξέδρα, 
ποΰ κάποιος υποψήφιος εκ τών καλπών άπέδρα 
καί έπινε βαρύν γλυκόν καντά στό κύρ Άντώνη 
με τής παχιές μουστάκαις του π’ ό κάθε καμαρώνέι 

ώς δείγμα κάποιας αρχοντιάς π 'έμενα βαλαντώνει 
Ή ταν κοντά του ή Μαριγή ωραία δπως είναι 
τοΰ Γεωργίου, καλλονή, ποΰ χαίροντ’ αί Άθήναι 
μά κΓ ή Κυρία Μάσιγγα μαζή μέ τά κορίστια 
καμαρωτή, καμαρωτή ευγενεστάτη θείτσα 
ή Σία τ’ ’Αλέξανδρου μας καλή καί παραπέρα 
δ φίλτατος Γκαβΐνος μας λατρεΰων τήν εξέδρα.

Φ. Μουπαν πώς βρίσκεται έδώ καί άλλη έξ ’Αθηνών;
Κ.—Νά κι" ή κυρία Μαραγκοΰ μαζή μέ τό κοινόν 

ή Βόλτκε πάντα εύθυμη καί τί γλυκερά συνάμα 
κι’ εκείνη ή μελαχροινή ποΰ λές έσύ, αντάμα 
μέ τήν Γιαννουλοποΰλου μου, άλλά καί τάς Καρύδη 
κι’ αύταΐς γλυκεΐαΐς καί ζωηραΐς μέ τό ώραΐο φρεΐδι. 

Φ.—Καί ήταν ή μελαχροινή;
Κ.— Ή  κόρη τοΰ Λυμπέρη

τοΰ Κωστοπουλου δηλαδή, ποΰ κάθε καλοκαίρι 
άφίνει τοΰ Γιαννάκη της καί τοΰ Ντορέ τά μέρη 
κι’ άπ’ τή Γλυφάδα έρχεται ωσάν τό μελανοΰρι 
κατόπιν άπό τά Μπαίν Μίξ ή ’Αθηναία κούρη 
ντυμένη πάντα κίτρινα, μά,..,,π’ έφευγε σάν άστρο 
νά συνεχίσει τήν σαιζόν, ώς λεν, έν Ξυλοκάστρφ, 
εκεί που καί δ κύριος Γαρέζος βρίσκετ’ ήδη 
είς τά νερά του κολυμβών ωσάν τό νεροφεΐδι 

Φ.—Είδες έκεϊ άλλη καμμίά, ή μή μοΰ τάπες ου λα;
Κ.—Είδα βεβαίως μιά χαρά καί τήν’ Κυρία Τουλα

τήν ανεψιά της μ’ εμπριμέ τοΰ Στάμου τήν Ελένη 
στά βερεμάν ντέμένη 

κΓ ώς είδος θείου δώρου 
είδα καί δυο καλλονάς τοΰ φίλου Μπεκατώρου 
μέ βεραμάν καί τήν Χατζή τή Νίνα, μπεχλιβάνη! 
καί τή γλυκύτατη μικρή, τή Φοΰλα τοΰ Δογάνη; 
τήν Οΐκονομοπούλου μας τοΰ φίλου Νικολάκη 
κι’ αύτή ωραία άπ’ εκεί, σάν ένα μπιζουδάκι, 

κΓ έκβΐ πέρα στ’ άκρινά 
τόν γιατρό τόν Μυλωνά *

τόν κύριον ^αβέ,ριον Παπαηλιοΰ -
μέ τήν Κυρίαν πάντοτε καλή, γλυκείά, μέ νυΰ... 
ποΰ μαγεμμένοι σκέκονται στοΰ τρίου τό δοξάρι 
ποΰ σ' αρμονίαν πέλαγο τόν έχει συνεπάρει 

έν φ ό κύρ’ Ξαδέριος ρεμβάζει τό φεγγάρι 
K j’ είδα κΓ εναν έκεϊ πέρα τών καλπών άποτυχόντα 

καί τόν κύριον Γρανίτσαν έκ τών έφετών παρόντα 
κ ι 'ή  ψυχή μου σάν τ:όν είδε ένθυ^ήθηκ’ δτι έπόθει 

κΓ ενα γεΰμα έν Κερκύρα, ποΰ στά έσχατα έδόθη, 
δπερ πάντοτε συμβαίνει στούς Κορφούς έκ δικηγόρων

Wl ww’ ?t°Sj 
, .. κΓ ετσι έγινε κΓ εφέτος

καί μοΰ ήλθεν ςίς τήν μνήμην δ Φωκάς καί Κυρίτσης 
ποΰ ώμίλησαν μέ χιούμορ κ ι’ 6 |  Γιωτόπουλος επίσης 
καί κύριος Σκαλτσούνης,-ποΰ δέν ήθελ’ λησμόνησες 
άν κΓ έσύ παρών, εκ.’ ήοο, πρός τοιούτους ν ’ απάντησης 

Ε ίδ’ άκόμη εκεί πέρα καί τόν Ά θ . ΓΙαπαθανάση' 
τόν έπίτροπον τόν πρώην, ποΰ κΓ ή Πάτρα έχει χάσει 
κι’ είναι δά στό Μεσολόγγι έκ τών πρώτων βουλευτών 

καί άκούε'ταί ;(ίε κρόΐόν ά|^ζέί 8,τι Λής, 1

σοβαοός, άλλά συνάμα εύγενής μά καί γλυκύς 
κι’ ήσαν κΓ άλλαις κι’ άλλοι τόσοι πώχω γράψει στάλλ®

, [φύλλο
κι’ ένας ξένος μιά κυρία πούχανε καί κάποιο σκύλο. 

Φ.—Μήπως είδες τόν Πανάγο; τύ μικρ ιύλη τό ζωγράφο 
Κ.—Τόν κύρ Γιάννη; Πώς; Καί νά το ποΰ γιά τούτον

[τώρα γράφω
κι’ εύχομαι μετά τών άλλον 

νά τόν ’δώ τρανόν, μεγάλον 
τό καμάρι τής Πατρίδος καί τής Πάτρας τό καμάρι 

καί νά γίνωνται καυγάδες, πρώτον ποίός νά πρ<οτο.τάρτι 
άπ( χά έργα πού θά φτιάνη, 

άφοΰ πήρε τό άχνάρι τοϋ καλοΰ πατρός τοΰ Γιάννή 
άλλά κΓ εύχομαι στά ούλα 

νά τόν χαίρεται κΓ ή Λοΰλα 
Είδα έργα τοΰ μικρούλη τής βιτρίνες ανοιγμένα 

π’ άκριβώς τάχω χαμένα!!
Φ.—Κύτα τώρα ποΰ περνάει ή κυρία....
Κ.— Πές των! Πώς;
Φ.—Δέν τήν ξέρω! Μόνον ξέρο) πώς τό γάλα τής τ ρ ο φ ό ς  

δίνει πάντα στό μπεμπέ της κι’ έχει γίνει παχουλός 
μΐά χαρά. ένα παιδάκι ποΰ περνώντος δ καιρός 

σέ δυό μήνες θάχει γίνει ένας άνδρας ζωηρός 
Φ.—-Άλλ’ αύτά οπού μοΰ λέγεις είναι θαύματα μεγάλα? 
Κ.—Κι’ δμως δλ’ αύτά τά κάνει μόνον τής Τ ρ ο φ ό ς

[τό γάλα
ποΰ άνώτερον άκόμη τής μητρός είναι κι’ «π’ άλλα! 

καί νά πάς κι’ έσύ νά πάρης γΐά τήν κόρην σου, τρεχάλαί 
Φ.—"Αν θά πάου; Ούτε στέκω! Πάω!., γίνηκα.. μπουχός.!. 
Κ^=Τρέχα!... κ ι’ δλλοι σας τρεχάεε γιά τό γάλα τής

[ΧροφόςΣ

Ζήτω! τοΰ Γεράκη ολοι  
ποΰ έβΥήκε αχ'  Ά ρ γο α τό λ ι

Βγάνω μιά φωνή μεγάλη καί φωνάζω καί πρός σέ 
ώ! Γεράκη μου χρυσέ 

κ’ δπως Δήμαρχος έβγήκες νά γενής καί ξακουστός, 
ικανός γιά τούς εχθρούς σου καί τούς φίλους θαυμαστός, 
γιά ;νά χαίρη κΓ δ Βρασίδας πώς έβγήκε αυτός σωστός.,
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  Τάς Θερμάς εύχάς μου ατέλλω
* ατούς υπόλοιπους, ποΰ θέλω.

Άποστέλλω στό Σωτήρι φιλτατόν μας Κουρλαμπ&ν 
2να δίσκον έδεσμάτοων καί  ταψί μέ μπακλαδάν 

Καί  τοΟ εδχομαί νά κάμτ} καί ταξεΐδι μικρού λάκι 
μή μπορέσω καί παχύνη έπΐ τέλους λιγουλάκι, 

καί νά γΐν-q κι’ αδτός 8πω; έγΐνήχ,αν τύσοί ίλλοι, 
νάχιa πάντοτε τό χρήμα καί δεμένο στό τσουδάλι Ι! !

Είς τόν Σ ίγμα τόν Παγώνην στέλλω τόποι»; *«1 χω ράφ ι*  
νά τόν χαίρωντ’ οί άγρόται, ώ; έγώ τά δυό μου μ ά τι*  
κι' *ίς τό Ι ρ γ ον το3 άγρότου' δίδω πρό; αδτόν ε&χήν 

νά π ετύ χ ε , δπως θέλει, μ’ άρκετήν τήν προκοπήν.

ΤοΟ Ά λ ή  Γ1χσ3α τά π λ ο ίτ η , α&τό; vaipij νά τοΟ τ ύ χη , 
νά γεν^ τρανός, νά τρέμουν, έμπροστά του* δταν δήχΐϋ .  

καί δτι άλλο τοΟ άρέσει τοΟ τά εΰχομ*ι μαζή  
είς τόν Γράμψαν τόν Σωτήριν είς τ ά ΐ ’ιάννενα ποΟ ζ ε ί .

Είς τόν Παπαγεωργίου Ή σ κ χ ν  τή; Κοζί,τσβς, , , 
ποΟ μοΟ έ!χε  διαφυγει άποστέλλω εύχήν έπ ίιη ς  
τάς ήμέρας του καί νύκτας δ θεός νά καθηδύνΐΒ 

καί τόν βίον του ίν  Ιργοις φιλανθρώποις ν ά  λαμπρόν^, 
δπως τώρα* ν’ άπαλαά·^ πάντα, σιδηράν δγιείαν 

άφοΟ είν ’ άφίερωμένος εΐί τ ο ϋ θ ε ίο υ  τήν λατρεί*ν.



Τφ Δημάρχω δίχως μένος  
τουνα ντίον  δέ μέ... σθένος 

νέος.... αίνος
"Ορθιος όρθίοις χαίρειν . .  . μά, καί τσ’ άλλους χαιρετώ 

και καθήμενος άκόμη π ά λ ι . .  όρθώς χειροκροτώ 
καί στους άλλους... καθημένους.. όρθώς πάλιν άπαντώ  

και τους εύχομαι τό θάμμα  
νά μήν έχη... παραθδμμα  

γϊά  νά μήν, άκολουθήση ή λιγούρα καί τό κλάμμα 
καί ό θρήνος έν ταυτώ 

Πρός,-όρθιους λοιπόν χαίρειν, σαν είμ* όρθιος.. κΓ έγώ! 
άλλά καί τούς καθημένους προσηνώς τούς χαιρετώ 

καί... όρθώς τούς άπαντώ  
πώς νά  μήν τό παρακάνουν κατά τούτον τόν καιρό 
ούτ* έσκότωσαν,. μονάχοι., έπί τέλους!! τό .. θερίό  
π ’ έβραχνιάσαν σάν κοκόροι τόν ώραϊο τους λαιμό 

Γ ' κΓ έπισήμω τούς δηλώ ?» · 
σχβτικώς μ’ α ύ ιό  τό θαμμα  

πώς στό γέλοιο σχεδόν πάντα βρίσκεται κοντά τό κλάμα! 
κι* δσο δΐάπλατ* <5ν ανοίγουν fj Δημαρχικαΐς \\ πόρταις 
μπορεί άλλούθε νά  γεννήσουν, κακαρίζοντας fj κόταις!!

Βλέπης καί ή δόξα, κΓ δλα είν’ έφήμερα 
κΓ ή έλπίδα είναι πολλάκις κΓ αυτή... χίμαιρα 

καί πολλάκις είναι τύχη, τής κοντσίνας μίά*. παρτίδα, 
πόΰ τήν χάνεις μ ε τ ά  μάγια·

' · · 1 ή καί- μέ τά> γλωσοφάγΐ»*-.»
ή τοΰ ήλιου μίάν αχτίδα

ποΰ, ενώ σέ πάει καλά,
•  αίφνης., σβΰνει άπαλά...

κΓ άν εχεις Βλάχο στήν βλαχίά άμπέλία μά καί σπίτ,  ̂
ή νύχτα βγάνει Ε πίσκοπο κι* ή αύγή Μητροπολίτη^

«Μ ά έν τούτοις, Γιατρέ, Γιάννη, σδνσέ καμαρώνουνολο 
γΙατί εκαμες τήν Π άτρα μυρωδάτο! περιβόλι!!

κΓ· έγώ δίχως νά πεισμώνω ι
τί νά κάμω; καμαρώνω..,! 

κΓ αίφνης λέου έάν είχες, στό μουστάκι κι’ άλλαις τρίχες 
ή άν δσαις εχεις, είχες, πάνω ’ κάτω δύο πήχες 

θά  μπορούσες νά γλυτώσης καί νά μή πατήσης φλοΰδα  
καί νά χάσης τόσα., σκοΰδα 

άν έπήγαΐνες τό πράγμα με μΐά σκέψι περισσή 
νά μή χάσης τόσα.,, συ!

Μά θά πής,τ’ ε ίν ’ καί τα σκοΰδα; 
μία λέξις!.. δλα φροΰδα 

.κΓ δταν θέλεις., νέτα σκέτα! 
μαζή μέ τή Δημαρχία νά περνάς άλοψ,πρατσέτα 

σκόρπατά ’ μέ τήν.. πετσέτα1| 
σύμφωνοι! γΓ αύτό φωνάζω, μπουλουξής κΓ έγώ, βρε

<ότ» '3  Wir o't jay  Γιάννη!,
πώς,σοΰ πρέπει καί., βεβαίως,, τώρα πλέον τό.. στεφάνι 
κΓ άν τ* αγόρασες,. άκόμη ούτ’ αύτό έχει νά.. κάνη!

■ * τοΰναντίονμπράβο, Γιάννη!,
ποΰ δέν ήσουν καρφωμένος καίσ’ α ύτά τά  νταραβέρια!

■κι’ ούτε· κΓ εδειξες. μιζέρία! 
καί άν εκαμες στό τέλος καί τών, φίλων τά ρουσφέτία  

αύτά!. βέβαια καί είναι τά Δημαρχιακά μπερκέτια



μά μοΰ χρειαζόσαντ’ δμως, άπό σέ δυό συμβουλαί 
γϊά  νά μάθω έπί τέλους!, πόσα πήγανε... καλέ!

Τέλος! όρθιος τυγχάνω!* μά σοΰ χαίρομαι τή χάρι, 
πώς έμοίρασες ζαί τάσ^ρα, Γιάννη έσύ, μέ- ,τό καντάρι 

"■τ.*: ."· 'κ α ί  γελΐδΐ πώς ήλθε;νόμος !’
. · .,/· :εναςτ&ι!οιός οίκον&^ος, Η

ποΰ μπορούσες .νά ' ψ,οφίσής, τέλος πάντων καί τής 
»· · \; . - \ϊ *' πείνας.,

κι’ δχι νάβγη'ς.τών έ|όδω ν δσο νάβγη πείά ό μήνας!, 
καί γι* αύτό ’χω τή χαρά, 

πώς, δ άνθρω πος, έβγήκες τέλος κι’ ώς τήν.. άγορά!! 
Τέλος, χτύπησε, Καμπάνα, τό λοιπόν λυπητερά 

άλ%α ^ ι ! !  ξαναχτύπα.U ξαναχτύπα μιά φορά 
μήν ^δόυμε κι’ άπό Βλάχο., τέλος εργα σοβαρά 

γιατ’ αγ πίάση καί τά κάμή θά χαροΰμε ζωηρά 
κι’ δτι έϊπαμε στό... διάολο!! θά  τό 'π οΰ μ ε! μέ χαρά!

I I ---------------------- ------------------------------------

Έ ν  τώ τόπω τώ κλείνω  
τούς Δ η μ ά ρχους  επαινώ  

Ψ ά λ λ ω  πρώτα τον  Μερκούρη* " 
ποΰ μάς άλλαξε τό γούρι!

Ά λλα πώς νά λησμονήσω καί τό Σπΰρο τό Μερκούρη. 
πώς νά μήν τόν χαιρετήσω μπάμ! λοιπόν μέ τό κουμπούρι! 

ποΰ μάς έφερε τό γοΰρι;
Πώ'ςί νά μή τόν χαιρετήσω λαϊκόν... εκ τοΰ λαοΰ; 

αν καί’ και στέφεται ό δοΰλος Δημαρχίαν κουρελού; 
πώς νά μή χαρώ μαζυ του στής ακρίβειας τόν καιρό 
άπό κάτω απ' τής Αθήνας τόν γλαυκόν τόν ουρανό 

πώς νά μή τόν συγχαρώ 
η:̂ ς Α θήνας τόν άσήκη, λεβέντικου ύγΐό;

Γειά σου! Σπΰρο! Ά χ! μ’ εσένα! στά πάληά γυρίζουν χρόνια 
και σοΰ ίτΐέλλω στήν Αθήνα τάκανάρία καί τ’ αηδόνια 

νά σοΰ ψάλλουνε τραγούδια και σοΰ στέλγω γι’ ανθογυάλι 
ρόδα κόκκινα μΐά αγκάλη 

τά πουλάκια νά σοΰ ψάλλουν απ'1' τόν ενθουσιασμό μου 
τά λουλου&α νά σοΰ ’ίτόΰνε τόν τρανό τό θαυμασμό μου! 

*οί τ’ άγκάθία τους κ ι’ εκείνα νά σοΰ ’ποΰν’ πάρ’ τό ‘μαχοΰΡι 
καί καθάρια’ τής Αθήνας τόν κοπρώνα χέρι, χέρι...! 

jcv’ αυτή ή πρώτη σου νά είναι πάντα ή σκέψις κ ί’ ή ΰστάτη 
γϊά νά μή μοΰ τό προσβάλης τ’ δπερ στρίβω, *ώς σύ, μουστάκι.

Καί γυρνώ και ψάλλω τώρα 
τοΰ Μ εσολογγίου τη χώρα

Χαιρετώ Εύαγγελάτον Χρηστόν τοΰ Μεσολογγίου 
«ιοϋ επέτυχε καί πάλιν., καί στήν εκλογήν τ ’ δποίου 

αποδίδω σημασίαν . . . καί φωνάζω μέ τό χρούο 
μπράβο, Χρηστό! καί μέ κλάδον λεϊμονιάς σε στεφανώνω 
καί μ’ ουρά ψαρίοΰ λιγάκι γαργαλιώντας σου τή μΰτη 

σ’ εύχομαι Iσύ νά φτίάσης καί τής Δημαρχίας σπήτι 
νά γένη τό Μεσολόγγι περιβόλι μ* εύωδίαΐς! 

νά περνοΰν ν ’ άναστενώνται πολυποίκιλαις καρδίαϊς!
Και στ’ Ά γ ρ ίν ιο ν  προφθάνω  

και τραγούδι στένω πλάνο]
Ά λλά  και τόν κυρ’ Άνδρέα Παναγόπ’λον, χαιρετώ! 

καί χωρίς νά τόν ρωτώ 
άπό στίχους τό στεφάνι τοΰ Δημάρχου τό κεντώ 

μέ άθάνατο.... γαζί 
και τοΰ εύχομοι νά είναι πάντ’ αύτός τοΰ Άγρινίου 

ό πατέρας δ προστάτης καί δ Δήμαρχος μαζή 
είς τάς χεΐρας τοΰ δποίου 

κάτω πέσανε καί τ’... άστρα

λ Ν Λ ------------------------------------------------------------------------------------- *

καί τοΰ εύχομαι τά χρόνια ό θεός νά τά χιλίάση 
δπως καί τοΰ δορυφόρου του τρανοΰ, Παπαθανάση 

καί στον φίλον του Δουδάρον καί στον Τάκη τό Φασούλα 
εύχομαι μαζί) κ ι’ άπ’ ούλα!

1 Εις τόν  Κ όλλαν τής Κέρκυρας 
κρούω άσμα έπι λύρας.

Καί τόν Κόλλαν τής Κέρκυρας εγκαρδίως χαιρετώ 
καί άσπάζομαι συνάμα καί τάς χεΐρας μου κροτώ 

ποΰ άνέβηκεν ώραϊα είς τοΰ Δήμου τά σκαλιά 
κι’ έκόλλησ’ εκεί πέρα, ποΰ... κανείς δέν ξεκολά.

Τό λοιπόν κι’ αυτόν συγχαίρω, ως ή ευγένεια τό απαιτεί 
τό φωνάζω ή εκλογή σου^ εχει κάμει πατιρυτί, 

γΐατ’ ώς βλέπουν κ ι’ οί στραβοί 
μέ εσέ κΐ’ ό Θΐοτόκης ό Κορφιάκης ξαναξεΐ 

Λοιπόν, Ζήτω τοΰ φονάζω ζωηρά και^μέ χαρά 
καί άφίνω τά φιλιά μου στής θαλάσσης τά νέρά 
νά στά φέςουν τής Κέρκυρας τά νεράκια, δροσερά!!

Και τόν  Μ πέμπην επαινώ  
έν  Αιγίω τώ κλείνω

Κ ι’ εϊς τό Αΐγίο επί τέλους! νά! κι’ δ ΙΙολυχρονιάδης! 
έξελέγη μετ’ αγώνας άπό χρόνους αρκετούς 

καί τούς τέσσαρες θά κάτση Δημαρχών ενιαυτούς, 
άφοΰ εΰρηκε τούς αλλονς περισσότερο κουτούς 

κι’ έγώ ζήτω! μέ τούς άλλους έπί τέλους! καί αύτοΰ! 
τοΰ φωνάζω καί προσπίνω είς υγείαν τοΰ... κουτοΰ!

καί διόλου δέν μέ νοιάζη, άν ή τύχη του τοΰ λάχη 
στοΰ'κύρ Σπύρου νά καθήση τό... λεπτότατο στομάχι!

Τά Β ρ α χ ν έ ϊκ ’ άπεικάζω 
και τόν  Π ρόεδρον γιορτάζω

Καί τόν Βασιλόγαμβρόν μας στά Βραχνέϊκα θωρώ 
τήν καλήν επιτυχίαν μέ τό μάτι ζωηρό 

κατά τοΰτον τόν καιρό 
κι’ έτσι πάντα έπιτυχία τοΰ τό εύχομαι γιά νδχ-η ·***,. . 

κι’ δπως τώρα νά κερδίζη έκ τών έκλογών τή μάχη
Και στοΰ Πύργου τ ή ν  αυλήν  

χαιρετώ το ν  Κ ορκολήν
Μά μέ δρεξιν πολλήν 

ψάλλω καί τόν Κορκολήν 
κί’ άποστέλλω χαιρετοΰρες δπως καί στούς άλλους τόπους 
στους άγαπητούς Πυργιώτες, τούς λεβέντικους άνθρώπους 
μά κι’ εν τούτοις γϊά νά λέμε τήν άλήθεια, ώς μανθάνω 
κι’ δ Μπελούσης είχε κάμει κί’ αύτός κάτι πάρα πάνω 

καί δέν τ’ άξιζε νά εΐποϋμε μία τέτοια συφορά, 
άλλά τώρα τέλος πάντων π’ ετσι τάφερ’ ή φορά, 

ή «Καμπάνα» χαιρετίζει καί τόν Πύργο μέ χαρά 
καί ευχήν στον Κορκολή μας στέλνει πάλι στη σειρά 

νά τά βάλτ] κάτω ούλα μέ Πυργίώτικο μεράκι 
καί νά ίδώ νά γίνη δ Πύργος τό μικροΰλι Παρισάκι 
καί πολύ τόν βεβαιώνω, πώς θά τό χαρώ.... πολύ! 

καί τοΰ στέλλω τέλος χαίρων 
είς τόν Πύργον ύπέρχαίρων 

μάτσα, μάτσα γΐαχνισμένο, τής «Καμπάνας» τό φ ιλ ί!

Σ τής Ζακύνθου τό ν  Μ ερκάτην  
τ ή ν  ωδήν μου τ ή ν  ύστάτην

Τής Ζακύνθου τον Μερκάτην επαινώ παραπολύ 
π’ άνευ τίτλων, άνευ γόνων 

άπεδείχθη έκ τών καλλίστων καί άρίστων επιγόνων.
Τόν συγχαίρω γιά τήν χάριν είς τόν τρόπον π’ όμιλεΐ 
*!’ ύπερχαίςων άτενίζω πρός τσή Ζάκυθος τή γή 

χαί συγχαίςω τούς Τζαντίώτες γϊά τή φίνα εκλογή.


